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 مستخلص البحث
 

  التعرف على تأثير تمرينات باستخدام ادوات مختلفة في بعض القدرات  البدنيةهدف البحث الى   

 عينة البحث .اما ريبي التخصصي بالكرة الطائرة. لالعبي المركز التدواداء مهارة الضرب الساحق 

( 51-51عينة البحث من العبي المركز التدريبي  التخصصي بالكرة الطائرة بأعمار )تكونت فقد 

وتم  ين( العب51(. وقد شملت عينة البحث )9191-9152سنة و بالطريقة العمدية للعام الدراسي)

( من مجتمع %01تكون النسبة المئوية للعينة قد مثلت  ) ،استبعاد العبين )الليبرو( من عينة البحث 

ً في تطوير القوة االنفجارية لعضالت أن استنتج الباحثان  ،البحث  للمنهج التدريبي تأثير إيجابيا

الرجلين والذراعين، والضرب الساحق ، مما يدل على تأثير المنهج التدريبي الذي أعدّه الباحثان في 

االستفادة من المنهج التدريبي المعدّ من قبل الباحثان في بناء مناهج وصو ،وأتطوير هذه القدرات 

مشابهة لتطوير بعض القدرات البدنية مهارة الضرب الساحق بالعبي الكرة الطائرة .وتعميم المنهج 

سنة .ضرورة اهتمام المدربين  (14-16)التدريبي المقترح في تدريب ناشئ الكرة الطائرة بأعمار 

 ت التي اعتمدها الباحث لقياس القدرات البدنية ومهارة الضرب الساحق .باالختبارا

 البيئة التدريبية، القدرات البدنية، الضرب الساحقالكلمات المفتاحية : 
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The Influence of the Exercises using Training Equipment under  a 

Training Environment  on Improving some Physical Abilities and the 

Spike Accuracy of the Players at the Specialized Training Center for 

Volleyball 

Instr. Assist. Ethar Hamdi Abdulrahman Omran                Prof. Dr. Adnan Fad’us Omar    

         Ministry of Education – Al-Anbar          University of Anbar – College of             

Physical of Education     Directorate                           Education and Sports 

  

 Abstract 

     This study aims at investigating the influence of the exercises using 
training equipment under a training environment on improving some 

physical abilities and the spike accuracy of the players at the Specialized 

Training Center for Volleyball. As for the sample of the study, it includes 
(15-17) year old volleyball players at the specialized training center using 

non-random sampling method of the academic year (2019-2020). The 

sample is of 10 players where Libro players are excluded from the sample. 

Thus, the sample represents 80% of the research community. The 
researchers conclude that the training program has a positive influence on 

improving muscles explosive power of the legs and arms in addition to the 

power of the spike. This shows the great influence of the training program 
prepared by the researchers to improve the player’s physical abilities. 

Therefore, the researchers suggest using the studied training program in 

building similar training programs by other specialists to improve the 

physical abilities and the spike power of the players. They also suggest that 
such programs are advised to be used to train younger players from (14-16) 

years old. Finally, coaches are advised to use the same measurements used 

in this study to identify the physical abilities and the strike power. 
Key words: training environment, physical abilities, spiking 
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 االول الفصل

 :التعريف بالبحث  -2

 :مقدمة البحث وأهميته  2-2  

ان لعبة الكرة الطائرة واحدة من االلعاب الجماعية التي حققت شعبية كبيرة وانتشارا واسعا على       

المستوى الرياضي في العالم، السيما في السنوات االخيرة، ويعود سبب هذا االنتشار الى ممارستها  

وف واالماكن والى التطور الكبير والمتسارع الذي حدث وما زال يحدث لهذه اللعبة، اذ في كل الظر

شهدت تغييرات تعديالت كثيرة سواء اكانت في تغيير االساليب الخططية وتطورها ام التغييرات التي 

مام شملت قواعد اللعبة وطرائق التدريب المختلفة . واخذ االهتمام بها يتزايد وأصبحت تستأثر باهت

الكثيرين في دول عديدة من العالم لما لها من خصوصيات ومتطلبات تتصف باإلثارة والتشويق. إذ 

تعتمد مزاولتها على العمل الجماعي، وتوفير الكادر التدريسي والتدريبي المتميز  إلى جانب تطوير 

يبية المناسبة وتهيئة القدرات البدنية والمهارية وغيرها من القدرات من خالل استخدام األساليب التدر

  اإلمكانات والوسائل الالزمة وغيرها من األسس المهمة التي ترتكز عليها اللعبة .

يعد اإلعداد البدني من أهم الدعائم التي يرتكز عليها المدرب للوصول بالفرد إلى األداء األمثل     

ه البدنية لمواجهة للنشاط الرياضي كما أنه يهدف إلى تطوير إمكانيات وتحسن مستوى قدرات

متطلبات التقدم في أساليب الممارسة لألنشطة الرياضية حتى يصل بالفرد بالمستوى المطلوب أداؤه 

 . في المنافسة لتحقيق الهدف

ويقصد باإلعداد البدني في الكرة الطائرة  قدرة الجسم على التكيف مع التدريبات ذات األحمال    

العودة إلى الحالة الطبيعية بسرعة ، ويزداد أهمية اإلعداد البدني على  القوةالتدريبية المختلفة ، و

لالعب الكرة الطائرة في تحسين مستوى األداء المهارى والخططي ، كما أنه يساعد على سرعة 

  )1)التعلم واتقان  المهارات الجديدة والمعقدة . 

ى مختلف المستويات وألغلب ان اسلوب التدريب الدائري اهمية كبيرة في تدريب الالعبين عل     

الفعاليات الرياضية ،وذلك لما يتصف به من خصائص ومميزات تساعد على االرتقاء بمستوى 

الصفات البدنية والنواحي المهارية والخصائص الفسلجية والنفسية ، ويساعد على تنمية القدرات 

دة محطات كل محطة لها البدنية للفرد .والتدريب الدائري عبارة عن وحدات تدريبية تقع على ع

                                                   
 5221، االسكندرية ، مطبعة سامي ، رة بناء المهارات الفنية والخططيةالكرة الطائزكي محمد محمد حسن :  (1)

 . 63،ص
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تمرين معين بحيث يمر الشخص على هذه المحطات كافة يتم االداء فيها لزمن محدد او عدد من 

 (1)التكرارات على وفق شدة مقرر .

ومهارت البدني  قدراتوقد تكمن أهميته البحث في اعداد تمرينات خاصة لتطوير بعض ال     

تخصصي بالكرة الطائرة  ، واالهتمام باستخدام بعض لالعبي المركز التدريبي الالضرب الساحق 

االدوات المساعدة  لرفع مستواهم . وبالتالي الوقوف على إحدى الجوانب األساسية والمهمة ومالها 

من دور على اعداد الالعبين بما يتناسب مع متطلبات اللعبة  ، فان الالعب المعد اعداداً جيدا  بدنياً 

دة ألداء وتنفيذ المهارات الفنية واالقتصاد في الجهد ومن ثمَّ يكون االنجاز مهارياً يكون في حالة جي

 نحو االفضل . 

  :مشكلة البحث 2-0

ركننز بناالطالع علننى المننهج التنندريبي الموضنوع منن قبننل مندربي الم الباحثنان ومنن خنالل قيننام      

)االختبارات في المركز التدريبيوكذلك قيامه بمشاهد بيانات االختبارات البدنية والمهارية  التدريبي 

التي يقوم بها المدرب بشكل شهري على العبي المركز وهي ضمن المنهج التدريبي المتبع  الوسطية(

من قبلهم واجرائه بعض المقابالت الشخصية مع مندربي الحنا ان المندربي ال يولنون اهتمامناً كبينراً 

يركزون جل اهتمامهم على المهنارات االساسنية البدنية  ضمن مفردات المناهج التدريبية اذ  بالجانب

متناسين ان الجانب البدني الخاص باألداء له تأثيراً كبيراً في االرتقاء بمستوى اداء الالعبين مهارينا. 

 الباحثان وهذا ما قد تبين في نتائج االختبارات البينية للجوانب البدنية والمهارية الخاصة . حيث الحا 

ى الالعبين من خالل  نتائج االختبنارات البينينة المهارينة . ومنن هنذا المنطلنق تطورا نسبيا في مستو

لما لها من ان يستخدم تمرينات باستخدام ادوات مختلفة لتطوير بعض الجوانب البدنية   الباحثان اراد 

 بالكرة الطائرة . تأثير على مهارة الضرب الساحق 

 :البحث  اهدف 3-1

لالعبي بعض القدرات  البدنية  تطوير مختلفة في ينات باستخدام ادوات تمرالالتعرف على تأثير .5  
 المركز التدريبي التخصصي بالكرة الطائرة.

تطوير دقة اداء مهارة الضرب الساحق تمرينات باستخدام ادوات مختلفة في الالتعرف على تأثير  .9

 لالعبي المركز التدريبي التخصصي بالكرة الطائرة.

 :ثالبح يتاضفر 4-1

  هناك فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي في بعض القدرات البدنية لالعبي  1-

 .ولصالح االختبارات البعديةالمركز التدريبي التخصصي بالكرة الطائرة   

                                                   

  932،ص 9155،سوريا ، دار العراب ودار النور ،  5،ط اساسيات التدريب الرياضي( موفق اسعد محمود :  1)
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لالعبي المركز  الضرب الساحقهناك فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي في دقة اداء  2-

 .  ولصالح االختبارات البعديةالكرة الطائرة التدريبي التخصصي ب

 :مجاالت البحث  2-5

( سنة  51-51العبي المركز التدريبي التخصصي بالكرة الطائرة بأعمار)المجال البشري :  2-5-2

 محافظة األنبار.  –في قضاء هيت 

 .  99/55/9152 إلى   9152/ 3/0المدة من المجال ألزماني :  2-5-0

 اعدادية هيت للبنين. ساحة مكاني : المجال ال 2-5-0

 ثانيال فصلال

 :منهجية البحث و إجراءاته الميدانية -0

 :منهج البحث  0-2

ة التجريبيننن ةالمننننهج التجريبننني و بأسنننلوب التصنننميم التجريبننني للمجموعننن الباحثنننان اسنننتخدم  

 ذات االختبارين القبلي و البعدي  . الواحدة

 :عينة البحث  0-0

عيننننة البحنننث منننن العبننني المركنننز التننندريبي  التخصصننني بنننالكرة الطنننائرة   الباحثننناناختنننار   

 (. 9191-9152( سنة و بالطريقة العمدية للعام الدراسي)51-51بأعمار )

وتنننم اسنننتبعاد العبنننين )الليبنننرو( منننن عيننننة البحنننث  ين( العبننن51وقننند شنننملت عيننننة البحنننث ) 

 ( . %01قد مثلت  )  البحث النسبة المئوية للعينة ،حيث اصبحت

 :األجهزة و األدوات و وسائل جمع المعلومات   0-0

 -حاسننننبة رقمينننة الكترونيننننة  -جهننناز حاسنننوب  - كننناميرا تصنننوير فننننديو -سننناعة توقينننت نننننوع ) 

حبنننال مطاطينننة  -كنننرات الطنننائرة  -ماسنننك كنننرة   -حامنننل كنننرات - قانونينننةسننناحة كنننرة الطنننائرة  

 -صنننافرة –(كغنننم 4-6-9كنننرات طبينننة مختلفنننة ) -(م 61)شنننريص قيننناس  -شنننريص الصنننق ملنننون و

المصنننادر العربينننة و  -(سنننم 11-41-61مواننننع مختلفنننة االرتفننناع ) -مسننناطب مختلنننف االرتفننناع 

         .(شبكة االنترنيتوالتجربة االستطالعية  -االختبارات و القياس  -األجنبية 

 :إجراءات البحث   0-4

 :تحديد متغيرات البحث )البدنية والمهارية(  0-4-2

متغيرات البحث من االمور المهمة واالساسية في موضوع البحث ، والمراد تطويرها  لدى ان تحديد   

العبي المركز التدريبي التخصصي بكرة الطائرة  ، حيث تم تحديد المتغيرات البدنية والمهارية من 
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 ن الباحثامن خالل اعتمادهم على مشكلة البحث التي تم استخالصها من جراء قيام  . الباحثان قبل 

 بمالحظه االختبارات التتبعية )البينية( التي يقوم بها مدربي المركز التدريبي. 

 (2جدول )

 يبين متغيرات البحث التي تم تحديدها

 المالحظات الصفة او القوة المتغيرات

  القوة االنفجارية للذراعين 

  القوة االنفجارية للرجلين

  الضرب الساحق 

   

 :تخدمة االختبارات المس 0-4-0

االطالع على المصادر والدراسات بعد ان والباحثان بعد تحديد متغيرات البحث من قبل        

 السابقة تم اختيار االختبارات التالية .

 ( 1)كغم( باليدين. 3اختبار رمي الكرة الطبية زنة ): اوالا 

 الغرض من االختبار: قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعين والكتفين.

كغم(، كرسي، حزام تثبيت الجذع، شريص قياس، منطقة  2ألجهزة واألدوات: كرة طبية زنة )ا -

 فضاء مستوية، محكم .

يجلس المختبر على الكرسي والكرة الطبية محمولة باليدين فوق الرأس على   مواصفات األداء: -

لخلف أن يكون الجذع مالصقا لحافة الكرسي، ويوضع الحزام حول الصدر بحيث يمسك من ا

عن طريق محكم وذلك لغرض منع المختبر من الحركة لألمام أثناء رمي الكرة باليدين فقص من 

 دون استخدام الجذع.

 يعطى للمختبر ثالث محاوالت يسجل أفضلها . الشروط: -

 يعطى للمختبر محاولة مستقلة في بداية االختبار كتدريب على األداء .

األداء ال تحتسب النتيجة ويعطى محاولة أخرى بدال عندما يهتز الكرسي أو يتحرك في أثناء 

 منها.

طريقة التسجيل: تحسب المسافة بين الحافة األمامية للكرسي وأقرب نقطة تضعها الكرة على  -

  ( .1، كما موضح بالشكل )األرض

                                                   

للطباعة  ف جامعة القادسية ، الطي ،االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضيعلي سلوم جواد : (1) 
 .42،ص 4002،
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 ( يوضح الختبار القوة االنفجارية للذراعين1شكل )

ا   .(1)ت لسارجنت : اختبار الوثب العمودي من الثباثانيا

 العضلية للرجلين. القوةالهدف من االختبار: قياس 

م( وشريص قياس وسبورة مثبتة علنى حنائص 6.11األجهزة واألدوات المستخدمة: جدار ارتفاعه ) -

م( ترسم عليها خطوط باللون األبيض وتكون المسنافة بنين خنص 5.11م( وطولها )1.1عرضها )

لطباشير وقطع من القماش لمسح السبورة بعند قنراءة كنل سم(، كذلك يستخدم قطع من ا 2وآخر )

محاولة يقوم بها المختبر، يمكن أيضاً استخدام السبورة بحيث تثبنت علنى الحنائص وتكنون حافتهنا 

م(، كما يمكن أن تكون السبورة متحركة وتثبنت حسنب طنول 5.11السفلى مرتفعة عن األرض )

 المختبر مع الذراع وبعد ذلك يتم قفز المختبر.

طريقة أداء االختبار: يمسك المختبر قطعة من الطباشير ويقف مواجها السبورة ثم يقنوم المختبنر  -

بمد ذراعه الماسكة لقطعة الطباشير لألعلى بكامل امتندادها لعمنل عالمنة علنى السنبورة ثنم يسنجل 

سفل مع الرقم بعدئذ يقوم المختبر بمرجحة الذراعين لألسفل والى الخلف مع ثني الجذع لألمام واأل

ثني الركبتين بعدها يقوم بمد الركبتين والدفع بالقدمين معاً للوثب لألعلى مع مرجحة الذراعين بقوة 

لألمام ولألعلى للوصول بهما إلى أقصى ارتفاع ممكن حينث يقنوم بوضنع عالمنة بالطباشنير علنى 

 السبورة في أعلى نقطة يصل اليها.

 شروط االختبار: -

 طة القدمين معاً من وضع الثبات وليس بأخذ خطوة.الوثب لألعلى يكون بواس -5

 يجب أخذ القياسات ألقرب سم واحد. -9

 لكل مختبر محاولتا تسجيل أفضلهما. -6

 عدم مد قطعة الطباشير خارج أصابع اليد. -4

                                                   

 .00،ص المصدر السابق( علي سلوم جواد : 1)
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عند أداء العالمة األولى يجب عدم رفع العقبين من األرض كما يجب عدم رفع كتف النذراع  -1

 ن مستوى الكتف اآلخر. المؤدي للحركة ع

التسجيل: يتم التسجيل بعدد السنتمترات التي توصل اليها المختبر من وضع الوقوف والعالمة التي   -

يصل اليها نتيجة الوثب لألعلى، حيث تعد العالمة )المسافة بين العالمة األولى والعالمة الثانية عن 

 االختبار(.( يوضح طرقة 2العضلية للرجلين(. الشكل ) القوةمقدار 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 يوضح اختبار القوة االنفجارية للرجلين. ( 2الشكل )

ا ثا  :(1): الضرب الساحقلثا

 الغرض من االختبار: قياس دقة الهجوم الساحق في المثلث الداخلي من ملعب المنافس.

(. بحيث يقسم الملعب 4ل رقم )االدوات: خمس كرات طائرة، يقسم الملعب كما هو موضح في الشك
إلى مثلثين )نصف الملعب المقابل( ثم يقسم المثلث الداخلي )جهة الشبكة( إلى ثالث مناطق عرض 

 م(.6كل منطقة )

 مواصفات األداء: بعد اإلعداد يقوم المختبر بالهجوم الساحق نحو المثلث الداخلي لجهة الشبكة.

 الشروط:
 لكل مختبر خمس محاوالت. -

 يكون اإلعداد جيداً في كل محاولة. يلزم إن -

 تحسب الدرجات وفقاً لمكان سقوط الكرة كما يلي: -

 ( درجات.3في المنطقة األولى ) -أ

 ( درجة.5في المنطقة الثانية ) -ب

 ( درجات.5في المنطقة الثالثة ) -ج

 خارج هذه المناطق يحصل المختبر على )صفر(. -د

المحاوالت الخمس، أي إن الدرجة النهائية التسجيل: يسجل للمختبر الدرجات التي حصل عليها في 

  ( درجة.91لهذا االختبار هي )

                                                   

،  5221، القاهرة ، 5، طاالسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقويم ( لؤي غانم الصميدعي واخرون: 1)

 .915ص
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 يوضح اختبار مهارة الضرب الساحق ( 3شكل ) 

 :إجراءات البحث الميدانية  0-5

 االختبارات القبلية )البدنية والمهارية( :  0-5-2

السننبت  فنني يننومالدراسننة لعينننة البحننث قينند   بتطبيننق االختبننارات القبليننة للمتغيننرات الباحثننان قنام     

قدر اإلمكان ضبص المتغيرات  الباحثان . وقد راعى (  الساعة الخامسة عصرا54/2/9152الموافق )

 من حيث الوقت، والمكان، وفريق العمل المساعد.

 تجربة البحث الرئيسة:  0-5-0

ائرة  . ومنن خنالل مشناهدته على المصادر و المراجع الخاصنة بنالكرة الطن الباحثان وبعد اطالع     

لللعبننة مننن خننالل التقنندم الحاصننل فنني اعننداد الفننرق العلميننة عبننر شننبكة االنترنيننت . واالطننالع علننى 

الدراسات السابقة  التي تناولت استخدام البرامج التدريبية في مختلف الفعاليات الرياضية . فضال عن 

ع علنى التندريبات التني تعنرض علنى شنبكة المتواضعة في مجال اللعبة وكذلك االطال خبرة الباحثان

بوضنع تمريننات خاصنة باسنتخدام ادوات مختلفنة بتطنوير بعنض الجواننب   الباحثان االنترنيت . قام 

 الباحثنان بالكرة الطائرة  للمركنز التندريبي التخصصني . واخنذ فيهنا  ومهارة الضرب الساحقالبدنية 

المخصص للقسم الرئيسني فني الوحندة التدريبينة و نظرا للمرحلة العمرية فضالً عن  مراعاته للوقت 

 كذلك مدى توفر األدوات الستخدامها في تجربة البحث الرئيسية . 
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 والحبال المطاطية  استخدام االرض الرملية ب الباحثانقام 

 . 52/55/9152ولغاية  52/2/9152تطبيق التمرينات في يوم الخميس الموافق  تم* 

لوب الدائري في تنفيذ التمرينات بشدة التدريب الفتري .حيث استخدم األس الباحثان * استخدم 

مجموعة من االدوات المساعدة واالوزان المختلفة في تنفيذ التمارين المختارة ، )جهاز  الباحثان 

الثابت الذي يساعد على اداء المهارات الهجومية المختارة قيد الدراسة ، وجهاز الكرة  حامل الكرات

الثابتة الذي يستخدم فيه الالعب اداء التكنيك المهاري وكذلك استخدام الحبال المطاطية الثابتة على 

 الجهاز وجسم الالعب والمتحركة بدون جهاز، . واستخدم االرض الرميلة .

( وحدات تدريبية في األسبوع أيام السبت 6( وحدة تدريبية وبواقع )94على )* اشتمل المنهج 

 ( أسابيع لإلعداد الخاص.0والثالثاء  والخميس واستغرق تطبيق المنهج المستخدم )

* قسم الوحدة التدريبية على وفق أقسام الوحدة الثالثة وهي القسم التحضيري والرئيسي والختامي 

 م الرئيسي من الوحدة التدريبية.وتم استخدام جزء من القس

 ( دقيقة .11-61* حيث بلغ مجمل الوقت الكلي المستخدم من القسم الرئيسي )

 . توتها التمرينات المعادلة التاليحساب الشدة الكلية للوحدات التدريبية التي اح الباحثان * استخدم 

ن المخصص لكل تمرين في وكذلك تم استخراج الحد االقصى للتمرينات المستخدمة لتحديد الزم

الوحدة التدريبية وحسب الشدة .كذلك لتحديد فترات الراحة بين التكرارات والمجموعات حسب زمن 

 وشدة االداء .

 الشدة المطلوبة × احسن انجاز                                                 

 النسبة المئوية للشدة الجزئية =    

                                                         511          

 االختبارات البعدية :  0-6-0

الخمنننننننيس الموافنننننننق  تبنننننننارات البعدينننننننة لعيننننننننة البحنننننننث ينننننننومبتطبينننننننق االخ الباحثنننننننان قنننننننام 

قننندر اإلمكنننان ضنننبص المتغينننرات فننني الظنننروف القبلينننة  الباحثنننان ( ، حيننث راعنننى 90/55/9152)

   ريق العمل المساعد.نفسها من حيث الوقت والمكان وف

 الوسائل االحصائية : 0-9

 ما يلي: يتــــم معالجة البيانات اإلحصائية بواسطة استخدام      
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 (1)الوسص الحسابي 

 مجـ س                                       

 س  =  ـــــــــــــــــــــــ                     

 ن                                                          

 (2) .لمتوسطين مرتبطين t. t.estقانون  -
 َس ف                   

     T ــــــــــــــــــــــــ = 

 ع ف                  

 ن                   

 الفصل الثالث

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : ـ0

حننث  فنني كننل مننن االختبننارين القبلنني والبعنندي، يتضننمن عننرض وتحليننل نتننائج متغيننرات الب    

ووضعها في جداول تسهل مالحظة الفروق والمقارنة بينهما ومن ثم مناقشنتها لغنرض الوصنول إلنى 

 تحقيق أهداف البحث والتحقق من فروضه

 (0جدول )

Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي )
．

 حثفي متغيرات الب ( المحسوبة والجدولية
 

(2.36) قيمت )ت( الجدولية بلغت 
．．．．．．

-8امام درجة حرية)
．

 (3035وتحت مستوى داللة) 7( =2

 

 ات القبلية ختباراللمتغيرات القدرات البدنية نتائج عينة البحث في  (3-1)من خالل ما بينه الجدول 

ة معياري ات وبانحراف( 43.26،8، 4.37ة على التوالي )ط الحسابياوساال تفقد بلغ

 اتوبانحراف( 63،95.61، 5.85بلغت االوساط الحسابية البعدية ) في حين( .0.26،7.65،9.56)

( وبلغ انحرافات 19.55،56.61، 1.51وبلغت اوساط الفروق ) (9.60، 3.13، 0.34) ةمعياري

فقد  (7.51،55.66 ،16.77المحسوبة والبالغة  (T)خراج قيمة وباست (7.34،6.66، 0.26الفروق )

                                                   

حاو   التربياة التطبيقاات اححصاائية واساتخدامات الحاساوب فاي بوديع ياسنين التكريتني وحسنن محمند ألعبيندي:  (5)

 .5222، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، الرياضية

بغنننداد، دار الكتنننب والوثنننائق  ،مباااادل الطرائاااق االحصاااائية فاااي التربياااة الرياضاااية: ( علننني سنننموم الفرطوسننني 2)

           .531،ص9153،

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

 قيمة االوساط االختبارات البعدية االختبارات القبلية
(T)قيمة 
．．．

 

 المحسوبة

 داللة

 الفروق

 
¯س
．
 ±

．
ع   ع ف َس ف ± ع ¯س 

4.37 مسافة القوة االنفجارية للذراعين
．．．．

 0.26
．．．．

 5.85
．．．．

 0.34
．．．．

 1.51
．．．．

 0.26 16.77
．．．．．

 

43.26 سم القوة االنفجارية للرجلين 
．．．．．

 7.65
．．．．

 63.17
．．．．．

 3.1
．．．

3
．
 19.55

．．．．．
 7.34

．．．．
 7.51

．．．．
 

 22.00 0.00 20.07 0.08 02.07 0.20 8 درجة الضرب الساحق
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 (0.05)وبمستوى خطأ  (7)تحت درجة حرية  (2.36)الجدولية البالغة  (T)كانت أكبر من قيمة 

 . االختبارين القبلي والبعديوهذا يدل على وجود فرق معنوي بين 

،ظهننرت فننروق  معنويننة بننين  (2بعنند تحليننل النتننائج التنني تننم الحصننول عليهننا مننن خننالل الجنندول )

االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية في متغيرات القندرات البدنينة .  يعنزو الباحنث 

. ان اسنتخدام التمنارين  هذا التغيينر والتطنور النى مجموعنة عوامنل مختلفنة ادت النى التغيينر بالنتنائج 

كانت لها دور فعال في البرننامج التندريبي . حينث  الخاصة التي تم اعداداها من قبل الباحث والمشرف

كان تنفيها على وفق اسس علمية عند وضع متغيرات حمل التدريب على وفق امكانينة وقندرة الالعنب 

القصوي وحسب الفئة العمرية لعينة البحث ،  وكذلك الطريقة التدريبينة المسنتخدمة والتنزام العيننة فني 

. واسننتخدام االرض الرمليننة التنني تننم تنفيننذ جميننع التمننارين فنني تطبيننق مفننردات المنهنناج التدريبيننة 

 المجموعة التدريبية ،واستخدام االدوات المساعدة التي ادت الى اندفاع الالعبين في تنفيذ التمرينات .  

في  ان التطور في عضالت الذراعين والرجلين التي حصل لعينة البحث نتيجة استعمال الشدد المناسبة 

الحركنة تحندث دائمناً  بنأن ("5221رعند ، )تي تميزت بها طريقة التدريب الفتري إذ ينذكر التدريب وال

ضد مقاومة للتغلب عليها وعندما تصبح العضلة اكثر قوة فأن تأثير المقاومات يكون قليالً نتيجة لزيادة 

لنى التمنارين إاضنافة  .(1)" قوة العضلة والتي تعمل على زيادة سرعة الحركة بالتالي يقنل زمنن االداء 

علميننة وحسننب متطلبننات الطريقننة المسننتخدمة وقنندرة  والتكننرارات وفتننرات الراحننة  بشننددالمسننتعملة 

الالعب ،اضافتاً النى االجهنزة المسنتعملة مثنل الحبنال المطاطينة وجهناز المسناعد للكنرة الثابتنة وكنذلك 

كلمنا زادت شندة التندريب إذ يرى الباحنث اننه االرض الرملية  التي ساعدة على تطوير هذه القدرات . 

تمننارين المسننتعملة فنني البحننث السنناهم ذلننك فنني تطننوير قننوة عضننالت الننرجلين بسننرعة وهننذا يننرتبص ب

وطريقة التدريب المتبعة ومن المعروف ان صفة القوة المميزة بالسرعة لها عالقة بالقوى القصوى . إذ 

طوير القوة القصوى او رفع النتقلص أن تطوير القوة المميزة بالسرعة يتم أما بت ("5202)عصام،يذكر 

 . (2)" العضلي ويجب ربص مكونات االثنين لرفع مستوى القوة المميزة بالسرعة 

للمسنارات مشنابهة  التني كاننت قريبنة اواستخدام رمي الكرات الطبية بنأوزان وأوضناع مختلفنة  ان    

قنند سنناعد علننى إتقننان األداء  و هننذا األمننر الحركيننة للعضننالت العاملننة فنني اداء المهننارات الهجوميننة .

الحركي لهذا االختبار نتيجة التكرار ومن ثم ظهور التطور بشكل كبير عن االختبارات القبلية ،وهذا ما 

نحتاجه باألداء المتكرر للمهارات التي تحتاج إلى القدرة االنفجارية لعضنالت النذراعين مثنل اإلرسنال 

                                                   

البدنية والمهارية بكرة السلة ،  ( رعد جابر باقر : تأثير تدريب القوة المميزة بالسرعة على بعض المتغيرات1)

 .551، ص 5221أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

،   5202، اإلسكندرية ، مطابع جريدة السفير ،  التدريب الرياضي ، نظريات ، تطبيق( عصام عبد الخالق : 2)

    . 543ص
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زيادة القوة في عضنالت النرجلين تنؤدي إلنى زينادة  إلى ان "(5212قاسم ،) ذكريو والضرب الساحق .

  بالكرة الطائرة مثل لمهارةا. وان الالعب عند تأدية (1)"سرعتها وبالنتيجة تزداد القوة المميزة بالسرعة

 والنذراعين يحتناج إلنى التوافنق فني عمنل النرجلين وغيرها من المهارات الضرب الساحقاالرسال او 

لالعب عمل خطوات اقتراب ثنم القفنز إلنى أعلنى ارتفناع لتأدينة الضنرب كون هذه المهارة تتطلب من ا

 بصورة صحيحة ومن ثم الهبوط . 

أن االتجاه الحديث في تطوير القدرة االنفجارينة بندأ باسنتخدام طريقنة التندريب "( 0222عامر ،) ذكروي

سناهمة فني تطنوير وأصبح ليس مقتصرا على جانب المساهمة في تطوير األداء البندني وإنمنا الم مختلفة

األداء المهاري وذلك ألن أداء القوة على وفق المسار الحركي للمهارة المراد تدريبها، ويساعد بنذلك منن 

وهذا الشد واالرتخناء فني العمنل العضنلي منن خنالل االنقباضنين ينتم فينه  .خالل العمل باإلطالة للعضلة 

 .(2)"تعزيز وإنتاج القوة

وديناميكي يتم من خالل  انفجاريفي الكرة الطائرة والتي تعبر عن فعل  القدرات البدنيةيبرز دور حيث 

فالالعب الذي يفتقر إلى قوة "( 7991محمد وحمدي ،كل من ) ذكرهوهذا ما ي.  ضرب الكرة بشكل قوي

  .(3)"الذراعين ال يمكن الحصول على ضربات ساحقة وقوية

المهنناري والسننيما فنني اداء مهننارات الضننرب  االنفجاريننة مننن القنندرات التنني تننرتبص بنناألداءوة تعنند القننو

أن القوة االنفجارية والقوة "من ( 7991)ابو العال، ذكرةالساحق وحائص الصد واإلرسال الساحق وهذا ما 

ومنن خنالل منا تقندم ينرى الباحنث أن أسنلوب .(4)"المميزة بالسرعة تنرتبص بدرجنة إتقنان األداء المهناري

بننالنواحي البدنيننة المرتبطننة بحركننات الننرجلين فنني أثننناء القفننز العمننل فنني تنندريب بمتطلبننات االرتقنناء 

باستخدام االدوات  يعد هذا النوع من التدريب اذ والذراعين في أثناء ضرب الكرة في لعبة الكرة الطائرة،

ذا فائدة كبينرة اذا احسنن اسنتخدامه فني تطنوير القندرة العضنلية والمهارينة فني الكنرة  المساعدة المختلفة 

القوة االنفجارية العالية لكني يكنون األداء سنريعاً، بذا يتطلب من الالعب الضارب أن يتصف ا .الطائرة 

التي تزيد من تحسين وتطوير الدقة في األداء  في عملية استخدام التمارين المختلفة وهذا يأتي من زيادة 

 . في الكرة الطائرة لفنيةالمهاري لكافة المهارات ا

                                                   

، بغداد، مطبعة عالء ، التدريب الرياضي بين النظرية والتطبيق احمد : ( قاسم حسن المندالوي و احمد سعيد  1)

 . 159، ص 5212

، العدد (I.C.V.A)، نشرة علمية ثقافية يصدرها االتحاد المركزي للكرة الطائرة( عامر جبار كاظم السعدي: )2)

 .)شبكة االنترنيت(. 5، ص9111األول، 

، القاهرة ، مركز الكتاب  األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس ( محمد صبحي حسانين ، حمدي عبد المنعم :3)

 .513. ص  5221للنشر ، 

، 5221، القاهرة، دار الفكر العربي، 5، طالتدريب الرياضي األسس الفسيولوجية( أبو العال احمد عبد الفتاح:  4)

   . 566ص
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القدرات االساسية التي يتطلبها االداء المهاري يتم الوصل  يز التدريب علىإن تركومن خالل ما سبق ف

اثناء تطبيق الوحدات التدريبية  الى الهدف المراد الوصول اليه ، يؤدي الى زيادة الدافعية لدى الالعب 

ل الالعبنين إلنى درجنة وأن وصن والذي انعكس بشكل ايجابي على تطبيق اداء المهارات قيند الدراسنة. 

هننذه البنندني لننألداء الجينند وبعنند وصننول الالعبننين إلننى مسننتوى يجعلهننم يفهمننون أهميننة  المسننتوىن منن

فني تحقينق الفنوز وإحنراز  الفنينةإذ تعند هنذه المهنارة منن أهنم المهنارات  ،في إحنراز النقناط  المهارات

للعنب حالوتنه النقاط إذا ما نفذت بطريقة صحيحة وبدونها يتعذر تسجيل النقاط وتنعدم المنافسة ويفقند ا

 وتقل اإلثارة .

 الفصل الرابع 

 :االستنتاجات والتوصيات -4

 :االستنتاجات  4-2

للمنهج التدريبي تأثير إيجابياً في تطوير القوة االنفجارية لعضالت الرجلين والذراعين، والضرب .2 

 .ت الساحق ، مما يدل على تأثير المنهج التدريبي الذي أعدّه الباحثان في تطوير هذه القدرا

 :التوصيات 0-0

االستفادة من المنهج التدريبي المعدّ من قبل الباحثان في بناء مناهج مشابهة لتطوير بعض القدرات .5

 البدنية مهارة الضرب الساحق بالعبي الكرة الطائرة .

 سنة . (14-16)تعميم المنهج التدريبي المقترح في تدريب ناشئ الكرة الطائرة بأعمار .9

لقينناس القنندرات البدنيننة ومهننارة  انم المنندربين باالختبننارات التنني اعتمنندها الباحثننضننرورة اهتمننا.6

 الضرب الساحق .
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 المصادر
 مطبعة ، االسكندرية ،والخططية الفنية المهارات بناء الطائرة الكرة:  حسن محمد محمد زكي .7

 .7991 ، سامي
 .0277 ، النور ودار رابالع دار ، ،سوريا 7،ط الرياضي التدريب اساسيات:  محمود اسعد موفق .0
  الطيف ، القادسية جامعة ،الرياضي المجال في واالحصاء والقياس االختبارات:  جواد سلوم علي .3

 .0222، للطباعة
 ، 7ط ، للتقويم القياس وطرق الطائرة للكرة العلمية االسس: واخرون الصميدعي غانم لؤي .2

 .7991، القاهرة
 الكتب دار بغداد، الرياضية، التربية في حصائيةاال الطرائق مبادل: الفرطوسي سموم علي .5

 .    0272، والوثائق
 الطائرة، للكرة المركزي االتحاد يصدرها ثقافية علمية نشرة: )السعدي كاظم جبار عامر .2

(I.C.V.A)، (.االنترنيت شبكة.)0222 األول، العدد 
 الفكر دار ،القاهرة، ةالناشئ مع استخدامه مفهومه، الباليومتري، التدريب: درويش محمد زكي .1

 . 7991 العربي،
 .1999 العربي، الفكر دار القاهرة، ،الرياضي التدريب ونظريات أسس: احمد بسطويسي .1
 ،الرياضية التربية في والقياس االختبار بطاريات تصميم طرائق: داود وثائر خريبص ريسان .9

 .7990 الحكمة، دار مطبعة البصرة،
   دار القاهرة، ،7ط ،الفسيولوجية األسس الرياضي التدريب :الفتاح عبد احمد العال أبو.01

   .7991 العربي، الفكر
77. Jensey G.R. and fisher A.G: Scientific of athletic condixloning 
 nd Philadelphia, 1979) P-54. 
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