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  - ية صنف أشبالدراسة حول فريق أمل قورا -
  صدوقي معمر  .أ

  -جامعة خميس مليانة -معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
  :ملخص

يعتبر التـدريب الرياضـي أسـاس الرياضـة التنافسـية فـي جميـع المراحـل السـنية ومختلـف مسـتوايات                     
وهـذا  ,للوصـول إلـى أعلـى المسـتويات الممكنـة     الممارسة،والهدف الرئيسي هو إعداد وتحضير الفرد والفريق الرياضي 

ـ  ,تكتيكيـة ,بدنية:  اإلعداد يشمل عدة جوانب في الرياضي و الفريق  ية معرفيـة ،تـأتي هـذه الدراسـة الّتـي      تقنيـة و نفس
ترتبط ارتباطا وثيقا بميدان التدريب الرياضي وارتباطاته مع العلـوم المختلفـة كعلـم الـنفس الرياضـي، علـم الحركـة،        
علم الفيزيولوجيا، علم االتصال وغيرها من العلـوم، وهـذا مـن أجـل دراسـة فعاليـة األداء الهجـومي مـن المنطقـة          

  .الطائرة بين الإلستقبال ودور الموزع األمامية في الكرة
التوزيع والهجوم يمثل الطريقة األساسـية لتسـجيل النقـاط فـي الكـرة الطـائرة مـن        ,إن هذا الترابط بين اإلستقبال      

ولهذا فإن التنسيق يستلزم تدريب على أعلـى مسـتوى إلحـداث هـذا التفـاهم والتـرابط       ,خالل كسر إرسال الفريق الخصم
ودقيقة من خالل إستراتجيات مدروسة ومجربة مسبقاً سواء مـن المنطقـة الخلفيـة أو المنطقـة األماميـة وهـو       بصفة آلية 

  .      4,3,2الذي يهمنا في الدراسة أي من المنطقة 
إن السحق أو الهجوم في الكرة الطائرة يعتبر روح اللعبة نظرا لما تتميـز بـه الحركـة الفنيـة مـن جمـال وقـوة                
عالية ومعقدة ولما تحتويه من إستعراض فني وكذ لك لمـدى تأثيرهـا النفسـي علـى الفـريقين وهـو أول تقنيـة         وفنيات

في تحقيق النقاط ولكن التحكم في تقنية الهجوم من طرف الال عبـين المهـاجمين ال يكـف  وحـده لرفـع درجـة الفعاليـة        
داد،لهذاوللوصـول إلـى رفـع مسـتوى األداء الجمـاعي      إذا لم يتوفر لدينا عاملين أخرين هـامين وهمـا اإلسـتقبال واإلع   

للفريق فيجب توفر توازن في هاتين التقنيتين ألنه وفي غالب األحيان إذا توفر إسـتقبال جيـد وإعـداد دقيـق مـن طـرف       
معد يحسن إستغالل وضعيات مهاجمي الفريق في المنطقة األمامية عن طريـق إختيـارات مدروسـة  فـإن الفعاليـة فـي       

  .ن المنطقة األمامية تكون عالية نظرا لما يتوفرللمهاجم من حلول في التعامل مع حائط الصد الهجوم م
  . المراهقة -الكرة الطائرة -التوزيع -اإلستقبال -المنطقة األمامية -األداء الهجومي : الكلمات الدالة

  :   مقدمة
التنافسـي، وهـو مـن األنشـطة المثيـرة      نشهد في العصر الحالي تطور كبير في مجـال النشـاط البـدني الرياضـي       

كمـا يعتبـر   ,والمتنوعة التي تثيراإلهتمام نظراً لما توفره من عناصر التفاعل اإليجـابي فـي مختلـف شـرائح المجتمـع      
باإلضـافة إلـى هـذا يسـاهم فـي تحقيـق الـذات        ,فرصة للشباب للتعارف فيما بينهم في إطار رياضي  مقـنن ومـنظم   

  .النفسية والتقنية,ى الفرد الممارس من خالل تنمية صفاته البدنيةوالرضا وإثبات الوجود لد
إن التدريب الرياضي يبرز صفات عديدة في الفرد في أي رياضـة يمارسـها خاصـة مـن جانـب المهـارات الحركيـة        
المكتسبة والقدرات الخططية والتي تظهر بوضوح في الرياضـيات الجماعيـة مـن خـالل المـزج بـين جميـع جوانـب         

وهذا اإلرتباط و التنسـيق الحركـي الخططـي يتـوفر لنـا بوضـوح فـي        ,  سواء كانت بدنية أو تقنية أوعقلية نفسية الفرد
لعبة الكرة الطائرة من خالل الترابط في أداء اللعبة والتـي يفرضـها قـانون اللعبـة وطبيعتهـا التنافسـية التـي تتطلـب         

  .الدقة و السرعة والذكاء بدرجة أولى
تقني والتكتيكي جزء هام من التحضير العام والشامل للرياضي فـي  لعبـة الكـرة الطـائرة مـن خـالل       ويمثل التحضير ال

الحصص التدريبية والمنافسة التي تهدف إلى رفـع التركيـز و درجـة النجـاح فـي تسـجيل النقـاط وهنـا يبـرز دور          
  .و الذي هو موضوع دراستناإلرتباط العالي والدقيق بين اإلستقبال و التوزيع و الهجوم في الكرة الطائرة 

التوزيع والهجوم الطريقة األساسية لتسجيل النقاط فـي الكـرة الطـائرة مـن خـالل كسـر       ,يمثل هذا الترابط بين اإلستقبال
ولهذا فإن التنسيق يستلزم تدريب على أعلى مستوى إلحـداث هـذا التفـاهم والتـرابط بصـفة آليـة       ,إرسال الفريق الخصم
جيات مدروسة ومجربة مسـبقاً سـواء مـن المنطقـة الخلفيـة أو المنطقـة األماميـة وهـو الـذي          ودقيقة من خالل إسترات

  . 4,3,2يهمنا في الدراسة أي من المنطقة 
وحتى نصل إلى رفع مستوى األداء المهاري الصحيح لدى الرياضي الجزائـري فـي نشـاط الكـرة الطـائرة تـأتي             

  .ميدان التدريب الرياضي هذه الدراسة التي ترتبط إرتباطا وثيقاً ب
  :اإلشكالية -1

إن التدريب الرياضي الحديث يسعى إلى تنمية وتطـوير القـوى البدنيـة والجوانـب الفنيـة والجوانـب النفسـية العقليـة         
للرياضيين والفريق وهذا كله للوصول إلى تحقيق أفضـل النتـائج الممكنـة علـى المسـتوى الشخصـي والجمـاعي ألي        

ت الجماعية  التي تتميز بتنافر شديد والنتـائج اإليجابيـة هـي الكفيلـة وحـدها بتحديـد وتقيـيم        فريق خاصة في الرياضيا
مستوى الفريق واإلطار الفني واإلداري ولبلوغ األهداف المسطرة يجـب تظـافر حـدود الجميـع مـن العبـين ومـدربين        

ـ    تج عنـه ضـغوطات كبيـرة علـى     ومسيرين ألن الرياضة في العصر الحالي أصبحت تعتبر إستثمارا حقيقي وهـذا مـا ن
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الرياضيين لتحقيق أفضل النتائج في مختلف المسابقات، وللوصول إلـى هـذه النتـائج تتطلـب األمـر لرفـع مـن حجـز         
  .التدريبات للوصول إلى أعلى مستوى ممكن على مستوى الفريق

ـ     رابط الحركـي والخططـي بـين    تعتبر لعبة الكرة الطائرة من بين أكثر األلعاب الجماعية التي يمكـن مالحظـة فيهـا الت
أعضاء الفريق لتحقيق أكبر فعالية ممكنة خاصة في الهجوم وهـذا مـن خـالل نوعيـة اإلسـتقبال و والتركيـز وطبيعـة        
التوزيع وصوال إلى فعالية المهاجم الضارب للكرة وكل هذه يتم فـي إطـار متناسـق وجـرب مسـبقا خاصـة إذا تعلـق        

  .، وهذا التفادي أكبر عدد من العبي ضد الفريق الخصم2،3،4أي من المركز األمر بالهجوم من المنطقة األمامية 
إن فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة يعتبر مفتاح الفوز بأي مبـارات فـي اللعبـة ألنـه أنجـح وسـيلة       

إبتـداء مـن اإلسـتقبال    لتحقيق عدد من النقاط للفريق، بذلك فهو يتطلب تنسيق جمـاعي بـين جميـع أعضـاء الفريـق،      
األول مرورا بنوعية التوزيع ودقته وصوال إلى فعاليـة  المهـاجم وقدرتـه علـى التعامـل مـع جميـع أنـواع الكـرات          
لتسجيل النقاط، ومن هنا جاءت الدراسة الحالية للكشف عن فعاليـة األداء، الهجـومي مـن المنطقـة األماميـة فـي الكـرة        

دور اإلستقبال وطبيعته وربطـه مـع أهميـة التوزيـع ودقتـه ومـن هـذا المنطلـق         الطائرة من خالل تسليط الضوء على 
هـل فعاليـة األداء الهجـومي مـن المنطقـة األماميـة فـي الكـرة الطـائرة          : جاءت إشكالية البحث على النحو التـالي 

 تتأثربطبيعة اإلستقبال ونوعية التوزيع ودقته؟
  :ئية للبحث كما يليومن خالل اإلشكالية السابقة جاءت التساؤالت الجز

 هل إلمكانيات ومهارات المهاجم دور في رفع درجة الفعالية؟ -1
إلى أي مدى يمكن لإلستقبال أن يؤثر على فعالية التوزيع لـدى المـوزع للرفـع مـن األداء الهجـومي لالعبـين        -2

 من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة؟
 .هجوم من المنطقة األمامية  في الكرة الطائرة؟إلى أي مدى يمكن للتوزيع أن يؤثر على فعالية ال -3
 :فرضيات البحث-2

  :بناءا على التساؤالت الواردة في في اإلشكالية واألهداف التي يمكن دراستها وضعت الفرضيات التالية
  :الفرضية الرئيسية

بطبيعـة اإلسـتقبال ونوعيـة     فعالية األداء الهجومي من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة يتأثر بصـفة كبيـرة ومباشـرة   
  .التوزيع ودقته

 :الفرضيات الثانوية
 .إلمكانيات ومهارات المهاجم في الكرة الطائرة دور في رفع درجة الفعالية في أداء الهجوم -1
لإلستقبال أهمية بالغة للرفع من فعالية التوزيع لدى الموزع مما يـؤدي الـى تحسـين األداء الهجـومي لالعبـين مـن        -2

 .قة األمامية في الكرة الطائرةالمنط
 .         يمكن للتوزيع أن يؤثر على فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة -3
    :أسباب إختيا ر الموضوع -3

 :لعل من أهم االسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع إلجراء بحثنا هو كما يلي    
 اإلختصاص في الكرة الطائرة -
 .نتائج مختلف الفرق والنوادي الجزائرةسلبية  -
 .عدم تطور مستوى أداء الالعب الجزائري -
  .اإلهتمام بالتدريب الرياضي في الفئات الشبانية كونها أساس تطور أي رياضة -
 .تدني مستوي التكوين في اللعبة في معظم الفرق -
 .تأثر بما وصلت إليه مختلف النوادي والمنتخبات من مستويات -
  :بحثأهداف ال -4

  :يمكن تلخيص األهداف فيما يلي
 .معرفة دوراإلستقبال والتوزيع في التحكم في فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة -
 .تحسين األداء المهاري  للرياضي الجزائري في الكرة الطائرة -
 .إبراز أهمية اإلستقبال في الكرة الطائرة  -
 .ائرةإبراز أهمية الموزع في الكرة الط -
 .إبراز دور المهاجم في الكرة الطائرة - 
  :تحديد المفاهيم -5
في الكرة الطائرة يعتبر السحق هو أساس اللعبـة فـي جميـع المسـتويات لكسـب أكبـر عـدد        :  األداء الهجومي -5-1

ن ويمكـن  من النقاط لمصلحة  الفريق، ويعتبر الحركة التقنية األكثـر جانبيـة فـي اللعبـة سـواء الالعبـين أو المتفـرجي       
 :ذكره عدة أنواع من الهجوم في الكرة الطائرة منها

 .الهجوم على كرة عالية -
 .الهجوم على كرة سريعة -
 .الهجوم على كرة قصيرة -
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 .الهجوم بطريقة كرة السلة -
  مراحل أساسية 03كما تبين تقنية الهجوم، أساسا على 

 .الخطوات واإلرتقاء -
 .لمس أو ضرب الكرة -
 .  السقوط بعد القفز -

 :المنطقة األمامية 2-5
   ويقصد  بها منطقة الثالث أمتار وراء الشبكة وهي المنطقة التي تحصـل فيهـا معظـم اللقطـات الهجوميـة فـي لعبـة         

بحيـث يمثـل الالعـب الموجـود فـي المركـز        4والمركز  3والمركز  2مراكز هي  المركز  3الكرة الطائرة تتكون من 
 .األمامي األيسر 4األمامي األوسط والالعب في المركز  3األمامي األيمن والالعب في المركز 

يعتبر أ ساس هذه اللعبة بحيث منه تبدأ كل المحاوالت الهجوميـة للفريـق ومنـه تحـدد درجـة نجـاح       : اإلستقبال -5-3 
وهنـاك عـدة أنـواع مـن اإلسـتقبال فـي       . الهجوم بصفة كبيرة ، وهو يكون في أكثر األحوال بيدين ممـدودتين لألسـفل  

  :منهما: كرة الطائرة ال
 .االستقبال المنخفض -
 االستقبال العالي -
 االستقبال الجانبي -
 االستقبال على الركبيتين -
 .االستقبال باالنزالق -

  :كما تبين تقنية االستقبال أساس على أربعة  مراحل
 التكوين الفولوجي للكتفين -
 .النتقالت حسب مسار الكرة -
 لمس الكرة وتوجيهها -
  .قة التوزيعتوجيه الجسم حسب منط -
  :التوزيع -4 -5
يعتبر منصب الموزع في الكرة الطائرة أهم منصب في اللعبة وهذا نظرا لكونه أكثـر الالعبـين لمـس للكـرة فـي كـل        

 :لقطات اللعب وهذا ما يجعله الالعب يتمتع بالدقة خاصة إذا تعلق األمر بتمريرات  الهجوم
ة التـي علـى المـوزع أن يتقنهـا ويـدرك مجـال وتوقيـت إسـتعمالها         وهناك عدة أنواع من التمريرات في الكرة الطائر

 :ومهنا
 التمريرة العالية  -
 التمريرة القصيرة -
 التمريرة المدفوعة -
 . التمريرة الممدودة -

  :كما يجب على الموزع أن يتمتع بقدرات رئيسية إلحداث الفرق في اللعبة وهي
 .القدرات التقنية الخاصة به -
 .اإللماع بتكتيك الفريق -
 .تسيير الفريق حسب متطلبات المقابلة -
 .الذكاء والسرعة في إتخاذ القرار - 
 :الكرة الطائرة -5-5
تعتبر الكرة الطائرة إحدى األلعاب الجماعية الشعبية التي أخـذت مكـان الصـدارة مـن حيـث إنتشـارها فـي العـالم ،          

ـ    ات التكتيـك واللياقـة البدنيـة والطـرق     وتطورت من لعبة لقضاء وقت الفراغ إلى لعبة أولمبية تحتاج إلـى أعلـى درج
التربوية التكتيكية وما يؤكد هذا هو تزايد عدد الدول فـي اإلتحـاد الـدولي حتـى أصـبحت أكبـر إتحـاد رياضـي فـي          

  .العالم
فـوق ميـدان اللعـب الـذي يفصـل بشـبكة،       ) العبـين  6مـن  (الكرة الطائرة هي رياضة جماعية ، يتقابل فيها فريقين -

ة هو إستقاط الكرة في الجهة األخرى للشـبكة أي فـي جهـة الفريـق المنـافس  بردهـا قانونيـا فـوق         والهدف من اللعب
وتنهـي بنقطـة للفريـق الـذي ال      -1-: الشبكة، بحيث تبدأ الكرة في اللعب عن طريـق الالعـب الخلقـي األيمـن رقـم     

يجـب الوصـول    24-24لـة التعـادل   وفـي ح  25يسقط الكرة داخل ميدانية أو خارج الملعب،تنتهي المقابلة في النقطـة ، 
  .لفارق نقطتين
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 :المراهقة -5-6 
  .تعني، الخفة السفة والجهل: المراهقة لغة -5-6-1
فالمراهقة هي المرحلة التـي تبـدأ بـالبلوغ وتنتهـي بالشـرد وإكتمـال النضـج  ويقصـد         : المراهقة إصطالحا: 5-6-2

سـنة والتـي توافـق فـي الميـدان       18إلـى   14راوح أعمـارهم مـن   الباحث بالمراهقة المرحلة السنية، لالعبين الذين تت
  .الدراسي المرحلة الثانوية

  :الدراسات السابقة -6
رغم المكانة التي تحتلها رياضة الكـرة الطـائرة بـين الرياضـات الجماعيـة فـي العـالم إال أنهـا عرفـت تقهقـر                 

التكـوين و اإلهتمـام باللعبـة فـي و هـذا مـا أدى إلـى        ملحوض في العشرسنوات األخيرة في بالدنا وهذا نظرا لـنقص  
 .نقص الدراسات حول اللعبة وخاصة تلك المتعلقة بالجانب المهاري و الخططي 

  :الدراسة األولى �
فاعلية برنامج لتعلم مهارة التمرير ". دراسة رسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية للبنات باإلسكندرية، الجامعة المصرية      
  والى نسيم محمد إبراهيم :للطالب ."باستخدام الوسائل التعليمية المتكاملة في إطار أسلوب النظم الكرة الطائرة في

  : االستنتاج العام من الدراسة
النتائج على أن استخدام  وقد أسفرت. مهارة التمرير في الكرة الطائرة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج لتعلم 

  :على ائل التعليمية المتكاملة في إطار أسلوب النظم يساعدالوس
  .أعلى بفاعلية إكساب المعلومات الخاصة بتعلم مهارة التمرير من -1
  إكساب المهارات الحركية بفاعلية -2
  وجود فاعلية بالنسبة للناحية الوجدانية - 3
  الدراسة الثانية  �
تـأثير وسـائل سـمعية وبصـرية     . "ية بالزقـازيق، الجامعـة المصـرية   دراسة رسالة ماجستير في كلية التربية الرياض  

فريـد عبـد الفتـاح    : للطالـب ". على تعلم مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة لطالب كليـة التربيـة الرياضـية بالزقـازيق    
  محمد حسين

  : االستنتاج العام من الدراسة
كبيرة فـي حـل المشـكالت المتعـددة فـي التعلـيم بصـفة         توصلت الدراسة إلى إبراز أن الوسائل التعليمية تساهم بدرجة

عامة وفى التربية بصفة خاصة حيث يشير اإلطار المرجعي في هذا المجـال إلـى فعاليـة كبيـرة للعديـد مـن الوسـائل        
  . التعليمية لمختلف األنشطة الرياضية
  :وقد لخص الباحث دراسته فيما يلي

  .رسال عن طريق استخدام الوسائل السمعية والبصريةضرورة رفع مستوى أداء الطالب في مهارة اإل -
  :ـ المنهج المتبع7

بما أننا نهدف إلى دراسة فعالية األداء الهجومي من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة بين اإلستقبال ودور الموزع ولما كانت 
الدراسة يناسبها إتباع المنهجي الوصفي فإننا نرى أن هذه طبيعة الموضوع المدروس هي التي تحدد نوع المنهج المتبع، 

  .والتجريبي، الن الدراسة تعتمد على جمع المعلومات والتجريب الميداني
وصف الظواهر "ومن األسباب التي تدفعتنا إلى التفكير في استخدام المنهج الوصفي خالل البحث التطبيقي هو اعتماده على 

ومات والمالحظات عنها ووصف الظواهر الخاصة بها، وتقرير حالتها كما توجد أواألحداث أوأشياء معينة وجمع الحقائق والمعل
  ".وهذه البحوث تسمى بالبحوث المعيارية...عليه في الواقع

  .  والبحث الوصفي من ناحية أخرى هو بمثابة دراسة استطالعية تمهد األرض لألبحاث التجريبية
ة التي تربط فعالية االداء الهجومي بمرحلة االستقبال واالعداد في الكرة أما التجريب هو تعيين دليل كمي للتعبير عن العالق

  .الطائرة، وهذا امتدادا لمعرفتنا المتعلقة بهذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها
 يعتبر المنهج التجريبـي أقرب مناهـج البحوث لحل المشـاكل بالطريقة العلمية، والتجريب سواء كان في المعمل أو في قاعة
الدراسة أو في أي مجال أخر، هو محاولة للتحكم في جميع المتغيرات والعوامل األساسية باستثناء متغير واحد، حيث يقوم 
الباحث بتطويره أو تغييره بهدف تحديد قياس تأثيره في العملية، وتجربة المعمل هي أقوى الطرق التقليدية التي نستطيع 

  . التنبؤ والتحكم في األحداثبواسطتها اكتشاف وتطوير معارفنا على 
  :متغيرات البحث -8

لتعيين واختيار متغيرات البحث، البد من التحكم المسبق في المقاربة النظرية للموضوع المتعلق فعالية االداء الهجومي من 
شكل دقيق، إذ كان المنطقة االمامية في الكرة الطائرة بين االستقبال ودور الموزع، الشيء الذي يسمح بتوضيح هذه العناصر ب

  :علينا التفكير المسبق في تحديد متغيرات هذه الدراسة على النحو التالي
بهذا االستقبال و التوزيع تعتبر بمثابة . هوالمتغير التجريبي،المتغير المراد معرفة تأثيره على الظاهرة: المتغير المستقل -ا

  .المتغير المستقل لهذه الدراسة
بهذا تجدر اإلشارة إلى تحديد درجة . لمتغير الناتج من تأثير المتغير التجريبي أي من البرنامج المنفذهو ا: المتغير التابع -ب

  .الفعالية عند العبي الهجوم من المنطقة االمامية
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احد المتغيرات الدخيلة، هي التي يقوم الباحث بضبطها كي ال تؤثر على المتغير التابع، ليترك متغير و: المتغيرات الدخيلة -ج
   : سنحاول ضبط متغير كل من. فقط يقوم بتغيره ليرى مدى تأثيره في المتغير التابع

أن يكون الالعبين من صنف واحد :السن.  
  .أن يكون اختيار العبين يتمتعون بنفس سنوات الممارسة الرياضية: الخبرة

  . من أرضية ووسائل وبرنامج تكون نفسها عند كل الالعبين :ظروف التدريب
  : عينة البحث -9
واسط  وهذا تم اختيار عينة البحث بطريقة مقصودة في دراستنا وتكون مشكلة من مدربي فئة األشبال واأل: المدربين  -9-1

  : علي مستوى فرق رابطة البليدة و المدية و الجزائرالتي تضم فرق
 - ) الشلف(شباب الشلف –) البليدة(وداد بوفاريك  -)البليدة(أولمبي موزاية - )الشلف(تقدم الشلف  –) البليدة(اتحاد البليدة  -

 - )الجلفة( شباب الجلفة -)المدية(أولمبي المدية  - )المدية( نادي زرواق  -)البليدة(جمعية األربعاء - ) تيبازة(شباب مسلمون
  .مدرب 22غ عددهم ، وقد تم اختيار جميع المدربين والذي بل)الجزائر(أولمبي الجزائر) الجزائر( المجمع النفطي البترولي 

عينة البحث ستكون مقصودة، والعينة هي مجموعة من مجتمع الدراسة، بما أن هذه الدراسة تعتمد على  :الالعبين -9-2
، والتي 2010- 2009حامل البطولة  الترقوية الوطنية لموسم " أشبال أمل قوراية"دراسة الحالة فإنّنا سنحاول دراسة فريق 

  . مقابالت رسمية 10ظتهم خالل العب تمت مالح 12بلغت 
  :سنحرص عند اختيارنا ألفراد العينة على مجموعة من المعايير أهمها :معايير إختيار عينة الالعبين -9-2-1
إختيار العبين أكثر انضباطا وأحسنهم سلوكا حتى نتمكن من التحكم الجيد لسير التجربة بطلب المساعدة من طرف مدرب  •

  .الفريق
ين يشاركون بانتظام مع التشكيلة قصد مالحظة وتسجيل مبارياتهم لتحديد وتدوين مستوى الفعالية لديهم، ألن أن يكون الالعب •

 .الوسيلة التي سنعتمد عليها لهذا الغرض هي ملئ بطاقة المالحظة
 .أن يكون الالعبين لهم نفس الخبرة في الممارسة •
 .تعتمد على التجربة إختيار عينة صغيرة قصد التحكم في مجريات الدراسة التي  •
  .تكون العينة تتدربت عند نفس المدرب وبنفس برنامج التدريب •
  :أدوات البحث -10

قصد نفي أو إثبات الفرضيات المقدمة إلشكالية البحث يستلزم علينا إختيار أنجع الطرق، وذلك من خالل الدراسة والتفحص، 
  :وهذا باستخدام األدوات التالية

والتي يصطلح في تسمـيتها بالمعطيات الببليوغرافية حيث تتمثل باالستـعانة بالمصادر والمراجع  :الدراسة النظرية -10-1
من كتب، مذكرات، مجالت، جرائد رسمية، نصوص منشورة، التي يدور محتواها حول الوسائل السمعية البصرية وعملية 

المشابهة التي تخدم هذا الموضوع سواء كانت التعلم الحركي والتدريب الرياضي والمهارات الحركية ومختلف العناصر 
 .مصادر باللغة العربية وباللغات األجنبية أو دراسات ذات صلة بالموضوع

إن االستبيان وسيلة من وسائل جمع المعلومات، وتمتاز هذه الطريقة بكونها تساعد على جمع معلومات : االستبيان -10-2
  ."ات التي يتحصل عليها الباحث ال يمكن إن يجدها في المكتبةجديدة ومستمدة مباشرة من المصدر، والمعلوم

تكون مجموعة من األسئلة منها مغلقة تتطلب من المجيب اختيار اإلجابة " المفتوحة، حيث- وقد استخدم الباحث االستبيان المغلق
  .نة عشر سؤالحيث صيغ اث". المناسبة لها، ومجموعة أخرى من األسئلة مفتوحة، وللمجيب الحرية في اإلجابة

وهذا بتسجيل ). 06الملحق رقم(لقياس مستوى تعلم المهارة الحركية عند الالعبين سنعتمد على المالحظة  :المالحظة -10-3
نسبة الفعالية عند الالعب حسب شبكة مالحظة معتمدة من طرف االتحادية الوطنية للكرة الطائرة وطبقة من طرف المختصين 

  .لمشكلة خالل األلعاب اإلفريقية التاسعة بالجزائرالتابعين للجنة العلمية ا
اختيار هذه الشبكة التي تخدم غرض الدراسة، راجع إلى كون هذه األخيرة تساعدنا على تدوين نسبة الفعالية لدى الالعبين لكل 

  .07مهارة، حيث وضع سلم التنقيط كما هو موضح في الملحق رقم
عطينا نتائج كمية لمستوى الالعبين من حيث الفعالية وهذا بمراعاة دوره في اللعب، إذن شبكة المالحظة التي سنعتمد عليها ت

  .موزع/ مهاجم / مدافع 
   :الوسائل اإلحصائية -11

  .إن الهدف من استعمال التقنيات اإلحصائية هو التوصل إلى مؤشرات كمية تساعدنا على التحليل والتفسير والتأويل والحكم
ام الباحث قانون النسب المؤوية لتحليل النتائج في جميع األسئلة وجميع النقاط المحصل عليهـا فـي   استخد :النسب المؤوية* 

  .بطاقة المالحظة، وهذا بعد جمع تكرارات كل منها
  :  ، تكون النتيجة كما يلي"الطريقة الثالثية"طريقة حساب النسب المؤوية 

واجد فروق بين النتائج حتى نعطي داللة اإلحصائية للنتائج المتحصل لمعرفة مدى ت 2حساب قيمة كا ":2كا"اختبار كاف تربيع *
  .عليها
لمعرفة مدى تواجد ارتباطات بين تقنيتين حتى نعطي داللة اإلحصائية للنتائج  RSحساب قيمة  :سبيرمان  RSاختبار *

    .المتحصل عليها
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  :المقترحة تحليل نتائج اإلستبيان ومناقشتها في ضوء الفرضيات -12
والتي تنص بأن إمكانيات ومهارات المهاجم تلعب دور في رفع درجة الفعالية في األداء : الفرضية الجزئية األولى -12-1

  .الهجومي
 ).الفرضية الجزئية األولى(لعبارات المحور األول  2يمثل تكرارات ونسب مئوية وقيم كا :18الجدول رقم  -

  :تحليل النتائج -
والمتعلق بالفرضية الجزئية األولى والتي تنص على أن إمكانيات ومهارات المهاجم تلعب دور  18يتبين من خالل الجدول رقم

، )05(، )01(بارة رقمفي رفع درجة الفعالية في األداء الهجومي، وبما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لكل من الع
فإننا يمكن إثبات الفرضية وتأكيد على أن إمكانيات المهاجم ومهاراته تلعب ) 0.05(عند مستوى داللة) 04(والعبارة رقم) 12(

 دور في رفع من درجة الفعالية في األداء الهجومي لدى العبي الكرة الطائرة

اسية للسحق يمكن أن تكون مبنية على ثالث مراحل وهي  أن المهارة األس" Marco Paoli"وقد جاء عن ماركو باولي 
 ."خطوات القفز، ضرب الكرة واالستقبال

  :أهم العوامل التي تزيد من قوة الضرب الساحق ودقة التوجيه* 
 دقة االتجاه - 2                                 قوة السحق -1

  .خدام األصابع و رسغ اليداست -.         اشتراك اكبر المجموعات العضلية -      

  . دوران الجسم في الهواء -.                            سرعة الضرب -      

  .مكان ضرب الكرة -.                              الوثب العالي -      

 .  قوة رد الفعل -      

  المساحة المضروبة من الكرة –      
افة توقيت الهجوم وتوقيت ضرب الكرة وهما عامالن هامان في إنجاح عملية السحق باإلضافة إلى ماسبق ذكره يمكن إض

فاألول يمكن المهاجم من الوصول إلى الكرة وضربها في أعلى نقطة ممكنة لتفادي حائط الصد وقبل تمركز المدافعين،أما 
لذا عليه التأخر قليال ثم اإلعتماد على  العامل الثاني وهو توقيت ضرب الكرة فعلى المهاجم القفز قبل الوصول إلى الكرة

 . السرعة والقفز لتجنب صدالفريق الخصم، وهذا ما يسمح له بإختيار تقنية ضرب الكرة حسب الوضعية
وعليه يمكن القول أن إمكانيات ومهارات المهاجم تلعب دور هام وكبير في الرفع من درجة فعالية الهجوم من المنطقة األمامية 

  . ة الطائرة ،وهذا سواء تعلق األمر باإلمكانيات البدنية أو اإلمكانيات الفنيةفي لعبة الكر
لإلستقبال أهمية بالغة للرفع من فعالية التوزيع لدى الموزع مما يؤدي والتي تنص على أن : الفرضية الجزئية الثانية -12-2

     .رةالى تحسين األداء الهجومي لالعبين من المنطقة األمامية في الكرة الطائ
  ).الفرضية الجزئية الثانية(لعبارات التي تخدم المحور الثاني  2يمثل تكرارات ونسب مئوية وقيم كا :19الجدول رقم -

ي تنص على أن لإلستقبال أهمية بالغة للرفع من والمتعلق بالفرضية الجزئية الثانية، والت -18-يتبين من خالل الجدول رقم
فعالية التوزيع لدى الموزع، مما يؤدي إلى تحسين األداء الهجومي لالعبين من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة وبما أن 

، )0.05(داللة عند مستوى ) 08(والعبارة رقم) 07(، )06(، )02(هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لكل من العبارة رقم
فإننا يمكن إثبات الفرضية وتأكيد على أن االستقبال الجيد له أهمية بالغة للرفع من فعالية التوزيع لدى الموزع، مما يؤدي إلى 

  .تحسين األداء الهجومي لالعبين من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة

  العبارات 
  األجوبة

  الفرضية الجزئية األولى
 2اك

  مح
 2كا

  مج
مستوى 
  الداللة

درجة 
  03ج   02ج   01ج   الداللة  الحرية

  %  ت  %  ت %  ت
    63,63  14  00  00  36,36  08  01العبارة رقم 

  دال  02  0.05  5.99
    18.18  04  00  00  81.82  18  04العبارة رقم 
    18.18  04  9.09  02  72.72  16  05العبارة رقم 
  15,6  18.18  04  9.09  02  54.54  16  12العبارة رقم 

  العبارات 
  األجوبة

  الفرضية الجزئية الثانية

 2كا  مح 2كا
  مج

مستوى 
  الداللة

درجة 
  03ج     02ج   01ج   الداللة  الحرية

  %  ت  %  ت %  ت
  22  100  22  00  00  00  00  02رقم عبارة 

  دال  02  0.05  5.99
  8.91  27.27  06  00  00  72.7  16  06عبارة رقم 
  7.82  18.18  04  72.7  16  9.09  02  07عبارة رقم 
  11.6  9.09  02  81.8  18  9.09  02  08عبارة رقم 
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لطائرة يمتد ليشمل لحظات ومواقف عديدة بجانب اإلعداد اإلتصال في الكرة اوقد بين الدكتور زكي محمد محمد حسن  ان 
للهجوم و أساسا من إستقبال اإلرسال يستطيع الالعب المعد أن ينادي على الهجمات لكل مهاجم حتى يستطيع إتمام الهجوم و 

لخبرات أن هذا الجزء الخاص باللعبة يكون مخطط له مسبقا بصفة جيدة من طرف المدرب وقد بينت معظم الدراسات و ا
 .%10إلى  %5تكون مرتفعة عند إستعمال نظام هذا اإلتصال ب ) 1و 0التوقيت ( النسب المئوية للهجوم السريع 

ومنه نستنتج أن لإلستقبال أهمية بالغة للرفع من فعالية التوزيع ،وبالتالي إعطاء أفضلية لتحسين األداء الهجومي لالعبي     
  .ك من خالل تنوع في اإلختيارات وأفضلية في خداع جدار الصد للفريق الخصمالهجوم في المنطقة األمامية وذل

والتي تنص على انه يمكن للتوزيع أن يؤثر في فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكرة : الفرضية الجزئية الثالثة -12-3
  .الطائرة

  ).الفرضية الجزئية الثالثة(تخدم المحور الثالث لعبارات التي  2يمثل تكرارات ونسب مئوية وقيم كا :20الجدول رقم -

والمتعلق بالفرضية الجزئية الثالثة، والتي تنص على انه يمكن للتوزيع أن يؤثر في فعالية  20يتبين من خالل الجدول رقم
، )03(طقة األمامية في الكرة الطائرة، وبما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لكل من العبارة رقمالهجوم من المن

، فإننا يمكن إثبات الفرضية التي تنص على انه يمكن للتوزيع أن يؤثر )0.05(عند مستوى داللة)11(والعبارة رقم) 10(، )09(
  .ة الطائرةفي فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكر

األداء الخططي للموزع يجب أن يرتكزعلى مستوى ومواصفات الفريق الخصم أن " Marco Paoli" ماركو باوليوقد جاء عن 
وفريقه، كما على الموزع أن يكون مدرك لمستوى مهاجميه ليتمكن من إستعمالهم حسب المتطلبات والوضعيات الهجومية 

،لعب خلفي،لعب )×(لعب مفتوح،لعب متداخل(خالل إختياره للجمل التكتيكية المناسبة وهذا من ) لرفع درجة الفعالية(للفريق 
أما من جانب الفريق الخصم فعليه اللعب من جهة الصد المنخفض أو اللعب السريع في .) اخ.... 1سريع طويل ،من المركز 

ى مواصفات المهاجمين وليس على نقاط وبصفة عامة الخطط العامة يجب أن ترتكزعل. حالة تنقل بطيء لالعبي مركز ثالثة
  .>>على الفريق الخصم مجارات أداء المهاجمين وليس على المهاجمين الهروب من جدار الصد << ضعف الفريق الخصم 

التوزيع يؤثرعلى فعالية الهجوم من المنطقة األماميـة فـي الكـرة الطـائرة وهـذا خاصـة إذا       وعليه يمكن القول أن       
ميز بالذكاء و التركيز العـالي الـذي يسـاعده كثيـرا فـي الدقـة فـي التمريـر وذلـك حسـب قـدرات            كان الموزع يت

  .المهاجمين
  :عرض ومناقشة بطاقة المالحظة-13
  :عرض وتحليل نتائج لكل مهارة -13-1
  معرفة فعالية االستقبال أثناء المقابالت الرسمية : مهارة استقبال اإلرسال* 
  .رات ونسب مئوية لمهارة االستقبال في كل المقابالت الرسميةيمثل تكرا: 21الجدول رقم -

: نوع المهارة
  الكلي المجموع  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  االستقبال

ية
عال

الف
  

  
+  

 74 11 12 11 8 6 7 7 3 4 5  ت
% 20 13,79 10,71 17,95 23,3 21,43 26,7 39,3 38,7 47,8 25,4 

0  
 147 12 15 13 16 14 14 19 16 14 14  ت
%  56 48,28 57,14 48,72 46,7 50 53,3 46,4 48,4 52,2 50,5 

/  
 57 0 3 3 5 6 9 10 8 9 4  ت

%  16 31,03 28,57 25,64 30 21,43 16,7 10,7 9,68 0 19,6 

-  
 13 0 1 1 1 2 0 3 1 2 2  ت

% 8 6,897 3,571 7,692 0 7,143 3,33 3,57 3,23 0 4,47 

 291 23 31 28 30 28 30 39 28 29 25 المجموع

  :الذي يوضح درجة الفعالية لدى العبي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، يتبين أن 21رقم  من خالل نتائج الجدول
والتي تنص على االستقبال الجيد والذي يسمح في تشكيل واالختيار الهجوم المناسب والمنظم والقوي : (+)الدرجة األولى  -1

  . %25.4أن النسبة في العشر مقابالت عند الالعبين تساويحيث نجد 

  العبارات 
  األجوبة

  الفرضية الجزئية الثالثة
 2كا

  مح
 2كا

  مج
مستوى 
  الداللة

درجة 
  03ج   02ج   01ج   الداللة  الحرية

  %  ت  %  ت %  ت
  8.91  27.27  06  72.73  16  00  00  03العبارة رقم 

  دال  02  0.05  5.99
  8.91  27.28  06  00  00  72.72  16  09العبارة رقم 
  12.2  18.18  04  00  00  81.82  18  10العبارة رقم 
  8.91  27.28  06  00  00  72.72  16  11العبارة رقم 
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والتي تنص على أن االستقبال فوق المتوسط وداخل منطقة الثالث أمتار يمكن من خالله تشكيل : )0(الدرجة الثانية -2
شر مقابالت الهجمات القوية دون خلق فرصة للممرر في إيجاد حلول متعددة لتنويع تلك الهجمات، حيث نجد أن النسبة في الع

 .%50.5عند الالعبين تساوي 
والتي تنص على أن االستقبال ضعيف ال يسمح بتشكيل هجوم قوي ومنظم وبذلك يتم إعادة الكرة إلى : (/)الدرجة الثالثة -3

الخصم بشكل سهل ينتج عنه تشكيل هجوم مضاد قوي ومنظم، حيث نجد أن النسبة في العشر مقابالت عند الالعبين تساوي 
19,6%. 
والتي تنص على أن االستقبال ضائع مما يسمح للخصم الحصول على نقطة مباشرة، حيث نجد أن : )-(الدرجة الرابعة -4

 30وهذا ما يتضح في الشكل رقم. % 4.47النسبة في العشر مقابالت عند الالعبين تساوي 
  . معرفة فعالية التمرير أثناء المقابالت الرسمية: مهارة التمرير* 
  .يمثل تكرارات ونسب مئوية لمهارة التمرير في كل المقابالت الرسمية: 22الجدول رقم -

التمرير : نوع المهارة
  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01   في المنطقة األمامية 

  المجموع
  الكلي

ية
عال
الف

  

  
+  

 205 20 22 22 19 18 20 28 19 18 19  ت
% 76 64,29 67,86 71,79 66,7 64,29 63,3 78,6 71 87 70,7 

0  
 64 2 7 6 8 8 9 5 6 8 5  ت
%  20 28,57 21,43 12,82 30 28,57 26,7 21,4 22,6 8,7 22,1 

/  
 19 1 2 0 2 2 1 6 3 1 1  ت
%  4 3,571 10,71 15,38 3,33 7,143 6,67 0 6,45 4,35 6,55 

-  
 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0  ت
% 0 3,571 0 0 0 0 3,33 0 0 0 0,69 

 290 23 31 28 30 28 30 39 28 28 25 المجموع
وهنا نجد . والتي تنص على التمرير جيدة وهذا ما يسمح باستعمال التنويع في جميع الخطط الهجومية:(+)الدرجة األولى -1

 % 70,7أن الممرر الذي يتكفل كلية بعملية التوزيع قد بلغة نسبة الفعالية لديه 
حيث نجد أن . غير دقيق من طرف الموزع مما يسمح بتشكيل خطة وحيدة والتي تنص على التمرير: )0(الدرجة الثانية -2

 . %22.1النسبة في العشر مقابالت عند الموزع تساوي 
حيث نجد أن النسبة . والتي تنص على أن التمرير غير دقيق مما ال يسمح بتشكيل هجوم قوي وسريع (/):الدرجة الثالثة -3

 .% 6,55في العشر مقابالت عند الموزع تساوي 
والتي تنص على أن خطا في عملية التمرير أو التمرير خارج الملعب مما يسمح للخصم باالستفادة : )-(الدرجة الرابعة -4

 . % 0,69حيث نجد أن النسبة في العشر مقابالت عند الموزع تساوي . من نقطة مباشرة
  . ت الرسميةمعرفة فعالية الهجوم من المنطقة األمامية أثناء المقابال: مهارة الهجوم* 
  .يمثل تكرارات ونسب مئوية لمهارة الهجوم من المنطقة األمامية: 23الجدول رقم -
  المجموعة التجريبية 

: نوع المهارة  
  الهجوم

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
  المجموع
  الكلي

ية
عال
الف

  

  
+  

 219 23 25 22 18 20 22 30 18 18 23  ت
% 35,38 30 28,57 43,48 34,9 37,74 34 46,8 49 40,4 37,7 

0  
 252 34 26 25 24 23 29 24 28 21 18  ت
%  27,69 35 44,44 34,78 46 43,4 45,3 53,2 51 59,6 43,4 

/  
 100 0 0 0 10 10 12 15 16 17 20  ت
%  30,77 28,33 25,4 21,74 19 18,87 18,9 0 0 0 17,2 

-  
 10 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4  ت
% 6,154 6,667 1,587 0 0 0 1,89 0 0 0 1,72 

 581 57 51 47 53 53 63 69 63 60 65 المجموع
  :والذي يوضح درجة الفعالية لدى العبي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، يتبين أن 23من خالل نتائج الجدول

أن النسبة في العشر مقابالت حيث نجد . والتي تنص على إحراز نقطة مباشرة من خالل هجوم ساحق: (+)الدرجة األولى -1
  .% 75,5عند المهاجمين من المنطقة األمامية تساوي 
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حيث نجد أن النسبة في العشر مقابالت . والتي تنص على أن الهجوم سهل وال يشكل خطر على الخصم: )0(الدرجة الثانية -2
 .% 16,9عند المهاجمين من المنطقة األمامية تساوي 

ال (ص على أن الهجمة تم صدها من طرف الخصم والكرة ما زالت لم تسقط على األرضوالتي تن (/):الدرجة الثالثة -3
 .% 5,17هنا نجد النسبة في العشر مقابالت عند المهاجمين من المنطقة األمامية ال تتعدى). تزال على مستوى اللعب

نقطة مباشرة ( عب والتي تنص على الهجمة قد صدت من طرف الخصم أو الكرة خارج المل: )-(الدرجة الرابعة -4
 .% 2,41حيث نجد أن النسبة في العشر مقابالت عند المهاجمين من المنطقة األمامية تساوي ال تتعدى). للخصم

  : مناقشة نتائج بطاقة المالحظة وفق الفرضيات المقترحة -13-2
توزيع لدى الموزع مما يؤدي إلى التي تنص على أن لإل ستقبال أهمية بالغة للرفع من فعالية ال:  02الفرضية الجزئية رقم  •

 تحسين األداء الهجومي لالعبين من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة
 يمثل التكرارات اإليجابية و السلبية لمهاراتي اإلستقبال و التمرير : 24الجدول رقم -
  

  المقابالت
  النتائج االجابية

RS مح  RS مج  
مستوى 
  الداللة

درجة 
  الداللة  الحرية

  التمرير    ستقبالاال
01 19 24  

0 ,775  0,623  0,05  10  

  دال
02  18  26  
03  19  25  
04  26  33  
05  21  29  
06  20  26  
07  24  27  
08  24  28  
09  27  29  
10  23  22  

   269  231  المجموع
  

  المقابالت
  النتائج السلبية

RS مح  RS مج  
ى مستو

  الداللة
درجة 
  الداللة  الحرية

  التمرير    االستقبال
01 06 01 

  دال  10  0,05  0,623  739, 0

02  11  02  
03  09  03  
04  13  06  
05  09  01  
06  09  02  
07  06  03  
08  04  00  
09  04  02  
10  00  01  

   21  71  المجموع
بين  739, 0والسلبية  775, 0القيمة المحسوبة لمعامل االرتباط سبيرمان للنتائج االيجابية  أن نجد) 24(ول رقممن خالل الجد

عند مستوى الداللة  0,623مهارتي إستقبال اإلرسال والتمرير في جميع المقابالت الرسمية و هي اكبر من القيمة المجدولة 
على أن  والتأكيد داللة إحصائية، وبذلك يمكن إثبات الفرضية الجزئية الثانية هناك ارتباطات ذاتوهي ما تؤكد لنا ان ، 0,05

لإل ستقبال أهمية بالغة للرفع من فعالية التوزيع لدى الموزع مما يؤدي إلى تحسين األداء الهجومي لالعبين من المنطقة األمامية 
        .في الكرة الطائرة
أن قانون اللعبة يترك الحرية  - ARIE SELINGER ET JOAN ACKERMANN-BLOUNT -وقد جاء عن 

لمجموعة كبيرة من تشكيالت اإلستقبال ، وهذا دون مشاركة المعد لهذا فا الالعبين الخمسة المتبقين هم بصفة آلية مستقبلين 
بثالثة العبين  هناك فرق تستقبلللكرة األولى ، لكن هذا يختلف حسب التشكيالت المقترحة فهناك فرق تستقبل بأربعة العبين و 

 libéro)(أو حتى بالعبين في حالة اإلرسال السهل، خاصة مع وجود الالعب الحر) التشكيل الغالب في الكرة الطائرة الحديثة(
 .  في التشكيلة

لهذا على الفرق التأقلم مع مختلف أنواع تشكيالت اإلستقبال إلختيار التشكيلة المطلوبة حسب إرسال الخصم  مع مراعات     
  :النقاط التالية

  .توازن التشكيالت في المحافظة على فعالية اإل ستقبال   -
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  .التشكيالت تسمح للفريق اإلنتقال إلى الحالة الهجومية   -
إستقبال اإلرسال يعتبر نقطة إنطالق تنظيم الهجوم الفعال ، لهذا على المدرب وضع تشكيالت حسب قدرات الال عبين في  

على الالعبين أخذ الوضعية األساسية لإل ستقبال بأسرع ما   على البناء الهجومي الجماعي للفريق كما اإلستقبال مع المحافظة
  :يمكن بعد كل دوران ، وهذا ما يسمح بتجمع الالعبين و التركيز لتنظيم الهجوم المقبل وهذا يتم على ثالث مراحل

 .لتشكيلة وبالنسبة لزميله المستقبل كل العب يتأكد من وضعيته إذا كانت صحيحة بالنسبة لموقعه في ا -
 .اإلتصال باإلشارات مع الموزع لتحضير الهجوم -
 .التحضير الذهني لإلستقبال يبدأ أثناء مسك العب الفريق الخصم للكرة -

في الكرة الطائرة الحديثة تستعمل معظم الفرق اإلستقبال بثالث العبين وهذا نظرا لتوفر الفريق على الال عب الحر      
مختص في اإلستقبال و الدفاع ، ويساعده العبي مركز أربعة في الفريق و تعتبر هذه التشكيلة األ كثر نجاحا في خطة ال

 .   نظرا لما توفره من إمكانيات هجومية للعب السريع وتقسيم المهام بصفة آلية و فعالة خاصة في الهجوم ) 5.1(اللعب
إلتصال في الكرة الطائرة يمتد ليشمل لحظات ومواقف عديدة بجانب اإلعداد اكما أن الدكتور زكي محمد محمد حسن يرى أن 

للهجوم و أساسا من إستقبال اإلرسال يستطيع الالعب المعد أن ينادي على الهجمات لكل مهاجم حتى يستطيع إتمام الهجوم و 
معظم الدراسات و الخبرات أن هذا الجزء الخاص باللعبة يكون مخطط له مسبقا بصفة جيدة من طرف المدرب وقد بينت 

  .%10إلى  %5تكون مرتفعة عند إستعمال نظام هذا اإلتصال ب ) 1و 0التوقيت ( النسب المئوية للهجوم السريع 
االستقبال يؤثربصفة مباشرة وكبيـرة فـي رفـع فعاليـة التمريـر وأداء المـوزع وهـذا مـا         وعليه يمكن القول أن       

 .                  المنطقة األماميةيحسن األداء الهجومي لال عبي 
 يمكن للتوزيع أن يؤثر على فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة:  03الفرضية الجزئية رقم  •

 .يمثل التكرارات اإليجابية و السلبية لمهاراتي التمرير و السحق: 25الجدول رقم
  

  المقابالت
  النتائج االجابية

RS مح  RS مج  
ى مستو

  الداللة
درجة 
  الداللة  الحرية

  السحق  التمرير
01 24  41 

  دال  10  0,5  0,623  966, 0

02  26  39  
03  25  46  
04  33  54  
05  29  51  
06  26  43  
07  27  42  
08  28  47  
09  29  51  
10  22  57  

   471 269  المجموع
  النتائج السلبية  

RS مح  RS مج  
مستوى 
  الداللة

درجة 
  الداللة  الحرية

  السحق  التمرير
01 01 24 

  دال  10  0,5  0,623  888, 0

02  02  21  
03  03  17  
04  06  15  
05  01  12  
06  02  10  
07  03  11  
08  00  00  
09  02  00  
10  01  00  

   110 21  المجموع
 
بين  , 8880والسلبية , 9660القيمة المحسوبة لمعامل االرتباط سبيرمان للنتائج االيجابية أن نجد) 25(ن خالل الجدول رقمم

عند مستوى الداللة  0,623مهارتي إستقبال اإلرسال والتمرير في جميع المقابالت الرسمية و هي اكبر من القيمة المجدولة 
باطات ذات داللة إحصائية، وبذلك يمكن إثبات الفرضية الجزئية الثالثة و التأكيد على هناك ارتوهي ما تؤكد لنا ان ، 0,05

  .التوزيع يؤثرعلى فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة
  :أن مهام وكفاءات وقدرات الموزع تتلخص في النقاط التالية" Marco Paoli"ماركو باولي وقد جاء عن     
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  .قدرات تقنية - أ                
  .خطط اللعب -ب               
  . التسير اإلستراتجي للمقابلة-ج               

تقنيات تمرير الموزع تتطلب قدرات أخرى في التمرير عالية على قدرات الالعبين األخرين لهذا يجب على كل موزع إدراكها 
ا نعلم التمرير،نركز على التنقل نحو الكرة وتمريرها من فوق العينين لهذا فعندم.والعمل بها لتحسين مستواه التقني و الخططي

بإستعمال دفع سريع من الرجلين والجذع ثم اليدين و األصابع ولكن مع مرور الوقت يجب تفادي الدفع بالرجلين والجذع مع 
لقفز ألنها الوضعية التي تسمح مع التمرير من وضعية ا) 6- 5-الصورةرقم(التركيز على إستخدام رسخ اليدين وخاصة األصابع

  ).-7- الصورة رقم (بمغالطة الخصم وتسريع اللعب وهذا مايميز تمريرة الموزع بالنسبة لتمريرة الالعب العادي
هي القدرة المهمة التي يجب أن تتوفر في الموزع خاصة أثناء مرحلة اللعب بين ) l’imprévisibilité(إذاًإخفاء التمريرة 
م، وهذا اليمكن إال إذا كان الموزع يتمتع بقدرة كبيرة على مستوى الذراعين والرجلين للتنقل السريع تحت اإلستقبال والهجو

الكرة للتمرير بالقفز، لهذا أثناء التدريب ينصح بالتمرير من خالل وضعيات بعد تنقل طويل وسريع وهذا يختلف كثيرا عن 
  .التمرير من الثبات

ة على إخفاء التمريرة من جدار صد الفريق الخصم عليه أن يكون يتمتع بدقة كبيرة في ليتمكن الموزع من إكتساب القدر
  :التمرير وهذه الدقة لها عالقة بما يلي

 .كرات قصيرةأوطويلة/كرات بعيدة/كرات قريبة :الشبكة •
 .كرات قصيرة/كرات نصف عالية/كرات عالية :المسار •
 .وم بمختلف أنواعهاكرة في التوقيت األول للهج/متسارعة :سرعة الكرة •

كما أن األداء الخططي للموزع يجب أن يرتكزعلى مستوى ومواصفات الفريق الخصم وفريقه، ألن على الموزع أن يكون 
وهذا من )لرفع درجة الفعالية(مدرك مستوى مهاجميه ليتمكن من إستعمالهم حسب المتطلبات والوضعيات الهجومية للفريق 

أما .)اخ.... 1،لعب خلفي،لعب سريع طويل ،من المركز )×(لعب مفتوح،لعب متداخل(ة المناسبة خالل إختياره للجمل التكتيكي
. من جانب الفريق الخصم فعليه اللعب من جهة الصد المنخفض أو اللعب السريع في حالة تنقل بطيء لالعبي مركز ثالثة

على الفريق << نقاط ضعف الفريق الخصم  وبصفة عامة الخطط العامة يجب أن ترتكزعلى مواصفات المهاجمين وليس على
 .>>الخصم مجارات أداء المهاجمين وليس على المهاجمين الهروب من جدار الصد 

كل هذه العناصرالتي سبق ذكرها تستوجب تدريب تحليلي وخاص،لهذاعلى الموزع التدرب بصفة إنفرادية للرفع من درجة      
  .    ذا ما يساهم في زيادة نسبة الهجوم في الفريق الدقة لمختلف التمريرات ووضعيات اللعب وه

التوزيع يؤثرعلى فعاليـة الهجـوم لـدى المـوزع الـذي يتميـز بـدوره  بالـذكاء والتركيـز          وعليه يمكن القول أن       
 .العالي الذي يساعده كثيرا في الحفاض على الدقة في التمرير و التعامل مع  قدرات مهاجميه في المنطقة األمامية

  :االستنتاج العام من هذه الدراسة
إن النتائج التي آل إليها هذا البحث من خالل الدراسات التي عرضناها واألفكار التي جمعناها والواقع الذي عايشناه جعلتنا     

  :نستخلص ونستنتج بعض الحقائق الهامة وهي كما يلي 
ي فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة ، وهذا من لقد بين المدربون أن اإلستقبال ونوعية التوزيع تؤثر ف: أوال

فاإلستقبال الجيد هوأساس اللعبة ومن خالله تكون   خالل نتائج اإلستبيان المقدم لهم بحيث هناك فروق ذو داللة إحصائية
فان اإلستقبال ونوعية التوزيع ودقته أفضلية للمعد في اإلختيارات و تنظيم ورفع فعالية الهجوم من المنطقة األمامية ، وبذلك 

  .يؤثر بصفة كبيرة ومباشرة على فعالية الهجوم من المنطقة األمامية
إمكانيات ومهارات المهاجم تلعب دور في رفع درجة فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة وهذا إعتبارا : ثانيا

يات التعامل مع جدارالصد التي يمتلكها المهاجم فهي كلها عوامل تساهم بدرجة للمستوى المهاري و القدرات البدنية و إمكان
  .كبيرة ومباشرة في رفع فعالية األداء الهجومي 

يؤثر التوزيع على فعالية الهجوم من المنطقة األمامية فقدرات وكفاءات المعد تلعب دورهام في اإلختيارت و الدقة و : ثالثا
لصد ، وبذلك فهو مطالب باءدراك مستوى مهاجميه حسب المتطلبات وذلك من خالل األداء إخفاء التمريرة على جدار ا

  .  الخططي الذي يعتمد على الذكاء والذاكرة وهذا ماتبين في الدراسة التجريبية 
ه أنجح وسيلة إن فعالية الهجوم من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة يعتبر مفتاح الفوز بأي مبارات في اللعبة ألن :رابعا

لتحقيق النقاط للفريق، بذلك فهو يتطلب تنسيق جماعي بين جميع أعضاء الفريق، إبتداء من اإلستقبال األول مرورا بنوعية 
   .التوزيع ودقته وصوال إلى فعالية المهاجم وقدرته على التعامل مع جميع أنواع الكرات لتسجيل النقاط 
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 :خاتمة
رة هي عبارة عن لعبة جماعية فهي تعتمد أساسا على األداء العام للفريق في تحقيق النجاح والفوز بمأن لعبة الكرة الطائ      

بالنقاط و المبارات ،لهذا نجد أن الخطط التكتيكية العامة للعبة ترتكز أساسا على تسلسل مهارى خططى دقيق لتحقيق النقاط 
هجوم باإلضافة إلى الدفاع الخلفي و الصد ،وللوصول بالفريق إلى وهذا بدًأ من إستقبال اإلرسال إلى التوزيع وصوال إلى ال

تطبيق هذه المهارات بتسلسل يجب تكوين و تأطيرعلى المدى البعيد مع رفع حجم التدريبات على حسب طبيعة المنافسة 
  .وإمكانيات الالعبي 

تحضير الفريق تحضير متوازن في مختلف ولتحقيق النتائج وتطوير أداء الفريق بشكل عام في الكرة الطائرة يجب        
الخطوط ألداء مختلف تسلسالت اللعبة إعتمادا على خطط و تنسيق عام في األداء الجماعي ، وهذا ما حاولنا دراسته في هذه 

راسة من الرسالة من جانب دور اإلستقبال و التوزيع في رفع فعالية األداء الهجومي من المنطقة األمامية و لهذا إنطلقت هذه الد
إشكالية هل فعالية األداء الهجومي من المنطقة األمامية في الكرة الطائرة يتأثر بطبيعة اإلستقبال ونوعية التوزيع ودقته وهذا 
بغية الوصول إلى تحسين األداء المهاري الجماعي للفئات الشبانية في المقابالت الرسمية من خالل بيان أهمية إتقان مهارات 

  .في تطوير وتحسين النتائج والمستوى اللعبة األساسية
إن السحق أو الهجوم في الكرة الطائرة يعتبر روح اللعبة نظرا لما تتميز به الحركة الفنية من جمال وقوة وفنيات عالية        

ولكن  ومعقدة ولما تحتويه من إستعراض فني وكذ لك لمدى تأثيرها النفسي على الفريقين وهو أول تقنية في تحقيق النقاط
التحكم في تقنية الهجوم من طرف الال عبين المهاجمين ال يكف  وحده لرفع درجة الفعالية إذا لم يتوفر لدينا عاملين أخرين 
هامين وهما اإلستقبال واإلعداد،لهذاوللوصول إلى رفع مستوى األداء الجماعي للفريق فيجب توفر توازن في هاتين التقنيتين 

ذا توفر إستقبال جيد وإعداد دقيق من طرف معد يحسن إستغالل وضعيات مهاجمي الفريق في ألنه وفي غالب األحيان إ
المنطقة األمامية عن طريق إختيارات مدروسة  فإن الفعالية في الهجوم من المنطقة األمامية تكون عالية نظرا لما يتوفرللمهاجم 

  .من حلول في التعامل مع حائط الصد 
لدراسة في حدود عينة محدودة ،إال أنها تعطي رؤية وتنبيه لدراسات مستقبلية في مختلف التقنيات بقدرما تنحصر هذه ا      

 .والتسلسالت المهارية للعبة لتطوير النتائج الرياضية و الرفع من مستوى األصناف والمنتخبات الوطنية
 :الفرضيات المستقبلية 
 :والمتمثّلة في يم بعض االقتراحاتعليها نحاول تقد ونتائج المتحصل من خالل هذه الدراسة

 .يجب على المدربين إنتقاء العبي الهجوم حسب مواصفات المناصب  �
 . إحترام التسلسل والتدرج الفني في تكوين المهاجمين حسب المراحل السنية �
 .العمل ببرامج متوسطة وطويلة المدى للوصول إلى تطوير القدرات وتحسين النتائج والمستوى �
 . التدريب البدني في تكوين الال عبين وخاصة المهاجمينالتركيز على  �
 .تلقين تقنيات التدريب العقلي و التصور الذهني لالعبين �
 .ينبغي على المدربين العمل بالطرق التحليلية في تطوير المهارات المختلفة �
ور وتحسين األداء هي تمكين الالعبين من لعب أكبر قدرمن المباريات والمنافسات الممكنة ألن أحسن طريقة للتط �

 .المقابالت
 تطوير اإلدراك واإلنتباه بشكل مستمر ودائم �
 .التأكيد على أن الترابط الحركي و الخططي للفريق هو أنجح وسيلة لتحقيق النتائج �
 ينبغي على المدربين إعطاء أهمية خاصة لإلستقبال لكونه أساس اللعبة �
ة تكوين الموزع نظرا لحساسية وأهمية المركزفي التأثير على أداء ينبغي على المدربين إعطاء أهمية بالغة في عملي �

 .الفريق
 .     ق الحديثة في التدريب وخطط اللعبينبغي على المدربين اإلهتمام برفع مستوى تكوينهم النظري باإلطالع على الطر �

  .تطوير الجانب التطبيقييجب التوسع في دراسة مختلف تقنيات و تسلسالت اللعبة لتفعيل دور الجانب النظري في 
 :المصادر والمراجع باللغة العربية

 .1979إبراهيم احمد سالمة، االختبارات والقياس في التربية البدنية، منار العلم، مصر،  01 
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 .2002سنة 
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 .1966احمد زكي صالح، علم النفس التربوي، مكتبة النهضة المصرية، 09
 .1962، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 4آرثر جيتس وآخرون، علم النفس التربوي، ترجمة إبراهيم حافض وغيره، ط10
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