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إلى الذین قاسموني أحزاني، وشاركوا أفراحي، وجل عطائهم، والذین دفعوا بي 

خواتي وأبنائهم ٕ   .إلى الفالح أخواتي وا

  *بن سكران: * العائلة الكریمة إلى

إلى كل من ساهم في إنجـــــــاز البحث ولو بكلمة تشجیع من قریب أو من 
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   قال اهللا تعالى                                                

                        وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا  

    ما أسرع قلمي في یدي واسعد قلبي في صدري حیث اكتب هذه الكلمات إلى ابتسامتك      
  غمرني وأنا ال أزال فيبك الحنون الذي یلالحلوة التي تطلع شمسها وتشرق كل یوم لق

  
  
  
  
 

  ـداءاإلھــــ             
  

  
 
  
  

، إلى التي من رماني القدر بین أحضانها بعطفها وحنانها  إلىنعومتي اضافري 
            إلى التي ما فتئت أن ترعاني بنبع حنانها منذ جئت  ، ضحت بنفسها ألجل سعادتي

  .إلى الوجود
  أمي الحنون"   تالجنة تحت أقدام األمها" إلى التي قال فیها أعظم خلق اهللا 

    راغا رهیبا لم ولن یمأله أحد إلى الذي رحل عنا في عز طفولتي وترك ف     
  . علیه اهللا ةرحم، " الجیاللي  "  إلى روح أبي الطاهرة

  .إلى كل أخوتي  وأخواتي الذین اتخذت لهم قلبي مسكنا
  سیف  م وریاض وسی الصغیر الكتكوت خاصة وعائلته نورالدین،  ابراهیم: إلى إخوتي

  .األسماء التي عرفتني وهي في قلبي  و
   ، نور الدین عمارة ، سنوسي سیف الدین  "  : إلى كل زمالء الدراسة

  بن ، لقرع محمد .غوتي عمر.هالل یاسین  ، حبیبي عبد اللطیف ، الجیاللي،شرقي 
   خرباب العید بیطري ، بن عیسى سعادة، ،  امینساحة محمد 

  .وكل من ساعدني في انجاز هذا العمل 
  . التدریب الریاضيإلى كل طلبة قسم 

  عا أهدي هذا العمل إلیكم جمی
  

خالصي  ٕ    إلى وفائي وا
  علي                                                          



 

  شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفان
  

اهللا كثیرا ونشكره شكرا جزیال، الذي كان له الفضل والعطاء الكریم،  نحمد

نحمده ألنه سهل لنا المبتغى وأعاننا على إتمام هذا العمل وسهل لنا 

 :الصعاب وهون علینا المتاعب عمال بقوله تعالى

من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا  

 :أتقدم بجزیل الشكر وخالص التقدیر إلى األستاذ الكریم

 " حمزاوي "  

رشاداته النیرة ٕ فما الذي رافقني خالل إعداد هذا العمل بتوجیهاته القیمة وا

یسعنا إال أن نتضرع إلى المولى عز و جل أن یدیمه شمعة تحترق لتضيء 

لنا نحن أبناء الوطن الدرب نحو السمو بأمنا الجزائر إلى أعلى المراتب و 

أرقاها كما ال ننسى أن نشكر كل من كانت له بصمة في هذا العمل من 

  الریاضي  التدریبأساتذة وطلبة و عمال بقسم 

  .بمستغانم
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Résumé de l’exposé 

 

Titre de l'étude: Le rôle des petits jeux dans le développement des compétences 

d’émetteur en volley-ball  

objectifsdétude: 

       - Comprendre le rôle des petits jeux dans le développement de certaines 

compétences de base aux joueurs de volley-ball minimesde 13-15 ans? 

         - Identifier les différences statistiques entre les deux tests tribal et postes pour les 

deux groupes expérimentaux et de contrôle dans le développement de certaines 

compétences de base en volley-ballminimesde 13-15 ans 

         - Identifier les différences statistiques entre les deux dimensions de tests pour les 

deux groupes expérimentaux et de contrôle dans le développement de certaines 

compétences de base en classe de volley-ball mineur 13-15 ans. 

hypothèses: 

      - Petits jeux un rôle positif dans le développement des compétences de base à des 

joueurs de volley-ballminimesde 13-15 ans 

       - Il existe des différences significatives entre les deux tests tribaux et posttest pour 

les deux groupes expérimentaux et de contrôle dans le développement de certaines 

compétences de base dans le volley-ball minimesde 13-15 ans et en faveur d'un des tests 

a posteriori. 

- Il existe des différences significatives entre les deux tests deux dimensions pour les 

deux groupes expérimentaux et de contrôle dans l'apprentissage des compétences de 

base dans le volley-ball et en faveur du groupe expérimental. 

Les mesures de l'étude: 

Exemple: L'échantillon de recherche de 24 joueurs formés, a été sélectionné comme le 

volley-ball involontaire Municipal elhchem mascara Province de l'équipe. 



sphère spatiale et temporelle: il a fallu le travail de /11  2019 jusqu'au /12 2019 

La méthode utilisée: Utiliser les chercheurs étudiants méthode expérimentale pour 

l'adéquation avec la nature de la recherche 

Les résultats les plus importants ont atteint à: 

1) l'amélioration de base niveau de l'échantillon expérimental et qui cible des 

compétences a été démontré par les essais de poste. 

2) la proportion de l'amélioration du niveau des compétences de base dans notre cible 

était plus grande lorsque l'échantillon expérimental par rapport à l'échantillon témoin, et 

cela a été confirmé par les tests de poste pour chacun des deux groupes. 

- Suggestions et recommandations: 

1 utilisation des petits jeux proposés dans cette étude pour le développement des 

compétences de base (émetteur, récepteur et émetteur battant glissements de terrain) 

dans le volley-ball. 

2 attention aux petits jeux des formateurs est partie au développement des compétences 

de base de volley-ball. 



  ملخص البحث                                         
الكرة الطائرة في  مهارة اإلرسالاأللعاب الصغیرة في تنمیة  تأثیر : عنوان الدراسة

  . سنة 15-13لصنف االصاغر
   :إلى هدف الدراسةت

عند                  مهارة اإلرسالالتعرف على دور األلعاب الصغیرة في تنمیة  -       
   ؟سنة 15-13العبي الكرة الطائرة أصاغر 

التعرف على الفروق اإلحصائیة بین االختبارین القبلي و البعدي           -         
في الكرة الطائرة أصاغر  مهارة اإلرسالللمجموعتین التجریبیة و الضابطة في تنمیة 

  سنة 13-15
ختبارین البعدین للمجموعتین التعرف على الفروق االحصائیة بین اال -         

-13في الكرة الطائرة لصنف االصاغر  مهارة اإلرسالالتجریبیة والضابطة في تنمیة 
 .سنة  15

  :فرضیات الدراسة 
عند العبي الكرة  مهارة اإلرساللأللعاب الصغیرة دور إیجابي في تنمیة  -      

  سنة 15- 13الطائرة أصاغر 
حصائیة بین االختبارین القبلي و البعدي هناك فروق ذات داللة إ -       

في الكرة الطائرة أصاغر  مهارة اإلرسال و الضابطة في تنمیة  للمجموعتین التجریبیة 
  .سنة ولصالح االختبارات البعدیة  13-15

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبارین البعدین للمجموعتین  -
في الكرة الطائرة ولصالح المجموعة  مهارة اإلرسال التجریبیة والضابطة في تعلم

                                       .التجریبیة
 

  : إجراءات الدراسة
العب ، تم اختیارهم بصفة مقصودة من فریق  24تتكون عینة البحث من  : العینة

  .النادي الریاضي للمركب الجواري لدائرة الحشم والیة معسكر 



 اواخر إلى غایة  11/2019استغرقت فترة العمل من   : ي والمكانيالمجال الزمان
2019/12/  

المنهج التجریبي لمالءمته مع طبیعة  الطالبان الباحثاناستخدم  :المنهج المستخدم 
   البحث

  :  النتائج المتوصل إلیهااهم 
 والذيتحسن في مستوى المهارات االساسیة المستهدفة لدى العینة التجریبیة ) 1
  .البعدیة  االختبارات خالل من ضحات
االساسیة المستهدفة في بحثنا كانت أكبر عند  ةنسبة التحسن في مستوى المهارا) 2

البعدیة لكل من  االختبارات العینة التجریبیة مقارنة  بالعینة الضابطة وهذا ما أكدته
  .المجموعتین 

 :االقتراحات و التوصیات  -
( األساسیة  ةالمهارارحة في هذه الدراسة لتنمیة استخدام األلعاب الصغیرة المقت 1

  . في الكرة الطائرة) اإلرسال
المهارات األساسیة  تنمیة  في المدربین طرف من الصغیرة باأللعاب االهتمام 2

 .للكرة الطائرة
 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التعریف بالبحث
  
 



 التعریف بالبحث
 

 1 

  :المقدمة 1

تحتـــل الریاضـــة مكانـــة عالیـــة فـــي المجتمـــع المعاصـــر  وذلـــك بنوعیهـــا الترفیهـــي 
والتنافســي وقــد اهــتم اإلنســان بهــذه الظــاهرة منــذ أن كانــت مجــرد حركــات إمــا معبــرة عــن 

الطبیعیـة الـى أن أصـبحت تخضـع الـى قـوانین وقواعـد مشاعر أو الدفاعیة ضد العوائـق 
ـــث  ـــة وطـــرق األداء وكـــذا مـــن حی ـــث األهمی قابلـــة للتطـــور والدراســـة والتصـــنیف مـــن حی
ـــة، ومـــن بـــین هـــذه الریاضـــات  التخصصـــات، فظهـــرت ریاضـــات فردیـــة وأخـــرى جماعی

 .الجماعیة نجد لعبة  الكرة الطائرة
مــن األلعــاب الجماعیــة التــي جــاء  لــذا فــإن التــاریخ الریاضــي یعتبــر الكــرة الطــائرة

اختراعها نتیجة البحث عن طریقة جدیدة لقضاء أوقات الفراغ فهي لعبة سـهلة المنافسـة 
ال تحتـاج الـى معــدات وهیاكـل كبــرى بالمقارنـة مــع الریاضـات الجماعیــة األخـرى، یغیــب 
 فیهـا عنصــر االحتكـاك البــدني بالخصـم ممــا یجعلهــا ریاضـة تقــل فیهـا اإلصــابات ویكثــر

  )1997الجمیلي، (.اإلقبال من كل األعمار والجنسین
  

لطرق تعلیم الناشئین األخذ بعین  اختیارهعند  درب الریاضيلذا وجب على الم  
رة كإحدى هذه الطرق یااللعاب الصغوهنا تأتي الطفل الشدید للعب ،  میولاالعتبار 

الكرة الطائرة لما تشكله من إمكانیة تحسین مستوى الالعب ، هذا مدرب التي یستعملها 
عالیة  اریةهماألخیر وحتى یصبح فردا المعا في اللعبة وجب علیه أن یمتلك صفات 

تؤهله إلى أن یكون في مصاف ممارسي هذه اللعبة التي أضحت تستقطب المالیین ، 
االرسال ، ( ة القاعدیة لذا وجب التفكیر في تحسین وصقل هذه المهارات األساسی

  .المهارىلالعب مستوىالقصد النهوض ب...) االستقبال ، السحق 
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إن لأللعاب الصغیرة الدور الكبیر " ودیـع یاسین التكریتي واخرونوفي هذا الصدد یقول 
في تعلم المهارات األساسیة  إذ  یمكن أن تسهم إلى حد كبیر وبشكل ایجابي في 

التمرینات المستعملة وأسالیب تنفیذها ، فضالعن تسهیل عملیة التعلم تحقیق التنوع في 
واالحتفاظ بالمهارة مع مراعاة صعوبة المهارة المطلوب تعلمها أو سهولتها من خالل 
تباع التنظیم عند أدائها وهذا یتحقق من خالل األلعاب القریبة من اللعب التي  ٕ التدرج وا

، 2013التكریتي، ( لصحیح الخالي من األخطاءتسهم بقدر كبیر في األداء الحركي ا
 .)306صفحة 

وعلى ضوء كل هذا فقد جاء بحثنا الذي سنحاول من خالله دراسة مدى تأثیر  
،  الكرة الطائرة رة كطریقة حدیثة وفعالة في تعلم المهارات األساسیة فيیصغااللعاب ال

هذا ما حفزنا ودفعنا إلى اختیار هذا الموضوع ، وقد قمنا بتقسیم بحثنا على النحو 
  : التالي

ــــة    ـــــص الباب االول للدراســــ ـــث الى بابین، حیث خصـ ــــم هذا البحــــ ــــ تم تقسی
اللعب و االلعاب وقد جاء في الفصل األول دراسة .فصلین النظریة، واشتملت على 

، حیث تطرقناالى مفهوم اللعب و االلعاب الصغیرة و انواع و المرحلة العمریة ةالصغیر 
و المرحلة العمریة  اللعب و خصائصه وكدا اهداف االلعاب الصغیرة و ممیزاتها

  . الخاصة بهذه الدراسة و اهم خصائصها
و اهم المهارات االساسیة  یحتوي على الكرة الطائرةفي حین كان الفصل الثاني   

 .افیه
  :البحثمشكلة2

تعتبر لعبة كرة الطائرة بصورتها الحالیة احدي األلعاب الراقیة التي تمارس في اللقاءات 

الدولیة واألولمبیة، وتجلب العدید من جمهور المشاهدین وذلك بسبب كونها إحدى 
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یعتمد ألعاب الكرة التي تمیزت بخصائص خاصة میزتها عن باقي األلعاب الجماعیة،و 

المهارات االساسیة م یفي تعل مدربي الكرة الطائرة على الطرق التقلیدیةالكثیر من 

تحقق الفائدة المرجوة في تسریع  تعد الطرق لم للفئات الصغرى بالرغم من أن هذه

میول استغالل ومن جهة أخرى عدم  ،من جهة التعلم عند استعمالها بشكل منفرد 

ي تلعبه األلعاب الصغیرة في تعلم بالرغم من الدور الكبیر الذالطفل الشدید للعب 

  .)2004مجعف، (المهارات األساسیة

  :طرح مشكل البحثومما سبق ذكره یمكننا   

كرة الطائرة عند العبیالاإلرسالمهارة في تنمیة تأثیر هل لأللعاب الصغیرة -1

  ؟سنة 15-13أصاغر

االختبارین القبلي و البعدي للمجموعتین هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین -2

 ؟سنة 15-13في الكرة الطائرة أصاغر  مهارة اإلرسالالتجریبیة و الضابطة في تنمیة

لمجموعتین التجریبیة بین االختبارین البعدین لهل هناك فروق ذات داللة إحصائیة -3

  ؟سنة 15-13عند العبي الكرة الطائرة أصاغر  مهارة اإلرسالو الضابطة في تنمیة

  : البحثهدافا3

عند العبي الكرة الطائرة مهارة اإلرسالاأللعاب الصغیرة في تنمیة تأثیر التعرف على  -1

  ؟سنة 15-13أصاغر
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التعرف على الفروق اإلحصائیة بین االختبارین القبلي و البعدي للمجموعتین -2

  سنة 15-13في الكرة الطائرة أصاغر  مهارة اإلرسالالتجریبیة و الضابطة في تنمیة

لمجموعتین التجریبیة بین االختبارین البعدین لالتعرف على الفروق االحصائیة  -3

  .سنة  15-13في الكرة الطائرة لصنف االصاغر  مهارة اإلرسالوالضابطة في تنمیة

  :البحثیاتفرض 4

قمنا بوضع الفرضیات من خالل التساؤل الذي أوردناه في إشكالیتنا السابقة الذكر 

  :التالیة

یجابي في تنمیة تأثیر لأللعاب الصغیرة  .1 ٕ عند العبي الكرة الطائرة مهارة اإلرسالا

  ةسن 15-13أصاغر

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبارین القبلي و البعدي للمجموعتین  .2

 15-13في الكرة الطائرة أصاغر  مهارة اإلرسالالتجریبیة و الضابطة في تنمیة

  .سنة ولصالح االختبارات البعدیة 

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبارین البعدین للمجموعتین التجریبیة  .3

  طائرة ولصالح المجموعة التجریبیةفي الكرة المهارة اإلرسالوالضابطة في تعلم 

  : اهمیة البحث و الحاجة له  5

  :فیما یلي تتلخص أهمیة البحث
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حصص تدریب الكرة الطائرة منضلفت االنتباه الستعمال األلعاب الصغیرة  -1

  .تتماشى  و خصوصیات هذه الفئة العمریة  لألصاغرألنها

للصغار عن طریق األلعاب الصغیرة مما یحفزهم أكثر على  الكرة الطائرةتدریب -2

  .الكرة الطائرة  الممارسة فتكون النتائج ایجابیة على مستقبل

 :مصطلحات البحث  6

  : أللعاب الصغیرةأ 6-1

 :نظریا6-1-1

العاب بسیطة التنظیم تتمیز بالسهولة "األلعاب الصغیرة بأنها  یعرف شرف عبد الحمید 

في أدائها یصاحبها البهجة والسرور وتحمل بین طیاتها تنافس شریف في نفس الوقت 

 ".تتمیز بالمرنة والبساطة التحتوي على مهارات حركیة مركبة والقوانین التي تحكمها

  )147، صفحة 2005شرف، (

هي عبارة عن العاب سهلة بسیطة التنظیم یشترك فیها مجموعة من :اجرائیا6-1-2

فیما بینهم وفق قواعد مسیرة ال تقتصر على سن أو جنس أو مستوى  لیتنافسوااالفراد 

  .معین ویغلب علیها طابع الترویح والتسلیة 

  :المهارات األساسیة6-2

    :نظریا6-2-1
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اللعبة  هي الحركات التي تحتم على الالعب أداءها في جمیع المواقف التي تتطلبها

بصورة آلیة متقنة تحت أي ظرف من ظروف المباراة بغرض الوصول إلى أفضل 

  )45، صفحة 1997الجمیلي، ( .النتـائج

  :اجرائیا 6-2-2

بطریقة سلیمة و بكفاءة في الدفاع و الهجوم هي مجموعة من الحركات یؤدیها الالعب 

  .جماعیة لي لعبةعالیة و هي اساس 

  :الكرة الطائرة 6-3

 6الكرة الطائرة هي لعبة جماعیة تلعب بین فریقین، یتكون كل منهما من :نظریا6-3-1

سم، و تلعب الكرة بضربها  5العبین على ملعب مقسم بواسطة شبكة خطوط عرضها 

  )135، صفحة 2004مجعف، ( .باألیدي و األذرع و الفخذ والقدم

  :إجرائیا6-3-2

هي عبارة عن لعبة جماعیة مكونة من مجموعة من الحركات الهجومیة والدفاعیة 

متسلسلة مع بعـضها الـبعض، یقوم بتطبیقها الالعب من أوضاع مختلفة لمنع الكرة من 

  .األرض داخل منطقتهالسقوط علـى 

  

  

  :الدراسات المشابهة  7
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بعنوان أثر التعلم باستخدام األلعاب  2014شرق عزیز الالمي مدراسة7-1

  سنة) 14-8( لألعمار الصغیرة لتطویر اهم المهارات االساسیة لالعبي كرة الید 

هدف البحث الى التعرف على تأثیر طریقة التعلم باأللعاب الصغیرة على المجموعة 

استخدم الباحث المنهج و . التجریبیة في تعلم بعض المهارات االساسیة بكرة الید 

التجریبي ومن خالل الوسائل االحصائیة توصل الباحث الى اهم االستنتاجات التالیة 

:-  

التصویب ، الخداع ، الطبطبة ، ( المنهج التعلیمي االثر في تطویر كل من مهارة  -1

  )المناولة 

    -:اما التوصیات 

المهارات االساسیة لكرة الید لما على المدربین استخدام االلعاب الصغیرة في تعلیم  -1

  .تمتلكه من جان تشویق واثاره 

بعنوان تأثیر األلعاب الصغیرة  2012واخرون  ودیـع یاسین التكریتيدراسة  7-2

في تعلم بعض المهارات األساسیة بكرة الید ألشبال نادي السلیمانیة الریاضي هدف 

  :البحث إلى ما یأتي

صغیرة في تعلم بعض المهارات األساسیة بكرةالید التعرف على تأثیر األلعاب ال -

  .ألشبال نادي السلیمانیة الریاضي
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التعرف على الفروقات بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في تعلم بعض  -

  .المهارات األساسیة بكرة الید ألشبال نادي السلیمانیة الریاضي

یبیة والضابطة ذات االختبارین استعمل الباحثون المنهج التجریبي ذو المجموعتین التجر 

  , القبلي والبعدي 

تأثیر األلعاب الصغیرة في بعنوان  )2009(دراسة أسعد حسین عبد الرزاق 7-3

 سنوات) 8 - 7(تطویر أهم القدرات البدنیة والحركیة ألطفال بعمر 

  :هدف الباحث إلى ما یأتي

) 8-7(ألطفال بعمرإعداد العاب صغیرة لتطویر أهم القدرات البدنیة والحركیة  -

  .سنوات

التعرف على تأثیر األلعاب الصغیرة في تطویر أهم القدرات البدنیة والحركیة ألطفال  -

  .سنوات) 8-7(بعمر 

  : وافترض الباحث ما یأتي

وهو نظام " استخدم الباحث المنهج التجریبي معتمدا تصمیم المجموعات المتكافئة 

  " أكثرالختبار أو مقارنة بین مجموعتین أو 

  -:توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتیة 
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أن استعمال األلعاب الصغیرة التي تتمیز بطابع المرح والسرور، أثر بشكل ایجابي  -

وكبیر في فاعلیة أداء التالمیذ ، األمر الذي أدى إلى تطویر القدرات البدنیة والحركیة 

  . موضوع البحث

بتت صالحیة الوحدات التعلیمیة التي أعدها أن النتائج التي حققتها االختبارات أث -

  .الباحث من خالل التطور الواضح في أهم القدرات البدنیة والحركیة

حققت األلعاب الصغیرة تطورا أفضل من منهج التربیة للصف الثاني االبتدائي  -

 .وبذلك حققت األهداف واإلغراض التي وضعت من اجل تحقیقها

 :ةمناقشة الدراسات المشابه 7-4

 إن معظم الدراسات اقتصرت على تناول جانب من الجوانب أما أن یكون بدنیا أو مهاریاً 
في تطویر الصفات الحركیة و المهارات البدنیة في كرة الید و لم تتطرق الى الكرة 

  .الطائرة
جراءات الدراسة من  ٕ ونشیر إلى أن الدراسات المشابهة كانت لنا عونا في وضع خطة وا

في تنمیة المهارات االساسیة في تجریبي، وما توصلت إلیه من نتائج حیث التصمیم ال
لصنف االصاغر الن هذه المرحلة یصعب تعلیم  وبالتحدید مهارة االرسال الكرة الطائرة

المهارات فیها  و خاصة في الكرة الطائرة كونها تعتبر لعبة معقدة و لذالك نعتمد على 
  •االلعاب الصغیرة 

باستخدام أسلوب األلعاب الصغیرة،فضال  ةالمشابه اتالحالیة مع الدراستتفق الدراسة و 

  .عن االتفاق معها من حیث المنهج التجریبي للبحث
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  :أوجه االختالف

من حیث حجم العینة  ةالمشابه اتاختلفت الدراسة الحالیة عن الدراس

 •وكذالك الفئة العمریة واالختصاص

  

  

  

  

  

  

 

 



 
  الفصل األول

  
االلعاب الصغیرة والمرحلة المرحلة 

  العمریة
  سنة) 13-15( 

  
  
  
 
 

 



االلعاب الصغیرة و المرحلة العمریة                                     الفصل االول           

 
15 

  تمهیــد

یمر اإلنسان بعدة مراحل في عمره ، تحدد على غرارها ممیزات الطرق أثناء      

التعلم والتدریب وهذا ما جعل االختصاصیین یحددون كل صنف من خالل عدة جوانب 

  .مختلفة

الممارسة الریاضیة في هذه المرحلة تتطلب نظاما أكادیمیا یضمن نجاح هذه   

الممارسة و یتمثل في ادراج اللعب و االلعاب الصغیرة ضمن حصص التدریب ألن 

یدخل الطفل او الالعب الناشئ في هده المرحلة یكون متعطشا بكثرة للعب ألنه 

یاء جدیدة عن نفسه وعن العالم الخصوبة والتنوع في حیاة الطفل و یعلم الطفل أش

لذا فمن المهم أن یعرف المدرب خصائص واحتیاجات الطفل والجوانب  المحیط به

الملموسة لنموه وتطوره من كل الجوانب ، كي یستطیع برمجة نظام تعلیمي وتدریبي 

  .قائم على أسس وقواعد علمیة

  :اللعب -1-1

  : هناك تعریفات مختلفة للعب یمكن إیجاز بعضها فیما یلي :مفهوم اللعب  -1-1-1 

 بإبعادها الشخصیة تكوین في ،یساهمیعرف التكریتي اللعب أنه نشاطا یمارسه الفرد   

 على مقتصرا یكون وال ، الحیة الكائنات عالم تسود سلوكیة ظاهرة فهو ، كافة وسماتها

 مهما،وهو تربویا وسیطا یعد إلنسانا عند أیضا،واللعب الحیوانات تمارسه بل اإلنسان
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 و األخالقیة و االجتماعیة و البدنیة و العقلیة الجوانب كل من الطفل لنمو أساسي مدخل

 كونه عن فضال ، السلبیة االنفعاالت عنه یخفف كما ، اللغویة و واالنفعالیة المعرفیة

 الخبرة،فضال اكتسابو  التعلم أدوات احد هو و ، الطفل عالم في الرئیسیة المفردات إحدى

 انه األعمار،إذ لمختلف النفس عن ترویح ألنه الحیاة ضرورات من ضرورة كونه عن

 من التحرر و الجدي العمل من الفراغ عند بالحریة لشعورنا المباشرة النتیجة

 التي بالحریة الشعور و اإلحساس إلى الحاجة وهو اللعب إلى المیل في المسؤولیة،والسر

 )7، صفحة 2012التكریتي، ( . یزاتهمم أهم من تعد

یقول مما الشك فیه انه ال احد یستطیع أن ینكر دور اللعب بالنسبة " اولیفركامیل" أما 

للطفل، فهو یحتاج إلیه مثل حاجته إلى الهواء الذي یتنفسه كما انه یساعده على 

، أما رغبة  وبالتالي یؤهله إلى االندماج والتكیفاكتشاف المحیط الذي یعیش فیه 

الطفل في اللعب فإذا لم یتم تحقیقها في الطفولة بصورة كاملة فإنها تؤثر في شخصیته 

 (camulle, 1973, p. 31) .مستقبال كمراهق وراشد

  :فوائد اللعب -1-1-2 

  :والكبار على حد سواء ویمكن إجمال هذه الفوائد فیما یليللعب فوائد كبیرة لألطفال 

  .ینفس على التوتر الجسمي واالنفعالي عند الالعب -

  .یدخل الخصوبة والتنوع في حیاة الطفل  -
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  .یعلم الطفل أشیاء جدیدة عن نفسه وعن العالم المحیط به -

هم إلى مفاتیح یمكن الكبار من مساعدة الطفل على حل مشكالته الشخصیة،إذ یوجه -

  .هامة لمسلكهم

التعبیر عنها في حیاته یتیح للطفل الفرصة لیعبر عن حاجاته التي ال یستطیع  -

  .الواقعیة

  .، والمجهود الجسمي یعطي الطفل مجاال لتمرین عضالته كما في العاب الحركة -

لیقا یجدب انتباه الطفل ویشوقه إلى التعلیم ، فالتعلیم باللعب یوفر للطفل جوا ط -

  .یندفع فیه إلى العمل من تلقاء نفسه 

  .یعطي للطفل الفرصة الستخدام حواسه وعقله وزیادة قدرته على الفهم  -

اللعب الجماعي تقویم للخلق ، إذ تخضع فیه عوامل مهمة كالمشاركة الوجدانیة  -

  .والتضامن مع الزمالء

، فالبد في الحیاة من  ، وهي حاجة أساسیة عند اإلنسان اللعب یوفر فرصة التعبیر -

   . )4، صفحة 1995عدنان عرفان، , مصلح(  التعبیر لكي ال تصبح الحیاة مملة

یشیر ودیع یاسین التكریتي إلى أن اللعب ینقسم إلى نوعین  : نواع اللعبأ -1-1-3 

  :رئیسین هما
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  :االیجابي اللعب1-1-3-1 

 أن المالحظ ،ومن الركض لمتعة الركض مثل الفرد یفعله مما تأتي المتعة أن هو       

 تزایدت وكلما المراهقة سن من اقترب كلما یقل اللعب من النوع بهذا األطفال انشغال

 التغیرات بسبب لدیهم الطاقة مستوى انخفاض عن فضال المنزلیة و المدرسیة مسؤولیاتهم

                                            .  السریع النمو و الجسمیة

                                                                        : السلبي اللعب 1-1-3-2

 حین في اآلخرون بها یقوم التي األنشطة من تأتي المتعة أن فهو                        

 عند الطفل یجدها التي المتعة مثل الطاقة من قدر اقل اللعب من النوع بهذا القائم یبذل

 أو الطبیعة في الحیوانات أو الناس على التفرج أو لعبهم أثناء في اآلخرین األطفال مراقبة

 هذه تتساوى ،وقد المجالت و الكتب تصفح طریق عن ربما أو التلفزیون شاشة على

، 2012التكریتي، ( . الملعب داخل الجهد باذلو علیها یحصل التي المتعة مع المتعة

  )9صفحة 

  :ومزایاه اللعب خصائص -1-1-4

 النشاط أوجه من غیره عن وتمیزه اللعب في عادة تتوفر التي الخصائص اختبرنا إذا إننا 

 عن یمیزها خاص   نمط لها معینة طاقة أو بذاته قائما سلوكا لیس اللعب إن لنا یبین

 عام هدف وجود بواسطة أو السلوك في خاصة اتجاهات بواسطة یتحدد اللعب إن،غیرها
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 هدا من قربا اقل أو أكثر بدرجة فعل كل یتمیز بحیث،النشاط وأ الطاقة نحوه تتجه معین

 من وجه كل إن حین في ذاته في غایة اللعب إن نقول أن یمكننا أخرى وبعبارة، الهدف

 في النشاط یحتویها ال أخر هدف وجود یستلزم الجدي كالعمل األخرى النشاط أوجه

 كتابة في سوریو فیقول الدقة عضب ینقصه اللعب به نختبر الذي المحك هذا آن إال،ذاته

 وبهذا نشاطه في تحقیقها عن قطعا الالعب یعمل معین هدف لعبة لكل إن،الحركة جمال

 ،الجدي العمل في یتحقق أن ینبغي كما تماما تحقیقها یجب نتیجة لعبة لكل یصبح

 العمل أما و ذاته في الهدف یشمل اللعب إن نقول أن ینبغي إذن الوضع هدا ولتصحیح

 و خارجي هدف لتحقیق وسیلة فالعمل نفسه العمل عن خارجا هدف بتحقیق یختص هوف

 استخدام في باللذة یشعر یلعب حینما فالطفل،نفسه اللعب ضمن داخلي فهدفه اللعب أما

 یمكننا أخرى بعبارة و به یقوم الذي النشاط علة بمثابة اللذة هده تعتبر و استعداداته و قواه

 إخضاع بین التعارض هو الجدي العمل عن اللعب یمیز الذي المقیاس إن نقول أن

 حالة ففي ،خارجیة لموضوعات الطفل نشاط إخضاع بین و الطفل لنشاط الموضوعات

 لتحقیق وسائل وهي اللعب لخدمة توجد األدوات وهذه كثیرة بأدوات الطفل یستعین اللعب

 الذي الخارجي الموضوع قلتحقی نشاطه یبدل فالفرد الجدي العمل حالة في وآما اللعب

  )17،18، صفحة 2009زكیة ابراهیم واخرون، ( . اجله من یعمل الذي الهدف هو

  :الصغیرة األلعاب -1-2
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  :مفهوم األلعاب الصغیرة -1-2-1 

  :الصغیرة  یمكن إیجاز بعضها فیما یلي لأللعابهناك عدة تعریفات مختلفة 

وسیلة تربویة فعالة في إثارة دوافع المتعلمین  یعرف ودیع األلعاب الصغیرة على أنها

نحو تحقیق الهدف كما أنها تشبع حاجات الفرد إلى الشعور باالعتبار و التقدیر من 

  )293 ، صفحة1996فرج الدین، ( .اآلخرین 

العاب بسیطة التنظیم تتمیز بالسهولة في أدائها "وتعرف األلعاب الصغیرة بأنها 

تحتوي  یصاحبها البهجة والسرور وتحمل بین طیاتها تنافس شریف في نفس الوقت ال

شرف، ( ". على مهارات حركیة مركبة والقوانین التي تحكمها تتمیز بالمرنة والبساطة

  )147، صفحة 2005

ویكمن تنفیذها ،وبتعریف أخر هي عبارة عن العاب مختارة ال تحتاج إلى مالعب كبیرة

بأدوات بسیطة یسهل  استخدامها و تدخل الشوق و الحماس في دروس التربیة 

، كما أنها سهل و  فضال عن المتعة التي یكتسبها الفرد من مزاولته إیاها ، الریاضیة

أو مساحة وحجم مكان  ، ال یشترط فیها زمن أو عدد األفراد سریعة و غیر معقدة

األطفال و الشباب و الكبار ألنها تجلب لمن یمارسها  اللعب ویمكن أن یمارسها

السرور و عدم التوتر، وهي لیست الطریق الممهد لأللعاب الكبیرة فحسب بل انه ال 
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الهاشمي، (ي الدراسة آو في التدریب یمكن االستغناء عنها في أي مجال سواء ف

  .)121، صفحة 1988

ویعرف مصطفى السایح محمدان األلعاب الصغیرة هي عبارة عن العاب بسیطة 

، حیث یمكن للقائم على تنفیذها تحدید  التنظیم وال تحتاج إلى تعقیدات مهاریة كبیرة

وفقا للهدف المراد تحقیقه ولسن المتعلم وجنسه في صورة  بعض القوانین الخاصة بها

  .مشوقة تمتعه وتسلیة وقد تنمى لدیه االستكشاف وحل المشكالت الحركیة 

األلعاب الصغیرة تعتبر وسیلة من الوسائل التي تساعد في بناء قدرة الجسم بدنیا و مها 

ة ، كما تمتاز باحتوائها ریا، كما تساعد الفرد على أن یعمل عمال مثمرا لصالح الجماع

على عنصر المنافسة و هو عامل ن عوامل إتقان األداء المهاري و االرتقاء بالمستوى 

  .)27، صفحة 2009زكیة ابراهیم واخرون، (البدني 

  :                                                                 أهداف األلعاب الصغیرة -1-2-2

تهتم األلعاب الصغیرة بتطویر الفرد خالل مراحل نموه و تمهد له جمیع الفرص 

المناسبة لتنمیة استعداداته وقدرته و إمكانیاته ، و كذلك حاجاته األساسیة ، البدنیة ، 

  .و النفسیةالعقلیة 
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لطریقة األلعاب الصغیرة أهمیة كبیرة في بلوغ أهداف مجتمعه لتطویر الصفات و 

البدنیة وفي نفس الوقت تطویر المهارات الفنیة للطفل من اجل تكوین ذاكرة حركیة 

  :للطفل في المستقبل ومن بین تلك األهداف 

  .تطویر وتحسین الصفات البدنیة  -

  .طفال تحسین األداء المهاري لأل -

  الخ...، المثابرة، الثقة في النفس تطویر الصفات اإلرادیة لدى األطفال مثل العزیمة -

  .إدخال عامل المرح والسرور إلى نفوس األطفال  -

اإلحساس بقیمة العمل الجماعي :اكتساب األطفال الصفات الخلقیة الحمیدة مثل  -

  .الخ....،التعاون ،الطاعة وتحمل المسؤولیة 

عتبر األلعاب الصغیرة من بین الطرق التدریبیة الحدیثة واألكثر فعالیة ، وت     

فالوضعیات والتركیبات الحالیة موجودة بصفة جلیة في مختلف أشكالها وذلك حسب 

خصائص األهداف المسطرة لذا فاألغلبیة من المربین یحضرون العبیهم في مربعات 

  (bottym, 1981, p. 28) .صغیرة ومساحات صغیرة

  : ممیزات األلعاب الصغیرة -1-2-3
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ال تتطلب هذه األلعاب عند ممارستها قواعد أو قوانین دولیة معترف بها، كما ال • 

  .ترتبط بزمن محدد للعب أو بعدد معین من الالعبین

الطبیعیة من السهولة تغییر و تبدیل قواعد وشروط اللعب بما یتالءم و الظروف •

  .واإلمكانیات المادیة و الناسبات الخاصة

  . ال تتطلب مهارات حركیة او خطة ثابتة لكل لعبة•

  .ال تحتاج إلى و جود اتحادات ریاضیة مستقلة تشرف على نشاط هذه األلعاب•

  .إشغالها لمساحة صغیرة من األرض، و تستخدم فیها األدوات الصغیرة•

  .كذلك أداؤهایستغرق إعدادها وقتا قصیرا، • 

  .ال تخضع للطرائق المتعارف علیها في األلعاب الریاضیة الكبیرة•

  .یمكن أن یشترك فیها مجموعة صغیرة أو أفراد قلیلون في اللعبة• 

المنافسة العادلة لتحدید تظهر الفائز والمهزوم بصورة قاطعة حیث  تتصف ب• 

  .المستوى

  .مهاریة وتحتاج إلى تدریب و تركیز كبیرینتتطلب جهودا بدنیة و نفسیة و عقلیة و •
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زكیة ( .تعتبر أنشطة ریاضیة اختیاریة محببة یمارسها األفراد دون ضغوط أو إجبار • 

  )29،30، صفحة 2009ابراهیم واخرون، 

  : سنة 15-13) الناشئین(المرحلة العمریة  -1-3

الناشئین الحلقة الثانیة والوسطى في سلسلة قطاعات التدریب،حیث تسبقها تمثل فئة 

فئة البراعم و المبتدئین وتلیها فئة األكابر،وتشكل العمود الفقري للوصول إلى 

المستویات العلیا في األداء بالنسبة للفئة التي تلیها،وهي أیضا حلقة تطور البناء عقب 

  )34، صفحة 2004الین، ( .و المبتدئین حلقة األساس بالنسبة لفئة البراعم 

 : مراحل المراهقة  -1-3-1 

هناك العدید من تقسیمات المراهقة ، وبذلك فإن كثیر من الدراسات التي أجریت مع 

المراهقین تدل على أن تقسیم المراهقة یكون إلى مراحل هذا ال یعني الفصل التام بین 

نما یبقى األمر على المستوى النظري فقط ، ومن خالل التقسیمات  ٕ هذه المراحل وا

لمراهق ، والذي كان االختالف فیه متفاوتا بین العلماء والتي حدد فیها العمر الزمني ل

  إال إننا نعتبر هذا التقسیم الذي وضعه أكرم رضا 

  :والذي قسم فیه المراهقة إلى ثالث مراحل 

  ) سنة  15 -12:  (  المراهقة المبكرة
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  )سنة  18إلى  15(المراهقة الوسطى 

  )سنة  21إلى  18( المراهقة المتأخرة 

  :المعتمدة في دراستنا هي و المرحلة 

  : المراهقة المبكرة  -1-3-2

تغیرات واضحة  ) سنة  15 -12( و فیها یعیش الطفل الذي یتراوح عمره مابین   

على المستوى الجسمي ،الحركي ، و الفیزیولوجي و العقلي واالنفعالي و االجتماعي 

ن یتقبلها بفخر واعتزاز فنجد من یتقبلها بالحیرة والقلق وآلخرون یلقمونها ، وهناك م

عجاب فنجد المراهق في هذه المرحلة یسعى إلى التحرر من سلطة أبویه علیه بتحكم  ٕ وا

المعلمین (في أموره ووضع القرارات بنفسه والتحرر أیضا من السلطة المدرسیة 

، فهو یرغب دائما من التخلص من القیود والسلطات ) والمدربین واألعضاء اإلداریین 

  ) 257، صفحة 2000رضا، ( .به ویستیقظ لدیه إحساسه بذاته وكیانه  التي تحیط

 : ونوضح هده التغیرات كما یلي 

   :النمو الجسمي  -1-3-2-1 

یعتبر النمو الجسمي احد المظاهر التي تعطي المؤشرات  و  الدالئل التي تسمح 

بتفسیر بعض الحاالت النفسیة، و السلوكات االجتماعیة و االدعاءات المهاریة، و تبلغ 
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سرعته أقصاها في السنتین األولیتین للناشئ لكنها ال تتخذ معدال واحدا في جمیع 

 .االنتظام و التناظر في أجزاء الجسم المختلفة جوانب الجسم، إذ یغلب علیها نقص

  )337، صفحة 1988زهران، (

  :النمو الحركي -1-3-2-2

في هذه المرحلة تخف حدة االرتباك و االضطراب الحركي و تأخذ مختلف النواحي  

النوعیة للمهارات الحركیة في التحسن و الرقي، لتصل إلى درجة عالیة من الجودة كما 

یالحظ ارتقاء مستوى التوافق العصبي العضلي بدرجة كبیرة، و یستطیع الناشئ 

ها و تثبیتها باإلضافة إلى زیادة قوة اكتساب و تعلم مختلف الحركات مع إتقان

العضالت في هذه المرحلة یساعد كثیرا على إمكانیة ممارسة الكرة الطائرة التي تتطلب 

المزید من القوة العضلیة، حیث یلعب دورا هاما في نجاح عملیات و بلوغ درجة النجاح 

  )132، صفحة 1998محمد، ( .بسرعة

  :النمو العقلي -1-3-2-3

إن الناشئ في هذه المرحلة یمیل إلى نقد الذات و نقد اآلخرین، وقد یجد في أفكار 

زمالئه جاذبیة أكثر  من أفكار األسرة أو المدرسة آو النادي، كما تتصف هذه المرحلة 

ة باستقرار المیول و التعلق بها، فبعد أن كان یمیل إلى أكثر من موضوع في المرحل
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السابقة أصبح یركز على موضوع واحد ویعطي له كل وقته مسخرا ما لدیه من 

   )67، صفحة 2003احمد، ( .إمكانیات و أفكار 

  :النمو االجتماعي  -1-3-2-4

إن النمو االجتماعي للمراهق یتأثر بالبیئة التي ینشا فیها الفرد كالبیئة االجتماعیة و  

األسریة التي تحیط به، ومن أهم خصائص النمو االجتماعي لهذه المرحلة هي اتساع 

دائرة التفاعل االجتماعي للمراهق  نتیجة لتطور مراحل نموه، و الوالء و الطاعة 

، كما یمیل المراهق إلى المنافسة بین األقران ، حیث تأخذ الشدیدة لجماعة األقران 

المنافسة شكال فردیا في مختلف األنشطة ، وقد تزداد المنافسة فتسیطر نزعة األنانیة، 

وتتضح في شكل صراع و معاناة وتوتر، وتكون المنافسة ظاهرة صحیة تنمي مواهب 

  )125، صفحة 1997اتب، ر ( .وقدرات الناشئ 

                                                                :النمو االنفعالي -1-3-2-5

إن هذه المرحلة تتأثر تأثرا كبیرا بطبیعة التنشئة االجتماعیة و العادات و          

بالناشئ عضوا فعاال، و ، فإذا اعترف المجتمع  التقالید و األعراف السائدة في المجتمع

بحقه في التحرر و االستقاللیة و تكوین األفكار الخاصة و التعبیر عن ذاته فان ذالك 

فرج، ( .كفیل باختفاء كثیر من المشكالت االنفعالیة التي تظهر في هذه المرحلة

  )123، صفحة 1996
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    :النمو النفسي  -1-3-2-6

التغیرات العنیفة التي تفاجئ المراهق تشد انتباهه إلى جسمه وتسبب له كثیرا من إن 

القلق واالضطرابات النفسیة، ویمكن القول بان هذه الفترة تعتبر مرحلة أزمة یعاني منها 

المراهق، ولدلك فان هذا التغییر الواضح على جوانب النمو األخرى العقلیة، الوجدانیة 

  )275، صفحة 1997بهي، ( :ا یليواالجتماعیة وذلك كم

تقل سرعة النمو في السرعة العقلیة نظرا النشغال معظم طاقة المراهق البیولوجیة  -

الفیزیولوجیة بمواجهة مطالب النمو الجنسي السریع حتى انه یشعر باإلرهاق إذا ما قام 

كمیة الدروس وفیها یجب أن یكلف به المراهق بمجهود عقلي، وهذا ینبغي أن یراعي 

  .من أعمال مختلفة

نالحظ على المراهق في هذه الفترة زیادة الحساسیة االنفعالیة فقد یضطرب المراهق  -

أو یشعر بالقلق لما یعتبره من نمو جسمي سریع فیحس بأنه یختار على سائر الناس 

حالم الیقظة، فیتخیل انه ثري أو قوي وتقل ثقته بنفسه، ولذلك فهو كثیرا ما یمیل إلى أ

أو جمیل الصورة ویهیم في عالم الحب، ومن هنا فان المراهق یحتاج إلى أن یحصل 

 .على العزلة بعضا من الوقت ویجب أن تتاح له الفرصة ففیها یفكر ویتأمل وینضج

 )276، صفحة 1997بهي، (
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  : خالصة

المرحلة حساسة وهامة في حیاة الالعب الناشئ كونها أسمى المراحل فهي تحدد هذه 

  .مستقبل الطفل الریاضي

النشاط الریاضي و اللعب  له مكانة هامة في حیاة الطفل ونموه وهذا لدوره الهام في 

تنمیة مختلف األنظمة من أجل نمو متناسق مما یحتم األخذ بعین االعتبار معرفة 

  .ت أثناء ممارسة هذا النشاطمختلف التحوال

أثناء هذه المرحلة تحدث تغیرات في أجهزة الجسم المختلفة ، وهذه التغیرات تتوافق مع 

  .نمو الجسم وترتبط فیما بینها بصفة متكاملة لتشكل وحدة كاملة 

فالطفل أو الالعب الناشئ یحتاج إلى تنمیة وتوفیر احتیاجاته المختلفة كي یستطیع 

ام محدد من المعرف والمكتسبات لمعرفة التصرف كفرد في المجتمع التأقلم مع نظ

  .وكالعب في الفریق ، أمال في مستقبل أرقى

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

اهم  –ممیزاتها  -تعریف (الكرة الطائرة 
  )المهارات االساسیة 
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                                                                        :تمهیـــد

تعتبر الكرة الطائرة من بین الریاضیات الجماعیة األكثر شعبیة في العالم           

التخفیف من الضغوطات النفسیة والیومیة، وقد مرت بعدة وذلك للدور الذي تلعبه في 

مراحل تطورت فیها من جوانب عدة ،فلقد تحولت هذه اللعبة من لعبة ترویحیة إلى 

لعبة أولمبیة ذات متطلبات و تتضمن الكرة الطائرة مجموعة من المهارات الحركیة التي 

رات هجومیة تتضمن اإلرسال تتباین في نوعها وأهدافها ودرجة تعقیدها وتنقسم إلى مها

، ومهارات دفاعیة تتضمن الدفاع عن اإلرسال و الصد و  واإلعداد والضربات الساحقة

  .الدفاع عن الملعب

وضع برامج لجذب فمن أجل ازدهار و نجاح الكرة الطائرة مستقبال كان لزاما 

و تعتبر الكرة الطائرة من األطفال  قصد جعلها الریاضة العالمیة رقم واحد ،  عدد هائل

من األلعاب المحببة لدى الناشئین ألنها تحتوي على ألعاب مصغرة في المصغرة 

جوا من الحماس، تسمح لنا أثناء التدریب  مساحات صغیرة و هذا ما یضفي علیه

بالعمل على هدف محدد حیث یمكن قیاس أهدافها بتوظیف قدرات الالعب والحاجیات 

  .یب الالعب الناشئالمسطرة كأهداف في تدر 

فمن الواجب معرفة كل الجوانب العلمیة التدریبیة لهذه الطریقة الحدیثة حتى تتم 

  . بالشكل الصحیح والفعال وتحقق األهداف المرجوة
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  :الكرة الطائرة-2

ائرة في العالم -2-1   :لمحة تاریخیة عن الكرة الّط

ائرة إلى  س "   ولیام مورغان"یرجع منشأ الكرة الّط ّ ابق مدر ّ التّربیة البدنیة و المدیر الس

باب المسیحیة وقد أطلق علیها أسم  عبة " مانتونات"لجمعیة الشّ وقد شاهد هذه الّل

ّ الفكرة األساسیة"هالستد" ائرة ، نظرا ألن عب  ، حیث اقترح تغییر اسمها  إلى الكرة الّط لّل

طه، ( . م1895م هي طیران الكرة عالیا، وخلفا و أماما لعبور الشّبكة وكان هذا عا

  )11، صفحة 1999

  :الكرة الطائرةتعریف  -2-2

العبین  6، یتكون كل منهما من  الكرة الطائرة هي لعبة جماعیة تلعب بین فریقین

سم، و تلعب الكرة بضربها باألیدي  5على ملعب مقسم بواسطة شبكة خطوط عرضها 

    )135، صفحة 2004مجعف، ( .والقدمو األذرع و الفخذ 

  :بتعریف آخر 

ائرة ریاضة جماعیة یتقابل فیها فریقین فوق المیدان الذي یبلغ طوله   م و  18الكرة الّط

بكة هو  9عرضه   م 2.43م و تقسمه شبكة إلى جزأین متساویین ، و ارتفاع الشّ

كور  م لإلناث ، و الهدف من هذه هو محاولة إسقاط الكرة في جهة الخصم   2.24 للّذ

عب   بكة ، یبدأ الّل ك الكرة فوق الشّ ّ و تفادي سقوطها في الجزء الخاص به ، و تتحر
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عن طریق الّالعب الخلفي األیمن حیث یبدأ بضرب الكرة ، و ذلك بإرسالها فوق 

بكة   ىإالشّ ّ باإلرسال ، و لكل فریق الحق في  لى منطقة الفریق الخصم و هو ما یسم

د إن وجدت ات دون حساب لمسة الصّ ّ ، و ال یمكن لالعب واحد  لمس الكرة ثالث مر

عب حتّى تالمس الكرة األرض أو عدم تحقیق  تین متتالیتین و یستمر الّل ّ لمس الكرة مر

  )FIVB ،2000( .إرسال صحیح

  :لعبة الكرة الطائرة و ممیزات  خصائص -2-3

 التصویب علیه  یمكن  أكبر هدف في األلعاب الجماعیة  یعتبر ملعب الكرة الطائرة -

  .و اصغر المالعب الجماعیة

  .الكرة األرضفیها مس لاللعبة الجماعیة الوحیدة التي ت -

  .یمكن إعادة الكرة الطائرة ولعبها حتى ولو خرجت خارج الملعب -

ب في جمیع المراكز األمامیة والخلفیة ما عدا الالعب الحر یمكن لالعب أن یلع -

  .فهو یلعب في المراكز الخلفیة فقط). اللبیبرو(

  .لكل فریق ملعب خاص به ال یمكن للفریق دخول ملعب الفریق المنافس -

ــق -   .ما عادا الالعب الحر حتمیة أداء ضربة اإلرسال لجمیع أفراد الفریـ

  .احتكاك جسماني أثناء األداءتتمیز بعدم وجود  -
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  و ال تحتاج الى تجهیزات كثیرة و لیس لها وقت محدد سهلــــة التكالیـــف -

یمكن ممارستها في كل فصول السنة في المالعب المغاطاة و یمكن ممارستها لیالا  –

  .و نهارا 

  .البد أن تنتهي المباراة بفوز أحد الفریقین -

  .حیث أنها ال تمسك وال تحمل املإلمال یمكن التقدم بالكرة  -

عالج االنحناء الظهري تعتبر هذه اللعبة من االلعاب العالجیة التي تعمل على  –

  .الناتج عن الجلوس غیر السلیم اثناء الدراسة و العمل 

تم تعمیم هذه اللعبة للصغار لممارستها و اشتقت لعبة كرة الطائرة المصغرة لتالئم –

  .سنة لكي ال یحرموا من ممارستها  13الى 11قدرات و مهارات الناشئین ما بین 

   )16، صفحة 2014صالح احمد، (

 .الكرة لفترة طویلة؛ ألن الفریق ال یمتلك  تعتبر لعبة مرتدة -

 . ساعة/ كم 120سرعة سیر الكرة الطائرة أثناء اإلرسال والضرب الساحق  -

 .عدم السماح باالستحواذ على الكرة یعطي الفرصة ألكبر عدد في االشتراك باللعب -

قانون الدوران یتیح الفرصة لالعب إلظهار قدراته على الشبكة وفي المنطقة  -

 .الخلفیة
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زكي، ( .ترویحیة لقضاء وقت الفراغ، وال تعتمد على زمن محدد تعتبر ریاضة -

  )3، صفحة 2004

   :لكرة الطائرة  االساسیةأهم المهارات  -2-4

إن المهارات األساسیة لهذه اللعبة متعددة ومتنوعة لذا ال ینبغي أن یتم تعلمها في مدة 

وذلك عن طریق تدریب الالعبین على عدة نواحي ,االهتمام بها كما أنه یجب ,قصیرة 

  .قبل البدء باللعب كما یمكننا إدخال الالعب ضمن ألعاب إعدادیة صغیرة

  : اإلرسال  -2-4-1

ل اإلرسال أحد المهارات على األقل التي یجب أن   في ریاضة الكرة الطائرة الحدیثة یمّث

بین ومساعدیهم وكذا  توضع في االعتبار و تكون محور اهتمام ّ لكثیر من المدر

الة الذي إذا ما  ّ رة و الفع ّ اإلرسال أحد األسلحة المؤّث الالعبین ، و یقول البعض أن

 .استخدم بطریقة مالئمة أو مناسبة ، تستطیع أن تشق طریقك من خالله في المباراة

  )77،78، صفحة 2006حسن، (

یعد اإلرسال مفتاح اللعب وبعدها ینطلق الالعبون داخل الملعب ألداء جمیع و  

عداد وهجوم وصد ودفاع عن الملعب ولذلك یجب  ٕ المهارات األخرى من استقبال وا

من بقیة المهارات الفنیة للعبة وینفذ بواسطة الالعب % 13االهتمام بها، ألنها تحتل 

وتتمثل هذه المهارة بطابع .لخط الخلفي للدفاع من خلف ا) 1(الذي یشكل المركز رقم 
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هجومي ولها تأثیر فعال وایجابي للفریق المرسل وسلبي ومؤثر لفریق الخصم إذا تم 

، 2006ألجمیلي، ( :تنفیذه بالطریقة الصحیحة والمطلوبة والتي تحقق النقاط اآلتیة

  )73صفحة ص

.الحصول على نقطة بدون إجهاد فریقه   -  

      .     إعطاء فرصة راحة لفریقه  -

.كسب الثقة بالنفس االیجابیة ألعضاء فریقه  -  

.إجهاد فریق الخصم بدنیا وفنیا وخططیا ونفسیا عند نجاحه  -  

  :أنواع اإلرسال -2-4-1-1

ریقة أن   حیح ألداء ضربات اإلرسال من حیث الّط نستطیع من خالل التكتیك الصّ

  :نقسم اإلرسال إلى نوعین

  االرسال من االعلى و االرسال من االسفل-

   :اإلرسال من األعلى  -2-4-1-1-1

اإلرسال من األعلى یتم بواسطة ضرب الكرة بالید المفتوحة بعد قذفها إلى األعلى ، 

مة على األخرى  بحیث تقابل الید الكرة وهي أعلى من مستوى الكتف وتكون رجل متقدّ
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حسب المنفّذ بالیمنى أو بالیسرى ، ویشبه عملیة اإلرسال في لعبة التنس الذي یسمى 

  :ل من األعلى إلى ما یليبإرسال التنس و ینقسم اإلرسا

   : اإلرسال المتأرجح -2-4-1-1-2 

بكة ، حیث تنفّذ الحركة بعد  في هذا اإلرسال یكون الكتفان في وضعیة متعامدة للشّ

راع مستقیمة   .حركة دائریة من األسفل إلى األعلى مع إبقاء الّذ

  :اإلرسال المتموج  -2-4-1-1-3

هة نحو الخصم مع  تفادي التّوازن العمودي للكرة و هذا لمنع  یتم بتنفیذ ضربة موجّ

  .دورانها حول نفسها

حق  -2-4-1-1-4   : إرسال السّ

ه " االرتقاء"یتم بتنفیذ ضربة بعد القیام بقفزة إلى األعلى  الذي یتبع حركة الید حیث أنّ

  )60 ، صفحة1999طه، ( .یحقّق فكرة اإلرسال و هو عبارة عن هجوم

   :اإلرسال من األسفل  -2-4-1-1-5

هو اإلرسال العادي البسیط و یعتبر من أسهل أنواع اإلرسال   و یتم بواسطة ضرب 

اربة  الكرة بالید المفتوحة أو المقبوضة بعد تركها من الید األخرى ، بحیث أن الید الضّ

ة  ّ تتّجه من األسفل إلى األعلى ، یستعمله المبتدئین لسهولة أدائه و عدم حاجته إلى قو
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هل على الفریق المنافس كبیرة فهو في أغلب ا ّ ّ من الس ألحیان مضمون النّجاح إّال أن

فاع عنه   .استقباله و الدّ

ّ الالعب یستطیع توجیه هذا النّوع من اإلرسال بسهولة   وهذه نقطة ضعف فیه إّال أن

عب الخالیة في ملعب الفریق الخصم ، و یتم فیه قذف الكرة بالید بارتفاع  إلى أماكن الّل

  )60،61، صفحة 1999طه، ( .مستوى الكتف 

  :وینقسم اإلرسال إلى ثالثة أنواع هي من األسفل إلى األعلى كما یلي

  :اإلرسال القاعدي  -2-4-1-1-6

ة لإلرسال إلى الخلف ثم  یكون تنفیذ ضربة اإلرسال بعد تحریك أو إرجاع الید المستعدّ

  )45، صفحة 1999الجواد، ( .إلى األمام

  :اإلرسال الجبهي من األسفل -2-4-1-1-7

یكون فیه الذراع الفعال مستقیم بحیث یؤدي حركة إلى األمام ،حیث الید تضرب الكرة  

  )61، صفحة 1999طه، ( .على مستوى الحزام

  :اإلرسال الجانبي من األسفل  -2-4-1-1-8
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بكة ، و الید المنفذة تؤدي حركة جانبیة من   الالعب المنفّذ یوجه الكتفین بتعامد مع الشّ

، 1998زكي محمد محمد، , حسن( .الخلف إلى األمام، ومن األسفل إلى األعلى

  )222صفحة 

یة و  -2-4-1-2 ّ   :ممیزات اإلرسالأهم

ابع الهجومي، حیث أن  ه أحد المهارات األساسیة ذات الّط ترجع أهمیة اإلرسال إلى أنّ

ائرة  قاط بدون اإلحتفاظ به ، فیجب على العبي الكرة الّط الفریق ال یستطیع تحقیق النّ

بكة و لكن یجب على العبي  أن یدركوا أن اإلرسال لیس مجرد عبور الكرة فوق الشّ

قاط  الفریق أن یجیدوا أداء اإلرسال بطریقة جیدة و دقیقة ،و یستطیع الفریق إحراز النّ

من خالل اإلرسال، و العب اإلرسال یكون أداؤه مستقل وبدون التّأثیر من زمالئه و 

  )35، صفحة 1999، .طه ا( .العبي الخصم

  :االستقبال  -2-4-2

المرسلة من الّالعب المرسل من الفریق المنافس لتهیئتها إلى الّالعب هو استقبال الكرة 

میل في الملعب، وذلك  المتصاص سرعتها و قوتها وتمریرها من األسفل  ّ المعد   أو الز

اعدین، أو من األسفل بالتّمریر إلى أعلى حسب قوة الكرة وسرعتها  ّ إلى األعلى بالس

  )35، صفحة 1999، .طه ا( ووضعیة الّالعب المستقبل

 :  
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هو األكثر استعماال و تكون مساحة االستعمال او اإلرجاع بمقدمة الیدین، و یكون 

  .الالعب مقابال للكرة من توجیهها مع ضرورة استقامة الیدین

  :التّمریر -2-4-3

ئیسیة لتكتیك  ّ ائرةیعتبر التّمریر من أهم العناصر األساسیة و الر ،  ریاضة كرة الّط

فبدون إتقان هذا العنصر ال یستطیع الالعب أن یوجه الكرة إلى زمیله بطریقة صحیحة 

حق، نستطیع أن نقول أن التمریر هو قاعدة  ّ ، كما ال یستطیع اإلعداد للهجوم بالس

راعین  ب تنقل سریع  و تمركز جید بدون كرة و تحریك كبیر للّذ الالعب بحیث یتطّل

 ,ROBERT) . جید لألصابع، فبدونها ال یمكن أن یكون هناك لعب خاصة تحرك

1990, p. 416)  

  :السحق -2-4-4

حق هو ضرب الكرة من أعلى إلى أسفل والتي تسحق الكرة في األرض دون أن  ّ الس

عناصره مختلف فالفریق الذي یجید , یتمكّن الخصم من استقبالها في حدود الملعب 

توجیه قوي للكرة  ایضا هوو  ،أنواع الضربات وبأسالیب مختلفة تكون معنویات مرتفعة

بكة وتكون حركاته  یه الالعب وهو في الهواء بعد ارتقاء عمودي بمحاذاة الشّ یؤدّ

)20، صفحة  1999عبدالجواد، ( .منسجمة  

  :تعریف اخر 
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،  الشبكة یدین بقوة لتعدیتها بالكامل  فوقعن ضرب الكرة بإحدى الهو عبارة 

)11، صفحة 1999طه، ( .وتوجیهها إلى ملعب الفریق المنافس بطریقة قانونیة  

د  -2-4-5   : الصّ

فات التي یقوم بها  ّ واة األساسیة لمجموع التّصر د النّ فاع عن الملعبالفریق یعتبر الصّ  للدّ

راعین عالیا إلى األمام قلیال حیث یقابل  عن طریق الوثب إلى أقصى ارتقاء مع مد الّذ

بكة أو قریب منها،  الحائط  اتّجاه الكرة عند أداء السحق من قبل الخصم  بمواجهة الشّ

د العب وقد أو العبین أو ثالث العبین شرط أن یكون في المنطقة  یقوم بعملیة الصّ

  )94، صفحة 1999الجواد، ( .امیةاألم

  :اإلعداد  -2-4-6

ونعني به إعداد أو تجهیز أو تحضیر الكرة لالعب المهاجم، بطریقة مالئمة أو مناسبة 

و في الحقیقة . مستخدمین في ذلك المهارة المالئمة أو المناسبة أیضا لتنفیذ هذا العمل

ها عادة ما تستخدم التمریر من أعلى فوق فإنه معظم  أنواع اإلعداد التي تنفذ نجد أنّ

أس أو من األعلى للخلف ّ ه في أحیانا أخرى قد نلجأ إلى . الر ولكن هذا ال یمنع أنّ

اعدین(استخدامه من األسفل  ّ حسن، صانع ( .وذلك كله بهدف إعداد الكرة) بالس

  )3، صفحة 2004العقل المفكر للفریق، -الكرة الطائرةاأللعاب في 
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   :الدفاع عن اللعب -2-4-7

  :تعــریف -2-4-7-1

الدفاع عن الملعب هو استقبال الكرة المضروبة ضربا ساحقا من الفریق المنافس أو 

  .المرتدة من حائط الصد وتمریرها من أسفل ألعلى بتوجیهها لزمیل من الملعب

  : الخـالصــة

   ّ ائرة و الذي شمل جمیع أنحاء العالم لیس  االنتشارإن المستمر للعبة الكرة الّط

اقة من قبیل المصادفة ّ ، و لیس من خالل  ، ولیس أیضا من خالل المنافسات البر

رها الزالت  الترویح المقنع به ّ عبة من بدایة نشأتها و تطو ّ الّل ، فهذا أمر وارد إّال أن

ها كلعبة أولمبیة  نظرا لما تتمتّع  به من خصائص تحتفظ بخصائصها التي میزت

زتها عن مختلف األلعاب الجماعیة األخرى      .خاصة میّ

لنا المكانة  اتضحتومن خالل استعراضنا ألهم المهارات األساسیة في الكرة الطائرة ، 

التي تحتلها هذه الریاضة حیث ال یمكن فصل أیة مهارة عن أخرى ، بل یجب اإللمام 

 .بجمیع هذه المهارات



 
 

  الباب الثاني
  

  الدراسة االتطبیقیة
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 

  الفصل األول 
  

جراءاته المیدانیة ٕ   منهجیة البحث وا
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إن البحوث العلمیة مهما كانت اتجاهاتها وأنواعها تحتاج إلى منهجیة علمیة   : تمهید

للوصول إلى أهم نتائج البحث قصد الدراسة وبالتالي تقدیم وتزوید المعرفة العلمیة 

البحث هي التي تحدد لنا المنهجیة العلمیة التي  بأشیاء جدیدة وهامة، إن طبیعة مشكلة

تساعدنا في معالجتهاوموضوع البحث الذي نحن بصدد معالجته یحتاج إلى كثیر من 

عداد خطوات إجرائیة میدانیة للخوض في تجربة  ٕ الدقة والوضوح في عملیة تنظیم وا

  .البحث الرئیسیة 

  :البحثمنهج.-1-1

طبیعة البحث ولكون المنهج مع ن المنهج التجریبي لمالءمته االباحثالطالباناستخدم 

التجریبي محاولة لضبط كل العوامل األساسیة المؤثرة في المتغیرات التابعة في التجربة 

ما عدا عامال واحدا یتحكم فیه الباحث ویغیره على نحو معین بقصد تحدید وقیاس 

نوري إبراهیم الشوك ورافع صالح الكبیسي، ( .تأثیره على المتغیر أو المتغیرات التابعة 

  )59، صفحة 2004

ذات االختبار القبلي والبعدي ، ) الضابطة والتجریبیة(استخدم تصمیم المجموعتین 

وتتلخص بأجراء اختبار قبلي للمجموعتین ثم یدخل المتغیر التجریبي على المجموعة 

وتحسب ) التجریبیة والضابطة(اجراء اختبار بعدي لمجموعتین التجریبیة ومن ثم یتم 

 .الفروق بین االختبارین وبین المجموعتین إلیجاد تأثیر المتغیر التجریبي 
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  :مجتمع و عینة البحث -1-2

 :مجتمع البحث -1-2-1

لبلدیة الحشم  للنادي الریاضي الهاويتمثل مجتمع البحث في العبي الكرة الطائرة  

  سنة   15اقل من اصاغر لصنف 

العینة هي جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البیانات :عینةالبحث -1-2-2

بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على . المیدانیة وهي تعتبر جزء من الكل

  )334، صفحة 2007رشید زرواتي، ( .أن تكون ممثلة لمجتمع البحث

 العبًا من الالعبین) 24(ة التي تمثلت في مقصودتم اختیار العینة بالطریقة الو 

التابع للمركب الریاضي الطائرة الكرةسنة من نادي ) 15-13(الناشئین بأعمار 

وذلك بسبب كون النادي هو الوحید الذي لدیهم  الجواري لدائرة الحشم والیة معسكر

ن االباحثالطالبانالعبین للتجربة االستطالعیة ، و قام ) 8(فریق لألشبال وتم استبعاد 

 ینالعب) 8(إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة وبعدد) 16(بتقسیم الالعبین البالغ عددهم 

 .أیضا العبین) 8(واألخرى ضابطة وبعدد

  :متغیرات البحث -1-3

وهذا بغرض التحكم  میدانیة،یعتبر ضبط المتغیرات عنصر ضروري في أي دراسة 

فیها قدر المستطاع بحیث یكون هذا الضبط مساعدا على تفسیر وتحلیل النتائج 
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الدراسة كما هذه وقد جاء ضبط متغیرات  العراقیل،للدراسة المیدانیة دون الوقوع في 

  :یلي

 ) :السبب(المتغیر المستقل  -1-3-1

  .أخرى لها عالقة بههو الذي یؤدي التغیر فیه إلى التأثیر في قیم متغیرات 

  االلعاب الصغیرة وحدد المتغیر المستقل في بحثنا وهو  

 ):النتیجة(المتغیر التابع -1-3-2

و هو الذي تتوقف قیمته على قیم متغیرات أخرى ومعنى ذلك أن الباحث حینما یحدث 

  تعدیالت على قیم المتغیر المستقل تظهر نتائج تلك التعدیالت على قیم المتغیر التابع

في التغیرات االیجابیة التي تحدثها األلعاب الصغیرة في تنمیة هذا  وحدد في بحثنا 

  كرة الطائرة الالمهارات االساسیة في بعض

 

  

  : مجاالت البحث -1-4

  :لبشريالمجاال  -1-4-1
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 الكرةنادي من  مقصودةارهم بصفة یالعب ، تم اخت 24تتكون عینة البحث من  

 ثمانیة، بحیث الریاضي الجواري لدائرة الحشم والیة معسكرالتابع للمركب الطائرة 

 ثمانیة واألخرى اختبروا كعینة تجریبیة ،   ثمانیةاختبروا كعینة ضابطة و  العبین

تتراوح اختبروا في الدراسة االستطالعیة  والعینة كلها من جنس واحد وهم ذكور ،  

.                                                                                                                             15إلى سنة 13أعمارهم من 

  :لمكانيالمجاال  -1-4-2

المركب الریاضي في لقد قمنا بتطبیق برنامجنا المقترح وجل االختبارات القبلیةوالبعدیة  

  . الجواري لدائرة الحشم والیة معسكر

  :الزمنيالمجال  -1-4-3

،  بحیث أجریت 15/12/2019إلى غایة 02/11/2019استغرقت فترة العمل من  

، بعدها  تینعینمن الد لكل  90ودامت مدتها 02/11/2019االختبارات القبلیة بتاریخ 

المقترح على العینة التجریبیة إلى غایة االلعاب الصغیرةقمنا بتطبیق برنامج 

و أربعاء ، في  ثالثاءكل یوم  ساعةفي األسبوع ،أي  وبواقع حصتین05/11/2019

ودامت مدتها هي  11/12/2019ثم أجرینا االختبارات البعدیة بتاریخ . الفترة المسائیة

 .د و لكل عینة كذالك 90األخرى 

  :البحثأدوات -1-5
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  . المراجع والمصادر -

  االنترنت -

 .االختبارات والقیاسات  -

  برنامج االلعاب الصغیرةالمقترح -

  .ـ الطرق اإلحصائیة-

  المقابالت الشخصیة-

ملعب كرة طائرة ، لوحة كرة كرات طائرة ، (والمتمثل فيالریاضي البیداغوجي عتاد ال-

  ).، دیكا متر، میقاتي ، صافرتانأقماع ، حاجز قماش ، سلة 

 Excelبرنامج  -

 

 

  :ي  المستخدممهار مواصفاتاالختبار ال -1-6

ان لبابعد االطالع على المصادر والمراجع قام الط

نبترشیحمجموعةمنالمهاراتاألساسیةللكرة الطائرة االباحث
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الطائرةالختیار المناسبمنها لعینة وعرضهاعلىمجموعةمنأساتذةومدربین للكرة

  .)أالملحق رقم(البحث

مهارة اإلرسال في الكرة خصالمناسبالذیی االختبارنبترشیحاالباحثانلباقام الط ذلكبعد

للعینة قید الدراسة لكرة الطائرة اساتذةومدربي األالمرشح من طرف الطائرة

الختیار المناسبمنها  ).ب الملحق رقم(وعرضهاعلىمجموعةمنأساتذةومدربین للكرة الطائرة

  :لعینة البحث وفیما یلي وصف لمفردات االختبارات

قبل البدء في اجراء االختبارات یجب اجراء االحماء وهذا لغرض إعداد المجامیع 

للنشاط كما  یساعد االحماء أیضا على تقلیل اإلصابة  العضلیة والمفاصل، والقلب

 .وتحسین األداء

  :االختبار -1-6-1

  اختبار االرسال من االعلى: اسم االختبار 

 لدى العب الكرة الطائرةاإلرسالقیاس مهارة :الغرض من االختبار

 . 

   :االدوات

  . قانونیةكرات طائرة )  01( كما في شكل رقم / ملعب كرة طائرة قانوني 
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  : طریقة االداء

 الشبكة ومن هذاامتار من 9نهایة الملعب على بعد یقف الالعب في منتصف خط 

  بأي طریقة  لتعبر الشبكة الى نصف  باإلرسالن یمسك الالعب بالكرة ویقوماالمك

  .الملعب المخطط

  محاوالت  10لكل العب :الشروط

في حالة لمس الكرة للشبكة ووصولها لنصف الملعب المخطط او خروجها للخارج   -

  .تحسب محاولة لالعب من ضمن المحاوالت العشرة  ال یحسب لها نقاط

  :التسجیل

یحسب لكل مرة ارسال صحیحة رقم المنطقة التي تهبط فیها الكرة في نصف الملعـب 

ن الدرجة إدرجات ف  4الى   1من المخطـط ولكـون الدرجات موزعة على المناطق 

  )310، صفحة 1988خریبط، ( .درجة   40العظمى لالختبار هي 

  

  م        6 سم                       150     

                                                           1  
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  م9

  

 

  یوضح اختبار االرسال) 01(الشكل 1  2   3    4   

  :التكافؤ بین مجموعتي البحث حسب االختبار القبلي -1-7

ان لباالط عتمداإلرساالتكافؤ بین المجموعتین في المتغیر المهاری لمعرفة أنه هناك

جدول العلى نتائج االختبارات القبلیة ألفراد عینة البحث كما هو مبین في  نالباحثا

)01(  

  اإلرسالیبین تكافؤ بین المجموعتین للمتغیر المهاری)01( جدول

َ   المجموعة  المتغیرات  ت   الداللة  ت الجدولیة  ت المحسوبة  ع  س

  االرسال  1

 2.78 23.75  الضابطة

  0.38  

    2.14  

  

  غیر دال 

 4.98 24.12  التجریبیة

 16.85 71.5   التجریبیة
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بین إحصائیة عدم وجود فروق ذات داللة عن دلت نتائج البحث ) 01(من الجدول 

 .وهذا یؤكد تكافؤ المجموعتیناإلرسالالمهاریالمجموعتین في المتغیر 

  : االسس العلمیة لالختبارات المستخدمة-1-8

  :الثبات -1-8-1

إذا أجري اختبار ما على مجموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد في هذا 

أعید إجراء هذا االختبار على نفس هذه المجموعة ، ورصدت أیضا االختبار ثم 

في المرة  مختبردرجات كل فرد ودلت النتائج على أن الدرجات التي حصل علیها ال

 مختبرینالتي حصل علیها هؤالء ال تقریبا األولى لتطبیق االختبار هي نفس الدرجات

ار ثابتة ألن نتائج القیاس لم تتغیر في المرة الثانیة، استنتجنا من ذلك أن نتائج االختب

  )75، صفحة 1999مروان عبد المجید، , إبراهیم( .بشكل كبیر في المرة الثانیة

 )ن بحسابمعاماللثباتباستخدامطریقةتطبیقاالختبارثمإعادةتطبیقه االباحث انلبالذا قام الط

Test- Retest) 

 08(أیامبینالتطبیقینعلىنفسالعینةاالستطالعیةاألولىوعددهابفاصلزمنیقدرهسبعة

وهیعینةمنخارجعینةالبحــثاألصلیةوتمحسابمعامالالرتباط )العبین

یوضحمعامالت )01(والجدولرقمسبیرمانلبینالتطبیقیناألولوالثانیباستخداممعامالالرتباط

  .قیدالبحثالمهاریلالختبار الثبات
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ة بالمهار  یوضح قیمة معامل الثبات و الصدق الختبار الخاص) 02(الجدول رقم 

  .األساسیة قید الدراسة

  

. د      

  االحصائیة

  االختبارات

  التطبیق الثاني  التطبیق األول

  الصدق  الثبات
درجة 

  ±ع   س  ±ع   س  االرتباط

 سالمهارة االر 
  ارتباط قوي 0.95 0.90  2.20  24  2.10 24.25

  

ظهر أن قیم معامل الثبات عالیة مما یدل على ) 02(موضح في الجدول رقم  هوكما 

  تمتع بدرجة ثبات عالیةیاالختبار ان 

  :الصدق -1-8-2

درجة الصدق هي العامل األكثر أهمیة بالنسبة للمقاییس واالختبارات وهو یتعلق  تعتبر

، 1996محمد نصر الدین، : محمد حسن عالوي, غضبن( .أساسا بنتائج االختبار

  )321صفحة 

¯ ¯ 



 الفصل االول                                           منهجیة البحث و اجراءاته المیدانیة
 

 
55 

عن طریق ایجاد  جاد معامل الصدق الذاتي لالختباراین باالباحث انلبالذا قام الط

  ).02(كما هو موضح بالجدول رقم  الجذر التربیعي لمعامل الثبات

  :الموضوعیة -1-8-3

من العوامل المهمة التي یجب أن تتوفر في االختبار الجید شرط الموضوعیة والذي 

یعني التحرر من التحیز أو التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصیة للمختبر كآرائه 

ومیوله الشخصي وحتى تحیزه أوتعصبه، فالموضوعیة تعني أن تصف وأهوائه الذاتیة 

مروان عبد , إبراهیم( .قدرات الفرد كما هي موجودة فعال ال كما نریدها أن تكون

  )145، صفحة 1999المجید، 

المستخدم في هذا البحث سهل و واضح الفهم و غیر قابل للتأویل إذ إن  االختبار

  .االختبارات الجیدة هي التي تبعد الشك و عدم الموافقة من قبل المختبرین عند تطبیقها

  )دالملحق رقم ( الصغیرةالمقترح األلعاببرنامج  -1-9

 بعد االطالع على المصادر والدراسات المشابهة 

في بإعداد برنامج األلعاب  الصغیرة بهدفاستغاللهذهاأللعاب الطالبان الباحثان قام 

المقترحة من  منخالالستخدامهذهااللعابمعالتمارینفي الكرة الطائرة مهارة اإلرسال تنمیة 

بالنسبة للعینة التجریبیة واالكتفاء فیالجزء الرئیسي منالوحدة التدریبیةطرف مدرب الفریق 
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تم عرضها  االلعاب الصغیرةالمقترحةبالنسبة للعینة الضابطة مع العلم انبالتمارین فقط 

الوحدات  أما بالنسبة لعدد).جالملحق رقم(ومدربین للكرة الطائرةأساتذةعلىمجموعةمن

 برنامج االلعاب الصغیرةالمقترحشرعنا في تطبیق یة دریبوحدة ت06التدریبیةفلقد بلغ 

حیث بلغ زمن الوحدة  08/12/2019بتاریخوتم االنتهاء منه 13/11/2019بتاریخ 

  -:الى ثالث اجزاء رئیسیة وهي  التدریبیةدقیقة وقسمت الوحدة  60یة دریبالت

 دقیقة  10القسم التحضیري  -1

 دقیقة40القسم الرئیسي  -2

  دقائق 10القسم الختامي  -3

  :الدراسات االحصائیة  -1-10

  :المتوسط الحسابي.1-10-1

مج س      

:ــــــــــــــــــــــــ     بحیث= س       

ن      

 .المتوسط الحسابي: س   
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  .مجموع القیم : مج س  

  .عدد العینة : ن  

    :االنحراف المعیاري.1-10-2

  وهو أهم مقاییس التشتت ألنه أدقها حیث یدخل استعماله في الكثیر من قضایا التحلیل 

ع فإذا كان قلیال أي قیمته صغیرة فإنه یدل : ویرمز له بالرمز ،االختباراإلحصائي و 

، 1975نزار الطالب، محمود السامراني، ( .على أن القیم متقاربة، والعكس صحیح

  )55صفحة 

العب وتكتب على  30ع تكتب في حالة ما تكون العینة أقل من : هذه الصیغة لـ

  :الصیغة التالیة

  

  

  :حیث

  .تمثل االنحراف المعیــــاري: ع

  ).نتیجة االختبار(قیمة عددیة : س

1 - ن   

2)س -س(
= ع   
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  .المتوسط الحســابي: س

  .عدد العینـــة: ن

  .معامل االرتباط لسبیرمان.1-10-3

  

  

  

  

 

  .مربع الفروق بین النتائج األولى والثانیة:  2ف

  .عدد العینة: ن 

  .معامل االرتباط لسبیرمان: ر 

  . و للحصول على صدق االختبار قمنا بحساب معامل الصدق

  

  معامل ثبات االختبار=صدق االختبار   

ر
نن

ف



1

)1(

6

2

2
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طریقة إحصائیة من الطرق التي تستخدم في حساب وهي :ستیودنت) ت( .1-10-4

یستخدم هذا االختبار لقبول أو رفض العدم  ، والفروق بین المتوسطات الحسابیة

یستطیع تقییم الفرق بین المتوسطات الحسابیة تقییما مجردا ) ت(بمعنى آخر اختبار 

 العب تستخدم الصیغة 30من التدخل الشخصي و في حالة العینات األقل من 

  )1975نزار الطالب، محمود السامراني، ( .التالیة

  2س-1س 

 =ت 

  2)2ع+ (  2)1ع(

  1- ن

   :بحیث

  ).القبلي(المتوسط الحسابي للمجموعة األولى : 1س

  ) البعدي(المتوسط الحسابي للمجموعة الثانیة : 2س

2ع
  . مربع االنحراف المعیاري للمجموعة األولى : 1
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2ع
  .مربع االنحراف المعیاري للمجموعة الثانیة:  2

  .عدد العینة: ن

  :البحثصعوبات.1-11

باعتبار أن لكل بحث صعوبات تواجهه فقد لخصنا العراقیل التي صادفتنا في إنجاز 

 :هذا البحث فیمایلي

  .قلة الدراسات التي تطرقت إلى مثل موضوعنا -

تزامن مع فترة  ألنهصعوبة تطبیق البرنامج المقترح كامال  -

 .المنافسةالخاصة بالفریق 

فترة التدریب تماشى مع  ألنهعدم تجاوب الالعبین مع البرنامج المقترح  -

  الخاصة بالفریق 

  .ضیق الوقت بین الدراسة الیومیة وكتابة المذكرة والتربص المیداني -

المتعثرة للدراسة في بدایة الموسم مما انعكست تأثیراتها سلبا  االنطالقة -

  .علینا

  : الخالصة
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في هذا الفصل بإبراز المنهجیة المتبعة في البحث و إجراءاته  الطالبان الباحثان لقد قام

المیدانیة ألنهاالقاعدة التي بها نضمن السیر الحسن للدراسة المیدانیة و منها یمكن 

  الدراسةالحكم على أهمیة

و ذلك انطالقا من التجربة االستطالعیة التي تعتبر قاعدة تبني علیها البحوث العلمیة 

و منطلق للنتائج الجیدة إلى منهج البحث المناسب و المالئم و الذي من شانه تحقیق 

أهداف البحث وصوال إلى الدراسة األساسیة و كیفیة تحضیرها و طریقة تنفیذها خروجا 

لومات التي یمكن معالجتها إحصائیا و الحكم بها على تحقق فرضیات عبالخام من الم

 .البحث عن عدمه 

  

  



 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني 
  

 عرض وتحلیل النتائج
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  :عرض وتحلیل النتائج-2

( األساسیة للكرة الطـائرة   ةـ نتائج االختبارات القبلیة والبعدیة للعینة الضابطة في المهار 2-1

 ) اإلرسال

  :اإلرسالمهارة-2-1-1

یبین دراسة مقارنة بین االختبارین القبلي و البعدي للعینة "  03" جدول رقم  -

 اإلرسالالضابطة  في مهارة 

  

یتضح انه خالل االختبار القبلي حققت العینة "  03" من خالل الجدول رقم 

وحققت خالل االختبار البعدي ) 2.78±23.75( الضابطة متوسط حسابي قدره 

    

  ن

  

 س

  

 ع

ت 

   المحسوبة

ت 

 الجدولیة

مستوى 

 الداللة

 الداللة

  االختبار 

 القبلي 

  

8 

  

23.75 

  

2.78 

  

  

  

3.92           

  

  

  

2.14  

 

  

  

  

0.05  

 

 

  

  

فرق 

  دال

 

 

االختبار 

 البعدي 

  

  

8 

  

  

26.5 

  

  

1.14  
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وهي  3.92وبلغت قیمة ت المحسوبة , )1.14±26.5(متوسط حسابي قدره 

ودرجة حریة  0.05 مستوى داللةعند 2.14من قیمتها الجد ولیة والتي بلغت كبر أ

وهذا ما یعني وجود فرق دال إحصائیا بین االختبارین القبلي والبعدي للعینة ,  14

  .اإلرسالمهارة الضابطة في 

 

  
  

  اإلرسالیبین النتائج القبلیة والبعدیة للعینة الضابطة مهارة  01مخطط أعمدة بیانیة رقم  -

 

  

 

  

  

22

23

24

25

26

27

االختبار القبلي  االختبار البعدي

مھارة االرسال

المتوسط الحسابي 
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  :03الخاص بالجدول رقم  االستنتاج -2-1-2

في المستوى للعینة الضابطة تحسن یتضح أن هناك "   03"  من خالل الجدول رقم  

و ، الكرة الطائرة في اإلرساللمهارة و یتضح ذلك من خالل االختبارات القبلیة والبعدیة 

  :انحین توصل الى  "ین التكریتيسودیع یا"دراسة  أكدتههدا ما 

تطورًا في جمیع المتغیرات قید البحث وأدت منهج  حققتالمجموعة الضابطة -

التدریبي من قبل المدرب إلى ظهور فروق معنویة بین االختبارات القبلیة والبعدیة لدى 

أفراد المجموعة الضابطة بشكل ملحوظ والتي خضعت للمنهج المتبع من قبل المدرب 

  ) 06انظر الصفحة رقم(.ولمصلحة االختبارات البعدیة

  

ساسـیة للكـرة الطـائرة  األ ةعدیة للعینة التجریبیة في المهـار نتائج االختبارات القبلیة والب -2-2

 )  ـاإلرسال ( 

  :اإلرسالمهارة-2-2-1

 یبین دراسة مقارنة بین االختبارین القبلي والبعدیللعینة"  04" جدول رقم  -

 اإلرسالفي مهارة التجریبیة  
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یتضح انه خالل االختبار القبلي حققت العینة "  04" من خالل الجدول رقم 

وحققت خالل االختبار البعدي )  4.98±24.12( التجریبیة متوسط حسابي قدره 

وهي  6.89وبلغت قیمة ت المحسوبة , )3.26±31.12(متوسط حسابي قدره 

ودرجة حریة  0.05مستوى الداللةعند2.14اكبر من قیمتها الجد ولیة والتي بلغت 

    

  ن

  

 س

  

 ع

  

ت 

 المحسوبة 

  

ت 

 الجدولیة

  

مستوى 

 الداللة

  

 الداللة

  االختبار

 القبلي  

  

  

8 

  

  

24.12 

  

  

4.98 

  

 

  

6.89 

  

  

  

2.14  

 

 

  

  

0.05  

 

 

  

فرق 

  دال

 

 

االختبار 

 البعدي 

  

  

8  

 

  

  

31.12  

 

  

  

3.26 
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وهذا ما یعني وجود فرق دال إحصائیا بین االختبارین القبلي والبعدي للعینة ,  14

  .اإلرسالمهارة بیة في التجری

  

  
  

  اإلرسالمهارة التجریبیةیبین النتائج القبلیة والبعدیة للعینة "  02" مخطط أعمدة بیانیة رقم 

 

  :04الخاص بالجدول رقم  االستنتاج -2-2-2

یتضح أن هناك تحسن في المستوى بالنسبة للعینة "   04"  من خالل الجداول رقم  

ذلك  و قد ارجع الطالبان الباحثان )اإلرسال(المهاریة المستهدفةةالتجریبیة في تلك الصف

إلى أن البرنامج المقترح من طرفنا و الذي یعتمد بالدرجة األولى على األلعاب الصغیرة 

0
5

10
15
20
25
30
35

االختبار القبلي  االختبار البعدي

مھارة االرسال

المتوسط الحسابي
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حیث "ودیـع یاسین التكریتي" ستنا مع دراسةاهو الذي كان وراء هذا التحسن و تتفق در 

  :ان توصل الى

المجموعة التجریبیة حققت تطورًا ملحوظا في جمیع المتغیرات قید البحث وكانت  -

مهارات مما أدى إلى فروق معنویة بین الفي تعلم "وكبیرا " فاعال" لأللعاب الصغیرة دورا

  )04انظر الصفحة رقم.(االختبارات القبلیة والبعدیة ولمصلحة االختبارات البعدیة 

هذه ) العب(من ممیزات تتماشى وخصوصیات طفل  وذلك لما لأللعاب الصغیرة

المرحلة خاصة من جانبها التحفیزي من أجل بدل جهد إضافي للوصول إلى إشباع 

الغایات والمیول وذلك ما یتیح للمدرب استغالل هذه الفرصة من اجل توجیه هذا 

االندفاع إلى تسطیر أهداف أخرى ومن بینها التنمیة المهاریة كما یوضح ذلك 

األلعاب الصغیرة تعتبر وسیلة من الوسائل التي تساعد في  ان" صطفى السایح محمدم"

بناء قدرة الجسم بدنیا و  مهاریا، كما تساعد الفرد على أن یعمل عمال مثمرا لصالح 

الجماعة ، كما تمتاز باحتوائها على عنصر المنافسة و هو عامل من عوامل إتقان 

  )16انظر الصفحة رقم. (توى البدنياألداء المهاري و االرتقاء بالمس
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في الكرة  األساسیةةالمهار بیة في نتائج االختبارات البعدیة للعینتین الضابطة و التجری -2-3

  )  إرسال( الطائرة

  :اإلرسالمهارة -2-3-1

والتجریبیة لبعدي للعینتین الضابطة ایبین دراسة مقارنة بین االختبار "  05" جدول رقم 

 اإلرسالفي مهارة 

 

یتضح أن العینة الضابطة حققت متوسط حسابي قدره          "  05"  من خالل الجدول رقم 

( وحققت العینة التجریبیة متوسط حسابي قدره ) 26.5±1.14( 

    

  ن

  

 س

  

 ع

  

ت 

 المحسوبة

  

ت 

 الجدولیة

  

مستوى 

 الداللة

  

 الداللة

 

العینة 

 الضابطة

  

  

8 

  

26.5 

  

1.14  

 

  

  

  

6.22 

  

  

  

2.14  

 

  

  

  

0.05  

 

  

  

  

فرق 

  دال

 

العینة 

 التجریبیة 

  

8 

  

31.1 

  

3.26 
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والتي كانت اكبر من قیمة ت الجد  6.22وبلغت قیمة ت المحسوبة )31.12±3.26

مما یبین وجود فرق دال  14ودرجة حریة  0.05 مستوى الداللةوذلك عند 2.14ولیة 

  اإلرسالفي مهارة  صائیا أي معنوي بین العینتینإح

  
  

  مهارة االرسالیبین النتائج البعدیة للعینتین الضابطة والتجریبیة في "  03" مخطط أعمدة رقم 

  :05الخاص بالجدول  االستنتاج -2-3-2

یتضح أن هناك تحسن في المستوى للعینة التجریبیة "   05"  من خالل الجداول رقم  

الطالبان وقد ارجع )اإلرسال(المستهدفة المهاریةةالصفعلى غرار العینة الضابطة في 

 ذالك إلى أن الطریقة المتبعة هي سبب ذلك التحسن حیث أن طریقة األلعابالباحثان

ودیـع دراسة "أكدتها ما ذو ه على العینة التجریبیة الصغیرة كانت لها نتائج إیجابیة

  :حیث توصل الى ان "یاسین التكریتي

24
25
26
27
28
29
30
31
32

العینة الضابطة العینة التجریبیة

المتوسط الحسابي
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األلعاب الصغیرة تأثر خالل وحدات المجموعة التجریبیة ایجابیا في تعلم مهارات  -

التصویب والمناولة والطبطبة في كرة الید لالعبین األشبال في المجموعة التجریبیة 

معنویة بین االختبارات البعدیة مقارنة بالمجموعة الضابطة مما أدى إلى فروق 

  )06انظر الصفحة رقم(.ولمصلحة المجموعة التجریبیة

إلى حب  بالالعبینوذلك من خالل خلق جو عمل مليء بالحیویة و السرور دفع 

لك ، ویؤكد ذالمهاريالعمل وبجد اكبر فادى بهم ذالك إلى التطور والتحسن في الجانب 

"bottym"،"Eric"ةالصغیرة أهمیة كبیرة في بلوغ أهداف مجتمعلطریقة األلعاب ان 

لتطویر الصفات البدنیة وفي نفس الوقت تطویر المهارات الفنیة للطفل من اجل تكوین 

ذاكرة حركیة للطفل في المستقبل ومن بین تلك األهداف تحسین األداء المهاري 

  )17انظر الصفحة رقم(.لألطفال 

  : االستنتاجات العامة -2-4

قشة النتائج النتائج المتحصل علیها وبعد الدراسة اإلحصائیة وتحلیل ومنامن خالل 

  :إلى االستنتاجات التالیة  توصل الطالبان الباحثان

 في بحثنا لدى العینة الضابطة المستهدفة ة اإلرسالمهار في مستوىتحسن ) 1

  .البعدیة والذیاتضحمنخالالالختبارات

لدى العینة التجریبیة  المستهدفة ة اإلرسالمهار تحسن في مستوى) 2

  .البعدیة والذیاتضحمنخالالالختبارات
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 كانت أكبر عندالمستهدفة في بحثنا  اإلرسالةمهار في مستوى نسبة التحسن) 3

لكل من  البعدیةاالختباراتوهذا ما أكدته العینة الضابطةمقارنة بالعینة التجریبیة 

  .المجموعتین 

  مقارنة النتائج بالفرضیات-2-5

  :1الفرضیة -2-5-1

یجابي في تنمیة تأثیر لأللعاب الصغیرة - ٕ عند العبي الكرة الطائرة  اإلرسالمهارة ا

  .سنة 15-12أصاغر 

حیث وجد  األول لفرضتحققاعلى ضوء النتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة، 

، وهذا یبیة بالنسبة للعینة التجر  المستهدفة ة اإلرسالمهار أن هناك تطور في مستوى

ما یدل على ان البرنامج المقترح من األلعاب الصغیرة كان له األثر االیجابي في 

 .المستهدفةاتاألساسیةالمهار تنمیة تلك 

  :2الفرضیة -2-5-2

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبارین القبلي و البعدي للمجموعتین -

سنة  15-12في الكرة الطائرة أصاغر  اإلرسالمهارةالتجریبیة و الضابطة في تنمیة 

  .ولصالح االختبارات البعدیة 
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حیث وجد  الثاني لفرضتحققاعلى ضوء النتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة، 

التجریبیة بالنسبة للعینة التجریبیة المستهدفة ة اإلرسالمهار أن هناك تطور في مستوى

  .لصالح االختبارات البعدیة ،  و الضابطة

  :3الفرضیة -2-5-3

هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبارین البعدیین للمجموعتین التجریبیة -

  .في الكرة الطائرة ولصالح المجموعة التجریبیة اإلرسالمهارة والضابطة في تعلم 

حیث وجد أن الثالث  لفرضتحققاعلى ضوء النتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة، 

ذات داللة إحصائیة بین االختبارین البعدیین للمجموعتین التجریبیة  هناك فروق

وهذا في الكرة الطائرة ولصالح المجموعة التجریبیة،  اإلرسالمهارة والضابطة في تعلم 

ما یدل على ان البرنامج المقترح من األلعاب الصغیرة كان له األثر االیجابي في 

  .األساسیة المستهدفة ةاالمهار تنمیة تلك 

  االقتراحات -2-6

في  مهارة اإلرسالالمقترحة في هذه الدراسة لتنمیة استخدام األلعاب الصغیرة  1

  .الكرة الطائرة

 .الطائرةفي الكرة المهارات األساسیةتنمیة فیالمدربیناالهتمامباأللعابالصغیرةمنطرف2

األساسیةفي  تالمهارالتنمیة استخدام األلعاب الصغیرة دراسات حول  إجراء 2

  .التي لم یتم تناولها في هذه الدراسة الكرة الطائرة



 الثاني                                                      عرض و تحلیل النتائجالفصل 
 

 74 

  :ـ الخالصة

 سنة)15-13(كرة الطائرة الحصة تدریب ناشئین واقع اللعب في  ىأن الوقوف عل

من جهة ومن جهة أخري الرفع  الالعب یعتبر الموجه األساسي لبناء شخصیة الطفل

دور األلعاب الصغیرة ."، ولهذا جاءت دراستنا تحت عنوان الصفاتالمهاریةمن مستوي 

  " سنة)15-13(لصنف االصاغرالكرة الطائرة في  اإلرسالمهارة في تنمیة 

ویهدف البحث إلى الكشف عن دور األلعاب الصغیرة على افتراض أن تحدث هذه 

  .لدى العینة التجریبیة المهارياألخیرة تحسنا في الجانب 

  .، وطبق علیهم منهج البحث التجریبي)ذكور( العب16شملت عینة البحث 

إلى أن استعمال األلعاب  الطالبان الباحثان وعلى ضوء النتائج المتحصل علیها خلص

صنف االصاغر في لدى  )اإلرسال( المستهدفة ةالمهاریةالصغیرة فعال في تنمیة الصف

  .و ذالكلتماشیها ومتطلبات هذه الفئة العمریة الكرة الطائرة

والتعلیمي هي تكوین شخصیة متكاملة  التدریبيومنه نقول أن الغایة األولى في المجال 

النمو وهذا ما یتحقق من خالل األلعاب الصغیرة،و منه أصبحنا الیوم ننادي بتكوین 

، و هذا ما یفرض علینا فتح باب  الكرة الطائرة أصاغرتدریبمتخصص في مجال 

لیس  مدرب الكرة الطائرةاضیة الن ذلك یجعل من البحث العلمي وتطویر ثقافتنا الری

ثم یطوي أوراقه وینصرف ،بل هو الذي یساعد  معلومات الذي یقدم  المدربفقط ذلك 
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على أسس علمیة دقیقة ألنه وببساطة الواقع والشریحة  حصة تدریبهو یبني  الالعبین

  علینا هذه التحدیات وااللتزامات التي نتعامل معها تفرض
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غیر 
 مناسب

 

 الرقم  المهارة  االختبار مناسب

اختبار اإلرسال من األعلى: اسم االختبار     

قیاس مهارة اإلرسال من األعلى             :  الغرض من االختبار 
                                   

ملعب كرة طائرة قانوني عشر كرات طائرة ، مقیاس  لالزمةاالدوات   
قدم ، شبكة ، تحدد منطقة اإلرسال ، وفي النصف الثاني من / متري 

من  سم.1موازیان لخط الجانب األول على بعد  خطأنالملعب یرسم 
 3على بعد  من الخط االول سم.1خط الجانب والثاني على بعد 

و في  10 ول رقمیكتب في المستطیل اال( من الجانب  امتار
               1رقم  الثالثو في المستطیل  5المستطیل الثاني رقم 

اذا  تمثل هده االرقام درجات المختبر                               
 یقف: مواصفات األداء       سقطت في أي من هذه المناطق الثالث

 المختبر في منطقة اإلرسال ویقوم بأداء مهارة اإلرسال الى
نصف الملعب المقابل على ان تتخطى الكرة الشبكة  دون مالمستها 

ویجب المالحظة ان  10اسقاطها في المستطیل المكتوب فیه محاوال  
هدا االختبار یمكن استخدامه لقیاس دقة مهارة االرسال و دالك 

    باستخدام أي نوع من انواع االرسال سوءا من االسفل او االعلى 

 

 

 

 

 اإلرسال

 

 

 

 

01 

 

 

 

 



 الملحق ب

 

 

                                  , یحصل الالعب  =التسجیل  
درجات ادا سقطت الكرة في المنطقة المخصصة لدالك  10على 

درجات ادا سقطت في  5االول المجاور للخط الجانبي و  المستطیل
 لهاددرجة في المستطیل الثالث الدرجة النهائیة  1المستطیل الثاني و 

                                          درجة  100االختبار هي 
                                                                   

                                                              
                                        .االرسال   =اسم االختبار   

قیاس مهارة االرسال لدى العبي الكرة  =الغرض منه               
هو في الشكل ملعب كرة طائرة قانوني كما = االدوات          الطائرة

یقف الالعب في منتصف خط نهایة طریقة األداء         كرات+ 
الكرة و یقوم باإلرسال بأي  الالعبالملعب و من هدا المكان یمسك 
   محاوالت   10لكل العب  الملعبطریقة لتعبر الشبكة الى نصف 

التي تهبط  المنطقةیحسب لكل مرة ارسال صحیحة رقم  =التسجیل 
فیها الكرة في نصف الملعب المخطط و لكون الدرجات موزعة على 

 40درجات فان الدرجة العظمى لالختبار هي  4الى  1المناطق من 
                                  درجة 

 



 الملحق ج

 االسم واللقب:..........................................

 الدرجة العلمیة:........................................

 مؤسسة العمل:........................................

.في الخانة المناسبة   (x) توضع عالمة : مالحظة    

 اقتراح

 

الر المهارة اللعبة مناسبة غیر مناسبة
 قم 

               .  الكرة و العربة =اسم اللعبة   
ادخال الكرة في العربةعن =الهدف منها       

           سیط من االسفل طریق االرسال الب
      وصف اللعبة=فریقین من الالعبین 

نضع امامهم عربة كرات فارغة  متساوین العدد
امتار و نعطي لكل فریق كرات  10على بعد 

على حسب افراده یحاولون ادخال الكرة في 
الكرة داخل . العربة عن طریق االرسال البسیط 

لدیه اكثر نقاط  الذيتحسب بنقطة و الفریق 
 هو الفائز 

 

 

 

 

 اإلرسال

 

 

 

 

1 

 

 

 

                     كرة اللوحة  =أللعبةاسم     
اصابة لوحة كرة السلة =الهدف منها .      

        س الرسال العادي او التنعن طریق ا
یكون الفریقان على =وصف اللعبة          

خطان متوازیان امام لوحة كرة السلة على بعد 
یحاول كل فریق ضرب اللوحة عن  متر 12

او التنس لتسجیل نقطة  طریق االرسال العادي



 الملحق ج

محاولتین لكل العب و الفریق المتحصل على .
 اكبر نقاط هو الفائز 

                           ملك الكرة= اللعبة    
ضرب الالعب = الهدف منها                

بالكرة عن طریق ارسال التنس وصف اللعبة 
في المراكز  06 العبین في كل منطقة 07= 

و الملك في منطقة االرسال یحاول ضرب 
العبي الفریق المنافس عن طریق االرسال 

ولكل مللك محولتین ثم یتبادل الدور مع العبي 
یصاب عنده اكثر  الذيالمراكز و الفریق 

  العبین هو الخاسر
              . الكرة و الخصم = اسم اللعبة    

الالعب المتحرك ضرب = الهدف منها    
          ال التنس     بالكرة عن طریق ارس

كل فوجین في  =وصف اللعبة             
منطقة فوج في االرسال و المنافس یكون 

یتحرك في منطقته دون كرة بحیث یحاول الفوج 
االول ضرب اكبر عدد ممكن من العبي 

و نفس الطریقة مع  ارسال جماعي  المنافس
الفریق الذي یصیب اكثر الفوج الثاني و 

الیسمح للفریق الذي یتحرك العبین هو الفائز 
 بدون كرة الخروج من الملعب 

 



 الملحق أ

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي                                                              
                                                                                                                          مستغانم -جامعة عبد الحمید ابن بادیس

  هد التربیة البدنیة و الریاضیةمع
                                                                   قسم التدریب الریاضي 

كرة الساسیة خاصة باة تحدید أهم مهار االستمارة الخاصة الستطالع رأي المحكمین حول 
  )سنة15- 13(األصاغر  لصنف طائرةال

دربالم/ الدكتور  :  

في التربیة البدنیة والریاضیة اختصاص تدریب  ماسترشهادة ول على لغرض الحص
 نمیةاأللعاب الصغیرة في ت تأثیربإجراء دراسة بعنوان  الطالبان الباحثان یقوم  ریاضي ،

  .لصنف االصاغر الكرة الطائرة في  اإلرسالمهارة 
والتي تتناسب مع  بالكرة الطائرةأهم المهارات األساسیة الخاصة لذا نأمل من سیادتكم تحدید 

   .)سنة15-13(فئة االصاغر
 ولكم منا فائق الشكر والتقدیر

  شقراني علي  :الطالبان الباحثان                                                    
                     بن سكران حسین                                                       

  .....................................: االسم واللقب

  .................................... :الدرجة العلمیة

 .................................... :مؤسسة العمل

 

  



 الملحق أ

 .  في الخانة المناسبة) X(توضع عالمة : مالحظة

  غیر مناسبة  مناسبة  المهارة  الرقم
     االرسال   01
      االعداد   02
      االستقبال   03
      الدفاع عن الملعب   04
      الصد  05
      الضربات الهجومیة   06
     استقبال االرسال باالصابع     07
     الصد الدفاعي   08
09        

  
 



 الملحق د

  و المدربین  االساتدة برنامج االلعاب الصغیرة المقترح و المحكم من طرف 

  :مهارة االرسال-1

          .                                               الكرة و العربة=اسم اللعبة

ادخال الكرة في العربةعن طریق االرسال البسیط من =الهدف منها              

وصف  االسفل                                                            

فریقین من الالعبین متساوین العدد نضع امامهم عربة كرات فارغة على بعد =اللعبة

الكرة في العربة امتار و نعطي لكل فریق كرات على حسب افراده یحاولون ادخال  10

الكرة داخل تحسب بنقطة و الفریق الذي لدیه اكثر نقاط . عن طریق االرسال البسیط 

  .هو الفائز

        .                                                     كرة اللوحة =اسم أللعبة

او التنس                                                               اصابة لوحة كرة السلة عن طریق االرسال العادي = الهدف منها             

 12یكون الفریقان على خطان متوازیان امام لوحة كرة السلة على بعد = وصف اللعبة

متر یحاول كل فریق ضرب اللوحة عن طریق االرسال العادي او التنس لتسجیل نقطة 

  . لى اكبر نقاط هو الفائزمحاولتین لكل العب و الفریق المتحصل ع.

        .                                                  حرب الكرات= اسم اللعبة

ارسال عدد كبیر من الكرات عن طریق ارسال التنس                                                                      = الهدف منها           



 الملحق د

فریقین تفصل بینهما شبكة یحاول كل فریق ارسال الكرات ال منطقة =وصف اللعبة

د محاولتین لكل فریق   2المنافس عن طریق ارسال التنس و تلعب ضمن وقت 

     .والفریق الذي تتجمع عنده اكثر كرات هو الخاسر

  



 

  داخل القاعة : مكان اإلنجاز ساعة و نصف:مدة اإلنجاز الكرة الطائرة: النشاط البدني  اصاغر :المستوى

 تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اإلرسال   6التدریبيالھدف 
الشدة  ظروف اإلنجاز التدربحاالت و فترات 

 تالتوجیھا مؤشرات النجاح معاییر التحقیق والحمولة

  
 مرحلة التحضیر

   1الموقف
                    تنشیط األطراف العلویة و السفلیة ىیرتكز علتسخین *  
التنقل الجانبي مع رفع األیدي على طول  اإلشارةالجري عند  *

  الشبكة
الجري عند اإلشارة التنقل الجانبي بمد الساعدین  من و  *

 ضعیھ منخفضة
ستعداد من الجانبین و الوسط القیا م بحركة ھجوم بعد اال *

 بالعودة الى الخاف بعد كل حركة

  
  
  
15 

 
 م3

  
 م3

  
 م3

  
  م2

 

  

  
 

  
القیام بمختلف  *

الخاصة الحركات 
 األطراف العلویة

 
مراحل  احترام *

 التسخین

  
ترك المسافات *

 بین أعضاء الفوج
 
نأ خذ بعین  *

یة االعتبار نوع
 التسخین

  
  
  

  مرحلة اإلنجاز
 

 :   2الموقف  
 تینمتقا بل قاطرتینعلى شكل  الالعبینوضع   *               

الذي یقوم برفع الكرة الى م باضافة الموزع  3على خط 
األعلى من المسك نحو المھاجم الذي یوجھھا باألصابع 

  حلقة موجودة في منطقة دفاع الخصم  باالرتقاء نحو
  
بوضع ثالثة على منھجیة العمل  محافظةلنفس التشكیلة وا *  

حیث یوجھ المھاجم الكرة الى احدى  5, 6, 1حلقات عند رقم 
 بعد عملیة التوزیعالحلقات 

النقطة لكل شوط  15مقابلتین من  إجراء  *         4الموقف  
   الفرق األربعة بین

 
 
   

 
 
 

60 

 
 

20  
  
  
  
  

20  
  
  

20  
  
  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
توجیھ الكرة الى *

   المنطقة المحددة 
 
استقبال الكرة  *

   وتوجیھھا
  
حسن توجیھ الكرة  *

 بدقة
  
اختیار المھاجم  *

 المناسب

  
 
توجیھ الكرة   *

 الحلقةالى 
  
توجیھ الكرة الى *

منطقة الخصم 
  باالرتقاء

 
  
  
  

  
 مرحلة التقییم

   5الموقف 
  لمسجلة معاینة النقائص ا  *  

 تكوین ھجوم بسیط كیفیة  *                      
 شرح ثالثة قوانین*                        

 
 

15 

   
تقییم ومناقشة علي  *

 النقائص المسجلة

 
مراقبة حالة * 

 التالمیذ النفسیة



النشاط البدني   اصــاغر: المستوى
 الكرة الطائرة:

  اخل القاعةد: مكان اإلنجاز  ساعة 1: 30:مدة اإلنجاز

  األرسالتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   1دریبيالهدف الت

حاالت و فترات 
 دریبالت

الشدة  ظروف اإلنجاز
 والحمولة

 تالتوجیها مؤشرات النجاح معاییر التحقیق

  
  

 مرحلة التحضیر

   1الموقف
  
                    تنشیط األطراف العلویة و السفلیة یرتكز علىتسخین *  
التنقل الجانبي مع رفع األیدي على  اإلشارةالجري عند  *

  طول الشبكة
التنقل الجانبي بمد الساعدین ومسك  اإلشارةالجري عند *

 منخفضة ضعیهالیدین من و 
 العلویة فاصلبالمتسخین خاص  *

  
  
  
15 

  م3
  م3
  م3
  م2
  د2

 

  

  
 

  
القیام بمختلف  *

الخاصة الحركات 
 األطراف العلویة

 
مراحل  احترام *

 التسخین

  
ترك المسافات *

 بین أعضاء الفوج
 
نأ خذ بعین  *

االعتبار نوعیة 
 التسخین



 

  
  
  

  مرحلة اإلنجاز
 

  
    
  
  :2الموقف  

مع   متقابلتینبوضع الفرق على شكل قاطرتین   *     
 م 5على مسافة  یام بعملیة اإلرسال البسیط إلى الدوائرالق

  یة النها   تدریجیا للوراء حتى خلف خط  وعودة الالعبین
                     

  
  :  3الموقف 
إلى  السحق اإلرسالمع القیام بعملیة  التشكیلةنفس  

تدریجیا للوراء حتى م وعودة التالمیذ   5على خط  الدوائر
   یة خلف خط النها

  
  

       : 4الموقف 
الفرق  النقطة لكل شوط بین 15مقابلتین من  إجراء *   

    األربعة
                        

           
  

                       
 

 
 
   
 
 
 

60 

 
  
  

20  
  
  
  
  
  
  
  

20  
  
  
  
  

20 

 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
  
   
  
 

  
 
  
على دفع التعود  *

حركة الذراع من الخلف 
  ثم الى األمام

 
ضرب الكرة قبل عدم  *

  رفعها 
  
التحكم في توجیه  *

  الدوائر إلى  اإلرسال
 
  
سحق الكرة بعد رفعها *

 الى األعلى
 
 د تنقیط فریق*

  
 
  
عدم ارسال الكرة *

  بالید مقبو ضة
 
توجیه الكرة   *

 فوق الشبكة 
  
 إرسالعند تنفیذ *

وجه الكرة السحق ت
 الى األعلى بالیدین

  
  
         أخذ   *

  طیین اال حتیا
 بعین االعتبار 

  
 مرحلة التقییم

   5الموقف 
  معاینة النقائص المسجلة   *  

 اإلرسالتنفیذ أنواع  كیفیة  *                      
 شرح  بعض القوانین  *                      

 
 

15 

   
 
تقییم ومناقشة علي  *
 لنقائص المسجلةا

  
 
 

مراقبة حالة * 
 النفسیة الالعبین



 

ساعة  :مدة اإلنجاز الكرة الطائرة:النشاط البدني  اصاغر:المستوى
 ونصف

  القاعة الریاضیة :مكان اإلنجاز 
  

 تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اإلرسال    3دریبيالھدف الت
حاالت و فترات 

الشدة  ظروف اإلنجاز دریبالت
 وجیھاتالت مؤشرات النجاح معاییر التحقیق والحمولة

  
 مرحلة التحضیر

   1الموقف
                    تنشیط األطراف العلویة و السفلیة ىیرتكز علتسخین * 
التنقل الجانبي مع رفع األیدي على طول  اإلشارةالجري عند  *

  الشبكة
التنقل الجانبي بمد الساعدین  من و  اإلشارةالجري عند *

 منخفضة ضعیھ
االستعداد من الجانبین و الوسط القیا م بحركة ھجوم بعد  *

 بالعودة الى الخاف بعد كل حركة
 تمدید لمختلف األطراف*  

  
  
  
  
15 

 
 
  م3
  م3
 م3

 
  
  م2
 د2

  

  
 

  
القیام بمختلف  *

الخاصة الحركات 
 األطراف العلویة

 
التعود على  *

 الوضعیات األساسیة

  
ترك المسافات *

 عضاء الفوجبین أ
 
نأ خذ بعین  *

االعتبار نوعیة 
 التسخین

  
  

  مرحلة اإلنجاز
 

    3الموقف  
                 

  في نصف میدان یتواجد كل العناصر كل فوج *  
تمرر الكرة بالساعدین  في منطقة الدفاع اعطاء كرة لكل فوج 

  و األصابع نحو منطقة دفاع الخصم فوق الشبكة 
  
تقلیص العدد نفس التشكیلة  و منھجیة العمل *                   

  عناصر6الى 
  
  
  
النقطة لكل شوط  15مقابلتین من  إجراء  *         4الموقف  

  الفرق األربعة   بین

 
 
   
  
  
  

60 
 
 
 

 
 
 
20  

  
  
  

20  
  
  
  

20 

 
 
 
 

 
ماھو العمل الذي نقوم *

 بھ الیوم
 
  
التركیز على عدم *

ترك الكرة تسقط في 
   نطقةالم
  
الى تمرر الكرة  *

  منطقة الخصم
  
ابراز القدرات  *

الفردیة و الجماعیة 
  المكتسبة

  
كل كرة توجھ * 

نحو منطقة الھجوم 
تحتسب ضد 

  الفریق الممرر
 
یسمح القیام   *

بثالث تمریرات 
 على األكثر

 
                أخذ   *

  ناطییاال حتی
 بعین االعتبار 

 مرحلة التقییم   

   5الموقف 
  معاینة النقائص المسجلة   *  

 تغطیة منطقة الدفاعكیفیة   *                      
 شرح ثالثة قوانین*                        

 
 

15 

   
تقییم ومناقشة علي  *

 النقائص المسجلة

 
مراقبة حالة * 

 النفسیة الالعبین



 

ساعة و . :مدة اإلنجاز الكرة الطائرة: النشاط البدني اصاغر :المستوى
  القاعةداخل  : مكان اإلنجاز نصف

 تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اإلرسال    5دریبيالھدف الت
الشدة  ظروف اإلنجاز تدربحاالت و فترات ال

 ھاتالتوجی مؤشرات النجاح معاییر التحقیق والحمولة

  
  

 مرحلة التحضیر

  1الموقف
                    تنشیط األطراف العلویة و السفلیة ىیرتكز علتسخین *  
التنقل الجانبي مع رفع األیدي على طول  اإلشارةالجري عند  *

  الشبكة
الجري عند اإلشارة التنقل الجانبي بمد الساعدین  من و  *

 ضعیھ منخفضة
االستعداد من الجانبین و الوسط القیا م بحركة ھجوم بعد  *

 بالعودة الى الخاف بعد كل حركة

  
  
  
15 

 
 م3

  
 م3

  
 م2

  
 م2
 

  

  
 

  
القیام بمختلف  *

الخاصة الحركات 
 األطراف العلویة

 
مراحل  احترام *

 التسخین

  
ترك المسافات *

 بین أعضاء الفوج
 
نأ خذ بعین  *

نوعیة االعتبار 
 التسخین

  
  
  

  مرحلة اإلنجاز
 

 :   2الموقف  
متقا  على شكل أربعة قاطرات  وضع الالعبین  *              

م باضافة العب ثالث في مكان الموزع في  3بلة على خط 
یمرر الى  حیث 6و اضافة العب في منطقة رقم  الجھتین

یمررالى الجھة  و  )أ(و أ) ب(الموزع والمزع یمرر الى 
  الثانیة فوق الشبكة  

على شكل أربعة قاطرات متقا بلة على  الالعبینوضع  *     
م باضافة العب ثالث في مكان الموزع في الجھتین  3خط 
) ب(و ) ب(یمرر الى الموزع والمزع یمرر الى ) أ( حیث

  یمررالى الجھة الثانیة 
لنقطة لكل شوط ا 15مقابلتین من  إجراء  *         4الموقف  

   الفرق األربعة بین

 
 
   

 
 
 

60 

  
20  
  
  
  
  
  

20  
  
  
  

20 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
حسن التمریر یسھل *

   عملیة التوزیع
 
   عدم ترك الكرة تسقط *
  
المحافظة على عدم  *

حتى سقوط الكرة 
  توجیھھا الى الخصم

 
  
اختیار المھاجم  *

 المناسب
 
 ج  تنقیط فریق*

  
 
رة توجیھ الك  *

 الى الموزع
  
اختیار المھاجم *

حسب  المناسب
  وضعیة الموزع

 
  
  
 أخذ اال حتیا  *

  طیین
 بعین االعتبار 

  
 مرحلة التقییم

   5الموقف 
  معاینة النقائص المسجلة   *  

 توزیع الكرةكیفیة   *                      
 

 
 

15 

   
تقییم ومناقشة علي  *

 النقائص المسجلة

 
مراقبة حالة * 
 تالمیذ النفسیةال



  قاعةداخل ال : مكان اإلنجاز ساعة و نصف :مدة اإلنجاز الكرة الطائرة: النشاط البدني اصاغر :المستوى

 تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اإلرسال   4التدریبيالھدف 
الشدة  ظروف اإلنجاز تدربحاالت و فترات ال

 اتالتوجیھ مؤشرات النجاح معاییر التحقیق والحمولة

  
  

 مرحلة التحضیر

   1الموقف
  
                      تنشیط األطراف العلویة و السفلیة ىیرتكز علتسخین *  
  التنقل الجانبي مع رفع األیدي على طول الشبكة اإلشارةالجري عند  *
 الجري عند اإلشارة التنقل الجانبي بمد الساعدین  من و ضعیھ منخفضة *
االستعداد من الجانبین و الوسط بالعودة الى الخاف بعد كل القیا م بحركة ھجوم بعد  *

 حركة
 

  
  
  
15 

  م3
  م3
  م3
  م2
  د2

 

  

  
 

  
القیام بمختلف الحركات  *

 الخاصة األطراف العلویة
 
 مراحل التسخین احترام *

  
ترك المسافات بین *

 أعضاء الفوج
 
نأ خذ بعین االعتبار  *

 نوعیة التسخین

  
  مرحلة اإلنجاز

 

  
  :   2الموقف  

م باضافة  3بلة على خط على شكل أربعة قاطرات متقا الالعبینوضع   *   
مرر الى الموزع ی حیث 6و اضافة العب في منطقة رقم  الموزع في الجهتین

رالى الجهة الثانیة فوق الشبكة   یمر  بدورهو  )أ(و أ) ب(زع یمرر الى و والم
 6الى رقم  ) أ(الكرة من القاطرة  على أن تمرریتم التنقل حسب تنقل  الكرة 

  في منطقة الخصم
         با ستعمال كرتین           

توجه  6على منهجیة العمل بحذف االعب رقم  محافظةلنفس التشكیلة وا *  
  ها تمرر الى الموزع الكرة الى القاطرة المقابلة وبعد استقبال

  
الفرق  النقطة لكل شوط بین 15مقابلتین من  إجراء  *         4الموقف  

    األربعة
                        

           
  

                       
 

 
 
   

 
 
 

60 

  
20  
  
  
  
  
  
  
20  
  
  
  
  

20 

  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
حسن التمریر یسھل *

   عملیة التوزیع
 
   ستقبال الكرة وتوجیھھاا *
  
یتم توز یع الكرة   *

  للمھاجم المنا سب
 
  
 اختیار المھاجم المناسب *
 
 د تنقیط فریق*

  
  
  
  
 
توجیھ الكرة الى   *

 الموزع
  
اختیار المھاجم *

حسب  المناسب
  وضعیة الموزع

 
  
  
  طیین أخذ اال حتیا  *

 بعین االعتبار 

 مرحلة التقییم

   5الموقف 
  ئص المسجلة معاینة النقا  *  

 كیفیة استقبال الكرة وتمریرھا للموزع  *                      
 شرح ثالثة قوانین*                        
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تقییم ومناقشة علي  *

 النقائص المسجلة

 
 
 
مراقبة حالة * 

 النفسیة الالعبین



 



 

  لقاعةداخل ا : مكان اإلنجاز  1:30 :مدة اإلنجاز الكرة الطائرة: النشاط البدني اصاغر:المستوى

   اإلرسال ـــــــم تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1التـــــــدریبيالھدف 

الشدة  ظروف اإلنجاز دریبحاالت و فترات الت
 التوجیھات مؤشرات النجاح معاییر التحقیق والحمولة

 رحلة التحضیرم

   1الموقف
                      تنشیط األطراف العلویة و السفلیة ىیرتكز علتسخین *  
  التنقل الجانبي مع رفع األیدي على طول الشبكة اإلشارةالجري عند  *
 ضعیھالتنقل الجانبي بمد الساعدین  من و  اإلشارةالجري عند *

 منخفضة
  العلوي بالمفاصلتسخین خاص  *

  
  
  
15 

  م3
  
  م3

  
  م3

  
 م2

  

  
 

  
القیام بمختلف الحركات  *

 الخاصة األطراف العلویة
 
 مراحل التسخین احترام *

  
ترك المسافات بین *

 أعضاء الفوج
 
نأ خذ بعین  *

االعتبار نوعیة 
 التسخین

  
  

  مرحلة اإلنجاز
 

   
  :2الموقف  

شكل قاطرتین متقابلتین  مع القیام بعملیة اإلرسال بوضع الفرق على   *     
م وعودة الالعبین تدریجیا للوراء حتى خلف  5البسیط إلى الدوائر على مسافة 

  خط    النهایة 
                     

  
  :  3الموقف 
م  5نفس التشكیلة مع القیام بعملیة اإلرسال السحق إلى الدوائر على خط  

  وعودة التالمیذ  تدریجیا للوراء حتى خلف خط النهایة  
  
  

  :      4الموقف 
    النقطة لكل شوط بین الفرق األربعة 15إجراء مقابلتین من  *   
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دفع حركة  التعود على *

الذراع من الخلف ثم الى 
  األمام

 
عدم ضرب الكرة قبل  *

  رفعها 
  
التحكم في توجیه  *

  اإلرسال إلى الدوائر 
 
  
سحق الكرة بعد رفعها *

 الى األعلى
 

  
عدم ارسال الكرة *

  بالید مقبو ضة
 
توجیه الكرة فوق   *

 الشبكة 
  
عند تنفیذ إرسال *

السحق توجه الكرة 
 نالى األعلى بالیدی

  
  
أخذ اال حتیا   *

  طیین
  بعین االعتبار

 مرحلة التقییم  

   5الموقف
     
  معاینة النقائص المسجلة   *                    

 فتح األصا بع و تمریر الكرةكیفیة   *                      
 شرح ثالثة قوانین*                        
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تقییم ومناقشة علي  *

 سجلةالنقائص الم

 
مراقبة حالة * 

 النفسیة الالعبین


