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 ممخص البحث

 الساحق بالكرة الطائرة(( ))تأثير منياج تدريبي لتطوير القدرة العضمية وأثره عمى دقة األرسال

 أحتوى البحث عمى خمسة أبواب تضمن : 

 تضمن الباب االول المقدمة وأىمية البحث واىداف البحث التالية :

 إعداد منياج تدريبي لتطوير القدرة العضمية لدى العبي شباب نادي االنبار بالكرة الطائرة .  -

 قة األرسال الساحق بالكرة الطائرة . التعرف عمى تأثير المنياج التدريبي في تطوير د -

وفروض البحث وكان البحث عمى عينة من العبي شباب نادي االنبار الرياضي , وأشتمل  
الباب الثاني عمى دراسات نظرية تناولت التدريب الرياضي والقدرة العضمية العضمية والميارات 

اب الثالث منيج البحث التجريبي االساسية بالكرة الطائرة ومنيا االرسال الساحق , وتضمن الب
( العب مثمو مجتمع االصل تمثياًل حقيقيًا وقسموا الى مجموعتين ضابطة 21وعينة البحث ىم )

( أسابيع 8وتجريبية واجرى الباحث االختبارات القبمية ومن ثم التجربية الرئيسية التي كانت لمدة )
الختبارات البعدية , واستخدام الباحث ( وحدات تدريبية في االسبوع ومن ثم اجراء ا3وبواقع )

( في أستخراج نتائج البحث , أما الباب الرابع تناول عمى عرض  spss (الحقيبة االحصائية ال 
وتحميل ومناقشة الفروق لالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبارات البحث البدنية 



تحميل نتائج االختبارات البعدية البعدية  والميارية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية وكذلك
بين مجموعتي البحث , أما الباب الخامس أشتمل عمى أىم االستنتاجات وىي أظيرت المجموعة 
التجريبية التي تدربت فروقا معنوية عمى المجموعة الضابطة في اختبارات البحث البعدية , ما 

ح المجموعة التجريبية ولكن لم ترتقي عدا اختبار دقة اإلرسال كان ىناك فروق ظاىرية لصال
لمستوى الداللة او المعنوية وأىم التوصيات ضرورة استخدام التدريبات التي تركز عمى تطوير 

 بالكرة الطائرة . شباب نادي االنبار العبي عينة من الجانب البدني والمياري  لدى

 

The impact of a training curriculum for the development of muscle power and its impact 

on the accuracy of the crushing Transmission in volleyball 

 

Abdullah Khalid Mukhlif 

 

This search contains five sections: 

The first section contains: Introduction, the importance of the research and research 

objectives which are the following: 

- Preparation of training curriculum to develop the muscles power of the players of Anbar 

youth club for volleyball. 

- Understand the impact of the training curriculum in developing the accuracy of the 

crushing transmission in volleyball. 

-  The hypotheses of the research were done on a sample of the players of  Anbar youth 

club. 

The second section contains theoretical studies dealt with sports training and power of 

muscle and basic skills of volleyball, including the crushing transmission. 

The third section contains curriculum of empirical research and the research sample. (12) 

player who actually represented the origin. they are divided into two groups, control and 

experimental. The researcher achieved pre-tests and the main experimental tests for (8) 

weeks, and by (3) training unit per week and then achieved posteriori tests. the researcher 

used the statistics bag (spss) in the extracting the search results. 

The fourth section dealt with the submission, analysis and discussion of the differences 

among the calculations and normative deviations for the research physical and skill tests for 

both research groups, control and experimental as well as a the analysis of posteriori tests 

results between the two groups of the search. 



The fifth section contains the most important conclusions.  The experimental group who 

trained, showed incorporeal differences, when compared with the control group, on 

research posteriori tests, except for testing the accuracy of transmission, there were 

morphological differences in favor of the experimental group but did not rise to the level of 

significance .  

The most important recommendations is the necessity of using the training that focused on 

developing the physical and skill side in a sample of the players for Anbar Youth Club for 

volleyball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب االول

 التعريف بالبحث : –2

 مقدمة البحث وأىميتو : 2 –2

األنشطة الرياضية الكثير من االىتمام من الباحثين والدارسين , لكونيا أصبحت  أستقطبت    
شعارًا لتقدم البمدان , فنرى المؤسسات المتخصصة قد أخذت عمى عاتقيا ميمة أجراء الدراسات 

 والبحوث لموصول إلى المستوى المرموق والذي يطمح إليو كافة المعنيين في ىذا المجال . 



نشاط رياضي نرى تداخل عموم كثيرة كالكيمياء والفسمجة والبايوميكانيك وغيرىا  فعند دراسة أي  
من العموم األخرى وذلك ألن أعضاء الجسم المختمفة عبارة عن وحدة متكاممة , إذ يؤدي أداء أي 
نوع من األنشطة الرياضية حدوث تغيرات في األجيزة الوظيفية نتيجة تطوير العوامل التدريبية 

والميارية والخططية والنفسية( , والتي تعني التغيير في نوعية  وكمية األداء واإلنجاز )البدنية 
الذي أصبح فييا الفارق معتمدًا عمى أجزاء الثانية الواحدة , وأن البرامج التدريبية الحديثة تعتمد 
 بشكل كبير عمى زيادة تركيز الحركات التخصصية في المجال الفني عمى مبدأ التخصصية وفي
مختمف األلعاب الرياضية منيا لعبة الكرة الطائرة , وكون لعبة الكرة الطائرة من األلعاب التي 
تمتاز بالدقة والقدرة العضمية والسرعة والتحمل الخاص التي يحتاجيا الالعب في األداء , كذلك 

توى فإنيا تمتاز بمتطمبات جسمية وحركية بشكل أساسي  والتي بتوفيرىا يكون الالعب ذو مس
ظيار إنجاز عالي تكنيكيًا وتكتيكيًا الن الالعب يحتاج الى قدرات  فني قادر عمى المنافسة وا 

 بدنية عالية تمكنو من أداء الميارات المختمفة في لعبة الكرة الطائرة . 

وقد الحظ الباحث من خالل متابعتو لتدريبات شباب نادي األنبار بالكرة الطائرة ىناك ضعف    
قدرة العضمية والذي يؤدي الى عدم توجيو الكرات بالشكل المطموب , لذا فأىمية في مستوى ال

البحث تكمن في التعرف عمى تأثير ىذه التدريبات في  تطوير القدرة العضمية واثره عمى دقة 
 االرسال الساحق بالكرة الطائرة .

 مشكمة البحث : 3 –2

مج ذو أىمية لتطوير القدرات البدنية أن عممية التدريب التي تجرى بالشكل العممي المبر   
والوظيفية والحركية لجسم الرياضي , فالتدريب العممي اليادف والمبرمج لموصول إلى أىداف 
محددة يكسب الجسم تطورًا كبيرًا في جميع قدراتو بشكل عام , وأي خطأ يصاحب عممية التدريب 

ت كبيرة في تكنيك الميارات ومن ثم ممكن أن يكون سببًا في تراجع تمك القدرات أو ظيور مشكال
 تراجع مستوى األداء المياري بشكل أساسي , فضال عمى احتمالية حدوث إصابات لالعبين . 

لذا أرتأى الباحث دراسة ىذه المشكمة من خالل إيجاد أفضل الطرائق واألساليب التدريبية التي   
ية متكاممة تيدف الى تطوير مواطن يمكن استخداميا لتحقيق أحسن النتائج كون إن التدريب عمم

القدرة العضمية والضعف لدى الالعبين لرفع مستواىم البدني وبالتالي المستوى المياري من أجل 



الوصول إلى اليدف المنشود بأقصر الطرائق وأقل جيد من خالل وضع تدريبات لتطوير القدرة 
ة االرتقاء في مستوى مكونات المياقة العضمية وأثره عمى دقة األرسال الساحق بالكرة الطائرة بغي

 البدنية لمعبة .

 أىداف البحث : 4 –2

 إعداد منياج تدريبي لتطوير القدرة العضمية لدى العبي شباب نادي االنبار بالكرة الطائرة.  -2

 التعرف عمى تأثير المنياج التدريبي في تطوير دقة األرسال الساحق بالكرة الطائرة .  -1

 البحث :فروض  5 –2

تطوير القدرة العضمية وأثره عمى دقة األرسال الساحق ىناك فروق ذات داللة إحصائية في  -2
 لعينة البحث . بالكرة الطائرة

 مجاالت البحث : 6 –2

من العبي  شباب نادي االنبار بالكرة  العباً 23المجال البشري : عينة مؤلفة من  2 – 5 – 2
 الطائرة .

 .  1222/  5/  22إلى   1222/  3/  2الزماني : المجال  1 – 5 – 2

 المجال المكاني : القاعة الرياضية المغمقة في مدينة الرماي. 3 – 5 – 2

 الباب الثاني

 : والمشابيو الدراسات النظرية  -3

 الدراسات النظرية  3-2

 مفيوم التدريب الرياضي :  3-2-2

تعد عممية التدريب الرياضي وسيمة ميمة لالنتقال بالالعب من حالة إلى أخرى ألنيا تعمل   
عمى تطوير وتكامل الالعب من جميع النواحي لغرض الوصول بة إلى اليدف المنشود أو 

 المستوى المراد الوصول إليو .



إليضاح ماىّية  ولمتدريب الرياضي معان كثيرة وقد تداوليا العديد من العمماء والمختصين  
الكبيرة كونو من تو ىي األسس التي يستند عمييا ؟ وذلك بسبب أىمي التدريب الرياضي , وما

وجية نظر الباحث السمم الذي يرتقي بو الالعب إلى أعمى المستويات إذا ما استند عمى أسس 
 وقواعد عممية صحيحة .

العديد من العموم األخرى سواء كانت فعمم التدريب الرياضي ىو عمم قائم بحد ذاتو يستند إلى   
الخ فيي عموم كميا ….. عممية أم إنسانية كعمم التشريح والفسمجة والحركة وعمم النفس والتربية 

بأنو " من العمميات التربوية التي بعضيم تصب في مصب عمم التدريب الرياضي, كما عرفو 
تشريح, وعمم وظائف األعضاء, وعمم تخضع في جوىرىا لقوانين ومبادئ العموم الطبيعية كعمم ال

 .(2) الميكانيكا والعموم اإلنسانية كعمم التربية

 مفيوم القدرة العضمية  1 -1-2

, وىي عامل أساسي  تعّد من أىم القدرات البدنية التي ترتبط ارتباطا ايجابيا باألداء المياري 
لتطويره , ويتأسس عمييا ا لوصول إلى مستوى البطولة , وتختمف متطمبات قابمية القدرة العضمية 

لعبة إلى أخرى , إذ أَن لكل فعالية رياضية متطمبات خاصة ليذه القابمية , وىذا يعني أّن  من
العضمية في األلعاب  شكل التدريب وطرقو يختمفان من لعبة إلى أخرى وتظير القدرة العضمية

 ( . 1ة )واألنشطة المختمف

نيا صفة من الصفات األساسية لإلنسانو        كماانو  ىي إحدى مكونات المياقة البدنية , وا 
لغرض الحصول عمى االتجاه المعين لتطوير القدرة العضمية العضمية يجب استخدام المنيج 

في ( القدرة العضمية بأنيا " قدرة وعرف ) صالح شا . (3)التدريبي المختار بشكل مقصود
 .  (4")العضمة أو العضالت عمى مواجية مقاومة خارجية أو التغمب عمييا 

 

 

 

 



--------------------------------------------------------
- 

في سباحة التزحمق في بعض المتغيرات الوظيفية لجيازي  أثر التدريب الفتري: ) إخالص دحام المعموري ( 2)
 . 8, ص 2998بغداد , كمية التربية الرياضية , جامعة  الدوران والتنفس( , رسالة ماجستير غير منشورة ,

 .29ص 2994, دار المعارف  مصر ,  23ط  , التدريب الرياضيعمم  :محمد حسن عالوي ( 1) 

 .112, ص 2988مجيد , التدريب الرياضي , جامعة الموصل , دار الكتب لمطباعة والنشر,  ريسان خريبط(3)

 . 92ص  , التدريب الرياضي أفكاره وتطبيقاتو , كتاب تحت الطبع صالح شافي , ( 4)

 

 

 الميارات االساسية بالكرة الطائرة  3-2-4

يعّد إتقان أداء الميارات الفنية لمعبة من أىم العوامل التي تحقق الفوز والنجاح ألي فريق , 
تتطمبيا فالميارات الفنية " ىي الحركات التي يتحتم عمى الالعب أداؤىا في جميع المواقف التي 

 .(2")المعبة بغرض الوصول إلى أفضل النتائج 

و )محمد سعد  (1( )عبد المنعم ويتفق رأي كل من )محمد صبحي حسنين وحمدي
 محمد لطفي السيد ( في تقسيم ميارات الكرة الطائرة  إلى األنواع اآلتية : –زغمول 

 ميارة اإلرسال . .1
 ميارة استقبال اإلرسال . .2

 ميارة اإلعداد . .3

 ميارة الضرب الساحق . .4

 ميارة حائط الصد . .5

 ميارة الدفاع عن الممعب . .6

 لطائرة األرسال الساحق بالكرة ا 3-2-5

" ىو احدث أنواع االرساالت المبتكرة فيو يتميز بالسرعة والقدرة العضمية ويتشابو أدائو مع أداء 
ويعّد اإلرسال من االرساالت اليجومية المؤثرة في لعبة الكرة الطائرة  ( و"3" )الضربة الساحقة 



لسنوات القميمة الماضية , وقد اخذ  قدرا كبيرا من االىتمام في البطوالت الدولية التي أقيمت في ا
إن سرعة أداء  الباحث ( , ويرى 4بولندا )في  2955بالرغم من ظيور ىذا اإلرسال كان عام 

اإلرسال الساحق والضرب من أعمى نقطة في االرتفاع بالنسبة إلى الكرة مع التركيز إلى ساحة 
بشكل جيد مع إرباك المنافس وضبط مراحل األداء الفني يساعد عمى ضرب اإلرسال الساحق 

 دفاع الفريق المنافس وتحقيق الفوز .

 

--------------------------------------------------------
-- 

: )القاىرة , مركز  1( محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛ األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس , ط2)
 . 255( ص2997الكتاب لمنشر , 

 . 17, ص 2997,  المصدر اعالهمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛ ( 1)

محمد احمد الحفناوي : الخصائص الكنماتيكية لإلرسال الساحق في الكرة الطائرة , المجمة العممية لمتربية البدنية ( 3)
 . 27, ص 2997,  2والرياضية , جامعة حموان , م

 (4)Arie Selnger : Power Vollyball-The Serve, p.31  . 

 الدراسات المشابيو3-3

 من خالل البحث في المصادر العربية واالجنبية لم يجد الباحث دراسة مشابيو لمبحث . 

 الباب الثالث

جراءاتو الميدانية: -4  منيجية البحث وا 

 منيج البحث: 4-2 

طبيعة البحث وبتصميم المجموعتين المتكافئتين  استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو  
)التجريبيتين( , إذ يعرف المنيج التجريبي بأنو " المنيج الوحيد الذي يمكنو االختبار الحقيقي 

 ( .2" )لفروض العالقات الخاصة بالسبب واألثر



 عينة البحث 4-3

 -26الرياضي بالكرة الطائرة لفئة الشباب لألعمار ) تمثل مجتمع البحث بالعبي نادي االنبار  
( سنة المشاركين في الدوري العراقي والمقيدة أسمائيم في سجالت االتحاد العراقي المركزي  28

( العب , وقد قسمت عينة البحث إلى 21والبالغ عددىم ) 1222-1222بالكرة الطائرة لمعام 
وتم أجراء التدريبات عمى المجموعة التجريبية  ( العبين لكل مجموعة ,6مجموعتين وبواقع )

لمعرفة أثر ىذه التدريبات في تطوير القدرة العضمية واثره عمى دقة االرسال الساحق بالكرة 
 الطائرة .

 األجيزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات : 4-4

 األدوات المستخدمة :

 ممعب الكرة الطائرة قانوني . -

 ( . 22د ) كرات طائرة قانونية عد -

 ( كغم . 3-1( بوزن )  3كرات طبية عدد )  -

 شريط قياس معدني . -

 وسائل جمع المعمومات

 المصادر العربية واألجنبية . - 2

 

 

--------------------------------------------------------
- 

وأسامة راتب؛ البحث العممي في التربية الرياضية وعمم النفس الرياضي:) القاىرة , دار الفكر  محمد حسن عالوي( 2)
 .127( ص2999العربي ,  



 

 ( .INTERNETشبكة المعمومات الدولية ) - 1

 المالحظة والتجريب . - 3

 االختبارات المستخدمة في البحث 4-5

 ( .2)( كغم باليدين4اختبار دفع كرة طبية ) 4-5-2

 : قياس القدرة العضمية لمنطقتي الذراعين والكتفين . ىدف االختبار -

منطقة فضاء مستوية , حبل صغير , كرات طبية زنة الواحدة  األدوات الالزمة : -
 ( كغم , كرسي , عدد مناسب من الرايات أو األعالم , شريط قياس .1,72-3,22)

 وصف األداء :  -    

مسكا بالكرة الطبية باليدين بحيث تكون الكرة أمام الصدر يجمس المختبر عمى الكرسي م -
 وتحت مستوى الذقن , كما يجب أن يكون الجذع مالصقا لحافة الكرسي .

يوضع حول صدر المختبر حبل بحيث يمسك من الخمف عن طريق محكم وذلك لغرض منع  - 
 حركة المختبر لألمام أثناء دفع الكرة باليدين .

 ة باستخدام اليدين فقط .تتم حركة دفع الكر  -

 تعميمات االختبار : -

 يعطى المختبر ثالث محاوالت متتالية . -

  . يعطى المختبر محاولة مستقمة في بداية االختبار كتدريب عمى األداء 

  المختبر أو يتحرك عمى الكرسي أثناء أداء إحدى المحاوالت ال تحتسب  عندما ييتز
 النتيجة ويعطى محاولة أخرى بدال منيا .

 

 إدارة االختبار: -



  . مسجل يقوم بالنداء عمى المختبرين وتسجيل النتائج 

  . محكم يقوم بتثبيت الحبل ومالحظة األداء والقياس 

   القياس .مراقب يقوم بتعيين مكان سقوط الكرة و 
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  ةاالختبارات المياري 4-5-3

 ( 2الطائرة ) اختبار دقة اإلرسال الساحق بالكرة -

 : اختبار دقة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة .  اليدف من االختبار -

 ،( 5ممعب كرة طائرة قانوني وكرة طائرة قانونية عدد   )األدوات المستخدمة: 

 ( .  2وشريط ممون لتقسيم مناطق الممعب , وكما ىو موضح في الشكل ) 
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 (2الشكل )

   

 5 

 م 3 4 1

 

 م 3

 

 م 3

 

2 3 

1 4 



 يوضح اختبار دقة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة

 الخط النيائي لمممعب : يقف الطالب المختبر في منتصف  مواصفات األداء -
( أمتار من الشبكة . وفي ىذا  9) النصف المواجو لنصف الممعب المخطط ( عن بعد ) 

المكان يكون الطالب المختبر ممسكًا بالكرة ليقوم بأداء اإلرسال الساحق لتعبر الكرة الشبكة 
 إلى النصف المخطط اآلخر من الممعب . 

شبكة وعبورىا وفي حالة سقوطيا خارج حدود الممعب : في حالة لمس الكرة ال شروط األداء -
 ُتعد محاولة لمطالب المختبر )من ضمن المحاوالت الخمسة( .

: يأخذ الطالب المختبر درجة المنطقة التي تقع فييا الكرة لكل محاولة صحيحة , إذ  التسجيل -
(  5 - 2( محاوالت , وتكون الدرجات موزعة عمى المناطق من )  5أن لكل طالب مختبر ) 

( درجة , مع مالحظة انو في حالة سقوط  15, فإن الدرجة العظمى ليذا االختبار ىي  ) 
 ل بين منطقتين , تحسب لمطالب المختبر درجة المنطقة األعمى .الكرة عمى الخط الفاص
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 . 042، ص  7991،  مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم . ( 2)

  تجربة االستطالعية تجربة االستطالعية الال 4-5

إن التجربة االستطالعية واحدة من أىم الشروط األساسية في البحث العممي وذلك 
لموصول إلى نتائج دقيقة وموثوق بيا . إذ تعد التجربة االستطالعية " عبارة عن دراسة أولية يقوم 

بعد ( و 2" )بيا الباحث عمى عينة صغيرة قبل قيامو ببحثو بيدف اختيار أساليب البحث وأدواتو
الختبارات البدنية والميارية األكثر أىمية قام الباحث مع فريق العمل المساعد * بإجراء تحديد ا



في القاعة الرياضية  1222/  3/  3في( العبين من عينة البحث 4التجربة االستطالعية عمى )
   وكان الغرض منيا ما يأتي :. ,في مدينة الرمادي 

 اتمعرفة مدى استعداد المختبرين إلجراء االختبار  .2

 معرفة الوقت المستغرق ألجراء االختبارات وتنفيذىا . .1

 كفاءة فريق العمل المساعد  وكفايتو .  .3

 التأكد من سالمة األجيزة واألدوات المستخدمة .  .4

 . .   . تجاوز األخطاء التي قد تحدث في االختبارات5

 :االختبارات القبمية  3-6

( الموافقين االحد واالثنينالبحث يومي ) قام الباحث بإجراء االختبارات القبمية ألفراد عينة
( عصرًا في القاعة الرياضية  المغمقة في الرمادي , وقد راعى 3الساعة ) 6-7/3/1222

الباحث تثبيت الظروف المتعمقة باالختبارات من حيث )الزمان , المكان , األدوات المستخدمة 
تي حصل عمييا الالعب المختبر وطريقة تنفيذ االختبارات , بعد ذلك تم احتساب الدرجات ال

 اعتمادا عمى االختبار المحدد ( .

     : التجربة الرئيسة 3-7

قبل المباشرة بتصميم المنيج التدريبي تم الرجوع إلى مجموعة من الدراسات والمراجع العممية   
وكذلك المناقشات المفيدة مع السيد المشرف وكيفية وضع المنيج من حيث مدة وعدد الوحدات 

 التدريبية اليومية واألسبوعية وطريقة تقنين حمل التدريب المقترح , وقد راعى الباحث استخدام 
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 . 279, ص 2993وجيو محجوب : طرائق البحث العممي ومناىجو , بغداد , دار الحكمة لمطباعة والنشر , ( 2)

 



لتدرج في حمل التدريب والمستوى البدني لالعبين وذلك لتجنب الحمل الزائد, ويعني ذلك التموج وا
 (.2واحدة " )أن " درجات أحمال التدريب المتتالية البد أن ترتفع وتنخفض وال تسير عمى وتيرة 

وتضمنت الوحدة التدريبية  لعينة البحث بأجراء المعتاد والوقوف صفا واحدا واالستماع إلى 
يات المدرب من اجل تطبيق أقسام الوحدة التدريبية وتحقيق أىدافيا , بعد ذلك يباشر الفريق توجي

حماء خاص ثم يبدأ القسم 15-12بأجراء اإلحماء ويستغرق من ) ( دقيقة ويقسم إلى إحماء عام وا 
الرئيسي من الوحدة التدريبية بعدىا قام الباحث بوضع منيج تدريبي تأسيسي باإلثقال لعينة 

( وحدات في األسبوع من أجل تطوير القدرة العضمية 3( أسابيع وبواقع )8بحث ولمدة )ال
( العبين 6العضمية لعينة البحث , حيث قام الباحث بتقسيم عينة البحث إلى مجموعتين وبواقع )

( إلى التدريب القدرة العضمية العضمية Aلكل مجموعة بطريقة القرعة حيث خضعت مجموعة )
 ( أسابيع . 4( خضعت إلى التدريبات االعتيادية , وحددت مدة التطبيق  )Bومجموعة )

 االختبارات البعدية : 3-8

بعد انتياء المدة المخصصة  لتنفيذ المنيج التدريبي , تم إجراء االختبارات البعدية لعينة البحث 
, وكان  1222/ 5/ 9-8في تمام الساعة الرابعة عصرا من يومي )األحد واالثنين( الموافقين 

 الباحث متبعا وممتزما األسموب نفسو واإلجراءات المتبعة في االختبارات القبمية . 

 الوسائل األحصائية  :-4

 (  في استخراج النتائج .spssأستخدم الباحث الحقيبة االحصائية ال )   
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 2998,  2ابراىيم حماد : التدريب الرياضي الحديث تخطيط وقيادة وتدريب , القاىرة : دار الفكر العربي , طمفتي ( 2)
 .62ص

 الباب الرابع

  ومناقشتيا وتحميمياعرض النتائج  -5

 عرض وتحميل ومناقشة نتائج اختبار دفع كرة طبية واختبار دقة االرسال الساحق  5-2

 (2جدول )

وداللة الفروق  والجدولية الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبةيبين قيم األوساط 
ونسبة التطور بين نتائج االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  في اختبارات البحث 

 البدنية والميارية .

    المعالجات     
 اإلحصائية 

 

 االختبارات

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي

 س  

 ف

 ع 

 ف

قيمة )ت( 
 المحسوبة

داللة 
 الفروق

 نسبة 

 التطور %

 

داللة 
مستوى 
 التطور

 ع س   ع س  

 فع كرة د

طبية 
 متوسط %87.:2 معنوي 36.33 8.15 83.6 6.28 514 6.23 441.6 سنتمتر



 

 

 

 (6=2-7( تحت درجة حرية )1,16( عند مستوى داللة )3.682* قيمة )ت( الجدولية )

( والخاص بنتائج االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية البالستية  في 2يبين الجدول )   
دفع كرة طبية إن قيمة  االختبارات البدنية والميارية المختارة , إن قيمة الوسط الحسابي الختبار

بمغت ( , فيما 5.21( سم وبانحراف معياري )332.5الوسط الحسابي لالختبار القبمي بمغت )
, ( 5.25( سم وبانحراف معياري )423قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي ولنفس االختبار )

( سم وبانحراف 71.5ويبين الجدول نفسو إن قيمة فرق األوساط الحسابية ولنفس االختبار )
( وىي أكبر من قيمة )ت( 15.11( , فيما بمغت قيمة )ت( المحسوبة )7.24معياري مقداره )

( , لذا فالفرق 5=2-6( تحت درجة حرية )2.25( عند مستوى داللة )1.572ية البالغة )الجدول
 %( بداللة مستوى متوسط .29.76معنوي لصالح االختبار البعدي وبمغت نسبة التطور )

( الخاص باختبارات الميارات بالكرة الطائرة , إن قيمة الوسط الحسابي 2ويبين الجدول )   
( , فيما 2.62( درجة وبانحراف معياري )22.26احق لالختبار القبمي ىو )الختبار اإلرسال الس

( درجة وبانحراف معياري 26.33بمغت قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي ولالختبار ذاتو )
( , 2.57( وبفرق انحراف معياري)4.83( وان قيمة فرق األوساط  الحسابية ) 1.33مقداره )

( عند مستوى 1.572( وىي اكبر من قيمة )ت( الجد ولية )7.53وبمغة قيمة )ت( المحسوبة )
( لذا فان الفرق معنوي ولصالح االختبار البعدي , 5=  2-6( تحت درجة حرية )2.25داللة )

 %( بداللة مستوى كبير . 37.61فيما بمغت نسبة التطور )

 (كغم4)

 اإلرسال
 الساحق

 كبير %48.73 معنوي 6.38 3.51 6.27 3.44 27.44 2.71 22.27 الدرجة



لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية ,   أظيرت النتائج بين االختبارات القبمية والبعدية   
ويعزو الباحث ذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية ولصالح 

الناجح  البرنامج تأثير ان االختبارات البعدية  في االختبارات البدنية والميارية.   وىذا ما يؤكد
االنقباض بمعدل أسرع وأكثر انفجارا خالل مدى " تعمل عمى زيادة مقدرة العضالت عمى والذي

حيث تعد " التمرينات ذات التسارع العالية في  ( ,2" )الحركة في المفصل وبكل سرعات الحركة 
األداء من األىمية لتنمية االنقباضات العضمية في العضمة الواحدة وفي المجموعات العضمية 

إن تتم ىذه االنقباضات بسرعة وبشكل  الضرورية لمستوى االنجاز في المسابقة عمى شرط
ويرى الباحث إن ىذا التطور في الجانب البدني من حيث إن التمرينات كانت  ( ,1" )انفجاري

تراعي خصوصية ميارات لعبة الكرة الطائرة حيث تمكن الالعب من أداء الميارة بمستوى عالي 
 الفريق .مثل القيام باالرسال الساحق الذي لو أىمية مباشرة في فوز 
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 (2) Michael H , stone , steven S. plisk , Margaret E. ston , brian K. schilling 

Harold S. o'brgant , and kyle C. pierce : Athletic performance development , 
strength and conditioning , volume 20 number 6 december (1998) . P . 20 . 

  

ىارة : مبادئ تدريب القدرات البدنية ؛ مرجع تعميمي لدراسات الطمبة االجانب في مادة عمم الحركة والتدريب العام , ( 1)
 . 68جامعة اليبريج , كمية العموم الرياضية , ب ,ت, 
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 (3جدول رقم )

يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة وداللة الفروق بين 
في االختبارات البدنية  الضابطة والتجريبيةنتائج االختبارات البعدية لمجموعتي البحث 

 والميارية .

 

 المعالجات  

 اإلحصائية       

 

 االختبارات

 وحدة القياس

  البالستيةالمجموعة 

 7ن = 

 البمبومتريةالمجموعة 

 7ن = 

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 

 

داللة 
 الفروق

 ع س   ع س  

 معنوي 9.41 6.97 485 6.26 514 سنتمتر (كغم4دفع كرة طبية )

 2.32 2.58 25.94 3.44 27.44 الدرجة االرسال الساحق
غير  

 معنوي

 

-7+7( تحت درجة حرية )1,16( عند مستوى داللة )2.923* قيمة )ت( الجدولية )
3=21) 

في التجريبية والضابطة ( الخاص بنتائج االختبارات البعدية لممجموعتين 1يبين الجدول )   
قيمة الوسط الحسابي الختبار دفع كرة طبية لممجموعة  حيث بمغت االختبارات البدنية والميارية ,

( , في حين بمغت قيمة الوسط 5.25(سم وبانحراف معياري مقداره )423ىو ) تجريبيةال
( , 5.86( وبانحراف معياري مقداره )374ولنفس االختبار ) الضابطةالحسابي لممجموعة 

( عند مستوى 2.821الجدولية )( وىي أكبر من قيمة )ت( 8.32وبمغت قيمة )ت( المحسوبة )
( , لذا فالفرق معنوي ولصالح المجموعة 22=1-6+6( وتحت درجة حرية )2.25داللة )

 . تجريبيةال



, حيث إن قيمة  البدنية والميارية( نتائج االختبارات البعدية  الختبارات 1ويبين الجدول )   
( 26.33لبعدي ىو )الالختبار  الختبار اإلرسال الساحقالحسابي لممجموعة التجريبية الوسط 

لبعدي ولالختبار افيما بمغت قيمة الوسط الحسابي لالختبار ,  (1.33درجة وبانحراف معياري )
بحيث أظيرت  , (2.47( درجة وبانحراف معياري مقداره )24.83ىو ) ضابطةذاتو لممجموعة ال

( 2.12( المحسوبة )قيمة)ت النتائج ىناك فروق ظاىرية في االوساط الحسابية , حيث بمغت
( تحت درجة حرية  2.25( عند مستوى داللة )2.821وىي اقل من قيمت )ت( الجدولية )

 .الضابطة والتجريبية بين المجموعتين  ةق غير معنويو الفر وىذه ( 22=6+6-1)

ويعزو الباحث ذلك إن ىذه الفروق كانت بسبب التخطيط الجيد لمبرامج التدريبية حيث إن   
تدريبي اعتمد عمى برامج إثقال ومن ثمة أداء التمرينات االنفجارية التي تعد خاصية البرنامج ال

لمتدريب الصفات البدنية والميارية , وكانت النتائج في االختبارات البعدية كانت لصالح 
" انو  2998المجموعة التجريبية في أختبار رمي كرة طبية , ويذكر)ميشيل ستون ( وآخرون 

دل تنمية القدرة العضمية وكما ىو الحال في حالة السرعة والقدرة العضمية اليمكن تجاىل مع
( , 2" ) فيعتبر معدل تنمية ذروة القدرة العضمية مجال ىام في األداء بالنسبة لمعديد من األلعاب

استخدام وزن الجسم كمقاومة  , والذي يؤكد انويتفق الباحث مع ما ذكره )طمحة حسام الدين ( 
في تدريباتو وتعد اإلستراتيجية المثالية في ىذه الحالة مع استخدام أثقال خارجية بنسبة تسمح 

( . وان وجود ثقل عمى العضمة عند أداء الالعب فأنو يزيد من 1لرفع ناتج القدرة الميكانيكية " )
ويفسر توفير تغذية )معمومات ( راجعة ,  دافعيتو ألنو يعرف مقدار الثقل الذي يتحداه ويعني ذلك

الباحث ذلك بأن التمرينات الخاصة بتنمية القدرة العضمية العضمية يجب أن تستمر بتدريب 
األثقال بمراحل تدريب مطاولة القدرة العضمية ثم القدرة العضمية القصوى وأخيرا القدرة العضمية 

الوساط الحسابية بين االختبارات البعدية واظيرت النتائج وجود فروق ظاىرية في ا,  السريعة
لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية وىذه الفروق لم ترتقي لمستوى الداللة او المعنوية عند 
مقارنة قيمتي )ت( المحسوبة والجدولية , ويعزو الباحث ذلك لقصر مدة البرنامج التدريبي وكذلك 

الدقة وكمما زادت القدرة العضمية المبذولة زادت ان ىناك عالقة بين القدرة العضمية المبذولة و 
الدقة في االداء وان التطور النسبي لالعبين ادى الى تطور في مستوى االداء المياري لالرسال 

 الساحق لدى عينة البحث ولصالح المجموعة التجريبية .
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 (2)Michael H , stone , stevens , plisk , Margaret E . stone , Brain K . schilling , Harolds . 

O,brgant , and kyle C.pierce : Athletic performance development , strength and conditioning 

, Volume 20 number 6 December (1998)  . 

(  2997: ) القاىرة , مركز الكتاب لمنشر ,  2لعممية لمتدريب الرياضي . ط( طمحة حسام الدين وآخرون ؛ الموسوعة ا2)
 . 91, ص

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات -6

 االستنتاجات                 6-2    

أظيرت المجموعة التجريبية التي تدربت فروقا معنوية عمى المجموعة الضابطة في   -2

, ما عدا اختبار دقة اإلرسال كان ىناك فروق ظاىرية لصالح  اختبارات البحث البعدية

 المجموعة التجريبية ولكن لم ترتقي لمستوى الداللة او المعنوية .

ان استخدام المناىج التدريبية المبنية عمى اسس عممية سوف تؤدي الى تطوير  -3

 الالعبين واظيارىم بمستوى جيد .



ة الصفات البدنية سوف تؤدي الى تطور في مستوى ان التدريبات التي تركز عمى تنمي -3

 االداء المياري بالكرة الطائرة .

 

 التوصيات  6-3

استخدام التدريبات التي تركز عمى تطوير الجانب البدني والمياري  لدى العبي ضرورة  -2
 الكرة الطائرة .

لعضالت الجسم  ضرورة أستخدام تدريبات االثقال في تطوير القدرة العضمية العضمية -3
 خاصة المشتركة في اداء االرسال الساحق .

يوصي الباحث بأجراء دراسات مشابيو عمى عينات مختمفة في ألعاب وفعاليات  -4
 رياضية.
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