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 تقدير:شكر و                                             

 

أعاننا عمىى إتمىام اىذا عز وجل الذي منَّ عمينا بفضمه و نشكر هللا 
 التوفيق في أعمالنا مستقبال.له الهداية و العمل و نسأ

 كمىا '' يفوتنىا أن نتقىدم بالشىكر الجزيىل إلىى األسىتاذ المشىرف وال
مسىاعدته لنىا الذي لم يبخل عمينا بتوجيهاته ونصىاححه و  ''عيسات
كمىىا نتقىىدم بجزيىىل الشىىكر إلىىى الطىىاقم  نجىىاز اىىذد الدراسىىة إطيمىىة 

اصىىىة خو  ي لمكىىىرة الطىىىاحرةمالكتىىىاولمبىىىي الميمىىىي الفنىىىي لفريىىىق األ 
 لم يبخلالمساعدة و نا الكثير من ل قدم ذيال العيور رياض المدرب

اإلرشادات طيمة فترة عممنا الميداني فىي الفريىق  عمينا بالنصاحح و 
نجاز اذا العمىل إكما ال ننسى أن نتقدم بالشكر لكل من ساام في 

 من قريب أو من بعيد.

                                           

 شكرا جزيال.                                                    
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 مقدمة:

تعتبر الكرة الطائرة من بين أىم الرياضات عمى المستوى الدولي، فقد تطورت بصفة مذىمة خاصة في 
العالم، إليو مختمف منتخبات وصمت  أواخر ىذا القرن و ىذا ما يظير جميا في المستوى العالمي الذي

ا ما أردنا إلقاء نظرة عمى الكرة الطائرة في الجزائر فقد تطورت نسبيا لكنيا لم تصل إلى أعمى ذا  و 
الدولية التي شاركت وطني خالل المنافسات اإلفريقية و ىذا ما نالحظو عمى نتائج الفريق الو  المستويات 
 الجزائر فييا.

خاصة تحاط بعناية فائقة، حيث يولييا  الكرة الطائرة بصفةوقد أصبحت الرياضة بصفة عامة و 
ذلك بإيجاد خذ بممارستيا إلى مستوى أرقى، و األبحثا عن تطوير المعبة و  االختصاصيين رعاية كبيرة

لرياضي العالي اعتمادا عمى أسس ونظريات عممية ومناىج تدريبية أنسب الطرق لموصول إلى اإلنجاز ا
لميمة لموصول إلى اليدف المنشود، حيث نالت الكرة الطائرة الدراسات من العوامل احديثة، وتعد البحوث و 

التركيز العوامل التي يجب االىتمام بيا و حصتيا من ىذه الدراسات والتي ساعدت كثيرا عمى إيجاد أىم 
 عمييا لموصول إلى المستوى األفضل دائما.

ما يحتاجو  بعض عمى تسميط الضوء محاولتنا والعامل األساسي الذي جعمنا نتناول ىذا الموضوع ىو
القوة االنفجارية  برنامج تدريبي مقترح لتنميةتأثير تمحورت دراستنا حول إبراز العب الكرة الطائرة، حيث 

، فالقوة االنفجارية عبارة عن سنة 71لفئة أقل من  الضرب الساحق تحسين ميارة عمىلمرجمين والرشاقة 
مقاومة تتطمب درجة عالية من االنقباض الذي يعد ميما قدرة الجياز العصبي العضمي في التغمب عمى 

كما تعد القوة ، 1في تطوير القوة العضمية، ويتم بواسطة القوة االنفجارية )االنقباض العضمي( بالشد السريع
االنفجارية ىي أقصى مقاومة يجب التسمط عمييا في أقصر فترة زمنية، أما الرشاقة فيي قدرة الرياضي 

افق الجيد لمحركات التي يقوم بيا سواء بجسمو الكامل أو جزء منو، فيذا يدل عمى عمى تحقيق التو 
 2رشاقتو.

حيث تستعممو الفرق إلحراز النقاط و  ويعتبر الضرب الساحق من الميارات اليجومية في الكرة الطائرة،
نفذ السحق القفز الفوز بالمقابالت، ىذه الميارة ىي مزيج بين قدرات بدنية و ميارية، إذ يستمزم عمى م

                                                           
 .693، ص0272دمحم عبد الرحيم إسماعيل: تدريب القوة العضمية في كرة السمة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1
 .009ص، 7991، دار الفكر، عمان، 7عمم التدريب الرياضي في األعمار المختمفة، ط قاسم حسن حسين: 2



 مقدمة
 

 
ب  

أيضا من النفجارية لمرجمين، و بسرعة لحظة اليجوم الساحق، حيث نجد أن االرتقاء يرتبط بالقوة اعاليا و 
ألداء الضرب  االقتراب لالرتقاءأثناء  اتجاىوأجل تنفيذ ضرب ساحق أكثر فعالية يحتاج الالعب لتغيير 

 تجنب حائط الصد لمفريق المنافس.أيضا تغيير أوضاع جسمو في اليواء من أجل و  ،الساحق

تضمن أربعة فصول، حيث  والذيجانبين، جانب نظري  إلىعمى ىذا األساس قمنا بتقسيم دراستنا و 
الثاني فكان القوة االنفجارية  التدريب الرياضي، أما الفصلل األول إلى البرنامج التدريبي و تطرقنا في الفص

فصل الرابع فكان خطط اليجوم في الكرة الطائرة، أما الو  قالفصل الثالث كان الضرب الساحوالرشاقة، و 
 المراىقة.الكرة الطائرة و 

لفصل اىما الفصل الخامس منيجية البحث واإلجراءات الميدانية، و أما الجانب التطبيقي فتضمن فصمين 
تدريبي الذي من خاللو سوف نسعى إلى إبراز تأثير البرنامج الالسادس فتضمن عرض النتائج وتحميميا، و 

ساحق لدى العبي الكرة الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب النمية القوة االنفجارية لمرجمين و المقترح لت
كذا تأكيد أو نفي الفرضيات المطروحة، باإلضافة إلى الخاتمة، قائمة المراجع سنة، و  71الطائرة أقل من 

 و المالحق. 
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 :اإلشكالية -1

وذلك  يعد اإلعداد البدني من أىم الدعائم التي يرتكز عمييا المدرب في عممية التدريب الرياضي الحديث،
إمكانيات الفرد الوظيفية نو ييدف إلى تطوير أكما  لموصول بالفرد إلى األداء األمثل لمنشاط الرياضي،

والنفسية وتحسين مستوى قدراتو البدنية والحركية لمواجية متطمبات التقدم في أساليب الممارسة لألنشطة 
، فالقدرات الرياضية حتى يصل بالفرد إلى المستوى المطموب أداؤه في المنافسة لتحقيق الفوز بالمباراة

العالقة بين الميارات في الكرة الطائرة الحديثة، إذ أن  البدنية تعد من أىم متطمبات األداء المياري 
 عتباراالاألساسية لمعبة الكرة الطائرة ومتطمباتيا البدنية المختمفة ىي عالقة وثيقة يجب أن توضع في 

بل عمى العكس يجب أن  ،عدادين المياري والبدنييكون ىناك انفصال بين اإل ن الأعند إعداد الالعبين و 
فذلك يحقق نجاحا في عممية التدريب وبالتالي  تتم تنمية العناصر البدنية بما يتفق مع متطمبات الميارة،

فعندما يمتمك الالعب الصفات البدنية بدرجة عالية يستطيع أداء الميارات  االرتقاء بمستوى الالعبين،
لتدريب الذي يعتمد عميو في تنمية الالعب وىو من حد أركان اأفالمكون البدني يعتبر  بصورة أفضل،

حيث يستمزم أداء  األسس اليامة الذي يشترك مع الميارات الحركية في تكوين الالعب من الناحية البدنية،
 1.الميارات األساسية ضرورة الكشف عن مكونات األداء البدني لكل ميارة عمى حدة

السرعة التي قوة و الطائرة القوة االنفجارية كونيا مزيجا من الومن القدرات البدنية الخاصة بالعبي الكرة 
فيي كما عرفيا جورج ميور قدرة الوصول  ،السرعة العاليتينب ألداء جيد بدني يمتاز بالقوة و يبذليا الالع

حيث تعد عامل حاسم في عدة ميارات مختمفة منيا الضرب ، 2إلى أقصى قوة في أسرع وقت ممكن
األكثر ارتباطا بالقوة االنفجارية فاالرتقاء العالي لموصول إلى أعمى مسافة ممكنة الساحق الذي يعتبر 

 حيث يؤدى االرتقاء بقوة وسرعة عاليتين،د عمى القوة االنفجارية لمرجمين، تمييدا لمضرب اليجومي يعتم
ريع نو ليس كل العب سأأي بذل قوة بشكل متفجر، حيث  ونقصد بالسرعة ذلك الجانب المتفجر منيا،

، وىناك العديد من الدراسات التي تطرقت ألىمية القوة االنفجارية لدى يمتمك مكون قوة متفجرة تمقائيا
ثر برنامج أكيروان سيف الدين تحت عنوان منيا دراسة بن نيني عبد الرحيم و العبي الكرة الطائرة نذكر 

كرة الطائرة الرتقاء لدى العبي التدريبي مقترح عمى تنمية القوة االنفجارية لتحسين ميارة السحق من ا
                                                           

مكتبة المجتمع العربي  ،1ط  إصابات(، –تدريبات  –الكرة الطائرة )ميارات  أحمد عيسى البوريني، صبحي أحمد قبالن: 1
 .14ص عمان، ،2011التوزيع، لمنشر و 

، 1998 القاىرة، العربي، الفكر دار ،1ط ،(قيادة-تطبيق-تخطيط) الحديث الرياضي التدريبمفتي إبراىيم حماد:  2
 .21ص
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تقنيات النشاطات البدنية سنة، دراسة مكممة لنيل شيادة الماستر في عموم و  17-15صنف أشبال 
التي توصموا ، و 2017/2018 الجامعية سنةلمالرياضية تخصص تحضير بدني رياضي، جامعة جيجل و 

رة السحق لدى العبي الكرة الطائرة، كما تعد من خالليا لألىمية الكبيرة لمقوة االنفجارية عمى تحسين ميا
الرشاقة من الصفات البدنية اليامة في الكرة الطائرة حيث تعرف بأنيا مقدرة الفرد عمى تغيير أوضاع 
جسمو في اليواء أو عمى األرض، وتعتبر من أكثر المكونات البدنية أىمية بالنسبة لألنشطة الرياضية 

ن السرعة والدقة م أو أوضاعو في اليواء أو عمى األرض، وبقدر كبير مالتي تتطمب تغيير اتجاىات الجس
ثر ناجح أالمرتبة األولى لمقدرات البدنية في رياضة الكرة الطائرة لما ليا من حيث تحتل الرشاقة ، 1التوافقو 

بسرعة اتجاه الجسم أثناء الطيران في اليواء قة، حيث تتطمب ىذه الميارة تغيير عمى دقة الضربة الساح
من الدراسات التي تطرقت ألىمية الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب الساحق نذكر دراسة و  ،2فائقة

بن حمودة بمقاسم تحت عنوان دور تمارين الرشاقة الخاصة في تحسين الضرب الساحق من  الطالب
كرة الطائرة، دراسة برج بوعريريج لم أنديةدراسة ميدانية عمى مدربي  ،المنطقة الخمفية في الكرة الطائرة

 ،ذىنيمة لنيل شيادة الماستر في عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تخصص تحضير بدني و مكم
والذي توصل في دراستو لمتأثير االيجابي  ،2014/2015 الجامعية سنةلمجامعة دمحم بوضياف المسيمة 

 مرشاقة عمى ميارة الضرب الساحق.ل
ألىميتو في  ةاليجوم في الكرة الطائرة، ويحتل موضعا رئيسيا في المعب ويعتبر الضرب الساحق سالح

العمل عمى تفوق الفرق المتنافسة، وىو الممسة األخيرة في لعب الفريق ولذلك تصمم ىذه الضربة لمفوز 
مما يؤثر سمبا عمى رد فعل حائط الصد،  سرعة عاليتينرة أثناء الضرب بقوة و نقطة، ويتميز مسار الكالب

لك الخط الخمفي لمفريق المنافس، ويؤدي ذلك إلى فشل الدفاع في أحيان كثيرة، وتشير اإلحصائيات وكذ
 3أىميا الضربة الساحقة.كون من خالل الميارات اليجومية و من نقاط المباراة ت % 80العالمية أن 

                                                           
لمكتاب  ةاألساتذلمناشئين في مرحمة ما قبل البموغ،  باألثقالالتدريب البدني و  اإلعدادالخطيب:  ، ناريمانالنمرعبد العزيز  1

 .211ص ،2000الرياضي، القاىرة، 
 .129، ص1992، اإلسكندريةالجماعية، مطبعة التوني،  واأللعابالعبي كرة القدم  إعداد أسس: البيك عمي فيمي 2
العربية الثامنة لمكرة  األندية ةوترتيب الفرق المشاركة في بطول بعض الميارات اليجومية أداء: العالقة بين الشطرات ذياب 3

 .180، ص2008 فمسطين، ،6، عدد 22مجمد  ،لألبحاثيدات، مجمة جامعة النجاح الطائرة س
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القوة  رح لتنميةالبرنامج التدريبي المقت ىذا المنطمق قمنا في دراستنا بمحاولة الكشف عن تأثير منو 
و تم طرح عمي، و الضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرةتحسين ميارة الرشاقة عمى االنفجارية لمرجمين و 

 التساؤل الرئيسي التالي:
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 التساؤل الرئيسي: -
الرشاقة عمى تحسين ميارة ن و لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمي تأثيرىل يوجد 

 سنة؟ 17أقل من الضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف 

 التساؤالت الفرعية: -
ىل يوجد تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين عمى تحسين ميارة الضرب  -1

 ؟سنة 17أقل من الساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف 
جد تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب الساحق لدى ىل يو  -2

 ؟سنة 17أقل من العبي الكرة الطائرة صنف 
 الفرضيات: -2
 الفرضية الرئيسية: -2-1

الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب نمية القوة االنفجارية لمرجمين و لمبرنامج التدريبي المقترح لت يوجد تأثير
 .سنة 17قل من أالساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف 

 الفرضيات الفرعية: -2-2
يوجد تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين عمى تحسين ميارة الضرب  -1

 .سنة 17قل من أالساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف 
أثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب الساحق لدى العبي يوجد ت -2

 .سنة 17قل من أالكرة الطائرة صنف 

 أهمية الدراسة:-3
ا ما يساعد عمى تزويد ذوى إلى مستوى أعمى، ىدنأتكمن أىمية الدراسة في االرتقاء بالرياضي من مستوى 

ن موضوع الدراسة يعالج مشكمة إوكذلك ف القادرة عمى تحقيق النتائج االيجابية،الفرق الرياضية بالعناصر 
نو يعطي صورة ولو ا  و  مطروحة في ميدان التدريب في الكرة الطائرة في بالدنا والوطن العربي ككل،

 .الميارةمصغرة عن عممية التدريب ليذه 
 األهمية العممية:-3-1
 .رياضة الكرة الطائرة التي تتطمبيا المياريةالمتطمبات البدنية و  بعض تحديد -
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ي رياضة الكرة تساىم ىذه الدراسة في تطوير المعبة كما أنيا تيدف إلى دفع عجمة البحث العممي ف -
 .الطائرة الجزائرية

 األهمية التطبيقية:-3-2
 لدى العبي الكرة الطائرة. الرشاقة القوة االنفجارية و وحدات تدريبية لتطوير  قتراحا -
الخاصة بميارة الضرب الساحق لدى المدربين في اختيار عناصر المياقة البدنية تساعد ىذه الدراسة  -

 سنة. 17أقل من العبي الكرة الطائرة صنف 
 أهداف الدراسة: -4
عمى تحسين ميارة الضرب الرشاقة نمية القوة االنفجارية لمرجمين و البرنامج التدريبي المقترح لت أىمية إبراز-

 .سنة 17صنف أقل من  الساحق لدى العبي الكرة الطائرة
 لدى العبي الكرة الطائرة لمرجمين عمى تحسين ميارة الضرب الساحقأىمية القوة االنفجارية  إبراز -

 .سنة 17صنف أقل من 
 17صنف أقل من  لدى العبي الكرة الطائرة تحسين ميارة الضرب الساحق عمى الرشاقةإبراز أىمية -

 .سنة

 اختيار الموضوع: أسباب -5
 ذاتية: أسباب -5-1
 .الكرة الطائرةكوننا العبين في ألجل معرفة كيفية تطوير ميارة الضرب الساحق  أثار الموضوع انتباىنا -
 .ولمبي الكتامي و كذلك الكرة الطائرة الجزائرية العبي النادي األ مستوى  محاولة إعطاء حمول لتطوير -
القوة االنفجارية  البرنامج التدريبي المقترح لتنمية التأكد من صحة فرضيات الدراسة ومعرفة تأثير -
 .سنة 17صنف أقل من  ميارة الضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرة تحسين الرشاقة عمىو 
 أسباب موضوعية: -5-2
 توفر مراجع في جانب الدراسة النظري. -
 من الناحية الميدانية. إمكانية معالجة الدراسة -
 " كونيا مستقبل الكرة الطائرة الجزائرية.سنة 17قل من أىمية الفئة المدروسة "أ -
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 مفاهيم الدراسة: -6
 البرنامج التدريبي: -6-1
 التعريف المغوي: -

وعميو  بالشيءالبرنامج جمع برامج، وىو سمسمة من العمميات الحسابية المعقدة، التدريب يقال درب فالنا 
 1عممو السير في الدروب.و  أدبو أيمرنو و يقال درب البعير و فيو، و 

 التعريف االصطالحي: -
بدونو يكون التخطيط ناقصا، حد عناصر الخطة و أ بأنوعباس عماد الدين يعرفو عمي فيمي البيك و 

 2تفصيمية من الواجب القيام بيا لتحقيق اليدف. أنشطةفالبرنامج ىو الخطوات التنفيذية في صورة 
ما يتطمبو ذلك التنفيذ لعممية التخطيط لخطة صممت سمفا و عبارة عن خطوات تنفيذية  بأنوكما يعرف 

مكاناتتوزيع زمني وطرق تنفيذ   تحقق ىذه الخطة. وا 
لوحدات التدريبية االشكل الذي من خاللو يتم وضع وتنسيق  بأنوحمد دمحم فؤاد أو يعرفو رشوان الشرقاوي و 

المحتوى الخاص بيا ويتم تنسيق ىذه الوحدات وعددىا طبقا الحتياجات المدرب ومستوى ووقت كل وحدة و 
 اإلمكانياتيوضح البرنامج الزمني و و  إليوالمستوى المرجو الوصول المياري والبدني والخططي و  الالعبين

 3مة بيا جميع المتغيرات السابقة.ظية المستخدمة فيو وذلك خالل جداول منالطريقة التدريبو 
 :اإلجرائي التعريف -

نمية القوة التي قام الطالبان بتطبيقيا عمى مجموعة من الالعبين لت األلعابىو مجموعة من التمارين و 
 الكرة الطائرة. لدى العبيجل تحسين ميارة الضرب الساحق أالرشاقة من االنفجارية لمرجمين و 

 القوة االنفجارية: -6-2
 التعريف المغوي: -

 4.ىو دوي يرافقو اىتزاز عنيفمة انفجارية مشتقة من االنفجار و كمتعني االنبثاق بتدفق، و 

                                                           
 .35، ص1992دمحم حسن عالوي: عمم التدريب الرياضي، دار المعارف، القاىرة،  1
التدريبية  األحمالتصميم برامج الجماعية تخطيط و  األلعابعمي فيمي البيك، عباس عماد الدين: المدرب الرياضي في  2

 .102، ص2003، اإلسكندريةتطبيقات، منشأة المعارف، نظريات و 
، والجو دلدى العبي  األداءعمى مستوى  أثرهنامج تدريبي لبعض ميارات الخنق و : بر حمد دمحم فؤادأ، رشوان الشرقاوي  3
 .18، ص2011، اإلسكندرية، دار الوفاء، 2ط
 .65، ص2001كتاب العممية، لبنان، عصام نور الدين: معجم نور الدين الوسيط، دار ال4
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 التعريف االصطالحي: -
دمحم صبحي حسانين بأنيا قدرة الجياز العضمي في التغمب عمى يعرفيا كل من كمال الدين درويش و

 تتطمب درجة عالية من سرعة االنقباضات العضمية.مقاومات 
 .قصر زمنأقوة في  نجاز أقصىإيعرفيا عبد الرحمان زاىر بأنيا القدرة عمى و 
قصر أناريمان الخطيب عمى أنيا القدرة عمى إخراج أقصى قوة في عرفيا كال من عبد العزيز النمر و وي

 .1وقت ممكن
 التعريف اإلجرائي: -

 االنفجارية إجرائيا عمى أنيا عمل قوة في فترة زمنية قصيرة لمرة واحدة.يمكن تعريف القوة 
 الرشاقة: -6-3
 التعريف المغوي: -

رشيقة يقال فتاة  ىيو  ظريفيقال رجل رشيق ، فيو رشيق و أسرعرشاقة حسن قده ولطف في عممو خف و 
 2قوس رشيقة سريعة النبل.رشيقة القوام و 

 التعريف االصطالحي: -
 3جزء منو بسرعة. أوالقدرة عمى تغيير اتجاه الجسم  بأنياحمد سالمة أ إبراىيميعرفيا 

قدرة الرياضي عمى تحقيق التوافق الجيد لمحركات، التي يقوم بيا سواء  بأنياكما يعرفيا قاسم حسن حسين 
 4جزء منو، فيذا يدل عمى رشاقتو. أوبجسمو الكامل 

 5في اليواء. أو األرضجسمو في  أوضاعقدرة الفرد عمى تغيير  بأنياكما يعرفيا دمحم حسانين 
 :اإلجرائي التعريف -

جسمو بسرعة مع توقيت مضبوط حسب المقتضيات المطموبة في  أوضاعىي قدرة الرياضي عمى تغيير 
 الحركة.

                                                           
موثب رامي دمحم الطاىر سالم: تأثير استخدام التدريبات الباليستية عمى القدرة العضمية لمرجمين وعالقتيا بالمستوى الرقمي ل 1

 .30، ص2013 الطويل، دار الوفاء، اإلسكندرية،
 .347، ص2011، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة، 5المعجم الوسيط، طمجمع المغة العربية:  2
 .158، ص2000، اإلسكندريةحمد سالمة: المدخل التطبيقي لمقياس في المياقة البدنية، منشأة المعارف، أ إبراىيم 3
 .229، صسابقمرجع قاسم حسن حسين:   4
 .362، ص2001، دار الفكر العربي، القاىرة، 1الرياضية، طدمحم حسانين: القياس والتقويم في التربية البدنية و  5
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 الضرب الساحق: -6-4
 التعريف المغوي: -

 بشدة. أصابضرب بشدة، صدم بشدة،  أيسحق يسحق سحقا، فيو ساحق 
 التعريف االصطالحي: -

رىا بالكامل فوق اليدين بقوة لمرو  بإحدىنو عبارة عن ضرب الكرة أ عمى آخرون حسب هللا عمي و  يعرفو
 ممعب المنافس بطريقة قانونية. إلىتوجيييا الحافة لمشبكة و 

بمحاذاة الشبكة وتكون ىو في اليواء بعد ارتقاء عمودي توجيو قوي لمكرة يؤديو الالعب و  كما يعرفو بأنو 
 1حركاتو منسجمة.

 بإحدىق الشبكة نحو ممعب الخصم و ضرب الكرة بطرق مختمفة من فو  بأنوكما عرفيا سعد حماد 
 2.الذراعين

 :اإلجرائي التعريف -
نحو ممعب  لألسفلتوجيييا بقوة لعبورىا فوق مستوى الشبكة و اليدين  بإحدىعبارة عن ضرب الكرة 

 المنافس.
 الطائرة:الكرة  -6-5
 التعريف المغوي: -

 3.كروي وىو ما كان عمى شكل الدائرة الكرة،
 التعريف االصطالحي: -

 عرفيا حسن أبو جاموس بأنيا رياضة تمعب بين فريقين في ممعب مقسم بواسطة شبكة واليدف منيا ىو
ولكل فريق  الكرة من فوق الشبكة بغرض إسقاطيا عمى ممعب الفريق المنافس ومنع ذلك عميو، مرور

 4.ال تحتسب لمسة الصد األولىت إلعادة الكرة إلى ممعب الخصم و ثالث ضربا
كما يعرفيا ممدوح إسماعيل عيسى يوسف بأنيا لعبة من األلعاب الجماعية التي تعتمد في أسسيا عمى 

ن يفصل بينيما في منتصف الميداأمتار و  9متر وعرضو  18دان طولو تمارس عمى ميو  سرعة رد الفعل،
                                                           

 .137، ص1997حسب هللا عمي و آخرون: الحديث في طرق تدريس الكرة الطائرة، مؤسسة العبير لمطباعة، القاىرة،  1
 .82، ص2004بريل، ليبيا، أدريب تحكيم، منشورات جامعة السابع من سعد حماد كساب: الكرة الطائرة تعميم ت 2
 .126، ص1997: القاموس الجديد، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، آخرون عمي بن ىادية و  3
 .475، ص2012التوزيع، األردن، معجم الرياضي، دار أسامة لمنشر و عمي حسن أبو جاموس: ال 4
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يتبادل الفريقان تمرير الكرة العبين و  6ويتكون كل فريق من  الصنف،شبكة عموىا يتراوح حسب الجنس و 
 1.رض المنافس بطريقة ال تمكنو من إعادتياأكة ويحاول كل منيما إرساليا إلى من فوق الشب

الرياضات شعبية يمعب فييا فريقان تفصل بينيما شبكة  أكثر إحدى بأنياكما عرفيا رعد دمحم عبد ربو 
عالية، عمى الفريق ضرب الكرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم، لكل فريق ثالث لمسات لضرب الكرة فوق 

أخفق  إذا أوتم ارتكاب خطأ  إذا أوالخصم،  أرضيةالشبكة، تحسب نقطة لمفريق حينما تضرب الكرة 
رجاعياالفريق في صد الكرة و   2ل صحيح.بشك ا 

 التعريف اإلجرائي: -
يفصل بينيم شبكة في منتصف العبين و  6ين كل منيما يتكون من ىي لعبة جماعية تتكون من فريق

ىدف المعبة محاولة إسقاط الكرة في  متر، 9عرضو متر و  18طول الممعب  الممعب تقسمو إلى مربعين،
ثالث مرات، وتضرب الكرة بأي جزء من  ويسمح لكل فريق بمعب الكرة منطقة المنافس من فوق الشبكة،

 نقطة. 25يفوز الفريق الذي ربح ثالثة أشواط وفي كل شوط  جسم الالعب،
 المراهقة: -6-5
 التعريف المغوي: -

 3العشرون.الخامسة و  إلىعشر سنة  أربعة منىو الغالم الذي جاوز طور الصبا ىي مرحمة المراىق و 
 التعريف االصطالحي: -

ىي في سن الرشد و  إلىالفترة الممتدة من مرحمة الطفولة  بأنياعرفيا الدكتور عبد الحميد دمحم الياشمي 
فالمراىق ىو الغالم الذي قارب الحمم حيث نشيد بداية رجولة الفتى  ،سنة 16 -15العادة تكون ما بين 

 4سية فقط.الجن األعضاءمى عالفتاة كما تعرف تطورات جسدية عميقة ال تقتصر  أنوثةو 

قال التدريجي نحو النضج البدني المرحمة التي يحدث فييا االنت بأنياكما يعرفيا عبد الرحمان العيساوي 
 5النفسي.و  العقميوالجنسي و 

                                                           
 .4ص ،2015 ، اإلسكندرية،رلطائرة، مؤسسة عالم الرياضة لمنشلكرة ااقواعد وميارات ممدوح إسماعيل عيسى يوسف:  1
 .77، ص2010التوزيع، عمان، ، الجنادرية لمنشر و 1الكروية، ط رعد دمحم عبد ربو: الرياضات 2
 .1034: مرجع سابق، صآخرون عمي بن ىادية و  3
 .186، ص1976مكتبة الخميجي، القاىرة، ، وأسسوعبد الحميد دمحم الياشمي: عمم النفس التكويني  4
 .100ص ،1999، دار الراتب الجامعية، بيروت، اإلنسانيعبد الرحمان العيساوي: دراسات في تفسير السموك  5
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النضج، فالمراىقة مرحمة الرشد و  إلىمرحمة االنتقال من الطفولة  بأنياكما يعرفيا حامد عبد السالم زىران 
قبل ذلك  أوالتاسعة عشر تقريبا  إلىالرشد وتمتد من العقد الثاني من الثالثة عشر  لمرحمة تأىبمرحمة 
 1عامين. أوبعام 

 :اإلجرائيالتعريف -
سنة والمسجمون في الرابطة الوالئية لمكرة الطائرة بجاية  17و  15بين  أعمارىمىم الالعبون الذين تتراوح 

 .سنة 17قل من أولمبي الميمي الكتامي صنف والذين ينشطون في فريق األ

 الدراسات المشابهة: -7
 الدراسات المحمية: -7-1
 :دراسة بن نيني عبد الرحيم، كيروان سيف الدين -7-1-1
ثر برنامج تدريبي مقترح عمى تنمية القوة االنفجارية لتحسين ميارة السحق من أعنوان الدراسة:  -1

ولمبي الميمي يق األسنة، دراسة ميدانية فر  17-15 أشبالاالرتقاء لدى العبي الكرة الطائرة صنف 
الرياضية تخصص مة لنيل شيادة الماستر في عموم وتقنيات النشاطات البدنية و . دراسة مكمالكتامي جيجل

 .2017/2018 الجامعية سنةلمتحضير بدني رياضي جامعة جيجل 
 معرفةرح في تنمية القوة االنفجارية، و اثر البرنامج التدريبي المقتأمعرفة  إلىالوصول ف الدراسة: اهدأ -2

تحسين دقة ة الطائرة مع محاولة ميارة السحق من االرتقاء لدى العبي الكر العالقة بين القوة االنفجارية و 
 ميارة السحق من االرتقاء.و 
 انطمقت الدراسة من تساؤل رئيسي ىو:الدراسة:  إشكالية -3

ىل يؤثر البرنامج التدريبي المقترح عمى تنمية القوة االنفجارية لتحسين ميارة السحق من االرتقاء في الكرة 
 الطائرة؟

 واندرج تحت ىذا التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية ىي:
البعدي لمقوة االنفجارية لمرجمين لدى العبي بين االختبار القبمي و  إحصائيةىل ىناك فروق ذات داللة  -1

 الكرة الطائرة؟
البعدي لمقوة االنفجارية لمذراعين لدى بين االختبار القبمي و  إحصائيةىل ىناك فروق ذات داللة  -2

 العبي الكرة الطائرة؟
                                                           

 .289، ص1977، عالم الكتب، القاىرة، 4حامد عبد السالم زىران: عمم النفس النمو، ط 1
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البعدي لدقة السحق لدى العبي الكرة بين االختبار القبمي و  إحصائيةىل ىناك فروق ذات داللة  -3
 الطائرة؟

 فروض الدراسة: -4
يؤثر البرنامج التدريبي المقترح عمى تنمية القوة االنفجارية لتحسين ميارة السحق من  الفرضية الرئيسية:

 االرتقاء في الكرة الطائرة.
 الفرضيات الفرعية: 

البعدي لمقوة االنفجارية لمرجمين لدى العبي بين االختبار القبمي و  إحصائيةىناك فروق ذات داللة  -1
 الكرة الطائرة.

البعدي لمقوة االنفجارية لمذراعين لدى العبي بين االختبار القبمي و  إحصائيةىناك فروق ذات داللة  -2
 الكرة الطائرة.

 حق لدى العبي الكرة الطائرة.البعدي لدقة السبين االختبار القبمي و  إحصائيةىناك فروق ذات داللة  -3
 تم استخدام المنيج التجريبي في ىذه الدراسة.منهج الدراسة:  -5
 الميمي . األولمبيالعبين من النادي  10تم اختيار العينة القصدية و تمثمت في العينة: -6
 تم استخدام االختبارات .تقنيات الدراسة: -7
 T المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار معامل ثبات االختبار،: اإلحصائية األساليب-8

 ستيودنت.
 نتائج الدراسة: أهم-9
 الوحدات التدريبية المقترحة لتنمية القوة االنفجارية تحسن ميارة السحق من االرتقاء. إن -
 تنمية القوة االنفجارية لمرجمين تساعد عمى تحسين االرتقاء. إن -
 عين تساعد عمى تحسين قوة ميارة السحق.تحسين القوة االنفجارية لمذرا  إن -
 عمى تحسين القوة االنفجارية لالعبي الكرة الطائرة. أساساالسحق من االرتقاء يعتمد  إن -
 :دراسة بن حمودة بمقاسم -7-1-2
في تحسين الضرب الساحق من المنطقة الخمفية في  دور تمارين الرشاقة الخاصة عنوان الدراسة: -1

مة لنيل شيادة دراسة مكم برج بوعريريج لمكرة الطائرة. أنديةدراسة ميدانية عمى مدربي  .الكرة الطائرة
دمحم جامعة  ذىنيتخصص تحضير بدني و الرياضية الماستر في عموم وتقنيات النشاطات البدنية و 

 .2014/2015الجامعية سنة لم بوضياف المسيمة
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 ف الدراسة: اهدأ -2
 تمرينات خاصة بالرشاقة لتطوير ميارة السحق في الكرة الطائرة. إعداد -
 التعرف عمى دور تمرينات الرشاقة في تحسين الضرب الساحق من المنطقة الخمفية في الكرة الطائرة. -
معرفة مدى تركيز المدربين عمى تمارين نوعية لتطوير الرشاقة الخاصة لالعبين الناشئين بالكرة  -

 الطائرة.
 ميارة الضرب الساحق لالعبي الكرة الطائرة. أداءتمرينات الرشاقة في تطوير  تأثيرفة معر  -
 انطمقت الدراسة من تساؤل رئيسي ىو:الدراسة:  إشكالية -3

 ىل لتمارين الرشاقة الخاصة دور في تحسين الضرب الساحق من المنطقة الخمفية في الكرة الطائرة ؟ 
 تساؤالن فرعيان ىما: و اندرج تحت ىذا التساؤل الرئيسي

 تمارين الرشاقة الخاصة في تخطيط الحصص التدريبية لالعبي الكرة الطائرة؟ إدراجىل يتم  -
ىل استخدام تمارين الرشاقة الخاصة ليا دور في تحسين الضرب الساحق من المنطقة الخمفية في الكرة  -

 الطائرة؟
 فروض الدراسة: -4

الرشاقة الخاصة دور في تحسين الضرب الساحق من المنطقة الخمفية في الكرة لتمارين  الفرضية الرئيسية:
 الطائرة.

 الفرضيات الفرعية: 
 تمارين الرشاقة الخاصة في تخطيط الحصص التدريبية لالعبي الكرة الطائرة. إدراجيتم  -
ية في الكرة استخدام تمارين الرشاقة الخاصة ليا دور في تحسين الضرب الساحق من المنطقة الخمف -

 الطائرة.
 تم استخدام المنيج الوصفي في ىذه الدراسة.منهج الدراسة:  -5
والية  أنديةمدرب من  16تمثمت في القصدية عن طريق المسح الشامل و  تم اختيار العينةالعينة:  -6

 برج بوعريريج .
 تم استخدام االستبيان.تقنيات الدراسة:  -7
 معادلة لوشي.، المئوية، اختبار كا تربيعالنسب : اإلحصائية األساليب -8
 نتائج الدراسة: أهم -9
 لتمرينات الرشاقة الخاصة دور كبير في تحسين الضرب الساحق من المنطقة الخمفية في الكرة الطائرة. -
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 :ايت زيان دمحم، خثير هشامدراسة  -7-1-3
 16-15 أشبالنفجارية عمى تنمية صفة االرتقاء لالعبي كرة اليد القوة اال تأثير مدى عنوان الدراسة: -1

مة لنيل شيادة سنة. دراسة مكم 16-15 أشبالسنة، دراسة حالة فريق شباب عين الدفمى لكرة اليد 
الجامعية سنة لم ،جامعة خميس مميانةالماستر في عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

2013/2014. 
 سة: ف الدرااهدأ -2
 القوة االنفجارية عمى تنمية صفة االرتقاء. تأثيركشف مدى  -
 االرتقاء لالعبي كرة اليد. أىمية إبراز -
الضوء عمى جانب ميم من جوانب التدريب البدني الذي ينمي القدرات الميارية والبدنية لالعب  إلقاء -

 كرة اليد و يحسن مستواه.
 تساؤل رئيسي ىو: انطمقت الدراسة منالدراسة:  إشكالية -3

 عمى تنمية صفة االرتقاء لالعبي كرة اليد ؟  االنفجاريةالقوة  تأثير ما مدى
 و اندرج تحت ىذا التساؤل الرئيسي تساؤالن فرعيان ىما:

 يجابي في تنمية صفة االرتقاء لدى العبي كرة اليد؟إىل لمقوة االنفجارية دور -
 تحسين القوة االنفجارية لالعبي كرة اليد؟عمى تطوير و  أساساىل تنمية صفة االرتقاء ترتكز -
 فروض الدراسة: -4

 ثر كبير في تنمية صفة االرتقاء لدى العبي كرة اليد.لمقوة االنفجارية أ الفرضية الرئيسية:
 الفرضيات الفرعية: 

 لمقوة االنفجارية دور ايجابي في تنمية صفة االرتقاء لدى العبي كرة اليد. -
 تحسين القوة االنفجارية لالعبي كرة اليد.عمى تطوير و  أساسا صفة االرتقاء ترتكزتنمية  -
 تم استخدام المنيج التجريبي في ىذه الدراسة.منهج الدراسة:  -5
العب من فريق شباب جيل عين الدفمى صنف  14تم اختيار العينة القصدية و تمثمت في العينة:  -6

 .أشبال
 استخدام االختبارات.تم تقنيات الدراسة:  -7
معامل ثبات االختبار، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار : اإلحصائية األساليب -8
T.ستيودنت 
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 نتائج الدراسة: أهم -9
 لمقوة االنفجارية دور جد ميم في تنمية صفة االرتقاء لدى العبي كرة اليد. -
 عمى تطوير القوة االنفجارية لدى العبي كرة اليد. أساساتنمية صفة االرتقاء تعتمد  -
 الدراسات العربية: -7-2
 :حمد فارس دمحم الصالحأ دراسة -7-2-1
فاعمية برنامج مقترح لتحسين القدرات البدنية الخاصة بميارة الضربة اليجومية لدى  عنوان الدراسة: -1

طرق نيل درجة الماجستير في المناىج و ناشئ الكرة الطائرة في فمسطين. قدمت ىذه الرسالة استكماال ل
 .2011سنة، غزة، فمسطين، األزىرالتدريس من جامعة 

 ف الدراسة:اهدأ -2
التي ينبغي تحسينيا لدى ربة اليجومية في الكرة الطائرة و البدنية الخاصة بميارة الضتحديد القدرات  -

 ناشئ الكرة الطائرة في فمسطين.
تصميم برنامج مقترح لتحسين القدرات البدنية الخاصة لميارة الضربة اليجومية في الكرة الطائرة لدى  -

 ناشئ الكرة الطائرة في فمسطين.
 ميارة الضربة اليجومية في الكرة الطائرة. أداءبرنامج المقترح عمى مستوى فاعمية ال إلىالتعرف  -
ميارة الضربة اليجومية في  أداءكذلك مستوى سن الحادثة في القدرات البدنية و نسبة التح إلىالتعرف  -

 الكرة الطائرة.
 انطمقت الدراسة من تساؤل رئيسي ىو:الدراسة:  إشكالية -3

مقترح لتحسين القدرات البدنية الخاصة بميارة الضربة اليجومية لدى ناشئ الكرة ما مدى فاعمية برنامج 
 الطائرة في فمسطين ؟

 واندرج تحت ىذا التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية ىي:
عند مستوى داللة بين متوسط درجات الالعبين في القدرات البدنية  إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  -

 البعدي لممجموعة الواحدة؟اليجومية بين القياس القبمي و  بةالخاصة بميارة الضر 
ميارة  أداءعند مستوى داللة بين متوسط درجات الالعبين في  إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة -

 البعدي لممجموعة الواحدة؟القبمي و  الضربة اليجومية بين القياس
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 فروض الدراسة: -4
فاعمية لتحسين القدرات البدنية الخاصة بميارة الضربة اليجومية لدى لمبرنامج المقترح  الفرضية الرئيسية:

 ناشئ الكرة الطائرة في فمسطين.
 الفرضيات الفرعية: 

عند مستوى داللة بين متوسط درجات الالعبين في القدرات البدنية  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 دي لممجموعة الواحدة.البعبة اليجومية بين القياس القبمي و الخاصة بميارة الضر 

ميارة الضربة  أداءعند مستوى داللة بين متوسط درجات الالعبين في  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 اليجومية بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة الواحدة.

 تم استخدام المنيج التجريبي في ىذه الدراسة.منهج الدراسة:  -5
العب من نادي السالم الرياضي لمكرة الطائرة  12تمثمت في القصدية و تم اختيار العينة العينة:  -6

 فمسطين.
 تم استخدام االختبارات .تقنيات الدراسة:  -7
معامل ثبات االختبار، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار : اإلحصائية األساليب -8
T.ستيودنت 
 نتائج الدراسة: أهم -9
تحسين معظم متغيرات القدرات البدنية الخاصة)القوة المميزة  إلى أدىترح البرنامج التدريبي المق -

 المرونة، السرعة الحركية، الدقة(. الرشاقة،، الذراعينرعة، القوة االنفجارية لمرجمين و بالس
 زيادة نسبة فاعمية ميارة الضربة اليجومية. إلى أدىالبرنامج التدريبي المقترح  -
لك في الفرق بين القياس القبمي يظير ذالمياري و  األداءالتحسن في  إلى أدىالبدني  األداءالتحسن في  -
 البعدي لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية.و 
 المياري بصورة واضحة مما يدل عمى نجاح البرنامج.في المستوى البدني و  نسبة التحسن ارتفاع -

 التعميق عمى الدراسات المشابهة: -7-3
 ي عبد الرحيم و كيروان سيف الدين:: دراسة بن نين11الدراسة -
 نسبة السحب.تم ذكر العينة ونوعيا و  -
 ضابطة.مجموعتين تجريبية و  أوالعمل بمجموعة واحدة  ،تصميموتعريفو ولم يتم ذكر تم ذكر المنيج و  -
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 الفرضيات تتطابق مع التساؤالت. -
 يجابية.إتم التوصل لنتائج  -
 بمقاسم: : دراسة بن حمودة12الدراسة-
 نسبة السحب ولم يذكر سبب اختيار العينة.العينة ونوعيا ولم يذكر طريقة و  ذكر تم -
الرشاقة  تأثيراستعمال المنيج التجريبي لدراستو  األحسنكان من ذكر المنيج وىو المنيج الوصفي و  -
 التي يمكن قياسيا باختبارات ميدانية.و 
 تتطابق مع التساؤالت.الفرضيات  -
 يجابية.إنتائج  إلىتوصل  -

 :: دراسة ايت زيان دمحم، خثير هشام13الدراسة 
 نسبة السحب.تم ذكر العينة ونوعيا و  -
 تعريفو.تم ذكر المنيج و  -
 الفرضيات تتطابق مع التساؤالت. -
 يجابية.إنتائج  إلىتم التوصل  -

 :حمد فارس دمحم الصالحأ: دراسة 14الدراسة 
 لم يتم ذكر نسبة السحب.تم ذكر العينة ونوعيا و  -
 تعريفو.تم ذكر المنيج و  -
 الفرضيات تتطابق مع التساؤالت. -
 يجابية.نتائج إ إلىتم التوصل  -
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 تمهيد:

لتحديد أىداف فريق ما ال بد عمى المدرب من وضع مخطط أو برنامج تدريبي يسطر من خاللو أىداف 
حيث  ،تصحيحياو  الفريق ومتطمبات نجاح ىذه العممية من خالل تحديد نقاط القوة والضعف لتنميتيا
عمى المدرب من ، و يعتمد وضع البرنامج التدريبي عمى تحديد االحتياجات والمتطمبات والبرنامج المناسب

لمثمى األساليب ا وتحديد نوع التدريب واألسموب أو مراعاة الجوانب األساسية لمتدريب واختيار خرآجانب 
وذلك  اكان أو خاص احسب طبيعتو عاممع مراعاة أىم المبادغ المحددة لو  التي تخدم البرنامج المسطر

 .لنجاح ىذه العممية

 ،البرنامج التدريبي، حيث قمنا بالتطرق لمفيومو كان حول في ىذا الفصل تطرقنا لقسمين، القسم األولو 
يا عند وضع البرامج التدريبية، األسس العممية التي يجب مراعاتأىميتو، أىدافو، خطوات تخطيطو و 

السمات المميزة لمبرنامج التدريبي التي يجب مراعاتيا عند تنفيذه و  و، االحتياطاتاألدوات المستخدمة فيو 
 الناجح.

 أىدافو، متطمباتو، ضي، حيث تطرقنا لمفيومو، خصائصو،القسم الثاني فكان حول التدريب الريا أما
 اإلعداد البدني الخاص بالكرة الطائرة.أنواعو، المكونات الرئيسية لو ومبادئو و 
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 البرنامج التدريبي:-أوال

 البرنامج التدريبي: مفهوم-1

 ،المحتوػ الخاص بياوقت كل وحدة و  لوحدات التدريبية وتنسيق او الشكل الذؼ من خاللو يتم وضع و ى
لمدرب ومستوػ الالعبين الميارؼ والبدني والخططي ويتم تنسيق ىذه الوحدات وعددىا طبقا الحتياجات ا

 ،الطريقة التدريبية المستخدمة فيو، ويوضح البرنامج الزمني واإلمكانيات و إليو المستوػ المرجو الوصولو 
 1.وذلك خالل جداول منضمة بيا جميع المتغيرات السابقة

 بدونو يكون التخطيط ناقصا فالبرنامج ىولمخطة و  األساسية حد العناصرأالبرنامج التدريبي ىو و 
 .الواجب القيام بيا لتحقيق اليدف تفصيمية من أنشطةفي صورة  التنفيذيةالخطوات 

 أهمية البرنامج التدريبي:-2
 :نستخمص أىمية البرامج بصفة عامة ونذكر أىميا في النقاط التالية أنيمكن 

 :عنصر التخطيط فاعميته اكتساب-2-1

 التخطيط امج تصبح عمميةنعناصر التخطيط ففي غياب البر لامج عنصر حيوؼ وأساسي نحيث أن البر 
 2.ناقصة ونقصانيا يجعميا عديمة الفاعمية

 :تكسب العممية التدريبية بأكممها النجاح والتوفيق-2-2

امج من التخطيط تسقط فاعميتو وتجعمو غير ذؼ نن التخطيط عنصر من عناصر التدريب وبغياب البر إ
كمن يحرث في الماء قيمة، وبالتالي تكون العممية التدريبية غير مكتممة فتصبح ال جدوػ منيا، وتكون 

 امج.نتكون العممية التعميمية كميا متعثرة والسبب يكون في غياب البر و 

 :في الوقت االقتصاد -2-3

نجاز العمل في أقصر وقت إحيث تعطي البرامج لمزمن قيمة، وتقمل من الوقت الضائع وتساعد عمى 
 ممكن بحيث نستغل الوقت المتيسر أحسن استغالل.

                                                           
 .88: مرجع سابق، صحمد دمحم فؤادأ، رشوان الشرقاوؼ  1
 .81ص، 8996مركز الكتاب لمنشر، القاىرة،  ،2ط البرامج التدريبية الرياضية بين النظرية والتطبيق، :عبد الحميد شرف 2
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 ة:نجاح الخطط التدريبية والتعميمي تساعد عمى -2-4

العممية اإلدارية بكل عناصرىا نصبح قادرين عمى تحقيق وتنفيذ أىداف الخطط الموضوعة،  اكتممتإذا 
 وطالما تحقق الخطط أىدافيا تصبح خطط ناجحة.

 :البعد عن العشوائية في التنفيذ -2-5

ويكون نتيجة ذلك تعثر العممية التدريبية بأكمميا في غياب البرامج تتسمل العشوائية إلى عمميات التنفيذ 
 1.وتفشل لعدم وجود تحديد واضح لمراحل وكيفية تنفيذ الواجبات

 :دقة التنفيذ-2-6

إلنجاز العمل كل  عميم األفضل وكمية الوقت المتيسرن العمم المسبق بأسموب التنفيذ المناسب وطريقة التإ
أؼ أن البرامج سبب في اإلنجاز الدقيق فال تسقط فكرة وال يضيع  ،الدقة في التنفيذ ىىذا يساعد عم

 غرض.

 التدريبي: أهداف البرنامج-3
تتم بناء االحتياجات التي عممية تصميم البرنامج التدريبي و يأتي تحديد البرنامج التدريبي كأول خطوة في 

من تحديد االحتياجات التدريبية يتحدد اليدف العام  إلييافعمى ضوء النتائج التي تم التوصل  ،تم تحديدىا
ن إتحقيقو ف إلىيحدد بعبارة مختصرة ما يرمي البرنامج  أنن تحديد اليدف ينبغي إبيذا فو  ،لمبرنامج

لكي يتغمب المصمم عمى العمومية لعبارة اليدف و  ،اليدف العام لمبرنامج يكون تنمية قدرات الفرد الرياضي
في تحديد  األساسيةالقاعدة  أنبمعنى  ،2محدودة في مضامينيا السموكية أخرػ فرعية  أىداف إلى العام

تحديد  م الوظائف ثماتحديد االحتياجات التدريبية حيث تحدد مي أثناءالتدريب ىي تحميل الوظائف  أىداف
التدريب  أىدافتكون  أنيمكن  حيث ال ،التدريب أىدافعمى ضوئيا يتم تحديد الميام الحيوية لموظائف و 

ميام التكون جميع  أنليس بالضرورة تكون من الميام الحيوية و  أنىي كل ميام الوظيفة بل يجب 
يرتبط بينيا  أنالتدريب  أىداف إعدادىناك البد عند و  ،الوظيفية في برنامج واحد بل قد توزع عمى مراحل

                                                           
 .45ص ،عبد الحميد شرف: مرجع سابق 1
، 8988،الرياض، العامة اإلدارةمعيد  ،المنظماتو  األفرادمدخل عممي لفعالية  والتطوير التدريبعبد الوىاب: عمي دمحم  2

 .808ص



 الفصل األول: البرنامج التدريبي و التدريب الرياضي
 

 
25 

ونحصل عمى تدرج  األىداففي  زدواجايكون ىناك  ما سيمحق بيا لكي السبقيا من تدريب و  بين ماو 
 . ف أساسي لممنظمةىد إلىالتدريب  أىدافتسمسل عبر و 

ائية لمبرنامج التدريبي بأكممو الني المحصمة أواليدف الرئيسي ىو النتيجة الكمية  أنيقول عبد الوىاب و 
تيدف لموصول كل مجيودات التدريب تدور حولو و  أنبمعنى  ،ركيزة التي يعتمد عمييا البرنامجال وىو
التي قد يكون و  ،ىذه النتيجة الكمية إلىالمرحمية فيي سمسمة النتائج المؤدية  أوالفرعية  األىداف أماو  ،إليو

الفرعية ىي عبارة  األىدافتعتبر و  ت،سمسمة من الجمسا أوتحقيق الواحد منيا منوطا بكل جمسة تدريبية 
 عن حمقات في سمسمة تكون اليدف الرئيسي لمبرنامج التدريبي.

في عبارات  األىدافتصاغ ىذه  أنو  ،وضوحموضوعية و بكل  األىدافالحرص عمى تحديد ىذه  ويجب
؟ وتكون ىذه العبارات بعد التدريب أدائياالتي سيكون المتدرب قادرا عمى  األعمال: ما لسؤال إجابةتمثل 

تخمو من  أنتكون دقيقة ومعبرة وواضحة وتبدأ بفصل سموكي و  أنبل يجب  ،غير عامةر غامضة و يغ
لم توضح بالشكل السميم سوف تكون  إذا األىدافن أل ،مياراتالوتنمية  ،العبارات الشاممة مثل رفع كفاءة

كانت موضوعة بشكل صحيح  إذا أما، عشوائياويصبح التدريب جيدا مشتتا و  ،مشتتة لجيود التدريب
 كانت ىي المرشد وىي المعين لممتدرب.

ئل المالئمة لمبرنامج الوساو  األساليبتحديد المواضيع و  إلىتقوده الواضحة تعين المدرب و  األىداف أنكما 
بعد لبرنامج في جميع مراحل التدريب و ا أىدافيتعرف عمى ما حقق من  أنيستطيع المدرب التدريبي و 
ثر أاستخدام مقاييس دقيقة لقياس  إمكانيةيتيح كذلك لمقائمين عمى التدريب  األىدافتحديد و  ،1التدريب

لىعمى مدػ تحقيق التدريب ألىدافو و لمتعرف التدريب و  لكي و  ،مدػ يتحقق عائد استثمار التدريب أؼ ا 
 أنتصف بشكل محدد كيف يتوقع  أنو  األداءتركز حول  أنغير مسمطة يجب سميمة و  األىدافتكون 

 ىي شريان العممية التدريبية حيث يعتمد عمييا في األىدافن أل ،يكون سموك الفرد بعد البرنامج التدريبي
المطموب الذؼ يراد  األداءتحديد الوسيمة التي يتم بمقتضاىا وضع و ىي جميع مراحل العممية التدريبية و 

يجب عمى و  ،والسموك والقياس الكالسيكي من ثالث عناصر ىي الشرط ويتكون اليدف في شكمو  ،تعممو
جميع الخطوات تعتمد عمى  أنوضوح حيث بدقة و  األىدافيبدأ بتحديد  أنالبرنامج التدريبي  ممصم

شمول كما التتصف ب أن أوغامضة  أىدافيتجنب وضع  يجب أن لألىدافلذلك عند وضعو  ،األىداف
                                                           

 تجنب المشكالتمى االستجابة لممشكالت الحالية و نموذج مقترح يعتمد ع تحديد االحتياجات التدريبيةالجبالي:  حمدأسعد  1
 .12ص، 8997 ، السعودية،4العدد ، 2المجمد  ،المجمة العربية لمتدريب ،المستقبمية
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 إلىالظروف الالزمة لموصول توضح  أنو  ياالموضوعة تتسم بإمكانية تحقيق األىدافتكون  أنيجب 
 المرسومة. األىداف

 :التدريبيخطوات تخطيط البرنامج -4
 .التدريبيتخطيط البرنامج  فيتخطيط موقف العناصر المؤثرة -8
 .لمخطة التدريبيتحديد أىداف البرنامج -2
 .التدريبيتحديد محتوػ البرنامج -1
 .التدريبيترتيب محتوػ أنشطة البرنامج -4
 1.التدريبيلموسم في اتقويم مستوػ الالعبين قبل البدء -5

 :التدريبييجب مراعاتها عند وضع البرنامج  التيالعممية  األسس-5
 .تحديد ىدف البرنامج وأىداف كل مرحمة من مراحل تنفيذه -
بتحديد مراعاة الفروق الفردية واالستجابات الفردية لالعبين )صفات وخصائص الالعب الفردية( وذلك  -

 .المستوػ 
 .تحديد أىم واجبات التدريب وترتيب أسبقيتيا وتدرجيا -
 .لممرحمة السنية وخصائص النمو لالعبين التدريبيمالئمة البرنامج  -
 .تنظيم وتنويع واستمرارية التدريب -
 .الموازنة بين عمومية التدريب وخصوصيتو -
 .وصالحيتو لمتطبيق العممي التدريبيمرونة البرنامج  -
 .التدريب من حيث الشدة والحجم والكثافة فيتناسب درجة الحمل  -
زيادة الحمل والتقدم المناسب والشكل التموجي والتوجيو لألحمال التدريبية المحددة وديناميكية  فيالتدرج  -

 .األحمال التدريبية
 .زيادة الدافعية -
 .االىتمام بقواعد اإلحماء والتيدئة -
 2.التكيف -

                                                           
 .298ص ،التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة، مرجع سابق :حماد إبراىيممفتي  1

 .802، صمرجع سابقعباس عماد الدين:  البيك،فيمي عمي  2
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 البرنامج: فياألدوات واألجهزة المستخدمة -6
 :اآلتي فياألجيزة المستخدمة و  تبرز أىمية األدوات

 .الحركيواألداء  ؼ تساعد عمى رفع المستوػ الميار  -
 .الفرد لإلصابات ؼعمى تفاد تعمل -
 .أقصر وقت ممكن فيعمى تعميم الميارة  يتساعد المرب -
 .إكساب المياقة البدنية العامة والخاصة فيإحدػ الوسائل الميمة  ةاألدا  -
 .وسيمة فعالة وجيدة من وسائل التشويق -

 :التي يجب مراعاتها عند تنفيذ البرنامج حتياطاتاال -7
 :ىناك مجموعة من االحتياطات واإلجراءات يجب مراعاتيا عند تنفيذ برنامج رياضي وىي

 ضرورة إجراء فحص طبي شامل لممشتركين في البرنامج. -
 .بعممية اإلحماء قبل البدء في أؼ تمرين االىتمام -
 التغذية المناسبة والراحة لمممارسين أثناء عممية التنفيذ. مراعاة -
 .تطبيق مبدأ االستمرارية في التدريب -
 1.تجنب اإلسراع غير المدروس في عممية التنفيذ -

 :السمات المميزة لمبرنامج التدريبي الناجح-8
 . األفراد الذين سينفذ عمييم ) ناشئين، متقدمين، مستوػ عال( واىتمامات احتياجات يأن يراع  -
 .المنشاة الرياضية الًتربوية أو المؤسسة امكمال لمعممية التي تيدف إليي البرنامج جزءا يعتبر  -
 .أن يساعد البرنامج عمى تنمية وتطوير قدرات الالعبين  -
 2.قدرات الالعبين ومواىبيم المختمفة اكتشافيساىم في  أن -
 .يحافع عمى األىداف الًتربوية التي تنشدىا الًتربية البدنية بصورة عامة  -
مدػ قدرتو في قدراتو ومعارفو العامة والخاصة و يساىم في إظيار الفكر التدريبي لممدرب ويبين   -

 استيعاب مستجدات العصر من التقنية الحديثة.
                                                           

 .61ص، مرجع سابق: عبد الحميد شرف 1
المركز العربي  ،8ط ،بين األسموب التقميدؼ والتقنية الحديثة في مجال التدريب السيد الحاوؼ: المدرب الرياضي يىحي 2

 .808ص ،8998 لمنشر، القاىرة،
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 الرياضي:التدريب -ثانيا

 مفهوم التدريب الرياضي: -1
 من الرياضية والفرق  الالعبين والتنشئة، وا عداد والتربوية التعميمية المختمفة العمميات ىو الرياضي التدريب

 فترة ألطول عمييا والحفاظ الرياضية المستويات أعمى تحقيق بيدف التطبيقية والقيادة خالل التخطيط
 .ممكنة
 وتطوير وا عداد قيادة إلى تيدف والعممية، التي التربوية األسس عمى تعتمد التي العمميات أيضا وىو

 1.الممارسة الرياضة في النتائج أفضل لتحقيق جوانبيا كافة في الرياضية القدرات والمستويات
 وتعمم البدنية، المياقة عناصر وتطوير بناء تشمل التي العمميات جميع نوأ عمى التدريب يعرف كما

 الوصول قصد تربوية ألسس خاضع وىادف مبرمج عممي منيج ضمن العقمية القابميات التكنيك، وتطوير
 2الممكنة. الرياضة أعمى مستويات إلى بالرياضي

 خصائص التدريب الرياضي:-2
 العموم بجميع واإللمام والكفاءة المعرفة من الكثير يتطمب ىذا عصرنا في الرياضي التدريب أصبح لقد

 الجيد الرياضي األداء إلى بالالعب الوصول إلى تيدف معقدة العممية ىذه لكون  بالرياضة نظرا المرتبطة
 بخصائص كامال لماماإ ممما يكون  أن مدرب كل عمى يجب لذلك ،متكامال إعدادا إعداده خالل من

 :يمي ما أىميا من يعتبر والتي الرياضي التدريب
 والتعميمية: التربوية األسس عمى تعتمد عممية الرياضي التدريب -2-1

 حدىماأ عراىا،ل ينفص ال واحدة وحدة ويكونان وثيق، برباط معا يرتبطان وجيان الرياضي التدريب لعممية
 .نفسي تربوؼ ر خواآل ،تعميمي
 العامة البدنية الصفات وتنمية اكتساب إلى أساسا ييدف الرياضي التدريب عممية من التعميمي فالجانب

تقان وتعميم والخاصة،  الرياضي النشاط لنوع الخططية والقدرات والرياضية الحركية الميارات وا 
 عامة، بصفة بالرياضة المرتبطة النظرية والمعمومات اكتساب المعارف إلى باإلضافة التخصصي،

 .خاصة بصفة التخصص ورياضة

                                                           
 .89ص ،، مرجع سابقالتدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادةحماد:  إبراىيممفتي  1
 .87ص ،2002القاىرة،  العربي، الفكر دار الرياضية، والمنافسات التدريب في الرياضي النفس عمم: دمحم حسن عالوؼ  2
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 حب عمى ءالنش تربية إلى أساسا ييدف نوفإ الرياضي التدريب عممية من النفسي التربوؼ  الجانب أما 
 واألساسية الضرورية الحاجات من العالي المستوػ  ذو الرياضي النشاط يكون  أن عمى الرياضة، والعمل

 الجماعة، خدمة أساسا تستيدف بصورة بيا واالرتقاء مفرد،ل وميول دوافع وحاجاتل تشكي ومحاولة لمفرد،
 الرياضية، والروح الرياضي والخمق الوطن كحب الخمقية الحميدة، السمات وتطوير تربية إلى باإلضافة
 1والتصميم. والشجاعة وضبط النفس المثابرة كسمة اإلرادية السمات روتطوي تربية وكذلك

 :العممية والمبادئ األسس عمى مبني الرياضي التدريب -2-2
 أعمى إلى الفرد وصول في أساسيا دورا تمعب واألربعينيات الثالثينيات في قديما الفردية الموىبة كانت

 فالتدريب، مستبعدا أمرا كان والذؼ الحديث العممي الرياضي بالتدريب ارتباطيا دون  المستويات الرياضية
 العموم من العديد من المستمدة العممية والمبادغ والمعمومات المعارف عمى يقوم الحديث الرياضي
عمم  الرياضي، النفس عمم الحركة، عمم الحيوية، الميكانيكا الرياضي، الطب اإلنسانية، والعموم الطبيعية
 2االجتماع الرياضي. وعمم التربية،

 :في تتمثل الحديث الرياضي التدريب عمميات في تسيم التي العممية والمبادغ األسس أن حماد مفتي يرػ 
 التشريح. عمم -
 .البدني الجيد أعضاء وظائف -
 .الرياضة بيولوجيا -
 .الرياضية الحركة عموم -
 .الرياضي النفس عمم -
 .التربية عموم -
 .الرياضي االجتماع عمم -
 الرياضية. اإلدارة -

                                                           
 .87، ص2002 ،القاىرة، دار المعارف، 81ط : عمم التدريب الرياضي،دمحم حسن عالوؼ  1
 .22، صالتدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة، مرجع سابق :مفتي ابراىيم حماد 2
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 بادغ العممية لمتدريب الرياضي.مال: األسس و 08شكل رقمال
 
 لممدرب: القيادي بالدور يتميز الرياضي التدريب -2-3

 الالعب ناحية من الفعالية عم كبيرة بدرجة بارتباطو لممدرب القيادؼ بالدور الرياضي التدريب يتميز
 كاىل عمى تقع التي والنفسية والتربوية، التعميمية، الواجبات من العديد ىناك أن من الرياضي، بالرغم

 أعمى تحقيق فرصة لو تتيح متزنة شاممة وتربية الالعب شخصية في التأثير يةإلمكان الرياضي المدرب
مكانياتو، مع تتناسب التي الرياضية المستويات و ل يكتب لن لممدرب القيادؼ الدور ىذا أن إال قدراتو وا 

 جانب من الفعمية والمشاركة المسؤولية واالستقالل وتحمل الفعالية من كبيرة بدرجة ارتبط إذا إال لنجاحا
 1الرياضي. المدرب تحت قيادة كبيرة لدرجة تعاونية الرياضي التدريب عممية أن إذ الرياضي، الالعب

 يقودىا والتي التدريبية لمعممية لممدرب القيادؼ بالدور الطائرة الكرة في الرياضي التدريب عممية تتسم كما
 النفس عمم عمى باالعتماد الالعب تربية عمى والعمل التدريب، وأشكال وجوانب واجبات تنفيذ من خالل
 التدريب. وتخطيط وتوجييات إرشادات خالل من القوؼ  والتدريب المستمر واالبتكار في التفكير واالستقالل

 باالستمرارية: عممياته تتميز التدريب الرياضي -2-4
 أو معينة فترة تشغل ال أنيا أؼ، موسمية عممية ليست أؼ الستمرارية،اب تتميز عممية الرياضي  التدريب

 يتطمب العميا الرياضية المستويات ألعمى الوصول أن يعني وىذا وتزول، تنقضي ثم موسما معينا
                                                           

 .22مرجع سابق، صعمم التدريب الرياضي،  :دمحم حسن عالوؼ  1
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 الالعب يترك أن الخطأ فمن كميا، السنة أشير طوال الرياضي في التدريب االنتظام عممية في االستمرار
 بدرجة يساىم ذلك أن إذ التامة لمراحة ويركن المنافسات الرياضية، موسم انتياء عقب الرياضي التدريب
 الالعب مستوػ  وتطوير تنمية جديد محاولة من البدء األمر ويتطمب الالعب مستوػ  ىبوط في كبيرة
 السمبية. والراحة اليدوء فترة عقب

 :الرياضي التدريب أهداف-3
 :يمي ما الرياضي لمتدريب العامة األىداف بين من
 لممتغيرات االيجابية التغيرات خالل من اإلنسان لجسم الوظيفية األجيزة عمل بمستوػ  االرتقاء -

 .واالجتماعية الفيزيولوجية والنفسية
 المجاالت في االنجاز لمستويات ثبات فترة أعمى بتحقيق التدريبية الحالة بمستوػ  االحتفاظ محاولة-

 .واالجتماعية النفسية الوظيفية، ة:الثالث
 من واحد مستوػ  عمى أساسيين جانبين خالل عامة بصفة الرياضي التدريب عممية أىداف تحقيق ويمكن

 التدريب واجبات عمييا ويطمق التربوؼ  والجانب )والتدريسي التدريبي(التعميمي الجانب األىمية ىما
 والميارية ،)التحمل القوة، السرعة،(البدنية القدرات وتطوير إلى اكتساب ييدف فاألول الرياضي،

 المقام في يتعمق والثاني ،الممارس الرياضي في النشاط لالعب الضرورية الخبرات أو والمعرفية الخططيةو 
داريا، معنويا لألفعال الرياضية الضرورية الصفات بتكميل وييتم المجتمع، بإيديولوجية األول  وييتم وا 

كسابو الممارس، وميول وحاجات الدوافع، وتطوير التقدير بتحسين  الحميدة، واإلدارية السمات الخمقية وا 
 .الخ...والشجاعة، النفس ضبط المثابرة، الرياضية، الروح
 عمى والعمل المنافسات خالل من الرياضية لمفورمة الالعب وصول إلى الرياضي التدريب ييدف كما

 الوظيفية والميارية، البدنية، الحاالت من كل تكامل تعني الرياضية والفورمة ممكنة فترة استمرارىا ألطول
المنافسات  خالل المثالي األداء من الالعب تمكن والتي والمعرفية الخمقية والذىنية، النفسية الخططية،
 1.الرياضية

                                                           
 ،2008،، القاىرةاإلشعاعمطبعة مكتبة و ، 8ط تدريب كرة القدم،االتجاىات الحديثة في التخطيط و  عبده: أبوحسن السيد  1

 .28ص
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 الفرصة بإعطائو وذلك لمبطل اإلنسانية الذات تحقيق في يساىم الرياضي التدريب نإف ذلك إلى باإلضافة
 دائما يعد فيو الجيد، وبذل العادل الشريف التنافس طريق عن ذاتو وتحقيق الطبيعية إلثبات صفاتو

 .االجتماعي تحقيق تقدمو عوامل من عامال
 متطمبات التدريب الرياضي: -4
 الالعبين قدرات تحسين وراء ذلك من نيدففإننا  عامة بصفة الرياضي التدريب متطمبات عن تكممنا إذا

 أجيزتيم كفاءة رفع إمكانية مع والمرونة والرشاقة تحملالو  سرعةالو  عضميةال قوةال من البدنية المختمفة
 وممارسة تعمم طريق عن جديدة رياضية ميارات اكتساب إلى باإلضافة ىذا بالجسم، الوظيفية الداخمية

 إلى والسرور المحبة وجمب الفراغ أوقات شغل بغرض ىذا كل المختمفة الرياضية األلعاب والفعاليات
 1.متزنة وىادئة حياة في بصحة لمعيش بكفاءة الحياة متطمبات مجابية في إمكانياتيم فضال عن نفوسيم

 أنواع التدريب الرياضي:  -5

تحسين  ىإن االختيار األمثل ألساليب وطرق التدريب الرياضي المناسبة يعمل بشكل جيد وايجابي عم
مل عمييا كل طريقة، تالمتغيرات التي تشالمدرب معرفة ىذه الطرق و  ىاالنجاز الرياضي، فعم ػ ورفع مستو 

مكانية استخداميا بشكل جيد ويتناسب واتجاىات  طريقة  التدريب ويمكن تقسيم طرق التدريب إلى:وا 
 طريقة التدريب الدائرؼ .و  طريقة التدريب التكرارؼ  ،طريقة التدريب الفترؼ  ،التدريب المستمر

 طريقة التدريب المستمر: -5-1

 2يقصد بيا تقديم حمل تدريبي لالعبين تدور شدتو حول المتوسط لفترة زمنية أو لمسافة طويمة نسبيا.و 
 ومن أىدافيا:

 تنمية وتطوير التحمل العام. -

 تنمية التحمل الخاص. -
 ترقية عمل الجياز الدورؼ التنفسي. -
 تطوير التحمل العضمي. -

                                                           
 والتوزيع، لمنشر اليدػ دار والمدرب، عبالل الرياضي لمتدريب العممية األسس د:السي لطفي دمحم ،الفاتح مصطفي وجدؼ 1

 .59ص ،2002 القاىرة،
 .280ص مرجع سابق، التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة،مفتي إبراىيم حماد:  2
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 تتميز ىذه الطريقة بمجموعة من الخصائص نمخصيا فيما يمي:و 

 % من أقصى مستوػ لمفرد.80-25شدة التمرينات: تتراوح شدة التمرينات المستخدمة مابين -
حجم التمرينات: يمكن زيادة حجم التمرينات عن طريق زيادة طول فترة األداء سواء بواسطة األداء  -

 1.فترات الراحة البينيةر و و بواسطة زيادة عدد مرات التكراالمستمر أ
 طريقة التدريب الفتري: -5-2

وليذا سميت بالتدريب الفترؼ وتتمثل طريقتو في  ،العمللتناوب بين فترات الراحة و ىذه الطريقة با تمتاز
 خرآو القيام بسمسمة من التمارين أو تكرار نفس التمرين وحيث يكون بين سمسمة وأخرػ أو بين تكرار 

 ،فواصل زمنية لمراحة، وتتحدد فترات الراحة )نوعيا ومدتيا( طبقا التجاه الحمل)من حيث الحجم والشدة(
اضي الممارس من التعب ومن تراكم يوالسبب في استعمال ىذه الفترات من الراحة ىو حتى يتخمص الر 

م ثومن  ،ناء األداءض الطاقة المستيمكة أثوكذا تجديد مخزون الطاقة وتعوي حمض المبن في العضالت،
الطريقة في معظم وتستخدم ىذه  ،القدرة عمى مواصمة األداء وتكرار التمرين بمعدل حمولة معينة

ىم في إحداث عممية التكيف بين الحمل استالىوائية وبذلك القدرة اليوائية وال ىثر عمؤ الرياضات، حيث ت
 ،الحجم ولتشكيل الحمل الفترؼ يجب عمى المدرب تحديد المتغيرات التالية: ،الداخمي والحمل الخارجي

 .مدة وطبيعة الراحة بين التمرينو  عدد المجموعات أو السالسل ،عدد تكرارات التمرين ،شدة التمرين

 طريقة التدريب التكراري: -5-3

قة الحمل في ىذه الطريوتزداد شدة  يكون التدريب حسب ىذه الطريقة عمي شكل سالسل أو مجموعات
، حيث تصل أقصاىا، وبالتالي يقل خالليا الحجم وتزداد مدة الراحة بين مقارنة بطريقة التدريب الفترؼ 

 :ختمف عن طريقة التدريب الفترؼ فيوىي ت التكرارات،

 .طول فترة أداء التمرين وشدتو -

 .عدد مرات التكرار -

 .فترات الراحة بين التكرارات -

                                                           
 .857ص، 8999 القاىرة، لمنشر، مركز الكتاب عادل عبد البصير: التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق، 1
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طريقة التدريب التكرارؼ بالمقاومة والشدة القصوػ أثناء األداء الذؼ ينفذ بشكل قريب من أجواء وتتميز 
ي ينبغي أن تكون المنافسة من حيث الشدة والحجم مع إعطاء فترات راحة طويمة نسبيا بين التكرارات الت

 مواصمة األداء بدرجة شدة عالية. ىقميمة لمقدرة عم

السرعة القصوػ   ،القصوػ، القوة المميزة بالسرعةب إلى تطوير صفة القوة وييدف ىذا النوع من التدري
المدرب تحديد  ىكيل حمل التدريب التكرارؼ يجب عموتحمل السرعة لمسافات متوسطة وقصيرة، ولتش

 المتغيرات التالية:

 ما:إوالتي تكون  فترة دوام التمرين )مسافة أو زمن( -أ

 دقيقة. 2 إلىثانية  85قصيرة وتدوم من   *

 دقائق. 8 دقيقة إلى 2من  وتستمر متوسطة*

 دقيقة. 85دقائق إلى  8طويمة وتستمر من   *

 شدة التمرين.  -ب

 تحديد فترات الراحة وطبيعتيا. -ج

 1عدد تكرارات التمرين. -د

 التدريب الدائري:-5-4

التدريب المتداولة ألداء وىي عبارة عن وسيمة تدريبية تنظيمية تتشكل باستخدام أية طريقة من طرق 
التمرينات المختمفة في شكل دائرة طبقا لخطة معينة )التدريب الدائرؼ باستخدام الحمل المستمر، التدريب 
الدائرؼ باستخدام الفترؼ، التدريب الدائرؼ باستخدام الحمل التكرارؼ(، وتيدف ىذه الطريقة إلى تنمية 

، قة البدنية المركبة كتحمل السرعةالتحمل، وعناصر الميا، القوة ،ياقة البدنية األساسية كالسرعةعناصر الم
 يمي: ومن مميزات ىذه الطريقة )التدريب الدائرؼ( ما ،والقوة المميزة بالسرعة تحمل القوة

بحيث يجب إشراك فييا تمرينات تيدف إلي تطوير الميارات الحركية  إمكانية تشكيل وتنويع تمريناتو، -
 عناصر المياقة البدنية.والخططية إلى جانب 
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يشترك فييا عدد كبير من الالعبين في األداء في وقت واحد، بحيث يؤدػ التدريب بشكل جماعي  -
 داخل أرضية الممعب.

 تساىم في اكتساب الرياضيين لسمة اإلرادة من خالل العمل الجماعي . -

 التشويق واإلثارة. -

 توفير الجيد والوقت. -

أرضية  ىدين عمو ذاتية ألعضاء الفريق الموجالذاتي لمرياضي من خالل المقارنة التسمح بالتقويم  -
 1الميدان.

 المكونات الرئيسية لمتدريب الرياضي:-6

 المكون المهاري: -6-1
 ميارات الرياضة التخصصية. ىو المكون الخاص بتعمم وتطوير

 المكون البدني: -6-2

 المياقة البدنية عامة ولياقة الرياضة التخصصية خاصة.ىو المكون الخاص بتعمم وتطوير عناصر 

 المكون التخصصي: -6-3
 والسموك الخططي في الرياضة التخصصية. الفكر ىو المكون الخاص بتعمم وتطوير

 المكون النفسي والذهني: -6-4

 ىو المكون الخاص بالحالة النفسية والذىنية في الرياضة التخصصية.

 المكون المعرفي: -6-5
 المعمومات التي تدعم األداء في الرياضة التخصصية.المكون الخاص بالمعارف و  ىو
 المكون األخالقي: -6-6

 ىو المكون الخاص بتعمم وتطوير العناصر األخالقية والتي تدعم األداء في الرياضة التخصصية.
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 مبادئ التدريب الرياضي:   -7

لياقة الالعب لمفعالية الخاصة أو  ػ ورفع مستو إن التدريب عممية منظمة ليا أىداف تعمل عمى تحسين 
النشاط المختار، وتيتم برامج التدريب باستخدام التمرينات والتدريبات الالزمة لتنمية المتطمبات الخاصة 

ه المبادغ التي تحتاج إلى  ذطط العممية التدريبية عمى أساس ىلك تخذبالمسابقة، والتدريب يتبع مبادغ ول
 لمدرب قبل البدء في وضع برامج تدريبية طويمة المدػ. تفيم كامل من قبل ا

  ص مبادغ التدريب في: مخوتت

 إن الجسم قادر عمى التكيف مع أحمال التدريب . –

 إن أحمال التدريب بالشدة والتوقيت الصحيح تؤدؼ إلى زيادة استعادة الشفاء. –

إن الزيادة التدريجية في أحمال التدريب تؤدؼ إلى تكرار زيادة استعادة الشفاء وارتفاع مستوػ المياقة  –
 البدنية. 

ليس ىناك زيادة في المياقة البدنية إذا استخدم الحمل نفسو باستمرار أو كانت أحمال التدريب عمى  –
 فترات متباعدة . 

 مل يحدث عندما تكون أحمال التدريب كبيرة جدا أو متقاربة جدا.إن التدريب الزائد أو التكيف غير الكا –

 يكون التكيف خاصا ومرتبطا بطبيعة التدريب الخاص . –

 ،باإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله فيناك القوانين األساسية لمتكيف وىي ) زيادة الحمل، المردود العائد 
 1التخصص(.

والمبادغ العممية دورا ىاما وأساسيا لموصول قا لألسس يمعب التدريب المخطط طبوفي الكرة الطائرة 
الخاص( واالحتفاظ بيا خالل فترة و  )العامالرياضية في نياية فترة اإلعداد بالالعب إلى حالة الفورمة

فأداء الالعب  في الكرة الطائرة ال يتوقف فقط عمى  ،المنافسات حتى يمكن الحصول عمى أفضل النتائج
بل يعتمد أيضا عمى قدرتو في أداء  ،التحمل ..... الخ ،السرعة ،القدرة ث القوة،حالتو البدنية من حي
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باإلضافة إلى الخطط الفردية وأيضا  العمل الخططي داخل الفريق، معالميارات األساسية وارتباطيا 
 الكفاح.و  قوة اإلرادة الناحية التربوية والنفسية كالعزيمة،

 الطائرة:اإلعداد البدني الخاص بالكرة  -8

وسورير أن المياقة البدنية  نقال عن رادا وفرونر 8997حمدؼ عبد المنعم و  نينايذكر دمحم صبحي حس
حيث تعمل عمى تحسين المستوػ  ،الخاصة بالكرة الطائرة ىامة جدا في بناء وتقدم العب الكرة الطائرة

 8986وقد أشير في عام  ،كما تساعد عمى سرعة تعمم الميارات الجديدة المركبة فنيا ،والخططي الميارؼ 
إلى أن العب الكرة الطائرة لن يستطيع إتقان ميارة الضرب الساحق في حالة عدم توفر مكون القدرة 

 .نما يمكالتي تساعده عمى الوثب عاليا ألقصى  نوالذراعيلعضالت الرجمين  العضمية

ستيوارت من أن القدرة العضمية من أىم المتطمبات البدنية لالعبي جوردن و  ،بريان بي كوكويتفق مع ذلك 
 الكرة الطائرة .

رة أن القدرة عمى الوثب تعد أحد المؤشرات اليامة لمقد الخطيب ناريمانو  بد العزيز النمرعويوضح 
رياضية التي يحدث فييا فيي بمثابة حجر الزاوية ألداء من الحركات في األنشطة ال ،العضمية لمرجمين

 .عممية وثب

 ،الطيران ارتفاعمسافة أو  إلى زيادة إلى أن التقدم في مستوػ قوة الوثب تؤدؼ السيد عبد المقصودويشير 
الصد في الكرة  مما يوفر الظروف المناسبة لألداء الفعال لبعض الميارات كالضرب الساحق وحائط

وقدرة الوثب  ،ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم، و مع الوثب في كرة السمة وكرة اليدالتصويب ، و الطائرة
بحركة تطويح من  االرتقاءويتم تدعيم  ،اقترابلدػ العبي الكرة الطائرة تكون عمودية وبالقدمين مع وجود 

 1الذراعين.

 :قوة الوثب عبارة عن قدرة مركبة تشترك فييا العناصر التالية أنو أضاف 

 إلى مستوػ وثب. االقترابلمرجمين أؼ تحويل عممية  االنعكاسية القدرات -

 لمعضالت المادة لمساقين. االنفجاريةالقوة  -
                                                           

طرق القياس لمتقويم، مركز الكتاب لمنشر، األسس العممية لمكرة الطائرة و دمحم صبحي حسانين، حمدؼ عبد المنعم:  1
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 العناصر التحويطية المستخدمة. -

 أسموب الوثب. -

أؼ ، يتبع مبدأ الخصوصية أنتدريب قوة الوثب يجب  أن ناريمان الخطيب و يوضح عبد العزيز النمرو 
أن يتم خالل المدػ التخصصي الممارس و يجب أن يرتبط باألداء الحركي لمميارات الخاصة لمنشاط 

جديدا لتنمية القدرة عمى  أسموباوقد ابتكر العمماء في السنوات األخيرة  ،الحركي الكامل لممفصمة العامة
تدريبي من مقدرة عضالت الرجمين ثب العميق حيث يزيد ىذا األسموب العميو اسم الو  أطمقالوثب 

 إذا أقوػ بالتقصير يكون  االنقباض أنالمبدأ األساسي لموثب العميق ىو و  ،والمقعدة عمى األداء المتفجر
 1المجموعة العضمية. أوحدث مباشرة بعد انقباض بالتطويل لنفس العضمة 
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 :خالصة

مستوػ األداء البدني والتقني الموجود بين الدول راجع إلى التطور الذؼ حصل لدييم في لعل الفرق في 
مجال العموم الرياضية وكذا التخطيط الفعال من خالل وضع البرامج التدريبية المناسبة لكل نوع من 

البرامج  ذهفتوضع ى ،النفسي أوالبدني  أومن الجانب التقني  سواء ،األنشطة الرياضية كالكرة الطائرة
النتائج خالل المنافسات  أفضلاألمثل لمحصول عمى ألجل تحديد النقائص ومعالجتيا بالطريقة المناسبة و 

 المستوػ الفني و البدني ليذه المعبة حاليا. ارتفاعإلى  أدػمما  ،المختمفة
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القوة االنفجارية 
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 تمهيد:

 بالعديد العضمية القوة ترتبط وعموما ،البدنية المياقة لعناصر ةرئيسيال اتمكونال من العضمية القوة تعتبر
 الصفة وتدعى السرعةب القوة ترتبط حيث ،المركبة بالصفات يسمى ما األخرى، البدنية المياقة عناصر من
 متطمبات أىم بين من االنفجارية القوة تعتبر حيث ،االنفجارية القوةو  بالسرعة المميزة بالقوة ىنا كبةالمر 
 .اليجوميةو  الدفاعية المعب وخطط الميارات مختمف في ضرورية فيي الطائرة الكرة

 اتجاه تغيير تتطمب التي الرياضية لألنشطة بالنسبة أىمية الحركية المكونات أكثر من الرشاقة تعتبر كما
 عدة إدماج محاولة أو بسرعة التوقفو  البدء أو األرض عمى أو اليواء في أوضاعو تغيير أو الجسم
 الدقة من كبير بقدر ومتباينة متغيرة ظروف تحت الحركي األداء أو واحد، إطار في حركية ميارات

 .السرعة و التوافقو 

 لمقوة مفيوم فقدمنا االنفجارية القوة حول كان األول القسم قسمين، إلى الفصل ىذا في تطرقنا حيث
 االنفجارية، القوة مفيومو  أىميتيا فييا، المؤثرة العوامل العضمية، االنقباضات أنواع أنواعيا، العضمية،

 القوة عالقةو  تنميتيا خصائص تطويرىا طرق  يا،ل البيوكيميائي التحميلو  االنفجارية بالقوة المرتبطة ملالعوا
 الطائرة. بالكرة االنفجارية

 اعىتر  عامة إرشادات تقديمو  تطويرىا طرق  أنواعيا، مفيوميا،ل فتطرقنا الرشاقة حول فكان الثاني القسم أما
 الطائرة. بالكرة ارتباطياو  أىميتيا لتنميتيا، التدريب حمل مكوناتو  الرشاقة تمارين اختيار عند
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 االنفجارية: القوة -أوال

  العضمية: القوة مفهوم -1
 ويمارس الذي الرياضي النشاط لنوع طبقا مواجيتيا، أو خارجية مقاومة عمى التغمب في العضمة قدرة ىي
 يمي: ما ذلك أمثمة ومن الفرد
 ..الطبية.. الكرات أو الحديدية )كاألثقال المختمفة األثقال مقاومة مثل معين خارجي ثقل مقاومة -

 .(وغيرىا
 أداء عند أو الركض أثناء أو الطويل الوثب أو العالي الوثب أثناء في الحال ىو كما الجسم ثقل مقاومة -

 مثال. اليدين عمى كالوقوف المختمفة الجمباز حركات
 الجودو. أو المصارعة رياضة في أو الزوجية التمرينات أداء عند الحال ىو كما منافس مقاومة -
 كما الماء مقاومة أو الدراجات ركوب رياضة في كما ،باألرض االحتكاك كمقاومة االحتكاك، مقاومة -
 1.مثال التجديف أو السباحة في
 العضمية: القوة أنواع -2

 وىي: العضمية لمقوة أنواع ثالثة ىناك
 القصوى: القوى  -2-1

 مثل ثابتة المقاومة ىذه تكون  فقد ،متحركة أو ثابتة مقاومة ضد تاجياإن الشخص يستطيع قوة أقصى وىي
 القصوى  بالقوة الحالة ذهى في تسمىو  ،ثابتة مقاومة دفع أو المصارعة أو لمجياز معين وضع في الثبات
 ىذه في القوة تسمىو  الرمي أو األثقال رفع حركات اءأد مثل المقاومة عمى التغمب يتم قد كما ،الثابتة
  المتحركة. القصوى  بالقوة الحالة

 بالسرعة: المميزة القوة - 2-2
 السرعة بين الدمج عممية تتضمن بأنيا تتميز قدو  سريعة، قوة إنتاج عمى العصبي زالجيا قدرة تعنيو 
 ضرب مياراتو  ،بأنواعو الوثبو  المختمفة، نواعوبأ الرمي ألعاب أداء ذلك ومثال ،واحد مكون  في القوةو 

 التنس... في اإلرسال ضربات أو بالقدم الكرة
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 القوة: تحمل -3 -2
 التعب مواجية في ممكنة زمنية فترة ألطول معينة مقاومة عمى التغمب عمى العصبي زالجيا قدرة تعنيو 

 1.دقائق (07) إلى ثواني( 06) بين ما الفترة تمك تتراوح ما وعادة
  العضمية: االنقباضات أنواع -3

 طريق عن ذلكو  مواجيتيا أو خارجية مقاومة عمى التغمب محاولتيا عند القوة إنتاج العضمة تستطيع
 التدريب عممية أثناء استخداميا يمكن العضمية االنقباضات من متعددة أنواع وىناك ،العضمية االنقباضات

 يمي: ما الرئيسية العضمية االنقباضات أنواع أىم ومن ،العضمية القوة تنمية لمحاولة
 .الحركي( )االنقباض يزوتينياإل االنقباض -
 .الثابت( )االنقباض يزومتري اإل االنقباض -
 .الثابت( و الحركي االنقباض من )مركب يكسوتونياإل االنقباض -
 يزوتيني:اإل االنقباض -3-1
 الشدة كمية في تغير حدوث دون  تقصر( أو )تطول العضمة طول فيو تتغير الذي العضمي االنقباض ىو
 ثابتة. تظل بل تنتجيا التي
 2.الخوالقفز... الوثب الجري، المشي، والدفع، الرفع حركات )الحركي( يزوتينياإل االنقباض أمثمة ومن

 يزومتري:اإل االنقباض -3-2
نتاج توليد عمى العضمة قدرة )أي ميةالعض الشدة فيو تتغير التي العضمي االنقباض ىو  طاقة،الو  الحرارة وا 
 ثقل رفع الفرد محاولة الثابت أو يزومتري اإل العضمي االنقباض أمثمة منو  طوليا، في تغير حدوث دون 
 عضالت أن جدن الحالة ىذه في ،مثال الحائط كجدار ثقل دفع حاولةم أو تحريكو، عمى يقوى  ال معين
 دون  كبيرة عضمية قوة إنتاج اإلمكان في يصبح أنو إذ ،)ثابت( إيزومتري  انقباض حالة في تعمل الفرد

 دفعو. أو رفعو الفرد يحاول الذي لمثقل أو العاممة لمعضالت واضحة حركة إظيار
 يكسوتوني:اإل اإلنقباض -3-3
 عبارة ىوو  الناتجة، العضمية الشدة وفي العضمة طول في تغير فيو يحدث يالذ العضمي االنقباض ىو
 بالمثال اإليكسوتوني اإلنقباض نيكر" " يوضح ،اإليزومتري و  اإليزوتوني العضمي االنقباض مركب عن
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 عضمية شدة توليد يمزم فعندئذ األرض، من بيده غرامكيمو  (10) وزنو ثقل رفع الفرد لةمحاو  عند التالي:
 حتى مثال صفر درجة في العضمية الشدة في يرتغ يحدث بذلكو  الثقل، ىذا عمى التغمب لمحاولة مناسبة
 عضمي انقباض يحدث أي ،العضمة طول عمى تغير حدوث دون  قلالث ىذا عمى لمتغمب المناسبة الدرجة

 إنتاجيا السابق العضمية الشدة باستخدام أعمى إلى أسفل من الثقل رفع محاولة ذلك يعقب ثم إيزومتري،
 انقباض ثبات مع أي ،العاممة العضالت طول في تغير حدوث مع العضمية( الشدة ثبات مع )أي

  إيزوتوني.

  العضمية: القوة في المؤثرة العوامل -4
 : يمي فيما العوامل ىذه أىم تتمخصو  العضمية القوة في تؤثر أن يمكن التي العوامل من الكثير ىناك

 لمعضمة: الفسيولوجي المقطع -4-1
 أنو الفسيولوجيا عمماء ويرى  الواحدة، العضمة ألياف كل مقطع مجموع لمعضمة الفسيولوجي بالمقطع نعني

 حجم بزيادة تزداد العضمة قوة أن أي العضمية، القوة زادت كمما لمعضمة الفسيولوجي المقطع كبر مامك
 بسبب يزداد وال يتغير ال ثابت الواحدة العضمة في األلياف عدد أن المعروف ومن العضمية، األلياف

 التدريب. لعام
 ممارسة عدم حالة فيو  الرياضي لمتدريب كنتيجة يزداد لمعضمة الفسيولوجي المقطع أن المالحظ ومن
 بظاىرة يسمى ما دثيح فإنو العضمة، تجبيس أو المرض حالة في كما طويمة لمدة العضمي لمنشاط الفرد

  1.العضمية لمقوة افتقارىا بالتاليو  العضمة ضمور
 :العضمية األلياف إثارة -4-2
 مؤثر أي وقع إذا أنو يعني وىذا عدمو، أو الكل لمبدأ تخضع الواحدة العضمية الميفة أن المعروف من

 القوة بأن القول يمكن لذلك وطبقا ،قاإطال تتأثر ال أو بكامميا تتأثر أن إما فإنيا الواحدة العضمية الميفة
 األلياف من ممكن عدد أكبر إثارة أو الواحدة العضمة ألياف كل إثارة عمى القدرة حالة في تزداد العضمية
 أكبر عدد اشتراك ذلك استدعى كمما المثيرات قوة درجة ازدادت كمما الحال وبطبيعة ،الضرورية العضمية

 إنتاجيا. العضمة تستطيع التي القوة زيادة بالتالي و العضمية األلياف من
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 االنقباض: بدء قبل العضمة حالة -4-3
 بخاصية ذلك يرتبطو  أقصاىا إلى الحادثة الفعمية وةالق تصل العضمي النشاط بداية ذمن أنو المالحظ من

 قوة عن تزيد الطاقة من كمية إنتاج تستطيع حيث ،الممتدة ةز المرتك العضمة استرخاءو  تمدد أو استطالة
 االسترخاء.و  التمدد أو باالستطالة تتميز ال التي العضمة
 القوة تتطمب التي لحركاتا مختمف في ممكن مدى ىأقص إلى الرياضي الفرد يستغميا ةالحقيق وىذه

 خمق إلمكان ،مباشرة الحركة من الرئيسي الجزء تسبق التي اإلعدادية لمحركات استغاللو مثل ،العضمية
 الحركة القرص أو الرمح رامي يستغل المثال سبيل فعمى ،العضمي االنقباض قوة لضمان األسس أحسن

 بزيادة تسمح التي االستطالةو  التمدد من كبيرة درجة إلى وصولال لمحاولة الرمي مباشرة قبل اإلعدادية
 .الرمية قوة زيادة في لممساعدة العضمي االنقباض

 العضمي: االنقباض فترة -4 -4
 االنقباض فترة طالت كمما ذلك من العكس عمى القوة زادت كمما العضمي االنقباض فترة زادت كمما

 انقباض أقصى يصل وال بالبطيء العضمي العمل يتسمو  ،ريتغي بل ثابت يبقى ال القوة قدارم فإن العضمي
 .1العمل عن العضمة تقف حتى تدريجيا يقل ثم األمر، أول بمغيا التي الدرجة نفس إلى فيو
 العضمية: األلياف أنواع -5 -4

 من تختمف فيي لذلك تبعاو  وراثيا العضالت في والسريعة ةيئالبط األلياف نوعي مساىمة نسبة تتحد
 أكثر جعميايو  األلياف نوعي   لكال الوظيفية القابمية من يزيد التدريب أن من الرغم عمىو  ،آلخر شخص
 القوة. إنتاج عمى قابميتيا يزيد القوة تدريب أن إال ،البعض بعضيا عن تميزا
 فإن ،العضمي االنقباض سرعةو  لقوة كزيادة و ،أوال دائما ةيئالبط األلياف شتركت العضمي االنقباض خالل
 لذلك بالمناس التمرين فإن السريعة األلياف تنشيط أجل منو  ،تزداد السريعة لأللياف النسبية ةاألىمي
  2.كبيرة بقوةو  عالية بشدة يكون  أن يجب
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  :المشتركة العضالت بين التوافق جةدر  -6 -4
 عمى ذلك في يعتمد و ألداءا في المشتركة العضالت بين التوافق بدرجة كبيرا ارتباطا العضمية القوة ترتبط
 في المشتركة العضالت بين التوافق وكذا ،نفسيا العضمة في الداخمي التوافق ينظم الذي العصبي الجياز

 العصبية اإلشارات تردد معدل و العاممة الوحدات عدد عمى العضمة داخل التوافق يشمل حيث ،االنقباض
 كانت سواء ،المقاومة من والتقميل العاممة العضالت بين التعاون  تنظيم في المشتركة العضالتو  سرعتياو 

 مثبتة عضالت أو الحركة أداء تعوق  ال حتى ترتخي مقابمة عضالت أو بالحركة تقوم أساسية عضالت
  .موجية أو
 :العضمية القوة إنتاج خالل و قبل االنفعالية الحالة -7 -4

 العضمية وةالق إنتاج في إيجابية االنفعال مظاىر كل ليستو  االنفعالية بالحالة العضمية القوة إنتاج يرتبط
 .ةالعضمي القوة إنتاج زيادة في تساىمو  إيجابية جوانب والكفاح اإلرادة درجة ارتفاعو  التصميمو  الفرح ولكن

 :أخرى  عوامل -8 -4
 .1اإلحماءو  الجنسين بين والفروق  ،كالعمر العضمية القوة إنتاج في مؤثرة أخرى  عوامل ىنالك

 :العضمية القوة أهمية -5
 أداء أنواع من نوع أي إنجاز :مثال إسيامات من ليا لما لمياقة األساسي المكون  ىي العضمية القوة إن

 العناصر تقديم في تسيم و ،األداء لنوع طبقا مساىمتيا نسبة تتفاوتو  ،الرياضات كافة في البدني الجيد
 يمي: فيما أيضا أىميتيا وتكمن ،2األخرى  البدنية

 العضالت. حجم زيادة -
 .الرياضية اإلصابات تجنب -
 .الجسم ترتيب أو بنية عمى إيجابي تأثير -
 3.الغذائي التمثيل في تحسن -
 المظير. لحسن ضرورة تعد كما -
 البدنية. لمياقة مقياس القوة -
 1.الجسمانية العيوبو  التشوىات ضد وقائي كعالج ستخدمت القوة -
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  :االنفجارية القوة مفهوم -6
 الجياز قدرة بأنيا ىارا يعرفيا حيث ،الطائرة الكرة رياضة في البدنية القدرات أىم من االنفجارية القوة تعتبر

 القوة تطوير في ميما يعد االنقباض من عالية درجة تتطمب مقاومة عمى التغمب في العضمي العصبي
 2.السريع بالشد ( العضمي االنقباض )أي االنفجارية القوة بواسطة يتم و العضمية

 3.إرادي إيزومتري  انقباض أقصى حالة في إنتاجيا يستطيع التي القوة بكونيا ىيتنجر يعرفياو 
 استطاعة تعني االنفجارية القوة أن وجنسون  وبيوكر جي ماك و بارو عن نقال حسانين صبحي دمحم يرشيو 

 القوة عنصر يكون  أن والبد ،ممكن زمن أقل في العضالت مجموع أو العضمة من قوة أقصى إخراج الفرد
 :يمي ما فيو يتوفر أن البد االنفجارية القوة يمتمك الذي الشخصو  ،الفعال األداء ليكون  مختمطين ةالسرعو 
  .العضمية القوة من عالية درجة -
 .السرعة من عالية درجة -
 4.معا السرعةو  القوة بدمج الميارة من عالية ةدرج -
  :االنفجارية بالقوة المرتبطة العوامل -7 

  :يمي ما االنفجارية بالقوة المرتبطة العوامل أىم من أن الفتاح عبد أحمد لعالا أبو ريذك
 العوامل أىم من العضمة داخل العصبي التوافقو  األلياف بين العضمة داخل لعصبيا التوافق يعتبر -

 .االنفجارية بالقوة المرتبطة
 النشاط لنوع تبعا االنفجارية بالقوة فيرتبط العضمي التضخم أو لأللياف العرضي لممقطع بالنسبة أما -

 الوثب أو القصيرة المسافات عدو من كبيرة معمومة مواجية تتطمب التي األنشطة بعض ففي ،الرياضي
 أو لأللياف العرضي المقطع في زيادة تتطمب كبيرة مقاومة الجسم يمثل بالزيادة القفز أو الطويل أو العالي
 العضمي. التضخم في زيادة

                                                                                                                                                                                     
 غيداء دار ،صيرةالق المسافات سباحة في اإلنجاز مستوى  تطوير في وعالقتيا العضمية القوة خوشناو: قادر صابر متح 1

 .33ص ،2013 ،عمان ،التوزيعو  لمنشر

 .369ص ،1988 ،بغداد ،المعرفة دار الرياضي، التدريب عمم مبادئ نصيف: عمي عبد حسين، حسن قاسم 2
 .26ص سابق، مرجع الجميمي: حماد سعد 3
 .29ص سابق، مرجع سالم: الطاىر دمحم رامي 4
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 مستوى  ارتفع المياري  األداء درجة ارتفعت فكمما ،المياري  األداء إتقان بدرجة االنفجارية القوة ترتبط -
 يحقق ال لذلكو  ،الحركي لألداء الديناميكيو  الزمني التوزيع وتحسن العضالت بينو  األلياف بين التوافق

 1.المياري  األداء مستوى  ارتفاع حالة في إال االنفجارية القوة من عالي مستوى  الرياضي
 :االنفجارية لمقوة البيوكيميائي التحميل ـ8

 ،القصوى  الحالة تحت تقع المقاومة أي قصوى  بتعجيل المقاومة عمى تسمطيا عند تظير االنفجارية القوة
 العضمة في الكيمياوية الطاقة دتحش السرعة من درجة بأعمى تتعمق االنفجارية لمقوة الخاصة الصفات إن
 ميكانيكية. طاقة إلى تحويميا و
 وصول لحظة في نشاطو بسرعة بل فقط، الثالثي الفوسفات بمحمول المقاسة القوة تعمق عدم لوحظ لقد

 ارتباطو عند العضمي الشد نمو سرعة لتحديد ثانية مرة تكوينو و بناءه إعادة يسري و  الحركية المثيرات
 الزمنية الوحدة في الثالثي الفوسفات حامض بواسطة الطاقة تكوينو  بناء سرعة تمعب ،االنفجارية بالقوة
 أساسيا. دورا
 العمميات ألن ذلك و األقصى، حدىا تصل ال الثالثي الفوسفات لحامض المتقدمة الجزيئات عدد إن

 .فائقة عةبسر  تتم أن يجب البناءو  لميدم الكيميائية
 المتشابية غير )الحركات ثالثيةال الحركات عمى التدريب أثناء الثالثي الفوسفات حامض بناء إعادة إن
 دورة في دثيح الذي بالتحمل ترتبط التي الطاقة حالة خالل من األولى بالدرجة تتم نفسيا( تعيد ال التيو 

 ترتبط التي نفسيا( تعيد التي )الحركات الثانية الصفة ذات التمارين في أما ،رفوسفو  الكراتين حامض
 التأكدو  موكوزجال فوسفور مع المرتبط فوسفور الكراتين حامض لدورة تيجةن بنائو إعادة يتم المستمر بالعمل

 2.الميكانيكي
 :االنفجارية القوة تطوير طرق  -9

 منو  ،ممكنة سرعة بأقصى التمارين تنفد أن يجب بالسرعة المميزة القوة أو االنفجارية القوة خاصية لتنمية
 القوة تدريب طرق  بين ومن القوة، تطوير في تستخدم التي تمك من قوة أقل اختبار طريق عن المقاومة قبل

 :يمي ما االنفجارية
 

                                                           
 .32ص سابق، مرجع سالم: الطاىر دمحم رامي 1
 ،2014 القاىرة، لمنشر، لكتابا مركز ،1ط الرياضة، فسيولوجيا و التدريب في المختارة المجموعة خريبط: ريسان 2

 .190ص



الرشاقة و فجاريةناال القوة الثاني: الفصل  

 

 
49 

 :اإليزوتونية الطريقة -9-1
 حيث المتحرك االنقباض باستخدام التدريب بيا يقصد و القوة لتدريب الكالسيكية الطرق  من واحدة وىي
 :ىماو  طريقتين إلى الطريقة ىذه متقسي يمكنو  وتقصر العضمة تطول

 المركزي: العضمي االنقباض *
 .المقاومة عمى تتغمب و تماما كزىامر  اتجاه في العضمة تنقبض حيث

 الالمركزي: العضمي االنقباض باستخدام األخرى و  *
 .المقاومة زيادة أمام العضمة تنقبض حيث

 : الباليستي التدريب طريقة -2 -9
طالقو  حشد عمى الرياضي جسم ُيجبر التدريب ىذا في  أىميتو لو ىذاو  ،االنقباض السريعة األلياف ا 

 ىذا يتطمبو  السريعة، العضمية والقوة النمو من األكبر المقدار عن لةالمسؤو  ىي األلياف ىذه ألن الفائقة
 الجياز في عال توافق ىناك يكون  أنو  وقوة، سرعة بأعمى لالنقباض تتكيف أن العضالت من التدريب
 .ممكن زمن ألقصىو  القوة من األكبر القدر إلنتاج المركزي  العصبي
 والبنج الدبني مثل واألسرع األقل الوزن  وذات المعدلة التقميدية الثقال ارينتم الباليستي التدريب ويتضمن

 التمارين ىذه تدعىو  ،األثقال حمل مع الوثبو  مثقمة اتكر  قذفو  القفز تتضمن تمارين وأي بريس
 1.سرعة بأعمىو  لمجسم أو لألثقال انفجاري  تعجيل تتضمن كونيا بالباليستية

 البميومتري: التدريب طريقة -9-3
 المجموعات تبدأ حيت ،العضمة المطاطية القوة تنمية أجل من مصمم تدريب نظام أنيا عمى ألفورد عرفيا

 في ،مستطاع قدر بأقصى باالنقباض تبدأ أن قبل معين حمل تأثير تحت باالنبساط أوال العاممة العضمية
 يعملو  ،مرونتيا يسبب مما العاممة لمعضمة انقباضو  مد دورة تتضمن أنشطة أنيا عمى مورا عرفيا حين
 قوة إلى ييؤد مما ،اإلطالة تأثير عن الناتجةو  عكسةالمن الميكانيكية الطاقة من العضمة استفادة عمى

 .األداء من أكبر سرعةو 
 عنو المكتسبة القوة حيث الحركي األداء من يزيد التدريب من النوع ىذا بأن النمر العزيز عبد ميز كذلك
 االنقباض عمى العضالت مقدار لزيادة ذلكو  ،الممارس الرياضي النشاط في أفضل حركي أداء إلى تؤدي
 1.الحركة سرعات بكلو  الحركة مدى خالل تفجرا وأكثر أسرع بمعدل
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 :االنفجارية القوة تنمية خصائص -11
 الزمني الحركي المسار فيو يتشابو الذي ىو االنفجارية القوة لتنمية األمثل األسموب أن كونسممان يرى 
 األداء خالل ليا الزمني المسار مع التمرين خالل العاممة األساسية العضمية المجموعات في لمقوة

 المياري.
  الحمل: شدة -1 -11
 و %40 بين بالسرعة المميز القوة تنمية عند الحمل شدة كون ت أن ىارا عن نقال عالوي  حسن دمحم يذكر
 تحممو. الفرد يستطيع ما أقصى من 60%
 إلى 30 بين تتراوح االنفجارية القوة تدريب في المستخدمة الشدة أن الفتاح عبد أحمد العال أبو يرى  بينما
40.%  

 ن وز  أقصى %35 –30 بحمل عالية بسرعة العمل يجب فإنو ،القدرة من قدر أكبر عمى ولمحصول
 الطبية. لمكرات بالنسبة كمغ 06 – 02 ومن ،واحدة لمرة حممة الالعب يستطيع

 :الحمل حجم -2 -11
 يفضل و الحمل، شدة زادت كمما تقل ال حيث ،المثير شدة مع التكرارات تتناسب أن يجب أنو ىوكس يرى 
  تمرين. بكل مجموعات (03) المجموعات بأداء نبدأ أن

  سريعة. بصورة الصحيح األداء مع مرات (10) عن التكرارات يدز ي ال بأنو يرى  الوي ع حسن دمحم بينما
 -06 مجموعات ثالث تؤدي القدرة تنمية عند المتحركة القوة برنامج في التدريب حمل أن فيشر يرى  بينما
 تكرارات. 08
  2.ثانية 13 إلى 10 من يستغرق  زمن في مرة 12 إلى 08 من كون ت التكرارات أن بيرجر يذكرو 

 البينية: الراحة فترات -3 -11
 بالسرعة المميزة القوة تنمية دعن راحة فترات إعطاء عمى الرياضي التدريب لجام في المختصين كل يتفق

 دقيقة.لم نبضة 110/120 النبض يصل عندما جزئيا الطبيعية لمحالة الرجوع أو الشفاء الستعادة
 (05) إلى تكون  أن يجب المجموعات بين الراحة أن الخطيب ناريمانو  النمر العزيز عبد يرى  بينما

 دقائق.
                                                                                                                                                                                     

 ،1996 القاىرة، لمنشر، لكتابا مركز ،1ط ،التدريبي الموسم تخطيط و القوة برامج تصميم :وآخرون  أحمد العزيز عبد 1
 .19ص

 .33ص سابق، مرجع سالم: الطاىر دمحم رامي 2
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 األداء، في المشاركة العضالت لحجم تبعا تتعدد البينية الراحة فترات أن الفتاح عبد العال أبو يرى  بينما
 حالة فيو  ،(ثانية 40 إلى 30)راحة فترة تكون  أن يمكن (دقيقة 3 إلى 2) األداء كان إذا ما حالة ففي
  .(دقائق 05 إلى 03) من البينية الراحة تصل أن يمكن األداء في المشاركة العضالت عدد زيادة
 تسمح حيث كافية االستشفاء فترة تكون  أن مراعاة بيج حيث الزمنية الفترة بطول احةالر  فترات تتميز كما

 05 إلى 02)بين ما تتراوح ىيو  داءاأل أثناء استيالكيا تم التي الفوسفاتية المركبات بناءب لمعضالت
 1(.دقائق

 الطائرة: الكرةو  االنفجارية القوة -11
 :منيا مختمفة ميارات في الحاسم ملالعا أنيا إلى الطائرة الكرة في نفجاريةاال القوة أىمية ترجع

 الساحق: الضرب *
 لمرجمين. االنفجارية القدرة عمى تتوقف لمضرب تمييدا ممكنة مسافة أعمى إلى لموصول العمودي فالوثوب

 اإلرسال: مهارات *
 .الذراعين و لمرجمين المتفجرة قوةال يتطمب

 السريع: التحرك و االنتقال *
 من بكاممو الجسم لنقل الطاقة بحشد يسمى فيما انفجارية قوة يتطمب آخر إلى مكان من الالعب فانتقال
 .آلخر مكان

 حائط عمل أجل من عمودي قفز إلى الطائرة الكرة العب يحتاج إذ الصد، حائط قبل من كذلك يستخدمو 
 فعال.و  مجدي صد
 ىذاو  ،واحدة لمرة كبيرة وقوة قصيرة زمنية مدة في القوة فييا تستخدم التي الحركة ىي االنفجارية وةالق إن
 توجد إذ ،الصد حائطو  الساحق والضرب ساحقال اإلرسال مثل الطائرة كرةال ميارات أغمب في يحدث ما
 .الميارات ىذه في األكبر المساىم ىو النفجاريةا القوة فعنصر وبذلك أخرى و  ارةمي أداء بين زمنية مدة

 إلى تحتاج القدرة فإن لذلك القوة بيا تحدث التي السرعة ىي أي ،القوة بيا تؤثر التي السرعة ىي فالقدرة
 لعبة ميارات تتطمبو ماو  الطائرة الكرة العب إليو حتاجي ما ىذاو  ،يمكن ما بأسرع القوة من مقدار برأك بذل
 الالعب فييا يحتاج التي اإلرسال ميارات مثل الميارات بعض بأداء الالعبين قيام عند الطائرة كرةال

 .فعالو  جيد بشكل ارةالمي متطمبات إتمام ألجل يمكن ما األعمى إلى القفزو  لالرتفاع
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 في لمفوز الحاسم العامل تكون  قدو  الميمة البدنية القدرات من ضربال أو لمقفز أكانت سواء القدرة إن
 ،اإلرسال ىي الطائرة كرة لعبة في أساسية استخدامات ضمنيا ليا القدرة أن إذ الطائرة بالكرة المباريات
 1.الصد حائط ،اليجوم ،االستقبال التمرير،

 الفسيولوجية لمخصائص وفقا يتم أن البد القصوى  القوةو  العظمى السرعة تحقيقو  قفزاتال من قفزة إتمام إن
 األخرى. ىي الكفاءة بالقدرة تكون  أن البد التي المنفجرة القوة تحقيق في تشترك التي
 مياراتيم أداء من ليتمكنوا الطائرة الكرة االعبو  بيا يمتاز أن يجب التي المواصفات أىم من أن كما

 العالي القفز أداء مىع قدرةالو  المكان يريتغ في سريعو  فوري  روفيلبب الالعب يتمتع أن ىي المختمفة
 .ساحقال الضربو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21ص سابق، مرجع المنعم: عبد حمدي ،حسانين صبحي دمحم 1



الرشاقة و فجاريةناال القوة الثاني: الفصل  

 

 
53 

 الرشاقة: -ثانيا

  :الرشاقة مفهوم -1

 الرياضي المجال في والمفكرين الباحثين قبل من النقاش حوليا يكثر التي المفاىيم من الرشاقة مفيوم إن  
 الوقوف تتطمب التي الفعاليات في الصفة ىذه وتظير والحركية البدنية الصفات ببعض الرتباطيا وذلك

 . المفاجئ

 عمى القدرة أيضا وتعني ،1الرياضي الحركي التوافق نوعية أو درجة عن عبارة بأنيا الرشاقة وتعرف
 تغيير عمى القدرة أنيا عمى أيضا تعريفيا ويمكن المراوغة عمى القدرة أو التحرك عمى القدرة أو المناورة
 2.بسرعة أجزائو حدأ أو الجسم اتجاه

 أو السرعة جوانب عمى وتشمل بسرعة أجزائو من جزء أي أو الجسم اتجاه تغيير عمى القدرة ىي والرشاقة
 محدد. أو مختص واجب كعمل تظير فيي وعميو والتوافق بالسرعة المميزة القوة

 الرشاقة: أنواع -2

 العامة: الرشاقة -2-1

 3سميم. توقيتو  انسيابيةو  والتعدد واالختالف بالتنوع يتسم حركي واجب أداء ىعم الالعب مقدرة إلى تشيرو 

 الخاصة: الرشاقة -2-2

 في المنافسة لواجبات الحركي التكوينو  الخصائص مع متطابق حركي واجب ءأدا عمى القدرة بأنيا تعرف
 التخصصية. الرياضة

 

                                                           
 .118ص ،2004 القادسية، لمطباعة، الطيف الرياضي، لمتدريب العممية األسس :الالمي حسين هللا عبد 1
 ،1997 اإلسكندرية، المعارف، ةمنشأ اتجاىات، -مفاىيم -أسس الرياضي التدريب :بريقع جابر دمحم ،حممي عصام 2

 .121ص
 الكتاب مركز التدريبية، األسابيع و الوحدات برامج تطبيق و تخطيط في الرياضي المدرب دليل حماد: إبراىيم مفتي 3
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  الرشاقة: تطوير طرق  -3

 التي الرئيسية الطرق و  الرياضي لمتدريب الرئيسية ىدافاأل من الرشاقة تدريب تعدد أن في شك من ما
 ىناك أن إال التكراري،و  والفتري  المستمر التدريب لطريقة لشائعةا الطرق  ىي الرشاقة تدريب في تستخدم
 الحركة ملتكا عند المبذول الجيد زمن في زيادة تحصلو  الطرق  ىذه تنفيذ أجل من تستخدم أساليب

 بين تداخل يحصل كما اإلضافية، التمارين عمى لمحصول إضافي زمن في دائمة بصورة الصعوبة تزدادو 
 وفق الرشاقة بناء مسار تحقق التي الطرق  تظيرو  الرشاقة بناء في عمييا التكيف يتم التي التصرفات

 ىي: أساليب ثالثة

 يتم بحيث عمييا التكيف يتم التي الحركية التصرفات جميع أو بشدة الصفات من صفة كل تغيير -1
 الرشاقة. حركات تنفيذ

 عمييا. التكيف يتم لم التي مع عمييا التكيف يتم التي التصرفات بربط القيام -2

 عمييا. التكيف يتم التي الرشاقة حركات تنويع يجب -3

 الحركي األداء في التركيز يجبو  متعددة، طرق  وفق تنفيذه يمكن ةالسابق األساليب من أسموب أي إن
 يالت الحركات عن فضال الرياضية المعبة نطاق تحت تدخل التيو  الرياضي يتقنيا التي الحركات ىعم

 ثابتة. ظروف وفق الرياضي يزاوليا التيو  البدنية الصفات نطاق في تدخل

 األتي: بواسطة تتم الرشاقة لتطوير الوسائل أىم إن

 الرياضي. وزن  مع الرياضية المنافسة في عمييا التسميط يتم التي المقاومة مقدار -

 المساعدة. التمارينو  لممنافسات التمارين لشدة رياضيال تغيير -

 1المتحركة.و  الثابتة الخاصة، التمارين نفيذت أثناء المقاومة مقدار -

 إلى: االنتباه يجب الجديدة الرشاقة تطوير خاللو 
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ضافةو  الجديدة الرشاقة حركات ضبط -  الحركات، عدد رصيد لضمان باستمرار الرشاقة تمارين بعض ا 
 القديمة. بالحركات عالقتو زيادة إلى الجديد الحركي التوافق تعمم يؤدي حيث

 األلعاب في خاصة جديدة حركات متعم عند الرشاقة تضعف بينما انقطاع، دون  جديدة حركات تعمم -
 صعبة. تمارين ضبط إلى تحتاج التي الفعالياتو 

 تنميتيا. لقواعد طبقا الحركي األداء يتطمبيا التي السرعةو  القوة تطوير -

  1التدريبية. الوحدة بداية في الرشاقة تطوير تمارين وضع -

  الرشاقة: تنمية تمرينات اختيار عند تراعى عامة إرشادات -4

 الحركي. األداء مساحات تحديد -

 العكسية. الذراع أو بالساق الحركي األداء -

 ا.مبدوني أو باألدوات أو األجيزة عمى المعتادة غير المواقف -

 متنوع. بتسمسل الحركية الميارات ربط -

 األداء. أسموب في التغيير -

 األداء. إيقاع في التغيير -

 مختمفة. ارتفاعات ذات أجيزة و أحجام أو أوزان ذات أدوات استخدام -

 السالمة. و األمن عناصر فييا تتوافر مختمفة أسطح عمى المياري  األداء تنفيذ -

 :الرشاقة لتنمية التدريب حمل مكونات -5

 جرعات. 4 - 3 األسبوع: في التدريب( )جرعات مرات عدد -

 .% 100 - 90 التمرين: أداء شدة -

                                                           
 .631ص ،سابق مرجع حسين: حسن قاسم 1



الرشاقة و فجاريةناال القوة الثاني: الفصل  

 

 
56 

 مرات. 10 - 7 األداء: تكرار مرات عدد -

 التامة. الراحة من تقترب الراحة: فترات -

 1مجموعات. 4 - 3 )المجموعات(: التمرين تكرار مرات عدد -

 الرشاقة: أهمية -6

 البدنية. القدرات بكافة ترتبط أنيا كما البدنية، الصفات في فعال ثرأ ليا -

 .لمرياضي المياري  األداء ضمن االتجاىات تغيير عمى القدرة في دور ليا -

 حيث تنفيذه، وصعوبة بسرعتو يتصف الذي المتنوع، المركب الحركي األداء خالل واضح ثرأ ليا -
 .المختمفة لمظروف طبقا وتتغير تتابع وبصورة واحدة، مرة كميا الحركة نجازإ إلى الحاجة تظير

تقان و وتطوير تعمم في أساسية قاعدة تعد -  2.منيا المركبة وخاصة الحركي، األداء ا 

 :الطائرة بالكرة الرشاقة رتباطا -7

 دقة عمى ناجح أثر من ليا لما الطائرة الكرة رياضة في البدنية لمقدرات األولى المرتبة الرشاقة تحتل
 3فائقة. بسرعة اليواء في الطيران أثناء الجسم اتجاه تغير الميارة ىذه تتطمب حيث الساحقة، الضربة

 عدة دمج مع االتجاه تغيير من الرشاقة أىمية فييا تظير الساحقة الضربة أن محمود الكريم عبد ويضيف
 .واحد آن في ميارات

 ميارات كافة في الحركي األداء عمى القدرة الرياضي تكسب التي القدرات أىم من الرشاقة أن يرى  حيث 
 مقدرة وتعكس فعمو، رد وسرعة وتوازنو، وتوافقو، وتوقيتو، وانسيابيتو، دقتو درجة وتحدد ،الطائرة الكرة

حساسو الصحيح التوقيت في االسترخاء عمى الجسم  إتقان في تسيم كما والمسافات، باالتجاىات وا 
 الخداع وكذلك السرعات، تغيير وكذلك اليواء، في الطيران أثناء الحركي االتجاه وتغيير الحركية الميارات

                                                           
  .202ص ،سابق مرجع ،قيادة و تطبيق و تخطيط الحديث الرياضي التدريب حماد: إبراىيم مفتي 1
 العربي المجتمع مكتبة ،الرياضية التربية كميات في الثانية المرحمة لطمبة الرياضي التدريب :وآخرون  مالح عبد فاطمة 2

 .147ص ،2011 عمان، ،لمنشر
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 واحدة، حركة في ميارة من أكثر ودمج المعب لمتطمبات طبقا اليجومية، الضربات في والتنويع بالتمرير
 1.اليجومية لمضربة المياري  لألداء الالزمة وبالسرعة
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 :خالصة

 من ليا لما النشاط بيذا خاصة بدنية لقدرات اكتسابو الالعب من يتطمب رياضي نشاط أي ممارسة إن
 وتحقيق الالعبين تقدم أن كما جيدة، بصورة والخططية الفنية الميارات ألداء تييئتو في كبيرة أىمية

 الخاصة البدنية القدرات ومن ،القدرات ىذه امتالكيم مدى عمى يعتمد منيم المطموبة الحركية الواجبات
 يصل أن شأنو من الصفتان ىاتان تطوير أن حيث الرشاقة، و االنفجارية القوة نجد الطائرة بالكرة

 الضربة ميارة وخاصة الطائرة بالكرة الخاصة المعب ميارات أداء في عال مستوى  إلى الممارس بالرياضي
 لمرياضة الالزمة البدنية الصفات عمى التركيز لو بد ال التفوق  الرياضي يستطيع لكي أنو حيث الساحقة،

 ينمييا. و التخصصية

 



 الفصل الثالث:
الضرب الساحق 
وخطط الهجوم في 

 الكرة الطائرة
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 :تمهيد

عمى  والحصول المباراة، نقاط عمى الحصول ىو الطائرة الكرة لعبة في الساحق الضرب من اليدف إن
 وقوة القامة، ارتفاع ،المرونة بالسرعة، يتميزون  الالعبين من معينة نوعية الميارة ىذه وتتطمب، اإلرسال
 الوثب في العالية االنفجارية والقوة العضمي، العصبي والتوافق الفائقة الحركية الرجمين والسرعة عضالت
 اليبوط إلى باإلضافة معينة نقطةإلى  ضرباتال وتوجيو الحركي في األداء والدقة والرشاقة والضرب،
 .الصحيح

ىذا الفصل تطرقنا لقسمين القسم األول كان حول الضرب الساحق، حيث قمنا بالتطرق لمفيومو،  وفي
أىميتو، مراحمو الفنية، أنواعو والعوامل المساعدة لزيادة قوة ودقة الضربة الساحقة، واألخطاء الشائعة في 

 أداء ميارة الضرب الساحق. 

الطائرة، حيث تطرقنا لخطط اليجوم الساحق، عمميات  أما القسم الثاني فكان حول خطط اليجوم في الكرة
 اليجوم الساحق وأنظمة اليجوم الساحق.
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 الضرب الساحق: -أوال

 مهارة السحق: مفهوم -1

 بقوة اليدين بإحدى لمكرة الالعب ضرب عن عبارة ىوو  اليجومي الضرب أو الساحق الضربوىي 
 الممسة عادة وىو المنافس، ممعب نحو لألسفل وتوجيييا لمشبكة سيأالر  المستوى  بالكامل فوق  لعبورىا
 1.بنقطة لمفوز الضربة تصمم ىذه لذلكو  ،الفريق لعب في األخيرة

درجات القوة االنفجارية والسرعة والتوافق العضمي والدقة  أعمىلى إداءه أإن الضرب الساحق يحتاج في 
ونجاح الضرب الساحق ، الضرب الساحق في التنس أوالعالية والتي تشبو الرمي في كرة اليد لمتيديف 

%( والكرات الراجعة من 51%( بالنسبة لمرجال في حين كانت نسبة الخطأ )6يشكل في الوقت الحاضر )
ساسي أالميارات اليجومية الميمة في الكرة الطائرة وتعتمد بشكل  ىحدإوتعد ىذه الميارة  ،%(51الدفاع )
 ظروفح لالعب المياجم التصرف وتنويع الضرب الساحق حسب متطمبات عداد الجيد الذي يتيعمى اإل
 ةالساحق اتالتحمل ألداء عدد غير محدود من الضرب إلى يضاأويحتاج العب الضرب الساحق ، المعب
ثناء التحميق والقفز لألعمى لضرب الكرة أ تينرشاقة ومرونة عالي إلىكما يحتاج  ،المباراة الواحدة أثناء

 2.رض من دون عمل خطأ قانونيذلك عمى األ واليبوط بعد

 أهمية مهارة السحق: -2

 عمى الحصول أو المباراة، في نقاط عمى الحصول ىو الطائرة الكرة لعبة في الساحق الضرب من اليدف
 بالنفس، والثقة التصرف وحسن بالسرعة يتميزون  الالعبين من معينة نوعية الميارة ىذه اإلرسال وتتطمب

 والقوة العضمي، العصبي والتوافق والرشاقة الفائقة الحركية والسرعة الرجمين عضالت القامة، وقوة وارتفاع
 معينة نقطة إلى الضربات وتوجيو الحركي األداء في والدقة والضرب، في الوثب العالية االنفجارية
 نظرا الميارات مثل ىذه بأداء يقوموا أن الالعبين جميع يستطيع ال ليذا ،حالصحي اليبوط إلى باإلضافة
 ثم الميارة، ىذه ألداء الفريق أفراد جميع تدريب لفيفض وقدراتيم الحركية، الجسمي تكوينيم الختالف
 قد المختمفة بأنواعيا الساحقة الضربات نأ كما، المباريات أثناء أدائيا بميام لمقيام ينالالعب أفضل اختيار
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 ومستوى  قوة خالليا من يقاس ما كثيرا بل إن  ،اليجومية الضربات في القوة عنصر قيمة بوضوح أظيرت
ثارة، قوة وجماال عمييا وأضفت جذابا مظيرا لمعبة أعطت انيأ كما اليجوم في الفريق  الشباب شجع مما وا 
  في التركيز ن و المدرب وخاصة بالمعبة الميتمون  أخذ فقد ولذلك إلييا الجميور ممارستيا واجتذاب عمى
 الميارات باقي عمى مباشرة غير وبطريقة األحيان بعض في أثرت حتى كبيرة بدرجة الميارة ىذه عمى

 1.األخرى 

 : لمراحل الفنية ألداء مهارة السحقا -3

 ىي كاآلتي : مراحل فنية متتالية و  ةإن أداء ميارة السحق يمر عمى أربع

 :قتراباالمرحمة  -3-1

 ،( متر4-5) من المسافة ن وتكو  استعداد حالة في لمعدا مواجيا اليجوم خط عند الضارب الالعب يقف
 قتراباال ويتم الساحق الضرب منيا سيؤدي التي المنطقة في بالجري  الضارب الالعب يقوم حيث

 والعكس ) اليد األيمن لمضارب ( اليسرى  الرجلبى األول الخطوة ن تكو  حيث عمى األكثر، بخطوتين
 معين بطابع فتتميز الثانية الخطوة أما ،ةلمكر  بالنسبة الالعب تجاها اليد لتحديد أيسر لمضارب بالنسب
 من الذارعين وتمتد بالتساوي  القدمين عقبي خمف الجسم ثقل يقع مركز إذ وواسعة، وعميقة سريعة فيي
 في الجسم عمى عمودي مستوى  إلى نحتى تصال األولى أثناء الخطوة اإلمكان بقدر عاليا لمخمف أسفل

 الوثب. وقبل المرحمة نياية بالتساوي في مائمتين الذراعان وتكون  الثانية، الخطوة

 )الوثب(:االرتقاءمرحمة  -3-2

 ،األمشاط ثم القدمين ىإل العقبين خمف من الالعب جسم ثقل وانتقال االقتراب خطوتي بعد الوثب يتم
 ،األمشاط إلى العقبين من الجسم لقث نقل حركة أثناء في الكاحل ومفصل والركبتين الفخذين وتكون زاوية

 القدمان تكون و  الفخذين بمحاذاة مرورىا عند بأقصى قوة األمام إلى الخمف من التأرجح تبدأ الذراعان في
 الوثب. دفع قوة عمى لمحصول نثنيتيم والركبتين القدمين فرد يتم المحظة وفي ىذه كامال مثبتتين
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 :مرحمة الضرب -3-3

 إذ لألعمى الضاربة الذراع تتحرك الوثب عممية أثناء في ممكن ارتفاع أقصى إلى الالعب وصول عند
 الالعب جذع ويكون  لألمام ومتجيا الكتف مستوى  من أعمى المرفق يكون  وبينما، المرفق من مفصل تثنى
 الضرب، قوة زادت التقوس زاد فكمما الضاربة الذراع باتجاه الجذع لف ثم لمخمف تقوس خفيف حالة في
 اليواء في الجسم توازن  عمى لممحافظة أفقي بمستوى  الجسم أمام مفرودة فتكون  غير الضاربة الذراع أما
 ،الالعب إلييا يصل ارتفاع نقطة أقصى في الكرة وتضرب لألعمى اليد الضاربة برفع الضرب ويتم

 السوط. ضربة شكل الضربة وتتخذ اليد  من العموي  بالجزء الكرة وتضرب

 : الهبوطمرحمة  -3-4

 المرفق بمف وذلك الشبكة، مالمسة من الذراع منع مع مباشرة لألسفل الذراع بسحب الضربة متابعة تتم
 المكان في اليبوط يتم أن ويجب لمصدر وضميا لمخمف الذراع بسحب أو لمكتف يكون محاذيا لمخارج إذ

 وضع الالعب ويتخذ المنتصف، خط يتجاوز أن دون  التوازن  عمى لممحافظة منو الوثب أالذي بد نفسو
 1.الالزمة بالسرعة المعب في لممشاركة الوقت نفسو في االستعداد

 أنواع الضربة الساحقة: -4

 :ك عدة أنواع لمضربة الساحقة وىيىنا

  الضربة الساحقة المواجهة: -4-1

عممية ضرب  ىو تؤد ،األخرى  باألنواعالتي تتكرر في المعب مقارنة  األنواعكثر أويعتبر ىذا النوع من 
رجع الذراع بكاممو أثناء وي ،الكرة في السطح العموي بحيث تغطي اليد الكرة لتجعميا في حركة دورانية

داء ىذا النوع أيتم  ،بإعطاء أكبر قوة لمضربة الساحقةالعضد قائمة الضرب وتكون الزاوية بين الساعد و 
 ممعب المنافس.لالجانبية  الخطوط وباتجاه( 5و  4من الضرب الساحق في الغالب من مركز )
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 الضربة الساحقة المواجهة بالدوران:  -4-2

وفي ىذه الميارة  ،الوثب ثم اليبوططوات االقتراب و عند أداء الضربة الساحقة المواجية بالدوران تتماثل خ
يقوم الالعب بمف بسيط لكتف اليد الضاربة أثناء االستعداد ألداء الضربة ثم يمي الذراع الضاربة حركة 

 .ي لمجسم بحيث يصبح مواجيا لمشبكةتتابع في اتجاه الدوران بعد لف الجزء العمو 

 :)الخطافية(الضربة الساحقة الجانبية  -4-3

يكون جانب جسم و  ،يكون االقتراب مائال عمى الشبكة أو موازيا ليافي ىذا النوع من الضرب الساحق 
تكون حركة الذراع و  ،االرتقاء بقدم واحدة أو بالقدمينو ، الوثبرتقاء و الالعب مواجيا لمشبكة لحظة اال

 اإلرسالجانبا ألعمى لتقابل الكرة فوق الرأس كما في جانبا في حركة دائرية من أسفل و  الضاربة بمرجحتيا
في معظم الحاالت يكون اليبوط مواجيا و  ،أثناء لحظة أداء الضربة يقوم الالعب بمف جسموو  ،الخطافي
 1.لمشبكة

 :))الصاعدةالضربة الساحقة السريعة  -4-4

ريق أو قطري حيث ال يتيح الفرصة لمف ،احقة عندما يكون اإلعداد منخفضاتستخدم ىذه الضربة الس
يقوم المياجم بالوثب فورا قبل سريعة و ه الميارة بخطوات قصيرة و ذى ىوتؤد ،المنافس لمقيام بعممية الصد

  .أعمى ارتفاع ليا بعكس الضربات األخرى  إلىحيث تضرب الكرة قبل أن تصل  ،المعدترك الكرة يد 

 الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ: -4-5

وذلك  ،كامل ألداء الضربة الساحقةعداد حالة التي يكون فييا الالعب عمى استالتؤدي ىده الضربة في 
وفي ىذه المحظة تكون ، ضاربة قبل مالمسة الكرة مباشرةاليد البمفاجأة المنافس وبإيقاف حركة الذراع و 

عمى ولألمام وبسرعة ألذلك بفرد الرسغ قميال ل، و تضرب الكرة بأطراف أصابع اليدالذراع عمودية تقريبا و 
مى الفريق المنافس التحرك لك لتوجيو الكرة في مكان يصعب عذذه الحركة و عمى الالعب أن يخفي ىو 

العب الضارب في تزان الجيد لاالو عدم أم عند وجود حائط صد قوي لممنافس تستخدو  ،لعب الكرةإليو و 
 .افساليواء أو وجود ضعف معين في خط دفاع المن
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 :الضربة الساحقة الخادعة -4-6

و يتميز عن الضربة الساحقة الساقطة بقدرة أكبر عمى التمويو و  ،يستخدم ىدا النوع ألغراض الخططية
توجو الكرة بواسطة أصابع اليد الضاربة بممسيا من أسفل بخفة في االتجاه المطموب في المحظة و ، الخداع

اليسار حسب وجود الثغرات التي  أوو اليمين أالخمف  إلىتوجيو الكرة و  ،المفاجئة دون أن يكتشفو المنافس
 يا المنافس أثناء عمل حائط الصد و التغطية.يترك

 دقة الضربة الساحقة: العوامل المساعدة لزيادة قوة و  -5

 ىي كاآلتي:لساحقة  لدى العبي كرة الطائرة و ىناك عدة عوامل تساعد في زيادة قوة الضربة ا

  :العضالت من مجموعة أكبر شتراكا -5-1

 الضربات أنواع فأقل الضربة، قوة زادت كمما الضربة أداء في تشترك التي العضالت مجموعة زادت كمما
 والكتف الذراع عضالت الضرب في اشتركت إذا أما فقط، بيده الالعب يؤدييا ما ىي ناحية القوة من

 يتيح الذي ىو الساحقة الضربة أداء في الصحيح والوضع الضربة إلى كبيرة قوة ذلك يضيف فإن والجذع
 .الضربة ىذه في العضالت من كبيرةمجموعة  استغالل لمضارب

  :الضربة سرعة -5-2

 كمما السرعة ىذه زادت وكمما آلخر العب من تختمف اليد من خروجيا عند الكرة سرعة أن المعروف من
 .الضربة قوة عمى أثر ذلك

 :لألعمى الوثب -5-3

 زاد وكمما لألعمى، الوثب عند الالعب ارتفاع زيادة عمى تساعد الكبيرة العضمية المجموعات اشتراك إن
 إذا ما عكس الناتجة الضربة قوة زيادة وبالتالي لمداخل الجسم دوران كان كمما الضربة قبل ارتفاع الالعب

 1.الدوران لمخارج كان
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 :الفعل رد قوة -5-4

 لألسفل الكرة ىبوط خالل الضرب تم فإذا الضرب، لحظة بالكرة اليد اصطدام عن الناتجة القوة بيا ويقصد
 وقبيل اليواء في سكونيا لحظة اليد بالكرة اصطدام كان إذا ما عن تختمف الضربة ىذه الفعل رد فإن قوة
 ضرب ىي مرحمة أفضلو  اليواء، في سكونيا لحظة الكرة بضرب الالعب يقوم أن ينبغي لذلك ،ىبوطيا
 الطريقة ىي وىذه، السابقتين الحالتين من أكبر الفعل رد قوة تكون  حيث اليواء في ارتفاعيا أثناء الكرة
 الصاعدة .  لمكرة الساحقة الضربة أداء عند الالعبون  يتبعيا التي 

 :ي نذكر أىمياتاللضربة الساحقة و ا توجيو دقة في تساعد التي عواملعدة كما ىناك 

 .اليد ورسغ األصابع استخدام -

 .اليواء في الجسم دوران استخدام -

 .الكرة ضرب مكان -

 1.الطرق  بكل الصد حائط تجنب -

 األخطاء الشائعة في أداء مهارة السحق: -6

 .االقتراب في االتجاه غير الصحيح، وغير الثابت وحركة القدمين غير الصحيحة -
 .المبالغة في اتساع الخطوة األولى وتالصق القدمين -
  .عدم مرجحة الذراعين لمخمف -
 .الوثب لألمام بدل من الوثب ألعمى -
 .االرتقاء بقدم واحدة بسبب تأخر الالعب في أخذ خطوات االقتراب -

  .االرتقاء المبكر بسبب التوقيت الخاطئ واالقتراب في لحظة ترك الكرة يد الالعب المعد -
 .عدم استخدام مفصمي القدمين والعقبين في الوثب -
  2.لالعب بعيدا خمف الكرةضرب الكرة في الشبكة بسبب خطوات االقتراب القصيرة مما جعل وصول ا -
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  ط.ضرب الكرة متأخر أثناء اليبو  -
  س.كرة بحيث يصبح ضربيا من خمف الرأالوثب قريبا من ال -
  م.عمى التوقيت السمي عدم مالقاة الكرة لضربيا سبب الجري المبكر قبل مالحظة الكرة وعدم القدرة -
  ب.عدم ثني الجذع لمخمف أثناء الضر  عدم ثني اليد الضاربة من المرفق، وكذلك -
  ح.ضرب الكرة في غير المكان الصحي -
  ة.لمس الشبكة باليد الضارب -
  ء.عدم اليبوط في مكان االرتقا -
  .تعدية خط المنتصف أثناء اليبوط -
 1 .عدم متابعة الالعب لمعب بعد الضربة الساحقة -
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 الطائرة:في الكرة خطط الهجوم  -ثانيا

 خطط الهجوم الساحق)التكتيك(: -1

رة مما يجعمو قادرا عمى تحديد اليجوم ىو موقف خططي يكون فيو الفريق في حالة استحواذ عمى الك
عد جميع العبي يو  ،عمى الكرة ثم ينتيي بفقدانيا باالستحواذر المعب بشكل كبير، و ىو يبدأ أوال امس

غمب واليجوم ىو عممية يتم فييا جميع الميارات لمت ،الموقف الفريق مشتركين في مسار المعب في ىذا
من ثم محاولة الحصول عمى نقطة، ويبدأ بالسيطرة عمى الكرة من خالل عمى دفاعات الفريق المنافس و 
 اآلتية: العناصرالعديد من الطرق المبينة في 

  الهجوم السريع الفردي: -1-1

مياجم نحو ممعب الفريق الكرة من ال فييا المحظة التي تضربب أن يبدأ من جىذا النوع من اليجوم ي
ع من ليس في لحظة استقبال الكرة من طرف العبي الفريق المدافع، يستعمل المياجم ىذا النو المنافس و 

تعد و  ،األولىمن الممسة و  األماميةفوق المنطقة  أوالتي تكون فوق الشبكة اليجوم في الكرات المرتدة و 
ذلك ألنيا ال تعطي الفرصة الكافية لمفريق ر الطرق مفاجأة لمفريق المنافس و يجومية من أكثىذه الطريقة ال

 المنافس لتنظيم صفوفو الدفاعية.
، أحيانا فوق المنطقة الخمفيةلشبكة أو فوق المنطقة األمامية و تبدأ ىذه الطريقة بانطالق طيران الكرة فوق ا

شرة من مكانو ليقفز مبا أوليتحرك بسرعة باتجاه الكرة ليقوم حيث يكون الالعب المياجم في حالة استعداد 
 اليجوم السريعو عالية،  ، والمطموب امتالكو سرعة رد فعلالتنفيذو القفز قصى سرعة لمحركة و ألزيادة 

 مع العبي دفاع الفريق المنافس.الفردي لو عالقة مع حائط الصد و 
 الهجوم السريع الجماعي: -1-2
 زيادة عدد المياجمين عمى المدافعين في حائط الصد.الحالة االولى  -
 المدافعين في حائط الصد.ة الثانية تساوي عدد المياجمين و الحال -
 1الحالة الثالثة نقص عدد المياجمين عن المدافعين في حائط الصد. -
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 زيادة عدد المياجمين عمى المدافعين في حائط الصد: الحالة األولى: -1-2-1
المفروض ىنا يكون اليجوم بسرعة مع ( و 5ضد  1، أو5ضد  5) إمافي ىذه الحالة يكون التفوق 

حد زمالئو أ إلى  تحركو لكي يعد الكرةانو و ومك فسمالحظة المعد لحائط الصد الفردي في الفريق المنا
نتيجة عدم وجود عن حائط الصد لمفريق المنافس حتى يقوم باليجوم الناجح  االذي يكون بعيدالمياجمين و 

 حائط صد ضده.
ن أد ثالثة مياجمين فيجب عمى المعد مع وجو  فسئط الصد الزوجي في الفريق المناكان حا إذاأيضا و 

ئط صد ضده، ينفذ اليجوم الناجح بدون حان منفردا في اليجوم عمى الشبكة و يرى ىنا المياجم الذي يكو 
حرازو    نقطة لفريقو. ا 
 المدافعين في حائط الصد:تساوي عدد المياجمين و  الحالة الثانية: -1-2-2

تغيير األماكن لمتخمص من الرقابة ح التركيبات اليجومية السريعة و في ىذه الحالة يستخدم المياجمون سال
رعة مع استغالل ق العددي من خالل الستفو لمحصول عمى الالصد لمفريق المنافس و  طلممدافعين في حائ
العب في حائط الصد الستغالليا في عممية  ع مالحظة المعد ألضعف وأقصرطول ماألالمياجم األقوى و 

 اليجوم.
 ين في حائط الصد:نقص عدد المياجمين عن المدافع الحالة الثالثة: -1-2-3

و أأسرع من المدافعين  توكون حركتياجم اليجوم السريع الخاطف بحيث يستخدم الم أنما إفي ىذه الحالة 
يستخدم اليجوم من األجنحة قريبا من العصا اليوائية حتى ال يسمح بعمل حائط صد زوجي أو ثالثي أو 

ي ذعداد الكرة في المكان الإ ىنا يكون دور كبير لممعد في و ، اليجوم إلنجاحالضرب بحائط الصد لمخارج 
 يمكن التخمص من حائط الصد.

 مالحظات عن الهجوم السريع الجماعي: *
 محاولة الحصول عمى أكثر عدد من النقاط.أن يكون اليجوم دقيق وسريع و يجب  -5
 .االستعراضيةو عن الحركات الزائدة  االبتعاد -5
 1 التام لممواضع الدفاعية. االستعداداليبوط السريع و  -1
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 الهجوم من المراكز األمامية: -1-3
المياجمون اليجوم  ذىنا أن ينف االختالفوىذا اليجوم ىو استمرار لميجوم السريع الجماعي و لكن 

 ،الموضوعة مسبقا ن احتالل مراكزىم حسب خطة اليجومعمى الالعبيمن المراكز األمامية و  االعتيادي
تطيع تطبيق التركيبات اليجومية التي ال تسقة في الفرق المتوسطة والضعيفة و يخدم ىذه الطر تتس
استخدام النوع العالي أو السريع لمتخمص من حائط ب إماعداد ىنا يكون اإلو  ،التقاطعات بين المياجمينو 

 الصد.

  الهجوم من الخط الخمفي: -1-4
حائط الصد لمفريق المنافس وم السريع من المراكز األمامية وبعد اكتمال خطوط الدفاع و ىو امتداد لميج

 ،المياجمينخطة لمتعاون بين المدافعين و  تنفيذيصعب عمى المياجمين اختراقو يمجأ الفريق المياجم في 
التقاطعات لخداع الفريق المنافس التركيبات اليجومية و  تنفيذن في الخط األمامي في و إذ يتحرك المياجم

( 5الخط الخمفي ليقوموا باليجوم سواء كان من المركز رقم ) العبي إلىعداد في الوقت الذي يكون فيو اإل
خاصة لحديثة و أفضميا في الكرة الطائرة اطريقة و ىذه أحدث ( و 1المركز رقم )( أو 6ركز رقم )أو من الم

  في المستويات العالية.
 واجبات المهاجمين الخمفيين:* 
ستغالليا في من ثم خمق ثغرات الئط الصد ودفاع الفريق المنافس و القوي لخمخمة حااليجوم السريع و  -5

 اليجوم.
إلجبار الفريق المنافس عمى التركيز عمييم مما يسيل ميمة من اليجوم من منطقتيم  اإلكثار -5

 المياجمين األماميين في اليجوم الناجح.
 1الحذر من قطع الكرات منيم من المياجمين األماميين. -1

  عمميات الهجوم الساحق: -2

 :ما يمي إلىبعد أن استعرضنا تطور اليجوم الساحق فإن الخطط اليجومية تنقسم و 
 عداد من الالعب األمامي:عممية الهجوم باإل -2-1

كون المعد في يممبتدئين واألشبال والتدرج بو تستخدم ىذه الطريقة في التدريب عمى التكتيك الجماعي ل
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المركز  ( فيغير4( والمركز رقم )5المياجمين في المركز رقم ) إلىعداد الكرات إيقوم بو  ،(1المركز رقم )
الحاالت ما في أ( 1ائما يشغل المركز رقم )أي في حالة وجوده في الخط األمامي د ،(1بالمركز رقم )

 ،(4المركز رقم )( و 1المركز رقم ) إلىعداد الكرة إ( فيقوم ب5الصعبة إذا كان في المركز رقم )الطارئة و 
اليجوم ( و 1) ( والمركز رقم5الالعب في المركز رقم ) إلىعداد يكون ( فاإل4أما إذا كان في المركز رقم )

مساوئيا التركيبات اليجومية بثالثة العبين معدومة و حائط الصد عمى  ، منىنا يكون بالعبين فقط
 األغمب يكون بالعبين.

 عممية الهجوم باألعداد من الالعب العداء: -2-2
 الخط األمامي يكون لألسباب التالية: إلىعب المعد من الخط الخمفي إن سبب تحرك الال

حد عمى األغمب يكون ا( إذا كان الفريق يمعب بمعد و 4-5( و )1-5عندما يستخدم الفريق طريقو ) -
 ،(1المركز رقم )( و 6كو من بقية المراكز الخمفية مركز رقم )تحر ل( لكونو أسيل 5وقوفو في المركز رقم )

فريق باستمرار بثالثة يكون المعد في الخط األمامي مياجما يمعب الما إذا كان الفريق يمعب بمعدين و أ
 مياجمين و ىذه أفضل طريقة.

الخط األمامي  إلى( يكون آخر العب يصل 5في ىذه الطريقة عندما يكون المعد في المركز رقم ) -
 السبب ىو جعل المنطقة األمامية بثالثة مياجمين أكثر ما يمكن.و 

 أنو يوجد بعض المساوئ و العيوب منيا: إالمحاسنيا  إلىإن ىذه الطريقة باإلضافة 
آخر  ئعمو يحمل عبجن الالعب المعد عندما يكون في الخط الخمفي سوف يترك مكانو فراغا مما يأ -

 عمى زمالئو في الخط الخمفي لحماية المنطقة الخمفية بأكمميا.
و حدوث أخطاء الخط األمامي أ إلىمن جراء تحركو  داخل الممعب االرتباطاتأحيانا تحدث بعض  -

 قانونية.
عندما يكون في الخط األمامي ال يحق لو القيام بحائط الصد أو متابعة الكرة فوق حافة الشبكة حسب  -

تمرير الكرة أعمى من حافة  أوأحيانا يكون مكتوف األيدي وكذلك ال يحق لو اليجوم و  ،فقرات قانون المعبة
 1الشبكة.

  عممية الهجوم بعد التمريرة األولى: -2-3
 يأخذقبل أن استغالل عنصر المفاجأة و حق و بعد الممسة األولى لمضرب السا الكرة نعني بذلك إعدادو 

                                                           
 .596ص مرجع سابق، ،الخططيالمياري و  اإلعدادالكرة الطائرة و  :الجميمي سعد حماد 1



 خطط اليجوم في الكرة الطائرة الفصل الثالث: الضرب الساحق و

 

 
72 

عداد غير جيد أن يكون الالعب يمكن أيضا في حالة كون اإلو  ،المنافس المواقع الدفاعية المالئمة
المناسبة المحظة ضع أفضل لميجوم إذ تمعب الظروف و العب آخر في و  إلىعدادىا مرة أخرى إالمياجم ب

عداد عمى درجة عالية من الدقة ىذا النوع من اليجوم يجب أن يكون اإل إنجاحألجل دورا بارزا لتنفيذىا، و 
م يتصف بيا الالعب لمقيا أنالميارات التكتيكية العالية التي يجب  إلىاإلتقان المناسب باإلضافة و 

من األعمى حتى ى األغمب يتم استخدامو باليدين و إن ىذا اإلعداد عمعداد، اإل االساحق من ىذ بالضرب
 تجنب استعمال التمريرة من األسفل.ثر دقة و يكون أك

وتمعب ىذه الطريقة عندما يرى المدرب أن فريقو ال يحرز تقدما في الحصول عمى النقاط من جراء المعب 
 بطيءالمفاجئ أي تغيير مسار المعب من المعب باستخدام المعب السريع و ة ىنا يغير طريق ،االعتيادي

عداد لممياجمين من جية اليمين ويستخدم ىذا النوع عمى األغمب اإل ،بطيء إلىسريع أو من سريع  إلى
اليمين سواء كان المياجم في الخط األمامي أو في الخط الخمفي  لىا  لى اليسار أو بالعكس من اليسار و إ

لى المياجم في إاآلن في الفرق ذات المستويات العالية أيضا يتم اإلعداد و  ،معاكسة لممياجم يقةبطر أي 
ىناك بعض النقاط التكتيكية الميمة التي  ،بيا المياجمون  اإلمكانيات والقابميات التي يتمتعجية و نفس ال

 يجب عمى الالعبين مالحظتيا عند قياميم بيذا النوع من اليجوم:
 لى الالعبين المياجمين الذي ينوي تمرير الكرة ليم.إالمعد اإلشارات  أن يستخدم -
ذا قفاإلعداداليجوم قبل أن يتأكد من صحة  ألداءأال يقوم المياجم بالقفز فورا  - فعميو بتصميح  ز، وا 

 مياجم آخر. إلىعدادىا بإالتمريرة 
الالعب المياجم القيام بعممية اليجوم الساحق بدون مراقبة المنافس مسبقا في حالة مجيء  يستطيع -
 الخطوات التقريبية بشكل مناسب. ألخذكون تحركو  إلىعداد بشكل جيد باإلضافة اإل
الخطوات التقريبية بصورة  ذيبا من الشبكة ألنو ال يستطيع أخالالعب الموجود قر  إلىالكرة  إعدادعدم  -
 دة.جي

  عممية الهجوم بعد التمريرة الثانية: -2-4
 تستخدم ىذه التمريرة في الحاالت اآلتية:

حدى الجيات إ إلىيكون سير طيران الكرة بين و رسال غير جيد من أحد الالععندما يكون استقبال اإل -
 1 بعيدة عن المعد.
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ن تكون أ إلىاليجوم مما يؤدي  ةالفريق المنافس غير جيد لقوة ضربعندما يكون استقبال اليجوم من  -
  الكرة أيضا بعيدة عن المعد.

الفريق بطريقة صعبة مما تجعل  إلىتنتقل حائط الصد غير محكم تمسو الكرة و عندما يكون جدار  -
عداد الكرة إ في ىذه الحاالت يكون و  ،المعد إلىتوجيييا التوجيو الصحيح عمييا و  يسيطرالمدافع 

 لممياجمين كالتالي:
جية اليسار  اإلعداد( فيكون 5المركز رقم )( و 5المركز رقم ) إلىجية اليمين  إلىعندما تذىب الكرة  *
العكس عندما تذىب و  ،(1( أو الالعب الخمفي في المركز رقم )4الالعب األمامي في المركز رقم ) إلى

المياجم في المركز رقم  إلى اإلعداد( يكون 1المركز رقم )( و 1جية اليسار في المركز رقم ) إلىالكرة 
 (.5أو المياجم في المركز رقم ) (5)
 الذي ال يشترك بعممية حائط الصد.الالعب في الخط األمامي و  إلىرة الك إعداديكون  *

 أنظمة الهجوم الساحق: -3

ىنالك عدة خطط الستخدام نظام اليجوم لمفريق الواحد في لعبة الكرة الطائرة، وذلك حسب مستوى   
ي منيا بمعزل عن الخطة أعيوبيا فاستخدام رية وجنسيم، لكل منيا مميزاتيا و ودرجة الفريق وفئاتيم العم
اليدف المطموب في تطوير مستوى الالعبين نحو األفضل، لذا مطموب من  إلىاألخرى ربما ال يوصل 

ألن الميم ليست  ،التي تتناسب مع ىدفو في التدريبيختار مميزات كل خطة أو بعضيا و  رب أندالم
سوف نوضح لكل مى تحقيق عممية التدريب لمفريق و الخطة إنما قدرة ىذه الخطة أو مجموعة الخطط ع

 منيا كما يأتي:

 (:0-6نظام ) -3-1
أن الالعب يمكن أن  أي ،معديين في الوقت نفسوخدم الفريق الواحد ستة مياجمين و في ىذا النظام يست

م فستكون من (، أما عممية اليجو 1يمكن أن يكون معدا عندما يكون في المركز رقم)يكون مياجم و 
 05.1 نصيب المراكز األخرى، كما في الشكل رقم
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 (.0-6: نظام )05الشكل رقم                     

 :(3-3نظام ) -3-2
عد، ماخل الفريق الواحد بين كل مياجم ثالثة معدين، وقوفيم دىذا النظام يكون ثالثة مياجمين و في 

كما  ،األندية الضعيفةفي المدارس و  صذات المستويات المتوسطة و باألخ ويستخدم ىذا النظام في الفرق 
 01.1رقم  الشكلفي 

 

 (.1-1: نظام )01الشكل رقم                    
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 :(2-4نظام ) -3-3
ام جيد تستخدمو الفرق المتقدمة ىذا نظو  ،لفريق الواحد من أربعة مياجمين ومعدينفي ىذا النظام يتكون ا

أي  ،نالحظ أن الفريق يمتمك باستمرار ثالثة مياجمين في الخط األماميلمستويات العالية و الفرق ذات او 
عندما يكون في الخط الخمفي يشغل مركز معد في خط اليجوم يشغل مركز مياجم و  المعد عندما يكون 

 .04الشكل رقم كما في 

 

 (.5-4: نظام )04الشكل رقم               

 :(1-5نظام ) -3-4
باألخص المنتخبات ام وجود خمسة مياجمين ومعد واحد وأغمب فرق العالم و المقصود في ىذا النظ

تقو عبين القابميات البدنية الجيدة الوطنية تستخدم ىذا النظام، و يمتاز ىذا النظام بامتالك الال في  انيما 
لذا لجأت الفرق في واء المياجمين منيم أو المعدين و الخططية أثناء المباريات ستنفيذ الميارات الفنية و 

 01.1كما في الشكل رقم  ،تراز البطوالحا  تقانيا ليدف تحقيق الفوز و ا  تكثيف الوحدات التدريبية عمييا و 
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 (.5-1: نظام )01الشكل رقم                 

 :(2-2-2نظام ) -3-5
العبان لفريق الواحد، إذ يوجد مياجمان ومعدان، و في ىذا النظام يوجد ثالثة أصناف من الالعبين داخل ا

يقومون بالتمرير وىذا النظام يستخدم فقط عداد ال يجيدون اإلتكممة الفريق ال يجيدون اليجوم و وسط مجرد 
 06.1كما في الشكل رقم  ،فرق البناتئين و فرق الناشفي المدارس و 

 

 (.5-5-5: نظام )06الشكل رقم               
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 :الصةخ

الذي يعتبر من و  ىم الميارات التي تطورت بدرجة كبيرة،أ الضرب الساحق في الكرة الطائرة من بين  يعتبر
ول إلحراز النقاط تعد السالح األ حيثىم الضربات اليجومية التي يستعمميا الممارسون خالل المعب أ 

 تفوق فريق عمى فعال في تحقيق الفوز و مباشر و  تأثيرالميارات اليجومية التي ليا  أىممن و  ،لمفريق
 .خرفريق آ
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 تـمهيد 
فة مذىمة خاصة أواخر ، فقد تطورت بصمف بيف أىـ الرياضات عمى المستوى الدوليالكرة الطائرة  تعتبر

أصبحت ىذا ما يظير مف خالؿ المستوى العالي الذي وصمت إليو عدة منتخبات عالمية، فقد ىذا القرف و 
ىذه الرياضة تتسـ باإلثارة الكبيرة، رغـ أنيا حديثة نسبيا مقارنة باأللعاب األخرى التقميدية، إال أنيا القت 

لمراحل الميمة في تعتبر مف ا حيث إقباال كبيرا عمييا مف كل المراحل العمرية، ومف بينيا مرحمة المراىقة
 أيضا مرحمة تفجير طاقاتو.حياة اإلنساف و 

حيث قمنا بالتطرؽ لمفيوميا  ،الكرة الطائرةكاف حوؿ لقسميف، القسـ األوؿ ىذا الفصل تطرقنا  و في
 مياراتيا األساسية.ونشأتيا في العالـ والجزائر، خصائصيا و 

أيضا دوافع ممارسة مفيوميا ومراحميا، و  تقديـالقسـ الثاني تطرقنا لمرحمة المراىقة حيث قمنا بفي أما 
 وجوب االىتماـ بيا.لدى المراىق، ودور الرياضة في ىذه المرحمة و األنشطة الرياضية 
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 الكرة الطائرة: -أوال
 الكرة الطائرة: مفهوم -1

يؤكد ذلؾ تزايد عدد الدوؿ المنظمة لقد كاف تطور الكرة الطائرة منذ نشأتيا ولحد اآلف تطورا سريعا و 
الكرة الرياضي بعد كرة القدـ وكذلؾ عدد ممارسيف ىذه المعبة، وتعتبر  ىاتحادتحاد الدولي ويعتبر إلإل

العالـ كما في  الشعبية التي أخذت مكاف الصدارة مف حيث انتشارىا فيالطائرة إحدى األلعاب الجماعية و 
حتاج إلى أعمى درجة مف ولمبية تلعبة لقضاء وقت الفراغ إلى لعبة أتطورت مف لعبة كرة القدـ والسمة، و 

 1التكتيكية ...التكتيؾ والمياقة البدنية والطرؽ التربوية و 
ىدؼ وىذا الميداف يفصل بشبكة، و  الكرة الطائرة ىي رياضة جماعية يتقابل فييا فريقيف فوؽ ميداف المعبو 

محاولة عدـ تركيا تسقط الشبكة أي في جية الفريق الخصـ و المعبة إسقاط الكرة في الجية األخرى مف 
مفي األيمف، يبدأ في الكرة تبدأ في المعب عف طريق الالعب الخ ،ضربيا قانونيا فوؽ الشبكةو في منطقتو 

 يبعثيا إلى منطقة الخصـ فوؽ الشبكة.ضرب الكرة و 
إلرجاع الكرة إلى منطقة الخصـ  ولمفريق الواحد الحق في ضرب الكرة ثالث مرات بدوف أف تحسب العدد

مرتيف متتاليتيف، تبادؿ المعب يستمر حتى تالمس الكرة األرض  ليس لالعب الواحد الحق في لمس الكرةو 
في الكرة الطائرة إال الفريق الذي لو ، و أو ترمى الكرة خارج الميداف، أو أحد الفريقيف ال يرسل الكرة قانونيا

عند اكتساب الفريق لإلرساؿ يقـو قاط إال في حالة الشوط الخامس، و اإلرساؿ ىو الذي يستطيع تسجيل الن
 بالدوراف مف جية إلى أخرى في اتجاه عقارب الساعة. هأفراد

الكرة الطائرة لعبة ينقل فييا الالعبوف الكرة مف جانب إلى جانب آخر مف جانبي الممعب عبر شبكة، 
الكرة الطائرة، الكرة الطائرة في المالعب ىناؾ نوعاف رئيسياف مف لعبة و سواعدىـ،  ذلؾ بأيدييـ أوو 

، الصاالت المغمقة عمى ممعب مف الخشب أو أي مواد أخرى تستخدـ داخل المباني تمعب فيالداخمية و 
فيو لعبة الكرة الطائرة في المياديف المكشوفة النوع اآلخر  أما فريق،يؤدي ىذه المعبة ستة العبيف في كل و 

 2عمى مالعب الرمل أو العشب ويؤدييا العباف أو ثالث أو أربعة أو ستة في كل فريق.
 
 
 

                                                 

.16ص ،1987،بغداد ،جامعة بغداد ،1ط يؾ و التكتيؾ الفردي،نالكرة الطائرة التك عقيل عبد هللا رشيد:  1  
  .24ص ،مرجع سابقحمد قبالف: أصبحي  البوريني،احمد عيسى  2
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 نشأة الكرة الطائرة في العالم: -2
وىو ما تدؿ  ،سنة قبل الميالد 3000ىي لعبة قديمة جدا أي منذ  ا عادتياإف فكرة طيراف الكرة في اليواء و 

اندونيسيا وىناؾ صور قديمة في أمريكا و  ،عميو اآلثار الموجودة في مقبرة الفراعنة في بني حسف بمصر
أما في الياباف قديما كانت محاوالت لعبة الكرة تدور حوؿ  ،تشير إلى قذؼ الكرة ولقفيا مف جانب آخر

منيما يحاوؿ الحصوؿ عمى الكرة  قذؼ الكرة في ىدؼ ما وىناؾ معمومات وتقارير بيف الفريقيف وكل
أما حديثا فيقاؿ أف الشعب اإليطالي ىو الذي نشأت عنده الكرة الطائرة خالؿ العصور  ،ورمييا لفريقو

وذلؾ  (، FOOT BALLفوت بوؿ  )وكانت تسمى آنذاؾ  ،1893الوسطى ثـ انتقمت إلى ألمانيا سنة 
في األلعاب الحديثة التي جاءت عف طريق البحث بالرغـ مف أف التاريخ الرياضي لمكرة الطائرة يراىف 

ويرجع نشأة الكرة الطائرة إلى ولياـ مورجاف مدرس التربية  ،لطرؽ جديدة ألجل قضاء أوقات الفراغ
وقد أطمق ، ماساشوستس بأمريكاالشباف المسيحية بيوليود بوالية المدير السابق لجمعية ة والبدنية و الرياضي

ـ 1896وىذا االسـ لـ يدـ طويال وفي سنة  ،ـ1894" سنة MINTONETTEعمييا اسـ "مينتونات" "
'' ألف الفكرة الرئيسية ليذه المعبة ىي VOLLE BALLاقترح السيد "ىانستيد" تسميتيا بػ ''الكػػػػرة الطائرة'' ''

 ومورست مف طرؼ ،وسرعاف ما انتشرت ىذه المعبة في أوساط الجامعات األمريكية، 1طيراف الكرة عاليا
 استعملفي البداية  عدة جمعيات ومنظمات شبانية ولـ تبقى لعبة ترفييية بل أصبحت ليا فرؽ ومشجعيف،

ـ واستعمل كرة السمة وكانت تمعب بعدد  1.84شبكة لعبة التنس وقاـ بتثبيتيا عمى ارتفاع  افولياـ مورج
وانتشرت ىذه المعبة بصفة غير محدود مف الالعبيف الميـ أف يكوف لمفريقيف نفس العدد مف الالعبيف، 

فتعتبر كندا أوؿ دولة تمارس ىذه المعبة ثـ انتقمت إلى الفيمبيف واليند والبيرو ثـ  ،سريعة عبر دوؿ العالـ
وقد  ـ، 1914ثـ وصمت إلى انجمترا عاـ  ،كوبا بفضل فرؽ جمعيات الشباف المسيحييف وفرؽ الكشافة

وبعد االنتشار  األمريكي أثناء الحرب العالمية األولى، عف طريق الجيشوبا دخمت الكرة الطائرة إلى أور 
تحاد دولي يرعى ىذه الرياضة ويقـو بتطويرىا فكانت أوؿ لذي عرفتو بدأ التفكير في إنشاء إالواسع ا

وفي سنة  ،لكنيا فشمت بسبب الظروؼ السياسية العصيبة التي كانت في تمؾ الفترة 1928محاولة سنة 
(  PAUL LIBAUD( برئاسة الفرنسي باوؿ لباد )FIVBلي لمكرة الطائرة )االتحاد الدو  ئأنش 1947

روما ومف ثـ بطولة  ـ في1948وكاف مقرىا باريس، أقاـ اإلتحاد الدولي لكرة الطائرة أوؿ بطولة عاـ 
 17دولة مف بينيا  26ـ في موسكو اشتركت في البطولة 1952وفي عاـ  ،ـ1949عاـ  ثانية في براغ
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ـ قامت المنظمة بإدخاؿ المعبة ضمف برنامج األلعاب 1958في عاـ  ،بفرؽ السيدات اشتركتدولة 
ـ، أدخل الجيش الفرنسي ىذه المعبة إلى 1964األولمبية وتقرر إدخاليا ألوؿ مرة في دورة طوكيو عاـ 

ة في كل وانطمقت ىذه المعب ،وقد أنشأت فرؽ البمداف العربية في شماؿ إفريقيا ىذه المعبة ،المغرب العربي
  1.ـ حيث أقيمت عدة مباريات في القاىرة و بيروت1954لبناف عاـ ،مف مصر

 الكرة الطائرة في الجزائر: -3
 أوروبيةكانت تمارس ىذه الرياضة مف طرؼ فئة  أيففترة قبل االستقالؿ  ،مرت الكرة الطائرة بمرحمتيف

كانت ضمف   أنشئتقميمة وكانت فقط وسيمة لتمضية وقت الفراغ  والتسمية وبعض الفرؽ الجزائرية التي 
مكرة الطائرة في لالفدرالية الجزائرية  إنشاءبعد االستقالؿ فقد تـ  أما ،إفريقيااالتحاد الفدرالي لمجمباز لشماؿ 

طوعيف والذي بمغ عدد المنخرطيف بمساعدة بعض المت Bourkibeمف طرؼ الدكتور  1962/ديسمبر /8
 أف إالورغـ كل ىذه المجيودات المبذولة  ،مشترؾ وىذا بيدؼ الحفاظ وتطوير ىذه الرياضة 120آنذاؾ 

تجاه ىذه االكرة الطائرة بقيت متجاىمة مف طرؼ المجتمع الجزائري بسبب التفكير الضيق الذي لـ يتغير 
الميتميف بالكرة الطائرة يعمموف كل ما في  األشخاصبالموازاة مع ذلؾ كانت مجموعة مف  ،الرياضة

 إنشاءوبعده  1962فريق جزائري سنة  أوؿميالد  اضة في الجزائر والذي نتج عنو وسعيـ إلحياء ىذه الري
 .1964سنة  السنوي الفريق الوطني 

تيا بتغيير جل تطوير الرياضة الجزائرية وخاصة الكرة الطائرة ألرقى الدرجات قررت الدولة مف جيأومف 
والوسائل المادية والبشرية المتوفرة  اإلمكانياتمنح لمختمف الجمعيات الرياضية كل بالمنشئات القاعدية 

والمغربية ولـ تكتف  واإلفريقيةوبيذا القرار شجعت لتكويف فرؽ وطنية مثمت الجزائر في المحافل الدولية 
كل ىذا  ،ـ1986عاـ  أثينامشاركة لو في البطولة العالمية التي احتضنتيا  أوؿبذلؾ بل كاف لمفريق 

 .األوؿ اإلفريقيوفوزىف بالمقب  1978سنة  األولى اإلفريقيةالسيدات فمشاركتيف  أما ،بالنسبة لمذكور

 خصائص الكرة الطائرة: -4
 لعبة الكرة الطائرة ليا مميزات خاصة بيا بحيث نجد منيا:

كما  ،عبة مف األلعاب الجماعية التي تناسب جميع األعمار وتصمح مزاولتيا لكال الجنسيفتعتبر ىذه الم -
يا متطمباتيا يمكف ممارستيا بطرؽ مختمفة وذلؾ لقضاء وقت الفراغ باإلضافة إلى أنيا لعبة أولمبية ل

 .البدنية العالمية
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 .ة أصغر ممعب في األلعاب الجماعيةيعتبر ممعب الكرة الطائر  -
 ىي المعبة الجماعية التي تمعب بدوف أف تممس الكرة األرض. -
 يمكف إعادة الكرة ولعبيا حتى لو خرجت مف الممعب.   -
اليجومية ار قدراتو في األماكف الدفاعية و قانوف تبديل مراكز الالعبيف يعطي الفرصة لكل العب إظي -

 ما عدا الالعب الحر. 
 .نياراطاة ويمكف ممارستيا ليال و مغفي مالعب مكشوفة و  ،يمكف ممارستيا في كل فصوؿ السنة -
ىي قميمة التكاليف مف الناحية المادية ال تحتاج إلى تجييزات كثيرة فاألدوات المستخدمة دائما ىي  -

  1.ويمكف ممارستيا عمى رماؿ الشواطئ ،ـ18×9ممعب ، كرة، شبكة
 .يفالعب 06 يقفر فراد كل أفعدد  ،ال تحتاج إلى عدد كبير مف الالعبيف -
 فكل فريق يمعب في ممعب منفصل عف اآلخر. ،الجسماني مع الفريق الخصـ االحتكاؾقميمة  -
ف الالعبيف في مما يعطي الفرصة لعدد كبير م ،قانوف المعبة يسمح لالعب لمس الكرة مرة واحدة -

 .في المعب االشتراؾ
السميـ  الظير الناتج عف الجموس الغير انحناءمف األلعاب العالجية التي تعمل عمى عالج  تعتبر -

 لذلؾ.
 تتـ المعالجة مف خالؿ األوضاع التي يتخذىا الالعب أثناء قيامو بأداء الميارات األساسية. -
 الجياز التنفسي.الحركي و تنشيط الدورة الدموية و تعتبر مف األلعاب التي تساعد عمى تطوير الجياز  -
بحيث تعطي الحرية لالعب  ،الخ ما فييا مف إرساؿ و تمرير....ممارستيا بسيولة ليمكف تعمميا و  -

 ألداء أي نوع مف أنواع اإلرساؿ.
 ال يمكف التقدـ بالكرة لألماـ حيث أنيا ال تمسؾ وال تحمل. -
 2.ال يوجد بيا تسميـ وتسمـ -

                                                 
 .62ص، 1996 ،مصر ،، دار الفكر1أكـر زكي خطايبة: موسوعة الكرة الطائرة الحديثة، ط 1
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 المهارات األساسية في الكرة الطائرة: -5
 وقفة االستعداد:   -5-1
منو يستطيع التحرؾ بسيولة و يسير إلى جميع ىو الوضع الذي يتخذه الالعب و تعريف:  -5-1-1

االتجاىات في الممعب، فيستطيع الالعب أف يتخذ أوضاعا معينة تتناسب مع ظروؼ وصوؿ الكرة إليو و 
 مف ىذه األوضاع ما يمي:

 التي تتناسب لتغطية اليجوـ.و الوقفة المنخفضة:  -
 اإلعداد.كثر استعماال و تناسب التمرير و ىي األو وسطة: الوقفة المت -
 اإلعداد لمخمف. وىي تناسب التمرير و  الوقفة المرتفعة: -

 طريقة أداء وقفة االستعداد: -5-1-2
 في وضع االستعداد المناسب يجب مراعاة اآلتي:

حداىما متقدمة عمى األخرى، والقدماف متباعدتا - ف والمسافة بينيما يقف الالعب عمى كمتا قدميو وا 
 اتساع الحوض عنده.يعتمد عمى طوؿ الالعب و ىذا باتساع الحوض، و 

 الظير مفرودا بارتياح.تثنى الركبتاف قميال و  -
تثنى الذراعيف مف مفصل المرفق ووضعيما بجانب الجسـ استعدادا لمتمرير أو اإلعداد سواء مف أسفل  -

 أو مف أعمى.
ى تممس الكرة عمشرة وممتدة بارتخاء و األصابع منتقميال مف حجـ الكرة، و اليداف تكوناف مقعرتيف وأوسع  -

الساعداف متعامداف عمى العضديف في حالة التمرير أو اإلعداد مف سـ أماـ الوجو، و 20حتى  15بعد 
 أعمى.

 النظر في اتجاه سير الكرة. -
 التحرؾ لألماـ يكوف بتقدـ القدـ األمامية ثـ الخمفية. -
 مف يكوف بتأخير القدـ الخمفية ثـ األمامية.التحرؾ لمخ -
العكس بالنسبة اليميف ثـ تتبعيا القدـ اليسرى و التحرؾ لمجانبيف إذا كاف التحرؾ لميميف يكوف بنقل القدـ  -

 1لجية اليسار.
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 األخطاء الشائعة في وقفة االستعداد: -5-1-3
 وضع الذراعيف في وضعيما الصحيح كوضع الذراعيف بعيدتيف عف الجسـ. عدـ -
 عدـ ثني الركبتيف و ثنييما لمداخل. -
 عدـ توزيع الجسـ عمى القدميف بالتساوي. -
 عدـ متابعة النظر لخط سير الكرة. -
  المسافة بيف الساقيف غير مناسبة.الوقوؼ و  -
 مهارة اإلرسال: -5-2
ب انتياء الشوط، يستأنف عقي يبدأ بيا المعب في المباراة، و ساؿ ىو الضربة التاإلر  تعريف: -1 -2 -5

ل المركز الخمفي عبارة عف جعل الكرة في حالة لعب بواسطة الالعب الذي يشغو بعد كل خطأ، وىو 
الذي يضرب الكرة باليد مفتوحة أو مقفمة بيدؼ إرساليا مف فوؽ الشبكة إلى ممعب الفريق األيمف لمفريق و 

 المنافس.
 أهمية و مميزات اإلرسال:  -5-2-2

ترجع أىمية اإلرساؿ إلى أنو أحد الميارات األساسية ذات الطابع اليجومي حيث أف الفريق ال يستطيع 
تحقيق النقاط بدوف االحتفاظ بو، فيجب عمى العبي الكرة الطائرة أف يدركوا أف اإلرساؿ ليس مجرد عبور 

يستطيع يدوا أداء اإلرساؿ بطريقة جيدة ودقيقة، و عمى العبي الفريق أف يجلكف يجب و الكرة فوؽ الشبكة، 
الفريق إحراز النقاط مف خالؿ اإلرساؿ، العب اإلرساؿ يكوف أداؤه مستقال بدوف تأثير مف زمالئو أو 

 الفريق المنافس.
 أنواع اإلرسال:  -5-2-3
 اإلرسال من أسفل: *
 اإلرساؿ مف أسفل المواجو األمامي. -
 إلرساؿ مف أسفل الجانبي.ا -
 1اإلرساؿ مف أسفل الجانبي المعكوس )الروسي(. -
 اإلرسال من أعمى: *
 اإلرساؿ مف أعمى برؤوس األصابع. -
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 اإلرساؿ مف أعمى المواجو )التنس(. -
 .المواجو الخطافيالجانبي الخطافي و اإلرساؿ  -
 1 .اإلرساؿ المتموج )األمريكي( -

 األخطاء الشائعة في اإلرسال من أسفل:  *
 ضرب الكرة بأصابع اليد. -
 عدـ  ضرب الكرة بالقوة الالزمة مما يؤدي إلى عدـ عبورىا الشبكة. -
 قذؼ الكرة بعيدا لألماـ حيث ال يستطيع الالعب ضربيا باليد كاممة. -
 رب عمى القدـ األمامية.أثناء الضرجحة لمخمف عمى القدـ الخمفية، و عدـ نقل الجسـ أثناء األ -
 قذؼ الكرة مبكرًا قبل أرجحة الذراع خمفا. -
 األخطاء الشائعة في اإلرسال من أعمى: *
 عدـ السيطرة عمييا.ما يؤدي إلى تغير وضع االمتداد و قذؼ الكرة بعيدا عف الجسـ أو خمفا أو جانبا م -
 الذراع أثناء الضرب.عدـ امتداد الجسـ و  -
 عدـ االستفادة مف الجدع لزيادة قوة الضرب.فية لمذراع و عدـ األرجحة الكا -
 حركة الضرب.رة عمى التوقيت بيف سرعة الكرة و عدـ القد -
 مرجحة الذراع بقوة كبيرة لضرب الكرة مما يؤدي إلى خروجيا خارج حدود الممعب. -
 2الستمرارية الحركة.عدـ متابعة الجسـ ب بعد القياـ باإلرساؿ مباشرة، و عدو الدخوؿ إلى الممع -
 مهارة االستقبال: -5-3
عب المعد ىو استقباؿ الكرة المرسمة مف الالعب المرسل لمفريق المنافس لتييئتيا لالتعريف:  -5-3-1

إلى أعمى بالساعديف أو  يرىا مف أسفلتمر أو الزميل في الممعب، وذلؾ بامتصاص سرعتيا وقوتيا و 
 سرعتيا ووضع الالعب المستقبل.ألعمى حسب قوة الكرة و بالتمرير 

 أهميتها:  -5-3-2
في الكرة الطائرة، فمنذ نشأتيا وحتى يعتبر الدفاع عف اإلرساؿ مف الميارات الدفاعية ذات أىمية كبيرة 

تؤدى  سواء بالكفيف أو الذراعيف، وبعد أف كانتتتابعت طرؽ استقباؿ الكرة وقتنا الحاضر تنوعت و 
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عمييا السطح يطمق و اليا بالذراعيف مف أسفل أصبحت الطريقة المتبعة حمف أعمى  األصابعباستخداـ 
 بدوف حدوث أخطاء.ضماف استالـ الكرة بطريقة جيدة وتوصيميا لمزميل و ذلؾ لالداخمي لمساعديف، و 

 طريقة استقبال اإلرسال: -5-3-3
القدماف بطريقة سريعة، حيث يقف الالعب و  يتحرؾ الالعب إلى المكاف الصحيح االستعداد: -أ

الحوض، ميل  تشكالف زاوية قائمة تقريبا مفمتباعدتاف أوسع مف الحوض قميال والركبتاف مثنيتاف قميال، و 
الذراعاف متباعدتاف نافس و توجيو النظر إلى المالجذع قميال لألماـ، الرأس عمودي عمى مستوى الكتفيف و 

 مائمتاف لألسفل.ع الكتفيف، وممدودتاف و ما مسافة حوالي اتساعف بعضي
 األخطاء الشائعة في استقبال اإلرسال: -ب
سرعة طيراف الكرة خارج الكرة مما يؤدي إلى زيادة قوة و  ألعمى لمعبلمرجحة الزائدة لمذراعيف أماما و ا -

 حدود الممعب.
 لكرة جانبا.عدـ تساوي السطح الداخمي لمساعديف عند ضرب الكرة مما يؤدي غمى طيراف ا -
 قصير المسافة.ا مما يجعل طيراف الكرة عموديا و وضع الذراعيف بمستوى عالي جد -
 ثني الالعب لممرفقيف أثناء ضرب الكرة مما يؤدي إلى طيرانيا خمفا. -
 ليس عمى سطح الساعديف مما يؤدي إلى طيرانيا إلى أحد الجانبيف.ضرب الكرة باليديف و  -
 عمى الساعديف كبيرة جدا مما يؤدي إلى طيراف الكرة لمسافة قصيرة. عممية امتصاص قوة الكرة -
 التمرير:مهارة  -5-4
ىو استالـ الكرة باليديف أو بيد واحدة مف أعمى أو مف أسفل بتوجيييا ألعمى مع تعريف:  -5-4-1

 تغيير اتجاىيا بدوف استقرارىا عمى اليديف.
 أهمية التمرير:  -5-4-2

مى مدى قدرة العبيو في السيطرة لعبة الكرة الطائرة، حيث يتوقف نجاح الفريق عالتمرير ىو األساس في 
بتوجيو الكرة في كل االتجاىات وبطريقة صحيحة وقانونية وىو الميارة األىـ بالنسبة لخطط  التحكـو 

ي ي ميارة التمرير أطراؼ األصابع واأليديستخدـ فريق في الممعب، و اليجوـ التي يستخدميا الفالدفاع و 
لكف أكثر دقة نظرا غمب أكثر مف أي جزء مف الجسـ، ويمكف أف تعتبر اإلعداد تمريرا، و األ األذرع عمىو 

 1مرتبط بالضربة اليجومية.الكرة عف طريق محدود في اليواء و لضرورة سير 
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 أنواع التمرير: -5-4-3
يقة أدائو إلى تمرير مف يمكف أف نقسـ التمرير مف حيث طر تنوع وتعدد التمرير في الكرة الطائرة و لقد 

تمرير ل فيو الكرة إلى تمرير مف أعمى و نقسمو مف حيث المستوى الذي تحصالثبات وتمرير مف الحركة، و 
ديف وتمرير بيد واحدة مف أسفل، كما يمكف تقسيمو مف حيث استخداـ اليد أو اليديف إلى تمرير بالي

 عموما يمكننا أف نقسـ التمرير إلى نوعيف ىما:و 
 رير من األعمى:التم *
 التمرير مف أعمى إلى األماـ. -
 التمرير مف أعمى إلى الخمف. -
 التمرير مف أعمى لمجانب. -
 التمرير مف أعمى مع الوثب. -
 التمرير مف أعمى مع الدحرجة. -
 1التمرير مف أعمى بعد الدوراف. -
 التمرير مف أعمى مف وضع الطعف أماما. -
 التمرير مف أعمى مع السقوط. -
 التمرير من األسفل: *
 التمرير مف أسفل باليديف. -
 التمرير مف أسفل بيد واحدة. -
 التمرير مف أسفل مف السقوط و الطيراف. -
 مهارة اإلعداد: -5-5
لى مكاف مناسب بعد استقباليا مف إرساؿ د ىو عممية تمرير الكرة لألعمى و اإلعدا تعريف: -5-5-1 ا 
تغيير اتجاىيا لتصل إلى الالعب المياجـ، ليقوـ بدوره بوضعيا ة و منافس أو ضربة ساحقة أو تمرير ال
 غالبا ما يكوف مف الممسة الثانية.ضربة ساحقة داخل ممعب المنافس، ويكوف اإلعداد مف الممسة األولى و ب
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 مميزات اإلعداد: أهمية و  -5-5-2
الخطوة التي يرتكز عمييا المياجـ ىي ورية اليامة في الكرة الطائرة، و ميارة اإلعداد مف الميارات الضر 

لمحصوؿ عمى نقاط في المباراة ويعتمد اإلعداد كميا عمى التمرير مف أعمى فإجادة التمريرات العموية يساعد 
أىمية حيث يتوقف عميو ىجـو اد مف أكثر مواقف المعب حساسية و اإلعدالجيد، ويعتبر  عمى أداء اإلعداد

 الفريق و طريقة أدائو.
 صفات اإلعداد: موا -5-5-3

 ف تحديد مواصفات اإلعداد مف حيث:لقد استطاع المختصوف في لعبة الكرة الطائرة م
 اإلعداد مف حيث البعد. -
 اإلعداد مف حيث االرتفاع. -
 1اإلعداد مف حيث االتجاه. -

 أنواع اإلعداد:  -5-5-4
 يشمل اإلعداد األنواع التالية: 

 اإلعداد األمامي. -
 الخمفي مف فوؽ الرأس.اإلعداد  -
 اإلعداد بالدحرجة لمخمف. -
 اإلعداد الجانبي. -
 اإلعداد بالوثب. -
 مهارة الضرب الساحق:  -5-6
توجيييا لتعديتيا بالكامل فوؽ الشبكة، و  عبارة عف ضرب الكرة بإحدى اليديف بقوةىو تعريف:  -5-6-1

 إلى ممعب الفريق الخصـ بطريقة قانونية.
 أهميته:  -5-6-2

مباراة، أو الحصوؿ عمى اليدؼ مف الضرب الساحق في لعبة الكرة الطائرة ىو الحصوؿ عمى نقاط ال
يتميزوف بالسرعة، وحسف التصرؼ، والثقة  تتطمب ىذه الميارة نوعية معينة مف الالعبيف الذيفاإلرساؿ و 

والتوافق العصبي  بالنفس، وارتفاع القامة، وقوة عضالت الرجميف والسرعة الحركية الفائقة والرشاقة
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توجيو ضربات نقطة معينة العضمي، والقوة العمية في الوثب والضرب، والدقة في األداء الحركي و 
 باإلضافة إلى اليبوط الصحيح.

ت نظرا الختالؼ تكوينيـ الجسمي ليذا ال يستطيع جميع الالعبيف أف يقوموا بأداء مثل ىذه الميارا
اختيار أفضل الالعبيف لمقياـ  ضاء الفريق ألداء ىذه الميارة، ثـأع قدراتيـ الحركية، فيفضل تدريب جميعو 

 بمياـ أدائيا أثناء المباريات.
 طريقة األداء:  -5-6-3

 تنقسـ طريقة أداء الضربة الساحقة إلى أربعة مراحل متتالية:
 االقتراب. -
 االرتقاء. -
 الضرب. -
  اليبوط. -

 أنواع الضرب الساحق: -5-6-4
 الساحقة المواجية. الضربة -
 الضربة الساحقة المواجية بالدوراف. -
 الضربة الساحقة )الخطافية( الجانبية. -
 الضربة الساحقة السريعة )الصاعدة(. -
 الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ. -
 1الضربة الساحقة بالخداع. -
 مهارة حائط الصد: -5-7
العب أو اثناف أو ثالثة العبيف مف المنطقة األمامية حائط الصد ىو عممية يقوـ بيا تعريف:  -5-7-1

 في مواجية الشبكة العتراض الكرة المضروبة ساحقا مف ممعب الفريق المنافس فوؽ الحافة العميا لمشبكة.
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 أهميته:  -5-7-2
ـ الضربات المختمفة عمى اليامة في عممية الدفاع عف الممعب أماتبر الصد مف الميارات األساسية و يع

ىو وسيمة إلحباط عـز الفريق المنافس مف خالؿ منع مياجميو مف ضرب الكرة الساحقة فوؽ الشبكة و 
 الشبكة.

 أنواع حائط الصد:  -5-7-3
 الصد اليجومي. -
 1الصد الدفاعي. -
 طريقة أداء الصد: -5-7-4
 وقفة االستعداد. -
 الوثب.  -
 الصد.   –
 اليبوط. -
 أشكال حائط الصد:  -5-7-5

 الصد إلى ثالثة أقساـ: الصد بالعب واحد، الصد بالعبيف، الصد بثالثة العبيف. ينقسـ
 مهارة الدفاع عن المعب:  -5-8
الدفاع عف المعب ىو استقباؿ الكرة المضروبة ساحقا مف الفريق المنافس أو المرتدة تعريف:  -5-8-1

 مف حائط الصد و تمريرىا مف أسفل ألعمى بتوجيييا لزميل مف الممعب.
 أهميته: -5-8-2

يعتبر الدفاع عف الممعب أحد الميارات الدفاعية اليامة ضد الضربات الساحقة القوية في الجزء الخمفي 
ليذا فإف عممية اليجوـ لمفريق المنافس، و  تغطيةتغطية حائط الصد، وضربات الخداع، و مف الممعب و 

أنيا تتطمب ي الكرة الطائرة، حيث ىو مف أصعب الميارات فاع يتساوى في أىميتو مع اليجوـ و الدف
ل والجرأة التحممستوى عاؿ مف القوة والرشاقة والقدرة عمى سرعة رد الفعل والتركيز لفترة طويمة، و 

 االنزالؽ إلنقاذ الكرات البعيدة.تخداـ الجسـ عند أداء الدحرجات والطيراف و الشجاعة في اسو 
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 المراهقة: -ثانيا
 النفسية ،الناحية الفزيولوجية مف الجانبيف عمى تؤثر أنيا إذ اإلنساف حياة في مرحمة أىـ المراىقة تعتبر

 مف بالكثير دفع الرياضية الممارسة إقداميـ عمى ومدى المراىقيف األفراد دوافع طبيعة في والبحث والعقمية
 إلى النفس عمـ وخاصة األنتروبولوجيا، ـوعم اإلنسانية واالجتماعية، العمـو مف المجاؿ ىذا في الباحثيف
 معناه في وتأمل معمقة دراسة إلى يحتاج فيو بو، اىتماماتيـ كل إذ شغموا المفيـو ىذا في البحث

 . األخرى  المراحل أفراد طبيعة عف المرحمة ىذه طبيعة أفراد واختالؼ
 مفهوم المراهقة: -1

 ما الممتدة الفترة في تقع التي والجسمية النفسية مف التغيرات مجموعة عمى تدؿ عامة كممة المراىقة كممة
 1النضج. وسف الطفولة بيف
 في مزايا مف ويحققو تقدـ مف يبمغو ما أف اإلنساف إذ حياة في حاسمة انعطاؼ نقطة المراىقة تعتبر و

 2الحداثة. مرحمة إلى الوسطي مستوى الطفولة مف يرفعو والعاطفي البدني النمو
 المراهقة: مراحل -2

 مرحمة المراهقة المبكرة: -2-1
سنة حيث تتزامف مع النمو السريع الذي يصاحب البموغ، حيث تتميز ىذه المرحمة  15 -12تقع ما بيف 

ىي فترة الفيزيولوجية، و ىذا بسبب التغيرات ىميا الحساسية المفرطة لممراىق و بجممة مف الخصائص مف أ 
، االجتماعية لممراىقة الجسمية، العقمية، الفيزيولوجيةال تتعدى عاميف حيث تبدأ في ىذه المرحمة المظاىر 

 3ىذا ما يزيد مف حساسية المراىق.بالظيور وتختفي السموكات الطفولية و 

 مرحمة المراهقة الوسطى: -2-2
بسف الغرابة تسمى ىذه المرحمة أحيانا سنة و  17 -16فترة التي تمي الفترة السابقة، وتمتد مف ىي ال
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شف عف مدى ما يعانيو مف ارتباؾ ىذه السف يصدر عف المراىق أشكاال مف السموؾ تكاالرتباؾ ألنو في و 
 حساسية زائدة حيف يزداد النضج الجنسي خاصة.و 

 مرحمة المراهقة المتأخرة: -2-3
سنة مف العمر، وتعتبر ىذه المرحمة في بعض المجتمعات مرحمة  22 - 21سف  إلى 17تبدأ مف سف 

توحيد جيوده  إلىى خالليا عالشباب، وىي كذلؾ فترة يحاوؿ فييا المراىق لـ شتاتو ونظمو المبعثرة، ويس
 مف أجل إقامة وحدة متألقة مف مجموع أجزائو ومكونات شخصيتو.

، بعد أف يكوف قد بااللتزاـ، وبوضوح اليوية، و باالستقالؿوالشعور  المراىق في ىذه المرحمة بالقوةويتميز 
 المحددة.  االختياراتاستقر عمى مجموعة مف 

 الرياضية لدى المراهق: األنشطةدوافع ممارسة  -3

الدوافع بالطابع المركب نظرا لتعدد أنواع األنشطة الرياضية ومجاالتيا، والتي تحفز المراىق تتميز 
الذي يعيش فيو فمكل فرد دافع يحثو  وأىميتيا ذلؾ بالنسبة لمفرد الرياضي أو بالنسبة لممجتمعبالممارسة 

 بعمل ما ولقد حدد الباحث "رويدؾ" أىـ الدوافع المرتبطة باألنشطة الرياضية وقسميا إلى قسميف:

 دوافع مباشرة: -3-1

 رد.المتعة الجماعية بسبب رشاقة وجماؿ وميارة الحركات الذاتية لمف -
 في التجمعات والمنافسات الرياضية. االشتراؾ -

 دوافع غير مباشرة: -3-2
 محاولة اكتساب الصحة والمياقة البدنية عف طريق ممارسة الرياضية.  -
 1الوزف الزائد. إنقاصاإلحساس بضرورة الدفاع عف النفس،  -
لمجماعة  لالنتماءفي األندية والسعي  إذ يرى المراىق وجوب المشاركة االجتماعي،الوعي بالشعور  -

                                                                                    الرياضي. والتمثيل
  تحقيق النمو العقمي و النفسي. -

                                                 
 .354-353ص ،2000رمضاف دمحم القذافي: عمـ نفس النمو الطفولة والمراىقة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  1
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 دور الرياضة في مرحمة المراهقة: -4

يستطيع القياـ بتجربة حركية لوحدىا بل البد  وجدانا، فالو  جسما ،اإلنساف عبارة عف وحدة متكاممة عقال
أصبحت الرياضة  ، حيثفعاؿ والتصرؼ إزاء ىذا الموقفمف عممية التفكير والتنسيق بيف ذلؾ مف األ

 االجتماعيةتيدؼ لمتنمية لدى الناشئ تنمية كاممة مف الناحية الصحية جسما وعقال ومف الناحية 
في ذلؾ المراحل  راعتلذا  ،عاال في مجتمعو ومحيطو ووطنووالنيوض بو إلى المستوى الذي يصبح بو ف

عمييا كي يتحقق اليدؼ مف  لالعتمادبحيث وضعت برامج  يابيا الفرد في فترة النمو وقسمتالتي يمر 
 ورائيا ضمف أغراضيا العامة والتي ندرجيا كما يمي:

 تنمية الكفاءة البدنية. -
 تنمية الكفاءة العقمية. -
 1.االجتماعيةت تنمية العالقا -

 وجوب االهتمام بالمراهقة: -5
لقد ذكر ستوف و جورج أنو ينبغي اإلقرار بالمراىقة عمى أنيا فترة طبيعية قائمة، وبدال مف تيويف شأنيا، 

 االتجاهقر بكيانيا كمرحمة ضرورية في التدرج الطبيعي نحو النضج، فإف نحف تبنينا مثل ىذا نأف  ناعمي
عمى أنيا فترة تدريب يتمتع الفرد خالليا بما يستحق مف  إياىاتقبمنا  أفنكوف قد قدرنا المراىقة بعد 

 .ما ىو مؤىل لو مف مسؤولياتو  االمتيازات
أف عمى المدرسة أف تتقبل المراىقة عمى عالتو و أف تتفيـ جيدا ما تمر بو نفسو،  ىذا وقد وجد سيموندس

 إلى االىتماـالكافي في األسرة وىـ بيذا يريدوف أف يجمبوا  االلتفاتذلؾ ألف معظـ المراىقيف ال يجدوف 
الوقوؼ في المدرسة ىو النزعة العدائية و بوسيمة أو بأخرى، ولعل أظير ما يتصف بو سموكيـ  أنفسيـ

سبب، إحداث لكثير منيـ، الحركة الكثيرة لغير أو ا أقرانوحد ، الغيرة الشديدة مف أاإلدارةرس و بوجو المد
ليذا النوع مف التصرؼ دوافعو الطبيعية التي تعبر عف حاجات في المدرسة، و  االنضباطيةالمشكالت 

الحناف في البيت، النفس بالعطف و  اء عدـ إرواء ظمأنفسية وىي بجممتيا تعبر عف استياء المراىق مف جر 
في أحضاف  االرتماءفإف ىو واجو اتجاىات سمبية مف جانب إدارة المدرسة وىيأتيا فال يجد بدا مف 

                                                 
 .24ص ،1987 الكويت، دار الوثائق، المراىق المسمـ المعاصر، ةعبد الرحمف العيسوي: سيكولوجي 1
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ولعل ىذا ما حمل مالـ جيمسوف عمى أنو يجب معرفة  ،الجنوح، وىو خطر اجتماعي يجب التحرر منو
التعاوف الوثيق مف البيت والمدرسة، ودور تفيـ المدرس بأسرة المراىق وتفيمو لدور المراىقة، ووجوب 

 1المدرس لطبيعة المراىق.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
،، 2ط ،األساسيةو حقائقيا  ةولة والمراىقفالطسيكولوجية  عبد العمي الجسماني: 1  .236ص ،1994 الدار العربية لمعمـو
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 خالصة:
 نجاحو وبتوقف ،فردية مجيودات نتيجة ىو جماعي عمل وكل  جماعية لعبة الطائرة الكرة لعبةتعتبر 
 مف لعدد الصحيحاإلتقاف  عمى فعاليتيا مدى توقفي التي المجيودات ىذه فيب المستمر التعاوف  عمى

 مباشر عمى تأثير ليا بدورىا والتي ،لدى العبي الكرة الطائرة أىميتياما مدى و ، لمعبة األساسية الميارات
 . يايعم المحصل النتائج خالؿ مف عب بصفة خاصةالالبصفة عامة و  الفريق

 ىيوحرجة و  مة العمرية يكوف في فترة حساسةالعب الكرة الطائرة في ىذه المرح إف أخرى مف جية و 
ر يفجوفي ىذه المرحمة يطور و  برز فترات وجوده في الحياة االجتماعية،أفيي مف  ،المراىقةمرحمة 

 .الالعب كل قدراتو التي يتمتع بيا
 

 



 
 الجانب التطبيقي:
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 تمهيد:
ت التي قدمناىا الفرضيا أخطأو ستوجب عمينا التأكد من صحة تطبيعة اإلشكالية التي تطرحيا دراستنا  إن

ن كل بحث الدراسات النظرية أل إلى، لذا يستوجب عمينا القيام بدراسة ميدانية باإلضافة في بداية الدراسة
                                                    كان قابال لمدراسة. إننظري يستوجب تأكيده ميدانيا 

ع بط الموضو ضم ببعض اإلجراءات التي تساىم في و لمقيام بالبحث الميداني يتوجب عمى الباحث القيا
 .ذو قيمة عمميةوجعمو منيجيا و 

نما معالال يعني القيام باختبارات فقط و  الميدانيفالبحث  األولوية جة كل محتوياتو من حيت الدراسة و ا 
بطيا ضاإلشكالية و لممتغيرات الذي يساعد عن اختيار  اإلجرائيبط ضالواألسس العممية لالختبارات و 

 معرفة العوامل التي تؤثر في موضوع الدراسة.ووضع فرضياتيا و 
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 :االستطالعيةالدراسة  -1
يدف تعد الدراسة االستطالعية دراسة تجربة أولية يقوم بيا الباحث عمى عينة صغيرة قبل قيامو ببحثو ب

دانية لتفقد الوسائل بزيارة مي قمناالتجربة االستطالعية  إجراءقبل البدء في ، و أدواتواختيار أساليب بحثو و 
، وىذا مستوى الفريقو  ،كانيات المتوفرةبدراسة اإلم قمنابعد ذلك ، و ات تدريب الفريقمعرفة أوقالمستعممة و 

تواجينا  أن المشاكل التي يمكناالختبارات وتجنب العراقيل و  إلجراءطريقة  أفضل إلىجل التوصل أمن 
 .االختبارات إلجراءاالتفاق عمى الوقت المخصص ب قمنامدرب الفريق و  قابمنا ثحي ،خالل العمل الميداني

بجوانب دراستو  اإللمامجل أنظرة من  إلقاءفي  الدراسة االستطالعية األولية التي تساعد الباحث تعدو 
 :إلىو التي تيدف الميدانية 

 .ىذه الدراسة إجراءمدى إمكانية التعرف عمى المكان و  -
 مختمف الصعوبات المحتمل مراجعتيا. ف عمى كل ما يمكنو عرقمة عممنا و التعر  -
 مختمف ظروفيا.  العينة ومعرفة األجواء المحيطة بيا، و  تحديد -
 .الفريق أفرادالتقرب من  -
 االختبارات. إلجراءمعرفة الوقت المستغرق  -
 .(الموضوعيةالثبات و تبارات العممية )الصدق و من صالحية االخ التأكد -

أقل  بي الميمي الكتامي لمكرة الطائرةولمسة االستطالعية من العبي فريق األحيث قمنا باختيار عينة الدرا
 سنة، حيث تكونت العينة االستطالعية من أربعة العبين. 17من 
 ذخأجل أذلك من امي لمكرة الطائرة و باالتصال بمسؤولي فريق األولمبي الميمي الكت قمناقبل ذلك و 
 .  سنة 17قل من ألصنف  ينتمنمالعدد الالعبين فريق و المومات عن مع
 إجراءمكان التعرف عمى كل الالعبين عن قرب و ىذا لغرض االتصال بمدرب الفريق و ب قمناىا بعدو 

، بات أدائياترتيالدراسة االستطالعية و  إلجراءجل التعرف عمى المكان المخصص أذلك من ، و التدريبات
وفي نفس  ، ثم قمنا بإعادة إجرائيا عمى نفس العينة2021/ فيفري/ 06حيث قمنا بإجرائيا يوم السبت 

 الميمية.  -، وذلك بالقاعة متعددة الرياضات منقوش2021/ فيفري/ 13يوم السبت  الظروف
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 منهج الدراسة: -2
 الطرق بحث ىو مجموعة الخطوات المنظمة والعمميات العقمية الواعية والمبادئ العامة و منيج ال إن

   1.لتفيم الظاىرة موضوع دراستو الباحثالفعمية التي يستخدميا 
 .المنيج المتبع طبيعةالباحث ىي التي تحدد  إليياطبيعة الظاىرة التي يتطرق  إنو من ىذا يمكن القول 

الذي يسمح لنا بالتحقق و  ،لممجموعة الواحدة عمى المنيج التجريبياعتمدنا  فإننا ة دراستنالطبيع ةواستجاب
لمرجمين والرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب تنمية القوة االنفجارية لنامج التدريبي المقترح ر الب تأثيرمن 

  .سنة 17صنف أقل من  الساحق لدى العبي الكرة الطائرة
، تحدث المالحظة الموضوعية لظاىرة معينةنعرف المنيج التجريبي في المجال الرياضي بأنو  أنيمكننا و 

 2بينما يثبت المتغيرات األخرى. أكثر أويتضمن متغيرا واحدا بط المحكم، و ضبال في موقف يتميز
  عينة الدراسة: -3
وىي تعتبر جزءا من  عينة الدراسة ىي عبارة عن مجتمع الدراسة التي تجمع منو البيانات الميدانية، 

تكون ممثمة لممجتمع الذي تجري عميو الدراسة،  أنالمجتمع عمى  أفرادمجموعة من  نأخذنو أبمعنى  ،الكل
 3المجتمع األصمي. أفرادنسبة معينة من  أوىي جزء  إذافالعينة 

لالعبي فريق  عن طريق المسح الشامل العينة الغير عشوائية القصدية قمنا بأخذجل القيام بدراستنا أمن و 
بعد استبعاد الالعبين الذين تم عمل التجربة االستطالعية  سنة 17أقل من ولمبي الميمي الكتامي األ

، أفضلدراستو بشكل  أىدافتحقق  أنيايرى  ألنوعن قصد  ثيختارىا الباح، وىي العينة التي عمييم
عمى تقديم معمومات عن مشكمة بحثو،  قدراأل أنيميعرف مسبقا  ألنونو ينتقي عناصر العينة إوبالتالي ف

ألن  حول قضايا سياسية معينة، أرائيممحرري الصحف الستطالع  أوقد يختار أساتذة العموم السياسية 
، و 4قدرة من غيرىا عمى تقديم تحميل معمق ووجيات نظر متخصصة لألحداث السياسية أكثرالفئات  ىذه

                                                           
 ،التوزيعار الفكر العربي لمنشر و ، دالرياضيةو  عموم التربية البدنيةفي  االستداللي: اإلحصاء دمحم نصر الدين رضوان 1

 .14، ص2003القاىرة، 
ديوان المطبوعات  ،الرياضيةو  البدنيةالمرشد في البحث العممي لطمبة التربية  :عطاء هللا احمد بوداود عبد اليمين، 2

 .161ص ،2009 ،رالجامعية، الجزائ

 .91، ص2002،الجزائر ،ىومة دار ،1ط زرواتي : تدريبات منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية، رشيد 3
، التوزيع، عماندار وائل لمنشر و  ،3ط اإلنسانية،و  االجتماعيةالبحث العممي في العموم  أساليبآخرون : فوزي غرايبية و  4

   .121، ص2002
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 17أقل من  صنف الكتامي لمكرة الطائرةولمبي الميمي الدراسة عشرة العبين من فريق األ قد ضمت عينت
 سنة.

 :                                               العينة راختياأسباب  -
العديد من عمى ، حيث تحصل الفريق لفرق الجزائرية في الكرة الطائرةا أحسنمن  المأخوذةتعد العينة  -

  . التتويجاتالبطوالت و 
 .انتظام الالعبين في التدريبات -
 من العينة مما يسيل عمميم و تنقميم. الطمبةإقامة  قرب مكان -

 :الدراسة أدوات -4
 .رئيسيةبارات كتقنية تاالخعمى  اعتمدنا في دراستنا

 :االختبارات -4-1
، صيغ عممية دقيقةضوابط و قياس قدرة الفرد عمى أداء عمل معين وفق  اأنيوجيو محجوب عمى  اعرفي

مالحظة استجابة الفرد في موقف يتضمن منبيات  ىيجيو محجوب نقال عن اختصار يونسي يضيف و 
 1.قياس ىذه االستجابة تسجيال دقيقامنظمة لمتسجيل و 

 :ليةاالختبارات التا استعممنا في دراستناحيث 
 2القفز العمودي لسارجنت: اختبار -4-1-1
الختبارات بيذا النوع من ا اىتمسم العالم سارجنت الذي إاختبار القفز العمودي لسارجنت يرتبط مع  إن
ىو كثير االستخدام في مجال التربية الرياضية سواء كان استخدامو في قياس ، و (1921طورىا من عام )و 

لمرياضيين  أو، نيةدالمياقة الب)القدرة( لعضالت الرجمين لغير الرياضيين في بحوث خاصة بالقوة االنفجارية
في التعرف عمى تطور المناىج التدريبية  أو، بدنية صفاتخاصة بالتعرف عمى متوفرات من  بحوثفي 
 ما شابو ذلك من استخدامات كثيرة . أو
 
 

                                                           

.254ص، 1989، وجيو محجوب: عمم الحركة، دار الكتابة لمطباعة و التوزيع، بغداد  1  
، 1995اإلسكندرية،  ،، منشأة المعارفت األداء الحركي: دليل القياسات الجسمية و اختبارامجيد جابر و آخرون  2

  .90ص
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 مواصفات األداء :
تتم وم برفع ذراعو القريبة من الجدار، و يقار في وقوف المختبر قرب الجدار و يتمخص أداء ىذا االختبو 

ءة جديدة عن ليؤشر قرا لألعمىم يقوم المختبر بالقفز ث، ومن تصمو ذراع المختبر ارتفاع أقصىقراءة 
الفرق بين القياسيين ىو المؤشر المعتمد في تحديد إنجاز المختبر في القوة ، و الممدودةطريق ذراعو 

 االنفجارية لعضالت الرجمين .
 القفز العمودي لسارجنت. اختبار االختبار: اسم* 
 : قياس القوة االنفجارية لمرجمين.الهدف من االختبار* 
تدرج  أنسم عمى 160سبورة تثبت عمى حائط، بحيث تكون حافتيا مرتفعة عن األرض ب  األدوات:* 

الحائط مباشرة وفقا يمكن االستغناء عن السبورة ووضع العالمات عمى ، )سم( 400-151بعد ذلك من )
 طباشير. ،(، قطعلشروط األداء

 الشروط:* 
، كما يجب عدم رفع الذراع كمييما من األرض أوعند أداء العالمة األولى يجب عدم رفع إحدى الكعبين 

رغب في ذلك(  إذا، لممختبر الحق في مرجحتين )وضع العالمة أثناءالكتف األخرى  المميزة عن مستوى 
 .اأفضميتسجل  ثالثة محاوالتلكل مختبر ، عند التحضير لموثب

 التسجيل: * 
ارية من القوة االنفج ما يتمتع بو المختبر ية عن مقدارتعبر المسافة بين العالمة األولى و العالمة الثان

 .لمرجمين مقاسة ب )السنتمتر(
 

 
 سارجنت.ل: اختبار القفز العمودي 07رقم الشكل 
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 1:اختبار الوثب العريض من الثبات -2 -1 -4
 قياس القوة االنفجارية لمرجمين في الوثب لألمام.: الغرض من االختبار* 
ثالثة ونصف متر وعرض واحد ونصف متر+ شريط قياس+ يخطط مكان الوثب أرضية مستوية بطول األدوات: * 

 سم. 5خطوط متوازية بالمتر+ تقسم المسافة بين كل متر بخطوط أخرى متوازية بين كل منيا 
يقوم المختبر بثني  ،يقف المختبر خمف خط البداية بحيث تكون القدمان متوازيتين متباعدتين قميالالتعليمات: * 

ومرجحة الذراعين خمفا والوثب لإلمام ألبعد مسافة ممكنة وذلك برفع القدمين ومد الركبتين ومرجحة الركبتين 
 .الذراعين

 شروط األداء :* 
 يتم االرتقاء بالقدمين معا. -
 يفضل أن تكون األرض غير ممساء لتساعد عمى الدفع. -
 لممختبر ثالث محاوالت وتحسب أحسن محاولة. -

 : * التسجيل
 قياس المسافة من خط البداية إلى آخر جزء من الجسم يممس األرض من اتجاه خط البداية.  يتم 

 
 .الوثب العريض من الثبات اختبار :08 رقم الشكل    
 

                                                           
  .233، ص2007 ، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة،4، طفي التربية الرياضية فرحات: القياس واالختبارليمى السيد  1
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 1للرشاقة: Tاختبار -4-1-3
 قياس الرشاقة.الغرض من االختبار: * 
 .أقماعميقاتي، : األدوات* 
 :األداءمواصفات * 
القمع  إلىثم  Bالقمع  إلى  A ينطمق الالعب من القمعأقماع كما ىو مخطط في الشكل،  أربعةتوضع  

C  ثمD  و العودة لمقمعB  األولوالرجوع لمقمع A . 
 التسجيل:* 
 العودة لقمع البداية. إلى غاية االنطالق إشارة إعطاءيحسب الوقت المستغرق من  -
 محاولة منيا. لكل العب ثالث محاوالت تسجل أحسن -
 

 
                

 لمرشاقة. T: اختبار 09 رقم الشكل                  
 
 2:الضرب الساحق القطري ر اختبا -4 -4-1
 دقة الضرب الساحق في االتجاه القطري. قياس الغرض من االختبار:* 
  مرتب كما ىو في الشكل. طائرة كرات طائرة + ممعب كرة 5األدوات :  *

                                                           
 .18، ص2011المجنة االولمبية البحرينية: اختبارات المياقة البدنية، بدون دار نشر، البحرين،  1
 .208ص، مرجع سابق دمحم صبحي حسانين،حمدي عبد المنعم: 2
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 :مواصفات األداء  * 
 5عمى المختبر أداء  3بحيث يقوم المدرب باإلعداد لو من مركز  4يقوم المختبر بالضرب الساحق من مركز 

محاوالت المخصصة لو وفقا  5محاوالت بالضرب الساحق القطري ويحسب لممختبر المحاوالت الصحيحة في 
 لقواعد التسجيل.

 التسجيل: *
 .يحة تسقط فييا الكرة داخل المربعنقاط لكل ضربة ساحقة صح 4 -
 .نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في المنطقة المخططة 3 -
 نقطتان لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في المنطقتين ''أ'' و ''ب''. -
 نقطة لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في المنطقة ''ج''. -
 نقطة. 0ىذه المناطق تحسب  خارج -
 
 

 
 

.الضرب الساحق في االتجاه القطري  اختبار :10رقم  الشكل  

 األسس العلمية لالختبارات: -5
قل عممي البد من مراعاة الشروط ذات ثوتطبيقيا و  استخدامياحتى تكون لالختبارات صالحية في 

  .األسس العممية لالختباراتو 
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 االختبار:  ثبات  -5-1
إذا ما تكرر تطبيقو تحت نفس الظروف، فإذا  باستمراربو مقدرة االختبار عمى إعطاء نفس النتائج  يقصد
يعطي  تابثال االختبارثابتة، فإن  األخرى عدة مرات عمى نفس المختبرين مع بقاء الشروط  االختبارطبق 

                                     1نفس النتائج في كل مرة يطبق فييا.
في نفس نفس المجموعة و ا عادة تطبيقو عمى بأسموب تطبيقو و  االختبار ثباتبالتأكد من  قمنادراستنا و في 

العبين، و  أربعة، حيث طبقنا االختبار عمى عينة استطالعية من مجتمع الدراسة بمغ عددىم الظروف
معامل الثبات  بإيجادسبعة أيام، ثم بعد ذلك قمنا  إجرائيا ا عادةو  راتاالختبا إجراءكان الفارق الزمني بين 

لمتغيرين كميين لقياس االرتباط بين متغيرين كميين  االرتباط بيرسون لكل اختبار حيث استعممنا معامل 
 :حيث rفي العينة و رمزه 

  
 ∑     ∑    ∑   

√  ∑     ∑      ∑    ∑   
 

 
 وكانت نتائج االختبارات كما يمي:

 .0,93 نتائج اختبار القفز العمودي لسارجنت: -
 .0,98 نتائج اختبار الوثب العريض من الثبات: -
 .0,96 لمرشاقة: Tنتائج اختبار  -
 .0,92: نتائج اختبار دقة الضرب الساحق -

 ومنو يمكن القول أن االختبارات عمى درجة عالية من الثبات.
 : االختبارصدق   -5-2

ليدفو الذي وضع من أجمو،  االختبارالجيد الذي يدل عمى مدى تحقيق  االختبارالصدق أىم شروط  يعتبر
 2لمقياس فيما وضع لقياسو". االختبار"مدى صالحية االختباريقصد بصدق و 

      ثبات اإلختبار √=   االختبارو صدق                
                                                           

التوزيع، عمان، الثقافة لمنشر و  دار ،1ط ،االجتماعيةي العموم اإلنسانية و البحث العممي ف أساليب: دمحم الغربي كامل 1
 .264ص ،2007

، 1993 ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1حصاء و القياس النفسي و التربوي، طمقدم عبد الحفيظ: اإل  2
  .146ص
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 وكانت نتائج صدق االختبارات كما يمي:
 . 0,96لسارجنت:نتائج اختبار القفز العمودي  -
 .0,99 نتائج اختبار الوثب العريض من الثبات: -
 .0,98 لمرشاقة: Tنتائج اختبار  -
  .0,96: نتائج اختبار دقة الضرب الساحق -

              ومنو يمكن القول أن االختبارات كانت صادقة.
 : االختبارموضوعية  -5-3

فس الدرجة بغض النظر عن من كان يعطي ن إذاموضوعيا  االختبار"يعتبر  يعرفو فان دلين بأنو
 كانت االختبارات موضوعية ألنيا أعطت نفس النتائج بغض النظر عن من يسجميا.و  1.يصححو"

 متغيرات الدراسة: -6
  المتغير المستقل: -6-1

وفي  ،2ىو العامل الذي يتناولو الباحث بالتغيير لمتحقق من عالقتو بالمتغير التابع لموضوع الدراسة
 .البرنامج التدريبي المقترحدراستنا ىو 

 المتغير التابع:  -6-2
في دراستنا ىو و  ،يبذلو أوتتغير حينما يطبق الباحث المتغير المستقل  أوتختفي  أوىو الظاىرة التي توجد 

 .الضرب السحقميارة 
 مجاالت الدراسة: -7
 المجال المكاني:  -7-1

تدرب فييا والتي ت والية جيجلالرياضات منقوش بالميمية  بالقاعة متعددة ةالميداني الدراسة قمنا بإجراء
 .2005ديسمبر  20الذي تأسس في فريق األولمبي الميمي الكتامي لمكرة الطائرة و ل الفئات السنية

 
 

                                                           
 القاىرة، مركز الكتاب لمنشر،، 1ط، التطبيقيالرياضي معاني: موسوعة التدريب ين، احمد كسري اندمحم صبحي حس 1

  .202، ص1998
 القاىرة،الدار المصرية المبنانية لمنشر،  ،1ط و نظرياتو المعاصرة، االتصال :السيد عماد مكاوي، ليمى حسين حسن 2

  .26ص ،1998
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 المجال الزماني: -7-2
في الجانب موافقتو عمى الموضوع قمنا باالنطالق وع المذكرة عمى األستاذ المشرف و بعد عرض موض

 نجازه عمى مرحمتين ىما:إتم تطبيقي فكانت بدايتو شير فيفري و النظري، أما الجانب ال
جراءالمعمومات في الجانب التطبيقي و  جمعالدراسة االستطالعية و  المرحلة األولى: - التجربة  ا 
 .2021/ فيفري/ 13يوم  إجرائيا ا عادة، و 2021/ فيفري/ 6ستطالعية يوم اال
االنطالق بتطبيق البرنامج و  ،2021/ فيفري/ 16القبمي يوم الثالثاء االختبار  إجراء الثانية:المرحلة  -

 بإجراءحيث قمنا  ،2021 /مارس /30غاية يوم الثالثاء  إلى 2021/ فيفري/ 20التدريبي يوم السبت 
الختبار البعدي وبعدىا قمنا بإجراء االثالثاء، يومي السبت و  األسبوعحصة تدريبية بواقع حصتين في  12

 .2021/ أفريل/ 03يوم السبت 
 المجال البشري : -7-3

 لميميولمبي امن العبي الكرة الطائرة لفريق األعينة  عمىالبرنامج التدريبي و  تاالختبارا بإجراء قمنا
 .التي قدرت بعشرة العبينسنة و  17الكتامي أقل من 

 األساليب اإلحصائية: -8
 :  ىيإحصائية و ستنا ىذه عدة وسائل في درا استعممنا

بين متغيرين كميين في  االرتباطلمتغيرين كميين لقياس  االرتباط بيرسون معامل  :االختبار ثباتمعامل * 
 :( حيث r )العينة و رمزه 

  
 ∑     ∑    ∑   

√  ∑     ∑      ∑    ∑   
 

 حيث:
r:  بيرسون  االرتباطمعامل . 

   .yفي xحاصل ضرب مجموع :   ∑
n:  .مجموع العينة 

 .xمجموع قيم المتغير:  ∑
  .y: مجموع قيم المتغير ∑

 .x: مجموع مربعات قيم المتغير  ∑
                                             .y: مجموع مربعات قيم المتغير   ∑
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 االختبار:معامل صدق * 

  ثباث اإلختبار √= االختبارصدق                          

 
 الحسابي: المتوسط* 

                             ̅  
∑ 

 
 

 
 حيث:

 .المتوسط الحسابي: ̅ 
 .عدد التكرارت:  ∑
n: . عدد أفراد العينة 
 المعياري: االنحراف* 

حيث يدخل استعمالو في الكثير من قضايا التحميل اإلحصائي و  أدقيا ألنوىو أىم مقاييس التشتت 
القيم متقاربة و العكس صحيح،  أن(، فإذا كانت قيمتو صغيرة فإنو يدل عمى S، يرمز لو بالرمز )االختبار

 و يعرف قانونو كما يمي :

  √
∑    ̅  

     
 

 بحيث :
X: القيمة                                                . 
 .المتوسط الحسابي :̅ 
S: المعياري  االنحراف. 
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 ستيودنت : T اختبار* 
الغير  لقياس داللة فروق المتوسطات المرتبطة و الغير مرتبطة لمعينات المتساوية و االختباريستخدم ىذا 

 1: متساوية و عالقتو كالتالي

T = 
 ̅   ̅ 

 

√     

   
 

     

   

 

 .المتوسط الحسابي لمعينة األولى ) القبمي( :  ̅ 
 .المتوسط الحسابي لمعينة االولى ) البعدي( :  ̅ 

 .مربع االنحراف المعياري لمعينة األولى القبمي :      
  .مربع االنحراف المعياري لمعينة األولى البعدي :      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الدار الدولية  ،1ط، سس ياس بتطبيقات و تدريبات عمى برامج  ،سعد جالل: مبادئ اإلحصاء النفسياحمد   1

 .85،ص2008 الثقافية، القاىرة، تثماراتلالس
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 :خالصة
ىذه اإلجراءات  أنتمييد لمعمل الميداني حيث  االستطالع، فكان ل ىذا الفصل اإلجراءات الميدانيةلقد شم

نجاح أي بحث ميما بمغت درجتو العممية مرتبط بشكل  أنبر أسموب منيجي في أي بحث عممي و تعت
 البحث الرئيسية .      دحدو  ضبطكون في كيفية ياتو الميدانية ألن جوىر الدراسة أساسي بإجراء

ذلك بتحديد ذا االتجاه و ا الفصل وضع خطة محددة األىداف والغايات في ىعميو قد حاولنا من خالل ىذو 
المنيج المالئم لطبيعة  تم ذلك بتحديدالمتغيرات وحدود البحث، و  ضبطتساعدنا في  أنالنقاط التي يمكن 

تماشيا  القيام بدراسة استطالعيةو  يخدم مشكمة البحث الرئيسية، كما تم تحديد عينة البحثالذي البحث، و 
تحديد طرق القياس و  األدوات الالزمة، لذلك اختيارلعممية، و مع طبيعة البحث العممي ومتطمباتو العممية وا

الطرق  اختيارر الحسن لتجربة البحث الرئيسية و المتغيرات التي من شأنيا إعاقة السي ضبطالمستخدمة و 
 مناقشة النتائج .ئمة التي تساعدنا في عممية عرض وتحميل و الوسائل اإلحصائية المالو 
 
 
 

 



 

 الفصل السادس:
عرض النتائج 

 ومناقشتها
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 تمهيد:

نميااف القااون اانفةار ااف لمااارةمب  تحقيقااا دىااداا دراسااتنا المتم مااف  ااث م ر ااف تاار بر مرنااامج تاادر مث مقتاار  لت
قمناااا ساانف  78أقااال ماا  صاان  الرشاااقف عمااس تحساااب  ميااارن القاارى السااااحر لاادا اعمااث ال ااارن الطااائرن و 

ل قااد تاار تفر ااا النتااائج المتحصاال عمبيااا  ااث ةااداو ماايم موقااوعيا ي تمااد عمااس المنطاار  و متحمباال النتااائج تح
إلااس كلاان قمنااا  جاصقااا فالطاارا اصحصااائيف التااث تاار التطاارا إلبيااا ساااجقا  اساات نا جمةموعااف ماا  الوسااائل و و 

 متم بل النتائج تم يم ميانيا.
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 ها:تحليلعرض النتائج و  -1

 البعدي للقفز العمودي لسارجنت: ئج االختبارين القبلي و عرض نتا -1-1

 ااختجار الج دي ااختجار القممث المعمو  
 :6 67 17المعى رقر 
 68 60 10المعى رقر 
 :6 65 10المعى رقر 
 60 58 15المعى رقر 
 66 60 16المعى رقر 
 61 58 17المعى رقر 
 :6 68 18المعى رقر 
 69 60 19المعى رقر 
 :6 65 :1المعى رقر 
 :6 67 71المعى رقر 
 الج دي لمقفز ال مودي لسارةنت د راد ال بنف التةر ميف.ااختجار   القممث و  نتائج: 11جدول رقم 

 

المتوساااااااااااا   
 الحسامث

اانحاااااااااراا 
 الم ياري 

 Tقيمااااااااااااااااااااااف أدنس قيمف أعمس قيمف
 المحسوجف

القيمااااااااااااااااااااااااف 
ااحتماليااااااف 
 المصاحجف

درةاااااااااااااااااااااااااااف 
 الحر ف

 الدالف

ااختجاااااااااااااار 
 القممث

52,20 3,32 57 47  
 

7,91 
 

 
 

10111 
 

 
 
9 

 
 

دال 
 إحصائيا

ااختجاااااااااااااار 
 الج دي

56,80 3,15 59 50 

 ; غبر دالف إحصائيا1016<; دالف إحصائيا  القيمف ااحتماليف 1016 >القيمف ااحتماليف 

الج ااادي لمقفاااز ال ماااودي لساااارةنت د اااراد ال بناااف القمماااث و ف ماااب  نتاااائج ااختجاااار   مقارنااا :10جددددول رقدددم 
 التةر ميف.
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 اااث ااختجاااار القمماااث  لممةموعاااف التةر مياااف بتقااان لناااا أ  المتوسااا  الحساااامث 10مااا  خااامل الةااادول رقااار 
لممةموعاااف   أماااا المتوسااا  الحساااامث لمختجاااار الج ااادي 3,32يسااااوي اانحاااراا الم يااااري و  52,20يسااااوي 

 df=9عناد درةاف الحر اف  Tج اد حسااى   و 3,15يقادر ىاانحاراا الم يااري و   56,80التةر مياف يقادر ى
مماا   1016أقال ما   وىث 10111والقيمف ااحتماليف المصاحجف ليا 7,91وةدناىا  0,05مستوا الدالف و 

قفاز الج ادي لمإحصائيف مب  ااختجار   القممث و ي نث وةود  روا كات دالف و بدل أ  النتائج دالف إحصائيا 
 .0,05مستوا الدالف و  df=9ال مودي لسارةنت لم بنف التةر ميف عند درةف الحر ف 

 

 

 نتائج ااختجار   القممث والج دي لمقفز ال مودي لسارةنت د راد ال بنف التةر ميف.: 10الشكل رقم 
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 البعدي للوثب العريض من الثبات: عرض نتائج االختبارين القبلي و  -1-0

 ااختجار الج دي ااختجار القممث المعمو  
 065 060 17المعى رقر 
 056 :00 10المعى رقر 
 066 067 10المعى رقر 
 050 006 15المعى رقر 
 061 057 16المعى رقر 
 056 009 17المعى رقر 
 068 066 18المعى رقر 
 061 056 19المعى رقر 
 060 059 :1المعى رقر 
 :05 057 71المعى رقر 
 الج دي لمو ى ال ر ض م  ال جات د راد ال بنف التةر ميف.ااختجار   القممث و  نتائج: 10جدول رقم 

 

المتوساااااااااااا   
 الحسامث

اانحاااااااااراا 
 الم ياري 

 Tقيمااااااااااااااااااااااف أدنس قيمف أعمس قيمف
 المحسوجف

القيمااااااااااااااااااااااااف 
ااحتماليااااااف 
 المصاحجف

درةاااااااااااااااااااااااااااف 
 الحر ف

 الدالف

ااختجاااااااااااااار 
 القممث

056 7070 066 006  
 

8076 
 

 
 

10111 
 

 
 
9 

 
 

دال 
 إحصائيا

ااختجاااااااااااااار 
 الج دي

061 5075 068 050 

 ; غبر دالف إحصائيا1016<; دالف إحصائيا  القيمف ااحتماليف 1016 >القيمف ااحتماليف 

 

مقارنااف مااب  نتااائج ااختجااار   القممااث والج اادي لمو ااى ال اار ض ماا  ال جااات د ااراد ال بنااف : 10جدددول رقددم 
 التةر ميف.
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لممةموعاااف التةر مياااف بتقااان لناااا أ  المتوسااا  الحساااامث  اااث ااختجاااار القمماااث   15مااا  خااامل الةااادول رقااار 
 250 يقااادر ى  أماااا المتوسااا  الحساااامث لمختجاااار الج ااادي 6,63يسااااوي  اانحاااراا الم يااااري و  245يسااااوي 

وةادناىا  0,05و مساتوا الدالاف  df=9عناد درةاف الحر اف  Tج اد حسااى   و 4,64ى اانحراا الم ياري و 
ممااا بااادل أ  النتااائج دالاااف   1016وىااث أقاال مااا   10111والقيمااف ااحتماليااف المصااااحجف ليااا تسااااوي 7,15

لمو اااى ال ااار ض مااا  الج ااادي إحصاااائيف ماااب  ااختجاااار   القمماااث و ي ناااث وةاااود  اااروا كات دالاااف و إحصاااائيا 
 .0,05وا الدالف مستو  df=9لم بنف التةر ميف عند درةف الحر ف  ال جات

 

 

 نتائج ااختجار   القممث و الج دي لمو ى ال ر ض م  ال جات د راد ال بنف التةر ميف.: 10الشكل رقم 
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 للرشاقة: Tعرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي الختبار  -1-0

 

 ااختجار الج دي ااختجار القممث المعمو  
 71077 77081 17المعى رقر 
 71096 710:1 10رقر المعى 

 71057 77061 10المعى رقر 
 71065 77071 15المعى رقر 
 71006 70011 16المعى رقر 
 77058 70019 17المعى رقر 
 71001 77000 18المعى رقر 
 71000 71091 19المعى رقر 
 71008 77051 :1المعى رقر 
 71061 70010 71المعى رقر 
 د راد ال بنف التةر ميف. لمرشاقف Tمختجار ااختجار   القممث والج دي نتائج: 10جدول رقم 

 

المتوساااااااااااا   
 الحسامث

اانحاااااااااراا 
 الم ياري 

 Tقيمااااااااااااااااااااااف أدنس قيمف أعمس قيمف
 المحسوجف

القيمااااااااااااااااااااااااف 
ااحتماليااااااف 
 المصاحجف

درةاااااااااااااااااااااااااااف 
 الحر ف

 الدالف

ااختجاااااااااااااار 
 القممث

77060 1056 71091 70010  
 

7007- 
 

 
 

10111 
 

 
 
9 

 
 

دال 
 إحصائيا

ااختجاااااااااااااار 
 الج دي

71068 1007 71001 77058 

 ; غبر دالف إحصائيا1016<; دالف إحصائيا  القيمف ااحتماليف 1016 >القيمف ااحتماليف 

 لمرشاقف د راد ال بنف التةر ميف. Tالج دي اختجار ف مب  نتائج ااختجار   القممث و مقارن :10جدول رقم 
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لم بناف التةر مياف يسااوي بتقان لناا أ  المتوسا  الحساامث  اث ااختجاار القمماث   17م  خامل الةادول رقار 
 10,57 قاااادر ى  أمااااا المتوساااا  الحسااااامث لمختجااااار الج اااادي 0,45يساااااوي  اانحااااراا الم ياااااري و  11,52

وةادناىا  0,05و مساتوا الدالاف  df=9عند درةف الحر اف  Tج د حساى   و 0,36ى اانحراا الم ياري و 
مما بدل أ  النتائج  1016وىث أقل م   10111والقيمف ااحتماليف المصاحجف ليا تساوي ( -6,36)تساوي 

 لمرشااقف Tاختجاار  الج اديإحصاائيف ماب  ااختجاار   القمماث و ي نث وةاود  اروا كات دالاف و دالف إحصائيا 
 .0,05و مستوا الدالف  df=9لم بنف التةر ميف عند درةف الحر ف 

 

 

 لمرشاقف د راد ال بنف التةر ميف. Tااختجار   القممث والج دي اختجار نتائة:10الشكل رقم 
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 عرض نتائج االختبارين القبلي و البعدي الختبار الضرب الساحق في التجاه القطري: -1-0

 

 ااختجار الج دي ااختجار القممث المعمو  
 77 75 17المعى رقر 
 75 71 10المعى رقر 
 76 : 10المعى رقر 
 75 70 15المعى رقر 
 70 71 16المعى رقر 
 77 70 17المعى رقر 
 76 75 18المعى رقر 
 76 77 19المعى رقر 
 77 76 :1المعى رقر 
 77 9 71المعى رقر 
القرى الساحر  ث ااتةاه القطري د اراد ال بناف اختجار  ااختجار   القممث والج دي نتائج: 10جدول رقم
 التةر ميف.

 

المتوساااااااااااا   
 الحسامث

اانحاااااااااراا 
 الم ياري 

 Tقيمااااااااااااااااااااااف أدنس قيمف أعمس قيمف
 المحسوجف

القيمااااااااااااااااااااااااف 
ااحتماليااااااف 
 المصاحجف

درةاااااااااااااااااااااااااااف 
 الحر ف

 الدالف

ااختجاااااااااااااار 
 القممث

77071 0007 76 19  
 

6067 
 

 
 

10111 
 

 
 
9 

 
 

دال 
 إحصائيا

ااختجاااااااااااااار 
 الج دي

75061 7069 77 77 

 ; غبر دالف إحصائيا1016<; دالف إحصائيا  القيمف ااحتماليف 1016 >القيمف ااحتماليف 

مقارناااف ماااب  نتاااائج ااختجاااار   القمماااث و الج ااادي لمقااارى السااااحر القطاااري د اااراد ال بناااف : 10جددددول رقدددم 
 التةر ميف.
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 يسااوي لم بناف التةر مياف بتقن لنا أ  المتوسا  الحساامث  اث ااختجاار القمماث   19م  خمل الةدول رقر 
  14,50قااادر ى  أماااا المتوسااا  الحساااامث لمختجاااار الج ااادي  2,36يسااااوي  اانحاااراا الم يااااري و 11,60

وةاادناىا  0,05مسااتوا الدالااف و  df=9عنااد درةااف الحر ااف  Tج ااد حساااى   و 1,58ىاانحااراا الم ياااري و 
النتائج دالاف  مما بدل أ  1016وىث أقل م   10111والقيمف ااحتماليف المصاحجف ليا تساوي 5,51تساوي 

لمقارى السااحر القطاري  إحصائيا ي نث وةود  روا كات دالف إحصائيف مب  ااختجار   القممث و الج ادي
 .0,05و مستوا الدالف  df=9لم بنف التةر ميف عند درةف الحر ف 

 

 التةر ميف.الج دي لمقرى الساحر القطري د راد ال بنف نتائج ااختجار   القممث و  :11الشكل رقم 
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 مناقشة نتائج الدراسة:  -0

 اااث إطاااار موقاااوع دراساااتنا والاااكي بتطااارا لتااار بر مرناااامج تااادر مث مقتااار  لتنمياااف القاااون اانفةار اااف لمااارةمب  
ساانف  وماا   78والرشاااقف عمااس تحسااب  ميااارن القاارى الساااحر لاادا اعمااث ال اارن الطااائرن صاان  أقاال ماا  

ارات التث شاممت اختجاار القفاز ال ماودي لساارةنت  اختجاار ااختجإةراء خمل النتائج المتحصل عمبيا م  
لمرشاااقف  واختجااار القاارى الساااحر القطااري والمساات ممف ماا  أ ااراد  Tالو ااى ال اار ض ماا  ال جااات  اختجااار 

  ساانقور جمناقشااف النتااائج المتحصاال 19إلااس  17ال بنااف التةر ميااف والتااث سااةمت نتائةيااا  ااث الةااداول ماا  
 كاآلتث; والفرقيف الرئيسيف والدراسات الساجقف والمشاميف ت الفرعيف عمبيا و ر الفرقيا

 الفرضيات الفرعية: -0-1

 الفرضية الفرعية األولى: -

م  أةل التحقر م  الفرقيف الفرعيف ادولس التث تفرض وةود تر بر لممرنامج التدر مث المقتر  لتنميف القون 
سانف   78اانفةار ف لمرةمب  عمس تحسب  ميارن القرى الساحر لدا اعمث ال رن الطائرن صن  أقل ما  

 مودي لسارةنت والو ى ال ر ض م  ااختجار   القممث والج دي اختجارات القفز البةى الرةوع إلس نتائج 
 ال جات.

وةود  روا كات دالف إحصائيف  اث اختجااري القفاز  15إلس  17المسةمف  ث الةداول م   أظيرت النتائج
المحسااوجف اختجااار القفااز ال مااودي  Tال مااودي لسااارةنت والو ااى ال اار ض ماا  ال جااات  حباا  كاناات قيمااف 

المحساوجف  T  وكانت قيمف 1016وىث أقل م   10111جف ليا والقيمف ااحتماليف المصاح 80:7لسارةنت 
  1016وىث أقال ما   10111والقيمف ااحتماليف المصاحجف ليا  8076اختجار الو ى ال ر ض م  ال جات 

وىااكا باادل عمااس وةااود تاار بر لممرنااامج التاادر مث المقتاار  لتنميااف القااون اانفةار ااف لماارةمب  عمااس تحسااب  ميااارن 
 سنف. 78 القرى الساحر لدا اعمث ال رن الطائرن صن  أقل م 

تتفاار نتااائج ىااكه الدراسااف ماا  نتااائج دراسااتث ماا  نبنااث عمااد الاارحير وكبااروا  سااب  الاادب   واباات ز ااا    و 
وخ باار ىشااار  حباا   ااث الدراسااف ادولااس توصاال الطالجااا  إلااس تاار بر المرنااامج التاادر مث المقتاار  عمااس تنميااف 

الدراساف ال انياف توصال الطالجاا  القون اانفةار ف لتحسب  ميارن السحر م  اارتقااء  اث ال ارن الطاائرن  و اث 
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أ  لمقااون اانفةار اااف أ ااار كمبااار  ااث تنمياااف صااافف اارتقااااء لاادا اعماااث كااارن الباااد  وىااو ماااا توصااامنا إلياااو  اااث 
  رقبتنا ادولس.

 اث ال ارن الطاائرن ت تمار ال امال ادساساث و ث ىكا الصدد بؤكد رامث   الطاىر ساالر أ  القاون اانفةار اف 
نيااا ميااارن القاارى الساااحر  حباا  يحتاااا اعااى ال اارن الطااائرن لتنميااف ىااكه الصااافف  ااث ميااارات مختمفااف م

   الو اى ال ماودي لموصاول إلاس أعماس مساا ف ممكناف تميباد لمقارى خاصف عناد أدائاو القار ات اليةومياف
 1.بتوق  عمس القون اانفةار ف لمرةمب الساحر 

تادر مث المقتار  لتنمياف القاون اانفةار اف لمارةمب  وي زوا الطالمب  ككلن سمى التحسا  إلاس  اعمياف المرناامج ال
سانف  اث تحقبار التقادر  78عمس تحسب  مياارن القارى السااحر لادا اعماث ال ارن الطاائرن صان  أقال ما  

متحدبااااد القاااادرات لصااااالن القياااااس الج اااادي لممةموعااااف التةر ميااااف  و رةاااا  كلاااان لتطمباااار المرنااااامج التاااادر مث 
والمرحمف ال مر ف  ومراعان ممدأ الفروا الفرديف واستغمل الوساائل الجشار ف  والميارات المناسجف ل بنف الدراسف

والماديف المتو رن  واستخدار طرا متنوعف  ث التدر ى واحتواء المرناامج عماس تماار   مختاارن ومقنناف وممنياف 
 عمس أسس عمميف.

 الفرضية الفرعية الثانية: -

تث تفرض وةود تر بر لممرنامج التدر مث المقتر  لتنميف القاون م  أةل التحقر م  الفرقيف الفرعيف ال انيف ال
ساانف  بةااى  78الرشاااقف عمااس تحسااب  ميااارن القاارى الساااحر لاادا اعمااث ال اارن الطااائرن صاان  أقاال ماا  

 لمرشاقف. Tالرةوع إلس نتائج ااختجار   القممث والج دي اختجار 

المحسااوجف  Tلمرشاااقف  حباا  كاناات قيمااف  Tأظياارت النتااائج وةااود  ااروا كات دالااف إحصااائيف  ااث اختجااار 
  وىااكا باادل عمااس وةااود 1016وىااث أقاال ماا   10111( والقيمااف ااحتماليااف المصاااحجف ليااا -7007تساااوي )

تااار بر لممرناااامج التااادر مث المقتااار  لتنمياااف الرشااااقف عماااس تحساااب  مياااارن القااارى السااااحر لااادا اعماااث ال ااارن 
 سنف. 78الطائرن صن  أقل م  

                                                           
 .05رامث   الطاىر سالر; مرة  سامر  ص1
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ه الدراساف ما  نتاائج دراساف ما  حماودن ممقاسار الاكي اساتخمص أ  لتماار   الرشااقف الخاصاف وتتفار نتاائج ىاك
دور  ااث تحسااب  ميااارن القاارى الساااحر ماا  المنطقااف الخمفيااف  ااث ال اارن الطااائرن  يااو مااا توصاامنا إليااو  ااث 

 . رقبتنا ال انيف

لرشااقف ما  تغببار ااتةااه و ث ىكا الصدد برا عمد ال ر ر محمود أ  القار ف السااحقف تظيار  بياا أىمياف ا
حباا  باارا أ  الرشاااقف ماا  أىاار القاادرات التااث ت سااى الر اقااث القاادرن واحااد   ماا  دمااج عاادن ميااارات  ااث   

  توقبتااو  توا قااو  توازنااو انساايامبتو  وتحاادد درةااف دقتااو  عمااس ادداء الحركااث  ااث كا ااف ميااارات ال اارن الطااائرن
حساسااااو جااتةاىااااات وساااارعف رد   مااااو  وت كااااس مقاااادرن الةساااار عمااااس  ااسااااترخاء  ااااث التوقباااات الصااااحين وا 

والمسا ات  كما تسير  ث إتقا  الميارات الحركيف وتغببر ااتةاه الحركث أ ناء الطبرا   ث الياواء  وكاكلن 
تغببار الساارعات والخاداع جااالتمر ر والتنوياا   اث القاار ات اليةوميااف طجقاا لمتطمجااات الم ااى ودماج أ  اار ماا  

 1دن وجالسرعف المزمف لألداء المياري لمقر ف اليةوميف.ميارن  ث حركف واح

وي اازوا الطااالمب  ساامى التحساا  إلااس  اعميااف المرنااامج التاادر مث المقتاار  لتنميااف الرشاااقف عمااس تحسااب  ميااارن 
سنف  ث تحقبر التقدر لصالن القياس الج دي  78القرى الساحر لدا اعمث ال رن الطائرن صن  أقل م  

ف  و رةاا  كلاان لتطمباار المرنااامج التاادر مث و اار ادسااس ال مميااف واحتاارار مجاااد  التاادر ى لممةموعااف التةر مياا
المختمفااف واساااتغمل الوساااائل المتاحاااف والتنويااا   اااث طااارا التااادر ى  وكاااو  تماااار   الرشااااقف تتسااار جالتشاااو ر 

 والتنا س مب  المعمب  ما بة مير بندمةو   ث الحصف التدر ميف وال مل مةديف.

 الرئيسية: الفرضية -0-0

م  أةل التحقر م  صحف الفرقيف الرئيسيف والتث كانت بوةد تر بر لممرنامج التدر مث المقتر  لتنميف القون 
 ارن الطاائرن صان  أقال ما  اانفةار ف لمرةمب  والرشاقف عمس تحسب  ميارن القرى السااحر لادا اعماث ال

قايف أساساا عماس مقارناف نتاائج ااختجاار   بةى ال اودن لمفرقايات الفرعياف  حبا  ت تماد ىاكه الفر  سنف 78
وتقباااير التحسااا  مااا  اختجاااار  القمماااث والج ااادي ل بناااف الدراساااف اختجاااارات القاااون اانفةار اااف لمااارةمب  والرشااااقف

نةاااد أ  ىناااان  اااروا كات دالاااف إحصاااائيف ماااب   19إلاااس  17القااارى الساااحر  ومااا  نتاااائج الةاااداول مااا  
ختجارات الج ديف  الشثء الكي بدل عمس وةود تحس   ث نتائج مختم  ااختجارات القمميف والج ديف لفائدن اا
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ااختجارات المدنيف والميار ف ج د تطمبر المرنامج التدر مث  مما بدل عمس تحقر الفرقيف الرئيسيف أي وةود 
تااار بر لممرناااامج التااادر مث المقتااار  لتنمياااف القاااون اانفةار اااف لمااارةمب  والرشااااقف عماااس تحساااب  مياااارن القااارى 

 سنف. 78الساحر لدا اعمث ال رن الطائرن صن  أقل م  

ونرة  ىاكا لمتار بر اابةاامث لموحادات التدر مياف المطجقاف عماس عبناف الدراساف حبا  تقامنت تماار   خاصاف 
جالقون اانفةار ف لمرةمب  والرشاقف  واست مالنا طرا مختمفف  ث التدر ى منفصمف  متصمف ومدمةف  وكانات 

 ف وممنيف عمس أسس عمميف محترمف لمجاد  التدر ى والفئف ال مر ف.ىكه التمار   مقنن

وتتفااار نتاااائج ىاااكه الدراساااف مااا  نتاااائج دراساااف أحماااد  اااارس   الصاااالن الاااكي توصااال أ  لممرناااامج التااادر مث 
المقتار  لتحسااب  القادرات المدنيااف الخاصاف جميااارن القار ف الساااحقف  اعمياف عمااس تحساب  ميااارن الساحر لاادا 

 الطائرن  وىو ما توصمنا لو  ث  رقبتنا الرئيسيف. ناشئ ال رن

القون اانفةار اااف لمااارةمب  والرشااااقف( أدا إلاااس التحسااا   اااث الةاناااى أ  التحسااا   اااث الةاناااى المااادنث)حبااا  
   القااادرات المدنياااف ت اااد مااا  أىااار متطمجاااات ادداء الميااااري  اااث ال ااارن الطاااائرن الميااااري )القااارى السااااحر(

ال مقاف ماب  المياارات ادساسايف لم جاف ال ارن الطاائرن ومتطمجاتياا المدنياف المختمفاف ىاث عمقاف الحدب ف  إك أ  
عااادادب  يكاااو  ىناااان انفصاااال ماااب  اص   اأعناااد إعاااداد المعماااب  و  عتجاااارااو يقاااف بةاااى أ  توقااا   اااث 

 كلن  الميارن  مل عمس ال كس بةى أ  تتر تنميف ال ناصر المدنيف جما بتفر م  متطمجات  المياري والمدنث
  ندما يمتمن المعى الصفات المدنيف  يحقر نةاحا  ث عمميف التدر ى وجالتالث اارتقاء جمستوا المعمب  

حاد أركاا  التادر ى الاكي ي تماد أ المكو  المادنث ي تمار  مدرةف عاليف يستطي  أداء الميارات جصورن أ قل 
ترن م  المياارات الحركياف  اث ت او   المعاى ما  عميو  ث تنميف المعى وىو م  ادسس اليامف الكي يش

حب  يستمزر أداء الميارات ادساسيف قرورن ال ش  ع  مكونات ادداء المدنث ل ل مياارن  الناحيف المدنيف 
 1.عمس حدن
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 االستنتاجات واالستنتاج العام: -0

المساتخدمف  اث الدراساف و اث  استنادا إلس ما تر التوصال إلياو  اث الدراساات النظر اف والقياساات وااختجاارات
المتاحااف  و ااث قااوء أىااداا الدراسااف  تحاادود عبنااف الدراسااف وخصائصاايا وتساااؤاتيا و رقااياتيا واصمكانيااا
واساتنادا إلاس اصةاراءات ال ممياف المتج اف  فوأدواتيا وادةيزن المستخدمف  وم  خمل ةما  الم موماات الدقيقا

 ى اصحصائث أمك  التوصل إلس ااستنتاةات التاليف; ث نفس السياا  واعتمادا عمس نتائج ادسمو 

المرناااااامج التااااادر مث المقتااااار  أدا إلاااااس تحساااااب  متغبااااارات القااااادرات المدنياااااف )القاااااون اانفةار اااااف لمااااارةمب   -7
 والرشاقف(.

 المرنامج التدر مث أدا إلس تحسب  وز ادن   اليف ميارن القرى الساحر. -0

 ااااث الفااااروا مااااب  التحساااا   ااااث ادداء المياااااري  ويظياااار كلاااان التحساااا   ااااث ادداء الماااادنث أدا إلااااس  -0
 ااختجارات القمميف والج ديف لصالن ااختجارات الج ديف.

 ارتفاع نسجف التحس   ث المستوا المدنث والمياري مما بدل عمس نةا  المرنامج التدر مث. -5

لتحساب  القادرات المدنياف الخاصاف التوصل إلس  م ف اختجارات مدنيف يمك  استخداميا كاردان موقاوعيف  -6
 جميارن القرى الساحر.

ومما سمر نستطي  اصةاجف عماس التسااؤل الرئيساث  نقاول أناو بوةاد تار بر لممرناامج التادر مث المقتار  لتنمياف 
ال رن الطاائرن صان  أقال القون اانفةار ف لمرةمب  والرشاقف عمس تحسب  ميارن القرى الساحر لدا اعمث 

الدراسف النظري  وأيقا توا ر  ب  نستنتج أ  نتائج دراستنا توا ر ما تطرقنا إليو  ث ةانىسنف  ح 78م  
 الدراسات المشاميف التث استندنا إلبيا  ث دراستنا.
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 التوصيات: -0

إ  ىااكه الدراسااف مااا ىااث إا محاولااف جساايطف محصااورن  ااث حاادود اصمكانيااات المتااو رن لاادبنا ونااود أ  ت ااو  
ا  ااااث ىااااكا المةااااال  وعمااااس قااااوء النتااااائج المتوصاااال إلبيااااا نتقاااادر مااااج ض ااقتراحااااات مدايااااف لجحااااو  أخاااار 

  ونرماال ت ااو  كا الموقااوع سااواء كااانوا مسااؤولب   ماادر ب  أو حتااس اعمااب ىااوالتوصاايات إلااس ماا  بيمياار 
 دراسف تساىر  ث تحسب  مستوا ر اقف ال رن الطائرن.

عمميف سميمف لتنميف القدرات المدنيف الخاصف جال رن ااىتمار موق  مرامج تدر ميف مقننف ممنيف عمس أسس  -
 الطائرن لممرحمف السنيف قبد الدراسف لما ليا م  تر بر إبةامث واقن عمس مستوا ادداء  ث ال رن الطائرن.

 تطمبر مرامج تدر ميف تتقم  القون اانفةار ف والرشاقف لما ليما م  أىميف لمعى ال رن الطائرن. -

اء الدراسااات والجحااو  ال مميااف عمااس الميااارات اليةوميااف  ااث ال اارن الطااائرن دىمبتيااا ال مباارن ااىتمااار ماا ةر  -
  ث إحراز أ مر عدد م  النقاط والفوز جالمجار ات.

ااىتمار م ةراء الدراسات والجحو  عمس القدرات المدنيف خاصف لدا الناشئب  الكب  ي دو  الممنف ادولاس  -
 ل مميف التدر ى.

اصاال التاادر ى عمااس القاادرات المدنيااف الخاصااف خاامل  تاارن المنا سااات لقااما  اسااتمرار تحساا  قاارورن تو  -
 القدرات الميار ف لدا المعمب .

قرورن استخدار طرا وأسالبى التدر ى المناسجف خمل الوحدات التدر ميف  لمتركبز عماس التمر ناات التاث  -
 ت مل  ث نفس المسار الحركث والمشاميف لألداء المياري.

 التر بد عمس استخدار ااختجارات المدنيف والميار ف جشكل دوري لتقبير مستوا المعمب  ومدا تطورىر. -

 محاولف ااطمع عمس كل ما ىو ةدبد  ث عمر التدر ى الر اقث وخاصف  ث ال رن الطائرن.

والفروا الفرديف مب  تو بر اددوات وادةيزن المزمف م  مراعان عوامل ادم  والسممف وخصائص النمو  -
 المعمب .
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  خاتمة:

من خالل دراستنا ىذه قمنا بتسميط الضوء عمى رياضة الكرة الطائرة، باعتبارىا من أشير الرياضات حيث 
قباال كبيرين من مختمف فئات وأعمار المجتمع، و  القت استحسانا مقارنة بعمر رغم عمرىا القصير نسبيا وا 

تبعين في عدة بمدان من المتتطاعت كسب العديد من الممارسين و بعض الرياضات األخرى إال أنيا اس
التشويق وعمى ذلك يجب تحديد بعض متطمباتيا البدنية نظرا لما العالم، والكرة الطائرة تتميز باإلثارة و 

لمطموبة في المنافسات والتظاىرات ية اذلك لضمان الفعالمارسييا من لياقة بدنية عالية، و يحتاجو م
 الدولية.المحمية و 

ين ىامين لالعب الرشاقة باعتبارىما مطمبين بدنيعمى القوة االنفجارية لمرجمين و  ولقد ركزنا في دراستنا ىذه
ما عمى ميارة الضرب الساحق خاصة، حيث بعد طرحنا إلشكالية أىميتي الكرة الطائرة، وحاولنا إبراز

عمى أكبر عدد من المراجع  واالطالعت استعانة بالدراسات التطبيقية إبراز صحة الفرضياالدراسة حاولنا 
القيام وسائل البحث من أساليب إحصائية وأدوات الدراسة و التي تخص الموضوع، كما استعنا بمختمف 

 بتطبيق برنامج تدريبي عمى الالعبين.

نمية القوة االنفجارية لمرجمين إبراز تأثير البرنامج التدريبي المقترح لت وفي األخير يمكن القول بأننا استطعنا
 سنة.  71الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرة أقل من و 
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، مركز الكتاب 1زيز أحمد وآخرون: تصميم برامج القوة و تخطيط الموسم التدريبي، طعبد الع-31

 .1996لمنشر، القاىرة، 

عبد العزيز النمر، ناريمان الخطيب: اإلعداد البدني و التدريب باألثقال لمناشئين في مرحمة ما قبل  -30
 .0222البموغ، األساتذة لمكتاب الرياضي، القاىرة، 

، الدار العربية لمعموم، 0الجسماني: سيكولوجية الطفولة والمراىقة و حقائقيا األساسية، ط عبد العمي -33
1994. 

 .0221،القاىرة،  األىرام مطابع ، تعميم و تدريب الطائرة الكرة: عبدالكريممحمود-34

 .0224القادسية،  الرياضي، الطيف لمطباعة، لمتدريب العممية األسس الالمي: حسين عبدهللا-35

عطاء هللا احمد: المرشد في البحث العممي لطمبة التربية البدنية والرياضية، ، بوداود عبد اليمين -36
 .0229ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 المعارف، منشأة اتجاىات، -مفاىيم -أسس الرياضي التدريب بريقع: جابر حممي، دمحم عصام-37
 .1997 اإلسكندرية،

 .1987، جامعة بغداد، بغداد،1ئرة التكنيك و التكتيك الفردي، طعقيل عبد هللا رشيد: الكرة الطا -38

الفردي الحديث، مطبعة التعميم العالي،  والتكتيكعقيل الكاتب، عامر جبار: الكرة الطائرة التكنيك -39
 .0220بغداد،
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عمي فيمي البيك: أسس إعداد العبي كرة القدم واأللعاب الجماعية، مطبعة التوني، اإلسكندرية،  -42
1990. 

عمي فيمي البيك، عباس عماد الدين: المدرب الرياضي في األلعاب الجماعية تخطيط و تصميم  -41
 .0223برامج األحمال التدريبية نظريات و تطبيقات، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

عمي دمحم عبد الوىاب: التدريب والتطوير مدخل عممي لفعالية األفراد و المنظمات، معيد اإلدارة  -40
 .1981العامة، الرياض، 

 .1998قانون، دار الفكر العربي، القاىرة،  -تحميل -تعميم -عمي مصطفى طو: الكرة الطائرة تاريخ-43

 -اإلطالة -ةو الق -ة في تدريب التحملفاضل كامل مذكور، عامر فاخر شغاتي: اتجاىات حديث-44
 .0211، مكتبة المجمع العربي، عمان، 1التيدئة، ط

لطمبة المرحمة الثانية في كميات التربية الرياضية،  الرياضي التدريبوآخرون:  مالح عبد فاطمة -45
 .0211مكتبة المجتمع العربي لمنشر، عمان، 

، دار وائل 3فوزي غرايبية وآخرون: أساليب البحث العممي في العموم االجتماعية واإلنسانية، ط -46
 .0220لمنشر والتوزيع، عمان، 

فيروز مامي زراقة، فضيمة زراقة: السموك العدواني لدى المراىق بين التنشئة االجتماعية وأساليب  -47
 .0213ام لمنشر والتوزيع، األردن، المنظور والمعالجة، دار األي -المعاممة الوالدية

 .1998، دار الفكر، عمان، 1قاسم حسن حسين: عمم التدريب الرياضي في األعمار المختمفة، ط -48

 .1988قاسم حسن حسين، عبد عمي نصيف: مبادئ عمم التدريب الرياضي، دار المعرفة، بغداد، -49
، دار الثقافة لمنشر 1اإلنسانية واالجتماعية، ط كامل دمحم الغربي: أساليب البحث العممي في العموم -52

 .0227والتوزيع، عمان، 

 .0211المجنة االولمبية البحرينية: اختبارات المياقة البدنية، بدون دار نشر، البحرين، -51

، مركز الكتاب لمنشر، 4ليمى السيد فرحات: القياس واالختبار في التربية الرياضية، ط -50
 .0227القاىرة،
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 آخرون: دليل القياسات الجسمية و اختبارات األداء الحركي، منشأة المعارف،جيد جابر و م -50
 .1995اإلسكندرية، 

ممدوح إسماعيل عيسى يوسف: قواعد وميارات الكرة الطائرة، مؤسسة عالم الرياضة لمنشر، -53
 .0215اإلسكندرية، 

، دار الفكر العربي، القاىرة، 1دمحم حسانين: القياس و التقويم في التربية البدنية و الرياضية، ط -54
0221. 

 .0220، القاىرة ، دار المعارف،13دمحم حسن عالوي: عمم التدريب الرياضي، ط -55

 .1990ضي، دار المعارف، القاىرة، دمحم حسن عالوي: عمم التدريب الريا -56
العربي،  الفكر الرياضية، دار المنافسات و التدريب في الرياضي النفس عممالوي: دمحم حسن ع -57

 .0220القاىرة، 

دمحم صبحي حسانين، حمدي عبد المنعم: األسس العممية لمكرة الطائرة و طرق القياس لمتقويم، مركز  -58
 .1997الكتاب لمنشر، القاىرة، 

نشأة المعارف، اإلسكندرية، كرة السمة، مدمحم عبد الرحيم إسماعيل: تدريب القوة العضمية في  -59
0212. 

دمحم نصر الدين رضوان: اإلحصاء االستداللي في عموم التربية البدنية والرياضية، دار الفكر العربي  -62
 .0223لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

مؤسسة ،1ط التطبيق، -مصطفى أحمد عبد الوىاب: التدريبات البدنية في كرة اليد لمناشئين النظرية -61
 .0215اإلسكندرية،  ،عالم الرياضة

األسابيع التدريبية، ي تخطيط و تطبيق برامج الوحدات و مفتي إبراىيم حماد: دليل المدرب الرياضي ف -60
 .0221مركز الكتاب لمنشر، القاىرة، 

الفكر العربي،  ، دار1قيادة(، ط-تطبيق -الحديث) تخطيط الرياضي التدريبمفتي إبراىيم حماد: -63
 .1998القاىرة، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1التربوي، طمقدم عبد الحفيظ: اإلحصاء والقياس النفسي و  -64
1993. 
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 والمدرب، دار لالعب الرياضي لمتدريب العممية األسس السيد: لطفي دمحم الفاتح، مصطفي وجدي -65
 .0220والتوزيع، القاىرة،  لمنشر ليدىا

 .1989التوزيع، بغداد، م الحركة، دار الكتابة لمطباعة و وجيو محجوب: عم-66
يحيى السيد الحاوي: المدرب الرياضي بين األسموب التقميدي والتقنية الحديثة في مجال التدريب،  -67
 .1998، المركز العربي لمنشر، القاىرة، 1ط
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 القواميس والمعاجم: -2

 .1996، دار الفكر، مصر، 1أكرم زكي خطايبة: موسوعة الكرة الطائرة الحديثة، ط -1

 .0221عصام نور الدين: معجم نور الدين الوسيط، دار الكتاب العممية، لبنان،  -0
 .1997عمي بن ىادية و آخرون: القاموس الجديد، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  -3
 .0210عمي حسن أبو جاموس: المعجم الرياضي، دار أسامة لمنشر و التوزيع، األردن،  -4
 .0211، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة، 5مجمع المغة العربية: المعجم الوسيط، ط -5
، مركز الكتاب 1دمحم صبحي حسانين، احمد كسري معاني: موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي، ط -6

 .1998لمنشر، القاىرة، 
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 :العممية المجالت-3

ذياب الشطرات: العالقة بين أداء بعض الميارات اليجومية وترتيب الفرق المشاركة في بطولة األندية  -1
 .0228 ، فمسطين،6، عدد 00العربية الثامنة لمكرة الطائرة سيدات، مجمة جامعة النجاح لألبحاث، مجمد 

الستجابة لممشكالت مى اتحديد االحتياجات التدريبية نموذج مقترح يعتمد ع الجبالي: سعد أحمد -0
 .1997، السعودية، 4العدد ، 2تجنب المشكالت المستقبمية، المجمة العربية لمتدريب، المجمد الحالية و 
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20/02/2021التاريخ:    مكان االنجاز: القاعة متعددة الرياضات                                       

دقيقة 85زمن الحصة:    الميمية.                                                            -منقوش   

     10عدد الالعبين:                                           وسائل االنجاز: شبكة، أقماع، حمقات،

صافرة، كرات، عوارض، كراسي، حواجز.                                                   ميقاتي،    

.لمرجمين تطوير القوة االنفجارية -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   

بين
حة 

الرا
 

ات
موع

مج
 ال

ات
موع

مج
  ال

بين
حة 

الرا
 

رت
كرا
 الت

رات
كرا
 الت

زمن
 ال

شدة
 األىداف اإلجرائية التمارين والوضعيات التدريبية ال

حل
مرا
 ال

    

د 20
 

55 %
 

 .التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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90 %
   

   
   

 
   

   
   

   
  

60%
   

.التدريب عمى سمم العمل -1    
 

 :ى شكل ورشاتلالعمل ع -2
متر مع اجتياز  10مسافة : لskipping  1الورشة- 

 .متر بسرعة 5األقماع ثم الجري لمسافة 
القفز  ممدودة( بأرجل)القفز عمى الحبل  :2الورشة - 
 .ارتفاع ممكن بسرعة مع مد الرجمين ألعمىى الحبل مع
 5)الحمقات المتقاربة(: الترتيب يكون  :3الورشة  -

 -حمقتين -حمقة -حمقتين –قات يسارحم 5حمقات يمين 
 .ترتيبيا ياحمقة والقفز حسب

عمل تمارين القرفصاء و الجري بأقصى  :4الورشة - 
 .متر 5سرعة لمسافة 

 

تطوير الرشاقة. -  
تطوير السرعة  -

 الحيوية.
تطوير القوة  -

لمرجمين.االنفجارية   
تقوية األطراف  -

سية السفمية.
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 الوظيفيمستواىا 
 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

01حصة رقم:   
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23/02/2021مكان االنجاز: القاعة متعددة الرياضات                                        التاريخ:   

دقيقة 90الميمية.                                                              زمن الحصة:  -منقوش   

     10عدد الالعبين:  وسائل االنجاز: شبكة، أقماع، حمقات،                                         

ميقاتي، صافرة، كرات، عوارض، كراسي، حواجز.                                                      

.تطوير القوة االنفجارية لمرجمين -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   
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د 20
 

55 %
 

 .التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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95 %
   

   
  

90%
   

  
   

   
   

  
80%

   
   

   
  

75%
   

75%
أمتار ثم العودة  3أمتار والعودة لخط  9الجري لخط  -1  

لمجية المقابمة لمممعب والعودة لخط أمتار  3لخط 
.المنتصف ثم الجري بسرعة لخط النياية  

 20ارتفاع الدرجة يقوم الالعب بصعود الدرج حيث  -2
 .20عدد الدرجات سم و 

  .القفز برجمين درجة درجة -  
.القفز برجمين درجتين -  
 5يقوم الالعبون بالقفز برجل واحدة فوق األعمدة ) -3

.متر 20الجري بأقصى سرعة لمسافة و  (أعمدة   
.تغيير الرجل و القيام بنفس التمرين -  
يقوم الالعبون متر و  2220نضع الشبكة بارتفاع  -4
لمناطق معينة. الضرب الساحقب  

إجراء مقابمة تطبيقية. -5  
 

تطوير الرشاقة. -  
تغيير القدرة عمى  -

 االتجاه.
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تقوية األطراف  -

 السفمية.
تطوير ميارة الضرب  -

 الساحق ودقتو.
 

سية
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

02حصة رقم:   
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27/02/2021مكان االنجاز: القاعة متعددة الرياضات                                        التاريخ:   

دقيقة 90الميمية.                                                              زمن الحصة:  -منقوش   

     10عدد الالعبين:  وسائل االنجاز: شبكة، أقماع، حمقات،                                         

                                 ميقاتي، صافرة، كرات، عوارض، كراسي، حواجز.                    

.تطوير القوة االنفجارية لمرجمين -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   
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55 %
 

 .التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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70%

   
   

   
   

   
 

د 10
العمل عمى سمم التدريب. -1    

توضع أربعة أقماع عمى شكل مربع، ينطمق المعب  -2
من وسط المربع إلى القمع األول والعودة لموسط ثم القمع 

  .الثاني والعودة لموسط وىكذا
 ى شكل ورشاتلالعمل ع -3
الجيد  االرتدادو   القفز العمودي عمى المقاعد :1الورشة -
  ض.األر درجة عند التالمس مع  90ثني الركبتين بزاوية و 
كغ عمى مستوى الصدر  3حمل الكرة الطبية :2الورشة -

 .و القفز بيا
  .ى الحبلمين معا عقفزات جانبية بالرجم إجراء:3الورشة -
القفز عن طريق فتح الرجمين لمجانب مع : 4الورشة -

  .مدودة جيداكغ، األرجل م 12وزنو  أثقالرفع قضيب 
 إجراء مقابمة تطبيقية. -4

تطوير الرشاقة. -  
القدرة عمى تغيير  -

 االتجاه.
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تقوية األطراف  -

 السفمية.
تطوير تحمل القوة. -  
 

سية
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .استرجاعمشي و  -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

03حصة رقم:   
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02/03/2021التاريخ: مكان االنجاز: القاعة متعددة الرياضات                                          

دقيقة 95الميمية.                                                              زمن الحصة:  -منقوش   

     10عدد الالعبين:  وسائل االنجاز: شبكة، أقماع، حمقات،                                         

.                                                   ميقاتي، صافرة، كرات، عوارض، كراسي، حواجز   

.تطوير القوة االنفجارية لمرجمين -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   

بين
حة 

الرا
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ات
موع

مج
  ال

بين
حة 
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رت
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زمن
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شدة
 األىداف اإلجرائية التمارين والوضعيات التدريبية ال

حل
مرا
 ال

    

د 20
 

55 %
 

 .التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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ميي
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          2  

   
 

   /
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95%
   

 
  

55% 
   

   
 

 
70%

عب ، يقوم الالTتوضع أربعة أقماع عمى شكل حرف  -1  
متر،  10بالجري من القمع األول نحو القمع الثاني لمسافة 

متر والجري لمقمع الرابع  5مقمع الثالث لمسافة ثم الجري ل
 ثم العودة لمقمع الثاني، ثم العودة لنقطة البداية.

متر، يقوم  5يوضع قمعين متقابمين بينيما مسافة  -2
يابا.الالع   ب بالجري بأقصى سرعة ولمس القمعين ذىابا وا 

المدرب بتمرير الكرة لالعبين وأثناء طيران يقوم  -3
ليقوم الالعب  6أو  2أو  1الالعب لضرب الكرة يقول رقم 
  بتوجيو السحق لممنطقة المذكورة.

إجراء مقابمة تطبيقية. -4  
 

تطوير الرشاقة. -  
القدرة عمى تغيير  -

 االتجاه.
تطوير سرعة رد  -

 الفعل.
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تطوير ميارة الضرب  -

 الساحق ودقتو.
 

سية
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 من تيدئة تمكن الالعب -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

04حصة رقم:   
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06/03/2021مكان االنجاز: القاعة متعددة الرياضات                                        التاريخ:   

دقيقة 85الميمية.                                                              زمن الحصة:  -منقوش   

     10عدد الالعبين:  وسائل االنجاز: شبكة، أقماع، حمقات،                                         

                                 ميقاتي، صافرة، كرات، عوارض، كراسي، حواجز.                    

.تطوير القوة االنفجارية لمرجمين -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   

بين
حة 

الرا
 

ات
موع

مج
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ات
موع

مج
  ال

بين
حة 
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رت
كرا
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كرا
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زمن
 ال

شدة
 األىداف اإلجرائية التمارين والوضعيات التدريبية ال

حل
مرا
 ال

    

د 20
 

55 %
 

 التحية -
 .محتوى الحصة شرح -
 اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.

دية
ميي
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95 %  
   

   
   

   
  

  
70%

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

 
75%

   العمل عمى سمم التدريب. -1  
 ى شكل ورشاتلالعمل ع -2
بالرجمين معا عمى مقعد البدالء والنزول القفز  :1الورشة -

  بوضعية النصف قرفصاء، والنزول لألرض ومعاودة القفز.
يصعد الالعبون عمى مقعد البدالء وبعد :2الورشة -

لألرض واالرتداد بالقفز ألعمى  لبالنزو اإلشارة يدفع جسمو 
 .مسافة ممكنة

القيام بوضعية القرفصاء والقفز عاليا والعودة  :3الورشة -
لوضعية القرفصاء والقفز مرة ثانية مع عمل فاصل زمني 

  .قصير بين القفزتين
نفس التمرين السابق لكن برجل واحدة مع : 4الورشة -

 تغيير الرجل كل خمسة قفزات.
 إجراء مقابمة تطبيقية. -4

تطوير الرشاقة. -  
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تقوية األطراف  -

 السفمية.
تطوير تحمل القوة. -  
سية 

لرئي
 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

05حصة رقم:   
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09/03/2021مكان االنجاز: القاعة متعددة الرياضات                                        التاريخ:   

دقيقة 90الميمية.                                                              زمن الحصة:  -منقوش   

     10عدد الالعبين:  وسائل االنجاز: شبكة، أقماع، حمقات،                                         

                                 ميقاتي، صافرة، كرات، عوارض، كراسي، حواجز.                    

.ميارة الضرب الساحقتطوير  -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   

بين
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الرا
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حة 
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رت
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شدة
 األىداف اإلجرائية التمارين والوضعيات التدريبية ال

حل
مرا
 ال

    

د 20
 

55 %
 

 .التحية -
 .محتوى الحصةشرح  -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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80%

   
 

     
80%

   
   

 
   

   
   

 
  

70%
النيوض  المدرب ع إشارةالجموس عمى األرض وم -1  

ضرب الساحق عمى الشبكة.الوعمل   
القيام بالضرب الساحق عمى الشبكة باليد المعاكسة  -2

. لالعب  
عب بالجري من خط البداية لمكرة الطائرة يقوم الال -3

حتى يصل إلى الشبكة، يقوم بعمل حائط الصد في المركز 
أمتار ويعمل ضرب ساحق لمتمريرة  3والعودة لخط  2

ويقوم بنفس  3القادمة من المدرب، يتحرك جانبيا لممركز 
، ليقوم بالجري لمخمف لغاية خط البداية 4عمل ثم المركز ال

.والقيام بدحرجة ثم يتحرك جانبيا لنقطة بداية التمرين   
إجراء مقابمة تطبيقية. -4  
 

تطوير الرشاقة. -  
تطوير سرعة رد  -

 الفعل.
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تطوير ميارة الضرب  -

 الساحق.
 

سية
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

06حصة رقم:   
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13/03/2021االنجاز: القاعة متعددة الرياضات                                        التاريخ: مكان   

دقيقة 85الميمية.                                                              زمن الحصة:  -منقوش   

     10عدد الالعبين:          وسائل االنجاز: شبكة، أقماع، حمقات،                                 

ميقاتي، صافرة، كرات، عوارض، كراسي، حواجز.                                                      

.تطوير القوة االنفجارية لمرجمين -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   

بين
حة 

الرا
 

ات
موع

مج
 ال

ات
موع

مج
  ال

بين
حة 

الرا
 

رت
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زمن
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شدة
 األىداف اإلجرائية التمارين والوضعيات التدريبية ال

حل
مرا
 ال

    

د 20
 

55 %
 

 التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
نبضات القمب.عدد    
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75%
، يقوم الالعب Tتوضع أربعة أقماع عمى شكل حرف  -1  

متر،  10بالجري من القمع األول نحو القمع الثاني لمسافة 
متر والجري لمقمع الرابع  5ثم الجري لمقمع الثالث لمسافة 

لمقمع الثاني، ثم العودة لنقطة البداية.ثم العودة   
، يدور حول نفسو ويعمل يرمي الالعب الكرة لمحائط -2

   لحائط.ضرب ساحق عمى ا
 :ى شكل ورشاتلالعمل ع -3
  ر.مت 5لمسافة   skipping  حركة إجراء :1الورشة -
 .القيام بقفزات متباعدة مع تغيير االرتكاز :2الورشة -
القفز من عمى حافة الكرسي ثم االرتداد  :3الورشة -

 بالضرب الساحق.مباشرة والقيام 
حواجز مع ثني الركبتين لألمام  5القفز فوق  :4الورشة -

 .)متر في كل اتجاه 5يمييا جري سريع منعرج )
 إجراء مقابمة تطبيقية. -4

تطوير الرشاقة. -  
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تقوية األطراف  -

 السفمية.
تطوير تحمل القوة. -  
سية 

لرئي
 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 الوظيفيمستواىا 
 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

07حصة رقم:   
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16/03/2021مكان االنجاز: القاعة متعددة الرياضات                                        التاريخ:   

دقيقة 90الميمية.                                                              زمن الحصة:  -منقوش   

     10عدد الالعبين:  وسائل االنجاز: شبكة، أقماع، حمقات،                                         

ميقاتي، صافرة، كرات، عوارض، كراسي، حواجز.                                                      

.تطوير ميارة الضرب الساحق -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   

حة
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 األىداف اإلجرائية التمارين والوضعيات التدريبية ال

حل
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د 20
 

55 %
 

 .التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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70%
ياب، ومع  5الجري الجانبي لمسافة  -1   متر ذىاب وا 

اإلشارة ينطمق الالعب إما أمام أو خمف عمى حسب أمر 
 المدرب.

يرمي المدرب كرات زاحفة عمى األرض الواحدة تمو  -2
األخرى ويجب عمى الالعب توقيفيا قبل الخروج من ميدان 

 الكرة الطائرة. 
عمى  2و  3و  4بالسحق من المراكز يقوم الالعب -3

.التوالي في االتجاه القطري   
  

إجراء مقابمة تطبيقية. -4  
 

تطوير الرشاقة. -  
تطوير سرعة رد  -

 الفعل.
تطوير القدرة عمى  -

 تغيير االتجاه.
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تطوير ميارة الضرب  -

 الساحق.
 

سية
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 الالعب من تيدئةتمكن  -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

08حصة رقم:   
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20/03/2021مكان االنجاز: القاعة متعددة الرياضات                                        التاريخ:   

دقيقة 95الميمية.                                                              زمن الحصة:  -منقوش   

     10عدد الالعبين:  وسائل االنجاز: شبكة، أقماع، حمقات،                                         

ميقاتي، صافرة، كرات، عوارض، كراسي، حواجز.                                                      

.تطوير القوة االنفجارية لمرجمين -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   

بين
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ريبيةالتمارين والوضعيات التد ال  األىداف اإلجرائية 

حل
مرا
 ال

    

د 20
 

55 %
 

 .التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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60 %

   
   

60%
مع الشبكة لعمل الصد ويرمي المدرب يقفز العبان  -1  

ويتسابقان لمسكيا. نالكرة ليعود الالعبا  
نفس التمرين ولكن يستقبل الالعب الذي في جيتو  -2

الكرة لزميمو الذي يمررىا لو ويعمل ضرب ساحق في 
 االتجاه القطري. 

من وضعية نصف قرفصاء يقفز الالعب لمقعد  -3
متر. 5البدالء والنزول وعند اإلشارة الجري بسرعة لمسافة   

ينزل الالعب من كرسي البدالء ويرتد لتنفيذ الضرب  -4
 الساحق.

  
إجراء مقابمة تطبيقية. -4  
 

تطوير الرشاقة. -  
تطوير سرعة رد  -

 الفعل.
تطوير القدرة عمى  -

 تغيير االتجاه.
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تطوير ميارة الضرب  -

 الساحق.
 

سية
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

09حصة رقم:   
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.تطوير القوة االنفجارية لمرجمين -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   

بين
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الرا
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بين
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رت
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زمن
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شدة
 األىداف اإلجرائية التمارين والوضعيات التدريبية ال

حل
مرا
 ال

    

د 20
 

55 %
 

 .التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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ميي
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70%
 3يقسم الالعبون إلى فرق كل فريق يتكون من  -1  

نقاط في منطقة الستة أمتار. 5العبين، تمعب مباراة ل   
نفس التقسيم السابق ولكن يدخل العب فقط يمعب  -2

الكرة ويخرج ليدخل زميمو وىكذا حتى سقوط الكرة تحتسب 
 نقطة. 

قفزات متتالية ثم يعود  3يقفز الالعب مع الشبكة  -3
أمتار ليضرب الكرة المعدة لو من طرف المدرب. 3لخط   

في االتجاه  2م مركز ث 4الضرب الساحق من مركز  -4
 المستقيم واالتجاه القطري لمناطق محددة.

  
إجراء مقابمة تطبيقية. -4  
 

تطوير الرشاقة. -  
تطوير القدرة عمى  -

 تغيير االتجاه.
تحسين القدرة عمى  -

 التحرك في الميدان.
تحسين الواجبات  -

 الدفاعية واليجومية.
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
ميارة الضرب تطوير  -

.ودقتو الساحق  
 

سية
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .جري خفيف حول الممعب -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال
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.تطوير القوة االنفجارية لمرجمين -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   
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شدة
 األىداف اإلجرائية التمارين والوضعيات التدريبية ال

حل
مرا
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د 20
 

55 %
 

 .التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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.العمل عمى سمم التدريب -1    
 

متر مع  1حواجز المسافة بينيم  5القفز عاليا بين  -2
عمل فاصل زمني صغير بين القفزتين واالنطالق بسرعة 

. متر 10مسافة   
 

 1حواجز المسافة بين حاجزين  4عمى  يقفز الالعب -3
.2و  3و  4متر ويعمل ضرب ساحق من المراكز   

 
إجراء مقابمة تطبيقية. -4  
 

تطوير الرشاقة. -  
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تطوير ميارة الضرب  -

.الساحق  
 

سية
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .الممعبجري خفيف حول  -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال
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.تطوير القوة االنفجارية لمرجمين -2تطوير الرشاقة /  -1ىدف الحصة:   
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55 %
 

 .التحية -
 .شرح محتوى الحصة -
 .اإلحماء العام )تنشيط الجيازين الدوري و التنفسي( -
.اإلحماء الخاص)تسخينات موجية( -  

 تييئة الالعب نفسيا و -
 فيزيولوجيا.

رفع درجة الحرارة و زيادة  -
 عدد  نبضات القمب.
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جري الالعبين عمى شكل دائرة، وفي الوسط يقف  -1  
العب ومعو عصا ينادي الالعب عمى زميل لو ويترك 

العصا حيث يحاول الزميل االنطالق بسرعة لمنع العصا 
.من السقوط  

مرات واالنطالق بسرعة  5القفز جانبيا عمى القمع  -2
  متر. 5لمسافة 

عمى  2و  3و  4الضرب الساحق من المراكز  -3
.مناطق محددة  

 
إجراء مقابمة تطبيقية. -4  
 

تطوير الرشاقة.  -  
تطوير القدرة عمى  -

 تغيير االتجاه.
تطوير سرعة رد  -

 الفعل.
تطوير القوة  -

 االنفجارية لمرجمين.
تطوير ميارة الضرب  -

 الساحق.
 

سية
لرئي

 ا

    

د 15
 

 

 .الحالة الطبيعية إلىالرجوع بالجسم  -
 .خفيف حول الممعبجري  -
 .مشي و استرجاع -
 .الحصة أثناءحركات اإلطالة لألطراف العاممة  -
.التحية - . 

 تمكن الالعب من تيدئة -
 الداخمية أجيزتومختمف 

 إلىالعودة بيا و 
 مستواىا الوظيفي

 .االعتيادي

مية
ختا

 ال

 

12حصة رقم:   
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 ملخص الدراسة:

تطرقنا في دراستنا ىذه إلى تأثير برنامج تدريبي مقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين والرشاقة عمى 
سنة، دراسة ميدانية فريق  11تحسين ميارة الضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 

 األولمبي الميمي الكتاني لمكرة الطائرة.

 إشكالية الدراسة:

 تأسست إشكالية الدراسة حول تساؤل رئيسي ىو:

ىل يوجد تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين والرشاقة عمى تحسين ميارة 
 سنة؟ 11الضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 

 أما التساؤالت الفرعية فكانت كاآلتي:
التدريبي المقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين عمى تحسين ميارة الضرب  ىل يوجد تأثير لمبرنامج -1

 سنة؟ 11الساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 
ىل يوجد تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب الساحق لدى  -2

 سنة؟ 11العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 

 ضية الرئيسية:الفر 
لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين والرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب  يوجد تأثير

 سنة. 11الساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 

 الفرضيات الفرعية:
ى تحسين ميارة الضرب يوجد تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين عم -1

 سنة. 11الساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 
يوجد تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب الساحق لدى العبي  -2

 سنة. 11الكرة الطائرة صنف أقل من 
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 أهداف الدراسة:
ل في معرفة تأثير برنامج تدريبي مقترح لتنمية القوة تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق ىدف رئيسي يتمث

االنفجارية لمرجمين والرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 
 سنة، وتحت ىذا اليدف الرئيسي اندرج ىدفان فرعيان ىما: 11
تأثير برنامج تدريبي مقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين عمى تحسين ميارة الضرب الساحق  معرفة -1

 سنة. 11لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 
معرفة تأثير برنامج تدريبي مقترح لتنمية الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب الساحق لدى العبي  -2

 سنة. 11الكرة الطائرة صنف أقل من 
 المجال المكاني والزماني للدراسة:

تمت الدراسة الميدانية بالقاعة المتعددة الرياضات منقوش بالميمية والية جيجل، في الفترة الممتدة بين بداية 
 .2021/ أفريل/ 03شير فيفري إلى غاية 

 منهج الدراسة:
تنا حيث قمنا بعمل اختبارات قبمية استعممنا في دراستنا المنيج التجريبي لمعينة الواحدة، ألنو المالئم لدراس

 وبعدية عمى أفراد العينة التجريبية.
 عينة الدراسة:

العبين من  10عينة غير عشوائية قصدية عن طريق المسح الشامل، حيث شممت عينة الدراسة  ذتم أخ
 ستطالعية.سنة بعد إبعاد أفراد العينة اال 11فريق األولمبي الميمي الكتامي لمكرة الطائرة صنف أقل من 

 تقنيات الدراسة:
 تم استخدام االختبارات كتقنية رئيسية في ىذه الدراسة.

 نتائج الدراسة:
 من بين أىم النتائج المتوصل إلييا في الدراسة ما يمي:

يوجد تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين والرشاقة عمى تحسين ميارة  -
 سنة. 11ى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من الضرب الساحق لد

يوجد تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين عمى تحسين ميارة الضرب الساحق  -
 سنة. 11لدى العبي الكرة الطائرة صنف أقل من 
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تأثير لمبرنامج التدريبي المقترح لتنمية الرشاقة عمى تحسين ميارة الضرب الساحق لدى العبي  يوجد -
 سنة. 11الكرة الطائرة صنف أقل من 
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Study summary: 

In our study we discused the effect of a proposed training  program for 

developing the explosive power of the legs and agility on improving the spike 

skill of volleyball players, under the age of 17, a field study of the team olympie 

mili kutami. 

Problematic study: 

Founded around a majour question: 

Is there an effect of a proposed training  program for developing the explosive 

power of the legs and agility on improving the spike skill of volleyball players, 

under the age of 17 ? 

Sub-questions: 

1- Is there an effect of the proposed  program for developing the explosive 

power of the legs on improving the spike skill of volleyball players, under the 

age of 17 ? 

2- Is there an effect of the proposed  program for developing agility on 

improving the spike skill of volleyball players, under the age of 17 ? 

The main hypothesis: 

There is an effect of a proposed training  program for developing the explosive 

power of the legs and agility on improving the spike skill of volleyball players, 

under the age of 17. 

Sub-hypothesis: 

1- There is an effect of the proposed  program for developing the explosive 

power of the legs on improving the spike skill of volleyball players, under the 

age of 17. 

2- There is an effect of the proposed  program for developing agility on 

improving the spike skill of volleyball players, under the age of 17. 

Study objectives: 

The purpose of this study is to achieve the main objective of knowing  the effect 

of a proposed training  program for developing the explosive power of the legs 
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and agility on improving the spike skill of volleyball players, under the age of 

17, under this objective the are two sub-objectives: 

1- Knowing the effect of of the proposed  program for developing the explosive 

power of the legs on improving the spike skill of volleyball players, under the 

age of 17. 

2- Knowing the effect of the proposed  program for developing agility on 

improving the spike skill of volleyball players, under the age of 17. 

Spatial and temporal domain: 

The field study was conducted in Multi-service MANKOUCHE hall, in El milia 

state of Jijel, from the beginning of February to the 30/April/2021. 

Study approach: 

In our study, we used the experimental method for one group, because it is the 

suitable for our study by performing pre and poste testes on the study sample 's. 

The sample: 

An intentional non-random sample was taken by means of a comprehensive 

survey, the study sample included 10 players of the team olympie mili kutami 

under the age of 17, after the demensions of the survey sample membres. 

Thechniques of study: 

Tests were used as the main technique in this study. 

Results of the study: 

Among the most important results of the study are the following : 

- There is an effect of a proposed training  program for developing the explosive 

power of the legs and agility on improving the spike skill of volleyball players, 

under the age of 17. 

- There is an effect of the proposed  program for developing the explosive power 

of the legs on improving the spike skill of volleyball players, under the age of 

17. 
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- There is an effect of the proposed  program for developing agility on 

improving the spike skill of volleyball players, under the age of 17. 

 

 

  

  

 


