(تأثيرتمرينات السرعة الحركية في قيم بعض املتغيرات البيوكينماتيكية ملهارة اإلرسال الساحق
بالكرة الطائرة للشباب)
dr.hsport@yahoo.com
الباحث م.م حسن عبد هللا حنيحن
الباحث أ.د حيدرشمخي جبار
hassinabd57@yahoo.com
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية  /جامعة ذي قار
DOI: 10.31972/ICPESS.19.01.015
ملخص البحث
***********************************************************
تكمنن أهمينة البحنث اذ سنى الباحنث اىن دراسنة اهنم املتغينرات البيوكينماتيكينة الداا اارسنال السناحق حينث تنم أعنداد تمريننات و نق االسنع العلمينة
واملوضننوعية ال ننه سننهم فنني تحسننيد مسننتوي االداا الرسننه ملهننارة اإلرسننال السنناحق بننالكرة الطننائرة مننن اننيل اارت نناا ب ننيم املتغيننرات البيوكينماتيكيننة ال ننه
شكل في نهاية االمرالشكل العام للمهارة ،ضي عن معر ة تأثيرالتمرينات ال ه عمل عل تح يق املثالية في االداا من انيل اسنتغيل املبنادا وال نوانيد
البيوميكانيكينة وااقتانناد بال هنند للولنول ىن أعلن ارترننار لضنرب الكننرة عننند اداا اارسنال السنناحق،بالتاىي الولننول ىن االداا اال ضنل فنني لعبننة الكننرة
الطنائرة ،كمننا د الولننول ىن املسننتويات العليننا اعنند مننن االمننور املهمننة ال ننه تتطلنف معر ننة أهننم املتغيننرات امليكانيكيننة ال ننه سنناهم فنني ت نناد املهننارة بالتنناىي
اعتبننرالتحليننل الحركننم وسننيلة منط يننة ال ننه يمننري بم تضنناها ت ننيم الفنناهرة ت يمننا موضننوعيا للوقننود عل ن أهننم منننا ق ال ننوة والضننع ملسننتوي أداا
اليعبيد .
 2-1مشكلة البحث  :تكمن فني عندم اسنتددام االسناليف التدريةينة العلمينة الحديثنة لتطنويرمهنارة اإلرسنال السناحق منن انيل عملينة النر بنيد ال اننف
البدنم وامليكانيكم ليرت اا باملسارالحركم للمهارة أدي ى تراجن مسنتوي االداا الرسنه ملهنارة اإلرسنال السناحق بنالكرة الطنائرة  ،لن ا ناد اسنتددام تمريننات
و ق منهج علمه صحيح له ائدة كبيرة النها سيرباتماه املسارالحركم الصحيح بالتاىي تطويرها لل وانف البدنية وامليكانيكية واملهارية عل حدا سواا .
 3-1هنندد البحننث  :التعننرد عل ن تننأثيرتمرينننات السننرعة الحركيننة فنني قننيم بعننض املتغيننرات البيوكينماتيكيننة ودقننة أداا مهننارة اإلرسننال السنناحق بننالكرة
الطائرة للشباب .
 4-1ننرب الباح ننث  :وج ننود ننروب معنوي ننة ف نني ق ننيم بع ننض املتغي ننرات البيوكينماتيكي ننة ودق ننة االداا مله ننارة اإلرس ننال الس نناحق ب ننيد ا م ننوعتيد الض ننابطة
والتمريةية ولاالح ا موعة التمريةية .
كم ننا اس ننتددم الباح ننث امل نننهج التمريا ننه ذو ا م ننوعتيد الض ننابطة والتمريةي ننة مليئمت ننه بيع ننة املش ننكلة كم ننا اات ننارالباح ننث ممتمن ن بحث ننه بالطري ننة
العمدينة وهننم شننباب ننادي الشننطرة بننالكرة الطنائرة للموسننم ، 2019/2018البننالع عننددهم ( )12اعنف وال ننه شننكل نسنب هم ( )% 100مننن ا تمن االلننلي
وقنند ت ننم عط نناا( )5مح نناوات لك ننل اع ننف ليا ننبح الع نندد اليه ننا م ال ننراد العين ننة نني ع نندد ا ح نناوات البالغ ننة ( )30محاول ننة لك ننل ممموع ننة  ،كم ننا ت ننم تا ننوير
ا حن نناوات بكن نناميرا ن ن نور (كاس ن ننيو) ذات تن ننردد  120لن ننورة/ثا ،كمن ننا اس ن ن تددم الباحن ننث برنن ننامت الكينو ن ننا لتحلي ن ننل ا حن نناوات واسن ننتدرا قن ننيم املتغي ن ننرات
البيوكينماتيكية .
1 -5اسننتجتت الباحننث  :اىن د تمرينننات السننرعة الحركيننة قنند ننورت مننن قننيم املتغيننرات البيوكينماتيكيننة فنني اااتبننارألبعنندي للممموعننة التمريةيننة ن يمننة
استددام تمرينات مشابهه للمسارالحركم ملهارة اإلرسال الساحق .
 2-5أوص ى الباحث عل التأكيد عل استددام تمرينات السرعة الحركية لتطويرقيم املتغيرات البيوكينماتيكية ملهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة .
هةندي لة طؤراوة بايؤكينةماتيكيةكان بؤ كارامةى ناردني شك َينةر لة
كاريطةرى راه َينانةكاني خ َيرايي جولةيي لة بةهاكاني
َ
تؤثي بالةى الوان
م.ي .حةسةن عةبدوالَ حنيَحن

ث.د .حةيدةر شةمخي جةببار

كؤليذي ثةورةردةى جةستةيي و زانستة وةرزشيةكان /زنكؤي زي قار
ثوختةى تويَذينةوة:
طرنطي تويَذينةوةكة لةوةداية كة تويَذةران هةولي ليَكؤلَينةوة لة طرنطترين طؤراوة بايؤكينماتيكيةكان دةدات بؤ
ئةنجامداني ناردني شكيَنةر بةجؤريَك راهيَنانةكان ئامادةكراون بةثيَي بنةما زانستي و بابةتيةكان كة بةشدارة لة باشتر كردني
ئاستي ئةنجامداني هونةري ناردني شكيَنةرلةتؤثي بالة لة ِريَي بةرزكردنةوةى بةهاكاني طؤراوة بايؤكينةماتيكيةكان كة
ني ،لةطة َل ئاشنابوون لةسةر كاريطةري راهيَنانةكاني كة كاردةكةن لةسةر بةديهيَناني
لةكؤتاييدا شيَوةى طشتي كارامةكة ثيَك ديَ َ
وريَسا بايؤميكانيكيةكان و كةم بةكارخستني ئةرك بؤ طةيشتن بة بةرزترين بةرزي
لةريَي قؤزتنةوةى بنةما ِ
ئةنجامداني نمونةيي ِ
بؤ ليَداني تؤث لةكاتي ناردني شكيَنةر ،بةمةش طةيشتن بة باشترين ئةنجام دان لة ياري تؤثي بالة ،هةروةها طةيشتن بةئاستة
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دادةنري كة ثيَويستي بةئاشنابووني طرنطترين طؤراوة ميكانيكيةكان هةية كة بةشدارن لة باشتر
باالَكان بةكاريَكي طرنط
َ
نري بةشيَويةكي بابةتيانة
ئةنجامداني كارامة بةمةش شيكاري جولةيي هؤكاريَكي لؤذيكية كة ِ
لةريَي ئةوةوة دياردةكة هةلَدةسةنطيَ َ
بؤ وةستان لةسةر طرنطترين خالَة الواز وبةه َيزةكاني ئاستي ئةنجامداني ياريزانان.
 2-1طرفتي تو َيذينةوة :خؤي دةبين َيتةوة لةكارنةهيَناني ش َيوازة زانستية هاوضةرخةكاني مةشق بؤ ثةرةث َيداني كارامةى ناردني
لةريَي ثرؤسةى بةستنةوةى اليةني جةستةيي وميكانيكي بؤ بةرزكردنةوةى ِريَرةوى جولةيي كارامةييةكة ئةمةش بوة
شكيَنةر ِ
هؤى دواكةوتني ئاستي ئةنجامداني هونةري بؤ كارامةى ناردني شك َينةر لةتؤثي بالةدا ،بؤية بةكاره َيناني راه َينانةكان بةث َيي
بةريَ ِرةويَكي جولةيي ِراست بةمةش ثةرةسةندني اليةنكاني
ثرؤطراميَكي زانستي دروست سوديَكي زؤري هةية ضونكة
دةضي ِ
َ
جةستةيي و ميكانيكي وكارامةيي وةكويةك.
هةندي لة طؤراوة
 3-1ئامانجي تو َيذينةوة :ئاشنابوون لةسةر كاريطةري راه َينانةكاني خيرايي جولةيي لة بةهاي
َ
بايؤكينةماتيكيةكان و ووردي ئةنجامداني كارامةى ناردني شكيَنةر لةتؤثي بالةى الوان.
هةندي لة طؤراوة بايؤكينةماتيكيةكان و ووردي
 4-1طريمانةى تويَذينةوة :بووني جياوازي ئاماذةداري واتايي لة بةهاي
َ
َ
وريَككاري بؤ بةرذةوةندي كؤمةلةى ِريَككاري.
ئةنجامداني كارامةى ناردني شكيَنةر لةنيَوان دوو كؤمةلَةى ئةزموني ِ
هةروةها تويَذةر ريَبازي ئةزموني دوو كؤمةلَةى ِريَككاري وئةزموني بةكارهيَناوة لةبةر طونجاوى بؤ طرفتي
شةترة
تويَذينةوةكة هةروةها تويَذةر كؤمةلَطةى تويَذينةوةكةى بة ِريَطةى ئةنقةست هةلَذاردووة كةبريتين لة الواني يانةى
ِ
ني لةكؤمةلَطةى تو َيذينةوةكة ،
لةتؤثي بالة بؤ وةرزي  2019- 2018كة ذمارةيان ( )12ياريزانة و ِر َيذةى ( )100%ث َيكد َي َ
هةرياريزانيَك ( )5هةولَي ثيَدراوة تاكو ذمارةي كؤتايي ئةنداماني نمونةى تويَذينةوة ببيَتة ذمارةى هةولَةكان كةبريتية لة ()30
هةو َل بؤ هةر كؤمةلَةيةك ،هةولَةكان بةكاميرا ويَنةطيراون لةجؤري (كاسيؤ) بةخيَرايي ( )120ويَنة/ضركة  ،هةروةها
تو َيذةرةكان ثرؤطرامي ئةلكينؤظا بؤ شيكاري هةولَةكان ودةره َيناني بةهاي طؤراوة بايؤكينةماتيكيةكان.
1-5تو َيذةران ئةم دةرةنجامانةيان كردووة كة خ َيرايي جولةيي ثةرةى سةندووة لةبةهاي طؤراوة بايؤكينةماتيكيةكان
لةتاقيكردنةوةى ثاشينةيي بؤ كؤمةلَةى ئةزموني لةئةنجامي بةكارهيَناني راهيَنانةكاني هاوشيَوةى ِريَرةوى جولةيي بؤ كارامةي
ناردني شك َينةر.
بكري لةسةر بةكاره َيناني خ َيرايي جولةيي بؤ ثةرةث َيداني بةهاي طؤراوة
 2-5تو َيذةران ِراسثاردةيان كردووة جةخت
َ
بايؤكينةماتيكيةكان بؤ كارامةى ناردني شكيَنةر لةتؤثي بالةدا.
Effects of motor velocity exercises with the values of some Beo-Kenematic variables for the
overwhelming transmission skill of volleyball for youth
M.M Hassan Abdullah Hnehin
Prof.Dr : Haider Shamkhi Jabbar
The importance of research as the researcher sought to study the most important
biochemical changes to the performance of the overwhelming transmission, where the
number of exercises on the basis of scientific and objective, which contribute to
improving the level of technical performance of the overwhelming skill of the volleyball
plane by raising the values of biochemistry variables, which ultimately form the overall
form of skill, The knowledge of the effect of exercises that achieve the ideal performance
through the exploitation of the principles and laws of biomechanics and economy effort to
reach the highest altitude of the ball when the performance of the overwhelming
transmission, thus achieving the best performance in the Pric volleyball, and access to the
upper levels is one of the important things that require knowledge of the most important
variables Mechanics that contribute to the mastery of the skill is therefore a dynamic
analysis is a logical way under which the phenomenon evaluates objectively to determine
the most important areas of strength and weakness of the level of performance of players.
1-2 Research problem: it doesn't use the methods of the modern scientific training, to
develop the skill overwhelming transmission through the binding process between
2

physical and mechanical side of upgrading the track motor skill which led to reduced the
level of technical performance of skill transmission overwhelming in volleyball, so using
of exercises according scientific methods will get a big benefit because they are going
towards the right motor route thus developing the physical and mechanical aspects and
skills.
1-3 Research aim: identify the influence of motor speed exercises on the values of some
variables
Beo-Kenematic
and the
performance
accuracy of transmission skill
overwhelming for youth in volleyball.
1-4 Hypotheses of research: existing of individual differences in the values of some
Beo-Kenematic variables and accuracy of performance of skill transmission between two
groups: the controlling and experimental group, with the experimental group.
A researcher was able to use the experimental method, because it is suitable for the nature
of a problem, and as a researcher selected a sample of his research, they were players of
Al Shatrah club for volleyball / season 2012/2013, (12) players which form ratio (100% )
Of the original community has been giving (5) attempts of each player, so, the total of
attempts of the sample were (30) per-group, and the attempts were filmed by camera, type
(CASIO) 120 frequency image/sec, researcher Al-Kenova program used to analyze and
extract values Beo-Kenematic variables.
5-1 researcher's conclusion: the kinetic Velocity exercises had developed BeoKenematich variable values in the test of the experimental group as a result of the use of
similar
exercises
to
the
track
motor
skill
of
overwhelming
transmitter.
2-5 Recommendation of researcher: a researcher stresses using of motor speed
exercises to develop the values of the Beo-Kenematic variables to overwhelming skill
transmission of volleyball

 امل دمة وأهمية البحث1-1
تش ه ل بة ههك ةباههائ ةبتهها ائ رتههي ة ه ة ه أدةء م ا ةتههها اههيةء الههو ةب ميماههك م ههها أو ةبلفاعاههك م هها أدى إل ه ةال رقههاء س و ه يى ةألدةء
ةبفنه وةب ااف ه و وم ها اهاعل ه اةبهو ةب تهي ةب لهية ةبة اهك و ةملخ ب يهك ةب خصصهاك ه ةبة اهك ةب ل بياهك مهج ةتهق رلقاهو موه يى
. سلني و م ا ي أفضق ب يصيل إل ةملو يبات ةبة اا
ومهج ةبصهفات ةب للاهك ةب ه ته ها ةبل ةاهات ةب خصصهاك ه صهفك ةبوههاعك ةلحا اهك ةب ه تةههل مهج ةبةااصها ةألاااهاك ةب ه أثهات ه
رلو ن مو يى أدةء ث مج ةبفةاباات و إا تة هل هذه ةب ة ك عل صفك ةبواعك بشكق ه واةبهو الع هاد م ا ةتهها عله ههذه ةبصهفك
ه

ه ه ةألدةء ةبفنه وةب ههلني م ها ياوهع ةبلعهع ةبثقههك ةبةاباهك سهاباف

ها ئ ةإل اههال ةبوهاقو ةب ه تشه ل رتههي

ب وهاي ن وةبهذ ةع ن

أدةء ةبيةت ههع ةب م ههيمي سابش ههكق ةملت ههيع و ساب ههال وت ههع عل ه ةبق هها ن عل ه ةبة ا ههك ةب ل بيا ههك ةبة ههق عل ه ةا ه خلة أفض ههق ةبيا هها ق
وةألااباع ةبفةابك وةملؤثائ را اك ةبواعك ةلحا اك ةلخاصهك فضهل عهج د ةاهك ورل اهق ةمل ت ه ةت ةب ه عة هل ع هها أدةء ههذه ةمل ها ئ مهج
. بلع ن

تيةلبها ةملاكالاااك ةملؤثائ ةألدةء س ا عو م رتيبا ةملو يى ةب لني وةمل ا ي وةلختتي وةباف

م ههج ها هها ر ل ه أه ا ههك ةب ل ه ه ةا ه خلة ر ابا ههات ةبو ههاعك ةلحا ا ههك وف ههو ةألا ه ةبة ا ههك وةمليض ههيعاك ةب ه تو ه م ه رلوه ه ن
مو يى ةألدةء ةبفن ب ذه ةمل ا ئ مج خهلل ةال رقهاء سقهام ةمل ت ه ةت ةب اي اا اراااهك ةب ه تشهكق ه يهايهك ةألمها ةبشهكق ةبةها ب ها ئ ساب هال
3

ةبيصهيل إله ةألدةء ةألفضههق ه بة ههك ةباهائ ةبتها ائ و هها إن ةبيصهيل إله ةملوه يبات ةبة اها عةههل مهج ةألمههي ةمل هك ةب ه ر ت ههع مةافهك أهههم
ةمل ت ةت ةملاكالاااك ةب تواهم إرقان ةمل ا ئ ساب ال عة ب ةب ل اق ةلحا ي واها ك ماتقاهك ةب ه ي هاي س ق ضهاها رقهام ةبتهاهائ رقا ها
ميضيعاا ب يييف عل أهم مااطو ةبقيئ وةبضهة ملوه يى أدةء ةبلع ه ن فضهل عهج رصه ام ر اباهات قا اهك رخهل ةألدةء ةمل ها ئ بشهكق
ةفضق .

2-1

مشكلة البحث

إن م ا ئ ةإل اال ةبواقو مج ةمل ا ةت ةب ميماك ةمل ك
ولتا ك ب أث ها ةبفةال

بة ك ةباائ ةبتا ائ وةب تةل ةمل ا ئ ةب ميماك ةألول

قوم لتا ك ةمل ا ةئ سلأت ةبفاق را ز عل رتيبا مو يى ةألدةء ةبفن ب ذه ةمل ا ئ و ومج خلل م ابةك

ةب اق وملقت ه ملةتم ةمل ا بات ةبلو ي ةملحل و رل ب ات فاق ألليك ةباائ ةبتا ائ القظ ضة
ضة

هذه ةب ة ك

ةألدةء ةبفن ب ذه ةمل ا ئ بويع

ةلمالع ةب لني الاا ا صفك ةبواعك ةلحا اك ةب تة ل ع ها مةتم ةمل ا ةت ةب ميماك بة ك ةباائ ةبتا ائ و ا إن عل

ةا خلة ةألااباع ةب ل بياك ةبة اك ب تيبا م ا ئ ةإل اال ةبواقو مج خلل ع اك ةبابط س ن ةلمالع ةب لني وةملاكالاكي بل رقاء
ساملوا ةلحا ي ب ا ئ أدى إل راةتع مو يى ةألدةء ةبفن ب ذه ةمل ا ئ ةملؤثائ و بذة فان ةا خلة ةب اباات بشكق عشيةئي ورق الي ال
يلقو ةب لف ةملاتي م ها و بذة ة رأى ةب اقثان ةب ةاف عل ةبلو ةبذي ر ة ه ر اباات ةبواعك ةلحا اك
ةب اي اا اراااك وفو م ا ج ع م صحاح به فا لئ

رتيبا يام ةمل ت ةت

ئ أليها تو سار اه ةملوا ةلحا ي ةبصحاح ساب ال رتيباها بلميةلع ةب للاك

وةملاكالاااك وةمل ا بك عل قلة ايةء .
3-1

أهداد البحث
 -1ةعههلةد ر اباههات ب وههاعك ةلحا اههك لتطننويرقننيم بعننض املتغيننرات البيوكينماتيكيننة ملهننارة اإلرسننال السنناحق بننالكرة الطننائرة
للشباب
 -2ةب ةاف عل رأث ر اباهات ةبوهاعك ةلحا اهك ه يهام بةهمل ةمل ت ه ةت ةب اي اا اراااهك مل ها ئ ةإل اهال ةبوهاقو سهاباائ ةبتها ائ
ب ش اع .
 -3ةب ةاف عل ةفض اك ةبفاوق س ن ةملم يع ن ةبضاستك وةب ابياك .

 4-1روب البحث
 -1رههؤثا ر ابا ههات ةبو ههاعك ةلحا ا ههك ةي اسا هها ه ي ههام بة ههمل ةمل ت ه ةت ةب اي اا ارااا ههك مل هها ئ ةإل ا ههال ةبو ههاقو س ههاباائ ةبت هها ائ
ب ش اع ةالخ ا ةب ةلي ب

يعك ةب ابياك .

 -2وتيد فاوق مةايبك وةبصالح ةملم يعك ةب ابياك .
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 5-1مماات البحث
 -1ةملمال ةبيشاي  :الع ي ت اع لادي ةبشتائ ةباباض ساباائ ةبتا ائ ب يام . 2019/2018
 -2ةملمال أبزماني :مج  2018/9/1بتايك 2019/1/2
 -3ةملمال ةملكاني  :ياعك ةألبةاع ةباباضاك ةبشتائ .
 -3منمية البحث وإجراااته امليدانية
1-3منهج البحث
ةا خل ةب اقثان ةملا ج ةب ابب او ةملم يع ن ةبضاستك وةب ابياك ملل ه ط اةك ةملشك ك .
 2-3عينة البحث
ةخ هها ةب اقثهان م

ههع سلثههه سابتابقههك ةبة ليههك وهههم ته اع لههادي ةبشههتائ سههاباائ ةبتهها ائ ب ياههم  2019/2018و ةب ههاب

عه ههلدهم ( )12العه ههع وةب ه ه تشه ههكق نو ه ه هم ( )% 100م ه ههج ةملم ه ههع ةألصه ههل ويوه ههم ةب اق ه ه ةملم ه ههع ةل ه ه م ه ههيع ن ستابقه ههك
عشههية اك م يعههك ضههاستك وةألخههاى عشههية اك و سيةيههع ( )6الع ه ن بكههق م يعههك  ,ويههل رههم إدخههال ةمل ت ه ةب ابب ه ساا ه خلة
ر اباههات ةبوههاعك ةلحا اههك عل ه ةملم يعههك ةب ابياههك هها ر ههم رههل بع ةملم يعههك ةبضههاستك ساألا ه يع ةالع اههادي ةمل ههع مههج ي ههق
ةمل ههل ع و وي ه ههق ةب ه ههلء سإعته ههاء ر اباه ههات ةبوه ههاعك ةلحا اه ههك ره ههم ةقتوه ههاع ةب ه ههان وةب كه ههافيء س ه ه ن ةملم ه ههيع ن ه ه ةبقاااه ههات
وةالخ ا ةت و ا يأتي :

 3-3تمانع وتكا ؤ العينة -:
 1-2-3تمانع العينة-:
بةهل رقوههام ةبةااههك إله م ههيع ن (ر ابياههك وضههاستك) فقههل رههم رلليهل بةههمل ةمل ت ه ةت ةب ه ر ثههق ميةصههفات ةبةااههك بتهها ةب أ ههل
مج ر انوه ا ه ر هو ةمل ت ه ةت ةب ه تةهل مهؤثائ ه ةب ابهك وةب ه السهل أن يه م ضه ت ا وب هذة رهم أتهاةء مةالمهك إقصها اك سااه خلة مةامهق
ةب ههيةء()1و وةلمههلول يههم ( )1و( )2ي ه ن ابههو ع هها أن مةامههق ةالب ههيةء ه ر ههو ةمل ت ه ةت ألل ههصا(  )1 ±وع اههه تةههل ةبةااههك ميععههك ريع ةهها
ط اةاا إا ةله

ا ةللصات يام مةامق ةالب يةء س ن(  )1 ±الو ةبةااك م انوك.
ال دول ()1
يبيد ال ياسات واااتبارات وقيم الوس الحسابم والوسي واانحراد املعياري
وقيمة معامل االتواا للممموعة التمريةية

( )1وديع ياسين التكريتي و محمد حسن العبيدي  :التطبيقات اإلحصاايي واساتادامات الحاسافي ااي الترايا الريا اي  ,المفصا ,
جامع بغداد  1999,و ص. 178
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ت

ةبقاااات وةالخ ا ةت

1

ةبة ا ةب ل بب

2

ةبيعن

3

ةبتيل ةبال

ةبياط
وقلئ ةبقااذ
ةلحوابي

ةبيااط ةالللاةف ةملةاا ي
مةامق ةالب يةء
5

ااك

5

تم

72 72.37

ام

180 180.6

0.534
3.925
3.335

.000
0.60
0.65

 2-2-3تكا ؤ العينة-:
بتا مةافك وةيهع ةمل ت ه ةت ةب اي اا اراااهك ياهل ةبل ةاهك بهلى ةملم هيع ن ةب ابياهك وةبضهاستكو يها ةب اقه سقاهاذ ههذه ةمل ت ه ةت
ومج ةتق ةب ةاف عل دالبك ةبفاوق ةمل ت ةت ةملذ ي ئ وب أ ل مج ركافؤ ةملم يع ن ةبضهاستك وةب ابياهك و رهم ةاه خلة ةخ ها ()t
ب ةاا ههات ةملوه ه ق ك سه ه ن ةملم ههيع ن و هها م ه ه ن ه ه ةلم ههلةول أدل ههاه و وه ههذة م هها يؤه ههق ةب اقه ه ب قاه ها س لث ههه ورت ا ههو ر ابا ههات ةبو ههاعك
ةلحا اك.
ال دول ()2
يبيد قيم االوساط الحسابية واانحر ا ات املعيارية وقيمة (ت)ا حسو ة وال دولية ل يم املتغيرات البيوكينماتيكية لياتبار
ال بلي للممموعتيد الضابطة والتمريةية في اإلرسال الساحق
ت

املتغيرات

ا موعة الضابطة
قبلي
اانحراد
الوس
الحسابم املعياري

 1سرعة ااقتراب

ا موعة التمريةية
قباىي
الوس
الحسابم

اانحراد
املعياري

قيمة (ت) الن يمة
ا حسو ة

3.58

0.27

3.61

0.14

0.83

عشوا م

2

أقص ى انثناا ملرال الركبة لحفة الد

125.4

1.87

123.74

2.13

1.74

عشوا م

3

زاوية اليهوب

86.65

0.84

86.58

0.86

0.54

عشوا م

3.32

0.23

3.34

0.30

1.76

عشوا م
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6

5

أقص ى ارترار ملرال الورك لحفة الضرب الكرة 2.64

3.77

2.62

2.83

1.34

عشوا م

6

7.45

1.37

7.34

1.13

0.96

عشوا م

14.70

1.30

14.76

1.28

1.51

عشوا م

12.6

1.34

12.8

1.36

1.46

عشوا م

السرعة ا حيطية ل رار الضار ة

 7سرعة انطيب الكرة
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دقة الضرب الساحق االمامم العاىي

يت ه ن مهج ةلمهلول ( )2أن ت اههع يهام ( )tةملحوهيبك ه ةيههق مهج ةبقا هك ةلملوباهك ةب ابتههك ( )1,81رلهو موه يى دالبهك ( )0.05ود تههك
قابك (  ) 10و م ا يلل عل ركافؤ م يع ن ةبضاستك وةب ابياك ةملؤتاةت يال ةب ل .

 3 3االدوات والوسائل واالجهزة املستددمة في البحث:
 3ن 3ن 1ادوات البحث العلمه:
❖
❖
❖
❖

ةملصاد وةملاةتع ةبةاباك وةألتاياك.
ةملقاسلت ةبشخصاك
ةا ا ئ تسماق ةبليك مل ا ئ ةإل اال ةبواقو ساباائ ةبتا ائ .
ةالخ ا ةت وةبقاااات ةملو خلمك ةب ل .

 3 3ن 2الوسائل واالجهزة املستعملة في البحث
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

آبك رصيبا فالوبك مج ليع( )Casioياسالاك ةبصاع اةت ااعك رادد  300صي ئ /ثالاك .
قاا ك يلوبك مج ليع ( )CASIOياسالاك ةبصاع .
ت اع قاايع الع ريع ليع (.INSPIRON 501 )DEEL
أياةص  CDي ي ةبصاع .
ةبب م اات وةب ت اقات ةملو خلمك ةبا ايرا ب ل اق ةلحا ي.
مقااذ ةباام ( طيل . ) 1
تابط يااذ مةلني .
تابط الصو بةا ( )5ام وأدوةت ما ياك.
ت اع بقااذ ةبتيل وةبا ك .
م ةع ةباائ ةبتا ائ ياليني و و اةت طا ائ ياليلاك علد (. )6
ت اك ةباائ ةبتا ائ سا رفاع (. ) 2.43
ااعك ريياو ةبات ولاك ليع .Casio
صااديو وقيةتز سا رفاعات مخ فك علد .9
اةت ط اك وعن (2و1و) تم علد .6

 3ن 4االاتبارات املستددمة في البحث :
ةإل اال ةبواقو و ()1

 1-4-3ةخ ا
 2-4-3اااتبارات البدنية
()1

أمحد عبد الدامي الوزير  ،على مصطفى طه  :دليل املدرب يف الكرة الطائرة اختبارات – ختطيط –سجالت –ط ، 1القاهرة  :دار الفكر العريب  ، 1999،ص. 16
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ةخ ا ةب اق م يعك مهج ر اباهات ةبوهاعك وي هل ةاهتال ف هي وضهة ا ع هى ةمل هاتع ةملياهي  1رهم ةخ اها عهلد مهج ةب هل ب ات ووضهة ا
ه ةا ه ا ئ ةا ه ياان خاصههك بت هها ةا ه تلع أ ةء ةلخب ه ةء وةملخ ص ه ن ه ةب ههل بع ةباباض ه و ةالخ هها ةت وةبقا ههاذ و ةباههائ ةبت هها ائ و
وبذبو رم ةخ اا ةب ل ب ات ةآلراك :
 -1ثلة حملت أل ب موافك بكق تق عل قلئ .
 -2ثن ومل ةلمذع مج وضةاك ةباييد  10ثا .
 -3ةالاتااد ةألمامي مج وضع ةالل تاح  10ثا
 5-3التمر ة ااستطيعية االوى
ةتههاي ةب اقث هان ر ابههك ةا ه تلعاك أوباههك يههي 2018/ 9/ 22عل ه عااههك مههج خهها ث عااههك ةب ل ه وهههم الع ههي ت ه اع لههادي أ ههل سههاباائ
ةبتا ائ واةبو ب قا ن ةالخ ا ةت وةب أ ل مج ةملةاملت ةبة اك بلخ ا ةت .
 6-3املتغيرات البيوكينماتيكية
رم رلليل ةمل ت ةت ةب اي اا اراااك مج ي ق ةب اقثان و األتي :
 -1ااعك ةلختيةت ةب قابياك.
 -2أيص ى ةلثااء ملفصق ةبا ك لحتك ةبلفع .
 -3عةوبك ةب هي .
 -4ااعك ط ةن ةبلعع .
 -5أيص ى ة رفاع ملفصق ةبي ك لحتك ةبضاع .
 -6ةبواعك ةملحاتاك بذ ةع ةبضا بك .
 -7ااعك ةباائ.
 7-3مرردات تمرينات السرعة الحركية
ةاه تاق رافاهذ ر اباهات ( )8أاهاساع وبيةيهع ( )24وقهلئ ةب ل بياهك وب ةهلل ( )3وقهلةت رل بياهك أاه يعاا ويهل ةىه ةب اقه عاهل وضهع
ةب اباهات ةبييهو ةملحههلد بكهق وقهلئ رل بياههك وعهلد ةبيقهلةت ةب ل بياههك ه ةألاه يع  ,إا لفههذت ر اباهات ةبوهاعك ةلحا اههك ضه ج رههل ب ات
فابهو ته اع ةبشهتائ سهاباائ ةبتها ائ ماةعاهها سهذبو ةإلمكالاهات و ةبقاس اهات ةبةامهك بلع ه ن و و هذبو رهيفا ةألت هزئ وةألدوةت أثاهاء ةب ههل بع
و إا ق ههاص ةب اقه ه عله ه إن رنس ههمم مف ههادةت ةب ابا ههات م ههع ةب ههل ب ات ةملق هها ئ وةملة ههلئ ا ههاسقا ب فاب ههو وةا ههتال ةب اقه ه عا ههل وضه ههةه
ملح يبات ر اباات ةبواعك ةلحا اكعل م ادئ ع م ةب ل بع ةباباض و وفا ا يأتي ملخصا ملفادةت ةمل هاث ةب ل بب -:
 .1ةا ه ا رت ا ههو ر ابا ههات ةبو ههاعك ةلحا ا ههك مل ههلئ ت ه ابج أي (  8أا ههاساع ) وةت ه ق عل ه (  ) 24وق ههلئ رل بيا ههك وبيةي ههع ث ههلة وق ههلةت
رل بياك ةألا يع .
 .2راةوقه ههو مه ههلئ ةبيقه ههلئ ةب ل بياه ههك (  )90دياقه ههك و إا ت ه ه و ةبيقه ههلئ ةب ل بياه ههك ةبيةقه ههلئ عل ه ه ( )5ر اباه ههات م ايعه ههك وره ههم رافاه ههذ
ةبيقلةت ةب ل بياك ةبقوم ةبا ي خلل ملئ ةألعلةد ةلخاص .
 .3لفذت ةب اباات ةلخاصك سابقيئ ةمل زئ سابواعك ةبقوم ةبا ي بةل ةإلق هاء م اتهائ أي ه سلةيهك ةبقوهم ةبها ي و وابهو بوهيع
عل تةا ةبلع ن ةل ةب ةع وةإلت اد سلةيك ةبيقلئ .
 .4ةى ةب اق ب فاوق ةبفاديك س ن ةبلع نو آا ةع هلت ةبياهط ةلحوهابي ب ةااهك ه رلليهل أيصه ى راهاة عوه تاع ةبلعهع ةن يؤديهه
وباا ه وقوهع ياس ا ه .
 .5راةوقهو ةبشههلئ مهها سه ن (  ) 55-65%ورهم ةقتوههاع ةبشههلد مههج خهلل ةاه خلة أيصه ى راهاة عوه تاع أن يؤديههه ةبلعههع عاههل رت اههو
ةب اباات ةملخ فك قوع ةملةادبك ةآلراك:

 1حممد صبحي حسانني ومحدي عبد املنعم  .األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس  ،ط  ، 2القاهرة  :مركز الكتاب للنشر .1997 ،
8

علد ةب ااة ةت ةبقصيبك × ةبشلئ ةملت يبك
ةبشلئ =
100
 8-3الوسائل اإلحاائية
رم مةالمك ةب االات إقصا اا مج خلل سالامج ةملم يعك ةإلقصا اك ب ة ي ةالت اعاك . 1Spss ver
 عرب وتحليل ومناقشة النتائت 1-4عنرب وتحلينل قنيم املتغينرات البيوكينماتيكينة للممموعنة الضنابطة فني اااتبنارال بلني  -بعندي ملهنارة اإلرسنال السناحق بنالكرة
الطائرة .
جدول ()3
يبيد قيم االوساط الحسابية واانحر ا ات املعيارية للمتغيرات البيوكينماتيكية ملهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة للممموعة
الضابطة في اااتبارال بلي  -بعدي
ت

املتغيرات

ا موعة الضابطة
قبلي
اانحراد
الوس
الحسابم املعياري

 1سرعة ااقتراب

ا موعة الضابطة
بعدي
الوس
الحسابم

اانحراد
املعياري

قيمة (ت) الن يمة
ا حسو ة

3.58

0.27

3.59

0.27

0.93

عشوا م

2

أقص ى انثناا ملرال الركبة لحفة الد

125.4

1.87

126.6

1.88

1.24

عشوا م

3

زاوية اليهوب

86.65

0.84

86.4 5

0.84

0.94

عشوا م

3.32

0.23

3.32

0.23

1.56

عشوا م

5

أقص ى ارترار ملرال الورك لحفة الضرب الكرة 2.64

3.77

2.6 2

3.77

1.74

عشوا م

6

7.45

1.37

7.4 0

1.43

0.56

عشوا م

14.70

1.30

14.73

1.33

1.41

عشوا م

12.6

1.34

12.9

1.52

1.46

عشوا م

 4سرعة الطيراد
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دقة الضرب الساحق االمامم العاىي

مج خلل ةبا ا ج ةملةاوضك ةلملول (  ) 3ب
بأل اال ةبواقو
جدول ()4

يعك ةبضاستك بم رت ا فاوق مةايبك يام بةمل ةمل ت ةت ةب اي اا اراااك

 1حممد بالل الزعيب وعباس الطالفحة  :النظام االحصائي  Spssفهم وحتليل البياانت االحصائية  ،ط ،1عمان  :دار وائل للنشر .2000،
9

يبيد قيم االوساط الحسابية واانحر ا ات املعيارية للمتغيرات البيوكينماتيكية ملهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة للممموعة
التمريةية في اااتبارال بلي  -بعدي
املتغيرات

ت

ا موعة التمريةية
قبلي
اانحراد
الوس
الحسابم املعياري

ا موعة التمريةية
بعدي
الوس
الحسابم

اانحراد
املعياري

قيمة (ت) الن يمة
ا حسو ة

3.61

0.14

4.12

0.20

6.8

معنوي

2

أقص ى انثناا ملرال الركبة لحفة الد

123.74

2.13

122.01

1.42

1.24

غيرمعنوي

3

زاوية اليهوب

86.58

0.86

84.27

0.88

4.62

معنوي

3.34

0.30

3.84

0.22

8.4

معنوي

5

أقص ى ارترار ملرال الورك لحفة الضرب الكرة 2.62

2.83

2.78

0.481

3.45

معنوي

6

7.34

1.13

9.46

0.67

2.9 4

معنوي
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14.76

1.28

17.78

3.27

9.73

معنوي

 8دقة اإلرسال الساحق

12.8

1.36

16.8

1.79

11.24

معنوي

 1سرعة ااقتراب

 4سرعة الطيراد

السرعة ا حيطية ل رار الضار ة

 2-4ع ننرب وتحلي ننل ومناقش ننة الر ننروب ف نني ق ننيم بع ننض املتغي ننرات البيوكينماتيكي ننة للممموع ننة التمريةي ننة ف نني اااتب ننارال بل نني  -بع نندي
ملهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة .
وم ا رقل للقظ مج خلل تلول ( )4ةن هااك فاوق مةايبك يام ةمل ت ةت ةب اي اا اراااك س ن ةالخ ا ةبق ل وةالخ ا أب ةلي
بةااك ةب ل ب يعك ةب ابياك ساا ثااء م ت أيص ى ةلثااء ملفصق ةبا ك لحتك ةبلفع قا ةن يا ك (ت) ةملحويبك ب ذة ةمل ت
الو أيق مج يا ها ةلملوباك و و ةزو ةب اق ةل ةن ةبفاوق يام ةمل ت ةت ةب اي اا اراااك س ن ةالخ ا بج عةيد ةل ر ا بج ةبواعك
ةلحا اك ةملو خلمك و ةب رتي ت مج يام ةمل ت ةت ةب اي اا اراااك ساب ال قونو مج ةألدةء ةمل ا ي بإل اال ةبواقو ب يعك
ةب ابياك ةالخ ا أب ةلي وهذة ما يؤ له يام ةمل ت ةت ةب اي اا اراااك مل ت ةت ( ااعك ةاليت ةع و عةوبك ةب هي و ااعك ةبت ةن
و ةبواعك ةملحاتاك بذ ةع ةبضا بك و ةيص ى ة رفاع ملفصق ةبي ك لحتك ةبضاع و ااعك ةباائ و ديك ةإل اال ) قا ةن هذه ةمل ت ةت
تةتي مؤتاة هاما ب تي ةالدةء ةمل ا ي .
جدول()5
 3-4ع ننرب وتحلي ننل ومناقش ننة الر ننروب ف نني ق ننيم بع ننض املتغي ننرات البيوكينماتيكي ننة للممم ننوعتيد والض ننابطة التمريةي ننة ف نني اااتب ننار
البعدي  -بعدي ملهارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة .
ت

املتغيرات

ا موعة الضابطة
10

ا موعة التمريةية

قيمة (ت)

الن يمة

ا حسو ة

ألبعدي

ألبعدي

اانحراد
الوس
الحسابم املعياري

اانحراد
الوس
الحسابم املعياري

3.59

0.27

4.12

0.20

7.4

معنوي

2

أقص ى انثناا ملرال الركبة لحفة الد

126.6

1.88

122.01

1.42

7.79

معنوي

3

زاوية اليهوب

86.4 5

0.84

84.27

0.88

6.65

معنوي

3.32

0.23

3.84

0.22

10.4

معنوي

5

أقص ى ارترار ملرال الورك لحفة الضرب الكرة

2.6 2

3.77

2.78

0.481

12.45

معنوي

6

السرعة ا حيطية ل رار الضار ة

7.4 0

1.43

9.46

0.67

2.9 4

معنوي

 7سرعة انطيب الكرة

14.73

1.33

17.78

3.27

4.73

معنوي

 8دقة اإلرسال الساحق

12.9

1.52

16.8

1.79

10.24

معنوي

 1سرعة ااقتراب

 4سرعة الطيراد

 3-4مناقشة الرروب في قيم املتغيرات البيوكينماتيكية في اااتبار ألبعدي للممموعتيد الضابطة والتمريةية ملهارة اإلرسال
من ايل النتائت املعروضة في ال دوليد ( )4و( )5اتضح وجود روقا معنوية في قيم بعض املتغيرات ىالبيوكينماتيكية ليرسال
الساحق بالكرة الطائرة للشباب
و ةههزو ةب اق ه اب ههو إل ه ة تو ههاع أف هاةد ةملم يع ههك ةب ابيا ههك ةبق ههيئ ةمل ههزئ سابو ههاعك ةملت يب ههك لتا ههك ب ابا ههات ةب ه ط ههي ت ي ههام
ا ههاعك ةاليت ه ةع ورق ا ههق عم ههج أدةء خت ههيةت ةأليت ه ةع ه ةالخ هها أب ة ههلي إا إن ب ههذه ةب ههل ب ات ةب ههأث ةبيةض ههح ه رت ههيبا ياس ا ههك
ةالم تههاف ه ةبةضههلت ةب ه تو ه م ساب ههال إل ه عبههادئ اههاعك ةألدةء ةلحا ههي خههلل ماق ههك ةاليت ه ةع فضههل عههج رأث ههها ةالي ههابي ه ع ههق
ةلم ههاع ةبةصههب وب هها إن ةبوههاعك ةلحا اههك تة ههل ه ع هها عل ه فاع اههك ةلم ههاع ةبةصههب م هها عة ههق اههيع وتههيد عليههك ةي اساههك س ه ن
ر ا بج ةبقيئ ةمل زئ سابواعك وةبواعك ةلحا اك.1
إمها م ت ه أيصه ى ةلثاههاء ملفصهق ةبا هك لحتهك ةبههلفع للقهظ وتهيد فههاق مةاهيي سه ن ةملم هيع ن ةبضههاستك وةب ابياهك ه ةالخ هها
أب ة ههلي وبص ههالح ةملم يع ههك ةب ابيا ههك و ة ههزو ةب اق ه ا ههيع اب ههو إل ه ر ابا ههات ةبو ههاعك ةلحا ا ههك ةب ه ههان ب هها ةث هها فة ههال ه رلف ههز
ةملماماع ةبةض اك ةب أدت إل رتيبا ةبقيئ ةبوا ةك ةبةضلت ةملادئ وةبثالاك ب ات ن م ها أدى إله رتهيبا ورلوه ن عةوبهك مفصهق
ةبا هك ه ةالخ ها أب ةههلي بهلى أفهاةد ةملم يعههك ةب ابياهك فضههل عهج تشههاههه ةب اباههات (ةبوهاعك ةلحا اههك) ةملوه خلمك مههع ةملوهها
ةلحا ههي مل هها ئ ةإل ا ههال ةبو ههاقو هها إن رلو ههج عةوب ههك مفص ههق ةبا ههك ي ا ههج ةبلع ههع م ههج ةا ههتث ا ةبق ههيئ ةملاتو ه ك م ههج ةلخت ههيةت
ةب قابياك بلحصيل عل ة رفهاع ماااهع لحا هك ما هز ةلموهم خهلل ماق هك ةب ههي (عةوبهك ةب ههي ) وةبهذي ي ت هع إن يكهين ةلموهم
ه وضههع ع ههيدي عل ه خههط رههأث ةبقههيئ وابههو الن ةبيضههع ةبة ههيدي يؤه ههه الل ههاع أفضههق و إمهها يا ههك هههذة ةمل ت ه ه ةالخ هها ةبق ل ه
للقهظ عبههادئ ه قههلئ عةوبههك مفصههق ةبا ههك وهههذة يههؤدي إله إن يكههين ةر ههاه وضههع ةلموههم إله ةألاههفق ساب ههال يكههين د فةههق ةأل ةيههق
ييئ ةبةضلت ةملادئ وةبثالاك ب ات ن .
مج وعن ةلموم وبذبو ركين ةبقيئ ي ا ك وهذة عةيد إل ةبضة
إما م ت عةوبك ةب هي فقل ظ ات فاوق مةايبك س ن ةالخ ها بج ه ههذة ةمل ت ه إا تة ههل ع اهك ةب نوهاو سه ن ةبوهاعك و عةوبهك ةب ههي
مج ةبةيةمق ةمل ك تلة إا السل إن رتاااع ر و ةبزةوبهك مهع ةبوهاعك ةألفقاهك ألتهق ةلحفها عله ةبهزخم ةلحا هي ةملاتوهع خهلل ةلختهيةت
ةب قابياههك ن وةلتليهها مههج يههالين ةبههلفع ه ةبفةاباههات ةب ه ر ت ههع اههاعك ه أدةئههها مثههق ةإل اههال ةبوههاقو (ين غه إن يه م ةب هههي ه فت ه ئ
 1بسطويسي امحد  :اسس ونظرايت التدريب الرايضي  ،القاهرة  :دار الفكر العريب ,1999 ،ص. 149
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عمااههك يصه ئ سلاه ركههين اههك ةلحا ههك ةب ها اههك ة به مههج اههك ةلحا ههك ةألوله وباب ههال يكههين رههأث ةبقههيئ ةملوه خلمك ة به بلحصههيل عل ه
لتا ك أفضق)1و
إمهها م ت ه اههاعك ط ه ةن ةبلعههع ي ه ن تههلول ( )5وتههيد فههاوق مةايبههك ه يههام م ت ه اههاعك ط ه ةن ةبلعههع س ه ن ةملم ههيع ن ةبضههاستك
وةب ابياك ةالخ ا أب ةلي وبصالح ةملم يعك ةب ابياك وباى ةب اق إن رتهي ةبوهاعك ةلحا اهك ب هات ن عةهزع مهج ةبوهاعك ةبزةوبهك ب ها
م هها يههؤثا ه عبههادئ ةبوههاعك ةلختا ههك ملا ههز ثقههق ةلمو ههم ساع هها إن ةبو ههاعك ةبزةوبههك ب هها علي ههك طاديههك سابوههاعك ةملحاتا ههك وةبههذي يلق ههو
ساب ال عبادئ ااعك ط ةن ةبلعع  ,إا إن ةبواعك ةلحا اك رزدةد مج خلل عبادئ ةبقيئ ةبةض اك وهذة ما ر ض اه ر اباات ةبواعك 2و
إم هها م ت ه أيص ه ى ة رف ههاع ملفص ههق ةب ههي ك لحت ههك ض ههاع ةبا ههائ ف ههان ت ههلول ( )5ي ه ن وت ههيد ف ههاوق مةايب ههك س ه ن ةملم ههيع ن ةبض ههاستك
وةب ابيا ههك ه ه ةالخ ه هها أب ةه ههلي وبصه ههالح ةملم يعه ههك ةب ابياه ههك و إا ي ههاى ةب اق ه ه إن ةمله هها ج ةب ابب ه ه ةملو ه ه خل أدى إل ه ه رته ههيبا يه ههام
ةمل ت ه ةت ةب اي اا اراااههك ب يعههك ةب ابياههك ه ةالخ هها أب ةههلي لتا ههك ب اباههات ةبوههاعك ةلحا اههك وخصيصهها ر اباههات ةبقفههز ةب ه
ب هها ةألثهها ه رلف ههز ةملمههاماع ةبةض ه اك ةبةام ههك م هها أدى إل ه رلو ه ن ةألدةء بشههكق ةي صههادي وبههزمج ةيههق ولتا ههك بههذبو رتههي ت ةبقههيئ ه
ةبةض ههلت ةمل ههادئ وةبثالا ههك ب ههات ن وباالر ههاه ةبة ههيدي و إا هها ههان ها ههاك عب ههادئ ه ةبق ههيئ أدى إل ه عب ههادئ ه ر اا ههل ةبيق ههلةت ةلحا ا ههك
ةملش هها ك ه ةبة ههق ةبةض ههل وب ههذ ا (إن ةبو ههاعك ةباار ههك م ههج ةاللق هها ةبةض ههل ر ههار ط س ق ههلة ةبيق ههلةت ةلحا ا ههك ةملش هها ك ه ه ههذة
ةاللق ا ورزدةد يهل ئ ةلم هاع ةبةصهب عله ر ااهل ة به عهلد مهج ةبيقهلةت ةلحا اهك ةملشها ك ه ةاللق ها ةبةضهل لتا هك رهل بع ةبقهيئ
وبذبو رزبل ةبقيئ ةبةض اك ةباار ك)3و
إما م ت ااعك ةباائ يت ا مج تلول ( )5إن هااك فاوق يهام م ت ه اهاعك ةباهائ سه ن ةملم هيع ن ةبضهاستك وةب ابياهك وبصهالح
ةملم يعههك ةب ابياههك ه ةالخ هها أب ةههلي و إا إن ر اباههات ةبوههاعك ةملو ه خلمك ه ةبيقههلةت ةب ل بياههك يههل أثههات ه رتههيبا ةبقههيئ ةمل ههزئ
سابو ههاعك بةض ههلت ةب ههذ ةع ن وةألدةء ه ه آن وةق ههل وطامل هها إن ةب ه ها بج ال ههو ر ضه ه ج مو هها ةت قا ا ههك مش ههاههه ملو هها ةت قا ههك ةبض ههاع
ةبواقو ا إن ةا خلة ر ا بج ةب ها ةلحليهل وبأوضهاع مشهاههه ألوضهاع ةبهذ ةع ةبضها بك ر ت هع فهاءئ عاباهك ه يهيئ ةبةضهلت ةبةام هك
ه ةألدةء وةب ه تشه ق عضههلت ةبهذ ةع ن وةبا ه وةلمهذع س هها عوه ح بلعهع مههج رلقاهو أدةء أفضهق مهج خههلل أدةء أاهاع ةلق ها عضههل
ه ةيههق عمههج م اههج إا إن ( رههل ب ات ةباههائ ةبت اههك رههؤدي إل ه رتههيبا يههيئ ةبةضههلت ةب ه رلههاط س فصههق ةبا ه وةملههافق ن هها تة ههق عل ه
)4
رلو ن ماولك مفصق ةبا
إمها م ت ه ةبليههك يت ها مههج تهلول ( )5وتهيد فههاوق مةايبهك ه م ت ه ةبليههك سه ن ةملم هيع ن ةبضههاستك وةب ابياهك ه ةالخ ها أب ةههلي
وبصههالح ةملم يع ههك ةب ابيا ههك إا إن ر اباههات ةبو ههاعك تة ههق عل ه رت ههيبا فاي ههك ةلم ههاع ةبةصههب  -ةبةض ههل م هها يههؤدي إل ه عب ههادئ ةب يةف ههو
وةبقههل ئ ألدةء ةمل هها ئ ساب يياههو ةملاااههع ومههج ثههم عبههادئ ه ديههك ريتاههه ةباههائ للههي ةملكههان ةملت ههيع إا عش ه مل ههل ص ه ي قوههال ن إل ه إن
ةبليك رار ط سافايك ةلم اع ةبةصب ةبةضل 5و
 -5ااستجتاجات والتوليات
 1-5ااستجتاجات
 -1وتهيد فههاوق مةايبهك ه ت اهع يههام ةمل ت ه ةت ةب اي اا اراااهك سااه ثااء م ت ه ةيصه ى ةلثاههاء ملفصهق ةبا ههك لحتهك ةبههلفع سه ن
ةالخ ا بج ةبق ل وةب ةلي بةااك ةب ابياك وبصالح ةالخ ا ةب ةلي .

1Brittenhom, Greg."Safe plyometrics',The complete coide to volleyball conditioning . publisher
performance conditioning volleyball ,1997, pp.16-18.
 2حممد توفيق عثمان  :انتقال اثر التدريب بني اوجه القوة العضلية الرئيسية واثرها على معدل النبض بعد اجلهد يف فرتة االستشفاء ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية الرتبية الرايضية_ جامعة املوصل،1998،ص.42
 3ريسان خريبط وعلي تركي صاحل :نظرايت تدريب القوة  ،بغداد :مطبعة التعليم العايل  ، 1988 ،ص. 21
 4خريية ابراهيم العسكري :استخدام الكرات الطبية يف برامج التدريب ملسابقات الرمي  ،نشرة العاب القوى  ،القاهرة( :العدد،1996، )118ص.42
 5حممد صبحي حسانني  :القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية  ،ط ،3القاهرة  :دار الفكر العريب  ،1995 ،ص.459
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 -2وتههيد ف ههاوق مةايب ههك ه ت ا ههع ي ههام ةمل ت ه ةت ةب اي اا اراااههك يا ههل ةب ل ه س ه ن ةملم ههيع ن ةبض ههاستك وةب ابيا ههك وبص ههالح
ةملم يعك ةب ابياك .
 -3ظ ههي مؤتهها ب ت ههي يههام ةمل ت ه ةت ةب اي اا ارااا ههك عاههل رت اههو ر ابا ههات ةبوههاعك ةلحا اههك م ههج خههلل ل هها ج ةالخ هها ةت
ةبق اك و ةب ةليك وبصالح ةملم يعك ةب ابياك .
 2-5التوليات
 -1ةب أ ال عل ةا خلة ةبواعك ب تيبا يام ةمل ت ةت ةب اي اا اراااك مل ا ئ ةإل اال ةبواقو ساباائ ةبتا ائ ب ش اع .
 -2ةب أ ال عل ةمل ادئ ةملاكالاااك عال ةخ اا ةب اباات ةملااا ك ب ل بع م ا ئ ةإل اال ةبواقو ساباائ ةبتا ائ ب ش اع.

ةملصاد ةبةاباك وةالتاياك
 أق ل ع ل ةبلةيم ةبيعبا و عل مصتفى طه  :دباق ةملل ع ةباائ ةبتا ائ ةخ ا ةت – رختاط –سملت و ف 1وةبقاهائ  :دة ةبفاا ةبةابي و. 1999
 -بوتي

ةق ل  :ةا ولتابات ةب ل بع ةباباض و ةبقاهائ  :دة ةبفاا ةبةابي و ,1999ص. 149

 خ يك ةساةهام ةبةوااي :ةا خلة ةبااةت ةبت اك ساةمج ةب ل بع ملواسقات ةبامي و نشائ ةبةاع ةبقيى وةبقاهائ( :ةبةلد )118و.1996
-

وان خاب ط وعل را ي صالح :لتابات رل بع ةبقيئ و بتلةد :مت ةك ةب ة ام ةبةال و . 1988

 مل ل سلل ةبزعب وع اذ ةبتلفلك  :ةباتا ةالقصائي  Spssف م ورل اق ةب االات ةالقصا اك و ف1و ع ان  :دةوة ق ب نشا و.2000
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 مل ل ص ي قوال ن  :ةبقااذ وةب قيبم ةبت ساك ةب للاك وةباباضاك و ف3و ةبقاهائ  :دة ةبفاا ةبةابي و .1995 مل ل ص ي قوال ن وق لي ع ل ةملاةم  :ةألا ةبة اك ب اائ ةبتا ائ وطاق ةبقااذ و ف  2و ةبقاهائ  :ما زةبا اع ب نشا و .1997
 مل ل ريفاو عث ان  :ةل قال ةثا ةب ل بع س ن ةوته ةبقيئ ةبةض اك ةبا يواك وةثاها عل مةلل ةبا مل بةل ةلم لفت ئ ةالاتشفاءو اابك ماتو غ منشي ئو اك ةبت ساك ةباباضاك  :تامةك ةمليصقو.1998
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