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تأثير تمرينات بدنية في تطوير عزم الذراعين واداء مهارة االرسال من االعلى 
 بالكرة الطائرة

 أ.م.د أمال صبيح سلمان                          ا.م.د هيثم محمد كاظم
 م         110.هـ                                                    1430

 الُملخص
يهةدف البحةث الى التعرف على إعداد تمرينات خاصةةةةةةةةةةةةةة لالعبين الشةةةةةةةةةةةةةباب في الكرة الطائرة    

ومعرفة تأثير التمرينات البدنية في تطوير عزم الذراعين لدى الالعبين الشةةةةةةةةةةةةةباب بالكرة الطائرة ، 
جراءاته الميدانية حيث اسةةةةةةتخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته فيحتوي  على منهجيه البحث وا 

لطبيعه مشةةةكله البحث ، اما عينة البحث فقد تضةةةمنت العبوا نادي شةةةهربان لفئة الشةةةةباب والبالغ 
( العب تم أختيارهم بالطريقة العمدية نظرًا لتعاون المدرب والالعبين مع الباحث وتم 14عةددهم )

تخدام االختبارات المرشةةةةحة من قبل الخبراء المختصةةةةين وبعد اسةةةةتخدام الوسةةةةائل االحصةةةةائية اسةةةة
المناسةةةةةةةةبة توصةةةةةةةةل الباحث الى اسةةةةةةةةتنتاجات أهمها اسةةةةةةةةتنتج الباحث بان هناك فروق ذات دالله 
احصةةةةائيه للمجموعتين تجريبية والضةةةةابطة ولصةةةةالح مجموعة االختبارات ألبعديه لدى العبي كرة 

شةةةهربان في محافظة ديالى واسةةةتنتج الباحث من خالل البحث ظهور تطور معنوي الطائرة لنادي 
في متغير العزم للةذراعين نتيجةة التمرينةات وهةذا ما اظهرته نتائج االختبارات البعدية لعينة البحث 
للشةةةةةةةةةةةباب حيث يوصةةةةةةةةةةةي الباحث باسةةةةةةةةةةةتخدام وتوظيف التمرينات والمعدة لمتغير العزم للذراعين 

ا من أنواع القوة العضةةةةةةةةةةةةةليةة ، ولهةا تةةأثير واألهتمةام بتطوير  ا مهمةً قوة العزم للةةذراعين  لكونهةا نوعةً
 مباشر في بعض المهارات األساسية .

 
The effect of physical exercises in the development of the determination of the 

arms، the skill of the performance of the transmitter Supreme Volleyball 

Prof. Dr. Amal Sobeih Salma   Prof. Dr   Hitham Mohammed Kazem 
Diyala University / College of Basic Education 

"Summary" 
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     The research aims to identify the preparation of special exercises for the players 

emerging in volleyball and see the effect of exercise for the development of torque arms 

to the young players in Volleyball، contains the research methodology and field 

procedures where the researcher used the experimental method to suits the nature of 

the research problem، either sample has players exert included Club Shahraban class 

youth، totaling 14 players were selected purposively due to the cooperation of the coach 

and the players with the researcher was used candidate by specialists experts tests and 

after the use of appropriate statistical methods، the researcher to the conclusions of the 

most important researcher concluded that there are significant statistical differences 

of the two groups experimental and control group and in favor of a group post tests the 

players volleyball Club Shahraban in Diyala province، the researcher concluded by 

searching the emergence of a significant evolution in the torque variable of the arms 

as a result of exercise and this is shown by the results of the post tests of a sample 

search for young people، where the researcher recommends using and employing 

exercises and stomach to the variable torque of the arms and attention to the 

development of torque in the arms for being whatever kind of muscle strength، and have 

a direct impact on some of the basic skills. 

 
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

لقد شهد العالم تطوًرا ملموًسا وكبيًرا في جميع المجاالت الرياضية وحقق في هذا المجال  
نَّ  خطوات واسعة ساهمت في رفع مستوى األداء المهاري وتحقيق االنجاز فيها بدرجة كبيرة، واِ 

تباع األسلوب العلم طوير ي من اجل المساهمة في تسبب هذا التقدم يعود إلى التخطيط المبرمج وا 
وتحسين المستوى الرياضي ويضمن االرتقاء بمستوى هذه األلعاب نحو األفضل لتسجيل أفضل 

 في لعبة الكرة الطائرة . الرياضية وخاصةالنتائج وتحقيق أعلى المستويات 
حتل بحت تِإنَّ لعبة الكرة الطائرة هي واحدة من األلعاب التي شهدت تطوًرا ملحوًظا وأص       

مكانا بارًزا لدى اغلب بلدان العالم المتيازها بالتشويق واإلثارة. ولتعدد المهارات األساسية فيها لذلك 
أصبح من الضروري على الخبراء والمعنيين تعليم وتدريب هذه اللعبة من حيث اإلعداد والتخطيط 

ة الكرة  عن ذلك ان لعبوتطبيق برامج علمية دقيقة لزيادة تطوير مستوى هذه الفعالية ، فضالً 
الطائرة كأي من األلعاب الرياضية التي لها مبادئها األساسية ومنها المهارات الهجومية ، إذ ِإنَّ 
هذه المهارات ترتبط مع بعضها البعض بشكل وثيق وقوي وان أي ضعف في مستوى أداء هذه 

ارات الالعب في أدائه للمهالمهارات يؤدي إلى هبوط مستوى الفريق وخسارته ل شواط وان نجاح 
الهجومية ومنها مهارة االرسال من االعلى ال يتوقف على تنمية القدرات البدنية والمهارية فحسب 
بل يتعدى ذلك إلى مراعاة النواحي الفسلجية االنسيابية الحركية لالعب والتي لها الدور المتميز 

 في اداء الالعب .
نَّ إعداد تمرينات بدنية لتطوير ا لعزم للذراعين واداء مهارة االرسال من االعلى  بالكرة الطائرة واِ 

وتدريب الالعبين عليها يمكن ان يطور الحالة الوظيفية واالنسيابية والدقة لالعب والتي لها الدور 
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المباشر والكبير والمؤثر في مستوى أدائه بالشكل الصحيح والذي ينتج عنه التكنيك واألداء الجيد 
راة ، لذلك كلما تحسنت حالة الالعب الوظيفية استطاع أداء انجاز أفضل وبدقة للفوز في المبا

 وانسيابية مع االقتصاد بالطاقة المبذولة 
 مشكلة البحث: .-1

ِإنَّ التطور العلمي الكبير الذي شهدته مختلف األلعاب الرياضية وخاصة لعبة الكرة الطائرة  
اضي من إتباع األسلوب العلمي السليم وطرق التدريب يعود إلى استفادة العاملين في المجال الري

 الحديثة من اجل تحقيق األهداف التي يسعون إليها. 
ونظًرا لكون الباحث من أحد الممارسين للعبة الكرة الطائرة ومن خالل متابعة العديد من الوحدات 

ين بالكرة ي لدى لالعبالتدريبية والتدريسية الحظ وجود ضعف في قدرة عزم الذراعين واالداء المهار 
نَّ أغلب المدربين والمدرسين ال يعيرون اهتماما خاصا بها على الرغم من أهميتها  الطائرة واِ 
وفاعليتها في تدريب المهارات األساسية وخاصة المهارات الهجومية ومنها مهارة االرسال من 

تطويرها  كرة الطائرة والتي يمكناالعلى والتي لها األثر المباشر في دقة األداء المتميز لالعب في ال
من خالل إعداد بعض التمرينات الخاصة التي تؤثر على تطوير العزم للذراعين وأداء المهارات 

 الهجومية بالكرة الطائرة .
لذلك ارتأى الباحث دراسة هذه المشكلة من خالل إعداد تمرينات ومعرفة تأثير هذه التمرينات في 

 مهارة االرسال من االعلى بالكرة الطائرة للشباب . تطوير العزم للذراعين واداء
 أهداف البحث:  1-3
 إعداد تمرينات بدنية خاصة لالعبين الناشئين في الكرة الطائرة .  -1
 معرفة تأثير التمرينات البدنية في تطوير عزم الذراعين لدى الالعبين الناشئين بالكرة الطائرة.  -2
 فرضيات البحث: 4 -1
لة احصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة توجد فروق ذات دال -1

 في تطوير عزم الذراعين وداء مهارة االرسال من االعلى لالعبين الشباب بالكرة الطائرة .
 مجاالت البحث: 5 - 1
 المجال البشري: منتخب تربية ديالى .  1-0-1
 . 2511   12   21الى  2511   15   14المجال الزمني:   1-0-2
 المجال المكاني: ملعب نادي شهربان . 1-0-3
جراءاته الميدانية:  -3  منهجية البحث وا 
 منهج البحث:  3-1
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يعد اختيار المنهج المالئم لطبيعة مشةةةةةةةكلة البحث وأهدافه من المتطلبات الضةةةةةةةرورية في  
لها ؛ ، ة المراد حالبحث العلمي ؛ إذ آسةةةةةةتخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة المشةةةةةةكل

 ثم معينة ومن لواقعة للشةةةةةةةةةةةروط المحددة والمضةةةةةةةةةةةبوط المتعمد التغييرفالمنهج التجريبي " هو 
 .(1)تفسيرها " وكذلك ذاتها الواقعة هذه في الناتجة التغيرات مالحظة

لذا إسةةةةةةتخدم الباحثان المنهج التجريبي بإسةةةةةةلوب المجموعتين المتكافئتين ) تصةةةةةةةميم تجريبي ذو  
كم التجريبية والضةةةابطة ( وذلك لمالئمته طبيعة البحث وأهدافه ، والتجريب هو التغيير ضةةةبط مح

المتعمد والمضةةةةةةةبوط للشةةةةةةةةروط المحددة لحادث ما ومالحظة التغيرات الناتجة في الحادثة نفسةةةةةةةةها 
 .(2)وتفسيرها واألسباب التي أثرت عليها

 ن القبلي والبعدي تصميم البحث للمجموعتين الضابطة والتجريبية ذات االختباري

 
 -مجتمع وعينة البحث :  . – 3
لنموذج الذي اترتبط عملية اختيار العينة ارتباطا وثيقاً بطبيعة البحث المأخوذة منه العينة " فهي    

 (1)احث مجمل ومحور عمله عليها " يجري الب
 -وبناء على ذلك قام الباحثان باإلجراءات االتية الختيار عينة البحث : 

يتمثل مجتمع االصل بالعبي الكرة الطائرة من فئة الشباب في محافظة ديالى  االصل:مجتمع  – 1
 ( .  2511 – 2510)للعام 

                                                           
، ص  2115، عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر ،  2، ط ية البحث العلميمنهجعامر ابراهيم قنديلجي ؛  (1)

152 . 
لكتب ، بغداد ، دار ا التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل واالطاريح التربوية والنفسيةظافر هاشم الكاظمي ؛  (2)

 131ص 2112والوثائق ، 
) عمان 1، ط البحث العلمي في التربية الرياضية ؛ ادواتمحسن علي السعداوي و سلمان الحاج عكاب الجنابي  (1)

 . 13( ص  2113، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، 

 الفرق االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعات ت

المجموعة  1
 اختبار عزم القوة للذراعين التجريبية

واالختبارات المهارية الخاصة 
 بالكرة الطائرة

التمرينات الخاصة بالقوة 
 البدنية والمهارية

اختبار عزم القوة 
 للذراعين
لمهارية واالختبارات ا

 الخاصة بالكرة الطائرة

 
الفرق بين 

المجموعتين في 
المجموعة  2 االختبار البعدي

 الضابطة
المنهج المتبع من قبل 

 المدرب
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 العبي نادي شهربان فئة الشباب والبالغ تم اختيار عينة البحث فكانت من عينة البحث : - .
( 2( ليبرو )2( العبين هم )4( العبًا اختيرت بالطريقة العمدية ومن ثم تم استبعاد )11عددهم )

 ( العب.11( العبا  من مجموع  )14معد فبهذا اصبحت العينة )
 الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث : 3-3
 ات :وسائل جمع المعلوم 3-3-1

 . المصادر العلمية العربية واألجنبية 
 . المالحظة والتجريب 
 . المقابالت الشخصية 
 . )شبكة المعلومات العالمية )االنترنيت 
 . االختبار والقياس 
 . استمارات تسجيل البيانات وتفريغها 

 األجهزة واألدوات المستخدمة: .-3-3
 (. beurer) ميزان طبي الكتروني ألماني المنشأ لقياس الكتلة نوع .1
 جهاز الوثب العمودي )سارجنت( صنع صيني . .2
 (.2ساعة توقيت الكترونية عدد ) .3
 xp(  كوري المنشةةةةةةةةةةةةةأ يعمةةل بنظةةام   )LG( نوع )1جهةةاز  حةةاسةةةةةةةةةةةةةبةةة )البتوب( عةةدد ) .4

Windows ( وحاسبة يدوية )Casio .)( صنع )ياباني 
 اتها:( يابانية الصنع مواصفSony( نوع )2عدد) RAM –فيديو   DVDكاميرا  .0

o  احدث كاميرا في سةلسةلةR dvd handycam  صممت لتحقيق سهولة االستخدام
وتحتوي على مجموعة من المزايا الفائقة تمكن من التصةةوير بتنسةةيقات التسةةجيل    

rw- dvd- r  rdl  +rw .+ 
o  2000رقمي ×   40زوم بصريx. 
o  شاشةlcd  بوصة تعمل باللمس. 2.7مقاس 
o يس.عدسة فايو تيسار من كارل زا 
o .ضبط بؤري وقياس الضوء لموضع في الصورة 

 (.national( نوع )4عدد ) DVDأقراص    .1
 (.xtreme( نوع )2( عدد )Ramبطاقة ذاكرة ) .2
 (.   1حامل كاميرا ثالثي عدد ) .1
 ملعب  الكرة الطائرة .9
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 .شبكة قانونية.  13
 ( صينية الصنع.  15. كرات طائرة قانونية عدد ) 14
 شريط قياس لقياس الطول. .15
 سم(. 0الصق عرض ) شريط .11
 متر(.1مقياس الرسم ) .12
 ( لكل العب.12عالمات فسفورية ) .13
 ( متر.15شريط قياس معدني بطول ) .14
 (. 2أوراق وأقالم، مساطب عدد ) .10
 (.1صافرة عدد ) .11

 تحديد متغيرات البحث: 4 – 3 
 عزم القوة للذراعين :  3-4-1

 (1)كغم( 2االختبار : )من الوقوف ، رمي كرة طبية زنة 
 قياس القوة االنفجارية للذراعين . من االختبار: الهدف

 كغم ، ارض مستوية ، خط مرسوم على االرض ، شريط قياس . 2كرة طبية زنة  االدوات :
يقف الالعةةب فتحةةًا يحرك الالعةةب الكرة الطبيةةة بكلتةةا اليةةدين الى خلف الرأس مع  طريقـة االداء :

 عندما تصل الى أعلى نقطة فوق الرأس. حدوث ثني في مفصل الكوع ، يجب ان يتم رمي الكرة
 

تحتسةب وتسجل المسافة لالعب بالمتر وأجزائه من خط الرمي حتى سقوط  -1 أسلوب القياس :
 الكرة الطبية على االرض.

 ( .1لكل العب محاولتان تسجل له افضلها. كما موضح في الشكل ) - 2
 
 

  
 
 
 

 
 غم( ك.( يوضح اختبار رمي الكرة طبية زنة )1الشكل )

                                                           
مهارية( في تطوير القوة االنفجارية وبعض المهارات االساسية لناشئي كرة اليد ،  –خماس كريم خماس ؛ تاثير تمرينات )بدنية  (1)

 . 12، ص  2114ربية االساسية ، رسالة ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية الت
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 :(1)من أعلى اختبار اإلرسال . -4 –3
 مهارة اإلرسال من األعلى: قياس -الغرض من االختبار:

 ملعب كرة طائرة قانوني ، عشر كرات طائرة ، مقياس متري   قدم شبكة . األدوات : 
يرسةةةم خطان موازيان لخط الجانب األول  من الملعبوفي النصةةةف الثاني  اإلرسةةةال،تحدد منطقة 
 بعد )علىوالثةاني على بعد سةةةةةةةةةةةةةتة أقدام من الخط األول  الجةانةب،بعةة أقةدام من خط على بعةد أر 

  الجانب(عشرة أقدام من 
( وفي المسةةةةتطيل الثالث رقم 0المسةةةةتطيل الثاني رقم ) ي( وف15يكتب في المسةةةةتطيل األول رقم )

 .   لثالث( حيث تمثل هذه األرقام درجات المختبر إذا سقطت الكرة في أي من هذه المناطق ا1)
يقف المختبر في منطقة اإلرسال ويقوم بأداء مهارة اإلرسال إلى نصف الملعب  األداء:مواصـفات 

محاوال إسةةةقاطها  في المسةةةتطيل المكتوب  مالمسةةةتها( )دونالمقابل على أن تتخطى الكرة الشةةبكة 
 (  15فيه رقم ) 
 الشروط 
 يتم االتفاق مسبقا على نوع اإلرسال المستخدم . -1
 عشر محاوالت على االختبار ) متتالية ( . لكل فرد -2
يحصةةةةل المختبر على ) صةةةةفر ( في حالة مالمسةةةةة الكرة للشةةةةبكة سةةةةواء سةةةةقطت داخل  -3

 الملعب أو خارجه ، أو سقوطها خارج حدود الملعب دون مالمستها للشبكة .
 يجب أداء اإلرسال من داخل منطقة اإلرسال وخلف الخط الجانبي للملعب . -4

( درجات إذا سةةقطت الكرة في منطقة المخصةةصةةة لذلك  15الالعب على )  يحصةةل التســجيل:  
( درجات إذا سةقطت الكرة في المستطيل  0) المسةتطيل األول المجاور  لخط الجانب ( ، وعلى )

ذا سةةةةةةةقطت الكرة على أحد الخطوط المنصةةةةةةةفة للمسةةةةةةةتطيلين داخل خطوط الملعب 1الثالث) ( . وا 
  تعتبر داخل المقاييس المستهدفة .

الةدرجةة النهةائيةة تمثةل مجموعةة درجةات المختبر في المحةاوالت العشةةةةةةةةةةةةةر التي يقوم بها ، أي: أن 
 ( درجة .  155الدرجة النهائية لهذه االختبارات هي ) 

 
 
 
 
 

                                                           
محمد وهيب مهدي ؛ تأثير تدريبات القوة االنفجارية في الوسط المائي لتطوير بعض المهارات بالكرة الطائرة للناشئين  ، رسالة  (1)

 . 12 -11، ص 2111ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية االساسية ، 
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 ( يوضح اختبار مهارة اإلرسال من األعلى.شكل)

 التجربة االستطالعية : 3-5
بغية التعرف  (1)مشابهة للتجربة الحقيقية" تعني التجربة االستطالعية "هي تجربة مصغرة 

باحث ياجراء التجربة قام ال والوقوف على السلبيات وااليجابيات التي قد ترافق التجربة الرئيسة للبحث
االستطالعية الختبار عزم القوة للذراعين واختبار مهارة االرسال من االعلى بكرة الطائرة بتاري  

 ا في القاعة الرياضية المغلقة لناي ديالى الرياضي حيث( عصر 3في الساعة ) 2511  15 14
( العبين من غير عينة البحث لمعرفة معوقات 1قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة مكونة من)

 وصعوبات االختبار
ي القاعة الرياضية المغلقة لنادي ديالى ف في التجربة االستطالعية الثانية قام الباحث ياجراء   

اذ تم التصوير الفيديوي الختبارات ، 2511 2 19( صباًحا وفي يوم االثنين الموافق 9الساعة )
)اختبار االرسال من االعلى واختبار مهارة الضرب الساحق العالي باتجاهين القطري والمستقيم( 

 واشتملت على اإلجراءات اآلتية:
من غير عينة البحث، إذ تم   ( العبين بالكرة الطائرة1وتم إجراء التجربة االسةةةةتطالعية على )   

 إجراء االختبارات الخاصة للبحث  وكان الغرض منها : 
 التأكد من صالحية وسالمة األجهزة واألدوات المستخدمة في إجراء البحث.  .1
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث.  .2
قةت المحةةدد ربةة والو معرفةة الوقةت الالزم لتنفيةةذ االختبةار لكةل العةةب ومعرفةة الوقةت الكلي للتج .3

 للوحدة التدريبية. 
 التعرف على أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الباحث  .4
مكانية تطبيقها على عينة البحث. .0  بمعرفة مدى مالئمة التمرينات وا 
 االختبارات القبلية : 3-0

في  ( على المجموعتين التجريبية والضابطة2512 15 21تم اجراء االختبارات القبلية بتاري  )
ظهرا( ، اذ تم اجراء اختبار عزم القوة للذراعين  2القاعة المغلقة لنادي ديالى في تمام الساعة )

 واختبار الدقة لمهارة االرسال من االعلى وبمساعدة الفريق المساعد .
 : ةالتجربة الرئيس  3-0

 -:هيل حفاظًا على سالمة التجربة تم ضبط العوامل التي تؤثر على التجربة وهذه العوام

                                                           
 .94، ص2112غداد، مديرية الكتب للطباعة والنشر، وجيه محجوب؛ البحث العلمي ومناهجه:  ب (1)
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كةةان المةةدرب هو المسةةةةةةةةةةةةةؤول الميةةداني عن تطبيق مفردات المنهج التةةدريبي وقةةام  المــدرب : (1
الباحث باالشةةةةةةةةراف على تطبيق مفردات المنهج المسةةةةةةةةتقل وفي القسةةةةةةةةم الرئيسةةةةةةةةي من الوحدة 

 البحث.التدريبية والمدربين كادرًا مساعدًا في 
رينات الخاصةةةةةةة التي وضةةةةةةةعها خضةةةةةةعت المجموعة التجريبية الى التمالتمرينات الخاصـــــة :  (2

الباحث نفسةةةه ، حيث بقيت تفاصةةةةيل المنهج التدريبي المعد من قبل مدرب الفريق نفسةةةةها من 
حيث المفردات الباقية والزمن للوحدة التدريبية االسةةةبوعية ، عدا متغير البحث اذ اضةةةيف الى 

 منهج الوحدة التدريبية في الجزء الرئيسي.
( أسةابيع وبواقع ثالث وحدات تدريبية في االسةةبوع الواحد 2ربة )اسةتمرت التجالمدة الزمنية :  (3

 ( وحدة تدريبية.21، حيث أصبحت )
 اعتمد الباحث القواعد اآلتية في إخراج الوحدة التدريبية 

 أْن تكون التدريبات في مستوى عينة البحث. -
 استخدام تدريبات المشابهة لطبيعة األداء. -
 عضالت العاملة والمشتركة باألداء.استخدام تمرينات مباشرة خاصة بال -
 استخدام مبدأ التنويع في التمرينات حيث يؤدي البعض فيها بأدوات واالخر بدون أدوات. -
 تم التدريب بطريقة التدريب الفتري المنخفض والمرتفع الشدة مع الراحة البينية. -
حالة الوظيفية عادة الاعتمد الباحث في تحديد فترات الراحة بين التمرينات أْن تكون كافية الست -

 (1).الطبيعية لالعب
 استخدم الباحث تمرينات بكرات طبية مختلفة االوزان . -
 استخدم كيترات . -
( من اقصةةةةى قدرة الالعب اثنا فترة % 90-15تتراوح الشةةةةدد في التمرينات المسةةةةتخدمة من ) -

تنةةاوب بةةالعمةةل ( أسةةةةةةةةةةةةةابيع ، وتم االخةةذ بمبةةدأ ال2تنفيةةذ التمرينةةات البةةدنيةةة المهةةاريةةة في مةةدة )
 العضلي والتنويع في التمارين .

 االختبارات البعدية : 0 -3
بعةد االنتهةاء من تنفيةذ التمرينةات تم إجراء االختبةارات البعةدية لمجموعتي البحث التجريبيتين      

مع مراعاة توفير الظروف الزمانية والمكانية والوسائل  2512 12 23في يوم  الجمعة المصادف 
 مت في االختبارات القبلية ونفس فريق العمل المساعد .التي استخد

 الوسائل االحصائية : 3-11
 .لمعالجة البيانات SPSSاستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية 

                                                           
 .585، ص1885ريسان خربيط مجيد ؛ تطبيقات في علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضي . بغداد : مكتب نون للطباعة والنشر ،  (1)
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 وتحليل ومناقشة النتائج عرض-4

ومن أجل ذلك لجأ الباحث الى جمع  ومناقشةةةةةةةةةةةةةتها،يتضةةةةةةةةةةةةةمن هةذا الباب عرض النتائج وتحليلها 
ها وتبويبها في جداول توضةةةةةةةةةيحية ، ثم معالجتها احصةةةةةةةةةائيًا بغية الوصةةةةةةةةةول الى البيانات وتنظيم

 النتائج النهائية لتحقيق فرضيات البحث .
واسةتطاع الباحث الحصةول على درجات الخام بعد انهاء االختبارات البعدية و" الحصةول  

موع مج –ت على درجات الخام ليس باألمر الصةةعب ولكن الصةةعوبة تكمن في موازنة هذه الدرجا
 .(1)وذلك الختالف وسائل القياس من اختبار آلخر" –مفردات االختبار 

 
 عرض وتحليل اختبارات القوة االنفجارية القبلية والبعدية ومناقشتها. 4-1
كغم( ألقصـــى مســـافة وتحليلها  .عرض وتحليل ومناقشـــة نتائج رمي كرة طبية زنة ) 4-1-1

 ومناقشتها .
سابي واالنحراف المعياري لالختبار القبلي والبعدي لعزم القوة ( يبين الوسط الح1جدول )

 كغم( ألقصى مسافة لعينة البحث الشباب .للذراعين في اختبار رمي كرة طبية زنة )
 بعدي قبلي المعالجات االحصائية

 ع َس  ع ًس 

 .1،06 11،000 .1.،1 0،044 القوة االنفجارية للذراعين

الحسةةةةةةةةابي واالنحراف المعياري لالختبار القبلي والبعدي الختبار  ( قيم الوسةةةةةةةةط1يبين الجدول )  
كغم( ألقصةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةافة التي تمثل القوة االنفجارية للذراعين لعينة البحث  2رمي كرة طبية زنة )

( بينما 1،252( واالنحراف المعياري )9،244ناشةئين ؛ اذ بلغ الوسةط الحسابي لالختبار القبلي )
( اذ يبين الفروق 5،912( واالنحراف المعياري )11،111ار البعدي )كان الوسط الحسابي لالختب

 من خالل المؤشرات الكمية ولصالح االختبار البعدي . 
(يبين فروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري للفروق وقيمة .جدول )

ألقصى مسافة( لدى أفراد  ( كغم.)ت( المحتسبة وقيم الداللة ألختبار )رمي كرة طبية زنة )
 عينة البحث

                                                           
 .51، ص1811للطباعة والنشر ، . االسكندرية : دار الكتب  1موسى فهمي ؛ اللياقة البدنية والتدريب الرياضي واالعداد البدني ، ط (1)

 المعالجات االحصائية
 

الخطأ المعياري  ع ف ف-س
 للفروق

قيمة ت 
 المحتسبة

 الداللة قيم الداللة

 معنوية 1،111 4،003. 1،106 1،346 144،. القوة األنفجارية للذراعين
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  1.05=  15= 1 – 16=  1 –( ودرجة حرية ن 1.15قيمة )ت(الجدولية تحت مستوى داللة )
( ان هناك فرقًا بين االختبارين القبلي 1( والشكل )2و1أظهرت النتائج المبينة في الجدول )  

كغم( ألقصى مسافة التي 2والبعدي ، ولصالح االختبار البعدي في اختبار رمي الكرة الطبية زنة )
سابية األوساط الح تمثل القوة االنفجارية لعضالت الذراعين ، اذ أظهر الجدول المذكور قيم فروق

واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري وقيمة ) ت ( المحتسبة وقيم الداللة ومستوى الداللة ، اذ 
( 5.341( فيما بلغ االنحراف المعياري للفروق )2.144بلغ متوسط األوساط الحسابية للفروق )
( وقيم الداللة 24.293)( وقيمة ) ت ( المحتسبة 5.511وبلغ مقدار الخطأ المعياري للفروق )

( مما يدل على وجود 5.50( وبما أنَّ قيم الداللة أصغر من مستوى الداللة عند مستوى )5.555)
 فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لعينة البحث.

المعيارية بين ( عند معالجة قيم األوساط الحسابية واالنحرافات 2يتضح لنا من خالل الجدول )
( كغم ألقصى مسافة( ألفراد عينة 2االختبار القبلي والبعدي في نتائج اختبار )رمي كرة طبية زنة )

البحث األمر الذي يدل على أن تطوًرا ذا داللة معنوية قد حدث في مستوى صفة القوة االنفجارية 
مهارية  للتمرينات البدنية اللعضالت الذراعين ولصالح االختبار البعدي ، مما يؤكد األثر الفعال 

المستخدمة في المنهاج التدريبي والخاصة بتنمية وتطوير المجموعات العضلية التي تسهم في 
تطوير صفة القوة االنفجارية لعضالت الذراعين ، والتي اعدت بشكل علمي دقيق من حيث عدد 

ق الفردية لتدرج في األوزان والفرو التكرارات وفترات الراحة بين التمارين وبين المجموعات ، ومراعاة ا
 بين أفراد العينة كي تحدث تأثيراً ايجابياً في العضالت العاملة في الذراعين وخاصة الذراع الرامية.
ويعزو الباحث سبب هذا التطور الى التمارين التي طبقها أفراد العينة والتي أثبتت فاعليتها في 

 طريق النتائج التي حصل عليها ، اذ تم استخدام )كراتتطوير صفة القوة االنفجارية للذراعين عن 
طبية ألوزان مختلفة( وبمسار حركي مشابه للمسار الحركي للمهارة ، فضاًل عن جميع التمارين 
التي تمت على وفق األسس الصحيحة من خالل التدرج في أداء الحركات من الثبات ومن الحركة 

ن معًا ، وهذا ما أكده )محمد رضا المدامغة ومهدي كاظم ومن ثَمَّ الرمي وبذراع واحدة وبالذراعي
السوداني(من أن "التنوع في استعمال التمارين المختلفة لتنمية قوة عضالت نفس المجموعة العضلية 

 .(1()1)يؤدي الى زيادة كبيرة في القوة او صفة القوة االنفجارية"
ميع شاط الحركي. وهدفه استخدام المجاآخذين بالحسبان التدرج في صعوبة التمارين بما يخدم الن

العضلية المشاركة في عملية الرمي مما أدى الى زيادة قدرة العضالت على االنقباض بمعدل أسرع 
 عند أداء حركات متتالية ممزوجة بالقوة والسرعة في األداء الحركي .

 حث البعدي لعينة البعرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار مهارة االرسال من االعلى القبلي و  .-4-1
                                                           

. دار الضياء للطباعة ، 1محمد رضا ابراهيم المدامغة ومهدي كاظم السوداني ؛ اسس التدريب الرياضي لالعمار المختلفة : ط (1)

 .219، ص 2113
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 (عرض نتائج اختبارات المهارات األساسية القبلية والبعدية لعينة البحث وتحليلها3جدول ) 

( أن أصةةةغر قيمة ل )و( المحسةةةوبة هي )صةةةفر( الختبار مهارة اإلرسةةةال 3لجدول ) يتضةةةح من ا
( الختبار  5.5 0من األعلى أو من أسةفل، وبالكشف عن قيمة)و( الجد ولية عند مستوى داللة )

( ، وبما ان قيمة )و( المحسةةوبة هي اصةةغر من قيمة )و( الجد 2مهارة اإلرسةةال من األعلى هي )
جود فروق ذات داللة إحصةةةةةةةةائية بين االختبارين القبلي والبعدي ، ولصةةةةةةةةالح ولية مما يدل على و 
 االختبار البعدي .

يعزى السبب إلى أن هذا التطور في مهارة اإلرسال من خالل األساليب المستخدمة في التدريب 
مثل )كرات مطاطية ، حبال مطاطية ، وزن الجسم ( التي ساعدت على تطوير النواحي البدنية 

هذا التطور على االداء الفني ، وهذا ما أكد عليه )عبد علي نصيف ( " يرتفع مستوى  وانعكس
" وأيضا يتفق الباحث  (133)االنجاز بسرعة اثناء استعمال تدريبات جديدة لم يتعود عليها الرياضي

هدف ب كاألداء، وذلمع زكي محمد حسن "إن أداء هذه التدريبات باستخدام أدوات تزيد من صعوبة 
.  لذا فمن الواجب على العاملين والمختصين في مجال الكرة الطائرة  (134)كفاءة الالعب"رفع 

 االهتمام باألدوات والوسائل التدريبية الحديثة التي من شأنها رفع مستوى العبيهم بدنيا ومهاريا . 
 قوهذا ما أكد عليه )محمد بريقع( " إن استخدام الوسط المائي في التدريب أصبح إحداث الطر 

سهامات كبيرة في  البدنية الكلية  قةتحقيق اللياووسائل التدريب على مستوى العالم لما له من تأثير وا 
 "  (135) المختلفةوكما يساعد أيضا في تطوير األداء الفني المتضمن األنشطة الرياضية 

تقانًا ل داء المهاري مما يزيد من األداء    الكرة  لتوجيه وهذا مما يجعل الالعبين أكثر فعالية وا 
األكثر تأثيرا في الملعب المنافس إذ إن هذه المهارة ذات طابع فعال ومباشر إذ انه  إلى المكان

يستطيع الالعب من الحصول على نقطة مباشرة من خالل اإلرسال إذ كان فعاال . وهذا ما يؤكده 
ويكون اإلرسال من   " (136)االتحاد " يسجل الفريق نقطة إذا ارتطمت الكرة بنجاح بملعب المنافس

                                                           
 .  115(، ص 1899، )بغداد مطبعة التعليم العالي ، مبادئ علم التدريبعبد علي نصيف ؛  - 1
 .38(ص 1881.)القاهرة دار المعارف . مدرب الكرة الطائرةن ؛ زكي محمد حس - 2
مفهوم التدريب في الوسط المائي وتطبيقاته في األلعاب الجماعية والفردية ، )المؤتمر العلمي محمد جابر بريقع ؛  -1

 (.  2111،جامعة حلوان ،الدولي للرياضة والعولمة 
  . 25(،ص  2114، )القواعد الرسمية للعبة االتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة ؛  - 2

 
 االختبار

اصغر قيمة    
 ل)و(

قيمة )و( 
 الجدولية

الداللة 
 ن (-و) و)+( المعنوية

 
 مهارة اإلرسال من األعلى

 
 صفر

 
.1 
 

 
6 
 

 
 صفر

 
وي .

ـعـن
مـ
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اعلى أكثر استعماال من قبل الالعبين الناشئين إذ نرى أن الالعبين يندفعون إلى تطوير هذا النوع 
 الفعال في التدريب وهذا ما ساهم في تطوير األداء لهذِه المهارة .

 االستنتاجات والتوصيات : -5
 االستنتاجات : 5-1
تائج نتيجة التمرينات البدنية وهذا ما اظهرته ن ظهور تطور معنوي في صفة عزم القوة للذراعين -1

 االختبارات البعدية .
ظهور تطور معنوي لدى اختبار مهارة االرسال من االعلى في الكرة الطائرة وبشكل إيجابي  -2

 وقد اظهرته نتائج االختبارات البعدية.
 
 
 التوصيات : .-5
 ي الفئات.تدريبي لفئة الشباب وباقاالعتماد بشكل كبير على التمرينات البدنية في المنهاج ال -1
األهتمام بتطوير القوة األنفجارية  لكونها نوًعا مهًما من أنواع القوة العضلية ، ولها تأثير مباشر  -2

 في يعض المهارات األساسية.
إجراء دراسة مماثلة على فئات متقدمة مع زيادة مدة المنهج التدريبي لغرض معرفة عامل  -3

 إلنفجارية ومن ثَمَّ أسهامها في أداء المهارات األساسية بكرة الطائرة الزمن في تطوير القوة ا
ضرورة استخدام األسلوب العلمي في تدريب القدرات البدنية بما يتالءم ومستوى تطورهم ،  -4

 وربطها بشكل ينسجم  مع متطلبات موقف اللعب.
لعزم للذراعين بتطوير قوة ااستخدام وتوظيف التمرينات البدنية لمتغير العزم للذراعين واألهتمام  -0

 لكونها نوًعا مهًما من أنواع القوة العضلية ، ولها تأثير مباشر في بعض المهارات األساسية .
 

 المصادر
  ،احمد ألبساطي؛ أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته: )اإلسكندرية، منشاة المعارف

1991). 
 ف انيكا االتزان ، )االسكندرية ، منشاة المعار احمد فؤاد الشاذي ؛ الموسوعة الرياضية في بيوميك

 ،2559.) 
  أكرم زكي خطابية  ؛ موسوعة الكرة الطائرة الحديثة )عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر

 (1991والتوزيع ، 
 ( ، 2554االتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة ؛ القواعد الرسمية للعبة . ) 
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  مهارية( في تطوير القوة االنفجارية وبعض  –)بدنية تاثير تمرينات خماس كريم خماس ؛
المهارات االساسية لناشئي كرة اليد ، رسالة ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية االساسية 

 ،2514. 
  : انيكيةالتحليل التشريحي وتطبيقاته الحركية والميكصريح عبد الكريم ، وهبي علوان البياتي 

 . 2552العكيلي ، ، بغداد ، مطبعة عدي  1، ج
  (2551: )الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، كرة اليدضياء الخياط ونوفل ُمحمَّد؛ 
  ظافر هاشم الكاظمي ؛ التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل واالطاريح التربوية والنفسية ، بغداد

 2512، دار الكتب والوثائق ، 
  عمان، دار الفكر للطباعة 1، طة القدمالتمارين التطويرية لكر ثامر محسن وموفق مجيد؛( :

 (1999والنشر، 
  عادل عبد البصير ؛ الميكانيكا الحيوية والتقييم والقياس التحليلي في االداء البدني ، االسكندرية

 2552، المكتبة المصرية للطباعة والنشر ، 
  مكتب نون  :ريسان خربيط مجيد ؛ تطبيقات في علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضي . بغداد

 1990للطباعة والنشر ، 
 . ( 1992زكي محمد حسن ؛ مدرب الكرة الطائرة .)القاهرة دار المعارف 
 ، ( 1911عبد علي نصيف ؛ مبادئ علم التدريب ، )بغداد مطبعة التعليم العالي 
  (2554: )الطيف للطباعة، األسس العلمية في التدريب الرياضيعبد اهلل الالمي؛ 
  1912لكرة الطائرة التكنيك والتكتيك الفردي ) مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، اعقيل الكاتب ؛ 

. ) 
  ، بغداد ،  2554 - 2555عقيل الكاتب وعامر جبار ؛ القواعد الدولية للكرة الطائرة (،

2551 ) 
  ،1992عصام الوشاحي ؛ الكرة الطائرة االمركية ، )القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

) 
 عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر  2مر ابراهيم قنديلجي ؛ منهجية البحث العلمي ، طعا ،

 ،2510 . 
 بغداد ، مكتب  1كاظم كريم رضا الجابري ؛ مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ط ،

 2511النعيمي للطباعة واالستنساخ ، 
  لمكتبة ، )بغداد ، ا تدريب الرياضيالتطبيق الميداني لنظريات وطرائق المحمد رضا ابراهيم ؛

 (2551،  2الوطنية للنشر ، ط
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  محسن علي السعداوي و سلمان الحاج عكاب الجنابي ؛ ادوات البحث العلمي في التربية
 ( 2513) عمان ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، 1الرياضية ، ط

 ارات لوسط المائي لتطوير بعض المهمحمد وهيب مهدي ؛ تأثير تدريبات القوة االنفجارية في ا
 بالكرة الطائرة للناشئين  ، رسالة ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية االساسية ،

  عمان، مؤسسة 1، طأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبدالمجيد؛ ،
 2555الطرف للنشر والتوزيع ، 

  االسكندرية : دار  1ياضي واالعداد البدني ، طاللياقة البدنية والتدريب الر موسى فهمي ؛ .
 1925الكتب للطباعة والنشر ، 

  محمد جابر بريقع ؛ مفهوم التدريب في الوسط المائي وتطبيقاته في األلعاب الجماعية والفردية
 (. 2555، )المؤتمر العلمي الدولي للرياضة والعولمة ،جامعة حلوان ،

  ( 2551ة وكرة الشاطئ : )بغداد مطبعة المستقبل ، ولهان حميد وآخرون ؛ الكرة الطائر 
  ،2552وجيه محجوب؛ البحث العلمي ومناهجه:  بغداد، مديرية الكتب للطباعة والنشر 

 (1ملحق )
 التمارين المستخدمة في الدراسة

 
 ت

 التمارين

 
1 

ن ام والى الجانب ويكو القفز إلى األمام والى الجانب من فوق الكرات الطبية الموضوعة على األرض والى األم
 القفز بالقدمين المضمومتين  كما في التمرين

 العبان يقفان بفتح الساقين ويمسك كل منهما اليد اليمنى لزميله سحب الزميل وهكذا  بالتبادل كما في التمرين. 2
 
3 

د ثم التبادل بالي كغم( وعند اإلشارة يقومون برميها على الحائط بذراع واحدة 3كل العب لديه كرة طبية وزن )
 األخرى كما في التمرين

 ولكن تنفيذ التمرين يكون رمي الكرة بالذراعين كما في التمرين .( 3)التمرين السابق نفسه رقم  4
القفز إلى األمام بالقدمين المضمومتين من فوق الكرات الطبية الموضوعة على األرض الواحدة بعد األخرى  5

 كما في التمرين. 3عدد الكرات عن األخرى و  م(1وعلى بعد )
كغم( وعند اإلشارة يقومون بدفعها بقدم اليمين بشدة على الحائط ثم التبديل 3كل العب لديه كرة طبية وزن ) 6

 على القدم األخرى وهكذا كما في التمرين.
ما في األعلى واأمام ك( ولكن تنفيذ التمرين يكون بدفع الكرة الطبية بالقدمين إلى 6التمرين السابق نفسه رقم ) 7

 التمرين .
 الوقوف مع رمي الكرة الطائرة عالًيا وأمام اليد الضاربة ومسكها كما في التمر 8
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9 

( ولكن تنفيذ التمرين يكون بالهرولة ورمي الكرة عاليا ومسكها مع التأكيد على 8التمرين السابق نفسه رقم )
 تمرين.رمي الكرة عالًيا أمام اليد الضاربة كما في ال

يكون الالعب في وضع االنثناء الكامل ولديه كرة طائرة وعند اإلشارة تمسك الكرة جانبا أسفل مع رميها عالًيا  10
 مرة بجهة اليمين والمرة األخرى بجهة اليسار كما في التمرين .

 
11 

 القفز.الوقوف ومسك الكرة عالًيا مع دوران الجسم إلى جهتين  يميننا ويسارا من الوقوف ومن 

 
12 

من وضع الوقوف ومسك الكرة عالًيا وميل الجسم إلى االمام بقوة مع رفع إحدى الرجلين عالًيا ومرجحتها 
 بالتبادل كما في  التمرين .

 
 
13 

الوقوف مع وضع إحدى القدمين على الكرة الطائرة الموضوعة على األرض وعند اإلشارة دحرجة الكرة بالقدم 
 ل على الرجل الثانية كما في التمرينمع بقائه فوقها والحج

 
14 

القفز من وضع االنثناء الكامل من فوق الكرة الموضوعة على األرض يميًنا ويساًرا وأماما وخلًفا كما في 
 التمرين.

 
15 

 ولكن القفز يكون من الوقوف وبالحجل على رجل واحدة كما في التمرين. (14)التمرين السابق نفسه رقم 

 
16 

 ومسك الكرة عالًيا مع مرجحة الذراعين إلى جهتين يميًنا ويساًرا كما في التمرين.الوقوف 

 القفز من وضع االنثناء الكامل مع مسك الكرة فوق الرقبة أماما وخلًفا كما في التمرين 17

ما في دل كالجانبي على ذراع واحدة والدوران في المكان مع الطبطبة بالذراع الثانية وهكذا بالتبا االستناد 18
 التمرين .

العبان احدهما يقف على كرسي ويمسك الكرة عالًيا والالعب اآلخر يتقدم أمام زميله الواقف على الكرسي  19
 ويقفز ويمسك الكرة منه بحيث تكون اليد الضاربة فوق الكرة والثانية تحتها كما  في التمرين .

رة بالذراع عالًيا مع القفز عالًيا وضربها باليد األخرى إلى م( مسك الك 4-3العبان متقابالن المسافة بينهما) 20
 الالعب المقابل وهكذا بالتبادل كما في التمرين .

م( كل العب منهما يرمي الكرة أمامه ويضربها على األرض وباتجاه زميله 0العبان متقابالن المسافة بينهما  ) 21
 .مرينمع التأكيد على تكنيك الذراعين والجذع كما في الت

ولكن تنفيذ ضرب الكرة يكون مباشرة بعد ارتداد الكرة باألرض من قبل الالعبين  (21)التمرين السابق نفسه رقم  22 
 كما في التمرين.

العبان كل منهما في ملعب ولديهما كرة طائرة وعند اإلشارة يرمي الالعب الكرة فوق الشبكة ويقفز إليها  23
 المقابل وهكذا بالتبادل كما في التمرين.ويمررها بذراع واحدة لالعب 

 ولكن تنفيذ التمرين يكون بضرب الكرة خفيًفا إلى الزميل وهكذا كما في التمرين. (23)التمرين السابق نفسه رقم  24
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وقوف المدرب على كرسي قرب الشبكة ومسك الكرة عالًيا وفوق الشبكة وأمامه الالعب الذي يتقدم ويقفز  25 

 رة إلى الملعب المقابل وهكذا باستمرار كما في التمرين.ويضرب الك
26 

العبان لديهما كرة طائرة العب يقف قرب الشبكة ليرمي الكرة عالًيا وقرب الشبكة ويتقدم إليها الالعب اآلخر 
 ويقفز ويضربها ويكبسها وهكذا بالتبادل كما في التمرين.

يضرب الكرة إلى الالعب اآلخر في عمق الملعب ليستقبلها من العبان متقابالن األول يقف قرب  الشبكة ل 27
 األسفل وهكذا كل ثالث كرات يتم التبادل كما في التمرين.

وقوف الالعبين أمام الشبكة والتقدم إليها بخطوة واحدة ثم بخطوتين وبعدها بثالث خطوات وأربع خطوات وهي  28
 التمرين. كما في ضبط الخطواتموضحة في التمرين وهكذا من 

 
  

29 
 

وقوف الالعبين أمام الشبكة على خط الهجوم وعند اإلشارة حجل بالرجل اليسار خطوتين وحجل بالرجل اليمين 
 خطوتين وبعدها بالرجلين مًعا أمام الشبكة وهكذا كما في التمرين.

 
 
30 

ل والقفز بخطوة واحدة باتجاه م( وعند اإلشارة اخذ وضع االنثناء الكام0وقوف الالعبين أمام الشبكة بمسافة )
 الشبكة ثم القفز على الشبكة من الوقوف وهكذا كما في التمرين.

 
31 

( ولكن بعد القفزة األخيرة ضرب يد بيد مرة باليد اليمين ومرة بيد اليسرى وفوق 30التمرين السابق نفسه رقم )
 الشبكة وهكذا كما في التمرين.

 
32 

ولكن تنفيذ الهجوم من الجهة اليمنى لمنطقة الهجوم وضرب الكرة إلى الجهة  (31التمرين السابق نفسه رقم )
 اليسرى للملعب المقابل كما في التمرين.

 
كغم( وعند اإلشارة يقومون برميها على الحائط  بالذراعين معا األخرى كما  3كل العب لديه كرة طبية وزن ) 33

 في التمرين.
 
 رالمختص الزجزاجي الجري ف(وقو ) 34

القفز إلى األمام والى الجانب من فوق الكرات الطبية لموضوعة على األرض والى األمام والى الجانب ويكون  35
 القفز بالقدمين المضمومتين  كما في التمرين .

 
36 

 الجري ل مام من فوق الموانع بأقصى سرعة. وف(وق)

 
 رين.وضع االستناد األمامي مع مد ثني الذراعين كما في التم 37
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العبان يقفان بفتح الساقين ويمسك كل منهما اليد اليمنى لزميله محاولة سحب الزميل وهكذا   بالتبادل كما  31
 في التمرين

توجد مسطبة على األرض وعند اإلشارة يكون التنفيذ بالركض من فوق المسطبة إلى اليمين واليسار واألمام  39
 دون مس المسطبة كما في التمرين.

( ولكن التنفيذ يكون التقدم ل مام بالقفز بفتح وضم القدمين فوق المسطبة ثم إلى 39سابق نفسه رقم )ال 41
 األرض كما في التمرين.

 
41 

( ولكن التنفيذ يكون بالقفز بفتح وضم القدمين فوق المسطبة ثم إلى األرض 40التمرين السابق نفسه رقم )
 ن.بالتبادل بالنسبة لالعبين  كما في التمري

 
42 

( ولكن التنفيذ يكون التقدم ل مام بالقفز بفتح وضم القدمين فوق المسطبة ثم 41)التمرين السابق نفسه رقم 
 إلى األرض كما في التمرين.

 القفز فوق الحواجز والى األمام بالهرولة االعتيادية اخذ خطوات تدريجية صحيحة كما في التمرين. 43
 
44 

ولكن القفز من فوق الموانع يكون بضم القدمين وبانسيابية بشكل سريع دون  )43 أ( التمرين السابق نفسه رقم
 تقطيع بين الموانع.

 
45 

ولكن القفز من فوق الموانع يكون بضم القدمين والقفز من فوق المانع األول  (44التمرين السابق رقم نفسه )
 ار كما في التمرين.والهبوط والقفز مرة أخرى من فوق المانع الثاني وهكذا باستمر 

 
46 

( ولكن القفز من فوق الموانع يكون بضم القدمين والقفز من فوق المانع األول 40) التمرين السابق نفسه رقم 
 والهبوط والقفز مرة أخرى من فوق المانع الثاني  وهكذا باستمرار كما في التمرين.

 
47 

لرجل اليمين مرة وبالرجل اليسار مرة أخرى القفز من فوق الحواجز الصغيرة الموضوعة على األرض با
 .بالتبادل كما في التمرين

 
48 

 من وضع االنثناء الكامل ثم القفز عالًيا في المكان نفسه كما في التمرين .

 
49 

من وضع الوقوف والذراعان خلف الرقبة والقدمان مضمومتان ثم يقوم الالعب بأخذ خطوة وطعن رجل اليسار 
 مين مرة أخرى وهكذا بالتبادل كما في التمرين.مرة وثني رجل الي

 
50 

العبان متقابالن من وضع الجلوس الطويل  فتًحا ولديهما كرة طبية يقومان برمي الكرة بينهما من األعلى 
 بالذراعين كما في التمرين.

 
51 

 

لكرة الالعب بمسك  ا وقوف المدرب أمام الالعب ومسك الكرة بالذراعين ورميها إلى الالعب وهو جالس ثم يقوم
 بالذراعين عالًيا فوق الرأس ورميها إلى المدرب مرة أخرى كما في التمرين.

 
52 

العبان متقابالن من وضع البروك النصفي ولديهما كرة طبية يقومان برمي الكرة بينهما من األعلى بالذراعين 
 كما في التمرين.

 
53 

ولديهما كرة طبية يقومان برمي يأخذ وضع الجثو على القدمين ولكن الالعب ( 52)التمرين السابق نفسه رقم 
 الكرة بينهما من األعلى بالذراعين كما في التمرين.



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

419 
 

 
54 

العبان متقابالن من وضع الوقوف ولديهما كرة طبية يقومان برمي الكرة بينهما من األعلى بالذراعين كما في 
 التمرين.

 
55 

م( كل العب منهما يرمي الكرة باتجاه زميله مع التأكيد على تكنيك 3العبان متقابالن المسافة بينهما  )
 الذراعين الجذع كما في التمرين.

 
56 

م( كل العب منهما يرمي الكرة باتجاه زميله مع التأكيد على تكنيك 1العبان متقابالن المسافة بينهما  )
 الذراعين الجذع كما في التمرين.

 
57 

خر فيقوم الالعب الثاني برمي الكرة من فوق الالعب األول فيركض الالعب العبان يقف احدهما خلف اآل
 باتجاه الكرة ويمسك بها .

م( كل العب منهما يرمي الكرة باتجاه زميله مع التأكيد على تكنيك 4العبان متقابالن المسافة بينهما  ) 58
 الذراعين والجذع كما في التمرين.

الوجه و بثني الجذع والساقين فيقوم الالعب األول بالقفز إلى األمام  من  الالعبون في وضع االنبطاح على 59
 فوق الالعب الثاني والثالث وهكذا كما في التمرين.

العبان متقابالن من وضع الوقوف ولديهما كرة طبية يقومان برمي الكرة بينهما من األعلى بالذراعين كما في  60
 التمرين.

 
61 
 

الصغيرة الموضوعة على األرض بالرجل اليمين مرة وبالرجل اليسار مرة ُأخرى  القفز من فوق الحواجز
 بالتبادل كما في التمرين.

 (.ملحق )
 توزيع التمرينات باستخدام األسلوب التدريب الفتري المرتفع الشدة

 التمرينات المستخدمة األسبوع رقم الوحدة
زمن الوحدة 
 التدريبية

 شدة الحمل

 %20.20 تحت القصوي د 25 10-12-13-15 األول األولى
 %11. 20 القصوي د 25 1-3-0-4 األول الثانية
 %15 تحت القصوي د 25 02-41-01-32 األول الثالثة
 %15. 0 قصوي د 25 41-01-49-05 الثاني الرابعة
 %21 .20 تحت القصوي د 25 14-41-41-32 الثاني الخامسة
 %10 قصوي د 25 4-0-3-1 الثاني السادسة
 %15 تحت القصوي د 25 10-12-13-15 الثالث السابعة
 %95 قصوي د 25 1-3-0-4 الثالث الثامنة
 %11. 20 تحت القصوي د 25 02-41-01-32 الثالث التاسعة
 %11. 20 قصوي د 25 41-01-49-05 الرابع العاشرة
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 %11. 20 تحت القصوي د 25 14-41-41-32 الرابع الحادية عشرة
 %10 قصوي د 25 4-0-3-1 لرابعا الثانية عشرة

 تحت القصوي د 25 00-02-01-41 الخامس الثالثة عشرة
11.20% 
 
 

 التمرينات المستخدمة األسبوع رقم الوحدة
زمن الوحدة 
 التدريبية

 شدة الحمل

 %15 قصوي د 25 30-32-35-21 الخامس الرابع عشر
 %11. 20 تحت القصوي د 25 04-09-03-34 الخامس الخامس عشر
 %11. 20 قصوي د 25 14-15-09-02 السادس السادس عشر
 % 21.20 تحت القصوي د 25 34-31-02-01 السادس السابع عشر
 % 11.20 قصوي د 25 14-15-09-02 السادس الثامن عشر
 %15 تحت القصوي د 25 00-02-01-41 السابع التاسع عشر
 %12.0 قصوي د 25 30-32-35-21 السابع العشرون

 %11. 20 تحت القصوي د 25 04-09-03-34 السابع ة والعشرونالحادي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


