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 بالكرة الطائرة.   ، دقة مهارة التمرير من األعلىتمرينات مركبة ، تركيز االنتباه الكلمات المفتاحية: 

 

 مستخلص البحث 

ة مهارة التمرير من األعلى  عداد تمرينات مركبة لتطوير تركيز االنتباه ودقإ  إلى  دراسةال  ت هدف

تركيز االنتباه    على مهارتي    للتمرينات المركبة  الحاصل  تأثيرالمدى  معرفة  ، ولالعبي الكرة الطائرة

األعلى من  التمرير  مهارة  كانت  ودقة  فيما  في  فرضيات  ال،  االيجابي  االثر  المركبة  للتمرينات  إن 

 داللة  ذات   فروق  ، وجود لالعبي الكرة الطائرة  تطوير تركيز االنتباه ودقة مهارة التمرير من األعلى

على أن التمرينات  النتائج  تؤكد  الدراسة، و  د يق رات  المتغي  في  والبعدية القبلية  بين االختبارات   إحصائية

مهار  المركبة تطوير  في  ايجابي  تأثير  الطائرةة  لها  الكرة  لالعبي  األعلى  من  استخدم و،  التمرير 

للموسم    كرة الطائرةمركز محافظة االنبار بالأندية عينة من العبي  نت الوكامنهج التجريبي  الن  والباحث 

إضافة الى الوسائل االحصائية، وكذلك تم  ،  ين ( العب 10)  اشتملت عينة البحث علىو  ،2020-2021

ومناقش  البحث  نتائج  أتعرض  تحقيق  إلى  خاللها  من  التوصل  تم  والتي  وفروضه، ها  البحث  هداف 

الباحث من    من خالل   انوتوصل  الى مجموعة  إن    ،والتوصيات االستنتاجات  البحث  التمرينات  اولها 

ن التنوع  في  إالمركبة بتتالي المثيرات كانت فاعلة في تطوير تركيز االنتباه لالختبار البعدي، وثانيها  

الدافعية والحماس لدى الطائرة ساعدت في زيادة  بالكرة  الخاصة  التدريبية   العبي   استخدام األدوات 

إلى    ،البحث   عينة الباحثان  المثيرات ضرورة  ويوصى  بتتالي  المركبة  التمرينات  على  التركيز 

التدريبية    استخدامب دور  األدوات  لها من  لما  الطائرة،  بالكرة  التدريبية  المناهج  من  تكون جزءاً  وأن 

بها    فادة من النتائج التي خرجستالوا ضرورة  مهم في تطوير المستوى العقلي والمهارى والنفسي، و 

 .بحث ال
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The effect of complex exercises to develop concentration of attention 

and accuracy of passing skill from the top in volleyball 
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Abstract 

       The study aimed to prepare complex exercises to develop concentration 

of attention and accuracy of passing skill from the top for volleyball players, 

and to know the extent of the effect of compound exercises on the skills of 

focusing attention and accuracy of passing skill from above, while the 

hypotheses were that the compound exercises have a positive effect in 

developing focus of attention and accuracy of passing skill from The highest 

score for volleyball players, there are statistically significant differences 

between the tribal and remote tests in the variables under study, and the 

results confirm that compound exercises have a positive effect in developing 

the skill of passing from the top for volleyball players. In volleyball for the 

season 2020-2021, and the research sample included (10) players, in 

addition to the statistical means, as well as the results of the research were 

presented and discussed, through which it was reached to achieve the 

objectives and hypotheses of the research, and the researchers reached 

through the research a set of conclusions and recommendations, the first of 

which is The compound exercises in sequence of stimuli were effective in 

developing the focus of attention for the post-test, and secondly, the 

diversity in the use of The training tools for volleyball helped increase the 

motivation and enthusiasm of the players of the research sample, and the 

researchers recommended the need to focus on compound exercises by 

sequential stimuli using training tools and to be part of the training curricula 

for volleyball, because of their important role in developing the mental, skill 

and psychological level, and the necessity And take advantage of the results 

that came out of the search . 

Keywords: compound exercises, concentration of attention, accuracy of 

passing skill from the top in volleyball. 
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 الفصل األول  

 :التعريف بالبحث -1

 ته:مقدمة البحث وأهمي 1-1

متغيراتهرا البدنيرة والمهاريرة والخططيرة جعرل طرائرة لكررة الاللعبة  في  التطور المستمر    يعد 

كمرا تعرد لعبرة المدربين يهتمون بالبدء في تدريب األعمار الصغيرة لبناء األسس الصحيحة لالعبرين  

الباحثون  مما دعا،  هاجماهيري عند متابعيكبيرة وأعجاب  شعبيةوتنال  بالعالم    الكرة الطائرة متميزة  

يرادة االقبرال وز  ؛ وذلك من اجل رفر  مسرتوى الالعبرينلهذه اللعبة اهتماماً جيداً   في المجال الرياضي

 السرريعة   الكررة الطرائرة بالحراالت   وتتميرزواسر ،    رانتشاعلى ممارستها، فأصبحت لعبة مثيرة ذات  

متغيرة، إْذ يتم االنتقال من الهجوم إلى الدفاع وبالعكس وبسرعة عالية، مما يتطلب إعرداد ال  المواقفو

والتصرف  مجريات اللعب تمكن الالعبين من السيطرة على وعقلي  بدني  ومهاري وخططي ونفسي  

(:  "إن المهرارات الفنيرة هري مجموعرة 2011بالشكل األمثل. ويرى)حسين سربهان وارارق حسرن،  

األساسرية، لكرن االخرتالف يكرون فري اريقرة األداء   ت لتي اعتمدت في أدائها على المهاراالمهارات ا

والهدف من األداء واحتياجاتها إلى القدرات البدنية والحركية بشكل كبير كونها مهارات صعبة األداء 

تتطلب من ممارسيها خبرات سابقة وتدريبات لفتررة اويلرة لكري يسرتطي  الالعرب مرن ضرب  األداء 

 المركبرة ، ومن هنا تكمن أهمية البحث في اعرداد البراحثون للتمرينرات (1)وصحيح وفعال"كل سليم  بش

برالكرة تركيز االنتبراه ودقرة التمريرر مرن األعلرى  ر مهارتي  المساعدة لتطو  التدريب أدوات    باستخدام

متغيررة التري وال على مهارات أساسية فنية عديدة وهي الحركات الهادفرة عن احتوائها فضالً الطائرة،  

كونها الدعامة القويرة التري تبنرى عليهرا   ممكن،  أسرع وقت وأقل مجهود ء بداعند األالالعب    هايحتاج

 تلك المهارات.الفريق إلى النجاح واالمتياز يتوقف على إتقان  اللعبة وان وصول الالعب أو

 : مشكلة البحث 1-2

الكررة الطرائرة  اصة بلعبة الخمن خالل ااالع الباحثون على الكثير من البحوث والدراسات  

المدربين عند تدريب فررقهم اسرتخدام اغفال  واضًحا    المباريات بعض االندية الرياضية، بد ومتابعتهم  

الباحثون سبب   عللي، والمستويات  الى افضل    بالالعبينجل الوصول  من ا  األدوات التدريبية المساعدة

تركيز االنتبراه ودقرة التمريرر المساعدة لتطوير    األدوات   تلك  خالية منتدريبية  الوحدات الذلك إلى أن  

اويلرة   الباحثون في مجالي التدريس والتردريب لفتررات   ، ومن خالل خبرةمن االعلى بالكرة الطائرة

الالعبرين   أداء  مسرتوى  دور كبيرر فري رفر   في العملية التدريبية  المساعدة  والوسائل  وجد أن لألدوات 

 
، العراق، بغداد، 1ا المهارات والخط  الهجومية والدفاعية في الكرة الطائرة، حسين سبهان صخي و اارق حسن ارزوقي:( 1)

 . 16، ص 2011دار الكتب والوثائق، 
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االداء  لتحقيرق والنفسرية لرديهم البدنيرةليرة والمهاريرة فضرال عرن العق القابليرات  ةتنميرذلك من خالل و

 االمثل.

 هدفا البحث: 3 -1

لالعبري الكررة التمريرر مرن األعلرى  عداد تمرينات مركبة لتطروير تركيرز االنتبراه ودقرة مهرارة  ا -1

 .الطائرة

مريرر مرن التتركيرز االنتبراه ودقرة مهرارة    تطرويرفري    مركبةالللتمرينات    الحاصل  تأثيرالمعرفة   -2

 األعلى في الفعالية .

  البحث: ضيتافر 1-4

للتمرينات المركبة االثر االيجابي في تطوير تركيز االنتباه ودقة مهرارة التمريرر مرن األعلرى إن   -1

 لالعبي الكرة الطائرة.

 رات المبحوثة . المتغي في والبعدية القبلية بين االختبارات  إحصائية داللة ذات  فروقهناك  -2

 لبحث:مجاالت ا 1-5

 .2021-2020للموسم  كرة الطائرةأندية مركز محافظة االنبار بال :المجال البشري -1

 .05/3/2022الى   2022 /10/01 : للمدة من المجال الزماني -2

 .لكرة الطائرةالمركز التدريبي في ملعب نادي الرمادي ل : المجال المكاني -3
 

 الفصل الثاني 

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية:  -2

 منهج البحث: 2-1

 البحث.مشكلة ألكثر مالئمةً لطبيعة االباحثون المنهج التجريبي  اعتمد 

 مجتمع البحث وعينته:  2-2

والبرال  عرددهم ار بالكرة الطائرة للدرجة األولرى،  محافظة االنبمركز  بأندية  تمثل مجتم  البحث  

مرن العبري لرت عينرة البحرث  ، وتمث)االنبار ، الصروفية ، ابرو ريشرة ، الجزيررة والوحردة(  أندية(  5)

، وترم اختيرارهم بالطريقرة ( العبرين 10والبرال  عرددهم )اإلعداد ولكرل نرادي العبرين مرن المعردين، 

 العمدية.

 : الوسائل واألدوات واألجهزة المستعملة  2-3

  -بالوسائل البحثية آالتية : الباحثوناستعان  -وسائل جمع المعلومات: 2-3-1

 ربية واألجنبية .المصادر والمراج  الع -
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 المالحظة والتجريب. -

  المقاييس واالختبارات  -

   باألدوات واألجهزة آالتية: اناستعان الباحث األدوات واألجهزة المستخدمة: 2-3-2

 .القانوني  ملعب الكرة الطائرة -1

 حبال مطااية. -2

 (.25الطائرة عدد) الكرة   كرات  -3

 اثقال.    ت كليترا -4

 ي  الصق، وصفارة وحاسبة يدوية علمية.   شرشري  قياس وساعة توقيت و -5

   اختيار االختبارات: 2-4

 (1اختبار شبكة التركيز لقياس قدرة الالعب على تركيز انتباهه)  2-4-1

 .(اختبار تركيز االنتباه ) صممه دورثي هارس وقام بتعريبه محمد حسن عالوي

  .باههاختبار شبكة التركيز يستخدم لقياس قدرة الالعب على تركيز انت

من  ممكن  عدد  اكبر  )/(على  شراة  يض   ان  الالعب  من  ويطلب  واحدة  دقيقة  االختبار  مدة 

 65األرقام التي تلي الرقم المعين الذي يحدده المدرب ويفضل ان يكون الرقم المحدد اقل من الرقم  

على الالعب ان فينبغي    17م  مراعاة تتاب  األرقام بصورة متتالية فمثال عند تحديد رقم البدء بالرقم  

الرقم   الرقم    18يقوم بوض  شراة )/(على  الرقم    19ثم  وهكذا وعدم محاولة وض  شراة   20ثم 

الرقم   الرقم    19)/(على  ثم  بالمقارنة    18أوالً  األرقام  اكبر من  يسجل عدداً  الذي  الالعب  ثانية وان 

من مكونة  جميعها  األرقام  تكون  ان  ويراعى  أكثر  تركيز  لديه  يكون  )   بزمالئه  مثل  و  01عددين   )

كما يمكن اجراء االختبار في العديد من المواقف التجريبية مثل االداء امام الزمالء او باضافة  ،  (02)

  بعض المتغيرات المشتتة لالنتباه .

 :(2)قياس دقة التمرير من األعلى اختبار التمرير من األعلى: 2-4-2

 .قياس دقة التمرير من األعلى الغرض من االختبار:

 ( م وكرة اائرة.4برج كرة سلة، مقعد سويدي يوض  أمام برج السلة وعلى بعد ) األدوات:

 مواصفات األداء: 

 

عالوي:  1)   حسن  محمد  للرياضين،(  النفسية  االختبارات  القاهرة،  1ا  موسوعة  للنشر،  الكتاب  مركز   ،1998 ،

 . 530ص

األسس العلمية للكرة الطائرة وارق القيرراس والتقررويم )برردني، مهرراري، ( محمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم؛  2)

 .203-202(، ص1997: )القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1ا معرفي، نفسي، تحليل(
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( مرة على  للقىك ةىرة السىلك على  أ  30يقف المختبر أمام المقعد السويدي ويقوم بأداء التمرير )

 تمر الةرة داخل الللقك م  دو  مالمسك اللولك.

 التسجيل:

 صليلك تدخل فيها الةرة الللقك دو  مالمستها.نقاط لةل تمريره  4 •

 نقاط لةل تمريره صليلك تدخل فيها الةرة بعد مالمستها الللقك. 3 •

 نقطك لةل تمريره صليلك تالمس بها الةرة الللقك وال تدخل. 2 •

 نقطك لةل تمريره صليلك تالمس فيها الةرة اللولك وتدخل الللقك. 1 •

 ك.درج 120الدرجك العظم  لالختبار هي  •

 

 (  1الشكل )

 بالكرة الطائرة  يوضح طريقة أداء اختبار دقة التمرير من األعلى

 التجربة االستطالعية:  2-5

على عينة صغيرة    الباحثون"التجربة االستطالعية: عبارة عن دراسة تجريبية أولية يقوم بها  

جربة االستطالعية على  أجريت التوقد    (1)   ، بهدف اختيار أساليب البحث وأدواته"م  ببحثه   قيامالقبل  

،   2022/ 1/ 8بتاريخ  السبت     يومفي  ، وقد أجريت    العبين  (10)   والبال  عددهم  العبي العينة  جمي   

ومعرفة    الباحثونصالحية التمرينات المعدة من قبل  من    الرابعة عصراً، وذلك للتأكد في تمام الساعة  

 التمرينات وكفاءة فريق العمل المساعد.  ازمنة 

 

 

عبد1) تهللا(  في  والبليومتري  الباليستي  مقترحة ألسلوبي  تدريبات  تأثير  خالد مخلف:  البدنية   القدرات  طوير بعض 

 .  87، ص 2011الخاصة ومهارتي اإلرسال الساحق وحائ  الصد بالكرة الطائرة: رسالة ماجستير، جامعة االنبار،  
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 : بة الميدانية التجر  2-6

 االختبارات القبلية:   2-6-1

يوم    الباحثونقام   البحث  عينة  أفراد  على  القبلية  االختبارات  في    2022/ 1/   10االثنين  بإجراء 

الطائرةالرمادي  نادي  ملعب  على  الرابعة عصرا  الساعة   المساعد، بالكرة  العمل  فريق  وبمساعدة   ،

   القبلية . ، وتم إجراء االختبارات ( العبين 10البال  عددهم ) وعينة العبي الوقد حضر جمي   

 االختبارات البعدية:  2-6-2

الطريقة    الباحثون  ، وقد اتب 2022/ 03/ 05  وبتاريخ  السبت يوم  في  تم إجراء االختبارات البعدية  

أتبع  التي  القبليةونفسها  االختبارات  في  والتي    ها  للتجربة  المقررة  المدة  من  االنتهاء  بعد  وذلك  ؛ 

( حرص  8استغرقت  وقد  أسابي ،  القبلية    مراعاة  على    الباحثون(  لالختبارات  الظروف  جمي  

 ومتطلباتها عند إجراء االختبارات البعدية من ناحية الوقت والمكان ووسائل االختبار. 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث:   2-7

 للحصول على نتائج البحث:  SPSSالحقيبة االحصائية  الباحثونستخدم ا

 الفصل الثالث 

 عرض النتائج وتحليها ومناقشتها:   -3

 : عرض النتائج وتحليها بين االختبارين القبلي والبعدي لمهارة استقبال االرسال  3-1

   (1جدول )

المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين   (Tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

 تركيز االنتباه   القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في 

 المهارات
 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 ع ف َس ف
 Tقيمة 

 المحسوبة

داللة 

 + ع -س + ع -س الفروق * 

 معنوي 3.563 0.646 0.727 1.843 13 1.834 12.181   تركيز االنتباه

 ( 9=1-10( وامام درجة حرية )0.05( تحت مستوى داللة )2.202الجدولية ) ((T* قيمة 

جدول)  من  نتائج 1يتبين  االنتباه  اختبار   (  قد إ،  تركيز  للفروق  الحسابي  الوس   قيمة  أن  يتبين  ذ 

من    ( وهي اكبر3.563وظهرت قيمة ت المحسوبة )  (0.646وبانحراف معياري قدره )(  0.727بلغت )

 ( الجدولية ويدل ذلك على وجود فروق معنوية لصالح االختبار البعدي .Tقيمة )

 : تركيز االنتباه اختبار  مناقشته نتائج  3-1-1

نتائج في الجدول)  من خالل ما تم النتائج وجود   تركيز االنتباه  ( الختبار1عرضه من  أظهرت 

سبب    الباحثونالبعدي، ويعزو    الح االختبارولص  البعدي  القبلي واالختبار  فروق معنوية بين االختبار

المعنوية   الفروق  تلك  البحث    لالعبي  ظهور  تأثير  عينة  الإلى  المثيرات  التمرينات  بتتالي  مركبة 
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الواضح   االدوات في  وتأثيرها  باستخدام  المركبة  التمرينات  ألن  اإلعداد؛  لمهارة  االنتباه  مظاهر 

ارة القدرات البدنية والعقلية والمهارية، مما أثرت في التدريبية قد تميزت بخصائص عملت على استث 

دقة ووضوح  يؤثر في  االنتباه  البحث، وإن" تركيز  لعينة  العقلية  والقدرات  المهاري  الجانب  تطوير 

 .   (1) وإتقان النواحي الفنية ألجزاء المهارة الحركية"

ويل انتباهه بمرونة سلسلة  (" ان الالعب القادر على تح1998،  نبيل عبد الفتاح حافظ)  وأكد ايضا

 .(2)  بين مجموعة من المثيرات المختلفة يدل على مرونة تفكير الالعب وعدم جموده  

الدماغ،    الباحثونرى  وي لها  يتعرض  التي  المثيرات  م   التعامل  تتيح  العقلية  المعالجة  إن سالمة 

ن خالل سرعة االستجابات  م  لكرة الطائرةوهي بدورها تؤدي دوراً أساسياً في إعداد وتكامل العبي ا

إذ    ،من تأثير في تطوير المستوى المهاري    الما لهوذلك بسبب سرعة االداء وابيعة اللعبة،    الحركية

الت هذه  على  نري متحتوي  مشابهة  ات  األدوات   ،الحقيقية  المنافسة  لمواقفحركات  مالئمة  أن  كما 

المست لتطوير  خد التدريبية  التمرينات و  ةمهارالمة  تلك  وإمكانياتهم    انسجام  البحث  عينة  مستوى  م  

 كان لها االثر االيجابي لتطوير مستوى اداء الالعبين في متغيرات البحث ..وقابلياتهم

 ( 2جدول )

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين  Tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 3-2

 دقة مهارة التمرير من األعلى  بالكرة الطائرة  التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 

 المهارات
 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 ع ف َس ف
 Tقيمة 

 المحسوبة

داللة 

 + ع -س + ع -س الفروق * 

دقة مهارة التمرير من 
 األعلى

 معنوي 4.192 3.018 4 6.488 44.9 4.570 41

 ( 9=1-10( وامام درجة حرية )0.05تحت مستوى داللة )  (2.202الجدولية ) (T)* قيمة 

مهارة استقبال االرسال اذ يتبين أن قيمة الوس  الحسابي للفروق  اختبار  نتائج    (2يتبين من جدول)

( وهي اكبر من  4.192وظهرت قيمة ت المحسوبة )   (3.018( وبانحراف معياري قدره )4قد بلغت )

 ود فروق معنوية لصالح االختبار البعدي .( الجدولية ويدل ذلك على وج Tقيمة )

  :بالكرة الطائرة اختبار دقة مهارة التمرير من األعلى  مناقشته نتائج  3-2-1

( الختبار دقة مهارة التمرير من األعلى  بالكرة  2من خالل ما تم عرضه من نتائج في الجدول) 

واالختبار البعدي ولصالح االختبار    الطائرة، أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي

تأثير   إلى   البحث  عينة  إلى  بالنسبة  المعنوية  الفروق  تلك  ظهور  سبب  الباحثون  ويعزو  البعدي، 

من  تتضمنه  وما  الطائرة  بالكرة  األعلى   من  التمرير  مهارة  دقة  تطوير  في  المركبة  التمرينات 

 

 .   74ص ،1986القاهرة، عالم الكتب،  ،انتقاء الموهوبين في المجال الرياضيأبو العال أحمد وأحمد عمر؛  )1(

 .  15ص ،1998القاهرة، مكتبة زهراء الشرف،  ، وبات التعلم والتعليم العالجيصعنبيل عبد الفتاح حافظ ؛  )2(
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رة إلى أعلى وإلى مكان مناسب بعد استقبالها  تكرارات ألداء المهارة، فاألعداد "هو عملية تمرير الك

ليقوم  الضارب  الالعب  إلى  لتصل  اتجاهها  وتغير  تمريره  أو  ساحقة  أو ضربة  المنافس  إرسال  من 

 .(1)من اللمسة الثانية" بدوره بوضعها بضربة ساحقة داخل ملعب المنافس وغالباً ما يكون

أداء مهارة   عند   واالتقان   دقةالالالعبين    منب  الكرة الطائرة الحديثة تتطل  لعبة  أن  ون ويرى الباحث 

نتيجة لظهور التشكيالت   العقلية  القدرات    تطوير  التمرير من األعلى، فضالً عن قيد الدراسة وذلك 

ما  وإذا  الساحق  بالضرب  المنفذة  أو  المرسلة  للكرات  العالية  والسرعة  والدفاع  الهجوم  في  المتقدمة 

ف المعدين جانباً  الالعبين  التمرير  وضعنا  أننا يجب أن نحصل على العبين مهاجمين يجيدون مهارة 

يتسنى لكي  األعلى  في    من  إليها  الوصول  المعد  فيها  يستطي   ال  التي  الكرات  في  المعدين  مشاركة 

الكفاية، فاألعداد   بما فيه  التمرير ناجحاً  الفريق عندما ال يكون  المناسب لكي ال تضي  جهود  الوقت 

الغرض منه ابتكار هجوم مثالي، وابقاً لهذا الموضوع تؤدى المهارة من مواق   "هو أداء فني موجه،  

 . (2) وأوضاع متنوعة للجسم"

 الرابع  فصلال

 االستنتاجات والتوصيات: -4

 االستنتاجات: 4-1

 :  الباحثونفي ضوء نتائج البحث استنتج 

ان   -1 تركيز  التمرينات  ظهر  تطوير  في  فاعلة  كانت  المثيرات  بتتالي  نتائج  المركبة  في  االنتباه 

 االختبار البعدي.  

 تطور في دقة مهارة التمرين من األعلى لعينة البحث.  -2

الدافعية  إ  -3 زيادة  في  ساعدت  الطائرة  بالكرة  الخاصة  التدريبية  األدوات  استخدام  في  التنوع   ن 

 والحماس لدى عينة البحث. 

 التوصيات : 4-2

انب الذهني  بتتالي المثيرات وأن تكون جزءاً التركيز على التمرينات المركبة ذات الجضرورة   -1

من المناهج التدريبية بالكرة الطائرة، لما لها من دور مهم في تطوير المستوى البدني والمهاري  

 والنفسي.  

مهار -2 تطوير  في  التدريبية  األدوات  استخدام  األعلىة  ضرورة  من  التمرير  الطائرة.   دقة   بالكرة 

 . بحث رج بها الفادة من النتائج التي خ ستالوا

فئات  -3 وعلى  مشابهة  دراسات  إجراء  اللعبة لمختلفة    عمرية    ضرورة  عليها  ترتكز  قاعدة  تكون 

 مستقبالً. 

 

 .49، ص2000القاهرة، مكتبة ومطبعة الغد،   ،1ا الكرة الطائرة المعاصرة( علي حسنين حسب هللا )وآخرون( 1)
(2) Larry Kich; Demands and terminology of setting: (volley tech fivb, No. 4, 1990). 
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