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Out of system

  ()دمحم عبد هللا طارق د/       
 

فـي اللعـاب الاماعيـة  الرياضـيالتدريب الرياضي يعد بأساليبه المختمفة واحدا من أهم أسباب التقـدم 
لـاا يهـمد العـالم اليـوم  لمسـتويات متقدمـة , بـأداهمملدورة في العداد المثل لالعبين والوصول المختمفة , 

تقـدما ممحوظـا فـي اســاليب التـدريب الرياضـي , ولقــد تعـددت الدراسـات والبحـاث العمميــة لمبـاحثين  ـال مــن 
 ةيــالخططمماريــة و ال البــراما التدريبيــة عمــي تطــوير الرــواحي البدريــة و تــأثيرالتــي تراولــت و وامــة رظــرة 

لموصـول لتحقيـم متطمبـات المعـب الحديثـة  لتدريبيـةوالك بمـد  تحديـد افضـل الطـرق والسـاليب ا والرفسية
 .( 87: 31في المباريات ) لألداءتحت  افة ظرو  الداء المختمفة المهابمة 

العــالم بدعــداد  الفــرق فــي معظــم تســعيوالكـرة الطــاهرة احــدع اللعــاب الاماعيــة الترافســية والتــي 
العالميــة أو الولمبيــة باتبــاع  افــة الســاليب القاريــة أو و فرقمــا لمفــو  فــي البطــولت المحميــة لعبــي 

   .لالعبين العممية في اعداد البراما التدريبية التي يم ن من خاللما تطوير مستوع الداء الفري
بالرتقال السريع من الماوم لمدفاع ومـن الـدفاع لمماـوم فـي اـ ء  الطاهرة حيث تتمي  لعبة الكرة

الكـرة لمفريم لتعبر الكرة الهب ة ليقوم الفريم الخر بالستقبال  القوع  باألرسالتبدا حيث  ,من الثارية 
ليقـوم (  out of system)خـارج مرطقـة الماـوم  أو system)كـون داخـل مرطقـة الماـوم )وقـد ت

 out)أو خـارج مرطقـة الماـوم  system)من داخـل مرطقـة الماـوم )الكرة ايضا  بدعداد معد الفريم
of system )  برــاء عمــي  والضــرب الســاحم القــوع ب وايــا واتااهــات مختمفــة ثــم الرتقــال لمماــوم
لــك مهــات اع لبــدء الماــوم مــرة اخــرع ويحــدث اثــم الرتقــال لمــدف و اويــة الكــرة المعــدة, م ــان العــداد

ة بالتـالي تحـدد فـو  المرات خالل المباراة والحصول او اهـدار الكثيـر مـن الرقـال خـالل الهـول والمبـارا
 .( 173:  4)  يم عمي اخرفر 

 ( مــن داخــل مرطقــة الماــوم ويطمــم عميــه Transitionيواــد رــوعين مــن المعــب الرتقــالي )وبتــالي 
( system( أو من خارج مرطقة الماوم )out of system في مباريـات الكـرة الطـاهرة  وي ـون المعـب  )

, فممــارات الكــرة الطــاهرة الماوميــة والدفاعيــة تمتــ ج معــا  بديقــاع ســريع الرتقــالي مــن الســتقبال أو الــدفاع 
بدراــة إتقــان عاليــة وتتميــ  بالرتقــال الســريع مــن الــدفاع لمماــوم والع ــ  ولــاا يتطمــب مــن  حر ــيوأداء 

عمـ  حسـب  الـدفاعيأو  الماـومياألداء الممـار  سـواء  فـياميع الالعبين تحقيـم المسـتويات المطموبـة 
 .(31: 1) درااتمم ومستوياتمم 

                                                           

()  اسيوطجامعه   –كمية التربية الرياضية  –وعموم الحركة  الرياضيمدرس بقسم التدريب . 



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرقـال  إلحـرا والضرب الساحم يعتبر من أهم الممارات الساسية الماومية فـي الكـرة الطـاهرة 
, حيـث يـؤثر فيمـا عـامالن همـا قـوة ب الحيـان فـو  فريـم عمـي فريـم أخـروهي التي تحدد في أغمـ

ــرة و ــال الضــع   ضــرب الك ــم وتوايممــا لســتفادة مــن رق ــاع الفري ــي حــاه  الصــد ودف المواــودة ف
ــد  لمضــارب الكــرة توايــه مــن المعــد يتطمــبلترفيــا الضــرب الســاحم و  ,المرــاف  باســتخدام رســي الي
وممــارة  امــاكن معيرــة فــي الممعــب, بالرتفــاع المراســب لضــرب الكــرة فــي  اقطريــا او رأســي والصــابع

ــدفاع لمماــوم , وتعــد دقــة العــداد هــي الســا  لمضــرب  العــداد تقــوم بتميــر مســار المعــب مــن ال
, والاع يتطمب اعداد عمي قدر عالي من الدقة والترويع من حيـث وقـرب وبعـد الكـرة  الساحم الايد

مواقـ  فـي ال فاعميـة لمضـرب السـاحم ألعمـيموصـول لوارتفاعما عن مستوع الحافة العميا لمهب ة  
 .(18: 31)  الخططية المختمفة  أداء مهابه لما يحدث في المباريات

الضرب الساحم واإلعداد في الكرة الطاهرة  ممـارات أساسـية يتحـتم عمـ  اميـع الالعبـين  ألهميةرظرا  
الراحيــة الماوميــة وخاصــة فــي الضــرب الســاحم والرســال  فــيأداهمــا , حيــث  ممــا  اد مســتو  الالعبــين 

الكثيـر  هيرـتا عرـ والا  لمما تأثير  بير عم  الستقبال والدفاع عن الممعب لمفريم المرـاف  ممـا الساحم 
ب وايـا واتااهـات وارتفاعـات  (,out of system) مـن خـارج مرطقـة الماـوم الرتقـاليالمعـب  مـن مواقـ 

 .أو المدافع عرما المستقبمة لمكرة مختمفة
قام بما الباحث لمتعر  عم  فاعمية الضرب الساحم والعداد  مـن خـارج  التيالدراسة يؤ د الك 

 التــيو , بدرااتــه ( المحمــ  )الممتــا  الــدورع المســتو   الرســمية عمــ  مرطقــة الماــوم خــالل المباريــات
تهـ ل رسـبة  بيـرة  والتـيمثـل هـاا الكـرات  التعامـل مـع عميـة الالعبـين فـيفااتضح فيما ارخفاض في 

 (.13:  7)مما أثر الك  ثيرا  عم  رتاها المباريات  لهوال والمباريات ن الرقال داخل ام
ــم  المرااــعالباحــث عمــي  ومــن خــالل اطــالع ــم  تترــاولوالبحــاث العمميــة اتضــح أرمــا ل فــي حــدود عم

بـل تراولـت   حـث والدراسـةالبب الحاليـة متميـرات الدراسـة  (, out of system) الرتقـاليالمعـب  الباحـث 
ــة  ــواحي بدري ــم ) معظممــا ر ــم )31دراســة رق ــه  ( 6( ورق ــواحي مماري ــاول ر ــم ) دراســة  وبعضــما تر ( 3رق

 لمرتخـب مصـر ومن خـالل خبـرة الباحـث  مـدرب , ال من وامة رظرة ( ..الخ8 دراسة ) هيطوخط (9ورقم)
ــدربين  ــدريبي لمم ــاما الت ــرة الطــاهرة لحــا ان البرر ــدريب الك ــدري  لت ــة ت ــة ســواء لوعضــو هيه مفــرق المحمي

 خــالل التــدريب (, out of system)الراهــهين او الــدورع الممتــا  بدرااتــه الغفــال الواضــح لتــدريبات
والتـي اتضـح مرمـا  ( 1رقـم  مرفـم) ( والتي قام بما الباحـث3ويتضح الك من خالل الدراسة الستطالعية )

الممتــا  )ب( ل يهــمل البررــاما التــدريبي  الــدورع % مــن مــدربي الــدورع الممتــا )أ(, ومــدربي 93أن فــوق 
( %333ولكـن يهـمل عمـي رسـبة مهويـة ) (,out of systemعمـي رسـب مهويـة مخصصـه لتـدريبات )

% 43الكبيـرة لحـدوثما خـالل المباريـات حيـث وصـمت الـي رسـبة  الرسـبة بالرغم من ,(systemلتدريبات )
 .(19 : 7الواضح في رتاها المباريات )  التأثيرفي الدورع المحمي مما يدل عمي 
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, أو التدريبيـة برمـي  ـرات لممعـد سـممة خالل الوحـدات ( systemواهتمام المدربين فق  بالتدريبات )
, وهــاا الماوميــة الكثيــرة تالتر يبــابســمولة وعمــل  ألعــدادهادفــاع ســمل  ســممة أو تل رســالمــن اســتقبال 

 ـم فـي السـاعة وضـرب سـاحم  333من ارسالت تصـل سـرعتما  الترافسيةع   ما يحدث في المباريات 
فيمــا المعــد إلعــداد  ــرات صــعبة لمضــاربين ب وايــا واتااهــات  قــوع فيرــتا الكثيــر مــن المواقــ  التــي يضــطر

بوضــع بررــاما ممــا دفــع الباحــث لمقيــام  ,المراكــ  المختمفــة مــن الممعــب صــعبة اــد ا لمضــاربين لمضــرب مــن
 لمضــرب الســاحم واإلعــداد ( out of system)مــن المعــب الرتقــالي تــدريبات باســتخدام  رــوعي تــدريبي

 تـدريباتالـي  بدضـافة الفريـم ألعـدادالمباريـات  فـي تدريبات روعية مهـابه لمـا يحـدث والتدريبات الخططية 
(system )رفـع مسـتوع العـداد والضـرب ومعرفـة أثـرة فـي  , ال عم  حسب رسـبة حـدوثما فـي المباريـات

 .البحثالي اعمي مستوع تسمح به قدرات الالعبين في المتميرات قيد الساحم 

المعــب  باســتخدام تــدريباتالمقتــرح  تــدريبي البررــاما تــأثير الالــ  التعــر  عمــ   مــد  البحــث ي
م والعـداد لـد  لعبـي الكـرة الطـاهرة ( عم  مستو  أداء الضـرب السـاحOut of systemالرتقالي)

 :  الفرعية التالية الغراضم من خالل تحقيم يتحق ي مد  رهيس
 Out of)الرتقـاليالمقتـرح  باسـتخدام تـدريبات المعـب  التـدريبيالبررـاما  تـأثيرالتعـر  عمـ   -3

system )البحثقيد لمعيرة   – الكرة الطاهرة  ل عبالعداد لد   دقة عم  مستو  أداء-. 
 Out of)الرتقـاليالمعـب المقتـرح  باسـتخدام تـدريبات  التـدريبي البررـاما تـأثيرالتعـر  عمـ   -1

system )لمعيرـة  –الكـرة الطـاهرة   القطرع لد  ل عبـالضرب الساحم  دقة عم  مستو  أداء
 .  -البحث قيد 

 Out of)الرتقـاليالتعـر  عمـ  تـأثير البررـاما التـدريبي المقتـرح  باسـتخدام تـدريبات المعـب  -1
systemلمعيرـة  –الكـرة الطـاهرة   ( عم  مستو  أداء دقة الضرب الساحم الرأسي لـد  ل عبـ

   .–البحث قيد 
 Out of)الرتقـاليالتعـر  عمـ  تـأثير البررـاما التـدريبي المقتـرح  باسـتخدام تـدريبات المعـب  -4

system الكـرة الطـاهرة   لـد  ل عبـمع واود حاه  صد  ( عم  مستو  أداء الضرب الساحم
 .-البحث قيد  لمعيرة –
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مبررـاما التـدريبي يواد فروق اات دللة احصاهية بين القيا  القبمي والقيـا  البعـدع ل - 3
عم  مسـتو  أداء دقـة   Out of system)) الرتقاليالمقترح  باستخدام تدريبات المعب 

 .-البحث قيد  لمعيرة –الكرة الطاهرة   العداد لد  ل عب
يواد فروق اات دللة احصاهية بين القيا  القبمي والقيـا  البعـدع لمبررـاما التـدريبي  - 1

مسـتو  أداء دقـة  عمـي Out of system)) الرتقـاليالمقترح  باستخدام تدريبات المعـب 
 .-البحث قيد لمعيرة  –الكرة الطاهرة   لد  ل عب  الضرب الساحم القطرع 

يواد فروق اات دللة احصاهية بين القيا  القبمي والقيـا  البعـدع لمبررـاما التـدريبي  - 1
مسـتو  أداء دقـة  عمـي Out of system)) الرتقـاليالمقترح  باستخدام تدريبات المعـب 
 .-البحثقيد  لمعيرة –الكرة الطاهرة   الضرب الساحم الرأسي لد  ل عب

يواد فروق اات دللة احصاهية بين القيا  القبمي والقيـا  البعـدع لمبررـاما التـدريبي  - 4
مســتو  أداء  عمــي  Out of system)) الرتقــاليالمقتــرح  باســتخدام تــدريبات المعــب 

 .-البحث قيد  لمعيرة –الكرة الطاهرة   لد  ل عبمع واود حاه  صد الضرب الساحم 

Specific Exercises 
هديدة الخصوصية بمتطمبات الداء الحر ي لمرهال الرياضي الممار  , هي تمك التدريبات 

والمسار الحر ي والعمل العضمي لمممارة خالل حيث تتهابه فيما اسموب الداء مع التر يب ال مري 
 ( 7: 31الداء في ظرو  مهابمة لألداء في المرافسة . )

out of system) 
هو مصطمح استخدمه خبراء الكرة الطاهرة عالميا ويطمم عمي مواق  المعب في مرافسات   

الكرة الطاهرة من استقبال أو دفاع رتا عره  رات تصل خارج مرطقة الماوم أو بعيدا عن متراول 
لالعب الضارب أو  فريم )بما في الك معد الفريم(معد الفريم إلعدادها بواسطة أع لعب في ال

 (4:  7) ام . المما
 ( system)

هو مصطمح استخدمه خبراء الكرة الطاهرة عالميا ويطمم عمي مواق  المعب في مرافسات  الكرة    
الطاهرة من استقبال أو دفاع رتا عره  رات تصل داخل مرطقة الماوم و في متراول معد الفريم إلعدادها 

  (4:  7) المماام السريع وعمل ته يالت هاوميه مر بة بأكثر من لعب .لالعب 
 : Attack) )الضرب الساحم  - 4
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الاراعين  بأحدع  بقوة بضرب الكرةهو احد الممارات الساسية الماومية المامة في الكرة الطاهرة  
لعبورها بالكامل فوق المستوع الراسي لمهب ة وتوايمما لألمام ألسفل  ما في ممعب الفريموهي ب امل محيط

رقطة  حرا او  ارض ممعب الفريم المراف  اسقال الكرة فيبمد  لتممب عمي دفاعات الفريم المراف  وا
 )تعري  ااراهي ( .لمفريم مباهرة
 ( Cross Attack 

 الكرة الطاهرة وهو ضرب الكرة بقوة وتوايمما برسي اليد يعتبر أحد أه ال الضرب الساحم في  
ألسفل رحو و وتوايمما لألمام  ,قطريا من أعمي رقطة لعبورها بالكامل فوق المستوع الراسي لمهب ة

( 1( لمفريم المراف  , أو من مر   ) 1( لمفريم الي مر   )4ممعب الفريم المراف  من مر   )
  المراف  والك بمد  احرا  رقطة مباهرة لمفريم . )تعري  ااراهي (( لمفريم 3لمفريم الي مر   )

( Straight Attack 
يعتبر أحد أه ال الضرب الساحم في الكرة الطاهرة وهو ضرب الكرة بقوة وتوايمما برسي اليد   

ألسفل رحو و راسيا من أعمي رقطة لعبورها بالكامل فوق المستوع الراسي لمهب ة, وتوايمما لألمام 
( 1)( لمفريم المراف  , أو من مر    3( لمفريم الي مر   )4ممعب الفريم المراف  من مر   )

 ( لمفريم المراف  والك بمد  احرا  رقطة مباهرة لمفريم . )تعري  ااراهي (1لمفريم الي مر   )
set 

بعد استقبالما من ارسال ) إعداد الكرةبتميهة و هي احدع الممارات الساسية المامة في الكرة الطاهرة 
بارتفاعات  من اعمي باليدين (وغالبا ما تكون الممسة الثارية لمفريم مراف  أو ضربة ساحقة أو مراولة

بواسطة لعب معد  , وتوايه الكرة برسي اليد والصابع لألمام وألعمي الحافة العميا لمهب ةو وايا مختمفة
 من فوق المستوع العمودع الضربم في المراك  المختمفة لضاربا لالعب الفريم أو اع لعب في الممعب

 .  )تعري  ااراهي( لمهب ة الراسي
Regularity 

الحر ي وهي عامل ممم  بالتوا ن هي احدع م ورات المياقة البدرية والحر ية وهي مرتبطة 
في لعبة الكرة الطاهرة فعميما يتوق  احرا  الرقال وتحقيم الفو    الممار   لمتعر  عمي مستوع الداء

 ( 148: 38في المباريات .) 

( واستمدفت الدراسة لمتعر  عمـي أكثـر ارـواع العـداد 33م( ) 1336دراسة عمي محمود ابو عمي )  -3
م , وتوصمت الدراسـة الـي أن العـداد مـن أعمـي العـالي  1331استخداما في دورة اللعاب الولمبية 

 الكثر استخداما والعداد السريع القل استخداما .



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 
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( والتي استمدفت الي تصميم برراما تدريبي مقترح لتحسين 3م( ) 1331أحمد دمحم عامر)دراسة   -1
ممارة الصد والضرب الساحم لطوال القامة المبتدهين في الكرة الطاهرة , وتوصمت الدراسة الي أن 

 البرراما التدريبي المقترح أثر اياابيا عمي الصد والضرب الساحم لمعيرة قيد البحث .
لمعـدات  الخططيـة( استمدفت دراسـة ترـوع الداءات  8) (م 1331 ) اء السيد عبدالمادعدراسة هيم -1

, اسـتخداما ( أكثـر مراكـ  الماـوم4الـي أن مر ـ  ) الدراسـة وتوصـمت , الكرة الطاهرة لممستويات العميـا
   .المعدينالعالي الرتفاع أكثر أرواع العداد المستخدمة من باليدين لألمام  والعداد من أعمي 

( والتي استمدفت الي وضع برراما تدريبي مقترح 34)  (م1333)دراسة دمحم سالمة يور   -4
ت الدراسة الي صملتحسين القوة العضمية لمطر  العموع لالعبين الضاربين في الكرة الطاهرة , وتو 

ان البرراما التدريبي المقترح أثر اياابيا عمي مستوع الضاربين في الكرة الطاهرة لمعيرة قيد 
 .الدراسة

( والتي استمدفت التعر  عمي عالقة القياسات 37م( ) 1339دراسة مما صبرع حسن ) -1
راقي , وتوصمت الاسمارية والقدرة عمي صد ممارة الضرب الساحم لدع لعبي المرتخب القومي الع

الدراسة الي أن هراك عالقة بين القياسات الاسمارية والداء الممار  لممارة الضرب الساحم 
 والرسال.

( والتي استمدفت التعر  عمي تأثير برراما تدريبي  1م ) (1334) عبد هللادراسة احمد دمحم  -6
, باستخدام مواق  المعب الترافسية عم  فاعمية الته يالت الماومية لالعبي الكرة الطاهرة  

 يادة القدرة الماومية لالعبين المماامين  فيساهم  التدريبيالبرراما وتوصمت الدراسة الي أن 
  عين أو أداء ته يل ثابت أثراء المباراة .واعممم غير مقيدين باألداء ف  مر   م

( والتي استمدفت الي التعر  عمي عالقة بعض 6( )م1334سة سعد الهربيري الهربيري )درا -8
الضرب الساحم لراهئ الكرة الطاهرة , وتوصمت الدراسة الي ان هراك  بتوايهالقدرات الح  حر ية 

 ( .4,  1,  1الضرب الساحم من مر   ) وتوايهعالقة اياابية بين القدرات الح  حر ية 
- 

يعتمـد عمـ  المقاررـة بـين  بتصـميم تاريبـي لماموعـه تاريبيـة واحـدةتاريبي ال الباحث المرما  استخدم
 .  القياسين القبمي والبعدع

 والمسـامين  بـالوادع الاديـد( جبالـدورع الممتـا )الكرة الطـاهرة    لعبياهتمل ماتمع البحث عم
ــم اســتبعاد  لعــب . 17م وعــددهم  1336الموســم الرياضــي بالتحــاد المصــرع لمكــرة الطــاهرة  ــد ت وق

 ( لعب لألسباب التالية:      8بعض الالعبين من ماتمع البحث وعددهم )



 ن8102يوليــو    -العـدد األول    -ـة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  مجلـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

125 

 (. 4تم استبعاد الالعبين المصابين وعددهم ) -
 (.1الالعبين المير مرتظمين في حضور التدريبات وعددهم )تم استبعاد  -

  ( لعب . 13وبالك بمي إامالي ماتمع البحث إل  )
-  

مر ـ  هـباب   ل عبـلعـب مـن ( 31بالطريقـة العمديـة لعـدد ) الساسـية تم اختيار عيرة البحـث
( 6اختيـار )تـم و ,  في الكرة الطاهرة لمموسـم الرياضـي (جالممتا  )بدورع  الاديد ( الوادعب)  الخاراة

وتطبيـم واياـاد المعـامالت العمميـة لالختبـارات  ةالستطالعيلعبين من ماتمع البحث لعمل الدراسات 
مــن خــارج  ســرة (38)( راهــهين تحــت  6وعــدد )وخــارج عيرــة البحــث الساســية ,   –البحــث  قيــد –

 لتطبيم صدق الختبارات قيد البحث .  عيرة البحث

- 

قام الباحث بداراء التاار  ألفراد العيرة قيد البحث والك لمتأكد من اعتدالية البيارات الخاصة 
بالمتوس  الحسابي والوسي  والرحرا  المعيارع ومعامل اللتواء والك لكل من المتميرات األساسية 

 ( يوضح الك. 3وادول )
 (3) رقم ادول

 والتفمطح اللتواءالمعيارع ومعامل  والرحرا المتوس  الحسابي 
 (31لمعيرة قيد البحث )ن= )السن, الطول, الو ن, العمر التدريبي( في

 (   1.11التفمطح= ) (, ضع  الخطأ المعيارع  3.36الخطأ المعيارع لإللتواء= )ضع   
( 3.31-: 3.37-)( أن قيمة معامل اللتواء تراوحت ما بين 3يتضح من رتاها ادول )  

 ل التفمطح ما بين  وهي أقل من ضع  الخطأ المعيارع لمعامل اإللتواء,  ما تراوحت قيمة معام
إعتدالية مما يهير إل  وهي أقل من ضع  الخطأ المعيارع لمعامل التفمطح,  (3.17: 3.93-)

 .قيد البحثالعيرة في المتميرات  تو يع
  

 المتغيرات م
وحدة 

 القياس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 معامل

 اإللتواء

 معامل

 التفلطح
 الداللة

 غير دال 7..7- 7.25- 3.72 35.72 سنة السن  1

 غير دال 7.07- 7.07- 5.72 103.77 سم الطول  3

 غير دال 7.20 1.12- 70.. 07.35 كجم زن الو  2

 غير دال 7.27- 7.70- 1.22 0.47 سنة العمر التدريبي 4



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب
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 (1) رقم ادول
األداء الممار  لممراك  والمراطم  فياللتواء والتفمطح معامل المعيارع و  والرحرا المتوس  الحسابي 

 (31لمعيرة قيد البحث )ن=(  out of systemالمختمفة في دقة العداد من خارج مرطقة الماوم ) 
 المتميرات المراطم م

ودذة 

 القُاش

 الوتىسظ

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

 هعاهل

 اإللتىاء

 هعاهل

 التفلطخ
 الدللة

1 A غير دال 1.50 7.75- 1.00 4.45 درجة 4مركز 

 غير دال 3..7 7.27- 7.22 7.12 درجة 3مركز 3
2 B غير دال 7.20- 7.23 .1.4 4.45 درجة 4مركز 

 غير دال 7.37 7.34 1.74 5..4 درجة 3مركز 4
7 C غير دال 1.21- 7.71 1.74 5..4 درجة 4مركز 

 غير دال 7.73- 7.45 1.37  2.45 درجة 3مركز .
 غير دال 1.73- 7.32 7.72 05..3 درجة مج 5

 (       1.11التفمطح= ) ( , ضع  الخطأ المعيارع  3.36= )لاللتواءضع  الخطأ المعيارع       
( 3.13: 3.18-)( أن قيمة معامل اللتواء تراوحت ما بين 1يتضح من رتاها ادول )

-),  ما تراوحت قيمة معامل التفمطح ما بيناللتواءوهي أقل من ضع  الخطأ المعيارع لمعامل 
 اعتداليةمما يهير إل  (  وهي أقل من ضع  الخطأ المعيارع لمعامل التفمطح, 3.87: 3.13
 .قيد البحثالعيرة في المتميرات  تو يع

 (1ادول رقم )
لممراك  والمراطم المختمفة  المتوس  الحسابي والرحرا  المعيارع ومعامل اللتواء والتفمطح في األداء الممارع 

 (31لمعيرة قيد البحث )ن=(  out of systemفي دقة الضرب الساحم القطرع من خارج مرطقة الماوم ) 
 الوتغُراث الوٌاطق م

ودذة 

 القُاش

 الوتىسظ

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

 هعاهل

 اإللتىاء

 هعاهل

 التفلطخ
 الذاللت

1 A غير دال 7.72 2..7 3.22 77.. درجة 4مركز 

 غير دال 2..7- 7.35- 1.02 7.75 درجة 3مركز 3

2 B غير دال 1.77- 7.72 1.12 7.45 درجة 4مركز 

 غير دال 7.47- 7.01- 1.75 7.77 درجة 3مركز 4

7 C غير دال 7.51- 7.70 1.41 2.45 درجة 4مركز 

 غير دال 1.21 3..7- .7.2 4.35 درجة 3مركز .

 غير دال 7.25 .7.2- 0.07 32.35 درجة مج 5

 ( 1.11التفمطح= ) , ضع  الخطأ المعيارع ( 3.36= )اللتواء الخطأ المعيارع ضع  
وهي أقل ( 3.69: 3.73- ) ( أن قيمة معامل اللتواء تراوحت ما بين1يتضح من رتاها ادول )

(  3.13: 3.13-),  ما تراوحت قيمة معامل التفمطح ما بين اللتواءمن ضع  الخطأ المعيارع لمعامل 
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قيد العيرة في المتميرات  تو يع اعتداليةمما يهير إل  وهي أقل من ضع  الخطأ المعيارع لمعامل التفمطح, 
 .البحث

 (4) رقم ادول
لممراك  والمراطم المختمفة  األداء الممارع  فياللتواء والتفمطح المعيارع ومعامل  والرحرا المتوس  الحسابي 

 (31لمعيرة قيد البحث )ن=(  out of systemفي دقة الضرب الساحم الرأسي من خارج مرطقة الماوم ) 
 الوتغُراث الوٌاطق م

ودذة 

 القُاش

 الوتىسظ

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

 هعاهل

 اإللتىاء

 هعاهل

 التفلطخ
 الذاللت

1 A غير دال 1.52 1.12 1.42 7.35 درجة 4مركز 

 غير دال 7.11- 7.24- .7.0 4.07 درجة 3مركز 3

2 B غير دال 1.13- 7.20 7.55 4.07 درجة 4مركز 

 غير دال 7.51- 7.21 7.21 7..4 درجة 3مركز 4

7 C غير دال 1.77- 7.42 .7.0 4.07 درجة 4مركز 

 غير دال 7..7- 7.30- 7.20 5..4 درجة 3مركز .

 غير دال 7.25 .7.2- 2.70 30.22 درجة مج 5

 (       1.11التفمطح= ) ضع  الخطأ المعيارع , ( 3.36= )اللتواء الخطأ المعيارع ضع           
وهي أقل من ( 3.31: 3.16-)( أن قيمة معامل اللتواء تراوحت ما بين 4يتضح من رتاها ادول )
(  وهي أقل 3.89: 3.11-,  ما تراوحت قيمة معامل التفمطح ما بين )اللتواءضع  الخطأ المعيارع لمعامل 

 .قيد البحثالعيرة في المتميرات  تو يع اعتداليةمما يهير إل  من ضع  الخطأ المعيارع لمعامل التفمطح, 
 المعدل (1) رقم ادول

األداء الممار  لممراك  والمراطم  فياللتواء والتفمطح المعيارع ومعامل  والرحرا المتوس  الحسابي 
في واود حاه  (  out of systemالمختمفة في مستوع الضرب الساحم من خارج مرطقة الماوم ) 

 (31لمعيرة قيد البحث )ن=صد 

  (1.11) التفمطح= ضع  الخطأ المعيارع (,   3.36)= لاللتواءضع  الخطأ المعيارع     

 الوتغُراث الوٌاطق م
ودذة 

 القُاش

 الوتىسظ

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

 هعاهل

 اإللتىاء

 هعاهل

 التفلطخ
 الذاللت

1 A غير دال 7.30 .7.3 1.27 7... درجة 4مركز 

 غير دال .7.1- 7.47- 2..1 5.22 درجة 3مركز 3

2 B غير دال .7.2- 7.72 3.21 5.35  درجة 4مركز 

 غير دال 7.72- 7.34 3.73 0.75 درجة 3مركز 4

7 C غير دال 7.72- 2..7 3.57 37.. درجة 4مركز 

 دالغير  1.35- .7.2 3.70 5.05 درجة 3مركز .

 غير دال 7..7 4.74 5..5 42.22 درجة مج 5



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهي ( 3.69: 3.31-)( أن قيمة معامل اللتواء تراوحت ما بين 1يتضح من رتاها ادول )  
: 3.18-),  ما تراوحت قيمة معامل التفمطح ما بين اللتواءأقل من ضع  الخطأ المعيارع لمعامل 

العيرة  تو يع اعتداليةمما يهير إل  (  وهي أقل من ضع  الخطأ المعيارع لمعامل التفمطح, 3.63
 .قيد البحثفي المتميرات 

 لديايتا  اميرا –( 3ممعب  رة طاهرة مقسم لمراطم ممحم رقم ) –(  رة طاهرة قارورية 13عدد )
 –حبل طويل وحامل بارتفاع الهب ة لرب  الحبل  –داهرتان وهب ة  –مرضدة  –لتصوير الختبارات 

 رة طبية و ن  –حبال وثب  (33) – رات تر   (1) –صم ممون لهري   –مصارعة  اربعة مراتب
 , اما   ام3

( لقيا  الطول ألفراد العيرة قيد البحث , مي ان طب  رقمي لقيا  الو ن, ساعة ر)رستاميت
  إيقا .  

في الكرة الطاهرة لتدريبات  )ب(, بمد  التعر  عمي مدع استخدام مدربي الدورع الممتا )أ(
(out of system ) مرفم, م 1336/  1/ 1والك يوم   في البرراما التدريبي لمموسم الرياضي 

 .(1رقم )
 ( 6ادول رقم )

 التعر  عمي أراء المدربين حول مدع احتواء البرراما التدريبي عمي تدريبات المعب الرتقالي )
out of system  ( و تدريبات )system ) 

 م
عذد 

 الوذربُي

استخذام 

 outتذرَباث 

of system 

استخذام 

تذرَباث 

system 

عذد 

الوذربُي 

بالذورٌ 

 الووتاز )أ(

عذد الوذربُي 

بالذورٌ الووتاز 

 )ب(

% 

 % 02 17 7 استخدم لم يستخدم 17 1
 %11 1 1 استخدم استخدم 3 3

 %177 11 . 15 3 15 المجموع
الفـرق الـدورع الممتـا  )ا( ,  (% تقريبـا مـن مـدربي79حوالي ) ان(  6رالحا من الادول رقم )

( out of systemالكرة الطاهرة لم يهـمل البررـاما التـدريبي لمموسـم الرياضـي  عمـي تـدريبات)  )ب(
ــدريبات ) ــ  ت ــاك)systemواســتخدموا فق ــا مــن (%33(, ورالحــا أيضــا هر  وامــدربين اســتخدمال تقريب

يـدل عمـي الغفـال الواضـح  ممـا فـي البررـاما التـدريبي , (out of system) ,system تـدريبات
 في البرراما التدريبي بالرغم من اهميتما . (out of system) لمدربين لمتدريبات 
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واكثـر مراكـ  الممعـب التـي  out of system )المرـاطم التـي يـتم العـداد مرمـا ) التعـر  اكثـرهـدفما 
 ,م1336/ 1/  33والـك يـوم  فـي الكـرة الطـاهرة out of system )مـن العـداد ) الضـرب السـاحم يـتم 
 ( 1رقم ) مرفم

 يوضح الك: (8رقم ) ادول و
 (8ادول رقم )

 من خارج مرطقة الماوم تحديد الرسبة المهوية ألكثر مراطم العداد ومراك  الضرب الساحم 
(out of system )في الكرة الطاهرة تكرارا في الكرة الطاهرة 

 الوبارَاث م

 هٌاطق االعذاد هي خارج هٌطقت الهجىم

 ) بالعذد (

 هراكس الضرب هي االعذاد هي خارج هٌطقت الهجىم

 ) بالعذد (

A B C D خلفٍ 3هركس 2هركس 4هركس 

 . 1 .. .5 4 22 70 74 المجموع
% 2..34 20.2 33.17 3.5 71.71 44.27 7.5 4.73 

 142 142 )بالعدد (المجموع الكمي
 out of )) مـن المعـب الرتقـالي( لختيـار اكثـر مرــاطم العـداد 8الاـدول رقـم )رالحـا مـن 

system ( )( مبـاراة لمـدورع الممتـا  )ا( 1( مباريات و)4خالل عدد من مباريات الدورع الممتا  )ب
مرـاطم يحــدث مرمـا العــداد  أربعـةرالحـا ان هرــاك  , م1331فـي الكـرة الطــاهرة فـي الموسـم الراضــي 

ــة ومســاحتما)  ( Bالمرطقــة )وهــي  ــة  م (4.13 ×م 1تواــد فــي يمــين المرطقــة الدفاعي برســبة مهوي
 م (4.13 ×م 1تواـــد فـــي يســـار المرطقـــة الدفاعيـــة ومســـاحتما)  (A%( تميمـــا المرطقـــة ) 17.9)

( فـي الاـ ء الخيـر   A & B )تقـع خمـ  المرطقـة (Cتميما المرطقـة ) %( ,16.14برسبة مهوية ) 
 ( يبين الـك ,3وممحم ) , %(11.31برسبة مهوية ) م (9 ×م  1من المرطقة الدفاعية ومساحتما )

لن الباحــث ارتضــي  والتــي تقــع عمــي امتــداد المرطقــة الماميــة مــن الخــارج , (Dواســتبعاد المرطقــة )
ــة ) ــي رســبة مهوي ــة بحــد ادر ــار المرطق ــم ) أيضــا مــن الاــدول يتضــحو  ,%(13اختي ــر  8رق ( أن اكث

( الكثــر 4( اــاء مر ــ  )out of system)  المعــب الرتقــالي فــي الضرررب المراكــ  التــي يــتم مرمــا
( 1%( واسـتبعاد مر ـ  ) 44( برسبة مهويـة )1% ( تقريبا ويميه مر   ) 13استخدما برسبة مهوية )

ــ  بحــد ــار المر  ــة ) والخمفــي لن الباحــث ارتضــي اختي ــي رســبة مهوي ــك دراســة  %(13ادر ــد ال , ويؤي
( أن أكثر مراك  الضرب استخدما فـي مباريـات الكـرة الطـاهرة هـو مر ـ   8هيماء دمحم عبدالمادع رقم )

   .( 1( , واقممم استخداما هو مر   )4)



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اختبارات لقيـا  المتميـرات التـي  إلياادقام الباحث من خالل البحث المراعي والدراسات السابقة 
لم يادها في حدود عمم الباحث , مما دفع الباحث لبراء اختبارات مماريـة وتـم  تراسب ااراءات البحث

الختبـارات التاليـة وتـم الضـافة والحـا  والمراقهـة لمتوصـل الـي  (3رقم )عرضما عمي الخبراء مرفم 
 : % 333التي وافم عميما الخبراء برسبة  في صورتما الرماهية

 out ofمـن خـارج مرطقـة الماـوم )دقـة العـداد فـي الكـرة الطـاهرة  مسـتوع اداء لقيا   الول ختبارال -3 

system ). (3رقم ) مرفم 
مــن  المعــدل دقــة الضــرب الســاحم القطــرع والرأســي مســتوع اداء لقيــا  والثالــث الثــاري ختبــارال – 1

 .(3)رقم مرفم ( out of systemخارج مرطقة الماوم )
من خارج مرطقـة الماـوم  الضرب الساحم مع واود حاه  صد مستوع اداءلقيا   الرابع ختبارال -1

(out of system) ( 3رقم ) مرفم   
- 

طريقة صدق التماي  والـك عـن طريـم تطبيـم  المماريهاستخدم الباحث لقيا  صدق الختبارات 
 المميـ ة الولـ  الماموعـةالكـرة الطـاهرة ,  يالختبارات عم  عيرة استطالعية من ماموعتين من لعب

( جلعبــي الــدورع الممتــا )  وخــارج عيرــة البحــث الساســية ماتمــع البحــثمــن ضــمن  ( 6وعــددهم )
مـن راهـئ الكـرة الطـاهرة    ة( غيـر مميـ6الخـر  عـددهم ) والماموعـة وخارج عيرة البحث الساسـية 

وتـم م(   1336/  1/ 34)بتـاريخ  سرة من خارج عيرة البحث مـن مر ـ  هـباب الخاراـة  38تحت 
 الختبارات قيد البحث والتعر  عم  دللة هاا الفروق. فيمقارره متوسطات الرتاها 
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 (7ادول )
من خارج مرطقة دقة العداد  مستوع اداءدللة الفروق بين الماموعتين الممي ة والمير ممي ة في 

 (31)ن=قيد البحث لمعيرة (  out of systemالماوم ) 
 م

 الوتغُراث

 الوجوىعت الووُسة
الوجوىعت الغُر 

"ث" قُوت  هوُسة

 الوذسىبت
 الذاللت

الوتىسظ 

 الذسابٍ

االًذراف 

 الوعُارٌ

الوتىسظ 

 الذسابٍ

االًذراف 

 الوعُارٌ

A دال 0.74 1.77 3.77 1.00 4.45 4مركز 

 دال 2.25 1.42 3.47 7.22 7.12 3مركز

B دال 17.17 1.27 3.47 .1.4 4.45 4مركز 

 دال 0.22 1.40 1.07 1.74 5..4 3مركز

C دال 11.03 1.41 3.77 1.74 5..4 4مركز 

 دال 2.00 1.23 1.07 1.37 2.45 3مركز

 دال 32.37 7..2 13.4 7.72 05..3 مج

 1.11= 3.31الادولية عرد مستوع يمة " ت " ق
( واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطي قياسات الماموعتين الممي ة 7يتضح من رتاها ادول )

لصالح الماموعة الممي ة حيث تراوحت قيمة "ت" لمعيرة قيد البحث أداء دقة العداد  في فيوغير الممي ة 
, الختباراتوهي أكبر من قيمتما الادولية, مما يدل عم  صدق (, 11.11: 7.14المحسوبة ما بين )

 .من أامما تلما وضع ةصالح اوأرم
 (9ادول )

 دقة الضرب الساحم القطرع  مستوع اداء المير ممي ة في و دللة الفروق بين الماموعتين الممي ة
 (31)ن=قيد البحث لمعيرة  ( out of systemمن خارج مرطقة الماوم ) 

 الوتغُراث م

 الوجوىعت غُر الووُسة الوجوىعت الووُسة
قُوت "ث" 

 الوذسىبت
الوتىسظ  الذاللت

 الذسابٍ

االًذراف 

 الوعُارٌ

الوتىسظ 

 الذسابٍ

االًذراف 

 الوعُارٌ

A دال 0.71 1.24 3.27 3.22 77.. 4مركز 

 دال 13.53 1.27 7..3 1.02 7.75 3مركز

B دال 4.40 1.75 3.27 1.12 7.45 4مركز 

 دال 0.25 1.70 1.77 1.75 7.77 3مركز

C دال 17.72 1.37 1.27 1.41 2.45 4مركز 

 دال 44.. ...1 3.17 .7.2 4.35 3مركز

 دال 4..10 2.72 13.5 0.07 32.35 مج

 1.11=  3.31الادولية عرد مستو  قيمة "ت "        



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطي قياسات الماموعتين 9يتضح من رتاها ادول )
لصالح الماموعة لمعيرة قيد البحث أداء دقة الضرب الساحم القطرع  فيالممي ة وغير الممي ة 

وهي أكبر من قيمتما (, 37.64: 4.47الممي ة حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين )
 .من أامما تلما وضع ةصالح ا, وأرمالختباراتالادولية, مما يدل عم  صدق 

 (33ادول )
دقة الضرب الساحم  مستوع اداء فيالمير ممي ة  و الممي ةدللة الفروق بين الماموعتين 

 (31)ن= لمعيرة قيد البحث (  out of systemمن خارج مرطقة الماوم )  الرأسي

 1.11= 3.31مستو  قيمة "ت" الادولية عرد 
( واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطي قياسات الماموعتين 33يتضح من رتاها ادول )

لصالح الماموعة لمعيرة قيد البحث أداء دقة الضرب الساحم الرأسي  فيالممي ة وغير الممي ة 
 وهي أكبر من قيمتما(, 14.31: 7.81الممي ة حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين )

 .من أامما تلما وضع ةصالح ا, وأرمالختباراتالادولية, مما يدل عم  صدق 
  

 الوتغُراث م

 الوجوىعت غُر الووُسة الوجوىعت الووُسة
قُوت "ث" 

 الوذسىبت
الوتىسظ  الذاللت

 الذسابٍ

االًذراف 

 الوعُارٌ

الوتىسظ 

 الذسابٍ

االًذراف 

 الوعُارٌ

A دال 4..11 7.23 1.07 1.42 4.35 4مركز 

 دال 14.72 1.75 3.47 .7.0 7.07 3مركز

B دال 11.43 1.40 3.37 7.55 4.07 4مركز 

 دال 11.07 1.52 1.27 7.21 7..4 3مركز

C دال 17.12 1.40 3.37 .7.0 5..4 4مركز 

 دال 0.52 1.24 3.27 7.20 4.07 3مركز

 دال 34.17 1..2 13.0 2.70 30.22 مج
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 (33ادول )
من  المير ممي ة في مستوع أداء الضرب الساحم و دللة الفروق بين الماموعتين الممي ة

 لمعيرة قيد البحث صدال واود حاه  في (  out of systemخارج مرطقة الماوم ) 
 (31)ن=

 1.11= 3.31الادولية عرد مستو  قيمة "ت " 
( واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطي قياسات الماموعتين 33يتضح من رتاها ادول )

لصالح الماموعة الممي ة لمعيرة قيد البحث أداء الضرب الساحم مستوع  فيالممي ة وغير الممي ة 
وهي أكبر من قيمتما الادولية, مما (, 18.66: 8.36حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين )

 .من أامما تلما وضع ةصالح ا, وأرمالختباراتيدل عم  صدق 
 ثبات الختبارات :

طريقة تطبيم الختبار ثم  الممارية قيد الدراسة لحساب ثبات الختبارات  استخدم الباحث
بتاريخ  ) وخارج عيرة البحث عم  عيره استطالعية من ماتمع البحث ( ايام33بعد ) تطبيقهاعادة 

حساب معامل الرتبال يتم لحساب ثبات الختبارات و  , م1336/ 11/1 – م (1336/  1/  31
 بين التطبيقين : لالرتبالكل اختبار والتعر  عم  معامل  الثاريبين التطبيم الول والتطبيم 

  

 الوتغُراث م

 الوجوىعت غُر الووُسة الوجوىعت الووُسة
قُوت "ث" 

 الوذسىبت
الوتىسظ  الذاللت

 الذسابٍ

االًذراف 

 الوعُارٌ

الوتىسظ 

 الذسابٍ

االًذراف 

 الوعُارٌ

A دال .5.7 2..3 2.57 1.27 7... 4مركز 

 دال 2.27 7.25 7..2 2..1 5.22 3مركز

B دال .0.7 1.40 2.37 3.21 5.35  4مركز 

 دال 12.77 1.73 4.27 3.73 0.75 3مركز

C دال 2.22 1.51 7..3 3.57 37.. 4مركز 

 دال 17.07 1.17 2.17 3.70 5.05 3مركز

 دال ...35 3.22 31.1 5..5 42.22 مج



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

134 

 (31ادول )
من خارج مرطقة الماوم دقة العداد  مستوع اداءفي  معامل الرتبال بين التطبيقين األول والثاري

(out of system ) (6)ن= قيد البحث لمعيرة 

 3.73= 3.31قيمة "ر" الادولية عرد مستو  
أن هراك معامل ارتبال دال إحصاهيا بين التطبيم  ( 31رقم ) يتضح من الادول السابم

عادة التطبيم في دقة العداد لمعيرة قيد  ( out of systemمن خارج مرطقة الماوم ) األول وا 
( 3.99: 3.71بين ) البحث مما يدل عم  ثبات اختبار دقة العداد , حيث تراوح معامل الرتبال ما

 (.3.1تو  )وهو أكبر من قيمة "ر" الادولية عرد مس
 (31دول )ا
من خارج دقة الضرب الساحم القطرع  مستوع اداءفي  معامل الرتبال بين التطبيقين األول والثاري

 (6)ن= قيد البحثلمعيرة (  out of systemمرطقة الماوم )

 3.73= 3.31قيمة "ر" الادولية عرد مستو  

 الوتغُراث م

 إعادة التطبُق التطبُق األول
قُوت "ر" 

 الوذسىبت
الوتىسظ  الذاللت

 الذسابٍ

 اإلدراف

 الوعُارٌ

الوتىسظ 

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

A دال 7.00 1.57 5..4 1.00 4.45 4مركز 

 دال 7.24 1.45 7.15 7.22 7.12 3مركز

B دال 7.22 3.24 4.77 .1.4 4.45 4مركز 

 دال 7.00 1.15 4.02 1.74 5..4 3مركز

C دال 7.07 7.57 4.77 1.74 5..4 4مركز 

 دال 7.25 1.73 4.27 1.37 2.45 3مركز

 دال 7.22 3.00 35.25 7.72 05..3 1مج 

 م

 الوتغُراث

 إعادة التطبُق  التطبُق األول
قُوت "ر" 

 الوذسىبت
الوتىسظ  الذاللت

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

الوتىسظ 

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

A دال 0.5. 2051 .605 3.22 77.. 4مركز 

 دال 0.2. 2012 .506 1.02 7.75 3مركز

B دال 0.6. .105 .505 1.12 7.45 4مركز 

 دال 0.6. .105 ..50 1.75 7.77 3مركز

C دال 0.5. 0.2. ..0. 1.41 2.45 4مركز 

 دال 0.4. ..20 ..40 .7.2 4.35 3مركز

 دال 0.1. .01. 27.22 0.07 32.35 مج
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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أن هراك معامل ارتبال دال إحصاهيا بين التطبيم  (31رقم ) يتضح من الادول السابم
عادة التطبيم في   (   out of systemمن خارج مرطقة الماوم )  الضرب الساحم القطرع األول وا 

 لمعيرة قيد البحث مما يدل عم  ثبات اختبار الضرب الساحم القطرع , حيث تراوح معامل الرتبال ما
 (.3.1( وهو أكبر من قيمة "ر" الادولية عرد مستو  )3.91: 3.76بين )

 (34ادول )
الضرب الساحم الرأسي من مستوع اداء في  معامل الرتبال بين التطبيقين األول والثاري

 (6)ن= لمعيرة قيد البحث(   out of system) مرطقة الماومخارج 

 3.73= 3.31قيمة "ر" الادولية عرد مستو  
األول  التطبُقدال إدصائُا بُي  ارتباطأى هٌاك هعاهل  (34)رقن  السابقَتضخ هي الجذول 

للعٌُت  ( out of systemمن خارج مرطقة الماوم )  الرأسٍالضرب الساحم  فٍ وإعادة التطبُق

بُي  ها االرتباطهعاهل تراوح دُث ، الضرب السادق الرأسٍ اختبار  قُذ البذث هوا َذل علً ثباث

 (3858أكبر هي قُوت "ر" الجذولُت عٌذ هستىي )( وهى ..38: 38.3)

  

 الوتغُراث م

 إعادة التطبُق التطبُق األول
قُوت "ر" 

 الوذسىبت
الوتىسظ  الذاللت

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

الوتىسظ 

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

A دال 7.02 1.77 4.77 1.42 4.35 4مركز 
 دال 7.25 .1.0 5..7 .7.0 7.07 3مركز

B دال 7.07 7.57 4.02 7.55 4.07 4مركز 
 دال 7.02 .1.3 4.77 7.21 7..4 3مركز

C دال 7.20 1.20 4.77 .7.0 5..4 4مركز 
 دال 7.00 1.15 4.15 7.20 4.07 3مركز

 دال 7.24 2.14 5..35 2.70 30.22 مج



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (31ادول )
الضرب الساحم من خارج في مستوع اداء  معامل الرتبال بين التطبيقين األول والثاري

 (6)ن= قيد البحثلمعيرة صد ال واود حاه  في (  out of systemمرطقة الماوم ) 

 3.73 = 3.31قيمة "ر" الادولية عرد مستو  
األول  التطبُقدال إدصائُا بُي  ارتباطأى هٌاك هعاهل  (31)رقن  َتضخ هي الجذول السابق

(  out of systemمن خارج مرطقة الماوم ) الضرب الساحم في مستوع اداء  فٍ وإعادة التطبُق
هعاهل تراوح دُث ، الضرب السادق  مستوع اداء اختبار للعٌُت قُذ البذث هوا َذل علً ثباث

 (3858( وهى أكبر هي قُوت "ر" الجذولُت عٌذ هستىي )..38: 38.3)بُي  ها االرتباط

(  4رقم ) مرفمم ,  1336/   1/   16يوم   ( 1رقم ) بعمل دراسة استطالعية قام الباحث 
( خبراء في ماال تدريب الكرة 33اراء الخبراء وعددهم ) التعر  عمي ( بمد  36ادول رقم ) و

: عدد اسابيع   ما يمي والرسبة المهوية لكل محورالمقترح م ورات البرراما محاور  الطاهرة حول 
رسبة المعب  –الرسب المهوية لمم ورات الساسية لمبرراما  –عدد الوحدات السبوعية -البرراما 

و تدريبات  والخططي  الممار  الرتقالي من خارج مرطقة الماوم وداخل مرطقة الماوم في الاارب 
مع الستعارة ببعض الدراسات والمرااع ( , out of systemالبرراما المقترح المعب الرتقالي ) 

 .(  7مثل دراسة طارق دمحم عبدهللا رقم ) في هاا الصدد 
  

 م
 المتغيرات

 إعادة التطبيق  التطبيق األول
قيمة "ر" 
 المحسوبة

المتوسط  الداللة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

A دال 7.22 1.77 77.. 1.27 7... 4مركز 

 دال 7.00 .1.0 5..5 2..1 5.22 3مركز

B دال 7.27 7.57 5.02 3.21 5.35  4مركز 

 دال 7.02 .1.3 0.77 3.73 0.75 3مركز

C دال .7.0 1.20 77.. 3.57 37.. 4مركز 

 دال 7.25 1.15 5.15 3.70 5.05 3مركز

 دال .7.0 2.14 5..42 5..5 42.22 مج



 ن8102يوليــو    -العـدد األول    -ـة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  مجلـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ( 36ادول رقم )
 رآراء الخبراء في تحديد محاور البرنامج التدريبي المقترح والنسبة المئوية لكل محو

ماموع آراء  المحــــاور م
 الخبراء

الرسبة 
 المهوية

 %177  17 أسبوع(. 13فترة البرنامج ثالثة شهور )  1
 % 27 2 ( وحدات.7عدد الوحدات التدريبية في األسبوع )  3
 % 177 17 ( دقيقة.177 - 27زمن الوحدة التدريبية )  2
 % 27 2 (.1:  3دورة الحمل األسبوعية )  4
 % 177 17 (   ري الفتطريقة التدريب المستخدمة )  7
 % 27 2 %.27نسبة اإلعداد البدني   .
 % 27 2 %. 47 الكمية المهارى نسبة اإلعداد   5
 63% 17 177%( system)    الممار  رسبة العداد  7
 43 % 17 177%( out of system) الممار  رسبة العداد  9

 % 27 2 %. 37 الكميةنسبة اإلعداد الخططي    17
 63% 2 27%( system)الخططي رسبة العداد  33
 43 % 2 27%( out of system) الخططي رسبة العداد  31
 17 177% (out of systemتدريبات البرراما المقترح المعب الرتقالي )  31

تحديد محاور البرراما التدريبي المقترح والماد  الي  ( 36رالحا من الادول السابم رقم ) 
ولقد ارتضي  , ومحتوع تدريبات البرراما التدريبي الروعي المقترح والرسبة المهوية لكل محور

األس  التالية لوضع  اليالباحث  توصل وبتالي ,%93رسبة  اختيار المحور بحد أدريالباحث 
 المقترح:    الروعي البرراما التدريبي

 ( . 3: 1دورة الحمل األسبوعية المستخدمة هي ) -3
 ( وحدات تدريبية أسبوعيا .  1أسبوع, بواقع ) (31)مدة البرراما التدريبي المقترح  -1
 دقيقة.  (313و  93) من الوحدة التدريبية يتراوح ما بين  -1
 األحمال المستخدمة في البرراما الحمل المتوس  والعالي وِاألقص .  -4
 الهدة.تم استخدام طريقة التدريب الفترع المرخفض والمرتفع  -1
خارج ) من  الرتقالي معبلباالخاصة  )العداد والضرب الساحم القطرع والرأسي( المماريه التدريبات -6

 ( 6 ) رقم مرفم .(   out of system مرطقة الماوم
 .(  out of system الخاصة بالمعب الرتقالي من ) خارج مرطقة الماوم المواق  الخططيه – 8

 ( 6 ) رقممرفم 



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المستخدمةحسب دراات الحمل ودورات الحمل   التدريبيتحديد ال من الكم  لمبرراما 
 :  التيوه   التدريبيداخل البرراما 

األسبوع ) مو عه  التي : أسابيع ( 1 ) الحمل المتوس  : بمي عدد أسابيع الحمل المتوس  - 3
وبالك أصبح  من الحمل المتوس  داخل عهر(  والثاري والعاهر  سابعالو   رابعاألول وال
  .دقيقة1113=   )عدد السابيع( 1 × ) من السبوع( 413= التدريبيالبرراما 

 والثالث الثاري: األسبوع   التيأسابيع مو عه  (4 ) العالي : بمي عدد أسابيع الحملالعاليالحمل  -1
=  4 × 633= التدريبيداخل البرراما العالي وبالك أصبح  من الحمل عهر  والحادع ,والخام 
  .دقيقة 1433

: األسبوع الساد    التيأسابيع مو عه  1 اقص  الحمل األقص  : بمي عدد أسابيع الحمل - 1
=  813×  1 =التدريبيداخل البرراما  من الحمل القص وبالك اصبح    , التاسعثامن و وال

   دقيقة. 1113
 .دقيقة 6933=  1113+  1433+  1113= ماموع ال من الكمي لمبرراما -3
 out of) الرتقاليتم تحميل المرااع والبحاث العممية لمتعر  عم  رسبة المعب  -1

system و(systemخالل المباريات ) ليتم مراعاة الك في البرراما التدريبي المقترح 
 (7 :19). 

 (38ادول )
 التدريبيداخل البرراما   طوالخطوالممار   البدريالتو يع ال مر  لكل من رسبة العداد 

 دقاهملبا    اإلامالي الرسبة العداد  
 277.% × 27 البدني

177 
 ق  3417

 277.% × 47 المهارى 
177 

 ق 35.7

 277.% × 37 الخططى
177 

 ق 1537

 ق 277. الزمن الكمى لمبرنامج
 

  



 ن8102يوليــو    -العـدد األول    -ـة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  مجلـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 (37ادول )
 التدريبيالطار العام لمبرراما 

 المرحمة
 فترة العداد

 قبل مرافسات العداد الخاص العداد العام المجموع
 13 11 17 2 0 5 . 7 4 2 3 1 السابيع

دراات 
 ملالح

 2    * *  *      اقص 
 4  *      *  * *  عال 
 7 *  *   *   *   * متوس 

 1 عدد الوحدات ف  السبوع
 

 وحدة 7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  93 313 93 313 313 93 313 313 93 313 313 93  من الوحدة
 ق277. 413 633 413 813 813 413 813 633 413 633 633 413 لألسبوعال من الكم  

 البدريالعداد 
 ق  3417

63% 63% 63% 13% 43% 11% 18% 16% 13% 31% 38% 38%  

 ق1431 86.1 331 68.1 313 373 313.1 161.1 143 111 163 163 183

العداد 
 الممار  

 ق 35.7

  % 32 % 22 % 22 %47 %77 % 42 %77 %77 %27 %27 %27 %27 رسبة الممارع %
 الممار   من 

 ق35.7 127.7 120 140.7 277 413.7 337.7 257 277 175.7 107 107 175.7 ) ق( 35.7الكمي
 out of)رسبة 

system)43% 37% 37% 17% 37% 37% 37% 37% 33% 17 % 17% 7% 7%  

 ال من
 ق 1115.7 33.7 27 47 57 1.7 27 177 177 27 27 137 27 )ق(1115.7

 systemرسبة 
63% 17% 17% 17% 17% 27% 27% 32% 22% 27% 32% 30% 34%  

 ال من
 ق1.53 337 158 331.1 776 .74 313.1 111 189 5.76 09 7. 5.7. )ق( 1.53

 الخططى
 ق 1537

 out ofرسبة )
system)47% 7% 5% 5% 17% 7% 17% 17% 5% 17% 37% 17% 7%  

 ق27. 33.7 27 27 57 73.7 47 57 27 5.7. 7. 7. 33.7 ق27.ال من

  systemرسبة
63% 7 7 7 7 7% 7% 14 % 14% 27% 23% 27% 42%  

 3.311ال من 
 ق3.311 337.7 317 144 337 177 2. 25.7 27 7 7 7 7 )ق(

 ق 277. ق 1777 ق  3577 ق 3577 ال من الكم  لمفترة إامالي
والوحدات التدريبية  التو يع ال مري لموحدات التدريبية لمبرراما التدريبي الروعي المقترح

 ( 8,  1رقم )مرفم  : المستخدمة في البرراما 



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والخططية   تم استخدام التدريبات المماريه: التاليتم ترفيا البرراما المقترح عم  الرحو  
باتااهات  األماميةالمرطقة  من ضرب الساحم القطرع أو الرأسيخارج مرطقة الماوم لممن  لألعداد

   .( 6رقم )مرفم  الضرب الساحمالعداد و و وايا مختمفة ومتروعه ل يادة فاعمية الالعبين في 
 :الرابعة الدراسة الستطالعية

 حيث حرصا الباحث عم  سالمة اإلاراءات اإلدارية والفرية قبل وأثراء وبعد تطبيم البرراما,
إلاراء الدراسة  ماتمع البحث وخارج عيرة البحثن م ين( لعب7باختيار عدد )قام الباحث 
 (1)اهتمل عم  عدد  تدريبي, حيث تم تطبيم أسبوع م1336/ 6/ 3 يوم  الرابعة الستطالعية

 وحدات تدريبية بمد  التعر  عم  عدة رقال أهمما :
 التأكد من صالحية و فاية األدوات المستخدمة في القيا  . -3
   .التدريبيترفياها خالل البرراما  لالعبين يم ن  التيالتعر  عم  متوس  عدد الوحدات  -1
داخل الوحدة  من خارج وداخل مرطقة الماوم  والضرب الساحم لألعداد لمماريةاتدريبات تقرين  -1

 .  ةيالتدريب
الفترات ال مرية المحددة داخل  و الك ينالالعبمستو  مع  المماريهتدريبات المن مراسبة  التأكد -4

 . التدريبيةالوحدات 
 . العالية تبالهداترفيا التدريبات اثراء  ينمتوس  ربض الالعب -1
المخصصة ألا اء الوحدة,  وحداته واأل مرةمن حيث تقرين  التدريبي لبررامااالتأكد من محتو   -6

 والتكرارات لكل تدريب من التدريبات .

 الساسية بالترتيب التالي: البحث ااراء القياسات الممارية لالعبين عيرهتم 

 .م1336/  6/  8 يوم الساسية عيره البحثل اريهمالم القبمية ء القياساتتم اارا
 

 م.  م1336/  6/  9تم تطبيم البرراما ابتداء من يوم 

 فيتمت  التيم من خالل رف  اإلاراءات 1336/  31 /33ة  يوم تم ااراء القياسات البعدي
 . القبميالقيا  
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 ( 39ادول رقم ) 
 البحث إلاراءاتالتو يع ال مري 

 الفترة ال مرية المد  ااراءات البحث م
عمي عيرة البحث  تطبيم البحثل الموافقات الدارية  3

 الساسية وعيرة الدراسات الستطالعية
3/1/1336 

مدع استخدام مدربي الكرة الطاهرة  الستطالعية الوليالدراسة  1
في   out of systemلتدريبات 

 البرراما ال مري لمموسم الرياضي

 م1336/  1/ 1

هدفما التعر  اكثر المراطم التي يتم  الدراسة الستطالعية الثارية 1
واكثر مراك  الممعب التي يتم , العداد مرما 

 out of ))الضرب الساحم  من العداد 
system  

 م1336/  1/  33

المعامالت العممية لالختبارات  4
 المستخدمة في البحث

التعر  عمي صدق وثبات الختبارات 
 المستخدمة في البحث

 –م 1336/  1/ 34من 
 م1336/  1/ 11

التعر  عمي اراء الخبراء في محتوع  الدراسة الستطالعية الثالثة 1
 البرراما التدريبي

 م1336/  1/  16

تاربة البرراما المقترح عمي عيرة  الدراسة الستطالعية الرابعة 6
 مماثمة لعيرة البحث

 م1336/  6/  3

تحديد مستوع العيرة في متميرات البحث  القيا  القبمي 8
 قبل تطبيم البرراما المقترح

 م 1336/ 6/ 8

 م 1336/  6/  9 ترفيا وحدات البرراما تطبيم البرراما 7
تحديد مستوع العيرة في متميرات البحث  القيا  البعدع 9

 بعد تطبيم البرراما التدريبي
 م1336/ 9/  33

 

 بمعالاة البيارات إحصاهيا  باستخدام التحميل اإلحصاهي اآلتي: قام الباحث    
    الرسبة المهوية .- 4   اللتواء . - 1 الرحرا  المعيارع .-1  المتوس  الحسابي .-3
 .اختبار ت  -7    .رسب التحسن - 8   معامل الرتبال لبيرسون. - 6   .التفمطح  - 1



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب
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 ولتحقيم الفرض الول : 
يواد فروق اات دللة احصاهية بين القيا  القبمي والقيا  البعدع لمبرراما التدريبي المقترح   -3

  م  مستو  أداء دقة العداد لد  ل عبعout of system )تدريبات المعب الرتقالي )باستخدام 
    .-البحثقيد لمعيرة  –الكرة الطاهرة 

 (13) رقم ادول
باستخدام مستو  أداء دقة العداد دللة الفروق بين متوسطات دراات القياسين القبمي والبعدع في 

 (31)ن= قيد البحثلمعيرة   out of system )تدريبات المعب الرتقالي )

 1.31= 3.31"ت" الادولية عرد مستو   قيمة
( واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطات دراات القياسين 13يتضح من رتاها ادول )

القبمي والبعدع في مستو  أداء دقة العداد قيد البحث لصالح متوس  القيا  البعدع حيث تراوحت 
%: 331.17تراوحت ما بين )(, وبرسب تحسن 41.31: 31.87بين ) قيمة "ت" المحسوبة  ما

319.71.)% 
في  ارتفاع رسب التحسن في مستوع دقة العداد  (  13ويتضح ايضا من رتاها ادول رقم )

أن  الباحث أول الي يراعهوهاا  لمعيرة قيد البحث القيا  القبميمتوس   عنالقيا  البعدع متوس  
الكرة الطاهرة  مدربيممارة العداد عموما مرتبطة أكثر بالمعد المتخصص لمفريم وهاا هو فكر معظم 

في التدريب عمي هاا الممارة ويظمر الك واضحا من الرتاها المتدرية لمقيا  القبمي لمعيرة فيثبت 
ضح من المدربين ويدل أيضا عمي الغفال الواوب ل وضوح مستوع العيرة في هاا الممارة المممة 

وارتفاع رتاها في التدريب الفردع والاماعي عمي هاا الممارة الساسية المامة في الكرة الطاهرة , 
رااح البرراما التدريبي الروعي المقترح باستخدام  ايضا القيا  البعدع لمعيرة قيد البحث يثبت

الالعبين اميع  تدريب عميوالاع اعتمد فيه الباحث out of system ) تدريبات المعب الرتقالي )

 م
 الوتغُراث

 القُاش البعذٌ القُاش القبلٍ
ًسبت 

 التذسي

قُوت "ث" 

 الوذسىبت
الوتىسظ  الذاللت

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

الوتىسظ 

 الذسابٍ

 االًذراف

 الوعُارٌ

A دال 71..1 .130.2 1.25 17.37 1.00 4.45 4مركز 

 دال 17.50 137.50 .1.5 11.22 7.22 7.12 3مركز

B دال 33.17 132.07 1.57 17.35 .1.4 4.45 4مركز 

 دال 4...1 .133.0 1.23 17.47 1.74 5..4 3مركز

C دال 12.44 110.75 1.77 5..17 1.74 5..4 4مركز 

 دال 77..1 117.20 1.42 17.75 1.37 2.45 3مركز

 دال 42.13 124.34 4.57 3.22. 7.72 05..3 مج
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مراطم  العداد من عمي, ضاربين ومعدين وليسي المعدين فق   ما هو راسخ عرد اميع المدربين 
مختمفة مما اعل هاا التكرارات لمكرة  ارتفاعاتو مممعب الكرة الطاهرة وبتالي الي  وايا اعداد لمختمفة 

الالعب  يتكي وبتالي  , أصعب وأكثر من مواق  المباراة مهابه  أداءالكثيرة لماا الداء والمواق  
  خالل المباراة لالعبامعدد القميل من هاا المواق  والتي يتعرض لما ل العداد  يادة فاعميته في في

 ويراع ,الرقال السممة خالل المباريات الرسمية والتي تؤدع الي الحصول أو اهدار الكثير من 
في المعب الرتقالي  أن الالعبين يفتقدون لمثل هاا التدريبات رسب التحسن الكبيرة الي الباحث ايضا

( ( out of system والتي تحدث  ثيرا خالل المباريات الخططية الاماعيةالفردية الممارية و  ,
تدريبات تم اعطاهما بصورة مواه رحو هد  معين الروعي المقترح  بوهاا ما وفرة البرراما التدريبي 

لالعبين عردما يمت  الي اعمي دقة من العداد في المواق  المختمفة اميعا  بالالعبينوهو الوصول 
 out ofالستقبال والدفاع عن الممعب فيرتا عن الك الكثير من مواق  المعب الرتقالي )

systemفي ان ممارة العداد من  , ويرع الباحث وبالتر ي  هاا المواق  ( , فتم التدريب عمي
لن الضرب  ,واتقارما الممارات الساسية المممة التي ياب عمي اميع الالعبين التدريب عميما

لمضارب في المراك  المختمفة في ممعب  مكرة الثاريةلال في واود أعداد ايد  ل يتمالساحم الايد 
  ( 1: 7). الكرة الطاهرة

رسب التحسن في دقة العداد من اعمي براء عمي  ( اختال  13ورالحا أيضا في الادول رقم )  
( 1( , ومر  )4في دقة العداد الي مر   ) A)المرطقة )( عمي B مرطقة العداد فمقد تفوقت المرطقة)

تعتبر من ( C) ويراع الباحث الك لن المرطقة( Cعمي المرطقة ) B(, )(A وتفوقت أيضا المرطقة)
م في ان ياب عمي المدربين 1333وهاا يتفم مع همت  C))اصعب  وايا العداد في ممعب الكرة الطاهرة

 .(136:  39) تدريب الالعبين بعدد  بير من التكرارات والك حتي يحدث التحسن المطموب
 ولتحقيم الفرض الثاري : 

فروق اات دللة احصاهية بين القيا  القبمي والقيا  البعدع لمبرراما التدريبي المقترح   يواد - 1
مستو  أداء دقة الضرب عمي   out of system )باستخدام تدريبات المعب الرتقالي )

  . - البحثقيد لمعيرة  –الكرة الطاهرة   الساحم القطرع لد  ل عب
  



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب
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 (13ادول )
مستو  أداء دقة الضرب الساحم دللة الفروق بين متوسطات دراات القياسين القبمي والبعدع في 

 (31)ن= قيد البحثلمعيرة  out of system )باستخدام تدريبات المعب الرتقالي ) القطرع 

 1.31= 3.31قيمة "ت" الادولية عرد مستو  
( واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطات دراات القياسين 13يتضح من رتاها ادول )

لصالح متوس  القيا   أداء دقة الضرب الساحم القطرع قيد البحثمستوع القبمي والبعدع في 
(, وبرسب تحسن تراوحت ما 17.89: 33.44) نما بيالبعدع حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة  

 %(.396.31%: 333.33بين )
ة  بيرة لمعيرة ( ارخفاض متوس  القيا  القبمي بصور  13رتاها الادول رقم )ويتضح أيضا من 

لك عمي هبول مستوع الالعبين في هاا الممارة الماومية المامة في الكرة الطاهرة قيد البحث ويدل ا
 وبتالي الفو  في المباريات فريم في الحصول أو اهدار الرقال ألعوالتي تعتبر المرتا الرماهي 

فيعرفرا الك الي عدم الهتمام الواضح من قبل معظم المدربين بتدريبات المعب الرتقالي سواء عمي 
مستوع الدفاع او الستقبال وتر ي  معظم المدربين عمي المعب الرتقالي  ما هو واضح من الدراسة 

الرتفاع  ( 13من رتاها الادول رقم ) (, ويتضح ايضا 1الستطالعية التي قام بما الباحث رقم )
لمضرب الساحم  تقريبا %(396في متوس  القيا  البعدع لرسبة وصمت )الكبير في رسب التحسن 

 آامةلممد  الاع وضع من  تحقيم البرراما التدريبي المقترحفيدل عمي لمعيرة قيد البحث القطرع 
خارج مرطقة الماوم والك باستخدام هدات مراسبة لمستوع العيرة , وتروع التدريبات الرتقالية من 

لما يحدث في  مهابه  أداءمن العداد المراطم المختمفة لمممعب لمضاربين ب وايا ضرب صعب ادا 
(  A(, )Bعمي المرطقة )ِ (Cالمرطقة ) ( تفوق  13رقم ) , ورالحا أيضا في رف  الادولالمباريات 

( ويراع  1( , ومر   )4)في دقة الضرب الساحم القطرع في رسب التحسن من الضرب من مر   

 م
 المتميرات

 القيا  البعدع القيا  القبمي
رسبة 
 التحسن

قيمة "ت" 
 المحسوبة

المتوس   الدللة
 الحسابي

اإلرحرا  
 المعيارع 

المتوس  
 الحسابي

اإلرحرا  
 المعيارع 

A دال 17.44 171.11 3..1 13.75 3.22 77.. 4مركز 

 دال 12.04 117.52 5..1 17.22 1.02 7.75 3مركز

B دال 14.44 173.44 1.44 11.75 1.12 7.45 4مركز 

 دال 32.40 130.77 1.47 11.47 1.75 7.77 3مركز

C دال 12.00 17..12 1.24 17.35 1.41 2.45 4مركز 

 دال 12.53 123.01 5..1 2.22 .7.2 4.35 3مركز

 دال 30.52 134.25 .4.7 5..7. 4.07 32.35 مج
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( اكثر Cلك الي ارخفاض مستوع العيرة بدراة  بيرة في متوس  القيا  القبمي لممرطقة )الباحث ا
( رتياة الهمال الكبير من قبل المدربين في وضع تدريبات لمضرب الساحم A ( , )Bمن المرطقة )

,  (1( أو مر   ) 4ر   ) وايا صعبة سواء لمضرب من مالعداد من خارج مرطقة الماوم ب من
 ورااح البرراما التدريبي في وضع ماموعة من الوحدات التدريبية لترمية الضرب الساحم القطرع 

من العداد من المراطم المختمفة في الممعب ب وايا اعداد صعبة لالعب  (1( أو مر   )4من مر   )
المواق  في المباريات , عن طريم التدريبات  هاافي التعامل مع مثل  مستواالترمية  الضارب

 مهابه داء  الخطيطة هالمماري الفريقيهالفردية بدون حاه  صد ثم مع واود حاه  صد ثم التدريبات 
 . (338:  4( ) 81 :36 ) لما يحدث في المباريات

 ولتحقيم الفرض الثالث : 
والقيا  البعدع لمبرراما التدريبي المقترح  يواد فروق اات دللة احصاهية بين القيا  القبمي  -1

مستو  أداء دقة الضرب  عمي out of system )باستخدام تدريبات المعب الرتقالي )
  - البحثقيد لمعيرة  –الكرة الطاهرة   الساحم الرأسي لد  ل عب

 (11ادول )
أداء دقة الضرب الساحم  مستو   في دللة الفروق بين متوسطات دراات القياسين القبمي والبعدع

 (31)ن= لمعيرة قيد البحث out of system )باستخدام تدريبات المعب الرتقالي ) الرأسي

( واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطات دراات القياسين 11يتضح من رتاها ادول )
لصالح متوس  القيا   القبمي والبعدع في مستو  أداء دقة الضرب الساحم الرأسي قيد البحث

(, وبرسب تحسن تراوحت ما 43.86: 31.11) نما بيالبعدع حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة  
 %(.383.33%: 313.11بين )

 م
 المتميرات

 القيا  البعدع القيا  القبمي
رسبة 
 التحسن

قيمة "ت" 
 المحسوبة

المتوس   الدللة
 الحسابي

 الرحرا 
 المعيارع 

المتوس  
 الحسابي

 الرحرا 
 المعيارع 

A 
 دال 2..12 144.44 1.10 7..11 1.42 4.35 4مركز

 دال 12.23 137.37 3.17 11.52 .7.0 7.07 3مركز

B 
 دال 35.77 151.71 .1.2 13.45 7.55 4.07 4مركز

 دال .27.5 177.77 1.37 13.77 7.21 7..4 3مركز

C 
 دال 31.03 177.77 7.02 5..11 .7.0 5..4 4مركز

 دال 12.02 5..141 1.47 7..11 7.20 4.07 3مركز

 دال .41.5 3..147 4.11 51.75 2.70 30.22 مج



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب
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( في 4من مر   )في  ( ارتفاع رسب التحسن لمضاربين  11رالحا من الادول السابم رقم )
( 1ا عمي الضرب من مر   )%( تقريب 383دقة الضرب الساحم الراسي حيث وصمت الرسبة )

%( تقريبا , ويراع الباحث الك الي ان الضرب الراسي من  313 – 313بدراة  بيرة حيث وصمت )
 رة معدة لمضاربين من المراطم الثالث قيد البحث وب وايا وارتفاعات لمكرة المعدة صعبة تاعل هراك 

 الكرة المعدة راسيا في الممعب توايهصعوبة لمضاربين وخاصة الاين يستخدمون الاراع اليمن في 
من رااح البرراما التدريبي الروعي المقترح في الوصول  مبالرغ, و ل العيرة يستخدمون هاا الاراع

 ( 16: 31الرسب  العالية في التحسن من القيا  القبمي الي القيا  البعدع . ) لماا
  ولتحقيم الفرض الرابع :

بين القيا  القبمي والقيا  البعدع لمبرراما التدريبي المقترح   يواد فروق اات دللة احصاهية -4
 مستو  أداء الضرب الساحم عمي out of system )باستخدام تدريبات المعب الرتقالي )

 . -البحثقيد لمعيرة  –الكرة الطاهرة   لد  ل عب مع واود حاه  صد
 (11ادول )

مع  لساحمادللة الفروق بين متوسطات دراات القياسين القبمي والبعدع في مستو  أداء الضرب 
 لمعيرة قيد البحث out of system )باستخدام تدريبات المعب الرتقالي ) واود حاه  صد

 (31)ن=

 1.31= 3.31قيمة "ت" الادولية عرد مستو  
( واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطات دراات القياسين 11يتضح من رتاها ادول )

لصالح  قيد البحث في واود حاه  الصد لمعيرة والبعدع في مستو  أداء الضرب الساحم القبمي
(, وبرسب 18.13: 9.81) نما بيمتوس  القيا  البعدع حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة  

متوس  القيا   في تفوق الويع و الباحث %( , 314.74%: 83.38تراوحت ما بين )تحسن 

 المتميرات م
 القيا  البعدع القيا  القبمي

رسبة 
 التحسن

قيمة "ت" 
 المحسوبة

المتوس   الدللة
 الحسابي

 الرحرا 
 المعيارع 

المتوس  
 الحسابي

 الرحرا 
 المعيارع 

A 
 دال 17.71 .1..11 3.17 14.35 1.27 7... 4مركز

 دال 17.21 03.52 1.77 12.47 2..1 5.22 3مركز

B 
 دال 2.52 177.23 .1.0 7..14 3.21 5.35  4مركز

 دال 17.00 51.75 3.12 12.07 3.73 0.75 3مركز

C 
 دال 17.77 174.04 .3.3 17.07 3.57 37.. 4مركز

 دال 77..1 2..171 3.74 17.05 3.70 5.05 3مركز

 دال 25.27 .173.4 5.70 05.52 5..5 42.22 مج
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 ان اليقبمي في مستوع اداء الضرب الساحم في واود حاه  الصد البعدع عمي متوس  القيا  ال
البرراما التدريبي اعل التدريب عمي المعب الرتقالي من خارج مرطقة الماوم اسموب اداء لمفريم 

من  ةكرة المعدالاميع الالعبين وضرب من هاا الكرات المختمفة غالبا عن  لمكرة من من اعداد, 
مختمفة  مع هاا الكرات الصعبةفحدث تكي  من العيرة في التعامل  معد الفريم المتخصص
( لمبرراما out of systemتدريبات المعب الرتقالي ), و الك ساعدة  التااهات والرتفاعات

الكرة لمضاربين سواء قطريا أو راسيا بدون حاه   توايه الروعي المقترح الي تدريب الالعبين عمي
ت التدريبة المتروعة والمواه  خالل مدة البرراما باحتواهما عمي الكثير بعدد  بير من الوحدا صد

من التدريبات المتخصصة في المعب الرتقالي من خارج مرطقة الماوم  مواق  تدريبية روعية 
, الي تطوير اميع الالعبين في التح م في قوة الكرة  لما يحدث في المباريات  ل الك ادع مهابه

الكرة أهم عرصرين  توايهو حيث أن قوة  المتقن خالل حاه  الصد القوع  التوايهالمضروبة مع 
تدريب الفريم بالرتقال من مواق  التدريب إلي مواق   , ويؤيد الك أنلرااح الضربة الساحقة 

برسبة  بيرة خالل المرافسة  الممار  مهابمه بالمباراة أفضل لالعبين في تحقيم التكي  والثبات 
 الممار  تطور التعمل عم   التدريبات هاا, حيث أن المواق  الصعبة خالل المباريات وخاصة عرد 
 1) ( 318: 9)الخططية لمرهال الممار و  المماريةتحسن أداء الفرد لمرواحي  وبتاليلماا الرهال 

 :111 ). 
 – 314( في رسب التحسن حيث تراوحت ما بين )4الضاربين من مر   )ورالحا أيضا تفوق 

%( وتعتبر  83 – 333( حيث تراوحت ما بين )1%( عمي رسب التحسن الضرب من مر   )333
 لمضرب الساحم القطرع  التدريبي الروعي المقترح  رسب تحسن في البرراما أقل هاارسب التحسن 

%( تقريبا ورسب التحسن في الضرب  396)وصمت رسب التحسن فيما  ( حيث 13ادول رقم )
في عدم واود حاه  صد , ويع ع  % ( تقريبا 383حوالي )( 11ادول رقم ) الساحم الراسي 
يتحدد عمي أساسه الدفاع في الخ  الخمفي و  لمضاربين والاعحاه  الصد  واودالباحث الك الي 

 الضرب الساحم تأثيرضع  ادع الي ع الفريم الخمفي من حاه  الصد و دفاالضاربين  الخو  
 ( 318: 33. )  لاميع الالعبين

- 

الل مراقهة ضوء ما أظمرته رتاها البحث وف  حدود عيرة البحث المستخدمة ومن خ في
  إل  السترتااات التالية: الرتاها توصل الباحث

القياسين القبمي والبعدع في مستو  أداء واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطات دراات  - 3
لصالح متوس  القيا  out of system ) باستخدام تدريبات المعب الرتقالي ) دقة العداد

  لمعيرة قيد البحث. البعدع



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطات دراات القياسين القبمي والبعدع في مستو  أداء  - 1
لصالح  out of system ) تخدام تدريبات المعب الرتقالي )باس دقة الضرب الساحم القطرع 

 .لمعيرة قيد البحث متوس  القيا  البعدع
واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطات دراات القياسين القبمي والبعدع في مستو  أداء  - 1

لصالح out of system) دقة الضرب الساحم الراسي باستخدام تدريبات المعب الرتقالي )
 .متوس  القيا  البعدع لمعيرة قيد البحث

واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطات دراات القياسين القبمي والبعدع في مستو  أداء  - 4
 out of ) الضرب الساحم  في واود حاه  الصد باستخدام تدريبات المعب الرتقالي )

system .لصالح متوس  القيا  البعدع لمعيرة قيد البحث 
- 

 بالسترتااات واسترهاداتم ن الباحث من التوصل إليما  التيعم  البيارات والمعمومات  اعتمادا
 وف  إطار حدود البحث يوص  الباحث بما يم :

لرسب المهوية لحدوث المعب ا مراعاة عرد وضع البرراما التدريبييوصي الباحث المدربين  - 3
 تأثيرالخططي لما لما من  و  الممار  في الا ء  ( out of system و (system الرتقالي

 . بير في رفع مستوع الضرب الساحم القطرع والراسي ورفع مستوع دقة العداد 
عمي الكرة الطاهرة الهاطهية  لمبحث الحالي مهابهبوضع براما تدريبية يوصي الباحث  - 1

 تأثيرمن  لهوالراههين لما  والمعاقين وعمي لعبي المستويات المختمفة في البرات والسيدات
  بير عمي رفع مستوع العداد والضرب الساحم في الكرة الطاهرة .

يوصي الباحث التحاد المصرع لمكرة الطاهرة الستفادة من رتاها هاا البحث والبحاث  - 1
عمي رهرها عمي مواقع التواصل الاتماعي والخاصة بالتحاد وعمل الرهرات  المهابه

والدورات الدورية المرتظمة لالطالع مدربي الكرة الطاهرة بمصر عمي  ل ما هو  والمقابالت
   لكرة الطاهرة.البحث العممي المرتب  با اديد في
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1- 
 

 رــــــــامــــد عــــــد محمــــــأحم
 

بررـــاما تـــدريبي مقتـــرح لتحســـين ممـــارة الصـــد والضـــرب لطـــوال القامـــة : 
المبتدهين في الكرة الطاهرة  , رسالة د توراا ,  ميـة التربيـة الرياضـية لمبرـين 

 م .1331, اامعة الس ردرية , 
تـــدريبي باســـتخدام مواقـــ  المعـــب الترافســـية عمـــ  فاعميـــة  : تـــأثير بررـــاما د هللاـــــد عبـــــد محمـــــــاحم - 3

الته يالت الماومية لالعبي الكرة الطاهرة , رسالة مااستير,  ميـــــــة التربيـة 
 م. 1334الرياضية اامعة أسيول , 

أحمــد  ســر  عبــد الربــ  ,  - 1
 دــــد  عبد المرعم أحمــحم

اإلعداد والضرب الساحم وأثرهما عم  رتاها  لممارتيدراسة تحميمية  : 
د األول المباريات , مامة بحوث  مية التربية الرياضية برين بالمرم , المام

 م .3971 والثاري , اامعة حموان
, مرهأة المعار   3, ل الكرة الطاهرة دليل المعمم والمدرب والالعب: رجــــــــــع فــــــــين وديــــــــال -4

 . م 1333اإلس ردرية , 
الكرة الطاهرة ) الستراتيايات والخطول اإلرهادية الحديثة إلعداد وتدريب :  نـــــــــد حســـــــــي محمــــــــ   - 1

 م . 1333, دار الكتاب الحديث ,القاهرة ,  3, ل الالعبين
ــــــــــــــسع -6 ــــــــــــــد الهربيرـــــ ي ــ

 الهربيري
الضرب الساحم لراهئ الكرة  بتوايهعالقة بعض القدرات الح  حر ية : 

 م . 1334الطاهرة , مامة عموم الرياضة , 
ــهيم -8 ــ ـــة:  اء السيد عبدالمادعـ ـــوع الداءات الخططي ـــة , رســـالة  تر ـــرة الطـــاهرة لممســـتويات العالي ـــدات الك لمع

 م .1331مااستير ,  مية التربية الرياضية لمبرين , اامعة الس ردرية , 
"فاعمية الضـرب الماـومي و اإلعـداد وعالقتممـا ب ـال مـن المعـب الرتقـالي :  بدهللاــد عـــــــارق محمـــــــط -7

خـــارج مرطقـــة الماـــوم و رتـــاها المباريـــات فـــي الكـــرة الطـــاهرة" , بحـــث  مـــن
 م .  1336مرهور , مامة  مية التربية الرياضية , اامعة أسيول , 

, مرهـــأ المعـــار , القـــاهرة, 31, لتطبيقـــات –التـــدريب الرياضـــي رظريـــات  مـــالــد الخــــــام عبـــــعص -9
 م.1331

ــات فــي  : يــــمـوعــود ابــــــي محمــعم -33 ــاها المباري ــة لممــارة العــداد لمماــوم وعالقتممــا برت دراســة تحميمي
م , رسـالة مااسـتير 1331الكرة الطاهرة لمراال فـي دورة اللعـاب الولمبيـة 
 م .1336,  مية التربية الرياضية  , اامعة المرصورة , 

, دار الف ر 3, لتحميل قارون  –تدريب  –تعميم  –تاريخ  –الكرة الطاهرة :  هـــــــي طـــــــي مصطفــــــعم -33
 م .3999,  العربي



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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,القــاهرة ,  1, ل G.M.Sدار التــدريب الرياضــي )الرظريــة والتطبيــم (,:  يـي الابالــــ  عمــويــــع -31
 م. 1333

الكــــرة  الطــــاهرة , رســــالة  : دراســــة تحميميــــة لفاعميــــة التهــــ يالت الماوميــــة فــــ  نـــــــن حسيــــــم حســـــقاس -31
م  3997حمـوان , ,  ميـة التربيـة الرياضـية برـين, اامعـة  مااستير غيـر مرهـورا

  . 
بين في الكرة برراما تدريبي لتحسين القوة العضمية لمطر  العموع لالعبين الضار :   ـــورـــة يــالمــــد ســــــمحم -34

التربية الرياضية, اامعة أسيول, عموم وفرون , مامة اسيول لالطاهرة, بحث مرهور
 .م1333

, , مر ـــ  الكتـــاب لمرهـــر 3, ل فريـــات الداء الخططـــي فـــي الكـــرة الطـــاهرة:  دــــــــي السيــــــــد لطفــــــمحم -31
 . م 1333

لالعبـي : دراسة تحميمية لبعض الممارات الماوميـة وعالقتمـا بـدحرا  الرقـال  دارع ـــي برــولــــود متــمحم -36
,  ميـــة التربيـــة الرياضـــية  الكـــرة الطـــاهرة , رســـالة مااســـتير غيـــر مرهـــورة

 م. 3991, اامعة ال قا يم ,لمبرين
 سسة الوراق لمرهر والتو يع,, مؤ 3, لالموسوعة العممية بالكرة الطاهرة:  دـــــــدالمايــــــروان عبـــــــم -38

 .م1333, عمان
ــي بعــض القياســات الاســمارية وعالقتمــا بممــارة صــد الضــرب :  نـــــــــرع حســـــا صبــــــمم -37 الســاحم ف

 م.1339مامة عموم الرياضة , العدد الول, , الكرة الطاهرة
  

: Motor Learning andPerformance ,Second 

Education ,Human Kinetics 2000. 
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 ن8102يوليــو    -العـدد األول    -ـة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  مجلـ
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Out of system

       د/ طارق دمحم عبد هللا

 وعموم الحركةمدرس بقسم التدريب الرياضي 
       كمية التربية الرياضية جامعة أسيوط  

 
التعر  عم  تأثير البرراما التدريبي المقترح باستخدام تدريبات المعب  البحث ال يمد  

. ( عم  مستو  أداء الضرب الساحم والعداد لد  لعبي الكرة الطاهرةOut of system)الرتقالي 
بتصميم تاريبي لماموعه تاريبية واحدة يعتمد عم  المقاررة بين  المرما التاريبياستخدم الباحث و 

من  ( لعب31تم اختيار عيرة البحث الساسية بالطريقة العمدية لعدد ). و القياسين القبمي والبعدع
( 6وتم اختيار ) الطاهرة,بدورع الممتا  )ج( في الكرة  الاديد( )بالوادعمر   هباب الخاراة  لعبي

الستطالعية وتطبيم وايااد المعامالت العممية لالختبارات  ع البحث لعمل الدراساتلعبين من ماتم
( سرة من خارج عيرة 38راههين تحت ) (6وعدد ) الساسية,عيرة البحث  وخارج –قيد البحث 

 أسبوع,( 31مدة البرراما التدريبي المقترح )وبممت  البحث.البحث لتطبيم صدق الختبارات قيد 
و ان من اهم الرتاها واود فروق دالة إحصاهيا  بين متوسطات وحدات تدريبية أسبوعيا .  (1بواقع )

دراات القياسين القبمي والبعدع في مستو  أداء دقة العداد ودقة الضرب الساحم القطرع ودقة 
الضرب الساحم الراسي ومستو  أداء الضرب الساحم في واود حاه  الصد باستخدام تدريبات 

 لصالح متوس  القيا  البعدع لمعيرة قيد البحث. (Out of system)رتقالي المعب ال 
 

  



 أداء مستوى على( Out of system)االهتقالي اللعب تدريبات باستخدان هوعي تدريبي برهامج تأثير" 

 الله عبد محمد طارق/ د                              "   الطائرة الكرة العبي دىل واالعداد الساحق الضرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract 

The effect of a qualitative training program using the Out 

of System exercises on the level of overwhelming 

performance and preparation for volleyball players 

Dr. Tariq Muhammad Abdullah 

Lecturer, Department of Athletic Training 

 and Movement Science 

Faculty of Physical Education, Assiut University 
 

The research aims to identify the effect of the proposed training 

program using the Out of System training exercises on the level of 

overwhelming hitting and preparing performance of volleyball players. 

The researcher used the experimental method with an experimental 

design for one experimental group based on a comparison between the 

pre and post measurements. The basic sample of the research was chosen 

intentionally for 15 players from the Kharga Youth Center (New Valley) 

in the Premier League (C) in volleyball, and (6) players from the research 

community were chosen to conduct exploratory studies and apply and 

find scientific treatments for the tests under discussion - And outside the 

basic research sample, and the number (6) young people under (17) years 

from outside the research sample to apply the validity of the tests under 

investigation. The duration of the proposed training program reached 

(12) weeks, at (5) training units per week. The most important results 

were the presence of statistically significant differences between the mean 

levels of the pre and post measurements in the level of performance of the 

accuracy of the numbers and the accuracy of the diagonal crushing and 

the accuracy of the vertical crushing and the level of the crushing 

performance in the presence of the blocking wall using the out of system 

training in favor of the average post-system measurement of the sample 

search. 


