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 المستخلص
التعـرف و لتحسـين مهـارة اسـتقبال االرسـال  تصميم تمرينات لتصحيح األخطاء الفنيةيهدف هذا البحث الي                

لالعبـات الكـره الطـائره وقـد اسـتخدمت على مدي تأثير التمرينات لتصحيح أخطاء مهارة اسـتقبال االرسـال فـي الكـرة الطـائرة 
) لمالئمتـه لطبيعـة هـذا البحـث بتصـميم مجموعـة  واحـدة للبرنـامج المصـمم مـع إجـراء القياسـات الباحثه المنهج التجريبي 

فـرق مـن إجمـالي  1بتحديد مجتمع البحـث منطقـة االسـماعيليه المكونـة مـن وقامت الباحثه .( البعدي  -التبعي  –القبلي 
، ومـن العبـة ( 07)سـنة وعـددهم  01سنة شابات من العبات الكرة الطائرة بنادي القناه فريق تحـت  01العبة تحت  11

كلمـا اقتـرب مركـز و لـذراعين تفـوق الالعـب فـي مهـارة اسـتقبال اإلرسـال كلمـا زاد المسـاحة لاهم النتائج التي توصلت اليها 
تطبيــق البرنــامج التــدريبي علــى جميــع المراحــل وأوصــت ب الثقـل مــن األرض فــي اســتقبال اإلرســال كلمــا زادت دقــة االســتقبال

استقبال اإلرسال باالسـتعانة استخدام البرنامج التدريبي  ألنه يقدم إسهامات علمية قيمة  لتحسين مهارة و السنية المختلفة 
 .  باألساليب واألدوات لتطوير النواحي المهارية والبدنية لالعبات

 
 التمرينات الخاصه ، استقبال االرسال

 

Abstract 
This research aims to design exercises to correct technical errors to improve the skill of 

receiving the transmitter and to identify the extent of the effect of the exercises to correct 

the errors of the reception skill in volleyball for volleyball players. The researcher used 

the experimental approach to suit the nature of this research by designing one group of 

the program designed with measurements (pre The researcher identified the research 

community in the Ismailia region, which consists of 4 teams out of a total of 64 female 

players under 16 years of age who are volleyball players in the Channel Club, a team 

under 16 years old, and they number (17) players. The player has excelled in the skill of 

receiving the transmission, and the closer the center of gravity is to the ground in 

receiving the transmission, the more accurate the reception is. 

 

    Special exercises, dispatch reception 
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يهدف التدريب الرياضي الى محاولة الوصول بالالعبين الى تحقيق أعلى مستوى ممكن في نوع النشاط الرياضي 
ويرتبط هذا الهدف ارتباطا وثيقا باعداد الالعبين اعدادا شامال و مركزا لتنمية و تطوير مختلف قدرات و . الممارس 

سمات ومعلومات و معارف الالعب بصورة تسهم في زيادة قدراته للوصول الى أعلى المستويات مهارات و صفات و 
ذلك كونها لعبة أوليمبية تعتمد على شدة . و تعتبر لعبة الكرة الطائرة أحد أوسع األلعاب الرياضية انتشارا . الرياضية 

كذلك سرعة تحول الفريق من . ارسين و المشاهدين المنافسة بين الفريقين في المباراة التي تجذب عددا كبيرا من المم
 .الهجوم للدفاع و العكس مما يضفي مزيدا من االثارة على لعبة الكرة الطائرة 

من خالل دراسته لتحديد مهارات الكرة الطائرة التي تميز الفريق للفوز في "Miguel  ( 0101 )ويرى ميجيل     
 (.0ص) "أخطاء االستقبال هي احد المحددات الرئيسية للفوز في المبارياتالى أن  VISالمباريات باستخدام برنامج 

مهارة استقبال اإلرسال في الكرة الطائرة من أهم مهارات الكرة الطائرة الحديثة كونها  الي أن( "0101)ويشير ميجل      
ك ضعف هذه المهارة ينتج عنه كذل. هي المهارة المسئولة عن تسهيل هجوم الفريق من خالل االعداد و الضرب الساحق 

 . "صعوبة أداء المهارات األخرى

ن استقبال اإلرسال هو األساس في لعبة الكرة الطائرة حيث يتوقف نجاح الفريق على مدى قدرة العبيه في السيطرة وأ    
 .( 10ص)  و التحكم بتوجيه الكرة في كل االتجاهات و بطريقة صحيحة و قانونية

مهارة استقبال االرسال عمليـة دفاعيـة الغـرض منهـا عمـل التركيـب الهجـومي و كـذلك  الي أن" (0113)ويري نصر الدين  
 . ( 05ص) "امتصاص قوة االرسال و توجيهها للمعد

مهــارة اســتقبال االرســال احــدى صــور التشــكيالت الدفاعيــة للملعــب فمهمــا كــان  الــي أن("0113)ويشــير نصــر الــدين      
الهجـوم يكـون بـدون جـدوى أو بـال فاعليـة اذا كانـت مهـارة اسـتقبال االرسـال ضـعيفة حيـث أنهـا  الفريق متمكنا من أساليب

 .( 11 ص)  "تعتمد على مستوى عال من القدرات البدنية كالرشاقة و سرعة رد الفعل و الدقة

طط الـدفاع و الهجـوم ان مهارة استقبال االرسال هي المهارة األهم بالنسبة لخ من ناحية أخرى ("0110)يري الطيب و      
 .( 10 ص) "التي يستخدمها الفريق في االلعب

يجــب علــى الالعــب عنــد أداء مهــارة اســتقبال االرســال أن يتخــذ وقفــة االســتعداد المناســبة  أنــه("0101)ويؤكــد ميجــل      
 . ( 30ص)  "و كذلك االحتماالت المختلفة لقوة ارسال الخصم. الستقبال الكرة بصورة صحيحة 

من خالل اتقان مهارة استقبال االرسال بدقة و كفـاءة يسـتطيع الفريـق مباغتـة الخصـم بـأداء أنه ("0101)ري السيديو      
 . ( 10ص)  "كافة خطط اللعب الموضوعة من قبل المدرب بنجاح

األثــر  فــي عمليــة اســتقبال االرســال كــان لهــا( الليبــرو ) ادخــال تعــديل الالعــب الحــر أن (" 0101)ويــري أيضــا الســيد      
 . ( 18 ص)  "األكبر في تطوير هذه المهارة حتى يتقلص الفارق بين الهجوم و الدفاع و يتحقق التوازن بينهما

أن مهـارة اســتقبال "(  0555) حسـب اهلل " و( 0557" ) سـالمة "   و( 0557" ) أبـو جهـيم " و يـرى كـل مـن           
( م  0558) الكرة الطائرة حيث كانت تؤدى في السـنوات السـابقة قبـل  االرسال احدى المهارات الدفاعية الهامة في رياضة

للمعــد ويعــود ذلــك لعــرض المســاحة التــي  بــالتمرير مــن أســفل بالســاعدين فقــط  والتــي تتمثــل فــي اســتقبال الكــرة و توجيههــا
ن أسـفل بالسـاعدين أو تالمسها الكرة على الساعدين عند لعبها ولكن بعد التعديالت الحديثة أصبحت تؤدى هـذه المهـارة مـ

 . (015ص) "من أعلى باألصابع ذلك حسب نوع و قوة و سرعة و اتجاه الكرة المستقبلة
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االتحــاد " و(  0117" ) عبــد العزيــز " و ( 0115" ) أبــو الفتــوح " و(   0113" ) زيــادة  ،الســيد " و يوضــح كــل مــن 
وسيطة تأتي بعد مهارة االرسال وتعقبهـا مهـارات االعـداد و  أن مهارة استقبال االرسال مهارة"  FIVBالدولي للكرة الطائرة 
كما أن االستقبال الجيد و مواجهة أنواع االرساالت التـي تتميـز بـالقوة والسـرعة يعـد المحـور الـذي تبنـى . الضرب الساحق 

 .  "عليه التشكيالت الهجومية المنظمة و المؤثرة

من من التكوينات الهجومية علـى % 85حيث أوضحت أن . لكرة الطائرةوهذا ما أوضحته احصاءات االتحاد الدولي ل      
الشــبكة تــتم مــن خــالل عــدد الالعبــين المشــتركين فــي تشــكيالت اســتقبال االرســال ممــا يوضــح أهميــة ودور مهــارة اســتقبال 

  ( 015ص) .االرسال في نتائج المباريات

 :وهناك أشكال مختلفة لتشكيالت استقبال االرسال منها 

 .  Wالعبين مستقبلين شكل حرف  (5) -
 .  Cupالعبين مستقبلين شكل فنجان ( 1) -
 .  Lineالعبين مستقبلين شكل خط ( 3) -
 .شكل حر ( العبين متخصصين ) العبين مستقبلين  -

 : وفي التشكيالت األساسية لالستقبال يراعى 
 .مناطق المسئوليات -0
 ( العالقة بهدف االستقبال -لمعدينالعالقة بتحركات ا: )االستقبال من خالل  -0
 .نماذج الحركة  -3
 .مناطق التداخل أو التالحم أوما شابة ذلك  -1
 .تغطية الملعب  -5

خطوط المستقبلين تكون  -كل الحركة تمر على مراكز المستقبلين في عالقة بالمرسل : )  المناطق الضعيفة لإلرسال 
 . ( 71 ص( ) الملعب  متعامدة على المرسل و ليس على خطوط جانبي

 ( سنة بنات  01ناشئات الكرة تحت : ) خصائص المرحلة السنية قيد البحث 
تسمي هذه المرحلة مرحلة المراهقة المتـأخرة ويتميـز النمـو البـدني والحركـي لهـذه المرحلـة بـالنمو البسـطي للعظـام مـع     

طـول مـع الـوزن ويـزداد فـي نهايـة هـذه المرحلـة زيـادة استمرار نمو العضالت مما يؤدي إلي زيادة حجـم الجسـم وتناسـق ال
ــدوري التنفســي ممــا يســاعد علــي التناســق الحركــي بــين أعضــاء الجســم  توافــق العضــلي العصــبي وترتفــع كفــاءة جهــاز ال
المختلفــة لزيــادة للنمــو البــدني والحركــي وأطلــق علــي هــذه المرحلــة للنمــو مرحلــة األعــداد للبطولــة فــي كثيــر مــن األلعــاب 

ضية وفي هذه المرحلة تتميز البنـات بـاالتزان وذلـك الن التركيـب التشـريحي للبنـت يعطيهـا فرصـة أكبـر  لـذلك ويسـتمر الريا
الذكاء في النمو بمعدل بطىء حتـي نهايـة هـذه المرحلـة حيـث تظهـر فـي هـذه المرحلـة الفـروق الفرديـة فـي الـذكاء بصـورة 

 . (8ص) واضحة 
سرعة  –السرعة االتنقالية ) ة لها  أثر كبير في تنمية مهارة إستقبال اإلرسال ويري الباحثان أن العناصر االتي    

 ( .الرشاقة  –سرعة االداء  –االستجابة 

 :تعريف الرشاقة 
 . ( 55 ص) هي القدرة علي تغيير اتجاه أو أجزاءه بسرعة ( 0110)وتعرفها فرحات 

 مشكلة البحث 0/0
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وهي اإلرسال التي تؤدي دون ضغط من الالعب المنافس أو اللعب الزميل وكذلك  تواجه مهارة اإلستقبال أخطر مهارة      
، ومـن ( ثـوان 8)الالعب يقوم بتوجيه اإلرسال في أكبر هدف في األلعاب الجماعية ومـن خـالل أكبـر مسـاحة للوقـت وهـي 

مراحل السنية المختلفه في الدوري قـد وال متابعة الباحثان للمنتخبات الوطنية بجميع مراحلها والدوري العام للرجال والسيدات
إنخفــاض فــي مســتوي فاعليــة أداء مهــارة اإلســتقبال وقــد تــؤثر بشــكل كبيــر علــي األداء الهجــومي للفريــق  انالحــظ الباحثــ

 .وبالتالي علي نتائج الفريق أو خسارة نقاط مباشرة نتيجة ضعف مهارة االستقبال
رة الطائرة المختلفـة وايضـا فـي التـدريس فـي كليـه التربيـه الرياضـيه فقـد ومن خالل عمل الباحثان في تدريب فرق الك      

الحظوا وجود مشكلة كبيرة في مهارة استقبال االرسال مما يؤدي الى صـعوبة الهجـوم و احـراز النقـاط مـن الضـرب السـاحق 
تج عنهـا خسـارة معظـم الفـرق لعدم دقة مهارة استقبال االرسال بالصورة التي تمكن الفريق من االعداد لهجوم ناجح مما ينـ

 .و المنتخبات في كل األعمار ابتداء من الناشئين و الناشئات مرورا بالشباب و الشابات انتهاء بالرجال و السيدات 

 :أهمية البحث  0/3

 .وضع تمرينات خاصة لتحسين مهارة استقبال االرسال  -2
 . سال في ضوء التمرينات المستخدمة قد يساعد هذا البحث  المدربين على  تحسين مهارة استقبال االر  -2
 .قد يأتي هذا البحث استجابة لما يطالب به كثيرا من المدربين في ايجاد حلول لتحسين مهارة استقبال االرسال   -7
 .فتح المجال امام الباحثين الجراء البحوث والدراسات المشابهة نظرا الهميتها البالغة علي نتائج المباريات  -4

 :أهداف البحث  0/1

 :يهدف هذا البحث الى 
 .تصميم تمرينات لتصحيح األخطاء الفنية لتحسين مهارة استقبال االرسال  -0
 .التعرف على مدي تأثير التمرينات لتصحيح أخطاء مهارة استقبال االرسال في الكرة الطائرة  -0
 :فرض البحث 0/5

 .للمجموعة التجريبيه في مهارة استقبال االرسالتوجد فروق دالة بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي 

 : المصطلحات العلمية المستخدمة بالبحث  0/1
 : Serve receptionمهارة استقبال االرسال  0/1/0

هو استقبال الكرة المرسلة من الالعب المرسل للفريق المنافس لتهيئتها لالعب المعد أو للزميل في الملعب وذلك 
ا وبتمريرها من أسفل العلي يالساعدين من اسفل أو بالتمرير من أعلي حسب قوة الكرة بامتصاص سرعتها وقوته

 ( . 03ص( ) 55ص( )08 ص) وسرعتها ووضع الالعب المستقبل 
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 الدراسات السابقة
 الدراسات العربية السابقة (  0) جدول 

 
 م اسم الباحث عنوان البحث المنهج المستخدم العينة أهم النتائج

تفوق جميع الفرق المشاركة علي الفريق المصري في كافة 
 .المهارات االساسية 

 الوصفي 12فريق
تقييم الفاعلية المهارية للمنتخب المصري خالل بطولة كأس 

 .العالم للكرة الطائرة رجال باليابان 
محمود محمد محمد الطيب 

 م 0100، 
1 

من االستقبال  تم التوصل الي ان التشكيالت الهجومية المبنية
الجيد لالرسال اكثر نجاحا من التشكيالت التي تم انجازها من 
استقبال غير جيد سواء التي تتم من الموجه االولي للهجوم او 

 .الموجه الثانية 

دراسة تحليلية لبعض التشكيالت الهجومية وارتباطها بمهارة  الوصفي العب 31
 .استقبال االرسال في الكرة الطائرة 

ثابت محمد سيد ، ايهاب 
 2 م 0555

ال يمكن ( 1،1، 0) أن استقبال االرسال التموجي من المراكز
محمد أحمد شعبان أمين ،  .تقويم خصائص الالعب الحر في الكرة الطائرة  الوصفي العب 05 .استقبالها اال من أعلي 

 3 م 0113

ال بد من وضع محددات الختيار االعب المدافع الحر من الصغر 
تأثير تعديالت القواعد الدولية في الكرة الطائرة علي أداء بعض  الوصفي مباراة 08 .

 المهارات األساسية 
عماد نصر الدين احمد ، 

 4 م 0113

اهتمام المدربين بتنمية الصفات البدنية الخاصة التي أسفرت 
عنها نتائج هذه الدراسة الهميتها في االداء المهاري لالعب 

 .المدافع الحر 
 الوصفي عبال33

بعض المتغيرات المساهمة في اداء الالعب المدافع الحر في 
 .الكرة الطائرة 

داليا محمد سيد هاشم ، 
 5 م0110

 

 



441 
 

 :                       الدراسات األجنبية :  7/0

 الدراسات األجنبية السابقة(  0) جدول 

 العينة أهم النتائج
المنهج 
 م ثاسم الباح عنوان البحث المستخدم

قوة عضالت الذراعين والساقيين لهم األثر األكبر في القدرة علي التمرير من أسفل 
دراسة تنبؤيه لمهارة التمرير من أسفل بالساعدين  التجريبي العب 55 .بالساعدين للكرة الطائرة 

 .وعالقتهما بالمقاييس الجسمية وقياسات القوة 
 k.singh & s.singh(.م2827) 

 سينغ
0 

الفرق  .خطاء مهارة إستقبال االرسال ويعزي ذلك إلي تحسين مهارة االرسالزيادة أ
تقييم المهارات الخططية في دورة األلعاب  الوصفي المشاركة

 .م0111األوليمبية بأثينا 
 ليوس وكونتوريس

 & p.kountouris(2005(.م

y.lios 

3 

لمهارة عند الرجال زيادة في نجاح مهارة إستقبال لدي السيدات بالمقارنة بضعف هذه ا
. 

مباراة 33
/ للرجال 

مباراة 03
 للسيدات

تاثير مستويات الفريق علي األداء في الكرة  الوصفي
 .الطائرة 

باالو palao.j.m&etal((.م2884

 وأخرون
8 

أن أخطاء االستقبال أهم المتغيرات الرئيسية التي تحدد النتائج النهائية للفوز في 
المهارات المرتبطة بالفوز في مباريات الكرة  يالوصف مباريات 1 .المباريات 

 .الطائرة 
ميجيل  miguel&etal(.م2824) 

 واخرون
9 
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 :إجراءات البحث  0/8
 :المنهج المستخدم  0/8/0
 –القبلـي ) المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة هذا البحث بتصميم مجموعة  واحدة للبرنامج المصـمم مـع إجـراء القياسـات  

 ( .البعدي  -التبعي 
 : العينة  0/8/0

سـنة شـابات  01العبـة تحـت  11فرق من إجمـالي  1قام الباحثان بتحديد مجتمع البحث منطقة االسماعيليه المكونة من 
 .العبة ( 07)سنة وعددهم  01للكرة الطائرة ، اختيار عينة البحث من العبات الكرة الطائرة بنادي القناه فريق تحت 

 07= ن                عينة البحث توصيف (  3) جدول 
 معامل االلتواء االنحراف المعيارى الوسيط المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات
 -1.463 6.676 174.000 172.235 سم  الطول

 -1.585 9.068 222.000 220.882 سم  الطول بالذراع
 0.704 9.238 61.000 64.294 كجم الوزن
 -0.290 0.728 17.000 17.176 سنة العمر

 0.161 0.697 8.000 7.882 سنة العمر التدريبى
تشير نتائج الجدول إلى المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل اإللتواء لمتغيرات النمو للمجموعتين ،  

 ( . 3± ) يتضح تجانس افراد العينة فى هذه المتغيرات حيث تراوح معامل اإللتواء بين  كما

 

= ن                                  توصيف عينة البحث فى االختبارات المهارية قيد البحث للقياس القبلى(  1 )جدول 
07 

االختبـارات المهاريـة قيـد البحـث متوسط الحسابى والوسـيط واالنحـراف المعيـارى ومعامـل اإللتـواء تشير نتائج الجدول إلى ال
 ( .  3± ) ، كما يتضح تجانس افراد العينة فى هذه ااالختبارات حيث تراوح معامل اإللتواء بين  للقياس القبلى

 
 
 
 

وحدة  االختبار
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابى

 معامل االلتواء المعيارى

 دقة االستقبال من االرسال
 ( محاولة 31) 

 39.176 40.000 24.221 0.373 

ة التمرير من اسفل على دق
 الحائط

 (تمريرة 31) 

 
59.412 65.000 11.710 0.965- 

قياس مهارة الالعبة فى استقبال 
 (محاوالت 01)االرسال 

 12.588 12.000 3.906 0.155- 

قياس مهارة الالعبة فى استقبال 
 (محاولة 31)االرسال 

 48.235 50.000 11.718 0.375- 
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 07= ن                        س القبلىتوصيف عينة البحث فى اختبار الرشاقة قيد البحث للقيا(  5) جدول 

وحدة  االختبار
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابى

 المعيارى
معامل 
 االلتواء

 -0.355 5.840 41.000 39.882  الرشاقة
الختبار الرشاقة قيد تشير نتائج الجدول إلى المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراف المعيارى ومعامل اإللتواء  
 ( .  3± ) ، كما يتضح تجانس افراد العينة فى هذا االختبار حيث تراوح معامل اإللتواء بين  لبحث للقياس القبلىا
 
 :أدوات جمع البيانات 0/8/3

 :القياسات المستخدمة 

 .         اختبارات استقبال االرسال وفقا للمسح المرجعي -0

 :خطوات إجراء الدراسة  0/8/1

 .وير مهارة استقبال االرسال  تبعا للمسح المرجعي تصميم البرنامج لتط -2
 .تحديد االختبارات وأجهزة القياس  -2
 .التطبيق على عينة البحث خالل القياسات القبلية والتتبعية والبعدية  -7
 . تفريغ البيانات واعدادها للمعالجة االحصائية -4
 :زمن البرنامج المطبق  0/8/5
 ( .هور ش 3)اسبوع  00البرنامج سيكون بواقع  -
 .وحدات تدريبية لمهارة استقبال االرسال    1وحدات تدريبية أسبوعيا منها  1 -
 .وحدة للبرنامج ككل  70عدد الوحدات التدريبية  -
 .دقيقة تقريبا (  001:  51من )زمن الوحدة التدريبية  -
 .خالل فترة االعداد الخاص و فترة ما قبل المنافسة : مرحلة تطبيق البرنامج  -
 .الرئيسي : موقع تدريبها في الوحدة التدريبية  -
 :المعالجات اإلحصائية  0/8/1
 .االنحراف المعياري  –المتوسط الحسابي-
 .الوسيط  –معامل األلتواء -
 .تحليل التباين  -
 (. L.S.D–شوفيه ) مقارنة الفروق الفردية بين القياسات  -
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- :عرض ومناقشة النتائج 
 07= ن                                  ف عينة البحث في القياسات المختلفة لالختبارات المهاريةتوصي(  1) جدول 

 في القياسات لالختبارات المهارية  إلى المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لعينة البحث ( 1) يشير جدول
 

 لالختبارات المهاريةتحليل التباين بين القياسات (  7) جدول

 
 
 

 
 
 

 

 االختبار
 المجموع  القياس البعدى  القياس التتبعي  القياس القبلى 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يارىالمع  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 دقة االستقبال من االرسال
 ( محاولة 31) 

39.176 24.221 58.824 32.573 96.588 13.616 64.863 34.140 

دقة التمرير من اسفل على 
 (تمريرة 31)الحائط  

59.412 11.710 77.647 11.608 103.353 9.513 80.137 21.151 

فى قياس مهارة الالعبة 
 01)استقبال االرسال 
 (محاوالت

12.588 3.906 20.765 2.635 23.765 3.545 19.039 5.821 

قياس مهارة الالعبة فى 
 (محاولة 31)استقبال االرسال 

48.235 11.718 66.765 11.448 74.059 9.763 63.020 15.392 

مجموع  مصدر التباين االختبار
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
"ف " قيمة  المربعات  

 دقة االستقبال من االرسال
 (محاولة 31)

 14473.490 2 28946.980 بين القياسات
 611.022 48 29329.059 القياساتداخل  *23.687

  50 58276.039 المجموع
دقة التمرير من اسفل على 

 الحائط
 (تمريرة 31)

 8285.078 2 16570.157 بين القياسات
 120.789 48 5797.882 داخل القياسات *68.591

  50 22368.039 المجموع

قياس مهارة الالعبة فى استقبال 
 (محاوالت 01)االرسال 

 568.843 2 1137.686 بين القياسات
 11.588 48 556.235 داخل القياسات *49.088

  50 1693.922 المجموع

قياس مهارة الالعبة فى استقبال 
 (محاولة 31)االرسال 

 3012.961 2 6025.922 بين القياسات
 121.230 48 5819.059 داخل القياسات *24.853

  50 11844.980 المجموع
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 3.05هى  18،  0الجدولية عند درجة حرية " ف"قيمة 
فى ( البعدى –التتبعي  –القبلى ) القياسات إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين (  7)تشير نتائج جدول  

 .االختبارات المهارية قيد البحث 
ارات المهارية باستخدام اختبار أقل فرق فى االختب( البعدى –التتبعي  –القبلى ) القياسات دالله الفروق بين ( 8)جدول

 .L.S.Dمعنوى  

المتوسط  القياس االختبار
 الحسابي

 البعدي التتبعي القبلى

 دقة االستقبال من االرسال
 (محاولة 31)

 57.412* 19.647*   39.176 القياس القبلى

 37.765*    58.824 التتبعي القياس

     96.588 القياس البعدي

 ر من اسفل على الحائطدقة التمري
 (تمريرة 31)

 43.941* 18.235*   59.412 القياس القبلى

 25.706*    77.647 التتبعي القياس

     103.353 القياس البعدي

قياس مهارة الالعبة فى استقبال 
 االرسال

 (محاوالت 01)

 11.176* 8.176*  12.588 القياس القبلى

 3.000*    20.765 التتبعي القياس

     23.765 القياس البعدي

قياس مهارة الالعبة فى استقبال 
 االرسال

 (محاولة 31)

 25.823* 18.529*  48.235 القياس القبلى

 7.294    66.765 التتبعي القياس

     74.059 القياس البعدي

 : أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين القياسات في (  8)يتضح من جدول 
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 . لصالح القياس التتبعي( محاولة 31)القياس القبلى والقياس التتبعي فى اختبار دقة االستقبال من االرسال
 . لصالح القياس البعدى( محاولة 31)القياس القبلى والقياس البعدي فى اختبار دقة االستقبال من االرسال -
 . لصالح القياس البعدى( محاولة 31)من االرسالالقياس التتبعي والقياس البعدي فى اختبار دقة االستقبال  -
 . لصالح القياس التتبعي( تمريرة 31)القياس القبلى والقياس التتبعي فى اختبار دقة التمرير من اسفل على الحائط -
 . لصالح القياس البعدى( تمريرة 31)القياس القبلى والقياس البعدي فى اختبار دقة التمرير من اسفل على الحائط -
 . لصالح القياس البعدى( تمريرة 31)القياس التتبعي والقياس البعدي فى اختبار دقة التمرير من اسفل على الحائط -
لصالح القياس ( محاوالت 01)القياس القبلى والقياس التتبعي فى اختبار قياس مهارة الالعبة فى استقبال االرسال -

 . التتبعي
لصالح القياس ( محاوالت 01)ختبار قياس مهارة الالعبة فى استقبال االرسالالقياس القبلى والقياس البعدي فى ا -

 . البعدى
لصالح القياس ( محاوالت 01)القياس التتبعي والقياس البعدي فى اختبار قياس مهارة الالعبة فى استقبال االرسال -

 . البعدى
لصالح القياس ( محاولة 31)استقبال االرسالالقياس القبلى والقياس التتبعي فى اختبار قياس مهارة الالعبة فى  -

 . التتبعي
لصالح القياس ( محاولة 31)القياس القبلى والقياس البعدي فى اختبار قياس مهارة الالعبة فى استقبال االرسال -

 .البعدى
عبة بينما توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين  القياس التتبعي والقياس البعدي فى اختبار قياس مهارة الال 

 (. محاولة 31)فىاستقبال االرسال

 الوحدات التدريبية خالل فترة اإلعداد الخاص لمهارة استقبال اإلرسال 
 تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لكرتين الكرة األولي قصيرة واألخري طويلة   .0
  1واألخري من مركز  0تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لكرتين األولي من مركز  .0
 0ثـم االخـري مـن مركـز  1تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لثالثة كرات الكرة األولي من مركز  .3

 ثم الرجوع قطري ألخد الكرة الثالثة 
ثم األخري قصيرة مـن مركـز  1تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لكرتين األولي طويلة من مركز  .1
0 . 
ثم الكرة الطويلة مـن  1تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لكرتين الكرة األولي القصيرة من مركز  .5

  1مركز 
 . 0ثم الرجوع عمودي إلي مركز  0تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب للكرة القصيرة من مركز  .1
 . 5ثم الرجوع عمودي إلي مركز  1للكرة القصيرة من مركز تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب  .7
 . 1ثم الرجوع عمودي إلي مركز  3تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب للكرة القصيرة من مركز  .8
 .1ثم قطري إلي مركز  1إلي مركز  0تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لثالثة كرات من مركز  .5
سم ثم اإلستقبال لإلرسال مباشرة ثم التحرك إلي الكـرة القصـيرة  11العبة بالوثب من علي حاجز إرتفاع تقوم ال .01

 . 5ثم الرجوع قطري إلي مركز  0من مركز 
سـم ثـم الجـري إلـي الكـرة القصـيرة ثـم إلـي الكـرة القطريـة مـن  11تقوم الالعبة بالوثـب مـن علـي حـاجز إرتفـاع  .00

 . 5مركز 
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ثــم الرجــوع عمــودي إلــي  0ز ســم ثــم الجـري للكــرة القصــيرة مــن مركـ 11مــن علـي حــاجز  تقـوم الالعبــة بالوثــب .00
  0مركز
ثـم التحـرك إلـي الكـرة الثانيـة مـن  0تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لكـرتين األولـي مـن مركـز  .03

  1مركز 
ثـم الكـرة الطويلـة  3قصيرة من مركز  تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لثالثة كرات الكرة اإلولي .01

 ( . 5 – 0) إلي طرفي الملعب 
ثـم القصـيرة علـي  1تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لثالثة كرات الكرة اإلولي طويلة من مركز  .05

 ( . 5 – 0) طرفي الملعب 
-0)أو ( 0-0) الملعـب مثـال تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لكرتين علي حسـب موقعهمـا ب .01
 ( .1-0)أو ( 1-0)أو ( 0

تقوم الالعبـة بإسـتقبال اإلرسـال مـن خـالل  أتنـين مـدربين واحـد يقـف خلـف الالعبـة المسـتقبلة ليعطـي اإلشـارة  .07
 .لمكان اإلرسال وأخر يقوم بعملية اإلرسال  حسب اإلشارة 

 ( .  1  –  5 – 0) تقوم الالعبة بإستقبال اإلرسال من خالل المدرب لثالث مراكز  .08
 

- :االستنتاجات
 . كلما زاد المساحة للذراعين تفوق الالعب في مهارة استقبال اإلرسال   - 0
 . كلما اقترب مركز الثقل من األرض في استقبال اإلرسال كلما زادت دقة االستقبال   - 0
 ياس التتبعي  لصالح القياس التتبعي وجود فروق فى دقة مهارة استقبال من اإلرسال بين القياس القبلي والق  - 3
 . وجود فروق فى دقة مهارة استقبال من اإلرسال بين القياس القبلي والقياس البعدي  لصالح القياس البعدي  - 1
 .وجود فروق فى دقة مهارة استقبال من اإلرسال بين القياس التتبعي والقياس البعدي  لصالح القياس البعدي  - 5

فــى دقــة التمريــر مــن أســفل علــي الحــائط بــين القيــاس القبلــي والقيــاس التتبعــي  لصــالح القيــاس وجــود فــروق   - 1
 التتبعي

 .وجود فروق فى دقة التمرير من أسفل علي الحائط بين القياس القبلي والقياس البعدي  لصالح القياس البعدي
 .والقياس البعدي  لصالح القياس البعدي وجود فروق فى دقة التمرير من أسفل علي الحائط بين القياس التتبعي  - 8
 .وجود فروق في مهارة الالعبة في استقبال اإلرسال بين القياس القبلي والقياس التتبعي  لصالح القياس التتبعي  – 5
 .وجود فروق في مهارة الالعبة في استقبال اإلرسال بين القياس القبلي والقياس البعدي  لصالح القياس البعدي -01
 .جود فروق في مهارة الالعبة في استقبال اإلرسال بين القياس التتبعي والقياس البعدي  لصالح القياس البعديو  -00

- :التوصيات
ستخالصاته تقدم الباحثان التوصيات التالية   :ضوء نتائج البحث وا 

 . تطبيق البرنامج التدريبي على جميع المراحل السنية المختلفة   - 0
امج التدريبي  ألنه يقدم إسهامات علمية قيمة  لتحسين مهارة استقبال اإلرسـال باالسـتعانة باألسـاليب استخدام البرن  - 0

 . لالعبات  واألدوات لتطوير النواحي المهارية والبدنية
عقد الدورات العلمية والتدريبية لمعرفة كل ماهو جديد ومستحدث في أساليب التدريب وكيفيـة تطبيقهـا علـي المراحـل   - 3

 . السنية المختلفة 
 . مراعاة الفروق الفردية أثناء التدريب علي مهارة استقبال اإلرسال    - 1
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