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جموسا  -والميارية لممعاقين الوظيفيةو  البدنيةتطوير بعض القدرات  ىدف البحث الى
وافترض الباحث وجود فروق ذات داللة احصائية في تاثير المنيج  .لالعبي نادي ىيت الرياضي

 .جموساوالميارية بالكرة الطائرة لممعاقين  الوظيفيةو  البدنيةالتدريبي لتطوير بعض القدرات 
شتممت عينة البحث عمى  الباحث المنيج التجريبي ذو المجموعة  وأستخدم امعاق عبا( ال12)وا 

ستنتجالواحدة،  البدنية ىناك تاثير ايجابي لممنيج المعد في تطوير بعض القدرات  أن  وا 
اضرورة  وأوصى جموسا لالعبي نادي ىيت الرياضي -لميارية بالكرة الطائرة لممعاقينالوظيفية واو 

  االىتمام بيذه الشريحة الميمة واالعتناء بيم المحافظات االخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األعتار املغاعذ انذكتىس 

 عاسف عبذ اجلباس حغني

 جايعت االنباس  -انتشبيت انبذنيت وعهىو انشياضت  كهيت
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Abstract 

 

 The aim of the research is to develop some of the physical, 

functional, and skillful abilities of the disabled(sitting position) of the 

players of Heet Sports Club. The researcher hypothesized that there are 

differences of statistical significance in the effect of the training program 

to develop some physical, functional, and skillful abilities in the 

volleyball for the disabled sitting. The research sample included (12) 

disabled player, and the researcher used the experimental method of the 

one group.  

 The researcher concluded that there is a positive effect of the 

prepared curriculum on the development of some physical, functional, 

and skillful abilities of the volleyball for the sitting disabled for players of 

Heet Sports Club. He recommended the need to pay attention to this 

important group and take care of them in other provinces.     
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 انتعشيف بانبحث: -1

  يقذيت انبحث وأمهيته:1-1
شيد عالمنا المعاصر ثورة عممية ومعموماتية فاقت مسابقتيا من ثورات عمى مر 

قوية األساس، إذ أنيا تحتاج إلى إنسان مبدع مبتكر وبصير العصور، وىذه تتطمب قاعدة عممية 
الالعبين  طويرالنافذة يستفاد من التكنولوجيا الحديثة لمواكبة متطمبات العصر الحديث من اجل ت

من اجل ان يكون فريق الكرة ، و لكي يكونوا مساىمين في ىذا التطور السريع الذي يجتاح العالم
ان يمتازوا بالعديد من القدرات البدنية والميارية والوظيفية جموسا مميز يجب عمى العبيو -الطائرة

 اءمستوى ادالغاية منيا معرفة و  المناىجبدرجة عالية من الدقة وىذا يرتبط في كيفية وضع 
بموجب االسس بين العمل سوى كانت ميارات دفاعية وىجومية وحتى يتسنى لممدر االعبين 
وىنا جاء دور  لالعبين من خالل تطور المستوى لدييم. تعتمد عمى تقويم الموضوعي العممية

ايضا في  ، ودوره المباشرفي تطوير ىذه القدرات لدى الالعبين كأداة مساىمة  المنيج التدريبي
ائرة جموس لتعديل مسار بالكرة الطالبطوالت الداخمية والخارجية في الحصول عمى افضل النتائج 

   ومحافظتنا الغالية. التقدم خدمة لبمدنا العزيز
 يشكهت انبحث:  1-2

من خالل متابعة الباحث لمعبة واطالعو عمى الكثير من المصادر والمراجع العممية 
كالبحوث والدراسات المشابية ، وكون ىذه المعبة من األلعاب التي يحتل فييا بمدنا مكانة مرموقة 

العالم وأن االستمرار والمحافظة عمى ىذا التقدم يأتي من التخطيط السميم واالعتماد عمى في 
الى الكثير من كون ىذه المعبة تفتقر ل، و لموصل الى افضل النتائج الكثير من الدراسات والبحوث

عور العناية التي تجعل من ىذه المعبة ىدفا ليذه الشريحة الميمة في البمد لما فييا من متعو وش
اعداد منيج تدريبي لتطوير بعض القدرات الوظيفية لذا عمد الباحث الى   لدى المعاق.بمسؤولية 

من أجل مواصمة التقدم  لممعاقين جموسا لنادي ىيت الرياضي لكرة الطائرةوالبدنية والميارية با
 . ة منيا لمعاممين في مجال التدريباالستفادو ومواكبة التطورات الحديثة 

 انبحث: اهذف 1-3

الوظيفية والميارية بالكرة الطائرة و  البدنيةالقدرات بعض عداد منيج تدريبي لتطوير إ .1
 لالعبي نادي ىيت الرياضي. جموساً  –لممعاقين

الوظيفية والميارية بالكرة و  البدنيةالقدرات بعض التعرف عمى تاثير المنيج التدريبي لتطوير  .2
 لالعبي نادي ىيت الرياضي. جموساً  –الطائرة لممعاقين 
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 انبحث: يتفشض 1-3

 البدنيةالقدرات بعض   لتطوير  التدريبيتاثير المنيج  ىناك فروق ذات داللة احصائية في
 جموسا لالعبي نادي ىيت الرياضي.–الوظيفية والميارية بالكرة الطائرة لممعاقين و 

 
  جماالث انبحث: 1-5

جموس في  –الرياضي لممعاقين بالكرة الطائرة  العبي نادي ىيت المجال البشري: 1-5-1
 االنبار

 م.1/3/2014لى إ م. 11/2013/ 5 المدة الواقعة بينالمجال الزماني:  1-5-2
 . القاعة الداخمية لفريق نادي ىيت الرياضي في االنبارالمجال المكاني:  1-5-3
 

 -جيت انبحث واجشاءاته امليذانيت:ينه -2

  :انبحثينهج  2-1
ستخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة ذات االختبارين القبمي إ

 والبعدي  لمالءمتو مشكمة البحث كميا . 
  :عينت انبحث 3-2

نادي ختيار عينة البحث بالطريقة العمدية لصغر مجتمع البحث وكانوا من العبي إ تم
بمتوسط عمر تدريبي يبمغ سنتين تدريبية وعمر و  جموسا-بالكرة الطائرة لممعاقين  ىيت الرياضي

% من مجتمع البحث البالغ 83,33( العبين يمثمون نسبة 10سنة وعددىم ) 21 -16زمني من 
( العبًا وتم استبعاد العبين لغرض إجراء التجربة االستطالعية عممًا انيم استمروا 12عددىم )

ائجيم من المعالجات االحصائية فيما بعد. وان في العمل مع افراد عينة البحث واستبعدت نت
جموسا  -تقارب افراد عينة البحث كان وفقًا العمر الزمني واختبار القدرات الخاص بالمعاقين

 بينتغيرات البحث والتي كانت جميعيا لمبالكرة الطائرة كذلك عن طريق معامل االلتواء 
(-3 3  .) 
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 وعائم مجع انبياناث: 2-3-1

 ةالمالحظ 
 .االختبارات والقياس 
 .المقابالت الشخصية)*( 

 
 األجهضة واألدواث املغتعًهت: -2-3-3

  كمبيوتر نوعPentium4)(عدد )1.) 
 (( نوع)10كرات طائرة عددmolton). 
 .أشرطة ممونة فسفورية 
 ( 2(م، عدد)10حبل بطول) 
 ( 2(م عدد)3أعمدة بارتفاع) 
 (1كاميرة تصوير عدد(.)SONY) 
  .)ممعب قانوني )لمكرة الطائرة ـ جموس 

 

 :االختباساث املغتخذيت 2-4

 االختباساث انىظيفيت: 2-4-1

  : (1)قياس عدد ضربات القمب ) النبض (
 ر : قياس عدد ضربات القمب في الدقيقة قبل الجيد وبعده.الغرض من االختبا .1

 : ساعة توقيت . األدوات المستخدمة .2

األصابع)الوسطى، والسبابة ( عمى ناحية الرسغ الخارجية وضع أطراف وصف األداء:   .3
أسفل اإلبيام، عند التحسس بالنبض بعد تحديد مكان النبض يبدأ بحساب عدد النبضات 

 ( ثا .33خالل )

                                                           

 مكان العمل  المقب العممي   )*( مقابمة شخصية 
 االنباركمية التربية الرياضية جامعة  أستاذ  د.خميل ابراىيم                 .أ
 كمية التربية الرياضية جامعة ديالى مدرس د. محمد وليد.م.أ
 بغداد كمية التربية الرياضية جامعة  مدرس  د. أحمد سبع .م .أ

 

منشــورات ذات السالســل  ،2، ط االختبــارات والقياســات الفســيولوجية فــي المجــال الرياضــي كــاظم جــابر أميــر   (1)
  .254ص ، 1999لمطباعة والنشر والتوزيع ، الكويت ، 
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( لنحصل 2)×( ثا ثم يضرب الناتج في 33: يحسب عدد مرات النبض خالل )التسجيل .4
نبض ) عدد دقات قمب اإلنسان العادي ( في عمى معدل النبض في الدقيقة عممًا أن معدل ال

 ( نبضة/ دقيقة .83-63أثناء الراحة بين )

 :(1)قياس السعة الحيوية  .5
 . الغرض في االختبار : قياس السعة الحيوية القصوى 

 : جياز السبايرومتر . األدوات المستخدمة 

 :يجمس المختب ر عمى الكرسي مع مسك الجياز بيده، يبدأ المختب ر يأخذ أقصى  وصف األداء
، ويقوم ي الفم مع سد األنف باليد األخرىشييق ثم يقوم بحبس اليواء، ووضع فوىة الجياز ف

 المختب ر بدفع اليواء بأقصى ما يمكن )أقصى زفير( عمى أن تستغرق عممية الزفير نحو
 ثوان ( . 5)

 : مميمتر( عممًا أن وحدة القياس  50تسجل األرقام من المؤشر بحيث تكون ألقرب ) التسجيل
 مميمتر (. 400مميمتر ، وأن المعدل الطبيعي )

 

 :(2) انبذنيتاالختباساث  2-5
كغى( بانيذين ين فىق انشأط ين وضع اجلهىط 2اختباس سيي كشة طبيت صنت ) االختباس االول: 2-5-1-1

 عهى كشعي  .

  : قياس القدرة العضمية لمنطقتي الذراعين والكتفين .الغرض من االختبار 
 : ( كغم ، كرسي ، شريط قياس .  3حبل صغير ، كرات طبية زنة ) االدوات 
 يجمس المختبر عمى الكرسي ممسكاً بالكرة الطبية باليدين بحيث تكون : مواصفات االداء

الكرة فوق الرأس كما يكون الجذع مالصقاً  لحافة الكرسي، كما يتم وضع حبل حول صدر 
المختبر بحيث يمسك من الخمف عن طريق محكم وذلك لغرض منع حركة المختبر لألمام 

 اليدين . أثناء رمي الكرة ، عمماً  بأن الحركة تتم ب
 :يعطى لممختبر ثالث محاوالت متتالية، كما تعطى لو محاولة مستقمة  تعميمات االختبار

 لمتدريب . 
 : تسجل المسافة بين الحافة األمامية لمكرسي وبين أقرب نقطة تصنعيا الكرة عمى  التسجيل

 األرض ، ودرجة المختبر ىي درجة أحسن محاولة من المحاوالت الثالثة .
                                                           

 . 293، ص 1999، سبقلامصدر لاكاظم جابر أمير ،   (1)
 ةعبطم ،ةر ىاقلا ،1: طاألسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس :وحمدي عبد المنعمصبحي حسانين  محمد (2)

 . 145ص ، 1988 ،فسو يلا زو ر 
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 .انطىيماختباس ثين اجلزع نالياو ين اجلهىط  الختباس انثاين:ا 2-5-1-2

 : قياس مرونة الثني األمامي لمعمود الفقري. الغرض من االختبار 
 :سنتيمتراً  ، مسطرة غير مرنة مقسمة من صفر إلى  40مقعد بدون ظير أرتفاعو  االدوات

 100موازياً  لسطح المقعد ورقم  50سنتيمتر مثبتو أفقياً  عمى المقعد بحيث يكون رقم  100
موازياً  لمحافة السفمى لممقعد ومؤشر خشبي يتحرك عمى سطح المسطرة وكما موضح في 

 ( . 1الشكل)
 من وضع الجموس طوالً  والقدمان مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمين : مواصفات االداء

عمى حافة المقعد واالحتفاظ بالركبتين مفرودتين ، يقوم المختبر بثني جذعو لألمام بحيث 
يدفع المؤشر بأطراف أصابعو إلى أبعد مسافة ممكنة عمى أن يثبت عند آخر مسافة يصل 

 ليا لمدة ثانيتين .
 : الشروط 
 دم ثني الركبتين أثناء األداء .يجب ع .1
 لممختبر محاولتان تسجل لو أفضميما .  .2
 يجب أن يتم ثني الجذع ببطء . .3
 يجب الثبات عند آخر مسافة يصل إلييا المختبر لمدة ثانيتين .  .4
 يسجل لممختبر المسافة التي حققيا في المحاولتين وتحسب لو المسافة األكبر  :التسجيل

 بالسنتيمتر . 

 
 

 ثني الجذع لألمام من الجموس طوال ً يوضح  (1)شكل ال
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 :(1)االختباساث املهاسيت 2-5-2
 :عهى : االسعال املىاجت االيايي ين األاالختباس االول -2-5-1-1

 :إرسال المواجو األمامي من األعمى لممناطق محددة  اسم االختبارA2. 
  :دقة اإلرسال المواجو األمامي من األعمى.الغرض من االختبار 
 :(، شبكة، شريط ممون.6ممعب) الكرة الطائرة، جموس(، كرات عدد) األدوات 
  تقسيم منطقة بعرض منطقة اإلرسال المرسل إليو إلى ثالثة مناطق  ألداء:اوصف

(م، ويجمس المختبر في منطقة 1×2(م، داخل الممعب لتكون مساحة كل منطقة)1بطول)
ة)أ( ثالث محاوالت، وأيضا يرسل الكرة إلى اإلرسال يقوم بأداء اإلرسال الى المنطقة المحدد

المنطقة المحددة)ب( ثالث محاوالت، وبنفس األداء يرسل الكرة الى المنطقة)جـ( ثالث 
 محاوالت.

 

 
 ( محاوالت وتحتسب كاألتي:9لتسجيل: لكل مختبر)ا 
 (3) .درجات في حالة إصابة اليدف المحدد 

 (2 درجتين في حالة سقوط الكرة في المنطقة).المجاورة 

 (1.درجة واحدة في حالة سقوط الكرة في إرجاء الممعب األخرى) 

 .صفر(مخالفة النقاط أعاله وقواعد المعبة( 

 .تحتسب الدرجة االعمى في حالة سقوط الكرة عمى الخطوط المحددة لميدف 

 (درجة27الدرجة العظمى ). 

 
                                                           

 وتقنين بطارية اختبار لقياس دقة الميارات الفنية لالعبي الكرة الطائرةــ جموس محمد وليد الخشالي: بنــاء (1)
 .147-146ص، 2012، المتقدمين)اطروحة دكتوراة( جامعة بغداد,كمية التربية الرياضية
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 : نثايناالختباس ا2-6-1-2

  :استقبال اإلرسالاسم االختبارB1 . 
 اإلرسال. : دقة استقبالالغرض من أالختبار 

 :األدوات 

( كرات 1×1(م، مساحة الصندوق)1113صندوق بارتفاع) ممعب)الكرة الطائرة، جموس(،
 (م.1175(، شريط الصق، شريط قياس، أعمدة بارتفاع  )5عدد)

 :وصف األداء  

(م، من خط اإلرسال 1(م، بحيث يقع مركزىا عمى بعد)1( قطرىا)6ترسم دائرة في مركزرقم)
(. بحيث تبعد 3( ومركز رقم)2(م، عن الخط الجانبي، ويوضع الصندوق ما بين مركز رقم)3و)

(م، وتكون إحدى جوانبو 115( )2الحافة الخارجية لو عن الخط الجانبي القريب من مركز رقم)
(م، 315لخط الوسط، وترسم منطقة محيطة مظممة بالصندوق تبعد عن الجانبين) األخرى مالمسة

(م، ثم يقوم المدرب من وضع الجموس أو 1175(م، ويوضع حبل بارتفاع )1وعن خط اليجوم)
أفضل العبين باإلرسال بالتناوب عمى جميع المختبرين، عمى إن يتم استقبال الكرة وتوجيييا من 

 (.9بالشكل) ةيدف وكما موضحفوق الحبل الى منطقة ال

 
 

 ( محاوالت:5لتسجيل: لممختبر)ا 

 (3.تسقط فيو الكرة سطح الصندوق او مالمسة جوانبيو بعد مرورىا من فوق الحبل) 

 (2.درجتان تسقط فيو الكرة في المنطقة المظممة بعد مرورىا من فوق الحبل) 

 (1 درجة واحدة اذا مرت الكرة من تحت الحبل وسقطت في ارجاء).الممعب االخرى 

 .صفر(في حالة االستقبال الفاشل او مخالفة قواعد المعبة( 
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 (درجة.15الدرجة العظمى ) 

 :انثاالختباس انث 2-5-2-3

 :(2الضرب الساحق القطري مركز رقم) اسم االختبارD3. 
 :دقة الضرب الساحق القطري. الغرض من االختبار 
 :(، شبكة، شريط قياس، شريط تحديد 5ممعب)الكرة الطائرة، جموس، كرات عدد) االدوات

 االىداف.
 :ينصف المنطقة الدفاعية الى نصفين وتقسم المنطقة القطرية المقابمة مركز  وصف االداء

(م بجانب الخط الجانبي 1×1( الممعب الثاني الى ثالثة مناطق منطقة)أ( مساحتيا )2رقم)
(م، من جوانبيا ومنطقة)جـ( 1طقة)ب( المحيطة بالمنطقة)أ( تبعد عنيا)ومنطقة االرسال، ومن

(م، من جوانبيا، ويقوم المدرب او المعد باالعداد 1المحيطة عن المنطقة )ب( وتبعد عنيا)
( ليقوم بالضرب الساحق عمى مناطق الدقة كما في 2الى الالعب المختبر في مركز رقم)

 الشكل.

 
 (محاوالت. 5التسجيل: لممختبر ) 
 (4.)(درجات إذا كان اليجوم موجيا إلى المنطقة)أ 
 (3.)(درجات إذا كان اليجوم موجيا إلى المنطقة)ب 
 (2.)(درجتان إذا كان اليجوم موجيا إلى المنطقة)جـ 
 (1.درجة واحدة إذا كان اليجوم موجيا إلى إرجاء الممعب) 
 د المعبة.)صفر( مخالفة النقاط أعاله أو قواع 
 ( درجة.20الدرجة العظمى) 
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 عشض اننتائج وحتهيهها ويناقشتها. -3

 عشض وحتهيم نتائج انبحث. 4-1

الفروق ونحرافاتها  وقيمة )ت( المحسوبة وقيم الداللة والداللة لالختبارات قيد يبين األوساط  (1جدول)ال
 البحث لالعبي نادي هيت الرياضي

 وحدة القياس المهاراث الفنيتاختباراث  ث
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع س ع س

 046 7.06 0.45 5.90 متر رمي الكرة الطبية 1

 0.44 10.73 0.41 11.89 ثانية الرشاقة 2

 1.56 193.00 1.49 196.70 درجة مؤشر الطاقة)م ب ج( 3

 1.36 316.30 1.70 296.70 درجة السعة الحيوية 4

 0.84 11.40 0.94 8.70 درجة االرسال المواجة من االعمى 5

 1.08 15.50 0.94 10.70 درجة    الضرب الساحق 6

 0.73 12.90 0.84 8.40 درجة استقبال االرسال 7

 
( المحسوبة ومستويات الخطأ وداللة الفروق tفرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة ) (2جدول )ال

 في االختبارات قيد البحث.بين نتائج االختبارين القبمي والبعدي 

 المعالجات          
 ع ف ف   وحدة القياس االختبارات

 tقيمة 
 داللة الفروق مستوى الخطأ المحسوبة

 معنوي 0.000 7.735 0.149 1.160 متر رمي الكرة الطبية
 معنوي 0.001 11.44 0.101 1.160 متر الرشاقة

 معنوي 0.001 4.528 0.816 3.700 درجة مؤشر الطاقة
 معنوي 0.001 4.88 4.00 19.60 درجة السعة الحيوية

 معنوي 0.000 6.82 0.395 2.700 درجة االرسال
 معنوي 0.001 11.52 0.426 4.800 درجة الضرب الساحق

 معنوي 0.000 20.12 0.223 4.500 درجة االستقبال
 (.0.05( إذا كان مستوى الخطأ اصغر من )00003 ()0.010* معنوي عند مستوى الخطأ )

 (.9=1-10* درجة الحرية )

( بان ىناك فرق االوساط لمتغيرات البحث االختبار رمي الكرة الطبية 2يبين الجدول )
وكان ( عمى التوالي 4.500 ,4.800 ,2.700 ,19.60 ,3.700 ,1.160 ,1.160ىو)

 ,0.426 ,0.395 ,4.00 ,0.816 ,0.101 ,0.149انحراف االوساط لممتغيرات )
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 ,7.735(عمى التوالي. وكانت قيم ت المحسوبة لممتغيرات كما ياتي وعمى التوالي )0.223
 -0.000( ونحصرت قيم الداللة بين )20.12 ,11.52 ,6.82 ,4.88 ,4.528 ,11.44
( ىذا يعني بان الفروق معنوية بين االختبارين 0.005( وبما ان قيم الداللة اقل من ) 0.001

 .القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لجميع متغيرات البحث
  :اننتائج يناقشت 4-2

( النتائج التي تبين لنا أن ىناك فروق معنوية بين االختبارين )القبمي 2أوضح الجدول )
ويعزو الباحث ىذا  ،ح االختبار البعدي في متغير رمي الكرة الطبية و الرشاقةوالبعدي(، ولصال

استخدم األوضاع من خالل الجوانب البدنية  ىذهلتطوير التطور إلى المناىج التدريبية ألمعده 
واألوزان واألدوات المستخدمة والسيما عندما تكون ىذه التمارين مبنية عمى أسس عممية صحيحة 

استخدام الشدة المناسبة بالتدرج واستخدام التكرارات المثمى وفترات الراحة البينية من حيث 
ة ( أن التدريب باألثقال واألدوات المختمف1995قاسم حسن مع ما يراه ) الباحث المؤثرة، ويتفق

التمرينات  كالكرة الطبية والمصاطب والساللم ليا تأثير كبير في تطور صفة القوة ، إذ تعتمد ىذه
عمى زيادة سرعة التقمص العضمي  الن اليدف من تييئة القوة العضمية ىو الحصول عمى القوة 

إّن األداء المياري في لعبة الكرة الطائرة ـ جموس يتطمب قدرًا كبيرًا من الرشاقة،  ، (1)العضمية
في المباراة ،  فالتوقيت السميم والدقة واالنسيابية بالحركة باإلضافة إلى األداء المياري يحقق الفوز

فالرشاقة تقمل من حدوث الكثير من اإلصابات في أثناء قيام المعوق باألعمال اليومية التي 
تتضمن االنتقال من مكان إلى آخر وبذل المجيود العضمي كما أنيا تسيم في توفير الجيد 

ضية المختمفة، الالزم لألداء المياري وتقمل من احتمالية اإلصابة في أثناء ممارسة األنشطة الريا
 وىذا ما ادى الى المعنوية بيذه القدرة الميمة.

عزو الباحث سبب االىتمام يو ة االرسال ميار كما اوضحت النتائج بان ىناك تطور في 
طة مباشرة ، وىذا ما أشار الكبير بيذه الميارة ، ألن عن طريقيا سوف يحصل الفريـق عمى نق

إّن ميارة اإلرسال من الميارات اليجومية التي ليا تأثير  " (2006، سعد حماد الجميميإليو )
ل وسمبي ومؤثر لمفريق الخصم إذا تم تنفيذه بالطريقة الصحيحة  يجابي لمفريق المرس  فعال وا 

 .(2)لمحصول عمى نقطة من دون إرىاق فريقو " 
 الى طبيعةعزو الباحث يو كما اظيرت النتائج بان ىناك تطور في ميارة الضرب الساحق 

ميارة تتطمب من الالعب وان ىذه ال التمارين المستخدمة بالمنيج والتي تمتاز بالتنوع والتكرار
                                                           

عمان، مطابع دار الفكر لمنشر والتوزيع، ،  أسس التدريب الرياضي :قاسم حسن حسين ويسطويسي احمد (1)
 .224ص ، 1995

 .73ص  ،2006عمان، دار دجمة، ،1، طالكرة الطائرة ، مبادئيا وتطبيقاتيا الميدانية: سعد حماد الجميمي (2)
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عنصر ميم ومؤثر في تأدية ىذه الميارة أال وىو عنصر القوة االنفجارية ب ن يمتزالمعاق إ
( " أن القدرة 1988، مد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعممحلمذراعين وىذا ما أكده كل من )

االنفجارية لكل من الذراعين ... تمثل أىمية خاصة لدى العبي الكرة الطائرة فال يمكن الحصول 
عمى ضرب ساحق جيد من العب ليس لديو القدرة عمى ... أو الالعب الذي يفتقر إلى قوة 

معاق عند تأدية الالعب ال، و (1)الذراعين ال يمكن الحصول منو عمى ضربات ساحقة وقوية " 
لمضربات الساحقة وخاصًة في الكرات السريعة والبعيدة ، فإنو يحتاج إلى عنصر السرعة وتغيير 

" إلى  (1991، محمود مهدي )ضربة أو في أثناءىا وىذا ما أكدهأوضاع جسمو قبل أداء ال
 لذلك فأن المياقة البدنية لالعبي الكرة   (2)أىمية السرعة والرشاقة في الضربات الساحقة " 

الطائرة ـ جموس ـ تنمي عضالت الجسم بدرجة متزنة وتعمل عمى تحسين وظيفة أعضاء الجسم 
 الداخمية الحيوية كالقمب واألوعية الدموية والتنفس ، وىذا يعتبر اإلعداد العام األساس الذي 

وىذا ما يعزوه الباحث في تطور القدرات تعتمد عميو التدريبات الخاصة كافة بالكرة الطائرة 
حياة روفائيل وصفاء وىذا ما أكده كاًل من)الوظيفية والسيما مؤشر الطاقة والسعة الحيوية، 

( " إن التدريب المقنن والذي يعتمد عمى األسس العممية الدقيقة يؤدي إلى 1990، صفاء الدين
فسو وبالتالي رفع المياقة الوظيفية لمجياز نشاط الدورة الدموية وتخفيف مجيود القمب في الوقت ن

 .(3)الدوري التنفسي "
اإلشارات التي تستقبميا األعضاء الحسية وتفسيرىا  كما تساىم التمرينات المعده في زيادة 

واتخاذ القرار المناسب ىي التي تحدد نجاح األداء المياري الصحيح الذي يؤدي إلى تحسن 
االستجابات الوظيفية عن طريق زيادة قدرة الجياز التنفسي عمى تبادل الغازات فضاًل عن الزيادة 

ت الصدرية في التمدد عن طريق تحسين قدرة في قوة وعمق التنفس وزيادة مطاطية العضال
الرئتين عمى استيعاب أكبر كمية من اليواء الذي لو أثر إيجابي في تطور السعة الحيوية والنبض 
لى حدوث تغيرات وظيفية إيجابية في الجياز الدوري التنفسي مثل نمو عضالت ، والضغط وا 

لميارات التي تعتمد عمى التمارين التي وكما ساىم المنج في تطوير ميارة االستقبال وىي من ا
وان  فضال عن صغر حجم الممعب ساىم في تطوير ىذه الميارةتمتاز بعناصر القوة والسرعة 

                                                           

القاىرة ،  ، 1، طاألسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس :محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم (1)
  .156، ص  1988مطبعة روز اليوسف ، 

الكرة محمود ميدي ، العالقة بين بعض عناصر المياقة البدنية والميارات األساسية لالعبي الدرجة األولى في  (2)
 .32، ص 1993، 1الطائرة : وقائع المؤتمر الرياضي الثاني، كمية التربية الرياضية، الجامعة األردنية، ج

جامعة مصر، منشأة المعارف ،   ،المياقة البدنية والتدليك الرياضي: حياة روفائيل وصفاء صفاء الدين بوطمي (3)
  .630م ، ص 1990االسكندرية ، 
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تكرارىا بشكل مكثف لو تاثير ايجابي عمى تطوير الميارة لدى الالعب وىذا ما اكده خميل 
 . "ان تكرار اي ميارة يسيم ذلك في تطويرىا" ()الحديثي
 

 
 مصر، منشأة  ،المياقة البدنية والتدليك الرياضي: حياة روفائيل وصفاء صفاء الدين بوطمي

 .م1990المعارف ،  جامعة االسكندرية ، 
 2006عمان، دار دجمة، ،1، طالكرة الطائرة ، مبادئيا وتطبيقاتيا الميدانية: سعد حماد الجميمي. 
 عمان، مطابع دار الفكر لمنشر ،  التدريب الرياضيأسس  :قاسم حسن حسين ويسطويسي احمد

 .1995والتوزيع، 
  منشـورات ذات  ،2، ط االختبـارات والقياسـات الفسـيولوجية فـي المجـال الرياضـي كاظم جابر أمير

 .1999السالسل لمطباعة والنشر والتوزيع ، الكويت ، 
 الطائرة وطرق القياساألسس العممية لمكرة  :صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم محمد : 

 .1988، الجياز المركزي لمكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعميمية ، القاىرة ، 1ط
 1، طاألسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس :محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ، 

 . 1988القاىرة ، مطبعة روز اليوسف ، 
 وتقنين بطارية اختبار لقياس دقة الميارات الفنية لالعبي الكرة الطائرةــ  محمد وليد الخشالي: بنــاء

 .2012، المتقدمين)اطروحة دكتوراة( جامعة بغداد,كمية التربية الرياضية جموس
  محمود ميدي ، العالقة بين بعض عناصر المياقة البدنية والميارات األساسية لالعبي الدرجة

ئع المؤتمر الرياضي الثاني، كمية التربية الرياضية، الجامعة : وقااألولى في الكرة الطائرة
 .1993، 1األردنية، ج

                                                           

()  الساعة العاشرة صباحا. 4/6/2014مقابمة شخصية في جامعة االنبار كمية التربية الرياضية خميل الحديثي 


