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 ممخص البحث
رؼ عمى تأثير المنيج التعميمي باستعماؿ الحباؿ المطاطية عتكمف اىمية البحث في الت

 .(EMG)لتطوير ميارة الضرب الساحؽ القطري لالعبات الناشئات بداللة 
ولمعالجة المشكمة ارتأت الباحثة الى استخداـ الحباؿ المطاطية لتعميـ ميارة الضرب 

ة لميارة الضرب الساحؽ لدى الالعبات الناشئات لنادي الذراع الضاربالساحؽ ولتقوية عضالت 
 بغداد الرياضي بالكرة الطائرة لمنساء.

 وييدف البحث الى:
ـ الحباؿ المطاطية لتطوير اداء ميارة التعرؼ عمى تأثير المنيج التعميمي باستخدا -1

 الضرب الساحؽ القطري لالعبات الناشئات بالكرة الطائرة لمنساء.
التعرؼ عمى تأثير المنيج التعميمي باستعماؿ الحباؿ المطاطية عمى المتغيرات الكيربائية  -2

العاممة في ميارة الضرب الساحؽ القطري لدى الالعبات الناشئات بالكرة لمعضالت 
 .EMGائرة لمنساء بداللة الط

كما اشتممت الدراسة عمى منيج البحث واجراءاتو الميدانية اذ استخدمت الباحثة المنيج 
( العبة مف الالعبات الناشئات لنادي بغداد بالكرة 12التجريبي وتمثمت عتبة البحث بػ )

لقطري الطائرة لمنساء وتـ تطبيؽ المنيج بالتأكيد عمى تطوير ميارة الضرب الساحؽ ا
باستعماؿ الحباؿ المطاطية مف خالؿ عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا استنتجت الباحثة ما 

 يأتي:
ضبط باثرت الحباؿ المطاطية عمى اداء ميارة الضرب الساحؽ القطري وذلؾ  -1

التكنيؾ الخاص بالميارة مف خالؿ سحب الذراع ومدىا اثناء الضرب مف اعمى 
 نقطة.

تأثير منيج تعميمي باستعمال الحبال المطاطية لتطوير ميارة الضرب الساحق القطري بالكرة الطائرة 
  لالعبات الناشئات EMGبداللة 

 بحث تقدم بو 
 م. بيداء خضر بينام

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  –جامعة بغداد 
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بالحباؿ المطاطية عمى الضرب الساحؽ القطري ونحو  أثر البرنامج التعميمي -2
 االفضؿ لالعبات الناشطات بالكرة الطائرة لمنساء.

 وتوصي الباحثة بما يأتي:  
ضرورة استعماؿ الحباؿ المطاطية في تعميـ حركة الذراع لميارة الضرب الساحؽ  .1

 القطري اذ رفعت مف القوة االنفجارية لمذراع وقممت مف وقت التقمص.
االىمية بمكاف تطوير الدقة لدى العبات الكرة الطائرة وخاصة الضرب الساحؽ  مف .2

 القطري مف خالؿ استعماؿ الحباؿ المطاطية.
 

Abstract 

The impact of a training curriculum using rubber ropes for the 

development of the country beating the overwhelming skill volleyball 

players for junior women in terms of EMG 

Lies the importance of research in identifying the impact of the 

curriculum using ropes and rubber to develop beating overwhelming 

Qatari players junior women In terms of skill (EMG) and to address the 

problem of the research considered the researcher to use rubber ropes to 

teach batting skill overwhelming and to strengthen the striking arm of 

skill beating crushing the players junior women for the club Baghdad 

muscles Sports Volleyball Women 

And research aims to: 

1. Identify the impact of the curriculum using rubber cords beating 

overwhelming country junior women volleyball players for women 

skill 

2. Identify the impact of the curriculum using rubber ropes on the 

electrical variables of the muscles involved in the country's 

overwhelming skill beating thejunior volleyball players in terms of 

device (EMG) 

The study also included a research methodology and field 

procedures as the researcher used the experimental method, and 

represented the research sample b (12) Player of the players junior 

women for the club Baghdad sports volleyball and was applied approach 

certainly on the development of batting skill overwhelming the country 

using rubber ropes and through Results and discussion and analysis the 

researcher concluded the following: 

1. Rubber cords bug affected the performance to beating 

overwhelming the country and by adjusting your skill technique by 

pulling arm during batting only from the top 
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2. Following the tutorial rubber ropes on the skill of beating and 

crushing the country for the better players to junior women 

volleyball for women 

And recommends researcher to: - 

1. The need to use the rubber ropes in the education arm of the Qatari 

skill beating the overwhelming movement if raised in the explosive 

power of the arm and reduced the time of contraction 

2. The importance of the development of precision place with 

volleyball players and special skill beating overwhelming the 

country using rubber ropes 

 الباب األول
 التعرف بالبحث -1
 المقدمة واىمية البحث 1-1

في مراحؿ عميو المتعمـ يعتمد ىي المحور األساسي الذي اف العممية التعميمية الصحيحة 
تعممو والتي تؤدي الى تنمية قدراتو بشكؿ صحيح واف استخداـ األخيرة واألدوات المساعدة تعمؿ 

 عمى تحقيؽ نتائج افضؿ مف خالؿ تطوير ميارات المتعمـ.
عمى مستوى تحظى بشعبية كبيرة تعد لعبة الكرة الطائرة واحدة مف األلعاب الجماعية التي 

وتطورىا او الخططية العالـ اذ شيدت تغيرات كبيرة وتعديالت كثيرة سواء في تغير األساليب 
فضاًل عف ترابط ىذه الميارات الواحدة باالخرى شممت عمى قواعد بتنوع مياراتيا التي التغيرات 

رة الضرب الساحؽ تعتبر مف واف الميارات اليومية في لعبة الكرة الطائرة ومف ضمنيا ميا
ىذه الميارة في كيفية تعميـ لمنقاط في ىذه المعبة ومف ىنا يأتي دور المعمـ الميارات الحاسمة 

يعتمد التخطيط الكيربائي لنشاط العضالت بصورة صحيحة مف الجزء األوؿ الى األخير 
(EMG) (Eleectromy ography)  مف تسجيؿ النشاط الكيربائي لمعضالت اساسًا عمى

 .(1)خالؿ انقباضيا
المنبع التعميمي باستعماؿ الحباؿ المطاطية وتعد أىمية البحث في التعرؼ عمى تأثير  -

 .(EMG)لتطوير ميارة الضرب الساحؽ القطري لمالعبات الناشئات بداللة 
 
 مشكمة البحث 1-2

                                                           

)القاىرة, دار الفكر  1أبو العال احمد عبد الفتاح, محمد صبحي حسنيف, فسيولوجيا ومورفموجيا الرياضي, ط 1
 .204, ص1997العربي, 
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جاؿ لعبة الكرة الطائرة كتدريسية في ممف خالؿ خبرة الباحثة في مجاؿ الكرة الطائرة 
استخداـ أساليب تقميدية في العممية التعميمية ووجود الحظت ليذه المعبة ايضًا ة وممارس

ضعؼ في أداء ميارة الضرب الساحؽ فارتأت الباحثة الى استخداـ واحدة مف األدوات 
لتعميـ ميارة الضرب ولتقوية عضالت الذراع الحديثة مثؿ الحباؿ المطاطية المساعدة 

الناشئات لنادي بغداد بالكرة الطائرة الضاربة لميارة الضرب لساحؽ لدى الالعبات 
 لمنساء.

 اىداف البحث 1-3
التعرؼ عمى تأثير المنيج التعميمي باستخداـ الحباؿ المطاطية لتطوير أداء ميارة  -1

 الطائرة لمنساء. الضرب الساحؽ القطري لمالعبات الناشئات بالكرة
التعرؼ عمى تأثير المنيج التعميمي باستعماؿ الحباؿ المطاطية عمى المتغيرات الكيربائية  -2

لضرب الساحؽ القطري لدى الالعبات الناشئات بالكرة لمعضالت العاممة في ميارة 
 .(EMG)الطائرة لمنساء بداللة 

 فروض البحث 1-4
الضرب الساحؽ القطري بالكرة الطائرة إحصائية في أداء ميارة داللة ذات ىناؾ فروض  -1

 لدى ناشئات نادي بغداد.
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية في المتغيرات الكيربائية  -2

  لمعضالت العاممة ولصالح االختبارات البعدية لدى ناشئات نادي بغداد بالكرة الطائرة.
 مجاالت البحث: 5 -1
ناشئات نادي بغداد بالكرة الطائرة لمنساء لعاـ  المجال البشري: البشري:المجال  1-5-1

2014-2015. 
 .15/4/2015ولغاية  1/12/2014ة مف المد المجال الزماني: 1-5-2
 قاعة النشاط الرياضي لمديرية الكرخ األولى.: المجال المكاني 1-5-3
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 الباب الثاني
 الدراسات النظرية  -2
 :EMGجياز  2-1

غرامًا يربط حوؿ خصر الالعب بواسطة  390فيو عبارة عف جياز ال يزيد وزنو عف 
عف نشاط العضالت ليتـ استقباليا  Bluetoothحزاـ, ويقوـ ىذا الجياز بارساؿ اشارات بموتوث 

الشارة بموتوث مربوط بحاسوب الالعب بواسطة حزاـ, جياز آخر يعرؼ بالمستقبؿ مف قبؿ 
الدراسة استخدـ جياز عف نشاط العضالت )في ىذه  لمبموتوثشارات ويقوـ الجياز بارساؿ ا

بالمستقبؿ الشارة قناتيف الى عضمتيف في آف واحد( ليتـ استقباليا مف قبؿ جياز آخر يعرؼ 
 لالعب باداء انواع الحركات جميعيا. EMGمربوط بحاسوب شخصي, ويسمح جياز بموتوث 

ووسطيا ىو الكشؼ عف التيار عند قمة العضمة اف عمؿ الالقطات السطحية الممتصقة 
الضعيؼ او االشارة مف العضالت المنشطة وتحويميا الى شاشة الحاسوب الظيار قوة الكيربائي 

تحمؿ البيانات المخزونة وتعالج  Software programاالشارة وشكميا, وعف طريؽ برنامج 
 .(1)نشاط العضمةالمفيدة حوؿ بمختمؼ انواع التحميالت واصدار التقارير 

 الباب الثالث
جراءاتو الميدانية 3  . منيجية البحث وا 

 منيج البحث  1.3
ينبغي عمى الباحث اختيار المنيج المالئـ لحؿ مشكمة ما اذا اف " المنيج ىو الطريؽ 

عميو استخدمت الباحثة  (2)المؤدي إلى الكشؼ عف الحقيقة في العموـ لموصوؿ إلى نتيجة معينة"
الذي يعد مف أكثر الوسائؿ كفاية في "المنيج التجريبي كونو يتالئـ وطبيعة مشكمة البحث 

 .  (3)الوصوؿ إلى معرفة موثوؽ بيا "
 

                                                           

1 Sillanpaa, J.(2007). Electromyography, for Assessing Muscular. Strain in the 
workplace. Finnish Instiute of Occupational Health, people and work, Research 
79, p.366. 

المكتب الجامعي الحديث ,  ,, االسكندرية  اإلجراءات البحث العممي ، التصميم ، : محمود الغريب وآخروف 2
 . 77, ص 1977

, ترجمة محمد نبيؿ وآخروف , القاىرة : مكتبة االنجمو  مناىج البحث في التربية وعمم النفسي :فاف داليف  3
 .  407, ص 1985المصرية , 
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 مجتمع البحث وعينتو  2.3
تحدد مجتمع البحث بالالعبات الناشئات لنادي بغداد الرياضي بالكرة الطائرة لمنساء لمموسـ 

( العبة تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية وتـ استبعاد الالعبات 20) فوالبالغ عددى 2014-2015
( العبة , عممًا اف الالعبات 12) فغير ممتزمات في التمريف وقصار القامة بحيث اصبح عددى

 ( سنة. 14-13) فتتراوح اعمارى
 األجيزة واألدوات والوسائل المساعدة :  3.3

دوات والوسائؿ المساعدة الميدانية تـ االستعانة باألجيزة واأللغرض تحقؽ إجراءات البحث 
 -اآلتية:
  -االجيزة واألدوات : 1.3.3

 ممعب كرة طائرة قانوني . .1
 شريط قياس معدني .   .2
 اصباغ لتخطط عالمات االختبار .  .3
 صافرة .  .4
 ( نوع ميكاسا . 15كرات طائرة عدد ) .5
 ية . طحباؿ مطا .6
 .  Hpحاسبة الكترونية نوع  .7
( يعمؿ بقناتيف يسجؿ كيربائية عضمتيف في وقت Myo Trace 400نوع ) EMGجياز  .8

 (ـ . 20واحد ويعمؿ باشراة البموتوث ولمسافة )
 حافظة جمدية مع حزاـ لتثبيت الجياز .  .9

 ( . Sonyكاميرة تصوير فيديوية نوع ) .10
  -. وسائل جمع المعمومات :2.3.3
  . المصادر العربية واألجنبية 
 (1ممحؽ )ريغ بيانات لميارة الضرب الساحؽ الفطرياستمارة تف  . 
  (2ممحؽ )فريؽ العمؿ المساعد . 
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 االختيار المستخدم في البحث  4.3
 ( 1)اختبار دقة ميارة اليجـو القطري

 اليدؼ مف االختبار : قياس دقة اليجـو الساحؽ القطري 
. كما  1.5ـ وعرض 1.5األدوات : ممعب كرة طائرة قانوني , كرات طائرة قانونية , مرتبة طوؿ 

 ( . 1موح في الشكؿ )
( بواسطة إعداد الكرة مف 4مواصفات األداء : يقوـ الالعب المختبر باليجوـ الساحؽ في مركز )

 طري. ( ضربات ساحقة باالتجاه الق5( وعمى المختبر أداء )3المدرب مف مركز )
 :  )*(التسجيؿ

 ( نقاط لكؿ ضربة ساحقة صحيحة تسقط الكرة عمى المرتبة . 3) -
( نقاط لكؿ ضربة ساحقة صحيحة تسقط الكرة في منطقة )أ( لمضرب الساحؽ 2) -

 القطري . 
( نقطة واحدة لكؿ ضربة ساحقة تسقط الكرة في منطقة )ب( لمضرب الساحؽ 1) -

 القطري.
 )صفر(  لكؿ ضرب ساحؽ شامؿ .  -
 (. 15مجموع النقاط ) -

 
 
 
 
 
 
 

 يوضح اختبار دقة ميارة الضرب الساحق القطري (1شكل )

                                                           

الحركية وتأثيره في دقة الميارات ف سبياف صخي ؛ منيج تدريبي لتطوير زمف ودقة التوقع واالجتماعية يحس( 1)
,  2006األساسية لالعبي الكرة الطائرة )اطروحة دكتوراه , كمية التربية الرياضية , جامعة بغداد , 

 .  104ص

 )أ(

  )ب(
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 التجربة االستطالعية :  5.3
تعد التجربة االستطالعية تجربة مصغرة لمتجربة األساسية ويجب اف تتوفر فييا الشروط 

 . (1)والظروؼ التي تكوف فييا التجربة األساسية ما امكف ذلؾ حتى يمكف االخذ بنتائجيا " 
( عمى عينة مف عينة 5/2/2015وعميو قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعية يـو )

( العبات , وكانت 5ت نادي الشباب بالكرة الطائرة لمنساء والبالغ عددىـ )البحث وىـ العبا
 اىداؼ التجربة االستطالعية ىي : 

 التأكد مف صالحية بعض تماريف المنيج التعميمي لتطبيقيا بشكؿ نيائي .  .1
 معرفة مدى مالئمة االختبارات لعينة البحث .  .2
 ت .معرفة مدى استعداد عينة البحث ألداء االختبارا  .3
 معرفة الوقت المستغرؽ إلجراء االختبارات وتتعدىا .  .4
 معرفة الصعوبات التي قد تواجو مجريات العمؿ ووضع النسب الحموؿ ليا.  .5

 إجراءات البحث الميدانية .  1.5.3
 االختبار القبمي :  2.5.3

( وفي قاعة النشاط الرياضي 15/2/2015تـ إجراء االختبار القبمي لعينة البحث يوـ )
( العبة وقد تـ إعادة 12لمديرية الكرخ االولى وفي تماـ الساعة العاشرة صباحًا وعمى عينة مف )

شرح ميار الضرب الساحؽ القطري وكيؼ يتـ تنفيذه في النقاط المحددة وبعد ذلؾ تـ تثبيت 
 لقياس نشاط الفصميف والعددية.  EMGجياز 
 المنيج التعميمي التجريبي  3.5.3

( 20/2/2015بتاريخ ) ()وبعد إجراء االختبار القبمي طبقت الالعبات المنيج التعميمي
( دقيقة مف 30وذلؾ مف خالؿ الجزء الرئيسي مف الوحدة التعميمية حيث كانت تستغرؽ التماريف )

د( حيث كانت الالعبات الناشئات تؤدي 90لرئيسي والبالغ )المجموع الوقت الكمي لمجزء ا
التماريف المذكورة في الوحدة التعميمية باستخداـ الحباؿ المطاطية لتطوير ميارة الضرب الساحؽ 

                                                           

, بغداد : مطبعة وزارة  االختبارات ومبادئ االحصاء في المجال الرياضيقيس ناجي , بطويسي أحمد , 1 
 .    1987التعميـ العالي والبحث العممي , 

(( ممحؽ )3 . ) 
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( وحدة تعميمية 12ولتقوية عضالت الذراع الضاربة لتمؾ الميارة واذا بمغ عدد الوحدات التعميمية )
 ( أسابيع . 6ي االسبوع ولمدى )وبواقع وحدتيف تعميميف ف

 االختبار البعدي :  4.5.3
( في قاعة النشاط الرياضي لمدير في 5/4/2015اجريت االختبارات البعدية بتاريخ )

ت المتبعة في الكرخ األولى وفي تماـ الساعة العاشرة صباحًا وقد التزمت الباحثة بنفس إجراءا
 االختبار القبمي . 

 الوسائل اإلحصائية :  6.3
 الستخراج :  SPSSاستخدمت الباحثة الحقيبة اإلحصائية 

  . الوسط الحسابي 
  . االنحراؼ المعياري 
  . قانوف لمصفات المترابطة 

      
 
 

 الباب الرابع
 عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمعضمة الدالية

 
 ( 1الجدول )

واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لالختبارين القبمي والبعدي لمعضمة يبين الوسط الحسابي 
 الدالية

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

 ت ؼ ىػ ؼ  
المعنوية 
 الحقيقية

نوع 
 ع س ع س الفرؽ

 معنوي 000. -78.731 7.20493 -567.25000 5.64814 938.9167 23.76909 371.6667 القمة
 معنوي 000. 198.759 5.71128 1135.16667 3.72542 108.6667 18.75116 1243.8333 المساحة

 (.11( عند درجة حرية )0.05) ≥معنوي 
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( الذي يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة )ت( 1عند الرجوع الى الجدوؿ )
لمقمة في االختبار القبمي بقيمة لالختباريف القبمي والبعدي لمعضمة الدالية نجد اف الوسط الحسابي 

( اما في االختبار البعدي فكاف الوسط 23.76909( وبانحراؼ معياري قدره )371.6667)
( وعند حساب قيمة )ت( 5.64814( وبانحراؼ معياري قدره )938.9167الحسابي بقيمة )

وىذا معناه اف ( 0.05( وىي اقؿ مف )0.00( وبمعنوية حقيقية مقدارىا )78.731نجدىا بقيمة )
 الفرؽ معنوي.

( وبانحراؼ معياري 1243.8333اما الوسط الحسابي لممساحة في االختبار القبمي بقيمة )
( 108.6667( اما في االختبار البعدي فكاف الوسط الحسابي بقيمة )18.75116قدره )

( 198.759( وعند حساب قيمة )ت( نجدىا بقيمة ) 3.72542وبانحراؼ معياري قدره )
 ( وىذا معناه اف الفرؽ معنوي.0.05( وىي اقؿ مف )0.00معنوية حقيقية مقدارىا )وب
 

 (2الجدول ) 
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لالختبارين القبمي والبعدي لمعضمة 

 الصدرية العظيمة

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

 ت ف ىـ ف  
المعنوية 
 الحقيقية

ع نو 
 ع س ع س الفرق

 معنوي 000. -109.854 3.79593 -417.00000 12.92959 738.4167 5.74390 321.4167 القمة
 معنوي 000. 600.704 2.12667 1277.50000 3.47611 135.4167 7.25457 1412.9167 المساحة

 (.11( عند درجة حرية )0.05) ≥معنوي 
يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة )ت( ( الذي 2عند الرجوع الى الجدوؿ ) 

لالختباريف القبمي والبعدي لمعضمة الصدرية العظيمة  نجد اف الوسط الحسابي لمقمة في االختبار 
( اما في االختبار البعدي فكاف 5.74390( وبانحراؼ معياري قدره )321.4167القبمي بقيمة )

( وعند حساب قيمة 12.92959حراؼ معياري قدره )( وبان 738.4167الوسط الحسابي بقيمة )
( وىذا 0.05( وىي اقؿ مف )0.00( وبمعنوية حقيقية مقدارىا )109.854)ت( نجدىا بقيمة )

 معناه اف الفرؽ معنوي.
( وبانحراؼ معياري 1412.9167اما الوسط الحسابي لممساحة في االختبار القبمي بقيمة )

( 135.4167لبعدي فكاف الوسط الحسابي بقيمة )( اما في االختبار ا7.25457قدره )
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(  600.704( وعند حساب قيمة )ت( نجدىا بقيمة )3.47611وبانحراؼ معياري قدره )
 ( وىذا معناه اف الفرؽ معنوي.0.05( وىي اقؿ مف )0.00وبمعنوية حقيقية مقدارىا )

 (3الجدول ) 
بارين القبمي والبعدي لميارة يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لالخت

 الضرب الساحق القطري

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

 ت ف ىـ ف  
المعنوية 
 الحقيقية

نوع 
 ع س ع س الفرق

الضرب الساحق 
 القطري

 معنوي 000. 15.846- 55220. 8.75000 1.07309 12.3333 1.37895 3.5833

 (.11( عند درجة حرية )0.05) ≥معنوي 
( الذي يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة )ت( 3عند الرجوع الى الجدوؿ ) 

لالختباريف القبمي والبعدي لميارة الضرب الساحؽ القطري  نجد اف الوسط الحسابي لمقمة في 
اما في االختبار البعدي ( 1.37895( وبانحراؼ معياري قدره )3.5833االختبار القبمي بقيمة )

( وعند حساب 1.07309( وبانحراؼ معياري قدره )12.3333فكاف الوسط الحسابي بقيمة )
( 0.05( وىي اقؿ مف )0.00( وبمعنوية حقيقية مقدارىا )15.846-قيمة )ت( نجدىا بقيمة )

 وىذا معناه اف الفرؽ معنوي.
 

 مناقشة النتائج:
حدات التعميمي ادى الى استمرار في تكرار االداء اف استعماؿ الحباؿ المطاطية في الو 

بنفس زوايا االداء المثالي  وىذا ادى الى تظافر في جيود العضالت باتجاه العمؿ والواجب 
الحركي مما زاد في دقة االداء وتحولو الى االوتماتيكية وبالتالي الى زيادة التركيز عمى االداء 

العضمية وبالتالي انتاج اكبر لمقوة مع تطور االداء نتيجة وىذا ادى الى زيادة في تجنيد االلياؼ 
التعميـ المستمر والتكرارات المنتظمة مما ادى الى زيادة القوة االنفجارية وتناقص في المساحة 
الخاصة بالتقمص وىذا يدؿ عمى اف ميارة الضرب الساحؽ ينفذ باقصى قوة وبفترة انفجارية 

وتعد ميارة الضرب (Renniclidorالنفجاري لمميارة اذا يشير)قصيرة وىذا ما مطموب في االداء ا
الساحؽ مف اىـ ضربات اليجوـ المباشر التي يستخدميا الالعب خالؿ المعب التي قد تضع 
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الفريؽ المنافس في وضع دفاعي ضعيؼ فكمما كاف االضرب قويًا ومتقنًا وفي المكاف المناسب 
 (1)كانت ميمة الفريؽ المنافس اصعب. 

الرجوع الى الجدوؿ نجد انو في كال العضمتيف فاف التمريف بالحباؿ المطاطية ادى  وعند
( الذي E.M.Gالى زيادة في قوة  كال العضمتيف وبشكؿ متناسؽ ومتكامؿ وىذا ما اكده قياس )

بيف باف االختبار البعدي لمقمة كاف متقدما في القمة اذا ارتفعت القمة وتناقصت في مقابميا 
ا يوكد عمى تطور الميارة بالطريقة االنفجارية نتيجة زيادة القوة في العضالت المساحة وىذ

وتتميز ميارة االضرب الساحؽ القطري بالصعوبة والمرتكزة عمى التكرار المستمر لمالداء اذ 
العالية والمعقدة وتحتاج الى دقة وتوقيت عالييف بضرب الكرة وليذا فانيا تحتاج الى الكثير مف 

مستمر حتى يصؿ المتعمـ الى المستوى الجيد في االداء مف حيث السيطرة واالتقاف التعميـ ال
فضاًل عف السرعة في الحركة . ليذا أصبح التعميـ عمى الضرب الساحؽ في االونة االخيرة 

 (2)يحتؿ جزءًا كبيرًا مف الوحدة التعميمية.
ة ىي ما تمميو ميارة اف تناقص الزمف المستغرؽ في االداء لمساحة التقمص وزيادة القو 

الضرب الساحؽ الي تحتاج الى فترة قصيرة نسبيا الرتباطيا بحركة الكرة الي تكوف غالبا في 
اليواء الجزاء الثانية واف التطور في االداء يسبقو تطور في المواصفات العضمية الخاصة 

وة تتالئـ مع البرنامج بالميارة لذلؾ تكوف القوة االنفجارية عالية والمساحة قميمة لتحقيؽ اقصى ق
اف تحميؽ الكرة في اليواء يستغرؽ الحركي لمميارة وىذا ما اكده )عامر جبار( الذي اشار الى 

جزءًا مف  9-7زمنًا قصيرًا أذ تـ قياس زمف تحميؽ الكرة مف قبؿ الفرؽ الرجالية في اوربا مف 
نية مما يجعؿ ميمة العبيو مف الثا 3الثانية االمر الذي اليتيح لمفريؽ المستقبؿ سوى مقدار 

 (3)صعبة الى حد ما وخاصة عندما تكوف التشكيالت الدفاعية الستقباؿ الكرة ) ثنائية او ثالثية(.
 
 

                                                           

(1) Renniclidor. Developing mental skills serving , Coaching , volleyball , Feb.March 
, 1995 , P.16. 

ؿ الساحؽ والضرب الساحؽ ؿ في اساليب التمريف عمى تعمـ ميارتي االرساتأثير التداخ ناىدة عبد زيد.( 2)
 71, ص 2002 كمية التربية الرياضية , جامعة بغداد ,  بالكرة الطائرة , اطروحة دكتوراة ,

عامر جبار السعدي . دراسة مقارنة في بعض المتغيرات البايوميكانيكيةلالرساؿ مف المتموج االمامي ( 3)
 .27, ص 1998: كمية التربية الرياضية , والساحؽ بالكرة الطائرة , اطروحة دكتوراه , جامعة بغداد 
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 الباب الخامس
  -. االستنتاجات والتوصيات :5

 االستنتاجات :  1.5
 مف خالؿ عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا استنتجت الباحثة ما ياتي : 

أثرت الحباؿ المطاطية عمى اداء ميارة الضرب الساحؽ القطري وذلؾ بضبط التكتيؾ  .1
 الخاص بالميارة مف خالؿ سحب الذراع ومدى اثناء الضرب في أعمى نقطة . 

أثر البرنامج التعميمي بالحباؿ المطاطية عمى دقة الضرب الساحؽ القطري ونحو  .2
 اء. األفضؿ لالعبات الناشئات بالكرة الطائرة لمنس

أثرت التمرينات بالحباؿ المطاطية عمى قوة العضالت الصدرية او العضمة الدالية مف  .3
 .  EMGخالؿ كبر المسافة والقمة مف خالؿ جياز 

 
 التوصيات :  2.5

ضرورة استعماؿ الحباؿ المطاطية في تعميـ حركة الذراع لميارة الضرب الساحؽ القطري  .1
 وقمؿ مف وقت التقمص . اذ رفعت مف القوة االنفجارية لمذراع 

عف االىمية بمكاف تطوير الدقة لدى العبات الكرة الطائرة وخاصة الضرب الساحؽ  .2
 القطري مف خالؿ استعماؿ الجداؿ المطاطية. 

أىمية استخداـ الحباؿ المطاطية في التماريف كونيا تساىـ بشكؿ كبير في زيادة قوة  .3
 العضالت المشتركة في أداء ميارة الضرب الساحؽ . 

ضرورة إجراء بحوث أخرى باستخداـ الحباؿ المطاطية وعمى ميارات اخرى بالكرة الطائرة  .4
 لمنساء . 
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 المصادر 
  ,القاىرة, دار  1محمد صبحي حسنيف, فسيولوجيا ومورفموجيا الرياضي, طأبو العال احمد عبد الفتاح(

 .1997الفكر العربي, 
 المكتب الجامعي  ,, االسكندرية  البحث العممي ، التصميم ، اإلجراءات : محمود الغريب وآخروف

 . 1977الحديث , 
  وف , القاىرة : مكتبة , ترجمة محمد نبيؿ وآخر  مناىج البحث في التربية وعمم النفسي :فاف داليف

 . 1985االنجمو المصرية , 
 يف سبياف صخي ؛ منيج تدريبي لتطوير زمف ودقة التوقع واالجتماعية الحركية وتأثيره في دقة حس

ة الرياضية , جامعة بغداد , الميارات األساسية لالعبي الكرة الطائرة )اطروحة دكتوراه , كمية التربي
2006  . 

 .ؿ في اساليب التمريف عمى تعمـ ميارتي االرساؿ الساحؽ والضرب الساحؽ التداخ رتأثي ناىدة عبد زيد
 .2002الطائرة , اطروحة دكتوراة , بالكرة 

  عامر جبار السعدي . دراسة مقارنة في بعض المتغيرات البايوميكانيكيةلالرساؿ مف المتموج االمامي
 .1998ية , : كمية التربية الرياض والساحؽ بالكرة الطائرة , اطروحة دكتوراه , جامعة بغداد

  , بغداد : مطبعة  االختبارات ومبادئ االحصاء في المجال الرياضيقيس ناجي , بطويسي أحمد ,
 .1987وزارة التعميـ العالي والبحث العممي , 

 Sillanpaa, J.(2007). Electromyography, for Assessing Muscular. Strain in the 
workplace. Finnish Instiute of Occupational Health, people and work, 
Research 1979. 

 Renniclidor. Developing mental skills serving , Coaching , volleyball , 
Feb.March , 1995. 

 (1ممحق )
 استمارة تفريغ البيانات لالختبارات القبمية والبعدية لميارة الضرب الساحق القطري

 الدرجة الكمية المحاوالت ت
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       



 
 
 

 

341 

 

 (2015-12-30)  العدد الحادي عشر – الثالثالمجمد  –ة يجامعة االنبار لمعموم البدنية والرياضمجمة 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 (342) ( الى327) الصفحات منبيداء خضر بينام بحث م. 
 

8       
9       

10       
11       
12       

 (2ممحق )                                         
 فريق العمل المساعد

 
 مكان العمل االختصاص االسم

 –كمية التربية الرياضية  فسمجة / تدريب  أ.د. محمد جواد 
 جامعة بغداد 

 نادي امانة بغداد  مدرب فريؽ الكرة الطائرة لمنساء  ىيثـ صادؽ 
 نادي امانة بغداد  مساعد مدرب فريؽ الكرة الطائرة لمنساء  مناؼ خميؿ 
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 (3ممحق )
 نموذج من الجزء الرئيسي لموحدة التعميمية

 المجاميع الراحة التكرار الفعالية القسم ت
 القسم الرئيسي  

 د( 99)
استغرقت مدة 

 ىذه التمارين 
 (د 39)

من زمن قسم 
 الرئيسي

 د( 99) 

. تجمس الالعبة عمى كرسي 1
ويكون الحبل المطاطي مربوط 
خمفيا وتقوم الالعبة بسحب 
المطاطي بكمتا الذراعين من وضع 

 االمتداد الذراعين. 

 مرات  12
 مرات  19
 مرات  8

 مجاميع  3 دقائق  3

. تقف الالعبة عمى سوط الحبل 2 
المطاطي وتمسك باطراف الحبل 
بكمتا الذراعين وتقوم بسحب الحبل 
المطاطي إلى جانب بمستوى 

 الكتف.   

 مرات  12
 مرات  19
 مرات 8

 مجاميع  3 دقائق  3

. تقف الالعبة عمى الحبل 3 
المطاطي في الوسط وتمسك بطرفي 
الحبل وتقوم بسحب الحبل 
والذراعان ممدودة إلى االمام 

 بمستوى الكتف.  

 مرات  12
 مرات  19
 مرات 8

 مجاميع  3 دقائق  3

. تقف الالعبة بمواجية العمود 4 
ممسكة بطرفي الحبل المطاكي 
 وتقوم بسحبو إلى األسفل والذراعين

 ممدودة . 

 مرات  12
 مرات  19
 مرات 8

 مجاميع  3 دقائق  3

. تقف الالعبة عمى الحبل 5 
المطاطي في وسط ويمسك بطرفي 
الحبل ثم تقوم بسحب الحبل لالعمى 

 . 

 مرات  12
 مرات  19
 مرات 8

 مجاميع  3 دقائق  3

 


