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 ملخص البحث 

 

العلمٌة المختلفة فً  ا للدراسات والبحوثكرة الطابرة جاء انعكاسً الإن التطور الكبٌر الذي تشهده 

مجال التدرٌب الرٌاضً ، إال أن هناك العدٌد من الجوانب مازالت بحاجة إلى مزٌد من الدراسة 

ا بمواصفات كرة الطابرة تتمٌز بؤن كل مركز من مراكز اللعب فٌها ٌتطلب العبً ،والوالبحث 

رح لتطوٌر األداء تؤثٌر برنامج تدرٌبً مقت لغرض بحث، وقامت الباحثة  بهذه الدراسة خاصة

 لالعب المعد فً الكرة الطابرة . المهاري 

العبات معدات من الفرق السورٌة للسٌدات فً الدرجة األولى  8جرى البحث على عٌنة مكونة من 

 .ولى من عشر فرق وكل فرٌق ٌتضمن معدة واحدة ،حٌث تتكون فرق الدرجة األ

مت الباحثة بتقسٌم العٌنة إلى قاة البحث والمنهج التجرٌبً لمالبمته وطبٌع استخدمت الباحثة

باستخدام جهاز  لكال المجموعتٌن  ، إذ أجرت الباحثة االختبار القبلًمجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة 

م ، ثم تم تطبٌق البرنامج التدرٌبً  0بقطر دابرٌة الشكل وحلقة  رتفاعاتمختلف اإل ذو حامل

أسابٌع بواقع ثالث وحدات تدرٌبٌة  8ري للمعد لمدة المكون من تمرٌنات خاصة بتطوٌر األداء المها

لكل من المجموعتٌن التجرٌبٌة جراء االختبار البعدي إ، ثم تم  على المجموعة التجرٌبٌةفً األسبوع 

بنفس الطرٌقة التً تم استخدامها فً االختبار القبلً ، وتوصلت الباحثة إلى أن التمرٌنات والضابطة 

بشكل ملحوظ  للمجموعة التجرٌبٌة د أدت إلى تطوٌر األداء المهاري للمعدالبرنامج قالمستخدمة فً 

مما ٌإكد التؤثٌر اإلٌجابً للبرنامج  وتبٌن ذلك من خالل تحلٌل نتابج  االختبارٌن القبلً والبعدي

ً وبالتالً كان  التدرٌبً المقترح، بٌنما كان التطور الذي حققته المجموعة الضابطة تطوراً طفٌفا

المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً االختبار البعدي ولصالح المجموعة  نتابج  بٌر بٌنالفرق ك

 التجرٌبٌة .

أوصت الباحثة بضرورة وضع برامج تدرٌبٌة مهارٌة خاصة بالمعدٌن  فً الكرة الطابرة لما له من 

ٌة على لعبة تؤثٌر فعال وإٌجابً على مستوى األداء المهاري للمعد بشكل خاص وانعكاساته اإلٌجاب

 الكرة الطابرة بشكل عام .

 

  عداد .اإل ،المهاري األداءكلمات مفتاحٌة : الكرة الطابرة ، المعد ، 
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Abstrat 

The great development which has been clearly noticed in the volleyball is, 

in fact , due to the various studies and scientific researches in the field of 

sport training . yet there are still many aspects which are in desperate need 

for increasing studies and researches . The volleyball is clearly characterized 

that each center of playing centers requires a player with special quality 

and specification . The researcher has carried out this study in order to 

discuss the proposed effect of the training program to upgrade the 

performance of the player of the volleyball sport . 

The study of the research I carried out on a sample consists of 8 players 
who are setters selected of the Syrian ladies of teams who are of the first 
grades . The first grades consists of ten teams , each includes one setter . 

The researcher used the experiential method to match it with the nature of 
the research . The researcher divided the sample into two groups , 
experimental and , experimental and control group .The researcher carried  out 
the pre-test for the two groups ,using instrument with different heights and 
loop circle with dia 1 m . 

Then the experimental program was put into practice which is consists of 
special training for upgrading efficient performance for the player for 8 
weeks , three training units per week for the experimental group . Later the 
post –experimental test was carried out for the two groups , the 
experimental  and the control group , following the same manner , as for the 
pretest .The researcher has come into the conclusion that the exercises 
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that used in the program had led to a considerable improving of the 
performance of the  experimental group . Also it is found through the 
analyses of the two experiments , the pretest and the post one .This is ,of 
course , confirm the active influence  of the proposed training program. 
While the progress which realized by the control group was minor . Thus the 
difference was so wide ( big ) between the two groups in the post-test , It 
was for the favor of the experimental group . 

The researcher recommended the necessity of the training program to be 
put into practice , especially for the volley _ball players .this is became of 
the active effect on the performance of the player in particular , and the 
positive reflections on the volleyball ,in general . 

 

Key words : The volleyball , The setter , The setting ,  The performance . 
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   2_ التعرٌف بالبحث :

  2-2  مقدمة وأهمٌة البحث :

مستوى األداء سواء  تسعى إلى رفع ًالعدٌد من طرق التدرٌب الت فً التدرٌب الرٌاضً هناك 

البدنً أو المهاري مما ٌدفع المدربٌن إلى اختٌار أنسبها وأحدثها بما ٌتناسب و نوع الرٌاضة 

صة بنوع النشاط فٌعمل بشكل مباشر التخصصٌة ، مما ٌسمح باستثمار أفضل للقدرات البدنٌة الخا

 ً  التً العملٌات هو الحدٌث ضًالرٌا التدرٌب مفهوم وٌعتبر . (0)ومهارٌاً على تطوٌر األداء بدنٌا

 والعقلٌة البدنٌة القوى من كل نتاج هو الناجح الرٌاضً فاألداء  العلمٌةو التربوٌة األسس على تعتمد

 فً النتابج أفضل لتحقٌق ، جوانبها كافة فً الرٌاضٌة والمستوٌات لقدراتا تطوٌر إلى تهدف التً

ع خطط تدرٌبٌة على أسس علمٌة البد من وجود عند وض ترى الباحثة أنهو ، (1)الممارسة الرٌاضة

وعً كافً لمفهوم التدرٌب الرٌاضً  من حٌث طرٌقة التدرٌب الواجب استخدامها والغاٌة منها 

 .للوصول إلى النتابج المرجوة 

 متابعٌهاو  الرٌاضة محبً من كثٌر بها ٌهتم التً أللعابا منها ٌرى )فول ( أن الكرة الطابرةوفً  

ً  تتغٌر الالعب حركات ولكن ، الحركةبتغٌر دابم فً  تتمٌز لعبة هًو ، . (2)ب للعا لمواقف وفقا

 المرتبطة المختلفة العلومر بتطو تطورت التً الجماعٌة الرٌاضات من الطابرة الكرة رٌاضة وتعد

ً  الالعبٌن مستوىب وبالتالً االرتقاء عداداإلو تدرٌبال أسالٌب وتطور الرٌاضً بالمجال  و بدنٌا

ً م ً  و هارٌا ، ومن هنا نستنتج أن الكرة الطابرة هً عبارة عن  (4)( 3) مستوى علىأل وصوالً  خططٌا

نتٌجةً لتطور العلوم واألبحاث الرٌاضٌة وتتكون لعبة جماعٌة تطورت أسوةً ببقٌة األلعاب الرٌاضٌة 

 من مجموعة من المهارات الدفاعٌة والهجومٌة وتنفذ وفق قواعد محددة . 

 

                                                           
 
0
 . 0999، دار الفكر العربً ،  0دمحم علً أحمد : وظابف أعضاء التدرٌب الرٌاضً ،القاهرة ، ط، . القط  
1
 .09،ص ( 1113) ،  للطباعة الطٌف بغداد، الرٌاضً، للتدرٌب العلمٌة األسس:  هللا عبد ،الالمً.   

3
  . Fall, W: Insights and Strategies for winning volleyball, leisure ,U.S.A , 1984 .   

3
 فً الطابرة الكرة ناشبً لدى الهجومٌة الضربة بمارة الخاصة البدنٌة القدرات لتحسٌن مقترح برنامج فاعلٌة:  دمحم فارس أحمد، صالح.   

 . 19ص ، 1100 ، غزة_ األزهر جامعة ، ماجستٌر رسالة ، فلسطٌن
4
 لٌةك ، منشورة غٌر دكتوراه رسالة ،( تجرٌبٌة تحلٌلٌة دراسة) الطابرة الكرة لناشبً مقترح تدرٌبً برنامج فاعلٌة:  خالد عوض،.   

 . 1ص ، اإلسكندرٌة جامعة ، للبنات الرٌاضٌة التربٌة
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 و  المهارٌة كرة الطابرة من األلعاب الجماعٌة الممٌزة بالعدٌد من القدرات } البدنٌة والوبما أن 

  سواء بشكل اإلنجازتعمل مجتمعة على الوصول إلى  فإن هذه القدراتالخططٌة والعقلٌة....إلخ { 

 :(7)، مشتركةً مع بقٌة األلعاب الجماعٌة ببعض هذه القدرات التً   هً (5) شخصً أو فرقً

 . ) التكنٌك  ) المهارات األساسٌة 

 . ) التكتٌك ) وتشمل الخطط الجماعٌة والفردٌة 

 . اللٌاقة البدنٌة 

 . النواحً النفسٌة والتربوٌة 

 وتطور المختلفة ةالرٌاضٌ العلوم تطور تطورت بوضوح نتٌجة الطابرة لكرةفمن الواضح أن ا

ً  الالعبٌن مستوى وبالتالً تطور ، الالعبٌن تؤهٌلو تدرٌب أسالٌب ً  و بدنٌا وٌتضح ذلك  ، مهارٌا

 ً  .( 9) (8)العالمٌة و األولمبٌة الدورات خاللالمحقق  األداء بمستوى جلٌا

البد من تناولها بالشكل العلمً الكفٌل  كمهارة ربٌسٌة ترتكز علٌها بقٌة المهارات اإلعداد و

 مةً ، حٌث أن اإلعداد بتطوٌرها بشكل خاص وصوالً لتطوٌر لعبة الكرة الطابرة السورٌة عا

أما الخطط والتكتٌكات .   (01)بالمبة من مجموع مهارات الكرة الطابرة  11حتل تكمهارة مهمة 

ٌمكن أن تنفذ وتصنع إال من خالل اإلعداد الجٌد بغض النظر عن مستوى الفرق وهذا  الهجومٌة فال

الباحثون فً الكرة  ٌرىو،  (00)متعددة حسب إمكانٌة وقدرة المعد ٌتم وٌنفذ بطرق وأوضاع  

 .(01)هو روح الهجوم عداد أن اإلالسابق تحاد السوفٌٌتً الطابرة فً اال

الالعب المعد ٌجب أن ٌتسم بمواصفات وإمكانٌات بدنٌة وفنٌة وذهنٌة إضافةً لخبرته وبالتالً فإن 

ن حٌث الوقوف وهذا ٌعنً أن ٌكون متمٌزا فً اإلعداد م، الجٌدة وبالتالً تمٌزه عن بقٌة الالعبٌن 

ً  والحركة ،ومسٌطراً  تجاهات المختلفة الكرات السهلة والصعبة ولجمٌع االفً جمٌع  ومتحكما

                                                           
5
: تصمٌم وتقنٌن اختبارات اإلدراك الحس حركً لدى العبً الكرة الطابرة ، بحث وصفً ، كلٌة التربٌة  جبارعامر  ،. السعدي  

 . 014اد ، مجلة التربٌة الرٌاضٌة ، المجلد الحادي عشر ، صالرٌاضٌة ، جامعة بغد
7
عقٌل عبد هللا : الكرة الطابرة التكنٌك والتكتٌك الفردي ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ، جامعة بغداد ، مطبعة التعلٌم العالً ،  ،. الكاتب  

 . 09، ص 0987
8
 . 2: ) نفس المصدر السابق ( ، صصالح  دمحم فارس أحمد.   
9
 للعلوم أسٌوط مجلة الطابرة، بالكرة الالعبٌن بمراكز وعالقتها هجومٌةل ا الساحقة الضربات لفاعلٌة تحلٌلٌة دراسة: دمحم الحفناوي،.  

 .125، ص ( 0995) ،0 الجزء ،4 العدد والرٌاضٌة،
01
،   1101دار دجلة للنشر ،  ، بغدادستقبال ، اإلعداد ( ، المٌدانٌة لمهارة ) اإلرسال ، االحماد :الكرة الطابرة وتدرٌباتها  سعد ،الجمٌلً . 

 . 110ص
00
 . 042، ص  1119سعد حماد : الكرة الطابرة ) مبادبها و تطبٌقاتها المٌدانٌة ( ، بغداد ، دار دجلة للنشر ،  ،الجمٌلً .  
01
 . 20، ص 0983. النظام األساسً لالتحاد العربً للكرة الطابرة المعدل ، بغداد ،  
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وبطرق متنوعة تمكنه من التوقٌت السلٌم فً الجري والقفز والسقوط األمامً والدحرجة الخلفٌة 

شتراك فً لرجوع للخلف فً الوقت المناسب لالوالدحرجة الجانبٌة لتنفٌذ مهمة اإلعداد ثم ا

متطور من األداء البد من وجود خطط ال، ومن أجل الوصول بالالعب لهذا المستوى  (02)الدفاع

وبرامج تدرٌبٌة معدة بشكل علمً مدروس تعنى بكل العب وبكل مهارة ومنها الالعب المعد 

 وبالتالً مهارة اإلعداد .

 التدرٌب مجال فً تدرٌبً أسلوب إضافة فًها نتابجوتظهر أهمٌة الدراسة فً محاولة االستفادة من 

 ٌمكن المدربٌن من استخدام البرنامج المقترح بما ٌالبم المستوى المهاري لالعبٌن لدٌه  الرٌاضً

 عند المهارٌة القدرة بتطوٌر خاصة  تدرٌبٌة برامج وضع من البد هنا من ، لرٌاضٌةا األندٌة فً

 مستوى رفع على بدوره ٌعمل والذي للمعدٌن  المهاري األداء مستوى رفع وبالتالً المعد الالعب

أهمٌة تطوٌر المستوى المهاري للمعد وبالتالً علٌه ٌتم التركٌز على ، و السورٌة الطابرة الكرة لعبة

محاولة تقدٌم المساعدة لفرقنا الوطنٌة وللمدربٌن فً الوصول إلى مستوٌات أكثر تقدم ومحاولة 

ضع برامج تدرٌبٌة خاصة بالمعد تعمل على تطوٌره الوصول إلى المستوى العالمً من خالل و

 ً  وهذا ما تفتقده فرقنا ومنتخباتنا الوطنٌة. مهارٌا

 

 البحث : ةمشكل  1 -2

عداد الجٌد والمتقن من بما أن احراز النقط ونجاح الضرب الساحق فً الكرة الطابرة ٌعتمد على اإل

من تطبٌق بالشكل الذي ٌمكنه  اإلعداد من اتقان مهارة المعد لالعب البدف قبل الالعب المعد ،

الخطط المتنوعة وتهٌبة الفرص لالعب المهاجم إلحراز النقط بعد عمل تموٌه لحابط الصد واختراق 

 .(03)دفاع الخصم 

ومن خالل معاٌشة الباحثة للعدٌد من معسكرات التحضٌر واإلعداد ضمن األندٌة والمنتخبات 

ٌة ، تبٌن أن هذا المكون الفنً الربٌسً ) اإلعداد ( ال ٌعطى الوطنٌة والبطوالت المدرسٌة والجامع

                                                           
02

 . 110، ص)نفس المصدر السابق (  حماد : سعد ،.  الجمٌلً 

 
03
 . 12، ص(  )نفس المصدر السابق: الكاتب د هللا . عقٌل عب 
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األهمٌة الالزمة وبالشكل العلمً المدروس كما هو الحال لدى المنتخبات العالمٌة التً أصبحت 

ً تشكٌل تعتمد أحدث أسالٌب  ً  البرامج التدرٌبٌة الخاصة برفع كفاءة الالعب المعد عقلٌا ً  وبدنٌا  وتقنٌا

فرٌق اإلسبانً والبرازٌلً للكالبرامج الموضوعة اء تكتٌكً ٌحقق أفضل النتابج لذكبغٌة امتالكه 

حٌث نالحظ وجود برامج تدرٌبٌة خاصة بالمعدٌن وذلك بتخصٌص وقت خالل (  1102لعام ) 

الفرٌق أو بمعزل عنهم ابتداًء من فرق الصغار وصوالً  أفراد الوحدة التدرٌبٌة سواء بمشاركة بقٌة

  .لفبتٌن لفرق الكبار ول

 : التالً الربٌس السإال فً تتمثل الدراسة مشكلةسبق نجد أن  ومما

فً تطوٌر األداء المهاري لالعب المعد فً الكرة  تسهم ةتدرٌبٌ نامجابركٌف ٌمكن تشكٌل  *

  الطائرة فً سورٌا ؟

 2-2  أهداف البحث  :

من المهاري لالعب المعد تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج تدرٌبً لتطوٌر المستوى 

عداد، خالل تطبٌق  بعض التمارٌن المقترحة والمصممة للتؤثٌر على األداء المهاري لمهارة اإل

 :وٌمكن تقسٌم هذا الهدف إلى  

 تصمٌم وبناء برنامج تدرٌبً لتطوٌر المستوى المهاري لالعب المعد فً الكرة الطابرة .  - 0

درٌبً المقترح فً تطوٌر األداء المهاري لالعب المعد فً التعرف على تؤثٌر البرنامج الت – 1

 الكرة الطابرة من خالل التؤثٌر على :

 فً الكرة الطابرة . وقوفاألداء المهاري لالعب المعد  األمامً من ال 

 . األداء المهاري لالعب المعد األمامً من الوثب فً الكرة الطابرة 

 فً الكرة الطابرة . وقوفاألداء المهاري لالعب المعد الخلفً من ال 

 . األداء المهاري لالعب المعد الخلفً من الوثب فً الكرة الطابرة 
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      فرضٌات البحث :  2-3   

ً فً المستوى المهاري لالعب المعد األمامً  .0 للمجموعة التجرٌبٌة هناك فروق دالة احصابٌا

 صالح االختبار البعدي .ختبارٌن القبلً والبعدي ولبٌن اال وقوففً الكرة الطابرة من ال

ً فً المستوى المهاري لالعب المعد األمامً ه .1 للمجموعة التجرٌبٌة ناك فروق دالة احصابٌا

 ختبارٌن القبلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي .بٌن االفً الكرة الطابرة من الوثب 

فً التجرٌبٌة للمجموعة هناك فروق دالة احصابٌاً فً المستوى المهاري العب المعد الخلفً  .2

 ختبارٌن القبلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي .بٌن اال وقوفالكرة الطابرة من ال

ً فً المستوى المهاري لالعب المعد الخلفً  .3 للمجموعة التجرٌبٌة هناك فروق دالة احصابٌا

 ختبارٌن القبلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي .بٌن االفً الكرة الطابرة من الوثب 

ً فً المستوى المهاريهن .4 بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً  اك فروق دالة احصابٌا

االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجرٌبٌة عنما ٌكون  المعد أمامً من الوقوف ومع 

 الوثب .

ً فً المستوى المهاري .5 بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً  هناك فروق دالة احصابٌا

بعدي ولصالح المجموعة التجرٌبٌة عنما ٌكون  المعد خلفً من الوقوف ومع االختبار ال

 الوثب .

 

   مجاالت البحث : 2-4

السٌدات أندٌة ) حطٌن _ سلمٌة _ الجٌش الدرجة األولى السورٌة لفبة  ات: العب المجال البشري

 . الساحلً (

 م . 1102/  5/ 1م إلى 1102/ 0/3من  : المجال الزمنً

 صالة التربٌة الرٌاضٌة فً الالذقٌة .:  كانًالمجال الم
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  : التعرٌف بمصطلحات البحث  2-5

 

ىي كل الحركات الضرورية التي تؤدى بغرض معين في  المهارات األساسية )الحركية(: .1
 .(15)اأو بدوني مع أداةسواًء كانت ىذه الحركات  المعبةإطار قانون 

وري الذي ييدف إلى تحقيق غرض معين في ذلك األداء الحركي الضر  المهارة الرياضية : .2
 .)16(الرياضة التخصصية وفقًا لقواعد التنافس

 أو ، بالمالحظة تكتسب أن يمكن التي القدرات أحد بأنيا  المهارةكما يعرف ) الصوفي ( 
 .(17) البدني األداء أو العقمي األداء في التجريب

د الفريق المنافس ، وبالتالي وىو تييئة وتحضير الكرات بغية بناء ىجوم ضاإلعداد :  .3
 . وعميو تبنى مختمف الخطط اليجومية التمكين من اختراق دفاع المنافس ،

يعتبر الشكل األساسي لميارة التمرير وىو أبسط أنواعيا اإلعداد من أمام الرأس لؤلمام :  .4
 .(18)األخرى والتي تتكرر في المعب أكثر من األنواع األخرى" 

"وىو التمرير الذي يتم بصورة غير منظورة بالنسبة لالعب لمخمف :  اإلعداد من أمام الرأس .5
 .(19)المعد وىي تعتمد عمى لحظة المباغتة لتكون أكثر فعالية اتجاه دفاع الخصم "

ىو الالعب الذي يقوم بتييئة الكرات  الجيدة من حيث االرتفاع والبعد عن الشبكة و المعد :  .6
ياجم بالضرب الساحق الفعال ، وأول من يقوم بصنع بالتالي قيام الم و  االتجاه ...الخ

 .اليجوم المضاد 

ً   التخطٌط ٌكون وبدونه الخطة عناصر أحد هو":  المقترح البرنامج .7  هو فالبرنامج ، ناقصا
 . ( 11)" الهدف لتحقٌق بها القٌام الواجب من تفصٌلٌة أنشطة صورة فً التنفٌذٌة الخطوات

 

 

                                                           
04
 . 031، ص 0999،  محدثة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل 1وآخران: كرة القدم، طالخشاب  زهٌر قاسم.  
05
 . 013، ص 1110 ، 0ر العربً ، طمفتً ابراهٌم :التدرٌب الرٌاضً الحدٌث ، تخطٌط وتطبٌق وقٌادة ، القاهرة دار الفك، . حماد  

07
 .133، ص  1111،  والنشر للتوزٌع المسرة دار األردن، ، عمان ،1 ط ، التربوٌة التقنٌات معجم:  هللا عبد، الصوفً.    
08
 .  13ص) نفس المصدر السابق ( : الكاتب . عقٌل عبد هللا  
09
 .. 13عقٌل عبد هللا الكاتب : ) نفس المصدر السابق ( ص.  
11

 نظرٌات التدرٌبٌة، واألحمال البرامج وتصمٌم تخطٌط الجماعٌة األلعاب فً الرٌاضً المدرب: الدٌن عماد عباس، ؛ علً، البٌك.   

 . 011، ص ( 1112) ،  اإلسكندرٌة المعاهد، منشؤة وتطبٌقات،
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 الفصل الثانً
  

 

 

 

 وتحلٌلها دراسات النظرٌة والدراسات المشابهةال عرض      1

 

 

 الدراسات النظرٌة    1-2

 

 

 مشابهةالدراسات ال     1-1

 

 عرض وتحلٌل الدراسات السابقة      1-2         
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 _      الدراسات النظرٌة والبحوث المشابهة : 1

 الدراسات النظرٌة : 1-2

 التدرٌب الرٌاضً :  1-2-2

ملٌة تربوٌة تستهدف التؤثٌر على الفرد الرٌاضً وإعداده وصوالً ألعلى علتدرٌب الرٌاضً ا

المستوٌات الرٌاضٌة وذلك من خالل النشاط الذي ٌمارسه الفرد ، وهو ٌعتمد على مختلف قواعد 

وٌشٌر ،  وأساسٌات العلوم الطبٌعٌة ) كعلم التشرٌح ، والمٌكانٌكا الحٌوٌة ، والفسٌولوجٌا ....الخ (

 إعداد بهدف  العلمٌة والمبادئ لألسس تخضع تربوٌة عملٌة هوالتدرٌب الرٌاضً )سالم( إلى أن 

 وٌرى كل من.(10)ضمن النشاط الرٌاضً الذي ٌمارسه  ممكن رٌاضً مستوى أعلى لتحقٌق الفرد

 من الرٌاضً ألداءا تحسٌن لهدف ت شاملة عملٌة ٌعدعبد الرحمن و فكري ( أن التدرٌب الرٌاضً )

ٌستطٌع  متخصص مدرب ٌدٌرها أن البد عملٌةال وهذه والمنافسات، لإلعداد مخطط برنامج اللخ

 .(11)خلق الجو المالبم لتطوٌر قدرات وامكانات الالعب والفرٌق على حد سواء 

 :( 12)وٌمكن تلخٌص خصابص التدرٌب الرٌاضً بعدد من النقاط حسب )سالم ( هً 

 ٌاضً هو الوصول بالفرد ألعلى مستوى رٌاضً ضمن النشاط الهدف الربٌسً من التدرٌب الر

من خالل السعً لتنمٌة وتطوٌر القوى والقدرات البدنٌة والفنٌة والنفسٌة وذلك  التخصصً

بما ٌدفع الالعب لبذل رتفاع التدرٌجً بشدتها بالتؤثٌر علٌها بمختلف التمرٌنات واألنشطة واإل

 . أقصى ما ٌمكن من جهد

 الحدٌث ٌعتمد على المعارف واألبحاث العلمٌة الحدٌثة المرتبطة بالمجال التدرٌب الرٌاض ً

 الرٌاضً .

 مكانات الفردٌة لدرجة كبٌرة من حٌث المستوى أو العمر أو التدرٌب الرٌاضً ٌعتمد على اإل

الجنس وهذا ٌتطلب وجود طرق متعددة لتشكٌل حمل التدرٌب وفترات الراحة وكذلك التركٌز 

 ة ونفسٌة معٌنة .على نواحً بدنٌ

                                                           
10

 الهجومٌة المندمجة مهاراتال بعض أداء ستوىم على الخاصة البدنٌة القدرات بعض لتحسٌن تدرٌبً برنامج تؤثٌر:  هللا عبد ، سالم.   

 . 0، ص  1118 ،  مصر طنطا، جامعة الرٌاضٌة، التربٌة كلٌة منشورة، ٌرر غماجستٌ رسالة ، القدم كرة ناشبً لدى
11

 ط إدارٌة، – بٌومٌكانٌكٌة – فسٌولوجٌة –نفسٌة– تعلٌمٌة – فلسفٌة الرٌاضً، التدرٌب منظومة: سلوى،  فكري؛  نبٌلة، الرحمن عبد  

 . 20، ص 1113،  القاهرة العربً، الفكر دار ،0
12

 . 31-25ص ، )نفس المصدر السابق ( سالم : هللا عبد.   
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  ألن االستمرارٌة  لعملٌة التدرٌبالتدرٌب الرٌاضً عملٌة مستمرة مبنٌة على التخطٌط المنظم

 تسهم فً تحقٌق االنجاز وتطور المستوى .

 . ٌإثر التدرٌب الرٌاضً فً تشكٌل حٌاة الرٌاضً وأسلوب معٌشته 

  ً ً و ٌعتمد التدرٌب الرٌاضً على الدور القٌادي للمدرب تعلٌمٌا فهو ٌسهم فً تربٌة الفرد  تربوٌا

 شاملة. الرٌاضً تربٌةً 

البدنٌة )ٌشتمل االشتراك فً المبارٌات(  قدراتفً لعبة الكرة الطابرة ٌعنً التؤثٌر على الالتدرٌب و

وبشكل أشمل وأوسع فالتدرٌب ٌتعدى ذلك إلى التؤثٌر على الالعبٌن من حٌث نمط حٌاتهم والبٌبة ، 

 .( 13)مما ٌإثر على األداء  الخاصة بهم وغٌر ذلك

 تربوٌة عملٌة هو:   الرٌاضً التدرٌب أن من التعرٌفات السابقة للتدرٌب الرٌاضً ٌمكن القول 

 الرٌاضً بالمجال االرتباط ذات  نسانٌةواإل الطبٌعٌة والمعارف العلوم مختلف على تعتمد موجهة

 الممارس الرٌاضً النشاط ضمن الرٌاضً الفرد وامكانٌات قدرات من القصوى لالستفادة

 البدنٌة الالعب قدرات تنمٌة و التأثٌر على بالعمل وذلك  الرٌاضٌة المستوٌات أعلى إلى للوصول

  . والنفسٌة والخططٌة والتقنٌة

 :عداد المهاريإلا  2-1-2 

نجازىا يعتمد عمى ا  وجوىر األداء في أي رياضة و عصب "الميارة الرياضية ىي أن  (حماد)يرى  
 .( 25)عداد الخططي والنفسي والذىني" اد البدني ويبنى عمييا اإلعداإل

 ولتعمم الميارة ىناك أربع خطوات رئيسية :

 تقديم الميارة الحركية . (1

 تقديم نموذج وشرح الميارة . (2

 . تطبيق الميارة عممياً  (3

 إصالح األخطاء . (4

 
                                                           

13
 . 40، ص) نفس المصدر السابق ( : الجمٌلً . سعد حماد  
14

 . 1110،  013، دار الفكر العربً ، ص 0مفتً ابراهٌم : التدرٌب الرٌاضً الحدٌث ، تخطٌط وتطبٌق وقٌادة ، القاهرة ، ط ،. حماد   
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الصحيح والمفيد في  في حين أن الالعب الذي " يممك قابمية ميارية خاصة تساعده عمى التعرف
(ة"األوضاع المختمفة وفي السباقات يجد حمواًل غير معقدة وبنفس الوقت مفيدة ومؤثر 

 
26(. 

من  آليةن من األىداف األساسية الوصول بالالعب إلى أداء الميارة بصورة أوعميو يشير )إبراىيم( 
اطات والعوامل الخارجية في شتر تتميز بتغير االمتنوعة خالل التكرار الدائم لألداء واستخدام تمرينات 

التمرين كوجود منافس أو أكثر مثاًل وكذلك في المباريات التجريبية لذا يجب أن يتم بناء  أثناء
يكون محتواه وسرعتو ودرجة قوتو  بحيثالتمرين الذي سيؤديو الالعب لتنمية الميارات األساسية 

ع في اختيار التمرينات من بين يالتنو  تتناسب مع ما يمكن أن ينفذه الالعب في المباراة ويجب
التمرينات ذات الميارة الواحدة المركبة سواء أكانت مركبة من الميارات األساسية أو الميارات 
والصفات البدنية، كما يجب مراعاة عنصر التشويق في اختيار محتويات التمرين المياري كأن 

  .(27)تستخدم المنافسات

بأنو " فن التحكم واستعمال الكرة في نطاق قانون المعبة في جميع   ي( اإلعداد الميار Fredo) رىيو 
الحركات والوضعيات في أسرع وقت وبفعالية كبيرة وفي جميع الشروط التي تتطمبيا المنافسة 

ومن وجية نظر أخرى يرى . (28)والالعب الحائز لمكرة في ىذه الحاالت سيد الكرة وليس خادمًا ليا"
اء المياري " عممية تعميمية موجية إلتقان الميارات الفنية األساسية لمعبة ألدبعض الباحثين أن ا

 . (29)ولتنفيذ الميارة المطموبة بأقل قدر ممكن من الوقت والجيد"

ن اإلعداد المياري كان وما يزال ىو العمل الجاد لكي يصل الالعب إلى اإلتقان أوعميو يمكن القول 
ليو آفي أي ظرف من ظروف المباراة، وأن يؤدي الالعب الميارة ب التام والتكامل في األداء لمميارات

صحيحة مما يساعده عمى أن يحصر تفكيره في تنفيذ التحرك الخططي فقط وىذا يسيل عميو عممو 
                                                       ويضيف )عالوي ( " أن .  (30)الخاص)الفردي( ويجعمو أكثر تركيزًا في العمل الجماعي

درجة إتقان الميارات الحركية لنوع النشاط الذي يمارسو الفرد من النواحي اليامة التي يتأسس عمييا 

                                                           
15
، دار الفكر للطباعة والنشر ، جامعة  0عبد علً : علم التدرٌب الرٌاضً فً األعمار المختلفة ، ط ، نصٌف ؛قاسم حسن ، . حسٌن  

 . 22، ص 0989الموصل ، 
17
 . 14_ 12، ص  0993مفتً : الجدٌد فً اإلعداد المهاري و الخططً لالعب كرة القدم ، دار الفكر العربً ، القاهرة ،  ،.  ابراهٌم  

28  . Fredo , Garel : Football Teaching use , jeu – entertainment , Edition Amphora  1977 . 

19
 . 142، ص 0990وآخرون : كرة القدم للصفوف الثالثة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، جامعة بغداد ،  رضا. صالح  
21
ٌن بؤسلوبً التمارٌن المركبة وتمارٌن اللعب فً بعض الصفات البدنٌة والمهارٌة فً كرة معتز ٌونس : أثر برنامجٌن تدرٌبٌ، . الطابً  

 . 11، ص  1110القدم ،
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ن إتقان الالعب لمميارة بالدرجة التي تسمح باألداء ، كما أالتنفيذ الخططي في المواقف المختمفة 
 . (31)كير وجيد الالعب " لية يسمح إلى حد كبير باالقتصاد في تفآلتقترب من ا بصورة 

ويشير )االتحاد اآلسيوي لكرة القدم( " أن التدريب الحديث ليس فقط إعطاء التمارين ولكنو عممية 
ن تطور رياضة اإلنجاز تتأثر بعدة عوامل تتطمب من المدرب كفاية من المعرفة  معقدة جدًا وا 

 .   (32)"والخبرة

كونات التدريب األساسية التي تعمل عمى تعميم هو أحد م : اإلعداد المهاري أن ةالباحث رىتو 
وتدريب الرياضي عمى المهارات الحركية التي يستخدمها خالل المباريات والمنافسات بشكل متقن 

بما يحقق اإلنجاز وصواًل لآللية في األداء وبالتالي األقتصاد بالجهد والتفكير و الوقت وفعال 
 والوصول ألعمى المستويات .

 
 : وتشكيل البرامج التدريبية  تخطيط 2-1-3

أساس تشكل الميارات الحركية  أن الخططي يكونان وحدة واحدة حيث وبما أن اإلعداد المياري و

االىتمام بوضع برامج تدريبية مقننة ومبنية عمى أسس عممية فإنو البد من  ، (33 )األداء الخططي

ما يضيف ) عودة ( أنو عمى المدرب بيدف تطوير عممية التدريب والوصول لممستويات العالية ، ك

أن يكون عمى دراية بأن كل وحدة تدريبية تعتمد عمى الوحدة التدريبية التي سبقتيا ولكن بيدف 

ومن الضروري تحديد األىداف التي يتضمنيا البرنامج التدريبي سواء  ،( 34)مختمف يسعى لتحقيقو 

طة والتمرينات المحتوات في البرنامج العامة أو الخاصة حيث أن اختيار وتحديد وتنظيم األنش

لخدمة الالعبين وبالتالي دفع ميول الالعب لكي يتدرب ويشعر بالمتعة التدريبي أمر بالغ األىمية 

                                                           
20
 . 022، ص 0978، دار المعارف ، القاهرة ،  3دمحم حسن : سٌكولوجٌة التدرٌب والمنافسات ، ط، . عالوي  
21
 . 30، ص 0997. االتحاد اآلسٌوي لكرة القدم ،  
22

 . 31 ص(  السابق المصدر نفس)سالم :  هللا عبد.   
23

 .  077، ص  1114،  السالم دار مكتب بغداد، ،1 ط األساسٌة، وعناصرها الٌد كرة:  أحمد  ،  عودة.   
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، كل ذلك يفضي إلى ضرورة أن يعمل المدرب عمى مواكبة التطور الذي ( 35 )واالىتمام في التدريب

لنظم  لمستوى المياري لالعبين و تغير قواعد المعب تبعاً رتفاع اال نظراً  وعالمياً  تشيده المعبة محمياً 

 .( 36)الفريق وخطتو وبالتالي مدرك لقدرات الالعبين الذىنية والبدنية والقدرات الفنية 

 كرة الطائرة :الاإلعداد المهاري فً  1-2-3

 
لبها لعبة هً الحركات التً ٌنبغً على الالعب تنفٌذها وحسب الظروف التً تتط: المهارات الفنٌة 

قتصاد فً المجهود البدنً وتؤخر ظهور التعب دف الوصول إلى نتابج إٌجابٌة واالالكرة الطابرة به

ً تاماً عن طرٌق األداء بمعناه المختصر التكنٌك أما  .( 27)على الالعبٌن لذلك ٌجب اتقانها اتقانا

صول إلى مستوى لوب هادف واقتصادي للوسإ)اقتصادٌة الحركة( فهو ٌعنً القٌام بالحركة ب

رٌاضً عال مع مراعاة قانون اللعبة ، حٌث ٌكون له التؤثٌر البالغ على شكل األداء وبصورة 

 والتوقٌت التوافقن أوٌرى ) حسن (  .( 28)رة الطابرةالك فًخاصة على أداء المهارات األساسٌة 

صفات ضرورٌة نافسة الم أثناء المختلفة المواقف مع والتكٌف واالنسٌابٌة والدقة الحركً والتوقع

 وقٌاس التدرٌب خالل من تنفذ  المعقدة الفنٌة المهارات أنو  .( 29) للمهارات األمثل األداء لضمان

، حٌث أن ( 30) (31) الطابرة الكرة فً المهارة تؤدٌة أثناء العصبً بالجهاز الخاصة األفعال ردود

راتها متسلسلة وتحتاج الدقة بشكل كبٌر طبٌعة األداء فً الكرة الطابرة  ٌتمٌز باإلٌقاع السرٌع ومها

                                                           
24

 . 29، ص  1113،  المعارف دار اإلسكندرٌة، للناشبٌن، الطابرة الكرة تدرٌب أسس إلٌن :، . فرج   
25

 0999، دار الفكر العربً ،  0قانون ( ، جامعة حلوان ، ط –تحلٌل  –تدرٌب  –تعلٌم  -ابرة ) تارٌخ علً مصطفى : الكرة الط ،. طه   

 . 124، ص 
27
 . 42ص )نفس المصدر السابق (  ، :  الجمٌلً . سعد حماد 
28
 . 10، ص : )نفس المصدر السابق (  الكاتب . عقٌل عبد هللا  
29

 . 18، ص 1111،  اإلسكندرٌة اإلشعاع، دار اإلسكندرٌة، الطابرة، الكرة تدرٌس طرق:  زكً ، حسن.   
31

 . 21: ) نفس المصدر السابق ( ، صصالح  . أحمد فارس دمحم   
41

   . Roure R, & Collette, C : Automatic Nervous System Responses Correlate with Mental Rehearsal in 
Volleyball Training. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiolog , 1998   ، p2 .  

a 99-108. 
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مما ٌتطلب تكٌف واستعداد الالعبٌن للمواقف الكثٌرة والمتغٌرة وبالتالً البد من امتالك الالعبٌن 

 .( 32)(  31)قدرات بدنٌة ومهارٌة وعقلٌة  تتناسب وهذه المواقف

 استقبال) اإلرسال ،التً هً : كرة الطابرة ال األساسٌة فً  مهاراتوٌشٌر) ابراهٌم( إلى أن ال

ملعب ( والتً تعمل مع بعضها بشكل         ، الهجوم ، حابط الصد ، الدفاع عن الاإلرسال، اإلعداد

 فً األساسٌة المهارات أن على والمختصٌن الخبراء بعض وٌضٌف . (34( )33)متوافق ومترابط 

 :(35)ة  التالٌ التصنٌفات إلى تنقسم الطابرة الكرة

  . الهجومً الصد حابط الساحق، الضرب اإلعداد، التمرٌر، اإلرسال،: ملوتش هجومٌة هاراتم

 .  الملعب عن الدفاع ، الدفاعً الصد حابط ، اإلرسال استقبال:  وتشمل دفاعٌة مهارات

 

(2)  شكل  

 الطائرة الكرة رٌاضة فً األساسٌة الحركٌة المهارات

                                                           
31

وآخرون : سرعة االستجابة الحركٌة وعالقتها بدقة أداء المهارات الدفاعٌة بالكرة الطابرة ، جامعة دٌالى ، مجلة  هادي . ولهان حمٌد   

 . 27، ص 1117علوم الرٌاضة ، العدد األول ، 
32

،  0: األسس العلمٌة للكرة الطابرة وطرق القٌاس ، القاهرة ، مركز الكتب للنشر ، ط، حمديً ؛ عبد المنعم دمحم صبح ،. حسانٌن   

 . 039، ص 0997
33

 . 37، ص 1110، عمان  0رة ، طمروان عبد الحمٌد : الموسوعة العلمٌة للكرة الطاب، . ابراهٌم 
34

القته بدقة أداء المهارات الهجومٌة بالكرة الطابرة ،بحث وصفً ، كلٌة التربٌة ثابر رشٌد : تقدٌر الذات البدنٌة والمهارٌة وع ، حسن.   

. 1114الرٌاضٌة جامعة دٌالى ، مجلة التربٌة الرٌاضٌة ، المجلد الرابع عشر ، العدد الثانً ، 
 

46
 . Barbara, F : Volleyball, Steps to Success. Human Kinetics, Inc , USA  . 

 



 
  

28 
 

 ى أداء دقٌق ٌحقق الغاٌة منه، وذلك عكس ماتتطلب جهداً كبٌراُ بغٌة الوصول إلوأن هذه المهارات 

انون اللعبة الجهد جاء نتٌجةً لما ٌنص علٌه ق . وهذا كرة الطابرة من سهولةالٌظهر علٌه األداء فً 

من حٌث قصر مدة لمس الكرة ومساحة الملعب الصغٌر ولمس الكرة بؤطراف األصابع ....إلخ مما 

 التعدٌالت والتغٌٌرات الجدٌدة فً القواعد القانونٌة وما كما أن . (38( )37) ٌنص علٌه قانون اللعبة

 اصاحبها من تغٌٌر إٌقاع اللعب الذي اتسم بالسرعة فضال عن شدته فرض على الالعبٌن أن ٌتمتعو

 .(39)بقدرات عالٌة المستوى

 كرة الطائرة :ال  اإلعداد فًمهارة  1-2-4

كرة ال موقع الصدارة من بٌن بقٌة مهارات اإلعداد مهارة مهمة جداً فً الكرة الطابرة فهً تتخذ

ً أساسٌاً الستمرار طابرة وحٌث أنها : " تمثل نقطة االال نطالق لبدء الهجوم وإتقانها ٌعد متطلبا

وتغٌٌر ، وٌعرف ) طه( اإلعداد بؤنه عملٌة تمرٌر الكرة لألعلى وإلى مكان مناسب  ( 40)( 41)اللعب"

 .  (41)ا ما تكون من اللمسة الثانٌة اللمسة األولى وغالبً ، وقد تإدى من اتجاهها  لتصل للمهاجم 

بشكل صحٌح موجهة  ستقبال الموجهة من قبل الالعبٌن للمعد عالٌة والوكلما كانت كرات الدفاع وا

وبالتالً ٌكون الهجوم أكثر فاعلٌة مما ٌإكد الدور معد فً إعدادها بنجاح وبدقة أكثر ،كلما ساعد ال

عداد فً تحدٌد نتٌجة المنافسات ، وهذا مفاده أن إحراز النقط مرتبط باإلعداد المهم الذي ٌلعبه اإل

للمهاجمٌن ،  تهٌبة الكرات  الجٌدة صنع الهجوم المضاد ، والجٌد وإمكانٌة وقدرات المعد فً 

مهاجمٌن فً على سرعة ودقة تمرٌره إلى الٌعتمد نجاح فرٌقه فً الهجوم السرٌع ) الخاطف( و

، ومن هنا نرى أن اإلعداد هو " أكثر مواقف اللعب حساسٌة وأهمٌة (42) ٌنالمناسبالوقت والمكان 

الالعب  عندما ٌكون وٌشٌر ) خلٌل ( أنه.( 44() 43)حٌث ٌتوقف علٌه هجوم الفرٌق وطرٌقة أدابه "

                                                           
37

 . 42، ص  ) نفس المصدر السابق ( :مٌلً الجحماد  .  سعد

 
38

وأخرون : دراسة مقارنة لتحدٌد دقة أداء مهارتً االرسال واالعداد بالكرة الطابرة ، بحث وصفً ،كلٌة التربٌة اسماعٌل خلٌل  -  

 . 112، ص 1110الرٌاضٌة ، جامعة بغداد  ، المجلد العاشر ، العدد الرابع ، 
39

 س المصدر السابق ( .. عامر جابر السعدي : ) نف
41
 . 49، ص 0997، لٌبٌا ، جامعة السابع من ابرٌل ،  0سعد : الكرة الطابرة ، تعلم وتدرٌب وتحكٌم ، ط ،. حماد  
40

 .112ص نفس المصدر السابق ( ، )  :خلٌل اسماعٌل وآخرون .   
41

 . 99. علً مصطفى طه : ) نفس المصدر السابق ( ، ص   
 . 071، ص 1110،  0ر العربً ، طٌم :التدرٌب الرٌاضً الحدٌث ، تخطٌط وتطبٌق وقٌادة ، القاهرة دار الفك. حماد ؛ مفتً ابراه.  42

43
 .019م  ، ص0995، عمان ، دار الفكر ، 0. زكً ؛ أكرم : موسوعة الكرة الطابرة الحدٌثة ، ط 
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ً من األداء وعلى مستوى  الفرص أمام فرٌقه فً اختراق  تاحةإٌكون أكثر قدرة على المعد متمكنا

 . التقدم وتحقٌق حراز النقاطإرٌق المنافس وبالتالً دفاع الف

" ً لما تفرضه ظروف المباراة على الالعبٌن من تغٌٌر المراكز ونظرا ألهمٌة هذه المهارة فقد  وتبعا

اتبع المدربون طرق جدٌدة تضمنت تدرٌب الالعبٌن كافة إلتقان مهارة اإلعداد وذلك كون أن وضع 

اللعب فٌمكن لالعب الذي ٌشغل مركز المهاجم من أداء عملٌة اإلعداد الفرٌق ٌتغٌر باستمرار أثناء 

اللعب وعلٌه الهجوم وذلك تبعا لظروف ومتطلبات  والالعب الذي ٌشغل مركز المعد من أداء عملٌة

ً لظروف المباراة ومن هنا  ." وجب إعداد الالعب إعداداً جٌداً بهدف تنفٌذ الواجبات الحركٌة تبعا

اإلعداد هو : تهٌبة الكرات المناسبة إلى المهاجمٌن فً جمٌع المراكز حتى ٌتسنى  "ٌمكن القول أن  

فنجاح الضرب الساحق البد له من إعداد جٌد .  (45) "لهم الهجوم واختراق دفاع الفرٌق المنافس

وٌتسم بالدقة والتنوٌع من حٌث البعد والقرب وكذلك من حٌث ارتفاعها عن مستوى الحافة العلٌا 

"وهو من العناصر الربٌسٌة األساسٌة للتكنٌك فً لعبة الكرة الطابرة وذلك من حٌث  ، (47) للشبكة

وهو المهارة األولى التً ،تكرارها واستعمالها فً اللعب وبدون إتقانها ال ٌمكن أن ٌستمر اللعب 

د من عداأن أنواع اإل( حماد كل من ) طه ووٌرى ،  (48)" لعبة الكرة الطابرة فًتعلم للمبتدبٌن 

 . ( 49)حٌث وضعٌة المعد هً 

   اإلعداد األمامً . (1
 اإلعداد الخلفً من فوق الرأس . (1

 اإلعداد بالدحرجة خلفاً . (2

 اإلعداد الجانبً . (3

 اإلعداد بالقفز . (4

 

 

 

                                                                                                                                                                             
44

 . 112خلٌل اسماعٌل وآخرون ؛ )  نفس المصدر السابق ( ، ص.   
45
 . 043سعد حماد . ) نفس المصدر السابق ( ، ص، . الجمٌلً  
47
 . 12، ص ) نفس المصدر السابق ( : الكاتب . عقٌل عبد هللا  
48
 . 12عقٌل عبد هللا الكاتب : ) نفس المصدر السابق (  ، ص.  
49

 . 49، ص 0997، لٌبٌا ، جامعة السابع من ابرٌل ،  0سعد : الكرة الطابرة ، تعلم وتدرٌب وتحكٌم ، ط ،. حماد 
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 من حٌث ارتفاع الكرة عن حافة الشبكةأن أنواع اإلعداد   ( 1119ٌرى ) حماد  وفً دراسة أخرى

 :( 51)هً 

 م فوق مستوى حافة الشبكة . 1كثر من اإلعداد العالً أل .0

 حافة الشبكة .مستوى م فوق  1_ 1.41رتفاع من اإلعداد المتوسط اال .1

 م فوق مستوى حافة الشبكة . 1.41_  1.21رتفاع من اإلعداد المنخفض اال .2

ً ومتوسط  م من 0.4اإلعداد القصٌر المسافة عن المعد أقل من  .3 الشبكة وٌكون منخفضا

 الشبكة .رتفاع من حافة اال

ً ومتوسط  2_  0.4اإلعداد المتوسط المسافة عن المعد من  .4 م من الشبكة وٌكون منخفضا

 رتفاع وعالٌاً من حافة الشبكة .الا

ً ومتوسطاً  2اإلعداد الطوٌل المسافة عن المعد أكثر من  .5  م من الشبكة وٌكون منخفضا

 وعالً االرتفاع من حافة الشبكة .

 شبكة وٌستخدم عادة إلى خط الدفاع وٌنفذ كما ٌلً: اإلعداد بعٌد المسافة عن ال .7

 ( 2ٌنفذ عامودٌاً على خط الهجوم. ) م 

 ( 2ٌنفذ مابالً إلى خط الهجوم. ) م 

 ( 2ٌنفذ قطرٌاُ إلى خط الهجوم. )  م 

 : ( 50)أنواع اإلعداد هً  ٌرى )عقٌل ( أنوفً بحث مشابه  

 . اإلعداد من أمام الرأس لألمام 

 رأس للخلف .اإلعداد من أمام ال 

 . اإلعداد من السقوط 

 . اإلعداد من القفز 

الذي ٌنفذ بنسبة أكبر من كل تلك األنواع ال تؤخذ نسبة كبٌرة فً األداء مثلما ٌؤخذ اإلعداد األمامً  و

نظراً لسهولة أدابه فعملٌة البدء فً تعلمه وإتقانه ٌساعد فً تؤدٌة األنواع بقٌة أنواع اإلعداد  

                                                           
51
 . 047، ص 1119. الجمٌلً ؛ سعد حماد : الكرة الطابرة ) مبادبها و تطبٌقاتها المٌدانٌة ( ، بغداد ، دار دجلة للنشر ،  

 
50
 . 13عقٌل عبد هللا الكاتب : ) نفس المصدر السابق (  ، ص.  
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تجاه والبعد واال رتفاعمن حٌث اال األمامً من التحكم فً اإلعداد تمكن الالعباألخرى فضالً عن 

 .(  51)طبقاً لما تفرضه المواقف المختلفة فً اللعب 

 

 رٌقة األداء:ط  1-2-5

 : (52)أما طرٌقة األداء فٌمكن توضٌحها بالشكل التالً 

 ي شد عضلً .ٌتم لمس الكرة بؤطراف األصابع الممدودة والمجوفة بمرونة وبدون أ 

  ٌكون لعب الكرة بؤصابع اإلبهام والسبابة والوسط بٌنما تساعد بقٌة األصابع فً المحافظة

 على التحكم والسٌطرة فً الكرة .

 . مد الذراعٌن باتجاه التمرٌر 

  مد جمٌع مفاصل الجسم باتجاه التمرٌر بواسطة أمشاط القدمٌن و الرجلٌن والذراعٌن

 وٌعتمد هذا على :

 

a)  الذراعٌن وعضالت الرجلٌن والبطن أثناء مالمسة األصابع الكرة .رد فعل 

b) . التوقٌت الجٌد للحركة والقدرة على التحكم بالجسم 

c) . تدعٌم الجسم بالقوة العضلٌة لألطراف العلٌا 

d) . النظر لألمام من تحت الكرة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51
 . 112خلٌل اسماعٌل وآخرون ؛ )  نفس المصدر السابق ( ، ص. 

 
52
 . 115، ص 1119حماد : الكرة الطابرة ) مبادبها و تطبٌقاتها المٌدانٌة ( ، الجزء األول، بغداد ، دار دجلة للنشر ، . الجمٌلً ؛ سعد  
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 :ٌمكن القول أن تقدم  وبناًء على ما

  التؤثٌر على النواحً التربوٌة والفسٌولوجٌة والبدنٌة وعملٌة كرة الطائرة : اللتدرٌب فً ا 

المهارٌة بناًء على أسس علمٌة بحٌث ٌكون مخطط لها بشكل منهجً مدروس لٌصل 

الخططً والنفسً والقدرات الوظٌفٌة إلى  و  بالالعب من حٌث اإلعداد البدنً والمهاري

 . وهً عملٌة طوٌلة األمد أفضل المستوٌات

  ًوم ضد الفرٌق المنافس ، هٌبة وتحضٌر الكرات بغٌة بناء هجت ة الطائرة :كرالاإلعداد ف

 وبالتالً التمكٌن من اختراق دفاع المنافس ،وعلٌه تبنى مختلف الخطط الهجومٌة .

 : وتهٌبة الكرات بدقة بما ٌتناسب مع وضع عداد إهو الالعب الذي ٌقوم بعملٌة  المعد

احب القرار فً السعً إلحراز النقط ، والذي العقل المدبر وص المهاجم ، وهو الالعب

 لتً قد ٌقوم بها فرٌقه من حٌث االستقبال والدفاع .ٌتمٌز بقدرته فً التغلب على األخطاء ا

 

 :المشابهة  لدراساتا  1-1

  ( : 1021) جاسم دمحم الجلٌل عبد قٌس 1-1-2

 ." الطائرة بالكرة لاألسف من االستقبال مهارة إكساب فً مقترح تعلٌمً برنامج فاعلٌة "

  : الدراسة من الهدف

 لتالمٌذ الطابرة بالكرة األسفل من االستقبال مهارة إكساب فً مقترح تعلٌمً برنامج إعداد( 0

 . االبتدابً الخامس

 بالكرة األسفل من االستقبال مهارة إكساب فً المقترح التعلٌمً البرنامج فاعلٌة على التعرف( 1 (2

  . االبتدابً خامسال لتالمٌذ الطابرة
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  : الدراسة عٌنة

 عددهم والبالغ االبتدابٌة المثابرة لمدرسة االبتدابً الخامس الصف تالمٌذ البحث عٌنة تضمنت

 . العمدٌة بالطرٌقة و تلمٌذ( 11)

 :  الدراسة منهج

 ٌنمجموعت إلى القرعة بطرٌقة عشوابٌا العٌنة تقسٌم تم حٌث ، التجرٌبً المنهج الباحث استخدم

  . تالمٌذ( 01)  منها لكل ضابطة و تجرٌبٌة

  :عن الدراسة أسفرت  

 التقلٌدٌة الطرٌقة من البحث قٌد المهارات إكساب فً أفضل مستوى التعلٌمً البرنامج حقق ( 2

 . المهارة تطوٌر فً ٌجابًإ تؤثٌر ذا كان و التعلم، فً المتبعة

 . الباحث أعده الذي التعلٌمً البرنامج صالحٌة أثبتت االختبارات أفرزتها التً النتابج إن ( 1

 فً ٌجابًاإل لتؤثٌره وذلك األخرى المهارات لتعلم المعد التعلٌمً البرنامج باستخدام الباحث وأوصى

 . االكتساب تطوٌر فً كبرأ ٌجابٌةإ ٌعطً جٌد بشكل الوقت استثمار أن و البحث قٌد المهارة إكساب

 ( :1020)    رشٌد حمٌد مجاهد دراسة 1-1-1

 .   "الطائرة بالكرة عداداإل مهارة تعلم فً اللعب مواقف طرٌقة استخدام تأثٌر "

 :  الدراسة من الهدف

 .الطابرة بالكرة عداداإل لمهارة األداء مستوى فً اللعب مواقف طرٌقة استخدام تؤثٌر على التعرف

 :  الدراسة عٌنة

 للكرة التدرٌبً المركز شبالأ وهم سنة(  01 -01)  وبعمر العب(  03) من الدراسة عٌنة تكونت

ً  قسموا عمدٌة بصورة اختٌارهم تم حٌث الطابرة  لىإ القرعة طرٌق وعن بالتساوي عشوابٌا

  . وضابطة تجرٌبٌة مجموعتٌن
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 . بحثال طبٌعة لمالبمته التجرٌبً المنهج الباحث استخدم  :  الدراسة منهج

 : عن  الدراسة أسفرت

 . الطابرة بالكرة عداداإل لمهارة األداء مستوى فً تؤثٌراً  األكثر كانت اللعب فمواق طرٌقة نأ( 2

 األداء وتحسٌن اكتساب فً وكبٌر واضح تؤثٌر له العشوابً باإلسلوب اللعب بمواقف التعلم أن( 1

 .  متوسط الثانً طالب لدى ساسٌةاأل الطابرة الكرة مهارات لكافة المهاري

  :(  1002)  بدوي دمحم الخالق عبد أسامة راسةد  1-1-2

 . ة "الطائر الكرة لالعبً والفنٌة البدنٌة المكونات بعض تنمٌة على تدرٌبً برنامج تأثٌر"  

 : الدراسة من هدفال

 .الطابرة الكرة لالعبً والفنٌة لبدنٌةا المكونات بعض تنمٌة على تدرٌبً برنامج تؤثٌر على التعرف

 عٌنة الدراسة :

ً (  01)  من راسةالد عٌنةتكونت   الطابرة للكرة الرٌاضً الشمس نادي من سنة(  09)  تحت العبا

 .حٌث تم اختٌار العٌنة بطرٌقة قصدٌة  بالمنصورة 

 الدراسة :منهج 

 ، وتم الدراسة أهداف لتحقٌق سلوب المجموعة الواحدة لمناسبتهإب التجرٌبً المنهج الباحث استخدم

 ( أسابٌع . 8الل األسبوع لمدة ) ( وحدات تدرٌبٌة خ 2)تطبٌق البرنامج التدرٌبً بواقع  

 : عنة الدراس سفرتأ 

  لصالح المهارات أداء مراحل وأزمنة ةوالفنٌ ةالمهارٌ و ةالبدنٌفً بعض المكونات  تحسنوجود 

 . الواحدة عةللمجمو البعدي القٌاس

 تحت العمرٌة مراحلال على المقترح البرنامج تطبٌق بضرورة الدراسةفً هذه  ى الباحثوأوص

  الفنٌة للمهارات األداء مراحل أزمنة باستخدام فرقهم تقوٌم على المدربٌن حثو سنة،(  09) 

 . بالفعالٌة المرتبطة
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 : ( 1002)  حمر أبو منٌر دمحم مهند دراسة  1-1-3

 . " الطائرة الكرة لناشئً الساحق اإلرسال أداء مستوى على وتأثٌره نوعٌة تدرٌبات برنامج"

 : الدراسة من هدفال

 لناشبً الساحق اإلرسال أداء مستوى على وتؤثٌره النوعٌة التدرٌبات برنامج تؤثٌر على التعرف

  . سنة(  07)  تحت الطابرة الكرة

 عٌنة الدراسة :

 والمسجلٌن الرٌاضً طنطا بنادي سنة(  07)  تحت ناشباً،(  01)  من الدراسة عٌنة تكونت

 .، حٌث تم اختٌار العٌنة بطرٌقة قصدٌة   الطابرة رةللك المصري االتحاد فً

 منهج الدراسة :

، واستمر  ةالواحد ةالمجموعبتصمٌم  ، الدراسة لطبٌعة لمناسبته التجرٌبً المنهج الباحث استخدم 

 . ( وحدات تدرٌبٌة خالل األسبوع 2)   ( أسابٌع بواقع 8نامج المطبق ) رالب

 :  عن الدراسةأسفرت 

 القبلً القٌاس بٌن الساحق اإلرسال بمهارة الخاصة البدنٌة القدرات مستوى فً تحسن دووج  - 0

 . البعدي القٌاس لصالح الواحدة للمجموعة والبعدي

 والبعدي القبلً القٌاس بٌن الساحق اإلرسال لمهارة المهاري األداء مستوى فً تحسن دووج  - 1

  . البعدي القٌاس لصالح الواحدة للمجموعة

       السرعة فً التحسن نسبة وبلغت ، %( 82.50)  العضلٌة القدرة فً التحسن نسبة بلغت  - 2

 القبلً القٌاس بٌن%(  20.21)  الساحق اإلرسال مهارة فً التحسن نسبة وبلغت%(  08.39) 

 . والبعدي

 شبًنا لىع الدراسة هذه فً المستخدم المقترح التدرٌبً البرنامج تطبٌق بضرورة باحثال ىوأوص

 أسالٌبو طرق باستخدام المدربٌن اهتمام وضرورة ، العمرٌة المرحلة نفس فً الطابرة الكرة

 . التدرٌبٌة الوحدات خالل الخاصة البدنٌة القدرات لتحسٌن مناسبة تدرٌب



 
  

36 
 

 ( :1004مر )ق أبو طلب علً راسةد 1-1-4

 في الطائرة الكرة اشئين عند والمهاري البدني المستوى تحسين عمى مقترح تدريبي برنامج أثر"
 . األردن "

 

  : الدراسة من الهدف

 والمهاري البدنً المستوى تحسٌن على مقترح تدرٌبً برنامج أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت

  . األردن فً الطابرة الكرة ناشبً عند 

  . المقترح ٌبًالتدر البرنامج لتطبٌق نتٌجة والضابطة التجرٌبٌة المجموعتٌن بٌن الفرق على التعرف

  : لدراسةا عٌنة

 . األردن فً الطابرة الكرة ناشبً من ناشا العب(  011) من البحث عٌنة تكونت

  : الدراسة منهج

  . البحث لطبٌعة لمناسبته التجرٌبً األسلوب الدراسة هذه فً الباحث استخدم

  : عن ةالدراس أسفرت

  . البعدي االختبار ولصالح التجرٌبٌة للعٌنة والقبلً البعدي االختبارٌن بٌن فروق وجود

 االختبار فً التجرٌبٌة المجموعة ولصالح والتجرٌبٌة الضابطة المجموعتٌن بٌن فروق ووجود

  . البعدي 

 الموضوعة التدرٌبٌة الخطط خالل التدرٌبً البرنامج واستخدام تطبٌق بضرورة الباحث وأوصى

 . الناشبٌن لتدرٌب 

 :  (  1002)ل وآخرون دراسة خلٌل اسماعٌ 1-1-5

 "دراسة مقارنة لتحدٌد دقة أداء مهارتً اإلرسال واإلعداد بالكرة الطائرة ". 

 الهدف من الدراسة :

 التعرف على مستوى أداء مهارتً اإلرسال واإلعداد لدى طلبة المرحلة هدفت الدراسة إلى حٌث 

 الرٌاضٌة.ة ، كلٌة التربٌ)الصباحً والمسابً (  فً جامعة بغداد   الثانٌة
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 : لدراسةعٌنة ا

 ( طالب من طلبة25، وتكونت عٌنة البحث من )ٌم العٌنة إلى مجموعتٌن صباحٌة ومسابٌة ستم تق

 % ( . 30( طالب من طالب المرحلة الثانٌة مسابً وبنسبة ) 25المرحلة الثانٌة صباحً ، و) 

 ً لمناسبته لطبٌعة البحث .استخدم الباحث فً هذه الدراسة األسلوب التجرٌب  منهج الدراسة :

 :عن ةالدراسأسفرت 

 وجود فرق معنوي فً اختبار دقة اإلرسال بٌن المجموعتٌن الصباحٌة والمسابٌة  ولصالح  -0

 المجموعة  المسابٌة .

عدم وجود فرق معنوي فً اختبار األداء المهاري لإلرسال بٌن المجموعتٌن الصباحٌة  -1

 والمسابٌة.

ر دقة اإلعداد بٌن المجموعتٌن الصباحٌة والمسابٌة ولصالح وجود فرق معنوٌة فً اختبا -2

 المجموعة المسابٌة . 

عدم وجود فرق معنوي فً اختبار األداء المهاري لإلعداد بٌن المجموعتٌن الصباحٌة  -3

 .والمسابٌة

 : ( 2222)  حمدي وجٌه محمود راسةد 1-1-7 

 . " سنة 21 تحت الطائرة الكرة ًلالعب المهارٌةو البدنٌة الصفات لتنمٌة مقترح برنامج"  

 الهدف من الدراسة :

فً تنمٌة الصفات البدنٌة  المقترح البرنامج تؤثٌر مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 سنة . 08والمهارٌة لدى العبً الكرة الطابرة تحت 

 . المقترح البرنامج من للبطارٌة(  المهارٌة و البدنٌة) المتوقعة األهداف وتحدٌد

 عٌنة الدراسة  :

تم اختٌارهم ( من العبً النادي األهلً  08( العب تحت سن  )  11تكونت عٌنة الدراسة من ) 

 .بصورة عمدٌة 
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 منهج الدراسة :

سلوب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة وذلك لمناسبته والهدف إاستخدم الباحث المنهج التجرٌبً ب

 .من الدراسة 

 :عن ةالدراسأسفرت 

 قٌد  والمهارٌة البدنٌة للمتغٌرات البعدي القٌاس لصالح إحصابٌة داللة ذات فروق ودوج - 0

 ة .الدراس

 بالنسبة التحسن نسبة فً االرتفاع إلى باإلضافة المتوقعة األهداف المقترح البرنامج حقق - 1 

 . والمهاري البدنً للمستوى

 

  ( :  Wilkinson, S ( 1992 أس ولٌكنسن دراسة 2-1-1

  ."الطائرة الكرة فً التخرج سن تحت لطالب تحلٌلها تم التً المهارة لتحسٌن تدرٌبً نامجبر"

 هدف الدراسة :

 سن تحت لطالب المهارة نوعٌة تحلٌل لتدرٌس آخر وحل بدٌل لتقدٌم الدراسة هذه هدفت

 . الطابرة الكرة فً التخرج

 عٌنة الدراسة :

ً  ( 18 ) من الدراسة عٌنة وتكونت  جوس سان جامعة فً الرٌاضٌة التربٌة كلٌة البط من العبا

  .األمرٌكٌة جوس سان بوالٌة

 منهج البحث :

 وذلك لمالءمته والهدف من  التجرٌبً والمنهج التحلٌلً الوصفً المنهجٌن دراسته فً الباحث اتبع

ً  الباحث وأعد تحلٌلٌة، استمارة من الدراسة أداة تكونت وقد ،الدراسة   . تحسٌنهال برنامجا
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 :عن  أسفرت الدراسة

 ، خلفًال الخط من الطابرة الكرة فً مهارات لثالث المربً التمٌز باستخدام البرنامج تقوٌم تم - 0

 . (أعلى  من واإلرسال ، أعلى من والتمرٌر ، أسفل من التمرٌر) وهً 

  صحٌحة قةبطرٌ لطابرة ا الكرة فً المهارة تقوٌم فً التحلٌل طرٌق عن لمهاراتا هذه ساهمت - 1 

ً  المستخدمة التقلٌدٌة الطرٌقة نع بدٌالً  ٌعد وهذا   . البدنً اإلعداد فً حالٌا

 

 : عرض وتحلٌل الدراسات السابقة 1-2

 ٌلً : بعد االطالع على الدراسات آنفة الذكر ٌمكن مالحظة ما

 الفترة الزمنٌة : 1-2-2

  .(م 1101 -م 0991)  بٌن ما رةلفتا فً أجرٌت أنهاالسابقة  للدراسات السابق العرض من ٌتضح

 :األهداف  1-2-1

على أداء بعض برامج تدرٌبٌة مقترحة  أثرعلى  تعرفال إلى تهدف السابقة الدراسات أغلب

سات تطوٌر بعض الصفات والمكونات المهارات الخاصة بالكرة الطابرة وبالتالً محاولة هذه الدرا

( و دراسة 1101) رشٌد حمٌد مجاهد فً دراسة كل منالمهارٌة والبدنٌة لالعبً الكرة الطابرة كما 

ودراسة محمود  ( ، 1114،ودراسة علً طلب أبو قمر )  ( 1119)  بدوي دمحم الخالق عبدأسامة 

 للتعرف هدفت ما ومنها( ،  1110دراسة خلٌل اسماعٌل وآخرون ) و، ( 0992وجٌه حمدي )

ة عامة كدراسة ولكنس الطابر الكرةب خاصةال بالمهارات البدنٌة اللٌاقة عناصر وتؤثٌرة أهمٌ على

 والضربة الطابرة للكرة المهاري واألداء البدنٌة القدرات وتحسٌن ، Wilkinson, S  (0991) أس

، فً حٌن تلخصت أهداف الدراسة الحالٌة فً (  1119)حمر  أبو دمحم مهند دراسةك ، الهجومٌة

مستوى المهاري لالعب المعد من الوقوف ومع التعرف على أثر البرنامج التدرٌبً فً تطوٌر ال

الوثب وذلك من خالل تطبٌق  بعض التمارٌن المقترحة والمصممة للتؤثٌر على األداء المهاري 

 عداد.لمهارة اإل
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 :المنهج 1-2-2

 البرامج أثر إلى التعرف بهدف التجرٌبً المنهج استخدام على السابقة الدراسات معظم اتفقت

 من الدراسات منو،   الطابرة الكرة بمهارات الخاصة المهارات مستوى ٌنتحس على التدرٌبٌة

  .Wilkinson, S  (0991 )  أس ولٌكنس كدراسة والوصفً التجرٌبً المنهجٌن استخدمت  

  لعٌنة :ا 1-2-3

 حسب ذلك و اختٌارها ةقٌوطر دراسة كل وعٌنة مجتمعمن حٌث  السابقة الدراسات اختلفت

 ( فرداً تم تقسٌمها إما  011 – 01بٌن )  تراوحت فغالبٌتها العٌنات عدد و دراسة، كلمن  هدفال

  الدراسات جمٌعوطبٌعة الدراسة والهدف منها ، وناسب تو مجموعتٌن بما ٌمجموعة واحدة أل

  الطالب فمنها وفباتها وأعمارها نوعٌاتها فً العٌنات هذه واختلفت ، القصدٌة العٌنة استخدمت

 . المتقدمون الالعبون ومنها لناشبونا اومنه

  : البرنامج تطبٌق مدة 1-2-4

 .أسبوع (  01_  8بٌن )  الدراسات هذه فً البرنامجتطبٌق  مدة تراوحت

 : لنتائجا 1-2-5

 والفنٌة والمهارٌة البدنٌة المكونات بعض فً تحسن وجود علىأكدت  السابقة الدراسات أغلب

   ودراسة (  1119)  بدوي دمحم الخالق عبد أسامةسة كما فً درا المهارات أداء مراحل وأزمنة

 تحسن وجود، و(  0992حمود وجٌه حمدي ) ودراسة مWilkinson ,S   (0991 ، ) أس ولٌكنس

 البدنٌة القدرات مستوى فً تحسن وجودو قالساح اإلرسال لمهارة المهاري األداء مستوى فً

 أبو دمحم مهند دراسةو( 1114طلب أبو قمر )فً دراسة علً  كما الساحق اإلرسال بمهارة الخاصة

 اإلرسال دقة اختباروأظهرت دراسة خلٌل اسماعٌل و آخرون وجود فروق فً ، (1119حمر )

ولصالح المجموعة المسابٌة ، وعدم وجود  بٌن مجموعتٌن صباحٌة ومسابٌةواختبار دقة اإلعداد 

 .ٌن المجموعتٌن الصباحٌة والمسابٌة واإلعداد ب لإلرسال المهاري األداء اختبارفرق معنوي فً 
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 : السابقة الدراسات من االستفادة أوجه 1-2-7

 :ٌلً فٌما ها من االستفادة ةللباحث السابقة المرجعٌة الدراساتأتاحت 

 اإلدارٌة أو الفنٌة الناحٌة من سواء الدراسة إجراءات فً المتبع سلوباأل تحدٌد . 

 التً تم استخدامها .والوسابل اإلحصابٌة  التوصل إلى أنسب التمارٌن واألدوات 

 . أسهمت فً تشكٌل اإلطار النظري للدراسة الحالٌة 

 . ساعدت فً تشكٌل وتصمٌم البرنامج المقترح 

 البحث قٌد الدراسة  ةارإث التً تتضمنها الدراسات السابقة ساهمت فً الثغرات. 

 التجرٌبً المنهج وهو الدراسة لطبٌعة المناسب المنهج تحدٌد .  

 الدراسة هذهفً  لنتابجا ومناقشة عرض عملٌة فً ساعدت . 

 

 :السابقة والدراسات الحالٌة الدراسة بٌن االتفاق أوجه 1-2-1

 : ٌلً ما وهً السابقة الدراسات مع الحالٌة الدراسةفٌها  تقفتنقاط ا عدة هناك

 المنهج اختٌار فً السابقة الدراسات مع الحالٌة الدراسة اتفقت . 

 وعدد التدرٌبً للبرنامج الزمنٌة المدة  فً مع بعض الدراسات الحالٌة الدراسة فقتات كما 

 التدرٌبٌة . الوحدات

 المكونات والقدرات المهارٌة بعض فًمع بعض الدراسات  الحالٌة الدراسة هذه تاتفق  . 

 : الحالٌة والدراسة السابقة الدراسات بٌن االختالف أوجه 1-2-2

 الدراسة فٌها طبقت التً البٌبة فً السابقة الدراسات عن ٌةالحال الدراسة اختلفت . 

  اختلفت ً مع الدراسات السابقة فً العٌنة من حٌث الجنس حٌث أن معظمها اقتصر أٌضا

 على الذكور .

 تطوٌر األداء المهاري للمعد فً الكرة الطابرة .ل تطرقت السابقة الدراسات من القلٌل  

 

 



 
  

42 
 

 : السابقة الدراسات عن الٌةالح الدراسةٌمٌز  ما 1-2-20

 عداد فً الكرة الطابرة حٌث تعتبر هذه المهارة بمثابة بتناولها مهارة اإل الدراسة هذه تمٌزت

تم تناولها بالشكل ما  التً نادراً المحور الذي ترتكز علٌه بقٌة المهارات فً الكرة الطابرة و

 الكافً فً الدراسات السابقة .

 الطابرة الكرة رٌاضة فً التجرٌبً المنهج تستخدم الالذقٌةب تشرٌن جامعة فً دراسة أول  . 

 الطابرة الكرة رٌاضة فً تتناول مهارة اإلعداد  بالالذقٌة تشرٌن جامعة فً دراسة أول . 

 مستوى األداء   بتطوٌر تخصصت التً - ةالباحث علم حدود فً - األولى الدراسة هذه تعتبر

  . سورٌةال الطابرة الكرة رٌاضة فً المهاري 
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 : منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة  - 2

ً  وعٌنته بحثال مجتمعلك كذو ،بحث ال المتبع فً لمنهجا ٌتم عرض الفصل هذا خالل  متضمنا

ً عرضو ،المتبعة  اإلجراءاتو ، ختٌارهاا كٌفٌة  ً  ا  رضوع ، هاتوتطبٌق بحثال دواتأل تفصٌلٌا

 . المستخدمة اإلحصابٌة والطرق األسالٌبتناول  ثم ،بحث ال لخطوات 

 منهج البحث :   2-2

 ً  ة ونوع وأدوات طبٌع دٌتحد ٌتم الباحث لها ٌتطرقبحث الذي الومشكلة  وأهداف وأسلوب لنوع تبعا

 لطبٌعة لمالءمته العلمٌة بخطواته لتجرٌبًا المنهج ةالباحث تاعتمد لذا ،( 53) لمستخدما المنهج 

 هجووعحٍنالحصوٍن الحجرٌبً حٍث جن اسحخدام أسلوة استخدام وذلك بوأهدافها  بحثال مشكلة 

 .وضببطة   ججرٌبٍةهحكبفئحٍن  

 :البحث  وعيىت مجتمع   3-2

ً أن عدد أفراد ات معدات ( العب8من ) المكونة  عٌنة البحثجن جطبٍق البرنبهج الحدرٌبً على  علما

%( من المجتمع  55.55ٌمثلون نسبة )بالتالً فإن عٌنة البحث والعبات  01مجتمع البحث هو 

(  4 الضببطة هن ) العٍنة( العببت هعدات وجكونث 4)األصلً ، حٌث تكونت العٌنة التجرٌبٌة من 

السورٌة كرة الطابرة ال اتمجتمع البحث بصورة عمدٌة من العبتم اختٌار والعببت هعدات ، 

 . ( سنة15_11بؤعمار ) (الجٌش الساحلً وسلمٌة وحطٌن  )أندٌة فً  بالدرجة األولى

 

 

 

                                                           
53

: طرابق البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌة ، دار الكتب والمطبوعات ، جامعة تشرٌن ، ؛ وطفً ،ألفت عٌسى  قاسم خلٌل  ،. ابراهٌم   

 . 18ص  ، 1101، الالذقٌة ،  1ط
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 : العٌنة اختٌارخصائص ووشروط  أسباب   3-3

 الطابرة للكرة درجة األولىأندٌة ال ضمن سٌدات السورٌةال فرق من العٌنة اختٌرت . 
 

 لدٌهم الدخٌلة المتغٌرات ضبط ٌتم حتى آخر تدرٌبً برنامج ألي عدم تعرض العٌنة . 
 

 التدرٌب فً الالعبٌن انتظام . 
 

 (  الوزن ، الطول،  التدرٌبً العمر العمر،) متغٌرات فً  الدراسة عٌنة أفراد بٌن التجانس

 . الدراسة ومتغٌرات

 

 : تتجاوس العيى  3-4

 جن إجراء العولٍبت اإلحصبئٍة الوطلوبة لحجبنس العٍنة للحأكد هن عدم جأثٍر أي هحغٍر عدا الوحغٍر 

 الحجرٌبً على النحبئج .

 :(65) ذلك باستخدام معامل االلتواءو بغرض التأكد من تجانسيا تم قياس كل من المتغيرات التالية 

 . العمر الزمنً مقاسا بعدد السنٌن 

 لسنتمتر .الطول مقاسا با 

 مقاسا بالكٌلو غرام .  الوزن 

 . العمر التدرٌبً مقاسا بعدد سنوات التدرٌب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

، مكتبة األنجلو المصرٌة ،  2. دي بولند ، فاندالٌن )ترجمة دمحم نبٌل نوفل ، وآخرون ( : مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ، ط  

 . 298، ص 0981القاهرة ،
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 (2جدول )

 المعالم االحصائية لمتغيرات الطول والوزن والعمر والعمر التدريبي

 الوسيط االلتواء
المتوسط 

 الحسابي )س (
االنحراف 

 المعياري )ع (
 المتغيرات

( سنة ) مرالع 1...9 22.22 22 0.449  

( سم الطول ) 2.219 9.1 166.5 0.85  

-0.54  الوزن  ) كغ ( 3.124 2.922. 63 

-0.747  6 2..22 9.2.2 
العمر التدريبي 

 )سنة(

 

 

 عداداإلالمعٌاري لمهارة  النحرافاوالحسابً  المتوسط من كل(   2و 1ٌظهر كل من الجدولٌن ) 

 من الوقوف باإلعداد ٌقوم( و 2و  1بٌن المركزٌن ) ٌقف المعد  حٌث(  3 ، 2 ، 1)   المراكز إلى

 وذلك فً االختبار القبلً . ومع الوثب

 (1جدول )

 التجرٌبٌة والضابطة وذلك فً حالة المعد أمامً مجموعتٌنمقارنة نتائج االختبار القبلً لل

 (5) حرٌة ودرجة(  0.04)  داللة مستوى عند(  1.34) تساوي الجدولٌة( ت) قٌمة

 

 

 

 المتغٌر

 قٌمة ة الضابطةمجموعال ة التجرٌبٌةمجموعال
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

من 

 الوقوف

  0.231 1.477 5.4 1.339 8 ( 3االعداد لمركز )

 0.017 1.947 7.74 1.150 8.74 ( 2داد لمركز )االع 1.34

 1.343 3.82 8 3.419 9.4 ( 1االعداد لمركز )
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 (2جدول )

 تٌن التجرٌبٌة والضابطة وذلك فً حالة المعد أمامًمجموعمقارنة نتائج االختبار القبلً لل

 

 المتغٌر

 قٌمة ة الضابطةمجموعال ة التجرٌبٌةلمجموعا
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

مع 

 الوثب

  0.194 1.947 3.74 0.4 4.74 ( 3اإلعداد لمركز )

 1.979 0.903 5.4 0.148 7.14 ( 2ركز )اإلعداد لم 1.34

 1.214 0.717 8.14 1.947 5.74 ( 1اإلعداد لمركز )

 (5) حرٌة ودرجة(  0.04)  داللة مستوى عند(  1.34) تساوي الجدولٌة( ت) قٌمة

 

( والتي توضح قيم المتوسط الحسابي  3 و 2من خالل النتائج الظاىرة في كل من الجدولين ) 
جريبية و المجموعة الضابطة حيث كانت في االختبار القبمي لممجموعة التجريبية من لممجموعة الت

و قيم االنحراف المعياري من (  5.74، 7.14،  4.74)  ومع الوثب ( 9.4،  8.74،  8)الوقوف 
( و كانت قيم  1.947،  0.148،  0.4) ومع الوثب( 3.419،  1.150 ، 1.339الوقوف ىي ) 

ومع (  8،  7.74،  5.4ممجموعة الضابطة في االختبار القبمي من الوقوف )المتوسط الحسابي ل
( ومع  3.82،  1.947،  1.477واالنحراف المعياري من الوقوف )(  8.14،  5.4، 3.74) الوثب

( وبالتالي كانت قيم )ت( المحتسبة لممجموعتين التجريبية  و  0.717،  0.903،  1.947الوثب )
،  0.017، 0.231( من الوقوف ىي ) 4،  3،  2إلى كل من المراكز ) الضابطة حيث اإلعداد 

 1.34)وىي أصغر من قيمة )ت( الجدولية  ( 1.214،  1.979،  0.194)ومع الوثب (  1.343

( مما يدل عمى عدم وجود فرق معنوي بين 0.05 (مستوى داللة ( و 6عند درجة حرية )( 
تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار المجموعتين التجريبية و الضابطة وبالتالي 

 .( 0ٌوضحه الشكل )القبمي حيث المعد أمامي وىذا ما 
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التجرٌبٌة

 

 ( 1شكل ) 

 تائج متوسطات االختبار القبمي لممجموعتين التجريبية والضابطةن

 

 (4جدول )

 ية والضابطة وذلك في حالة المعد خمفيالتجريب لممجموعتينمقارنة نتائج االختبار القبمي 

 (6( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  2.45قيمة )ت( الجدولية تساوي )

 

 المتغٌر

 قٌمة الضابطةة مجموعال ة التجرٌبٌةمجموعال
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

من 

 الوقوف

  1.873 2.051 5 0.303 8 ( 3االعداد لمركز )

1.34 

 

 0.335 0.19 5.4 1.805 8 ( 2االعداد لمركز )

 1.114 1.805 9 0.4 9.14  (1االعداد لمركز )
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 (5جدول )

 تين التجريبية والضابطة وذلك في حالة المعد خمفيمجموعمقارنة نتائج االختبار القبمي لم

 

 المتغٌر

 قٌمة ة الضابطةمجموعال ة التجرٌبٌةمجموعال
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

مع 

 الوثب

  1.575 0.19 4.4 0.4 5.14 ( 3االعداد لمركز )

 0.130 0.148 7.14 1.805 7 ( 2االعداد لمركز ) 1.34

 0.010 1.105 4.74 1.05 5 ( 1االعداد لمركز )

 (6( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  2.45قيمة )ت( الجدولية تساوي )

 

التجريبية  تين( قيم المتوسط الحسابي لممجموع 5، 4توضح النتائج الظاىرة في كل من الجدولين ) 
الضابطة في االختبار القبمي من الوقوف حيث تبين أن قيم المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية  و

قوف ىي من الو  و قيم االنحراف المعياري(  5، 7،  5.14)  ومع الوثب ( 9.14،  8،  8)ىي 
( و كانت قيم المتوسط الحسابي 1.05، 1.805،  0.4) ومع الوثب( 0.4،  1.805 ، 0.303)

، 7.14، 4.4) ومع الوثب(  9،  5.4،  5لممجموعة الضابطة في االختبار القبمي من الوقوف )

،  0.19ومع الوثب ) ( 1.805،  0.19،  2.051من الوقوف ) واالنحراف المعياري(  4.74

( وبالتالي كانت قيم )ت( المحتسبة لممجموعتين التجريبية  و الضابطة حيث  1.105،  0.148
ومع (  1.114،  0.335،  1.873( من الوقوف ىي ) 4،  3،  2عداد إلى كل من المراكز ) اإل

(  1.34)وجميع ىذه القيم أصغر من قيمة )ت( الجدولية  (0.010،  0.130،  1.575)الوثب 

( مما يدل عمى عدم وجود فرق معنوي بين المجموعتين 0.05 (ستوى داللةم( و 6عند درجة حرية )
وبالتالي تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبمي في حالة التجريبية و الضابطة 
 .( 2ٌوضحه الشكل )المعد خمفي وىذا ما 
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  المجموعة الضابطة

 المجموعة التجرٌبٌة 

  

 ( 2شكل ) 

 في حالة المعد خمفي القبمي لممجموعتين التجريبية والضابطةمتوسطات االختبار نتائج 

 

  المتغٌرات المدروسة :  2-4
  : البرنامج التدرٌبً المقترحالمتغٌر المستقل . 

  : تطور مستوى األداء المهاري للمعد فً الكرة الطابرة .المتغٌر التابع 

 : البٌانات جمع وأدوات وسائل  2-5

 ( الهوابٌة العصا – الشرابط – القوابم – الشبكة) التجهٌز كامل قانونً الطابرة للكرة ملعب 

 . جهاز مٌزان الكترونً لقٌاس الوزن بالـ كغ 

 . شرٌط مرقم لقٌاس الطول بالـ سم 

 . أقماع بالستٌكٌة 

  من الثانٌة 011/ 0ساعة توقٌت . 

 . كرات طابرة 
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       االختبار بعرض الباحثة بداٌةً فً البحث ، قامت  ٌمكن للباحثة اعتمادهومن أجل إعداد اختبار 

وطرٌقة البحث وبما ٌخدم الهدف األساسً  تهمناسبللتعرف على مدى على المختصٌن (  2) ملحق 

 .استبٌان على شكل  للدراسة ، وتم عرض هذا االختبار

كرة الطابرة والتدرٌب الرٌاضً واالختبارات الوتم عرض االستبٌان على عدد من المختصٌن فً 

 قاٌٌس الختٌار االختبارات المالبمة للدراسة .والم

وذلك  اعتمادهوبعد االنتهاء من جمع المعلومات فً االستبٌانات والقٌام بتفرٌغها قامت الباحثة ب

        حٌث أن على الباحث الحصول على نسبة موافقة% ( 74سب االتفاق التً تزٌد عن)حسب ن

 . (55)فؤكثر من آراء المحكمٌن( % 74 )

 الشروط العلمٌة لالختبار :  2-7

هذا  ،أن نٌن، حمدي عبد المنعم (صمٌم هذا االختبار )دمحم صبحً حساأكد الباحثان اللذان قاما بت

هو أداة قٌاس ثابتة وصادقة وموضوعٌة وٌمكن اعتمادها فً قٌاس مهارة (  2االختبار ) ملحق 

 اإلعداد فً الكرة الطابرة .

على عدد من المحكمٌن (  4)ملحق رض االختبار على شكل استبٌان إضافةً لذلك قامت الباحثة بع

فً هذا المجال من ) مدربً منتخب فً الكرة الطابرة _  محاضرٌن دولٌٌن فً الكرة الطابرة _ 

رحات السادة  ت، وبناًء على مالحظات ومق( 57)أساتذة ودكاترة جامعٌٌن فً هذا االختصاص ( 

 بما ٌتوافق والغرض من البرنامج التدرٌبً المقترح . ارالمحكمٌن تم التعدٌل على االختب

 

 

 

                                                           
55

المفتً ، وآخرون ، دار  ( : تقٌٌم تعلم الطالب التجمٌعً والتكوٌنً ، )ترجمة ( دمحم أمٌن 0982بنٌامٌن ، س ، وآخرون ) ،. بلوم   

 . 015ماكروهٌل ، القاهرة ، ص
 
57

   –د. ٌامن شحٌدة ، د. طارق النعٌمً  –د . فادي برتاوي  –د . وابل معوض  –أ .د . ألفت وطفً  -. أ. م . د . قاسم خلٌل ابراهٌم   

 خلٌل شرٌط ( –كرٌم الٌازجً  –نعٌم االسود  –د. هالل صالح . مدربً المنتخب السوري ) مفٌد شرٌط 
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 التجربة االستطالعٌة :  2-1

ستطالعٌة على عٌنة صغٌرة من مجتمع البحث األصلً تتكون من قامت الباحثة بإجراء تجربة ا

 : وذلك بغرض 1102/ 3/ 1وقد تم ذلك بتارٌخ   العبتٌن تشكالن أحد أفراد عٌنة البحث 

 صعوبات التً ٌمكن أن تواجه الباحثة التعرف على ال. 

  التعرف على مدى فهم عٌنة البحث لالختبار المستخدم. 

 الدراسة لعٌنة االختبارات هذه مالءمة من التؤكد . 

  التؤكد من سالمة المكان الذي سوف تتم فٌه التجربة. 

  التعرف على الوقت الالزم لتنفٌذ الوحدة التدرٌبٌة. 

 الدراسة فً المستخدمة واألجهزة اتاألدو صالحٌة من التؤكد. 

  :الدراسة تنفٌذ خطوات 2-2

 : التمهٌدٌة الخطوات 2- 2-2

 الكرة عداد لالعب المعد فًالطرق لتطوٌر المستوى المهاري لمهارة اإل أفضل تحدٌدمحاولة 

 ومن خالل  تم الرجوع إلٌها ، التً السابقة والدراسات المراجع على الطابرة من خالل االطالع

عداد لالعب اإل بمهارة المستوى المهاري الخاص  وتطوٌر وأسالٌب تنمٌة طرق أفضل على التعرف

، كما ساهمت الدراسات السابقة فً وضع االختبارات والتمارٌن الخاصة الطابرة  الكرة فً المعد 

ً  وأكثرها التمرٌنات أنسب اختٌار تم ثمبتقٌٌم األداء ،   الكرة فً عداداإل لمهارة الفنً باألداء ارتباطا

 . الطابرة

 :تم مراعاة ما ٌلً  التمرٌنات اختٌار عند 2-2- 2-2

 الصعب إلى السهل من التدرج . 

 وبما ٌحقق التشوٌق أثناء  األداء طبٌعةالجماعٌة بما ٌشابه و الخاصة التمرٌنات استخدام

 األداء .
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 لبعض اآلخر ٌتركبتوجٌه من المدرب وا منها البعض ٌإدى حٌثتنوٌع فً التمرٌنات ال 

 بما ٌخدم الهدف من البرنامج .لالعب المعد مسإولٌة اتخاذ القرار بشؤنه 

 العٌنة التً سوف ٌجرى علٌها البحث . قدرات مستوى فً التمرٌنات تكون أن 

 فهمها سهولة ل صحٌحة علمٌة بطرٌقة التمرٌنات تبتك أن. 

 الطابرة الكرة لعبةب الخاصة والخطط المهارات تنمٌة . 

 الطابرة الكرة ملعب داخل التمرٌنات نفٌذت . 

تم عرض التمارين الموضوعة من قبل الباحثة عمى مجموعة من المختصين في التدريب الرياضي  ثم
، ومن خالل آرائيم ومالحظاتيم تم التوصل إلى )68(والبحث العممي ومختصين في الكرة الطائرة 

 صيغة نيائية لمبرنامج التدريبي المقترح .
 عند وضع البرنامج البد من مراعاة ما يمي : 2-1- 2-2

 التدريبي البرنامج منواألىداف الفرعية  العام اليدف تحديد . 

 البرنامج تنفٌذ فً المطلوبة واألجهزة األدوات التؤكد من صالحٌة وجاهزٌة . 

 واالختبارات التدرٌبات تطبٌق أثناء والسالمة األمن عوامل توافر مراعاة  . 

 التكٌف – التدرج – الفردٌة الفروق مراعاة)  الرٌاضً للتدرٌب العلمٌة ساألس مراعاة – 

 ةٌفكٌو المقترح التدرٌبً البرنامجعند تحدٌد محتوى (  الشمولٌة – الخصوصٌة – التكامل

 . تنفٌذها

 الدراسة بما ٌناسب المهارة المستهدفة من التمرٌنات اختٌار  . 

 ًالتنوٌع فً تمرٌنات البرنامج التدرٌب. 

  التدرٌبٌة الفترات مع والكثافة والحجم الشدة حٌث من الحمل درجاتمراعاة تناسب 

 . الالعبٌن ومستوى

 أجلها من وضع التً األهدافعلى تحقٌق الغاٌة و البرنامجٌعمل  أن  . 

                                                           
58

   –د. ٌامن شحٌدة ، د. طارق النعٌمً  –د . فادي برتاوي  –د . وابل معوض  –أ .د . ألفت وطفً  -. أ. م . د . قاسم خلٌل ابراهٌم   

 د. هالل  صالح .
 . خلٌل شرٌط ( –كرٌم الٌازجً  –نعٌم االسود  –مدربً المنتخب السوري ) مفٌد شرٌط 
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 نامج وفقاً لألسس التالٌة :تم وضع البر : البرنامج وضع أسس 1- 2-2

o  ( وحدات تدرٌبٌة فً  2( أسابٌع ، بواقع )  8شهرٌن )تم تحدٌد مدة تطبٌق البرنامج خالل

األسبوع ، ومدة الوحدة التدرٌبٌة الواحدة ساعتٌن ، وبالتالً ٌنفذ البرنامج التدرٌبً خالل 

 ( ساعة . 38الشهرٌن بمعدل ) 

o (  04( دقابق ثم اإلحماء مع كرات بزمن قدره )  01اإلحماء بدون كرة ب )  زمن ٌحدد

نتقال لتنفٌذ تمرٌنات البرنامج التدرٌبً المهارٌة الخاصة بكل وحدة تدرٌبٌة دقٌقة ومن ثم اال

( دقابق  4و تعطى تمارٌن تهدبة لمدة )  التدرٌبٌة، الوحدة ضمن دقٌقة(  51)  قدره بزمن

 فً نهاٌة كل وحدة تدرٌبٌة .

o بالحمل التدرٌجً واالرتفاع الحمل فً والتكٌف والتدرج الخصوصٌةاة مبدأ راعم . 

o النتقال التدرٌجً بالتمرٌنات من التمرٌنات الفردٌة إلى التمرٌنات الجماعٌة وصوالً لتطبٌق ا

 تمرٌنات تشبه من حٌث طبٌعتها مبارٌات الكرة الطابرة .

o للفبة العمرٌة لعٌنة الدراسة ) فبة السٌدات ( . التدرٌبً البرنامج ناسبة تمرٌناتم 

  ً :مراعاة ما ٌل تمخالل البرنامج   1-2- 2-2

  دقٌقة ،  14العام ثم إحماء مع الكرات ) إحماء خاص ( لمدة  تبدأ الوحدة التدرٌبٌة باإلحماء

 وكذلك إنهاء الوحدة التدرٌبٌة بتمارٌن التهدبة واالسترخاء .

  لتطبٌق الالزمة واألدوات التمرٌنات باستخدام التنوعبما ٌحقق  التدرٌبٌة الوحدة تنفٌذ 

 . الصعب إلى السهل ومن المركب إلى لبسٌطا من التدرج ، و التمرٌن

  ستعانة بآراء بعض تم انتقاء التمرٌنات التً ٌتضمنها البرنامج التدرٌبً من خالل اال

جامعٌٌن ( فً مجال أساتذة والخبراء ) مدربً منتخب ، محاضرٌن دولٌٌن ، المختصٌن 

عرض  حٌث تم ةالتدرٌب الرٌاضً وبالتالً االستفادة من الخبرات العلمٌة والعملٌ

حٌث تمت الموافقة علٌه  التمرٌنات التً ٌتضمنها البرنامج على الحكمٌن من خالل استبٌان

 (. 2بعد إجراء التعدٌالت التً تصب فً خدمة الهدف من وضع البرنامج )ملحق 

   ً5/ 3ولغاٌة  1102/ 3/ 1تم البدء بتطبٌق البرنامج التدرٌبً على العٌنة التجرٌبٌة  ف  /

1102 . 
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 مضمون الوحدة التدرٌبٌة : 2- 2-2

 ( دقابق ، ثم  01لمدة )  الجسم وتهٌبة للتدفبة عامة إحماء تمرٌنات :  التمهٌدي الجزء

 . والتدرٌب لممارسةاالالعبات  لتقبل تهدف( دقٌقة  04إحماء باستخدام كرات لمدة ) 

 

 تستهدف  متنوعة تمرٌنات مجموعة من ٌتكون( دقٌقة حٌث  51ومدته )  : الرئٌسً الجزء

  التدرٌبٌة الوحدة تنفٌذالهدف من ، حٌث أن  الطابرة الكرة فً عدادالتركٌز على مهارة اإل

 لتطبٌق الالزمة واألدوات  تمرٌناتال باستخدام وذلكتطوٌر المستوى المهاري لالعب المعد 

 .  الصعب إلى السهل ومن المركب إلى البسٌط من فٌها التدرجٌتم  بحٌث التمرٌن

 

 

 العضوٌة باألجهزة للعودة ( دقابق  4لمدة )  واسترخاء تهدبة تمرٌنات :  الختامً الجزء 

 .  المقبل المهاري النشاط الستقبال الجسم تهٌبة وإعادة واالستشفاء، الطبٌعٌة الحالة إلى

 

   :القبلً االختبار   20-  3 

  التجرٌبٌة المجموعتٌن لكال المهاري األداء مستوى على للتعرف القبلً االختبار اجراء تم

 الساعة بتمام الالذقٌة فً الرٌاضٌة التربٌة صالة فً وذلك 1102/ 3/ 1  بتارٌخ وذلك  والضابطة

 . النتابج تسجٌل وتم ظهراً  والنصف عشر الثانٌة

 

 : التدرٌبً البرنامج  2-22

 الكرة فً المعد لالعب يالمهار األداء مستوى تطوٌر بهدف التدرٌبً البرنامج بتطبٌق الباحثة قامت

 ، األسبوع فً  أٌام(  2)  خالل  تدرٌبٌة وحدات(   2)  وبمعدل أسابٌع(  8)  لمدة وذلك الطابرة

 .تٌنساعال حوالً التدرٌبٌة الوحدة مدة كانت حٌث
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 االختبار البعدي :  2-21

فً  اتباعهاالتً تم عادة نفس الخطوات حٌث تم إ  1102/  5/ 3تم تطبٌق االختبار البعدي بتارٌخ  

 وبنفس اإلجراءات تماماً ) الشروط والظروف ( .االختبار القبلً 

 

 الوسائل اإلحصائية :  3-13
 :استخدمت الباحثة 

  اختبارT test )   وذلك لمناسبتيا وطبيعة البحث ). 

 . المتوسط الحسابي 

 . االنحراف المعياري 

 . معامل االلتواء 

 . معامل االرتباط 
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 الفصل الرابع
 

 

عرض وتحلٌل النتائج - 3  
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 : ومناقشتها فروضال نتائجعرض  - 3

 

  المراكز إلى عداداإلالمعٌاري لمهارة  النحرافاوالحسابً  المتوسط من كل(  5ٌوضح الجدول ) 

لك بٌن وذ من الوقوف باإلعداد ٌقوم( و 2و  1ٌقف المعد بٌن المركزٌن )  حٌث(  3 ، 2 ، 1) 

 االختبارٌن القبلً والبعدي .

 

( 6جدول )  

           في حالة المعد أماميالقبمي و البعدي لدى المجموعة التجريبية  ختبارينالفروق بين اال    

 

 المتغٌر

 الفرق البعدي ختباراال القبلً ختباراال
 بٌن

 المتوسطٌن

 قٌمة
 ()ت

 المحتسبة
 ع م ع م

من 

 الوقوف

 7.128 02.4 0.721 11.4 1.339 8 ( 3) عداد لمركزاإل

 01.125 08 1.105 15.74 1.150 8.74 ( 2عداد لمركز )اإل

 7.432 05 0 14.4 2.103 9.4 ( 1عداد لمركز )اإل

 (3( ودرجة حرية ) 5...عند مستوى داللة) (  3.18تساوي )قيمة )ت( الجدولية 
 

 

نتائج االختبارين القبمي والذي يوضح  ) ت (وجود فروق ذات داللة إحصائية الختبار   إذ تبين
أن القيم المحتسبة لـ ) ت ( جميعيا أكبر من قيمة ) ت (  حيث، والبعدي لممجموعة التجريبية 

 ،  ( 3( ، ودرجة حرية )  0.05عند مستوى داللة )  ( 3.18)الجدولية 
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االختبار القبلً 

االختبار البعدي

  
 ( 3شكل ) 

 ( 4،  3، 2عداد من الوقوف لممراكز ) حيث يكون اإل لقبمي والبعدي لممجموعة التجريبيةا ختبارينبين اال الفرق
 

 : أنت القبلٌة والبعدٌة ٌمكن رااختبمن خالل مناقشة الفروق بٌن اال

ين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ، حيث يوضح الختبار نستنتج وجود تحسن واضح بين ا
عداد من الوقوف عندما يكون المعد أمامي متوسط اختبار ميارة اإل( أن  3( والشكل ) 6الجدول ) 

  لتجربة( كانت قبل ا 4، 3، 2( ويقوم باإلعداد  إلى المراكز الثالثة ) 3و 2يقف بين المركزين ) و 
 وىذا يعني وجود  ( 25.5 ، 26.75،   22.5)التجربة وأصبحت بعد (  9.5،  8.75،  8) 

( لصالح  16،  18،  13.5بفارق ) ين القبمي والبعديختبار اال فروق ذات داللة إحصائية بين
 البعدي،  ختباراال

تضمن بعض المالمقترح  أن البرنامج التدريبيمن وجية نظر الباحثة إلى التحسن الحادث عزى ىذا وي
تطور واضح في إلى  أدىوبحالة المعد أمامي عداد من الوقوف ميارة اإللتنمية الالزمة التمرينات 

 . ةالتجريبي لدى عينة البحثستوى المياري لالعب المعد األمامي في الكرة الطائرة من الوقوف الم

الحسابً وبهدف التؤكد من صحة الفرض الثانً تم حساب ومقارنة المتوسط ومن ناحٌة أخرى 

ٌن ختبار( حٌث ٌقوم المعد باإلعداد مع الوثب فً اال 3،  2،  1عداد إلى المراكز ) لمهارة اإل

 : ٌلً لقبلً والبعدي وذلك كما ا
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 ( 7جدول )

في حالة المعد أماميالبعدي لدى المجموعة التجريبية  و القبمي ينختبار الفروق بين اال       

 

 المتغٌر

 الفرق البعدي ختباراال القبلًختبار اال
 بٌن

 المتوسطٌن

 قٌمة
 ) ت (

 ع م ع م

مع 

 الوثب

 02.212 08 1.251 11.74 0.4 4.74 ( 3عداد لمركز )اإل

 18.109 08.74 0.521 14 0.148 7.14 ( 2عداد لمركز )اإل

 12.042 09.74 0 15.4 1.947 5.74 ( 1عداد لمركز )اإل

 (3( ودرجة حرية ) 5...عند مستوى داللة)  ( 3.18قيمة )ت( الجدولية تساوي )

 

 

لتجرٌبٌة وٌشٌر إلى وجود ( نتابج االختبارٌن القبلً والبعدي للمجموعة ا7ٌوضح الجدول )حٌث 

أن قٌمة )ت( المحتسبة جمٌعها أكبر من قٌمة )ت(  وذلك فروق ذات داللة إحصابٌة الختبار )ت( ، 

 ( . 2( ، ودرجة حرٌة )  1.14لة ) عند مستوى دال ( 2.08)الجدولٌة 
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 ( 4شكل ) 

    عداد مع الوثب لممراكز اإلحيث يكون المعد أمامي و  دي لممجموعة التجريبيةالقبمي والبع ختبارينبين اال الفرق
 (2 ،3  ،4 ) 

 

 ٌنختباراال بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق وجود  القبلً والبعدي نالحظ ٌنمن خالل نتابج االختبار

 وجود ً، مما ٌعنة ٌللمجموعة التجرٌب البعدي ختباراال لصالح(  09.74،  08.74، 08) قوبفر

مهارة  ختبارا متوسط أنٌبٌنان ( 3( والشكل ) 7الجدول ) ف ، التجرٌبٌة للمجموعة واضح تحسن

 إلى المراكز الثالثة( وٌقوم باإلعداد   2و 1المعد أمامً ٌقف بٌن المركزٌن )  و مع الوثب عداداإل

 11.74)ربة التجوأصبحت بعد (  5.74،  7.14،  4.74)  لتجربةا قبل بلغتقد  ( 4، 3، 2)

إلى ٌعود  لحاصلا التحسنهذا ، وترى الباحثة أن وبالتالً تحقق الفرض الثانً  ( 15.4،  14،

 إلى أدى مما،  مع الوثب عداداإلمهارة  لتنمٌة الهادفة المقترح التدرٌبً البرنامج تمرٌنات تؤثٌر

في الكرة الطائرة  مع الوثبلالعب المعد األمامي لميارة اإلعداد المستوى المياري تطور واضح فً 

 ة.التجرٌبٌ المجموعة لدى
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فً مستوى من الفرضٌن السابقٌن ٌمكن التوصل إلى أن المجموعة التجرٌبٌة حققت تطوراً ملحوظا 

 ع( سواء من الوقوف أو م 3،  2،  1األداء المهاري لمهارة اإلعداد الموجه إلى كل  من المراكز ) 

  وذلك فً االختبار البعدي .الوثب 

 

 درجات متوسط بٌن مقارنةتمت الته فقد صح من لغرض التحققبالنسبة للفرض الثالث و أما

من الوقوف  باإلعدادالخلفً  المعد ٌقوم حٌث(  3 ، 2 ، 1)  المراكز إلى عداداإل لمهارة الالعبٌن

 ( :8) الجدول ٌبٌن كما وذلك والبعدي القبلً ٌنختباراال فً(  2و  1بٌن المركزٌن ) 

 

 (8جدول )

   ين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في حالة المعد خمفيختبار الفروق بين اال

 

 المتغٌر

 الفرق البعدي الختبارا القبلً الختبارا
 بٌن

 المتوسطٌن

 قٌمة
 ) ت (

 ع م ع م

من 

 الوقوف

 01.513 00.74 0.4 09.74 0.303 8 ( 3عداد لمركز )اإل

 18.715 08.74 0.19 15.4 1.805 8 ( 2عداد لمركز )اإل

 05.370 08 0.19 17.4 0.4 9.14 (1عداد لمركز )اإل

 (3( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  3.18قيمة )ت( الجدولية تساوي )

 

 أداء فً البعدي ختبارواال القبلً ختباراال بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق وجودإلى  شٌرٌحٌث 

 قٌمة من أكبر اجمٌعه المحتسبة( ت) قٌم أن نجد و ، التجرٌبٌة جموعةلمل الدراسة قٌد اإلعداد مهارة

 . ( 2)  حرٌة ودرجة ،(  1.14)  داللة مستوى عند الجدولٌة( ت)
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 ( 5شكل ) 

   لممراكز قوفالو ن عداد مواإل خمفيحيث يكون المعد  القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ختبارينبين اال الفرق
 (2 ،3  ،4 ) 

 

 المعد ٌكون عندما التجرٌبٌة للمجموعة والبعدي القبلً ختبارٌناال بٌن فرقال  ( 4)  شكلٌوضح الو

 تبٌنحٌث  ،والذي ٌشٌر إلى مستوى التحسن  ( 3 ، 2 ،1)  للمراكز الوقوف من عدادواإل خلفً

 ،00.74) بفروق ٌنختباراال بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق  وجود والبعدٌة القبلٌة ختباراتاال

 ،وهذا ٌدل على صحة الفرض الثالث  التجرٌبٌة للمجموعة البعدي ختباراال لصالح(  08 ، 08.74

 المعد و من الوقوف عداداإل مهارة اختبار متوسط أن نالحظ (4) والشكل( 8) الجدول من خالل 

(  9.14 ، 8 ، 8)  التجربة قبل بلغت(  3، 2، 1) الثالثة المراكز إلى  باإلعداد وٌقوم خلفً

 تمرٌنات أثر إلى التحسن هذا الباحثة عزووت ،(  17.4 ، 15.4، 09.74) التجربة بعد وأصبحت

حٌث  ، من الوقوف فً حالة المعد خلفً عداداإل مهارة لتنمٌة الهادفة المقترح التدرٌبً البرنامج

ما ٌإدي إلى االقتصاد بالجهد المبذول ، الخاص بالمهارة م األداءتطوٌر  عملت هذه التمرٌنات على

،  المختلفة المواقف مع والتكٌف واالنسٌابٌة والدقة الحركً والتوقع والتوقٌت التوافقٌحقق  وبما

كما تضمن البرنامج ، ( 1111 –و  حسن   1119 –وهذا ٌتفق مع ما ذكره كل من )الجمٌلً 

جاهزٌة لدٌه ال والعمل على تطوٌر عد تمرٌنات مركبة بهدف تطوٌر رد الفعل عند الالعب الم

 & ,Roure R) ٌتفق مع دراسة وهذالمختلف المواقف التً ٌمكن أن تحدث أثناء المبارٌات ، 
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Collette  )وما المقترح التدرٌبً البرنامج طبٌعة إلى عودت الفروقهذه  ة أنالباحث ترى ،و 

 اتالوحد عن طرٌق التدرٌبً جلتحقٌق الغاٌة من البرنام موجهة متنوعةمارٌن تمن  ٌتضمنه

 مهارةالهذه  فً واضح تحسن إلى أدى وذلك الطابرة الكرةفً  اإلعدادخاصة بتطوٌر ال التدرٌبٌة

  .ٌدل على صحة الفرض الثالث إنما ، وهذا التحسن  ظ ملحو بشكل

 فًاد اإلعد مهارة أداء على ( العٌنة أفراد)  الالعبٌن درجات متوسط نجد قٌم ( 9) فً الجدول و

 اختبار باستخدام ،وذلك فً حالة المعد خلفً وٌقوم باإلعداد مع الوثب  والبعدي القبلً ٌنختباراال

 : ٌلً  كما وذلك مرتبطتٌن، عٌنتٌن درجات متوسطات بٌن للفروق( ت)

 (9جدول )

 البعدي لدى المجموعة التجريبية في حالة المعد خمفي ختبارالقبمي واال ختبارالفروق بين اال

 

 المتغٌر

 الفرق البعدي ختباراال القبلًالختبار ا
 بٌن

 المتوسطٌن

 قٌمة
 ) ت (

 ع م ع م

مع 

 الوثب

 07.130 05.4 1.107 11.74 0.4 5.14 ( 3عداد لمركز )اإل

 09.201 08.14 0.717 14.14 1.805 7 ( 2عداد لمركز )اإل

 04.488 02.4 0.903 09.4 1.05 5 ( 1عداد لمركز )اإل

 (3( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  3.18)ت( الجدولية تساوي )قيمة 

 

 

 ختبارواال القبلً ختباراال بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق وجود(  9)  الجدول النتابج فً إكدت

 الدراسة قٌد مهارةالب الخاص مستوى اإلعداد المهاري فًالبعدي  ختبارولصالح اال البعدي

،  07.130)ت( المحتسبة وهً ) أن جمٌع قٌمحٌث أظهر الجدول  ،التجرٌبٌة لمجموعةل

 ، ( 1.14)  داللة مستوى عند(  2.00 ) الجدولٌة( ت) قٌمة من أعلى( 09.201،04.488

 ( . 2)   حرٌة ودرجة
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 ( 6شكل ) 

    عداد مع الوثب لممراكز كون المعد خمفي واإلحيث ي القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ينختبار بين اال الفرق

 (2 ،3  ،4 ) 

 

( النتابج الخاصة بالمجموعة التجرٌبٌة 5و الشكل )( 9أظهرت النتابج المبٌنة فً كل من الجدول )

 لمراكزإلى ا الوثب مع عدادواإل خلفً المعد ٌكون حٌثفً كل من االختبار القبلً واالختبار البعدي 

( فً حٌن بلغت بعد التجربة )  5،  7،  5.14)  التجربة قبل بلغت قٌمة المتوسط أن  ( 3 ، 2 ،1) 

،  05.4( وبالتالً كانت الفروق بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي بمقدار)  09.4،  14.14،  11.74

( ، وهذا ٌشٌر إلى وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن االختبارٌن القبلً  02.4،  08.14

 .ولصالح االختبار البعدي وهذا ٌدل على صحة الفرض الرابع موعة التجرٌبٌة للمجوالبعدي 

 3 ، 2 ،1  للمراكز الوثب مع عدادواإل خلفً المعد المهارة قٌد الدراسة ) فً الحاصل التحسنهذا و

تصب فً خدمة  تدرٌبات على المقترح التدرٌبً البرنامج اشتمال إلىٌعود من وجهة نظر الباحثة ( 

حٌث تشٌر ) لٌلى  ،لمستوى المهاري لالعب المعد الخلفً وعندما ٌكون اإلعداد مع الوثب تطوٌر ا

زهران ( إلى أهمٌة التمرٌنات للوصول بالالعب إلى المستوى المطلوب من المهارة وبالتً تطور 
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ة فً رأهمٌة كبٌ المهارٌة التمرٌنات تطبٌق كما كان لتكرار،  (59)المستوى فً النشاط الممارس 

 عصام) الٌه شارأ ما وهذا ألداءل كافًال الوقت التجرٌبٌة المجموعة منحتألنها  الحاصل تطورال

بحٌث  توتر أقلو اوتوماتٌكٌة اكثر ٌجعل المهارة للمهارةالكافً  التكرار انفً (  0997 ، مٌنأ

ً  اكثرتصبح   .( 71)ٌصل األداء إلى اآللٌة و اتقانا

 

 

تابج كل من المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري وكذلك ( ن 01كما نالحظ من خالل الجدول ) 

تٌن التجرٌبٌة والضابطة وذلك فً االختبار البعدي المطبق على كل مجموعقٌمة  ) ت (  لكل من ال

نتابج كل من  (00منهما علماً أن المعد أمامً واإلعداد ٌتم من الوقوف ، فً حٌن ٌظهر الجدول ) 

 فً حالة المعد أمامً ولكن مع الوثب . السابقة كذلك  المتغٌرات قٌم

 

 (.1جدول )
 تين التجريبية والضابطة وذلك في حالة المعد أماميمجموعمقارنة نتائج االختبار البعدي لم

 

 المتغٌر

 قٌمة ة الضابطةمجموعال ة التجرٌبٌةمجموعال
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

من 

 الوقوف

  7.591 0 01.4 0.721 11.4 ( 3عداد لمركز )اإل

 5.177 0.191 02.4 1.105 15.74 ( 2عداد لمركز )اإل 1.34

 4.45 3.171 00.74 0 14.4 ( 1عداد لمركز )اإل

 (6( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  2.45قيمة )ت( الجدولية تساوي )

 

 

 

 

                                                           
59

 . 192 ص،  ( 0997 ( ، العربً الفكر دارالقاهرة ،  ، ةرٌالمها والتمرٌنات للتمرٌنات العلمٌة السسا لٌلى : ، زهران.   
71

 .9 ص ،( 0997) ، الكتب دار ، القاهرة،  السباحة ةٌلوجٌبا : دمحم عصام ، ن ٌأم.   
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 (11جدول )

 ن التجريبية والضابطة وذلك في حالة المعد أماميتيمجموعمقارنة نتائج االختبار البعدي لم

 

 المتغٌر

 قٌمة ة الضابطةمجموعال ة التجرٌبٌةمجموعال
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

مع 

 الوثب

  00.134 0.903 01.4 1.251 11.74 ( 3عداد لمركز )اإل

 11.38 0.721 01.4 0.521 14 (2عداد لمركز )اإل 1.34

 8.551 2.051 02 0 15.4 ( 1عداد لمركز )اإل

 (6( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  2.45قيمة )ت( الجدولية تساوي )

 

تٌن التجرٌبٌة والضابطة مجموع( النتابج الخاصة باالختبار البعدي لل 00 و 01الجدولٌن  ) شٌرٌ

من الوقوف ومع الوثب  ( 4،  3،  2كز) امر مول(  1و 2من المركز بٌن ) حٌث ٌكون اإلعداد 

 14.4،  15.74،  11.4،حٌث نجد أن قٌم المتوسط الحسابً للمجموعة التجرٌبٌة من الوقوف هو )

،  0.721من الوقوف ىي ) و قيم االنحراف المعياري(  15.4،  14،  11.74( ومع الوثب )

لمتوسط الحسابً للمجموعة ( بٌنما كانت  قٌم ا 0،  0.521،  1.251( ومع الوثب ) 0،  1.105

و االنحراف (  02،  01.4،  01.4( ومع الوثب ) 00.74،  02.4،  01.4من الوقوف ) الضابطة
مما ( ،  2.051،  0.721،  0.903( ومع الوثب ) 3.171،  0.191،  0من الوقوف ) المعياري

لى كل من المراكز ) يعني أن قيم )ت( المحتسبة لممجموعتين التجريبية و الضابطة حيث اإلعداد إ
،  11.38،  00.134( ومع الوثب ) 4.45،  5.177،  7.591( من الوقوف ىي ) 4،  3،  2

( 6عند درجة حرية )(  1.34)وجميع قيم )ت( المحتسبة  أكبر من قيمة )ت( الجدولية (  8.551
لتجريبية و ا( مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين 0.05)مستوى داللة و 

ولصالح المجموعة التجريبية ، وتعود ىذه الفروق الكبيرة من وجية نظر الباحثة إلى تأثير الضابطة 
التمرينات التدريبية المشكمة لمبرنامج التدريبي الذي تم تطبيقو عمى المجموعة التجريبية  ، في حين 

د عدا الوحدات التدريبية عداخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج تدريبي خاص بميارة اإلت مل
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فعالية البرنامج في تطور صحة الفرض الخامس وبالتالي االعتيادية الخاصة بكل نادي ، وىذا يؤكد 
مستوى المياري لالعبات مل الدراسة قٌد المهارٌة  المتغٌرات فًالمجموعة التجريبية  تحسنو

 الدراسة لعٌنة التجرٌبٌة موعةلمجا تحسن ٌتضح سبق ومما.  سيداتالمعدات ضمن الفرق السورية لم

( الفروق 7، وٌوضح الشكل )مما ٌدل على صحة الفرض الخامس مقارنةُ بالمجموعة الضابطة  

بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار البعدي عندما ٌكون المعد أمامً من الوقوف ومع 

 الوثب .
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 ( 7شكل ) 

 ن متوسطات نتائج االختبار البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة في حالة المعد أماميالفرق بي

 

 :ٌظهر ما ٌلً  المهارٌة  المتغٌرات فً السابقة لنتائجا عرض خالل من

 قٌد المهارٌة المتغٌرات جمٌع فً الدراسة لعٌنة التجرٌبٌة لمجموعةل تطور وتحسن مستوى األداء

ً  حققت وقد ،ت فً مقدار التحسنمع وجود تفاو الدراسة ً  تقدما ً  ملموسا داللة  مستوى عند وجوهرٌا

نتٌجة تعرض  ، الدراسة قٌد المختارة مهارٌةال للقدرات المطبقة القٌاسات جمٌع فً( 1.14)

مهارٌة  تمرٌنات استخدام علىقابم  خاص ًتدرٌب لبرنامجة الدراس لعٌنة التجرٌبٌة مجموعةلا

لمهاري لمهارة اإلعداد لالعب المعد فً الكرة الطابرة مما ٌسهم فً لتطوٌر مستوى األداء ا
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معدٌن المهارٌة ال كفاءة وزٌادة التعب تقلٌلبالتالً والذي ٌبذله المعد أثناء األداء  الجهد فً االقتصاد

 ب .التدرٌ فً دقٌقة علمٌة طرق استخدام من خالل 

 التجرٌبٌة للمجموعة البعدي القٌاس لصالحضح ومن وجهة نظر الباحثة فإن هذا التطور والتقدم الوا

طوٌر األداء المهاري لالعب المعد فً الكرة الطابرة لت المقترح التدرٌبً لبرنامجل هو أثر ونتٌجة

ً ان خاص باإلعداد  بٌنما لم تخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج تدرٌبً رٌاضً  علما

 خصابصال مراعاةإلى  ذلك وٌرجععٌنة (، المجموعتٌن متكافبتٌن كما ورد سابقا ) تجانس ال

 والستخدام ، البرنامج تصمٌم عند والمادٌة البشرٌة واإلمكانات ، الالعبٌن وقدرات الفردٌة والفروق

 التمرٌنات من مجموعة على البرنامج والحتواء ، التدرٌب فً ومتنوعة مختلفة طرق المدرب

 األهمٌة وتهدف إلى خدمة الغاٌة من الدراسة ،  جٌدة علمٌة أسس على والمعدة والمقننة المختارة

وهذا ٌتفق مع ما أشار  ودراستها تحتلها مهارة اإلعداد . األمر الذي دفع الباحثة إلى تناولها  التً

 اللعب الستمرار والبد من اتقانها الهجوم لبدء االنطالق نقطة( فً أن اإلعداد هو 0997، إلٌه )حماد

 علٌه ٌتوقف حٌث وأهمٌة حساسٌة اللعب مواقف أكثراإلعداد هو ( أن  0995،  ، و ذكر )زكً

 . أدابه وطرٌقة الفرٌق هجوم

وعلى  ناحٌة، منه وإمكانات هقدرات  على ٌعتمد الرٌاضً الفرد مستوىأن :  (  وزٌادة السٌد)رى وٌ

حٌث أن أخرى  ناحٌة من طوٌلة لمدة منتظم بشكل وممارستها نفسها الرٌاضً التدرٌب عملٌة

م الجس أجهزة جمٌع تشمل عدٌدة فسٌولوجٌة تغٌرات تحدثة طوٌل لمدة منتظمالالرٌاضً  لتدرٌبا

 ً ً الفسٌولوج التكٌف ٌحقق بما اٌجابٌة النتابج هذه كانت كلما الرٌاضً األداء مستوى وٌتقدم تقرٌبا

،  (71) (70)الجهد فً االقتصاد مع عالٌة بكفاءة األداء وتحمل البدنً الحمل ألداء الجسم ألجهزة

 الفرص اتاحة على قدرة أكثر ٌكون األداء من متمكنال المعد الالعب ( أن 1110وٌرى )خلٌل ، 

 . التقدم وتحقٌق المنافس الفرٌق دفاع اختراق فً فرٌقه أمام
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 . 90ص ،(  السابق المصدر نفس: )  دمحم فارس أحمد ، صالح .  
71

 أعلى من اإلرسال مهارتً ودقة العضلٌة لقدرةا تنمٌة على تقصٌر - اإلطالة دورة تمرٌنات تؤثٌر: خالد ؛ زٌادةو العاطى عبد ،السٌد.   

 1112، اإلسكندرٌة جامعة للبنات، الرٌاضٌة التربٌة كلٌة(  31)  العدد وتطبٌقات، نظرٌات جلةم الطابرة، الكرة لناشبات الساحق والضرب
 . 13، ص
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أو  قوفوأخٌراً وفٌما ٌتعلق بالفرض األخٌر أي فً حالة المعد خلفً وٌقوم باإلعداد سواء من الو

فقد تم حساب كل من المتوسط  ة الفرض السادس ) األخٌر ( التحقق من صح ولغرض ثبالو عم

فً تٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار البعدي مجموعالحسابً واالنحراف المعٌاري لكل من ال

 وذلك كما ٌلً  :كال الحالتٌن 

 

 (12جدول )

 في حالة المعد خمفيتين التجريبية والضابطة وذلك مجموعمقارنة نتائج االختبار البعدي لم

 

 المتغٌر

 قٌمة ة الضابطةمجموعال ة التجرٌبٌةمجموعال
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

من 

 الوقوف

  7.113 1.105 7.4 0.4 09.74 ( 3االعداد لمركز )

 7.811 1.932 00 0.19 15.4 ( 2االعداد لمركز ) 1.34

 07.077 0.19 02.4 0.19 17.4 ( 1االعداد لمركز )

 (6( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  2.45قيمة )ت( الجدولية تساوي )

 

 

 (13جدول )

 مقارنة نتائج االختبار البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة وذلك في حالة المعد خمفي

 

 المتغٌر

 قٌمة ة الضابطةمجموعال ة التجرٌبٌةمجموعال
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

مع 

 الوثب

  07.170 1.805 8   1.107 11.74  ( 3االعداد لمركز )

 00.572 1.742 9.74 0.717 14.14 ( 2االعداد لمركز ) 1.34

 01.940 3.181 01 0.903 13.4 ( 1االعداد لمركز )

 (6حرية ) ( ودرجة 5...( عند مستوى داللة )  2.45قيمة )ت( الجدولية تساوي )
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 التجريبية و تينقيم المتوسط الحسابي لممجموعبين ي ذيوال( 12)  الجدولمن خالل النتائج في 
أن قيم المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية  نجدمن الوقوف حيث  بعديالي االختبار الضابطة ف

 ، 0.4)ىي من الوقوف  و قيم االنحراف المعياري (17.4،  15.4،  09.74)ىي من الوقوف 
 02.4،  00،  7.4قيم المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة في من الوقوف )(  و 0.19،  0.19

التي ( النتائج 13يوضح الجدول )و(  0.19، 1.932،  1.105)من الوقوف  واالنحراف المعياري( 
فنجد  ثبمع الو الضابطة في االختبار البعدي  التجريبية و تينتبين قيم المتوسط الحسابي لممجموع

االنحراف و (  13.4،  14.14،  11.74 )  أن قيم المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية مع الوثب
وأن قيم المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة (  0.903،  0.717،  1.107) مع الوثبالمعياري 
 ( 3.181،  1.742،  1.805) االنحراف المعياري مع الوثب و( 01،  9.74، 8 ) مع الوثب

عداد إلى كل من و الضابطة حيث اإل ( المحتسبة لممجموعتين التجريبيةوبالتالي كانت قيم )ت
،  07.170)ومع الوثب ( 07.077،  7.811،  7.113( من الوقوف ىي ) 4،  3،  2المراكز ) 

عند درجة حرية (  1.34)ر من قيمة )ت( الجدولية كبوجميع ىذه القيم أ  (01.940،  00.572
التجريبية و بين المجموعتين  ة كبيرةق معنويو وجود فر وبالتالي ( 0.05 ( وى داللةومست( 6)

مما يؤكد صحة في حالة المعد خمفي  بعديفي االختبار اللصالح المجموعة التجريبية الضابطة 
 .( 8ٌوضحه الشكل )وىذا ما الفرض السادس 
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  المجموعة الضابطة

 المجموعة التجرٌبٌة

 

 ( 8شكل ) 

 وذلك في حالة المعد خمفي ت نتائج االختبار البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطةالفرق بين متوسطا

 

 : ٌلً ما ٌظهر  المهارٌة متغٌراتلل بالنسبة السابقة النتائج عرض من

ً  دالة فروق وجود واللذان ٌشٌران إلى الخامس والسادس ٌنبالفرض ٌتعلق فٌما  بٌن إحصابٌا

 ظهر وما ،وذلك فً االختبار البعدي المجموعة التجرٌبٌة لصالح والضابطة  التجرٌبٌة تٌنالمجموع

 وجود من(  8 ، 7 ) شكل ٌنالبٌانٌ ٌنوالرسم(  02، 01 ، 00،  01 ) اولجدفً ال نتابجمن 

من الوقوف ومع (  3، 2، 1اإلعداد للمراكز ) الدراسة قٌد المهاري المتغٌر فًإحصابٌا  دالة فروق

وذلك فً حالتً المعد أمامً وكذلك  رٌبٌة فً االختبارات البعدٌةالمجموعة التج لصالحالوثب 

 خلفً. 

 حٌث من المقننة العلمٌة التدرٌب ومبادئ قواعد جمٌع تباعا إلى تعود النتابج هذه رى الباحثة أنتو

 بمهارة الخاصة المهارٌة القدرات تنمٌة عند والتكامل التوازن مبدأ واستخدام ، لالعبٌنا  استعداد

 الحمل فً التدرج حمل من خاللال مع تكٌفإلى الو نفسها، المهارة تحسٌن إلى أدت والتً ،اد عداإل

أكد  التً تخدم الغرض من الدراسة وهذا ماواستخدام األدوات المناسبة  التمرٌنات فً والتنوع ،

 التكرار( أن  Magill  ،0998)حٌث ذكر  ( 1119 ، ناهدةو  Magill  ،0998علٌه كل من )

 قدرة من ٌزٌد نوع بالتمرٌنات المنظمة من حٌث المدة والتشوٌق والتغٌٌر ٌزٌد وٌطور الخبرة ووالت
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أن االستعانة (  1119 ، ناهدةوتإكد )  .)72( الحقٌقٌة االختبار مواقع ًف فضلأ بشكل المهارة داءأ

 .(74)  (73)ً إلى التعلمالتالباألدوات ٌسهم فً إٌصال المعلومات من المهارة وب

المشابهة  تمرٌناتاستخدام الو ، والتهدبة باإلحماء لعناٌة الجٌدة وا ، الفردٌة الفروق مراعاةم كما ت

تنفٌذ المهارة  متطلباتوبالتالً التدرٌب على  قٌد الدراسة للمهارة المهاري األداء وطبٌعةوالمطابقة 

 أدى و ،(  1.14) داللة  مستوى عند وجوهري ملموس تقدممما أدى إلى تحقٌق  ، بفعالٌة عالٌة

واالرتقاء  التعب ؤخر ظهورت وبالتالً داءاأل أثناء المعد ٌبذله الذي الجهد فً االقتصاد إلىأٌضا 

 . التدرٌب فً دقٌقة علمٌة طرق استخدام  خالل من معدٌنلل بمستوى األداء المهاري

 هو التجرٌبٌة ةللمجموع البعدي ختباراال فً الواضح والتقدم التطور هذا لى أنإ الباحثة شٌرتو

 الطابرة الكرة فً المعد لالعب المهاري األداء لتطوٌر المقترح التدرٌبً لبرنامجا انعكاس لتمرٌنات

ً  الضابطة المجموعة حققت لم بٌنما،  ً  إال تقدما بالمقارنة مع المجموعة التجرٌبٌة حٌث أنها لم  طفٌفا

ٌإكد دور البرنامج المصمم فً  ، مماخاص بمهارة اإلعداد  رٌاضً تدرٌبً برنامج أليتخضع 

 تحقٌق الهدف من هذه الدراسة .

 الدراسة قٌد ةالمهارٌ المتغٌرات فً الدراسة لعٌنة التجرٌبٌة لمجموعةا تحسن ٌتبٌن سبق ومما

 المعد أمامً وخلفً . تًوفً حال وثبالع ( من الوقوف وم 3،  2،  1عداد للمراكز )اإل:  وهى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73   .Magill, A,Richard; motrlearning , Boston McGraw: (Hi), fifth addiction ,  

8991, p 14 . 
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 االساسٌة التربٌة كلٌة،  الطابرة بالكرة األسفل من االستقبال مهارة إكساب فً مقترح تعلٌمً برنامج فاعلٌة:    لٌالجل عبد سٌق ،.  دمحم   

  . 1101،  الخمسون العدد،  الفتح مجلةى ، دٌال جامعة، 
74

 . 0،ص(  1112 (،  0ط م،ٌوالتصم اءٌالض دار ، االشرف ، النجف ةٌالحرك ةٌالترب فً مٌمفاهناهدة :  ، دٌز عبد.   

 



 
  

74 
 

بج المجموعة الضابطة بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي عندما ٌكون المعد أمامً وفٌما ٌلً نقارن نتا

 وخلفً وفً حالتً اإلعداد من الوقوف ومع الوثب :

 (14جدول )

 في حالة المعد أمامي لممجموعة الضابطةمقارنة نتائج االختبارين  البعدي والقبمي 

 

 المتغٌر

 قٌمة االختبار البعدي االختبار القبلً
() ت   

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

من 

 الوقوف

  01.4 1.947 01.74 1.477 5.4 ( 3االعداد لمركز )

 3.478 0.191 02.4 1.947 7.74 ( 2االعداد لمركز ) 2.08

 3.127 3.171 00.74 3.821 8 ( 1االعداد لمركز )

 (3( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  3.18قيمة )ت( الجدولية تساوي )

 

 (15جدول )

 مقارنة نتائج االختبارين  البعدي والقبمي لممجموعة الضابطة في حالة المعد أمامي

 

 المتغٌر

 قٌمة االختبار البعدي االختبار القبلً
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

مع 

 الوثب

  3.274 0.903 01.4 1.947 3.74 ( 3االعداد لمركز )

 3.002 0.721 01.4 1.947 5.4 (2االعداد لمركز ) 2.08

 5.213 2.051 02 0.717 8.14 ( 1االعداد لمركز )

 (3( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  3.18قيمة )ت( الجدولية تساوي )
 

لقبمي و ا ين( والتي توضح نتائج االختبار  15 و 14 ) ينالنتائج الظاىرة في الجدول يتضح من
(  4،  3،  2كز) امر م( ول 2و 3عداد من المركز بين ) إلحيث يكون ا للمجموعة الضابطة  البعدي
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من نجد أن المتوسط الحسابي في االختبار القبمي ، حيث يكون المعد أمامي  ثبالو  عمو  من الوقوف
ي من معيار ( واالنحراف ال 8.25 ، 5.4،   3.74ثب ) الو  عمو (  8،  7.74،  5.4) ىو الوقوف
كانت بينما (   0.717،  1.947،  1.947ثب ) الو  عمو ( ، 3.821،  1.947،  1.477) الوقوف

(  ومع الوثب  00.74،  02.4،  01.74 ) من الوقوفالختبار البعدي االمتوسط الحسابي في قيم 

،   1.947)  ىو من الوقوففي االختبار القبمي واالنحراف المعياري  ( 02،  01.4،  01.4)

وبالتالي كانت قيم )ت( ( ،   3.162 ،  0.721،  0.903( ومع الوثب ) 3.171،   0.191
 3.274)ومع الوثب (  3.127،  3.478، 01.4المحتسبة و لممجموعة الضابطة من الوقوف ىي )

( ونسبة خطأ 3عند درجة حرية )(  2.08)وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية  ( 5.213،  3.002، 
ولصالح االختبار البعدي  االختبارٌن  البعدي والقبلًيدل عمى وجود فرق معنوي بين  ( مما0.05 (

مما يعني تطور األداء المياري لممجموعة الضابطة ، وىو تطور طفيف إذا ما قورن بالتطور الذي 
حققتو المجموعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج التدريبي ، وتعزو الباحثة ىذا التطور الذي حققتو 
المجموعة الضابطة إلى الجرعات التدريبية التي تتمقاىا بصورة اعتيادية دون وجود برنامج أو تمارين 
تختص بتطوير األداء المياري لالعب المعد ، وىذا يؤكد أىمية وفعالية البرنامج ووجود تمارين 

 . تيدف إلى االرتقاء بالمستوى المياري لالعبين المعدين ضمن الفرق السورية لمبنات
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( نتائج االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  17و  16كما يوضح كل من الجدولين ) 
حيث تم حساب المتوسط الحسابي  ولكن في حالة المعد خمفي ويقوم باإلعداد من الوقوف ومع الوثب

 .  واالنحراف المعياري في االختبارين

 (16جدول )

عدي والقبمي لممجموعة الضابطة في حالة المعد خمفيمقارنة نتائج االختبارين  الب  

 

 المتغٌر

 قٌمة االختبار البعدي االختبار القبلً
 ) ت (

 المحتسبة

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

من 

 الوقوف

  0.108 1.150 7.74 2.051 5 ( 3االعداد لمركز )

 2.312 1.932 00 0.19 5.4 (2االعداد لمركز ) 2.08

 9.108 0.19 02.4 1.805 9 ( 1لمركز ) االعداد

 (3( ودرجة حرية ) 5...( عند مستوى داللة )  3.18قيمة )ت( الجدولية تساوي )

 

 

 (17جدول )

 مقارنة نتائج االختبارين  البعدي والقبمي لممجموعة الضابطة في حالة المعد خمفي

 

 المتغٌر

 قٌمة االختبار البعدي االختبار القبلً
 ) ت (

 بةالمحتس

 قٌمة
) ت ( 

 الجدولٌة
 ع م ع م

 عم

 ثبالو

  0.015 1.805 8 0.19 4.4 ( 3االعداد لمركز )

 1.947 1.742 9.74 0.148 7.14 (2االعداد لمركز ) 2.08

 1.808 3.181 01 1.150 4.74 ( 1االعداد لمركز )

 (3ية )( ودرجة حر  5...( عند مستوى داللة )  3.18قيمة )ت( الجدولية تساوي )
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حيث يكون  للمجموعة الضابطةالبعدي  ين القبمي ( نتائج االختبار  17 و 16يظير الجدولين ) 
( من الوقوف ومع الوثب وفي حالة المعد  4،  3،  2( ولممراكز)  2و 3عداد من المركز بين ) اإل

ومع (  9 ، 4 .5،  5المتوسط الحسابي في االختبار القبمي من الوقوف ىو ) قيم أنحيث خمفي 
( ، 1.805،  0.19،  2.051( واالنحراف المعياري من الوقوف ) 5.75،  7.14،   4 .4الوثب ) 

الختبار البعدي من الوقوف اقيم المتوسط الحسابي في  و ( 1.105،  0.148،  0.19ومع الوثب ) 
ر القبمي واالنحراف المعياري في االختبا ( 01،  9.74،  8(  ومع الوثب ) 02.4، 00،  7.74) 

( ،   4.082،   1.742،  1.805( ومع الوثب ) 0.19،   1.932،   1.105من الوقوف ىو ) 
، 2.312، 0.108كانت قيم )ت( المحتسبة لممجموعة الضابطة من الوقوف ىي )وبناًء عميو 

من قيمة )ت(  وأغمب ىذه القيم كانت أصغر ( 1.808،  1.947،  0.015)ومع الوثب (  9.108
وجود فرق معنوي عدم ( مما يدل عمى 0.05 (( ونسبة خطأ 3عند درجة حرية )(  2.08) الجدولية

(  3و  2في حالة المعد خمفي باستثناء حالة اإلعداد إلى مركز ) االختبارٌن  البعدي والقبلًبين 
ومن الوقوف حيث كان الفرق معنوي ولصالح االختبار البعدي بنسبة طفيفة ويعود ذلك من وجية 

( وكال المركزين  3و  2باحثة إلى قصر المسافة بين مكان وقوف المعد) بين المركزين نظر ال
 ومن ناحية أخرى  المذكورين سابقًا وبالتالي الحاجة إلى الجيد والقوة أقل مما ىو إلى بقية المراكز

يو تطور طفيف إذا ما قورن بالتطور الذي حققتو المجموعة التجريبية التي خضعت لمبرنامج ف
أىمية وفعالية البرنامج ووجود تمارين تيدف إلى االرتقاء بالمستوى المياري ضح و مما يلتدريبي  ، ا

 . مسيداتلالعبين المعدين ضمن الفرق السورية ل
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 الفصل الخامس

 

 االستنتاجات والتوصٌات - 4

 االستنتاجات        2 – 4

 التوصٌات        1 – 4
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 االستنتاجات والتوصٌات :    - 4

 

 : االستنتاجات   2 – 4

 فً ضوء النتابج التً أفضت إلٌها الدراسة بعد اختبار الفروض وتحقق األهداف نستنتج ما ٌلً :

األداء ملحوظ فً تطور  إلى أدى والمطبق على العٌنة التجرٌبٌة  المقترح التدرٌبً البرنامج .0

عداد من إلحٌث كان ا وذلك فً االختبار البعدي المهاري لالعب المعد فً الكرة الطابرة

وفً (  ومن وضعٌتً الوقوف والوثب  1و 2و  3( وإلى المراكز ) 1و 2بٌن المركزٌن ) 

 حٌث كان الفرق معنوٌا وبنسبة عالٌة . تً المعد أمامً والمعد خلفً لحا

فً  عة الضابطةالمجموعة التجرٌبٌة على المجمو قتفو إلى أدى المقترح التدرٌبً البرنامج .1

عداد من الوقوف ومع الوثب وفً حالتً المعد أمامً إلاالختبار البعدي عندما ٌكون ا

 .  والمعد خلفً 

 

فً بعض  لقبلً والبعدياق بٌن القٌاسٌن ولوحظ تطور المجموعة الضابطة من خالل الفر  .2

 .ضمن أندٌتهم  نتٌجة الوحدات التدرٌبٌة االعتٌادٌة التً تخضع لها الالعباتوذلك  المراكز

كان تؤثٌر تمرٌنات البرنامج التدرٌبً فً بعض المراكز أكبر فً حالة المعد أمامً  .3

وتقاربت فً بعضها اآلخر فً حٌن كان تؤثٌرها أكبر فً حالة المعد خلفً فً مراكز 

 أخرى .

الموضوعة ضمن الخطط التدرٌبٌة للفرق الرٌاضٌة السورٌة احتواء البرامج التدرٌبٌة  .4

 اكونهٌإثر إٌجابا فً االرتقاء بمستوى الفرٌق ككل عداد خاصة تستهدف مهارة اإل تمارٌن

تحقٌق الفوز ضمن المهارة األساسٌة التً ٌعتمد علٌها الهجوم فً إحراز النقط وبالتالً 

 المنافسات والمسابقات الرٌاضٌة .
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 : التوصٌات  1- 4

 االستنتاجات، من خاللو إلٌها التوصل من ةلباحثا تتمكن التً  والمعلومات البٌانات على اعتماداً 

 : ٌلً بما الباحثة  صًالدراسة تو نتابج حدود إطار وفى

 

لتطوٌر األداء المهاري  سلٌمة علمٌة أسس علىبالمعد  خاصة تدرٌبٌة برامج بوضع االهتمام .0

 فً داءاأل مستوى تقدم على واضح إٌجابً تؤثٌر من لها لما الطابرة الكرةفً لالعب المعد 

 بشكل عام .  الطابرة الكرة

 

تطبٌق البرنامج التدرٌبً ضمن الخطط التدرٌبٌة الموضوعة لفرق الكرة الطابرة السورٌة  .1

بانتقاء تمارٌن من البرنامج وادخالها فً وحداتهم للسٌدات ضمن فترة االعداد الخاص 

ص وبالتالً تطوٌر لمعد بشكل خالالعب افً تطوٌر األداء المهاري  التدرٌبٌة ألهمٌة ذلك

  مستوى لعبة الكرة الطابرة بشكل عام .

 

خاصة بمهارة االعداد فً الكرة مشابهة  علمٌة بحوثو دراسات إجراء التؤكٌد على أهمٌة .2

 األسس على المدربٌن عتمادضرورة ا. و  ولكال الجنسٌن العمرٌة لجمٌع الفباتالطابرة 

 .الرٌاضٌة  فرقهم وتطوٌر بناء ملٌةع فً رتجالاال عن بتعادواال العلمٌةوالقواعد 

 

وعدم ضرورة تخصٌص وقت محدد ضمن الوحدة التدرٌبٌة ألداء تمرٌنات خاصة بالمعد  .3

 االكتفاء بالتمارٌن المشتركة مع الفرٌق .

 

البد من قٌام المدربٌن باختبارات دورٌة لالعبٌن قبل وخالل وبعد تطبٌق التدرٌب أو بعد  .4

 لوقوف على مدى التطور واالنجاز لهذه التمرٌنات والبرامج .تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة ل
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 الحقالمراجع والم
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 (  :2ملحق )

 :البرنامج التدرٌبً المقترح 

 

 

 ،        عب الضارب : الال    الالعب المعد  ،     المدرب ،     :   :    :   مصطلحات الرموز

 ،          : منصة .،        : الالعب المستقبل : مسار الكرة                   : جري  ،          

 

 

 

 ملعب كرة الطائرة :

 خط الهجوم

1                   0                                      

   

 خط اإلرسال 5   2    

                       

  3    4          

 الشبكة                                                             
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              اإلعداد من الوقوف ()      التمرٌن األول :

التدرٌب على أنواع اإلعداد المختلفة وذلك من أجل تحسٌن قدرة التمٌٌز والتفرٌق التوافقٌة  الهدف :

ة لمختلف أنواع اإلعداد .لمكونات سرعة وارتفاع واتجاه وبعد الكرة عن الشبك  

 طرٌقة األداء : 

مرحلة أولى : ٌقوم المدرب برمً الكرات للمعد وٌحدد له نوع اإلعداد وإلى أي مركز علٌه لعب 

 الكرة .

مرحلة ثانٌة : ٌقوم المدرب برمً الكرة للمعد ولكن المعد هو الذي ٌختار نوع اإلعداد حسب 

 مواصفات الكرة القادمة إلٌه .

  

 

 

 

  

 

( المعد أمام2ًشكل )  

 

 

 التمرٌن الثانً :

 نفس التمرٌن السابق ولكن اإلعداد مع الوثب .
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 التمرٌن الثالث :

اإلعداد من الوقوف ()  

التركٌز على العالقة بٌن المعد والمهاجم . تدرٌب واع اإلعداد الربٌسٌة، أنالتدرٌب على  الهدف :

نب الشبكة .المعد على التحرك بجا  

ٌتم التمرٌن على ثالث مراحل :طرٌقة األداء :   

المرحلة األولى : ٌقوم المدرب فً مركز  )5 ( برمً الكرات للمعد فً المركز بٌن ) 1-2 ( لٌقوم 

( . 3المعد باإلعداد إلى مركز )  

 المرحلة الثانٌة : ٌقوم المدرب برمً الكرات من عدة مراكز إلى المعد فً المركز بٌن )2-1( 

  ( . 3لٌقوم المعد باإلعداد إلى مركز )

 المرحلة الثالثة : ٌقوم المدرب برمً الكرات من عدة مراكز إلى المعد فً المركز بٌن )2-1( 

( . 3 -2 -1لٌقوم المعد باإلعداد إلى المركز)   

 

 

 

 

 

 

 

 

( المرحلة األولى20شكل )  
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( المرحلة الثانٌة 22) شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

( المرحلة الثالثة 21شكل )  

 

 

 التمرٌن الرابع:

.ثب التمرٌن السابق ولكن اإلعداد مع الونفس   
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 التمرٌن الخامس:

اإلعداد من الوقوف ()  

لمهاجم . تحركات التركٌز على العالقة بٌن المعد واواع اإلعداد الربٌسٌة، أنالتدرٌب على  :الهدف 

 المعد على الشبكة من الملعب الخلفً .

( ، واإلعداد من  0السابق لكن المعد فً هذه الحالة خلفً فً مركز ) نفس التمرٌن  طرٌقة األداء :

. لوقوفا  

 

 

 

 

 

 

 

خامس( المرحلة األولى فً التمرٌن ال 22شكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامسفً التمرٌن الثانٌة ( المرحلة ال 23شكل )  
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خامسفً التمرٌن ال ثالثة( المرحلة ال 24شكل )  

 

 

 

 

 التمرٌن السادس :

 نفس التمرٌن السابق ولكن اإلعداد مع الوثب .
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 التمرٌن السابع:

اإلعداد من الوقوف ()  

. فً تؤهٌل المعد ، وانتقال المعد من الدفاع إلى اإلعدادمشاركة الالعب المهاجم الهدف :   

 

على  لوقوف( وبجانب الشبكة بؤداء ضربة هجومٌة من ا3ٌقوم مهاجم فً مركز ) طرٌقة األداء :

المعد فً مركز واحد ) فً نفس نصف الملعب الذي ٌقف فٌه المهاجم ( ، لٌقوم المعد بالدفاع إلى 

( . 3-2ذلك إلى بٌن المركزٌن ) نفس المهاجم الذي تحرك أثناء   

ٌقوم المهاجم بتوجٌه الكرة بقوس عالً إلى المعد نفسه بعد أن تحرك بسرعة إلى مكانه فً المركز 

( . 3( لٌقوم المعد بإعداد الكرة إلى مركز ) 2-1بٌن )   

عداد ٌقوم المهاجم بؤداء الضرب الساحق ٌقابله فً الملعب اآلخر حابط صد ، لٌقوم المعد بعد اإل

 بالتحرك بسرعة من أجل التغطٌة ) حماٌة المهاجم ( .

( . 3اإلعداد لمركز )  مرحلة أولى :  

( والمدرب ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد .3-2-1مرحلة ثانٌة : اإلعداد للمراكز )   

( والمعد ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد .3-2-1مرحلة ثالثة : اإلعداد للمراكز )   

 

 

 

 3   

 0 1 2    

 

 

    

(25شكل )  
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(3تغطٌة مركز )( 27شكل )  

 

 

 

  

    

 

 

    

( 1تغطٌة مركز )( 21شكل )  

  

 التمرٌن الثامن:

 

 نفس التمرٌن السابق ولكن اإلعداد من الوثب .
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 التمرٌن التاسع:  

وقوف (اإلعداد من ال)   

درٌب المعد على حاالت اللعب التً تحدث أثناء المبارٌات )االنتقال من الدفاع إلى ت الهدف :

 اإلعداد إلى التغطٌة ( .

(  الذي ٌقوم بتوجٌه الضرب الساحق 3ٌقوم المدرب برفع الكرة للمهاجم فً مركز ) طرٌقة األداء :

( 2-1ه الدفاع للمعد اآلخر بٌن المركزٌن )( حٌث ٌقف أحد المعدٌن لٌقوم بدوره بتوج0ٌإلى مركز )

( وٌتحرك مباشرة لحماٌة المهاجم الزمٌل من حابط صد 3، فٌقوم بدوره باإلعداد إلى مركز )

 الخصم . 

( .3المرحلة األولى ٌكون اإلعداد للمركز )  

ط الصد ( وذلك بناء على تحرك حاب3-2-1المرحلة الثانٌة ٌقوم المعد باإلعداد إلى أحد المراكز ) 

 للفرٌق الخصم .

 

                                          

 

 

 

  

 

(22شكل )  

(3إعداد وتغطٌة للمركز)  
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(2إعداد وتغطٌة مركز ) (10شكل )  

                                  

 

 

 

  

 

(1إعداد وتغطٌة مركز ) (12شكل )   

 

 

 التمرٌن العاشر:

 نفس التمرٌن السابق ولكن اإلعداد مع الوثب .
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 التمرٌن الحادي عشر :

اإلعداد من الوقوف ()  

داد شكل تنافسً لتحسٌن اللعب ، وهو مبدأ حاسم فً عمل المعد حٌث ٌتوجب علٌه اإلع الهدف :

. بشكل جٌد بغض النظر عن دقة الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات (  

 طرٌقة األداء :

( لٌقوم 5ً مركز )ف( إرساالت متتالٌة بفارق زمنً بسٌط إلى مستقبل 01بؤداء ) ٌقوم المدرب

د إلى أحد المراكز ( ،فٌقوم المعد باإلعدا2-1المستقبل بتوجٌه الدفاع إلى المعد بٌن المركزٌن )

 الهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه .

                                          

 

 

 

  

 

(11شكل )  

 

 

 التمرٌن الثانً عشر :

 نفس التمرٌن السابق ولكن اإلعداد مع الوثب .
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 التمرٌن الثالث عشر:

اإلعداد من الوقوف ()  

شكل تنافسً لتحسٌن اللعب ، وهو مبدأ حاسم فً عمل المعد حٌث ٌتوجب علٌه اإلعداد  :الهدف 

. بشكل جٌد بغض النظر عن دقة الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات (  

 

األداء :طرٌقة   

( 4-5ً المركزٌن )ف( إرساالت متتالٌة بفارق زمنً بسٌط إلى مستقبلٌن 01بؤداء ) ٌقوم المدرب

( ،فٌقوم المعد باإلعداد إلى أحد المراكز 2-1لٌقوما بتوجٌه االستقبال إلى المعد بٌن المركزٌن )

 الهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه .

                                          

 

 1  2 0  

 1   0   

  2    

 

(12شكل )  

 

 

 

 التمرٌن الرابع عشر:

 نفس التمرٌن السابق ولكن إلعداد مع الوثب .
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 التمرٌن الخامس عشر:

 

شكل تنافسً لتحسٌن اللعب ، وهو مبدأ حاسم فً عمل المعد حٌث ٌتوجب علٌه اإلعداد  الهدف :

. بشكل جٌد بغض النظر عن دقة الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات (  

 

: طرٌقة األداء  

، من النصف اآلخر للملعب المتنوعة  إلقاء الكراتالعبٌن فً أحد نصفً الملعب ، المدرب ٌقوم ب 5

المدرب ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد . )اإلعداد من الثبات أو الوثب حسب الكرة المستقبلة( 

.( 3كرات مرمٌة ٌقوم الالعبون بالدوران مركز واحد) المعد ٌبدأ فً مركز  01.كل   

 

 

                                          

 

   

    

   

 

(13شكل )  
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 التمرٌن السادس عشر:

 

تدرٌب المعد على حاالت اللعب التً تحدث أثناء المبارٌات من كرات سهلة .الهدف :   

 

: طرٌقة األداء  

ت من المدرب وتداول اللعب . فً كل نصف  ملعب، رمً الكرا 5العب  فً الملعب ،  01

كرات مرمٌة ٌقوم الالعبون  01أو الوثب حسب الكرة المستقبلة( .كل  لوقوف)اإلعداد من ا

( . 3بالدوران مركز واحد . ) المعد ٌبدأ فً مركز   

 

                                          

 

   

    

   

 

(14شكل )  
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 التمرٌن السابع عشر:

 

إرساالت وكرات  حاالت اللعب التً تحدث أثناء المبارٌات منمختلف تدرٌب المعد على الهدف : 

واإلعداد بشكل جٌد بغض النظر عن دقة الكرة القادمة إلٌه . استقبال ودفاع مختلفة من الالعبٌن،  

 

إرساالت وتداول اللعب. فً كل نصف  ملعب، أداء  5العب  فً الملعب ،  21 : طرٌقة األداء

إرساالت ٌقوم الالعبون بالدوران  01أو الوثب حسب الكرة المستقبلة( .كل  وقوف)اإلعداد من ال

( . 3مركز واحد . ) المعد ٌبدأ فً مركز   

 

                                          

 

   

    

   

 

(15شكل )  
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 (  1ملحق )

توزٌع الوحدات التدرٌبٌة  )مخطط البرنامج التدرٌبً ( 

 على األسابٌع الثمانٌة 
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 (  :1ملحق )

 :بوع األول مخطط البرنامج التدرٌبً خالل األس( 15جدول رقم )

 األسبوع األول
رقم 

 التمرٌن
 الوحدات التدرٌبٌــــــــــــة التفاصٌــــــــــــــــــــــــل

 مراحل(2درب للمعد)رمً الكرات من الم 2
 والمعد أمامً( لوقوف)اإلعداد من ا

 
 : الوحدة األولى وتشمل

 مرحلة أولى
 (3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز) 

 المجموعات التكرار الشدة التمرٌن

(2رقم )  1 21 أقل من المتوسط 
 مرحلة ثانٌة

 (3اد لمركز) رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعد
 1 24 متوسط (3رقم )

 1 21 أقل من المتوسط (4رقم )
 مرحلة ثالثة

 (3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)
 : الوحدة الثانٌة وتشمل

(2رقم )  2 21 أقل من المتوسط 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 مراحل(2رمً الكرات من المدرب للمعد)
(3رقم ) والمعد أمامً()اإلعداد مع الوثب   1 24 متوسط 

 مرحلة  أولى
 (3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز) 

(4رقم )  2 21 أقل من المتوسط 

(5رقم )  1 24 متوسط 

 مرحلة ثانٌة
 (3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز) 

 : الوحدة الثالثة وتشمل
(2رقم )  3 21 متوسط 

 مرحلة ثالثة
 (3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)

(3رقم )  2 24 أعلى من المتوسط 

(4رقم )  3 21 متوسط 

 مراحل(2رمً الكرات من المدرب للمعد)
 )اإلعداد من الوقوف والمعد خلفً (

(5رقم )  2 24 أعلى من المتوسط 

 مرحلة أولى
 (3( واإلعداد لمركز) 5مدرب من مركز) رمً الكرات من ال
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 مرحلة ثانٌة 
 (3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز) 

 

 
 مرحلة ثالثة

 (3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)

 مراحل(2رمً الكرات من المدرب للمعد) 5
 )اإلعداد مع الوثب والمعد خلفً (

 لة  أولىمرح
 (3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز) 

 مرحلة ثانٌة
 (3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز) 

 مرحلة ثالثة
 (3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)
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 بوع الثانً:مخطط البرنامج التدرٌبً خالل األس( 17جدول رقم )

 األسبوع الثانً

رقم 
 الوحدات التدرٌبٌــــــــــــــــــــــــة التفاصٌـــــــــــــــــــــل التمرٌن

2 

 مراحل(2رمً الكرات من المدرب للمعد)
 : الوحدة الرابعة وتشمل والمعد أمامً(من الوقوف )اإلعداد 

 مرحلة أولى
 (3عداد لمركز) ( واإل5رمً الكرات من المدرب من مركز) 

 المجموعات التكرار الشدة التمرٌن

(2رقم )  2 31 متوسط 

 مرحلة ثانٌة
 (3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز) 

(3رقم )  1 10 أعلى من المتوسط 

(4رقم )  2 31 متوسط 

 مرحلة ثالثة
 (3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)

(5رقم )  1 10 أعلى من المتوسط 

3 

 مراحل(2رمً الكرات من المدرب للمعد)
 : الوحدة الخامسة وتشمل )اإلعداد مع الوثب والمعد أمامً(

 مرحلة  أولى
 (3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز) 

(3رقم )  2 10 أعلى من المتوسط 

(4رقم )  3 31 متوسط 

 مرحلة ثانٌة
 (3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز) 

(5رقم )  2 10 أعلى من المتوسط 

(0رقم )  3 31 متوسط 

 مرحلة ثالثة
 (3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)

 : الوحدة الخامسة وتشمل
 

(3رقم )  2 11 أعلى من المتوسط 

 
 
 
4 

 
 

 مراحل(2لمدرب للمعد)رمً الكرات من ا
 )اإلعداد من الوقوف والمعد خلفً (

(4رقم )  3 30 متوسط 

 مرحلة أولى
 (3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز) 

(5رقم )  2 10 أعلى من المتوسط 

(0رقم )  3 31 متوسط 
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 مرحلة ثانٌة
 (3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز) 

 : الوحدة السادسة وتشمل
 

 مرحلة ثالثة
 (3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)

 2 21 أقل من المتوسط (2رقم )

 
 1 24 متوسط (3رقم )

 2 21 أقل من المتوسط (4رقم )

5 

 مراحل(2رمً الكرات من المدرب للمعد)
 )اإلعداد مع الوثب والمعد خلفً (

 1 24 متوسط (5رقم )

 مرحلة  أولى
 (3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز) 

 2 20 أقل من المتوسط (0رقم )

 

 مرحلة ثانٌة
 39رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز) 

 مرحلة ثالثة
 (3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)

2 

 الكرات من المدرب للمعد)مرحلتٌن( رمً
 والمعد أمامًمن الوقوف اإلعداد 

 مرحلة أولى
 المدرب ٌحدد نوع اإلعداد وإلى أي مركز .

 مرحلة ثانٌة
 . المعد ٌحدد نوع اإلعداد وإلى أي مركز
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 بوع الثالث:مخطط البرنامج التدرٌبً خالل األس( 11جدول رقم )

 األسبوع الثالث 
صٌــــــــــــــــــــــلالتفا   الوحدات التدرٌبٌــــــــــــة 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 رمً الكرات من المدرب للمعد)مرحلتٌن(
والمعد أمامًمن الوقوف اإلعداد  : الوحدة السابعة وتشمل   

 مرحلة أولى
 المدرب ٌحدد نوع اإلعداد وإلى أي مركز .

 المجموعات التكرار الشدة التمرٌن

(0رقم ) توسطم   31 3 

 مرحلة ثانٌة
. المعد ٌحدد نوع اإلعداد وإلى أي مركز  

(1رقم )  2 10 متوسط 

(4رقم )  3 31 متوسط 

 رمً الكرات من المدرب للمعد)مرحلتٌن(
 اإلعداد مع الوثب والمعد أمامً

(5رقم )  2 10 متوسط 

 مرحلة أولى
 المدرب ٌحدد نوع اإلعداد وإلى أي مركز .

: وتشمل الوحدة الثامنة  

(1رقم )  2 21 متوسط 

 مرحلة ثانٌة
. المعد ٌحدد نوع اإلعداد وإلى أي مركز  

(4رقم )  2 20 متوسط 

(5رقم )  1 04 متوسط 

مراحل(2رمً الكرات من المدرب للمعد) 4  
 اإلعداد من الوقوف والمعد خلفً

(7رقم )  متوسط 
20 2 

 مرحلة أولى
(3واإلعداد لمركز)  (5رمً الكرات من المدرب من مركز)   

: الوحدة التاسعة وتشمل  
(0رقم )  3 31 متوسط 

 مرحلة ثانٌة
(3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز)   

(1رقم )  2 24 متوسط 

(4رقم )  3 31 متوسط 

 مرحلة ثالثة
(3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)  

(5رقم ) سطمتو   24 2 

(7رقم )  3 30 متوسط 
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5 
 

 رمً الكرات من المدرب للمعد)مرحلتٌن(
 اإلعداد مع الوثب والمعد خلفً

 

(3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز)   
 مرحلة أولى

 

 مرحلة ثانٌة 
(3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز)   

 مرحلة ثالثة
(3-2-1ً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)رم  

 الدفاع لضربة هجومٌة من الثبات ومن ثم اإلعداد ومن ثم التغطٌة 7
 اإلعداد من الوقوف ) ثالث مراحل (

 مرحلة أولى
( . 3اإلعداد لمركز )  

 مرحلة ثانٌة
ن اإلعداد.( والمدرب ٌحدد إلى أي مركز ٌكو 3-2-1اإلعداد للمراكز )  

 مرحلة ثالثة
( والمعد ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اإلعداد للمراكز )  
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 بوع الرابع:مخطط البرنامج التدرٌبً خالل األس( 12جدول رقم )

 األسبوع الرابع
رقم 

 الوحدات التدرٌبٌــــــــــــــــــــــــة التفاصٌـــــــــــــــــــــل التمرٌن

2 

مراحل(2مً الكرات من المدرب للمعد)ر  
والمعد أمامًمن الوقوف اإلعداد  : الوحدة العاشرة وتشمل   

 مرحلة أولى
(3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز)   

 المجموعات التكرار الشدة التمرٌن

(2رقم )  2 21 أقل من المتوسط 

 مرحلة ثانٌة
(3ة مراكز واإلعداد لمركز) رمً الكرات من المدرب من عد  

(3رقم )  1 24 متوسط 

(4رقم )  2 21 أقل من المتوسط 

 مرحلة ثالثة
(3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)  

(5رقم )  1 04 متوسط 

: الوحدة الحادٌة عشر وتشمل  

3 

مراحل(2رمً الكرات من المدرب للمعد)  
معد أمامًاإلعداد مع الوثب وال  

 مرحلة أولى
(3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز)   

(4رقم )  3 30 متوسط 

(5رقم )  2 11 أعلى من المتوسط 

 مرحلة ثانٌة
(3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز)   

(7رقم )  3 30 متوسط 

(8رقم )  2 11 أعلى من المتوسط 

ثةمرحلة ثال  
(3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)  

: الوحدة الثانٌة عشر وتشمل  

 

(2رقم )  3 31 متوسط 

 
 
4 

مراحل(2رمً الكرات من المدرب للمعد )  
 اإلعداد من الوقوف والمعد خلفً

(3رقم )  2 10 أعلى من المتوسط 

 مرحلة أولى
(3واإلعداد لمركز)  (5رمً الكرات من المدرب من مركز)   

(4رقم )  3 30 متوسط 

(5رقم )  2 11 أعلى من المتوسط 

 مرحلة ثانٌة
(3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز)   

(7رقم )  3 30 متوسط 

(8رقم )  2 11 أعلى من المتوسط 
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 مرحلة ثالثة

(3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)  
 

5 

 رمً الكرات من المدرب للمعد)مرحلتٌن(
 اإلعداد مع الوثب والمعد خلفً

 مرحلة أولى
(3( واإلعداد لمركز) 5رمً الكرات من المدرب من مركز)   

 مرحلة ثانٌة
(3رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد لمركز)   

 مرحلة ثالثة
(3-2-1ز واإلعداد للمراكز)رمً الكرات من المدرب من عدة مراك  

7 

 الدفاع لضربة هجومٌة من الوقوف ومن ثم اإلعداد ومن ثم التغطٌة
 اإلعداد من الوقوف ) ثالث مراحل (

 مرحلة أولى
( 3اإلعداد لمركز )  

 مرحلة ثالثة
(3-2-1رمً الكرات من المدرب من عدة مراكز واإلعداد للمراكز)  

 مرحلة ثالثة
( والمعد ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اكز )اإلعداد للمر  

 الدفاع لضربة هجومٌة من الوقوف ومن ثم اإلعداد ومن ثم التغطٌة 1
 اإلعداد مع الوثب  ) ثالث مراحل (

 مرحلة أولى
( 3اإلعداد لمركز )  

 مرحلة ثانٌة
(المدرب ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد.3-2-1اإلعداد للمراكز )  

 مرحلة ثالثة
( والمعد ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اإلعداد للمراكز )  
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 بوع الخامس:مخطط البرنامج التدرٌبً خالل األس( 20جدول رقم )

 األسبوع الخامس
 

 الوحدات التدرٌبٌــــــــــــــــــــــــة التفاصٌـــــــــــــــــــــل 
ومن ثم اإلعداد ومن ثم التغطٌةن الوقوف الدفاع لضربة هجومٌة  م 7  

) ثالث مراحل (من الوقوف اإلعداد   
: الوحدة الثالثة عشر وتشمل  

 مرحلة أولى
( . 3اإلعداد لمركز )  

 المجموعات التكرار الشدة التمارٌن

(7رقم )  2 21 أعلى من المتوسط 

 مرحلة ثانٌة
مركز ٌكون اإلعداد. ( والمدرب ٌحدد إلى أي 3-2-1اإلعداد للمراكز )  

(8رقم )  1 24 مرتفع 

(9رقم )  2 21 أعلى من المتوسط 

 مرحلة ثالثة
( والمعد ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اإلعداد للمراكز )  

(01رقم )  1 24 مرتفع 

: الوحدة الرابعة عشر وتشمل  

 

تغطٌةالدفاع لضربة هجومٌة من الوقوف ومن ثم اإلعداد ومن ثم ال 1  
 اإلعداد مع الوثب  ) ثالث مراحل (

(7رقم )  
 أعلى من المتوسط

20 2 

 مرحلة أولى
( . 3اإلعداد لمركز )  

(8رقم )  1 04 مرتفع 

(9رقم )  2 21 أعلى من المتوسط 

 مرحلة ثانٌة
( والمدرب ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اإلعداد للمراكز )  

(01رقم )  1 24 مرتفع 

(00م )رق  2 21 أعلى من المتوسط 

 مرحلة ثالثة
( والمعد ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اإلعداد للمراكز )  
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( فً الملعب المقابل ومن ثم اإلعداد ومن 3الدفاع لضربة هجومٌة من مركز) 2
مرحلتٌن ( 1) من الوقوف ثم التغطٌة . اإلعداد  : الوحدة الخامسة عشر وتشمل   

حلة أولىمر  
( 3اإلعداد لمركز )  

(9رقم )  2 20 أعلى من المتوسط 

(01رقم )  1 24 مرتفع 

 مرحلة ثانٌة
( بناًء على تحرك حابط الصد للخصم .3-2-1اإلعداد إلى أحد المراكز )   

(00رقم )  2 20 أعلى من المتوسط 

(01رقم )  1 04 مرتفع 

ب المقابل ومن ثم اإلعداد ومن ( فً الملع3الدفاع لضربة هجومٌة من مركز) 20
مرحلتٌن ( 1ثم التغطٌة . اإلعداد مع الوثب  )   

(02رقم)  
 أعلى من المتوسط

20 2 

 مرحلة أولى
( . 3اإلعداد لمركز )  

(03رقم )  1 24 مرتفع 

 

 مرحلة ثانٌة
( بناًء على تحرك حابط الصد للخصم .3-2-1اإلعداد إلى أحد المراكز )   

(، اإلعداد إلى أحد المراكز الهجومٌة حسب 5ل اإلرسال من مركز )بعد استقبا 22
 مسار الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات(

. (من الوقوف )اإلعداد  
 

، اإلعداد إلى أحد المراكز الهجومٌة 5-4استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن  22
ب تحدث أثناء المبارٌات(حسب مسار الكرة القادمة إلٌه )حاالت لع  

. (من الوقوف)اإلعداد   

(، اإلعداد إلى أحد المراكز الهجومٌة حسب 5استقبال اإلرسال من  المركز ) 21
 مسار الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات(

. )اإلعداد مع الوثب (  

د المراكز الهجومٌة ، اإلعداد إلى أح5-4استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن  23
 حسب مسار الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات(

. )اإلعداد مع الوثب (  
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 بوع السادس:مخطط البرنامج التدرٌبً خالل األس( 22جدول رقم )

 األسبوع السادس
 

رقم 
 التمرٌن

 الوحدات التدرٌبٌــــــــــــة التفاصٌــــــــــــــــــــــــل

7 

ومن ثم اإلعداد ومن ثم التغطٌةمن الوقوف الدفاع لضربة هجومٌة   
) ثالث مراحل (من الوقوف اإلعداد   

: الوحدة السادسة عشر وتشمل  

( . 3اإلعداد لمركز )مرحلة أولى    المجموعات التكرار الشدة التمرٌن 

(7رقم )  2 21 أعلى من المتوسط 

 مرحلة ثانٌة
(والمدرب ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اإلعداد للمراكز )  

(8رقم )  1 24 مرتفع 

(9رقم )  2 21 أعلى من المتوسط 

 مرحلة ثالثة
( والمعد ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اإلعداد للمراكز )  

(01رقم )  1 24 مرتفع 

(00رقم )  2 21 أعلى من المتوسط 

1 

ومن ثم اإلعداد ومن ثم التغطٌةف من الوقوالدفاع لضربة هجومٌة   
 اإلعداد مع الوثب  ) ثالث مراحل (

: الوحدة السابعة عشر وتشمل  

 مرحلة أولى
( . 3اإلعداد لمركز )  

(9رقم )  1 30 مرتفع 

(01رقم )  1 04 مرتفع 

 مرحلة ثانٌة
(والمدرب ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اإلعداد للمراكز )  

(00رقم ) تفعمر   30 1 

(01رقم )  1 04 مرتفع 

 مرحلة ثالثة
( والمعد ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد. 3-2-1اإلعداد للمراكز )  

(02رقم )  1 30 مرتفع 

: الوحدة الثامنة عشر وتشمل  

2 
 
 
 

( فً الملعب المقابل ومن ثم 3الدفاع لضربة هجومٌة من مركز)
مرحلتٌن ( 1الوقوف )  اإلعداد ومن ثم التغطٌة . اإلعداد من  

(01رقم )  متوسط 
04 1 

 مرحلة أولى
( 3اإلعداد لمركز )  

(00رقم )  أقل من المتوسط 
10 2 

 مرحلة ثانٌة
( بناًء على تحرك حابط الصد للخصم3-2-1اإلعداد إلى أحد المراكز )  

(01رقم )  2 10 أقل من المتوسط 

(02رقم )  1 01 متوسط 

(03رقم )  1 20 متوسط 
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20 
 

 
( فً الملعب المقابل ومن ثم 3الدفاع لضربة هجومٌة من مركز)

مرحلتٌن ( 1اإلعداد ومن ثم التغطٌة . اإلعداد مع الوثب  )   

 

  
 مرحلة أولى
( . 3اإلعداد لمركز )  

 مرحلة ثانٌة
( بناًء على تحرك حابط الصد للخصم3-2-1اإلعداد إلى أحد المراكز )  

22 

(، اإلعداد إلى أحد المراكز 5ل من مركز )بعد استقبال اإلرسا
 الهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه

 )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات( )اإلعداد من الوقوف( .

21 

، اإلعداد إلى أحد المراكز 5-4استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن 
 الهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء

. المبارٌات()اإلعداد من الوقوف(  

22 

(، اإلعداد إلى أحد المراكز 5بعد استقبال اإلرسال من مركز )
 الهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه

. )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات(  )اإلعداد مع الوثب (  

، اإلعداد إلى أحد المراكز 5-4استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن  23
لهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء ا

 المبارٌات(
. )اإلعداد مع الوثب (  
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 بوع السابع:مخطط البرنامج التدرٌبً خالل األس( 21جدول رقم )

 األسبوع السابع
 

رقم 
 التمرٌن

 الوحدات التدرٌبٌــــــــــــة التفاصٌــــــــــــــــــــــــل
( فً الملعب المقابل ومن ثم اإلعداد 3ع لضربة هجومٌة من مركز)الدفا 2

. مرحلتٌن ( 1) من الوقوف  ومن ثم التغطٌة . اإلعداد  
: الوحدة التاسعة عشر وتشمل  

 مرحلة أولى
( . 3اإلعداد لمركز )  

 المجموعات التكرار الشدة التمرٌن

(9رقم )  2 21 متوسط 

 مرحلة ثانٌة
( بناًء على تحرك حابط الصد للخصم .3-2-1لمراكز ) اإلعداد إلى أحد ا  

(01رقم )  1 24 أعلى من المتوسط 

(00رقم )  21 21 متوسط 

( فً الملعب المقابل ومن ثم اإلعداد 3الدفاع لضربة هجومٌة من مركز) 01
مرحلتٌن ( 1ومن ثم التغطٌة . اإلعداد مع الوثب  )   

(01رقم )  متوسط 
20 24 

 مرحلة أولى
( . 3عداد لمركز )اإل  

: الوحدة العشرون وتشمل  
 

(01رقم )  1 04 مرتفع 

 مرحلة ثانٌة
( بناًء على تحرك حابط الصد للخصم .3-2-1اإلعداد إلى أحد المراكز )   

(00رقم )  2 21 أعلى من المتوسط 

(01رقم )  2 21 أعلى من المتوسط 

ى أحد المراكز الهجومٌة (، اإلعداد إل5بعد استقبال اإلرسال من مركز ) 00
 حسب مسار الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات(

. )اإلعداد من الوقوف(  

(02رقم )  1 24 مرتفع 

: الوحدة الواحدة والعشرون وتشمل  
 

، اإلعداد إلى أحد المراكز الهجومٌة 5-4استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن  01
دمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات(حسب مسار الكرة القا  

. )اإلعداد من الوقوف(  

(00رقم )  2 20 متوسط 

(01رقم )  2 20 متوسط 

(02رقم )  1 24 أعلى من المتوسط 
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(، اإلعداد إلى أحد المراكز الهجومٌة 5استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن ) 02

تحدث أثناء المبارٌات( حسب مسار الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب  
. )اإلعداد مع الوثب (  

(03رقم )  1 24 أعلى من المتوسط 

(04رقم )  1 20 أعلى من المتوسط 

، اإلعداد إلى أحد المراكز الهجومٌة 5-4استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن  03
 حسب مسار الكرة القادمة إلٌه )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات(

. الوثب ()اإلعداد مع   

 

(المدرب ٌقوم  3العبٌن فً أحد نصفً الملعب ، المعد فً مركز ) 5 04
. باإلرساالت المتنوعة ، المدرب ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد  

 )اإلعداد من الثبات أو الوثب حسب الكرة المستقبلة( .
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 بوع الثامن:مخطط البرنامج التدرٌبً خالل األس( 22جدول رقم )

 األسبوع الثامن 
 الوحدات التدرٌبٌــــــــــــة التفاصٌــــــــــــــــــــــــل 
( فً الملعب المقابل ومن ثم 3الدفاع لضربة هجومٌة من مركز) 2

مرحلتٌن ( . 1) من الوقوف اإلعداد ومن ثم التغطٌة . اإلعداد   
: الوحدة الواحدة والعشرون وتشمل  

 

 مرحلة أولى
( . 3)اإلعداد لمركز   

 التمرٌن
 

 المجموعات التكرار الشدة

(9رقم )    أقل من المتوسط 

 مرحلة ثانٌة
( بناًء على تحرك حابط الصد للخصم3-2-1اإلعداد إلى أحد المراكز )  

(01رقم )    متوسط 

(00رقم )    أقل من المتوسط 

( فً الملعب المقابل ومن ثم 3الدفاع لضربة هجومٌة من مركز) 20
مرحلتٌن ( 1اد ومن ثم التغطٌة . اإلعداد مع الوثب  ) اإلعد  

(01رقم )  
 أقل من المتوسط

  

 مرحلة أولى
( . 3اإلعداد لمركز )  

(02رقم )    متوسط 

: الوحدة الثانٌة والعشرون وتشمل  
 مرحلة ثانٌة

( بناًء على تحرك حابط الصد للخصم3-2-1اإلعداد إلى أحد المراكز ) (02رقم )  تفعمر   04 1 

(، اإلعداد إلى أحد المراكز 5بعد استقبال اإلرسال من مركز ) 22
 الهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه

. (من الوقوف)حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات(   )اإلعداد   

(03رقم )  1 24 مرتفع 

(04رقم )  5 20 مرتفع 

إلى أحد المراكز  ، اإلعداد5-4استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن  21
 الهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه

. (من الوقوف)حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات(  )اإلعداد   

(05رقم )  5 20 مرتفع 

(07رقم )  5 20 مرتفع 

(، اإلعداد إلى أحد المراكز 5استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن ) 22
 الهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه

. )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات)اإلعداد مع الوثب (  

 

، اإلعداد إلى أحد المراكز 5-4استقبال اإلرسال من أحد  المركزٌن  23
 الهجومٌة حسب مسار الكرة القادمة إلٌه

. )حاالت لعب تحدث أثناء المبارٌات()اإلعداد مع الوثب (  
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وم برمً كرات متنوعة ، العبٌن فً أحد نصفً الملعب ، المدرب ٌق 5 24
 والمدرب ٌحدد إلى أي مركز ٌكون اإلعداد .

كرات  20أو الوثب حسب الكرة المستقبلة( . كل من الوقوف )اإلعداد 
( 3مرمٌة ٌقوم الالعبون بالدوران مركز واحد) المعد ٌبدأ فً مركز   

 

فً كل نصف  ملعب، رمً الكرات من  5العب  فً الملعب ،  21 25
أو الوثب حسب الكرة من الوقوف  اول اللعب . )اإلعدادالمدرب وتد

كرات مرمٌة ٌقوم الالعبون بالدوران مركز واحد  20المستقبلة( .كل 
( . 3. ) المعد ٌبدأ فً مركز   

فً كل نصف  ملعب، أداء إرساالت وتداول  5العب  فً الملعب ،  21 27
تقبلة( .كل أو الوثب حسب الكرة المسمن الوقوف اللعب . )اإلعداد 

                      ارساالت ٌقوم الالعبون بالدوران مركز واحد . 20
( . 3) المعد ٌبدأ فً مركز        
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 (  :2ملحق )

 االختبار المستخدم للتعرف على تأثٌر لبرنامج التدرٌبً

 : اختبار اإلعداد القرٌب من الشبكة 

 

 : الغرض من االختبار 

 

 لقرٌب من الشبكة .قٌاس دقة اإلعداد ا

 : األدوات 

 

متغٌر االرتفاعات كرات طابرة ، حامل  01ملعب كرة طابرة ، شبكة بارتفاع قانونً ، 

.كما ترسم دابرة خط المنتصف قاعدة الحامل م بحٌث تالمس 0علٌه حلقة كرة سلة قطرها 

ً ( وه 1من جهة المركز ) وبجانب الشبكة م  2ٌبعد مركزها عن خط الجانب بمقدار 

 مخصصة لوقوف المختبر  .

سم كما هو موضح بالشكل  21ٌوضع الحامل على الجانب بحٌث ٌبعد عن الشبكة بمقدار 

م من خط الجانب ) تخصص  3.4م من خط النهاٌة ،  2على بعد  X( . توضع عالمة 09)

 هذه العالمة لوقوف المدرب ( .

 

 : مواصفات األداء 

 

 

الواقف فً الدابرة لٌقوم  المعد  لى نحو الالعبٌقوم المدرب برمً الكرة فً قوس ألع

 بإعدادها بحٌث ٌوجهها إلى حلقة السلة لتسقط بداخلها .

ٌقوم المعد باإلعداد من الكرة المرمٌة من قبل المدرب إلى داخل الحلقة  المرحلة  األولى :

 من الوقوف وذلك فً حالة المعد أمامً .

 المرحلة األولى ولكن المعد ٌقوم باإلعداد مع الوثب .المعد أمامً كما فً  المرحلة الثانٌة :

( إلى 0ٌكون اإلعداد فً حالة المعد خلفً حٌث ٌنطلق المعد من المركز ) المرحلة الثالثة :

( بنفس الوقت الذي ٌقوم فٌه المدرب برمً الكرة  2و  1الدابرة الموجودة بٌن المركزٌن ) 

 عدادها من لوقوف .على شكل قوس إلى الدابرة لٌقوم المعد بإ

 المعد خلفً كما فً المرحلة الثالثة ولكن المعد ٌقوم باإلعداد مع الوثب . المرحلة الرابعة :
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 : الشروط 

 

 محاوالت . 01لكل مختبر  (0

 ٌجب استخدام اإلعداد بالٌدٌن والتمرٌر ألعلى . (1

 ٌجب أن ٌتم اإلعداد من داخل الدابرة . (2

 : التسجٌل 

 

اط التً ٌحصل علٌها فً المحاوالت العشر الممنوحة له وذلك ٌسجل للمختبر مجموع النق

 وفقا لالعتبارات التالٌة :

 . ثالث درجات لكل محاولة تدخل فٌها الكرة الحلقة دون مالمستها 

 . )درجتان لكل محاولة تدخل فٌها الكرة الحلقة مع مالمستها )مالمسة الحلقة 

 دون أن تدخلها . درجة واحدة لكل محاولة تلمس فٌها الكرة الحلقة 

 . صفر فً حالة أي أداء ٌخالف ماسبق 

 

      

2م         

 

  T  المدرب           

مX        2  الالعب                             

 

   

م3.4  الحامل     

 

 

اختبار اإلعداد القرٌب من الشبكة(  22شكل )  
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 : بعدينتائج االختبارٌن القبلً وال (  :3ملحق )

حٌث المعد أمامً (  ٌبٌن نتائج االختبار القبلً للمستوى المهاري لعٌنة البحث 23رقم ) جدول  

من والمعد أمامً محاوالت االعداد لداخل الحلقة من الوقوف  االسم  
( 3(إلى مركز ) 2و1المركز بٌن )   

محاوالت ( 20)  
 خارج الحلقة

(0)  
 لمس وخروج

(2)  
 لمس ودخول

(1)  
 دخول

(2)  
 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 1 1 0 1 5 األول

 22 2 2 5 1 الثانً
 1 2 2 2 4 الثالث

 7 2 0 3 4 الرابع
 المجموعة الضابطة

 4 0 1 2 7 الخامس

 7 2 1 0 7 السادس

 5 0 1 1 5 السابع

 5 2 2 2 7 الثامن

 

حٌث المعد أمامً ي لعٌنة البحث(  ٌبٌن نتائج االختبار البعدي للمستوى المهار 24رقم ) جدول  

 محاوالت االعداد لداخل الحلقة من الوقوف والمعد أمامً من  االسم
( 3(إلى مركز ) 2و1المركز بٌن )   

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 11 4 2 2 2 األول
 12 5 2 2 1 الثانً

 11 7 0 2 1 الثالث

 22 2 3 1 2 الرابع 

 المجموعة الضابطة
 14 1 0 2 2 الخامس

 23 1 2 5 2 السادس

 21 2 2 2 4 السابع

 21 1 2 3 2 الثامن
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(  ٌبٌن نتائج االختبار القبلً للمستوى المهاري لعٌنة البحث حٌث المعد خلفً   25جدول رقم )  

ل الحلقة مع الوثب من محاوالت االعداد لداخ االسم  
( 3(إلى مركز ) 2و1المركز بٌن )   

محاوالت ( 20)  
 خارج الحلقة

(0)  
 لمس وخروج

(2)  
 لمس ودخول

(1)  
 دخول

(2)  
 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 4 2 0 2 1 األول

 3 0 2 1 7 الثانً

 5 2 2 2 7 الثالث

 3 0 2 1 7 الرابع

 المجموعة الضابطة

 4 0 2 2 5 الخامس

 3 0 2 1 7 السادس

 5 0 1 1 5 السابع

 3 0 1 0 1 الثامن

 

خلفًحٌث المعد  (  ٌبٌن نتائج االختبار البعدي للمستوى المهاري لعٌنة البحث27رقم )  جدول  

 محاوالت االعداد لداخل الحلقة مع الوثب من  االسم
( 3(إلى مركز ) 2و1المركز بٌن )   

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 12 4 2 0 1 األول

 12 3 3 2 2 الثانً

 12 5 2 2 0 الثالث

 15 7 1 2 0 الرابع

 المجموعة الضابطة

 1 0 2 1 4 الخامس

 21 1 1 1 3 السادس

 20 2 1 2 3 السابع

 21 1 2 3 2 الثامن
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حٌث المعد أمامً (  ٌبٌن نتائج االختبار القبلً للمستوى المهاري لعٌنة البحث21رقم )  جدول  

 محاوالت االعداد لداخل الحلقة من الوقوف من  االسم
( 2(إلى مركز ) 2و1المركز بٌن )   

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

 مجموع العالمات

 ٌبٌةالمجموعة التجر

 2 1 2 2 5 األول

 22 1 1 2 4 الثانً

 5 2 2 2 7 الثالث

 2 2 1 1 4 الرابع

 المجموعة الضابطة

 1 1 0 1 5 الخامس

 7 2 2 1 5 السادس

 7 0 1 2 4 السابع

 2 2 2 3 3 الثامن

 

حٌث المعد أمامً (  ٌبٌن نتائج االختبار البعدي للمستوى المهاري لعٌنة البحث22رقم )  جدول  

سماال  محاوالت االعداد لداخل الحلقة من الوقوف من 
( 2(إلى مركز ) 2و1المركز بٌن )  

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 13 5 1 1 0 األول

 17 1 2 2 0 الثانً

 17 2 0 0 2 الثالث

 12 2 2 0 0 الرابع

 المجموعة الضابطة

 21 1 1 1 3 الخامس

 23 1 2 1 4 السادس

 22 1 1 2 2 السابع

 24 2 2 3 1 الثامن
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خلفًحٌث المعد  (  ٌبٌن نتائج االختبار القبلً للمستوى المهاري لعٌنة البحث 30رقم ) جدول  

 محاوالت االعداد لداخل الحلقة مع الوثب من  االسم
( 2)(إلى مركز  3و2المركز بٌن )   

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 7 0 1 2 4 األول

 5 2 2 2 7 الثانً

 7 1 0 2 7 الثالث

 2 1 2 2 5 الرابع

 المجموعة الضابطة

 4 2 2 0 1 الخامس

 7 2 2 1 5 السادس

 2 1 2 2 5 السابع

نالثام  7 2 1 0 4 

 

حٌث المعد خلفً (  ٌبٌن نتائج االختبار البعدي للمستوى المهاري لعٌنة البحث 32رقم ) جدول  

 محاوالت االعداد لداخل الحلقة مع الوثب من  االسم
( 2(إلى مركز ) 3و2المركز بٌن )   

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

لعالماتمجموع ا  

 المجموعة التجرٌبٌة

 14 5 2 2 0 األول

 14 7 2 1 0 الثانً

 12 5 1 2 2 الثالث

 17 1 2 2 0 الرابع

 المجموعة الضابطة

 20 2 2 2 4 الخامس

 2 1 2 2 5 السادس

 20 2 1 2 3 السابع

 22 1 1 2 2 الثامن
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حٌث المعد أمامً لعٌنة البحث(  ٌبٌن نتائج االختبار القبلً للمستوى المهاري 31رقم )  جدول  

 محاوالت االعداد لداخل الحلقة من الوقوف من االسم
( 1(إلى مركز ) 3و2المركز بٌن )  

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 22 1 2 2 4 األول

 20 1 1 0 5 الثانً

 2 0 2 2 1 الثالث

 21 1 1 1 3 الرابع

 المجموعة الضابطة

 24 2 2 0 3 الخامس

 3 2 0 2 1 السادس

 5 2 2 2 7 السابع

 7 2 1 0 7 الثامن

 

حٌث المعد أمامً (  ٌبٌن نتائج االختبار البعدي للمستوى المهاري لعٌنة البحث 32رقم ) جدول  

 محاوالت االعداد لداخل الحلقة من الوقوف من االسم
( 1(إلى مركز ) 3و2لمركز بٌن )ا  

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 14 5 2 2 0 األول

 14 7 2 1 0 الثانً

 14 1 0 2 2 الثالث

 17 7 2 0 0 الرابع

 المجموعة الضابطة

 27 2 3 0 2 الخامس

 7 2 2 1 5 السادس

 20 2 1 2 3 السابع

 22 1 1 2 2 الثامن
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خلفًحٌث المعد  (  ٌبٌن نتائج االختبار القبلً للمستوى المهاري لعٌنة البحث33رقم )  جدول  

 محاوالت االعداد لداخل الحلقة مع الوثب من االسم
( 1(إلى مركز ) 3و2المركز بٌن )  

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 7 2 2 1 5 األول

 1 1 2 0 7 الثانً

 5 0 2 3 4 الثالث

 5 0 1 1 5 الرابع

 المجموعة الضابطة

 20 0 3 1 3 الخامس

 1 2 2 2 4 السادس

 5 2 2 2 7 السابع

 2 1 2 2 5 الثامن

 

حٌث المعد خلفً البعدي للمستوى المهاري لعٌنة البحث (  ٌبٌن نتائج االختبار34رقم )  جدول  

 محاوالت االعداد لداخل الحلقة مع الوثب من االسم
( 1(إلى مركز ) 3و2المركز بٌن )  

محاوالت ( 20)  

 خارج الحلقة
(0)  

 لمس وخروج
(2)  

 لمس ودخول
(1)  

 دخول
(2)  

 مجموع العالمات

 المجموعة التجرٌبٌة

 15 1 2 0 2 األول

ًالثان  0 2 1 7 15 

 15 7 1 2 0 الثالث

 11 2 0 2 0 الرابع

 المجموعة الضابطة

 25 1 3 1 1 الخامس

 21 2 2 2 2 السادس

 2 1 2 2 3 السابع

 24 2 2 0 3 الثامن
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 (  :4ملحق )

 مصادقة المحكمٌن

 

 المهاري المستخذماستبيان رأي السادة المختصيه حىل االختبار 

 

لوححرما…………………………… األسحبذ   

 تحٌة وتقدٌر ..

تأثٌر برنامج تدرٌبً مقترح لتطوٌر مستوى األداء فً النٌة إجراء البحث الموسوم "  

" ولكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص ولما تتمتعون به المهاري لالعب المعد فً الكرة الطائرة

. شاكرٌن  طابرةالمن دراٌة فً هذا المجال ٌرجى تؤشٌر االختبار المالبم الذي ٌخدم لعبة كرة 

 تعاونكم ..

 مالحظة : 

تطوٌر مستوى األداء المهاري لالعب المعد فً ار باعتقادكم ٌخدم فً ٌمكن إضافة أي اختب 

.كرة الطابرة   

 

 األســتـاذ :

 اللقب العلمً :

 االختصاص :

 الجـامعـة :

 التــوقٌع 

: 

 الطالبة                                                                                            

 رشاف نبٌل قاسم
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 (  :5ملحق )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ناستبٌا  

فً مدى  طائرةكرة الالنموذج استبٌان آراء السادة الخبراء فً مجال علم التدرٌب الرٌاضً و

ج التدرٌبً المقترحبرنامصالحٌة ال  

 

المحترم………………………………… اذ الفاضل األست  

تؤثٌر برنامج تدرٌبً مقترح لتطوٌر مستوى األداء  فً النٌة إجراء البحث الموسوم "  

" وبصفتكم من ذوي الخبرة واالختصاص فً مجال علم  المهاري لالعب المعد فً الكرة الطابرة

، ٌرجى بٌان رأٌكم فً مدى صالحٌة المنهاج التدرٌبً المقترح  لطائرةكرة االالتدرٌب الرٌاضً و

ت الكرة الطائرة ، وٌتضمن االستبٌان الالعب  

 التمارٌن المقترحة لتصمٌم الوحدات التدرٌبٌة . - أ
 الوحدات التدرٌبٌة المقترحة .  - ب

 

 ٌرجى إبداء كافة المالحظات التً ترونها مهمة فٌما ٌتعلق بموضوع البحث وأهدافه . 

 شاكرٌن تعاونكم

 

 االسم :

 التحصٌل العلمً :

 اللقب العلمً : 

صول على اللقب العلمً :تارٌخ الح  

 الكلٌة أو الجامعة :

 التوقٌع :

 

 الطالبة                                                                                            

 رشاف نبٌل قاسم
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 المراجع العربٌة :
 
 ارةهبم الخاصة ةالبدنٌ القدرات لتحسٌن مقترح برنامج فاعلٌة":  صالح دمحم فارس أحمد – 2

 ، غزة ،األزهر ،جامعة ماجستٌر رسالة ،" فلسطٌن فً الطابرة الكرة ناشبً لدى الهجومٌة الضربة

1100. 

 . 1114،  السالم دار مكتب بغداد، ،1 ط األساسٌة، وعناصرها الٌد كرة:   عودة أحمد - 1

 

 .  1113،  المعارف دار اإلسكندرٌة، للناشبٌن، الطابرة الكرة تدرٌب أسس :فرج إلٌن  -2

لم الطالب التجمٌعً والتكوٌنً ، ترجمة دمحم أمٌن ( : تقٌٌم تع 0982بلوم  بنٌامٌن ، س ، وآخرون )

 . وآخرون ، دار ماكروهٌل ، القاهرة المفتً 

 م  .0995، عمان ، دار الفكر ، 0: موسوعة الكرة الطابرة الحدٌثة ، ط أكرم زكً -3

 . 0997قدم ، االتحاد اآلسٌوي لكرة ال -4

تقدٌر الذات البدنٌة والمهارٌة وعالقته بدقة أداء المهارات الهجومٌة بالكرة "ثابر رشٌد حسن:  - 5

، مجلة التربٌة الرٌاضٌة ،بحث وصفً ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة دٌالى ، المجلد " الطابرة 

 . 1114الرابع عشر ، العدد الثانً ، 

 ،( تجرٌبٌة تحلٌلٌة دراسة)" ، الطابرة الكرة لناشبً مقترح تدرٌبً رنامجب فاعلٌة ": عوض خالد - 7  

 . اإلسكندرٌة جامعة ، للبنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة ، منشورة غٌر دكتوراه رسالة

دراسة مقارنة لتحدٌد دقة أداء مهارتً االرسال واالعداد بالكرة "خلٌل اسماعٌل وأخرون :   -1

 . 1110ة الرٌاضٌة ، جامعة بغداد  ، المجلد العاشر ، العدد الرابع ، التربٌ مجلة ،" الطابرة 

 2ط ترجمة  نبٌل نوفل  وآخرون دالٌن: مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ،  فان ،دنبولدٌ  -2

. 0981مكتبة األنجلو المصرٌة ، القاهرة ، القاهرة ،،  

دار الكترب للطباعررة والنشرر، جامعررة  محدثررة، 1الخشرراب وآخرران: كرررة القردم، ط زهٌرر قاسرم  -20

 .  0999،  الموصل

 . 1111،  اإلسكندرٌة اإلشعاع، دار اإلسكندرٌة، الطابرة، الكرة تدرٌس طرق:  حسن زكً - 22
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ستقبال ، اإلرسال ، االالمٌدانٌة لمهارة )الجمٌلً :الكرة الطابرة وتدرٌباتها  سعد حماد - 21

 .  1101،  ( ، بغداد ، دار دجلة للنشراإلعداد

: الكرة الطابرة ) مبادبها و تطبٌقاتها المٌدانٌة ( ، بغداد ، دار دجلة للنشر ـــــــــــــــــــــــــــ - 22

 ،1119 . 

، لٌبٌا ، جامعة السابع من  0: الكرة الطابرة ، تعلم وتدرٌب وتحكٌم ، طــــــــــــــــــــــــــ - 03

 . 0997ابرٌل ، 

خرون : كرة القدم للصفوف الثالثة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، جامعة وآ رضاصالح  -24

 . 0990بغداد ، 

تصمٌم وتقنٌن اختبارات اإلدراك الحس حركً لدى العبً الكرة "عامر جبار السعدي :  -25

 ، مجلة التربٌة الرٌاضٌة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، جامعة بغداد ، المجلد الحادي عشر ." الطابرة

 لقدرةا تنمٌة على تقصٌر - اإلطالة دورة تمرٌنات تؤثٌر": زٌادة خالد ؛السٌد  العاطى عبد  -27

 جلةم ،"  الطابرة الكرة لناشبات الساحق والضرب أعلى من اإلرسال مهارتً ودقة العضلٌة

  . 1112، اإلسكندرٌة جامعة للبنات، الرٌاضٌة التربٌة كلٌة(  31)  العدد وتطبٌقات، نظرٌات

 أداء ستوىم على الخاصة البدنٌة القدرات بعض لتحسٌن تدرٌبً برنامج تؤثٌر":  سالم هللا عبد -21

 كلٌة منشورة، ٌرر غماجستٌ رسالة ،"القدم كرة ناشبً لدى الهجومٌة المندمجة المهارات بعض

 .  1118 ،  مصر طنطا، جامعة الرٌاضٌة، التربٌة

 للتوزٌع المسرة دار األردن، ، عمان ،1 ط ، التربوٌة التقنٌات معجم:  الصوفً هللا عبد - 22

 . 1111،  والنشر

 وتعلم الخاصة البدنٌة القدرات تحسٌن فً الرٌاضً المٌل تؤثٌر": وآخرون حسٌن السالم عبد - 10

  . 1115،  األردنٌة الجامعة ،2 العدد التربوٌة، العلوم مجلة ،" الطابرة الكرة مهارات بعض

 (. 1113) ،  للطباعة الطٌف بغداد، الرٌاضً، للتدرٌب العلمٌة األسس: مًالال هللا عبد -12

: الكرة الطابرة التكنٌك والتكتٌك الفردي ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات الكاتب عقٌل عبد هللا   -11

 . 0987، مطبعة التعلٌم العالً ،  ، جامعة بغداد

،  0، ط قانون ( –تحلٌل  –تدرٌب  –تعلٌم  -: الكرة الطابرة ) تارٌخ طه علً مصطفى   - 12

 . 0999جامعة حلوان ، دار الفكر العربً ، 



 
  

126 
 

 وتصمٌم تخطٌط الجماعٌة األلعاب فً الرٌاضً المدرب:  عباس الدٌن وعماد البٌك علً - 13

  . ( 1112) ،  اإلسكندرٌة المعاهد، منشؤة وتطبٌقات، نظرٌات التدرٌبٌة، واألحمال البرامج

 . (0997) ، الكتب دار ، القاهرة،  السباحة ةٌلوجٌبا :ن ٌأم  دمحم عصام -14

،  0نصٌف : علم التدرٌب الرٌاضً فً األعمار المختلفة ، ط قاسم حسن حسٌن ؛ عبد علً  - 15

 . 0989دار الفكر للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

دار  الالذقٌة ، ،  1ط ضٌة ،: طرابق البحث العلمً فً التربٌة الرٌاابراهٌم قاسم خلٌل  - 17

 . 1101الكتب والمطبوعات ، جامعة تشرٌن ، ، 

 من االستقبال مهارة إكساب فً مقترح تعلٌمً برنامج فاعلٌة ":  دمحم  لٌالجل عبد سٌق - 11

،  الخمسون العددى ، دٌال جامعة،  االساسٌة التربٌة كلٌة،  الفتح مجلة، " الطابرة بالكرة األسفل

1101 . 

 ، العربً الفكر دارالقاهرة ،  ، ةرٌالمها والتمرٌنات للتمرٌنات العلمٌة االسس : زهرانلٌلى  -12

0997. 

  . 1110، ، عمان  0ط ،: الموسوعة العلمٌة للكرة الطابرة  د ابراهٌممجٌمروان عبد ال  -20

 بمراكز هاوعالقت لهجومٌة ا الساحقة الضربات لفاعلٌة تحلٌلٌة دراسة":  الحفناوي دمحم - 22

 . ( 0995) ،0 الجزء ،4 العدد والرٌاضٌة، للعلوم أسٌوط مجلة ،"الطابرة بالكرة الالعبٌن

حمدي عبد المنعم : األسس العلمٌة للكرة الطابرة وطرق القٌاس ، ؛ دمحم صبحً حسانٌن  - 21

 .0997،  0، مركز الكتب للنشر ، ط القاهرة

 

دار ، ، القاهرة  0، ط (تخطٌط وتطبٌق وقٌادة  )ضً الحدٌث :التدرٌب الرٌا مفتً ابراهٌم حماد  - 22

 .  1110الفكر العربً ، 

حماد: الجدٌد فً اإلعداد المهاري و الخططً لالعب كرة القدم ، القاهرة ، دار  مفتً ابراهٌم  -23
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