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 ملخص البحث

أن االرتقاء في تطوير مستوى الالعبين يتم من خالل انتقاء أفضل الوسائل والطرائق 
مكانياتهم البدنية والمهارية  ، ام وشدد مختلفةوفق أحجعلى التدريبية بما يتالءم مع متطلبات اللعبة وا 

ودقة  نويهدف البحث إلى أعداد منهج تدريبي مقترح في تطوير القدرة االنفجارية للذراعين والرجلي
وير القدرة المقترح في تط المنهج التدريبيتعرف تأثير و مهارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة 

م استخدم وت االنفجارية للذراعين والرجلين ودقة مهارة الضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرة.
البحث  تحدد مجتمعلمالئمته طبيعة المشكلة، و  ،المجاميع المتكافئةالمنهج التجريبي بأسلوب 
والبالغ عددهم ، 6102-6102الكرة الطائرة للعام الدراسي  سامراء فيبالعبي منتخب جامعة 

 إلى االستنتاجات االتية : وتم التوصل. (04)
إن للمنهج المستخدم فاعلية في تطوير القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين ودقة مهارة الضرب -

  .الساحق في الكرة الطائرة
  .االختبارات البعدية ولصالح المجموعة التجريبية تطورا  فيأظهرت النتائج -
لم يحصل تطور لدى المجموعة الضابطة في اختبارات القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين ودقة -

  .مهارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة
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   Key Words : explosive capability ، crushing beating ، volleyballThe 
improvement in development of the level of players is through the selection of 
the best means and methods of training in accordance with the requirements 
of the game and their physical and skill according to different sizes and 
stresses. The aim of the research is to prepare a proposed training curriculum 
in developing the explosive power of the arms and legs and the accuracy of 
the crushing beating in volleyball ، Identify the impact of the proposed training 
curriculum in developing the explosive capability of the arms and legs and the 
accuracy of crushing beating skill of volleyball players ، It was used in a manner 
experimental approach equal groups  suitability nature of the problem and the 
research community was 14 players of Samarra University team in Volleyball 
for the academic year 2016/2017. The research reached the following 
conclusions: 
1. The curriculum is effective in developing the explosive power of the arms 
and legs and the accuracy of crushing beating skill in volleyball. 
2. The results showed an improvement in the Posteriori tests for the benefit of 
the training group. 
3. There has been no evolution in the control group in explosive power test of 
the arms and legs and the skill of crushing beating accuracy of volleyball. 
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 المقدمللة:-1
تعد الكرة الطائرة احد األلعاب الرياضية التي تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم وهي    

الضرب  اإلعداد، اإلرسال، اإلرسال، استقبالتتألف من مجموعة من المهارات األساسية مثل 
ها على إعداد بدني يشمل كل من القوة ؤ أدا الملعب. ويعتمدعن  الصد، الدفاعالساحق، حائط 

أو  وان االرتقاء بها والنفسي.والسرعة والمرونة والرشاقة فضال عن إال عداد المهاري والخططي 
لمناهج عتماد على اتطويرها يتم من خالل انتقاء أفضل الوسائل والطرائق التدريبية من خالل اال

التي تعتمد على المبادئ واألسس العلمية في أعداد الالعبين بما يتالءم مع متطلبات اللعبة 
مكانياتهم البدنية والمهارية وفق أحجام وشدد مختلفة ،لغرض تطوير بعض القدرات البدنية ومن  وا 

والمهاري  لتطور األداء البدنيوالرجلين والتي لها األثر الفعال  االنفجارية للذراعينضمنها القدرة 
في أداء اغلب المهارات الهجومية يعتمد بالدرجة األساس يجب امتالكها لالعبين ،لغرض النجاح 

الضرب الساحق الذي يعتمد على ضرب الكرة بقوة و بأقل فترة على تطورها ومن هذه المهارات 
راغ جيه الكرة إلى المكان أو الفزمنية لغرض مباغتة الفريق المنافس من خالل األداء السريع وتو 

المالئم التي يتوقف عليها الفوز في المباراة ولها دور بارز في اخذ النقاط والسيطرة على المباراة. 
االنفجارية بأنها" قدرة العضلة أو مجموعة من العضالت  ة( القدر 007: ...0 احمد:ويعرف )

( بأنها"  2.: 2..0 :)عبد الفتاح يشير و  بالتغلب على مقاومة مختلفة بأقصى قدرة لمدة واحدة"،
لقدرة وفي تعريف أخر أن ا أقصى انقباض عضلي أرادي في التغلب على المقاومة التي تواجهها"،

( هي" أقصى قوة تنتجها العضلة من خاللها 062 : 2..0 :حسب رأي)إبراهيمباالنفجارية 
 القدرة االنفجارية بعدة خصائص منها:بان  (6.: ...0 :ويضيف )عبد البصير االنقباض اإلرادي"،

ينتج االنقباض العضلي من خالل اكبر عدد ممكن من األلياف العضلية المستثارة في العضلة  -0
 الواحدة أو المجموعة العضلية.

 تتسم سرعة االنقباض العضلي بالبطء الشديد أو الثابت.  -6
 ثانية. 05-0يتراوح زمن االنقباض العضلي ما بين  -7
االنقباض العضلي في القدرة االنفجارية ناتج عن انقباض عدد كبير جدا من األلياف العضلية،  -4

 ويقل عن العدد الذي ينقبض عادة في القوة العضلية القصوى.
 تنقبض العضلة أو المجموعة العضلية بأقصى سرعة لها. -5
 ة(.ثانية واحد –زمن االنقباض العضلي ينحصر ما بين )جزء من الثانية  -2

وهي تتكون من مزيج من القوة العضلية والسرعة وقد أطلق عليها علماء الشرق بالقوة المميزة 
(" القدرة على 000: 2..0 :)الحكيمالعضلية. وعرفها بالسرعة في حين سماها الغرب بالقدرة 
وتبرز أهمية البحث في أعداد منهج تدريبي مقترح في  إخرام أقصى قوة في اقصر وقت ممكن".

ويعتقد  رة.الطائللذراعين والرجلين ودقة مهارة الضرب الساحق في الكرة  وير القدرة االنفجاريةتط
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أعداد  من أهم القدرات البدنية الفعالة في درية للذراعين والرجلين التي تعالباحث ان القدرة االنفجا
العبي الضرب الساحق والذي له تأثير فعال على نتيجة المباراة ،لذلك البد من استخدام المناهج 

ومن خالل متابعة الباحث لفرق الجامعات العراقية في الكرة  التدريبية التي تساهم في تطويرها،
حظ وجود ضعف في القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين  ألحدى الجامعات ال ا  الطائرة  ولكوني مدرب

ودقة الضرب الساحق، لذلك لجا الباحث إلى دراسة المشكلة ومحاولة وضع الحلول لها من خالل 
أعداد منهج تدريبي مقترح في تطوير القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين ودقة مهارة الضرب 

 بحث إلى:الساحق في الكرة الطائرة. ويهدف ال
أعداد منهج تدريبي مقترح في تطوير القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين ودقة مهارة الضرب -0

 الساحق في الكرة الطائرة.
عبي المقترح في تطوير القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين لدى ال المنهج التدريبيتعرف تأثير -6

 الكرة الطائرة.
تأثير المنهج التدريبي المقترح في تطوير دقة مهارة الضرب الساحق لدى العبي الكرة  تعرف-7

 الطائرة.
جراءاته الميدانية منهجية-2   :البحث وا 
  البحث:منهج  2-1

 باستخدام المجموعتين المتكافئتين لمالئمته طبيعة البحث.  المنهج التجريبياستخدم الباحث 
  البحث:عينة  2-2

البحث بالعبي منتخب جامعة سامراء  في الكرة الطائرة للعام الدراسي تحدد مجتمع 
( العبا والذين تم اختيارهم بصورة عمديه ،وقد تم  04، بحيث بلغ مجموعهم )  6102-6102

(العبين الشتراكهم 7لعدم اشتراكه بأداء المهارات الهجومية و) استبعاد الالعب الحر)الليبرو(
( العبين يمثلون المجموعة الضابطة 01بهذا بلغت عينة البحث )بالتجربة االستطالعية ، و 

( العبين يمثلون 5تم تقسيم العينة عشوائيا إلى مجموعتين متساويتين وبواقع ) اذ والتجريبية،
(  %20.46) عة التجريبية والذين يشكلون نسبة( العبين يمثلون المجمو 5المجموعة الضابطة و)

 من مجتمع البحث.
في المتغيرات قيد البحث  (t-testالباحث بإيجاد تجانس وتكافؤ العينة باستخدام اختبار)قام    

 (.0وكما موضح في الجدول)
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يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجة الحرية  (1جدول )
 والداللة لالختبارات القبلية لعينة البحث

 ( 8( ودرجة حرية )  2.22( تحت مستوى داللة )  2.71* قيمة ) ت ( الجدولية ) 
( إن قيمة )ت( المحسوبة لجميع اختبارات البحث هي اقل من قيمتها 0الجدول )يتضح من    

( مما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين في جميع 6.70الجدولية والبالغة )
 االختبارات وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين في هذه المتغيرات .

 وسائل جمع البيانات :2-7
 .االستبانة ،المالحظة ،االختبار والقياس ،العربية واألجنبيةالمصادر والمراجع  
 األجه ة واألدوات المساعدة : 4 -2
 االتية:استعان الباحث باألجهزة واألدوات -
كرات طائرة  قانونية، طباشير ملونه، ملعب كرة طائرة قانوني، استمارة تسجيل نتائج االختبارات، -

سم (، شريط قياس معدني  01أشرطة الصقة ملونة عرض ) ، مصطبة،حاسبة يدوية، شواخص
(م، 21(، مانع  بارتفاع)كغم 5 كغم،7كغم ، 6م (،ميزان لقياس الوزن، كرات طبية زنة )  5بطول ) 

 كغم. 71بار حديد  بوزن 
 تحديد االختبارات المتعلقة بالبحث : 2-2
بمراجعة  الباحث الطائرة قامي الكرة من أجل تحديد االختبارات المالئمة للمتغيرات قيد البحث ف  

 .المصادر والمراجع وتم عرضها على الخبراء والمختصين في هذا المجال
 االختبارات المستخدمة بالبحث: 2-2
 ( 212: 1.83: اختبارات القدرة العضلية)حسانين 2-2-1

 الغرض من االختبار: قياس القدرة االنفجارية لعضالت الذراعين والكتفين

 القياسات واالختبارات ت
وحدة 
 القياس

 التجريبية الضابطة
)ت( 

 الداللة المحسوبة
 +ع -س + ع -س

 غير معنوي 2.424 4.221 133.2 3.222 138 سنتمتر الطول 1
 غير معنوي 2.121 77..2 22 .2.31 2..2 كغم الو ن 2
 غير معنوي 2.772 .1.4 22 1.223 22.2 سنة العمر 7

القدرة االنفجارية  4
 للذراعين

 غير معنوي 2.278 2.182 4.278 2.782 4.772 متر

القدرة االنفجارية  2
 غير معنوي 2.222 2.281 2.13 2.22 2.114 متر للرجلين

 غير معنوي .2.24 1.14 3.2 .2.24 3 درجة دقة الضرب الساحق 2
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 واألدوات: األجهزة
 كغم(، كرسي، حزام تثبيت الجذع، شريط قياس، منطقة فضاء مستوية، محكم . 5كرة طبية زنة )

مواصفات األداء: يجلس المختبر على الكرسي والكرة الطبية محمولة باليدين فوق الرأس على أن 
 يكون الجذع مالصقا لحافة الكرسي، ويوضع الحزام حول الصدر بحيث يمسك من الخلف عن

أثناء رمي الكرة باليدين فقط من في طريق محكم وذلك لغرض منع المختبر من الحركة لألمام 
 دون استخدام الجذع.

 الشروط :  يعطى للمختبر ثالث محاوالت يسجل أفضلها .
 يعطى للمختبر محاولة مستقلة في بداية االختبار كتدريب على األداء . -
عندما يهتز الكرسي أو يتحرك في أثناء األداء ال تحتسب النتيجة ويعطى محاولة أخرى بدال  -

 منها. 
طريقة التسجيل: تحسب المسافة بين الحافة األمامية للكرسي وأقرب نقطة تضعها الكرة على 

 األرض. 
 (.1.: 2224 :اختبار الو ب العريض من ال بات)الحكيم 2-2-2 

 قياس القوة االنفجارية لعضالت الرجلين الغرض من االختبار:
م( ويراعي أن يكون المكان  7.5م( بطول ) 0.5مكان مناسب للوثب العريض، بعرض ) األدوات:

 مستوي وخال، وقطع ملونة من الطباشير، شريط قياس.
يقف المختبر خلف خط البداية والقدمان متباعدتان قليال ومتوازيتان بحيث يالمس  األداء:وصف 

مشطا القدمين خط البداية من الخارم. ويبدأ المختبر بمرجحة الذراعين للخلف مع ثني الركبتين 
والميل لألمام قليال، ثم يقوم بالوثب لألمام ألقصى مسافة ممكنة عن طريق مد الركبتين والدفع 

 ين مع مرجحة الذراعين لألمام.بالقدم
يكون القياس من خط البداية حتى آخر جزء من الجسم يلمس األرض ناحية هذا الخط  التسجيل:

 وتحتسب للمختبر درجات أحسن محاولة.
 .Ralpha H. & Bob Bالقطري( )اختبار دقة مهارة الضرب الساحق المستقيم ) 2-2-7

(1982)                              )                   
دقة مهارة الضرب الساحق المستقيم في المثلث الداخلي من ملعب  االختبار: قياسالغرض من - 

 الداخلي ثم تقسيم المثلث مثلثين،تقسيم نصف الملعب إلى  طائرة،األدوات: خمس كرات  المنافس.
 وطباشير.م( بوساطة شريط الصق  7ثالث مناطق عرض كل منطقة ) على الشبكة()جهة 

( تقوم المختبرة بالضرب الساحق المستقيم )القطري الكرة،: بعد قيام المدرب بأعداد األداءمواصفات 
 الشبكة.نحو المثلث الداخلي لجهة 
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 الشروط: 
 ( 5لكل مختبرة ).محاوالت 
  محاولة.يلزم أن يكون األعداد جيدا  في كل 
  يأتي:تحتسب الدرجات على وفق مكان سقوط الكرة وكما 
 ( 7في المنطقة األولى ).درجات 
 ( 0في المنطقة الثانية ).درجة 
 ( 5في المنطقة الثالثة ).درجات 
 (.خارم هذه المناطق تحصل المختبرة على )صفر 
  الدرجات التي تحصل عليها من المحاوالت الخمس أي أن الدرجة النهائية لهذا  التسجيل: تسجل

 والشكل يوضح ذلك.   درجة.( 65االختبار هي )
  

 
 
 

 يوضح اختبار دقة مهارة الضرب الساحق المستقيم )القطري( (0شكل )
 التجربة االستطالعية: 2-3

هي دراسة تجريبية أولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة قبل قيامه ببحثه بهدف اختبار أساليب 
  التجربة:هدف  " وكان(022 :7..0")محجوب:البحث وأدواته 

  البحث.مدى مالئمة االختبارات لعينة  -
 البحث.التأكد من صالحية األجهزة واألدوات التي تم استخدامها في  .0
 تعرف المعوقات التي ستواجه الباحث عند إجراء االختبارات لغرض تجاوزها. .6
 التدريب على إجراء القياسات واالختبارات من قبل فريق العمل المساعد.  .7
 فيذ االختبارات.تعرف الوقت الالزم لتن .4
األهداف المرجوة وتكونت صورة واضحة لدى الباحث عن طبيعة العمل  التجربة االستطالعيةو 

 وكيفية التطبيق.
 البحث:االختبارات القبلية لعينة  2-8

ث البح)الطول والوزن والعمر( واالختبارات البدنية والمهارية على مجموعتي قياس تم إجراء 
 70-.6تمام الساعة الثالثة من عصر يومي األحد واالثنين المصادف يوالتجريبية( ف)الضابطة 

وقبل إجراء االختبارات قام الباحث بشرح وتوضيح كيفية تطبيق القياسات واالختبارات  6102/ 00/
 لعينة البحث.
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 التدريبي: المنهج .-2
درة ى تطوير القلمرحلة األعداد العام والذي يهدف إل قام الباحث بأعداد منهج تدريبي مقترح   

التدريب  دةماالنفجارية للذراعين والرجلين ودقة مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة ، والتي حددت 
 4/06/6102( أسابيع وفي أيام)األحد، الثالثاء، الخميس ( من كل أسبوع ابتداء  من يوم األحد 2)

( 7وبمعدل ) ة /جامعة سامراءفي كلية التربية البدنية وعلوم الرياض 07/0/6102واستمر لغاية 
( وحدة ، علما  إن زمن 02وحدات تدريبية في األسبوع الواحد وقد بلغ مجموع الوحدات التدريبية )

استخدمت المجموعة  اذ ؛( دقيقة و في تمام الساعة الثالثة عصرا1.-21الوحدة التدريبية بلغت )
أما المجموعة الضابطة فاستخدمت األسلوب المتبع من قبل  ،التجريبية المنهج التدريبي المقترح

 المدرب.
 البعدية:االختبارات  2-11

ذ المنهج التدريبـي تمام تنفيا)الضابطة والتجريبية(، بعد البحث لعينة  البعديةتم إجراء االختبارات     
بدنية والمهارية التعرف مستوى المتغيرات المجموعة التجريبية وذلك لغرض  المقترح من قبل العبي

وتحت نفس الظروف  6102/ 0/.0-02التي وصلت إليه عينة البحث ولمدة يومين وللفترة من 
 في االختبار القبلي من حيث الزمان والمكان وطريقة األداء. المستخدمة

 الوسائل اإلحصائية    2-12
 ( للعينات المستقلة. t)قانون المعياري. االنحراف الحسابي. الوسط .المئويةالنسبة 

 ومناقشتها:النتائج وتحليلها  عرض-4
عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في متغيرات قيد البحث بالكرة 4-1

 الطائرة وتحليلها ومناقشتها: 
( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبارات القبلية والبعدية 2الجدول )

 للمجموعة الضابطة في متغيرات قيد البحث بالكرة الطائرة 

 المعالم اإلحصائية
 االختبارات

وحدة 
 القياس
 

 tقيمة االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحتسبة

 الداللة
 ع س ع س

القدرة االنفجارية 
 غير معنوي 2.222 2.12 22..4 2.782 4.772 متر للذراعين

القدرة االنفجارية 
 غير معنوي 2.771 2.273 2.174 2.22 2.114 متر للرجلين

دقة الضرب الساحق 
 معنوي غير 2.223 1.247 8.8 .2.24 3 درجة المستقيم

 (4)ودرجة حرية  (2.22)تحت مستوى داللة  (2.38)الجدولية  )ت(* قيمة         
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( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعة الضابطة في االختبارات 6يبين الجدول )    
القبلية والبعدية للقدرة االنفجارية للذراعين والرجلين ودقة الضرب الساحق لدى العبي منتخب جامعة 

ظهرت نتائج المجموعة الضابطة في االختبار القبلي للقدرة االنفجارية  الطائرة إذسامراء بالكرة 
(، أما في االختبار البعدي فقد 1.726(وبانحراف معياري)4.776للذراعين بوسط حسابي مقداره)

(،في حين بلغت قيمة اختبار 1.02( وبانحراف معياري)66..4كانت قيمة الوسط الحسابي هي)
( مما يدل على عدم 6.22اقل من قيمتها الجدولية البالغة ) ( وهي1.166) ت ( المحسوبة )

ي اختبار تبين أن قيمة الوسط الحسابي ف كوالبعدي. وكذلوجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي 
بالنسبة لالختبار البعدي فقد  ا(، أم1.16معياري) ف( وانحرا6.004القدرة االنفجارية للرجلين)

بلغت قيمة اختبار ) ت ( (، و 1.172معياري) ف( وبانحرا6.074كانت قيمة الوسط الحسابي )
( مما يدل على عدم وجود فرق 6.22( وهي اقل من قيمتها الجدولية البالغة )1.770المحسوبة )

القبلي كانت  في االختباردقة الضرب الساحق اختبار  يوالبعدي. وفمعنوي بين االختبارين القبلي 
حين كانت قيمة الوسط الحسابي  ي(، ف.6.54نحراف المعياري)( واال2قيمة الوسط الحسابي هي)

المحسوبة  )ت(حين بلغت قيمة اختبار  (، في0.247معياري) ف( وبانحرا2.2لالختبار البعدي )
( مما يدل على عدم وجود فرق معنوي بين 6.22( وهي اقل من قيمتها الجدولية البالغة )1.662)

 االختبارين القبلي والبعدي.
اقشة نتائج المجموعة الضابطة في االختبارات القبلية والبعدية للمتغيرات قيد البحث في من 4-2

 :الكرة الطائرة
وجود فروق معنوية لدى العبي هذه المجموعة ( إلى عدم 6يتضح لنا من خالل الجدول )    

ذه المجموعة ه والتمرينات التي يتدرب عليها العبالضابطة ويعزو الباحث سبب ذلك إلى طبيعة 
لمدرب لم المنهج المعد من قبل ا والتي لم تسهم في تطويرهم في جميع المتغيرات قيد البحث ،الن

يساهم في تطوير القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين ودقة الضرب الساحق في الكرة الطائرة كونه 
خصية في مدون الخبرة الشكان يركز على تدريبات اللعب بصورة كبيرة الن إن أغلب المدربين يعت

ة أثناء دون الرجوع إلى األسس العلمية الصحيحمن إدارة وتنفيذ الوحدات التدريبية بالنسبة لالعبين 
أعداد المنهج التدريبـي إذ إن عملية للتدريب الجيد تؤدى دورا  أساسيا  في تطوير مستوى األداء 

: 2..0 :ج ايجابية، إذ يؤكد )حسينوالذي ينسجم مع قابليات الالعبين في الحصول على نتائ
( إن عملية التدريب هي "تلك العملية المنظمة المستمرة التي تكسب الفرد معرفة أو مهارة أو 022

قدرة أو أفكار وآراء الزمة ألداء عمل معين أو بلوغ هدف محدد فضال  عن إن المنهج لتحقيق 
لومات معينة أو مهارات أو اتجاهات أهداف تنظيمية والتكيف مع العمل وما يقدم للفرد من مع

ذهنية الزمة في وجهة النظر التنظيمية لتحقيق أهداف المؤسسة" وكذلك اعتماد المدرب على 
إن المهارات األساسية بالكرة الطائرة تتميز بنوع من الصعوبة في األداء  فضال  عنأسلوب اللعب 



322074-6032 :ISSN

 

79 

 

عطا ئهاداوأ أو ربما يعود السبب لعدم التركيز على تعلم المهارات أثناء ي فالوقت الكافي  ئهاوا 
التدريب خالل الوحدات التدريبية مما أدى إلى عدم تطوير تلك المهارات لدى أفراد عينة البحث 

(" إذ أنه من اجل عملية تطوير المهارات 74 :6111:وهذا ما اكده)الشيخلي في تلك المهارات،
األساسية يجب أن يتميز الالعب باألداء السريع والدقيق لتنفيذها وبأقل جهد ممكن وبأقل وقت مما 
يتطلب من الالعب اإلعداد البدني والمهاري الجيد وتنفيذها بشكل يستطيع من أدائه في مختلف 

 ظروف اللعب وضمن قانون اللعب".
ئج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في متغيرات قيد البحث بالكرة عرض نتا4-7

 الطائرة وتحليلها ومناقشتها: 
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبارات القبلية والبعدية  (7الجدول )

 للمجموعة التجريبية في متغيرات قيد البحث بالكرة الطائرة 

 اإلحصائية المعالم
 االختبارات

وحدة 
 القياس
 

 tقيمة االختبار البعدي االختبار القبلي
 الداللة المحتسبة

 ع س ع س

 معنوي 7.883 .2.28 2.322 2.182 4.278 متر القدرة االنفجارية للذراعين
 معنوي 7.282 2.227 2.288 2.281 2.13 متر القدرة االنفجارية للرجلين

 معنوي 2.274 .2.24 13.8 1.14 3.2 درجة المستقيمدقة الضرب الساحق 
 (4)ودرجة حرية  (2.22)تحت مستوى داللة  (2.38)الجدولية  )ت(* قيمة             
( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 7يبين الجدول )   

التجريبية للقدرة االنفجارية للذراعين والرجلين ودقة الضرب الساحق لدى العبي منتخب جامعة 
لقدرة ا ظهرت نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية في اختبار الطائرة إذسامراء بالكرة 

أما في االختبار البعدي  (1.026وانحراف معياري) (4.672االنفجارية للذراعين بوسط حسابي)
وبانحراف  (5.252فقد كانت قيمة الوسط الحسابي الختبار القدرة االنفجارية للذراعين)

( وهي اكبر من قيمتها 7.222( بينما بلغت قيمة اختبار ) ت ( المحسوبة ).1.12معياري)
( مما يدل على وجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح 6.22ة البالغة )الجدولي

في اختبار القدرة االنفجارية للرجلين فقد كانت قيمة الوسط الحسابي  البعدي أمااالختبار 
(،أما في االختبار البعدي فقد كانت قيمة الوسط الحسابي 1.120( واالنحراف المعياري)6.02هي)
    ( بينما بلغت قيمة اختبار1.157ي)(وبانحراف معيار 6.522ار القدرة االنفجارية للرجلين)الختب
( مما يدل على وجود 6.22( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )7.126( المحسوبة )) ت

قة الضرب داما في مهارة   فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي،
(،في 0.04( واالنحراف المعياري)2.2كانت قيمة الوسط الحسابي هي)ففي االختبار القبلي الساحق 
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( ،في حين .6.14(وبانحراف معياري)02.2حين كانت قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي )
( 6.22( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )5.674بلغت قيمة اختبار ) ت ( المحسوبة )

(مما يدل على وجود فرق معنوي بين االختبارين  4( ودرجة حرية )  1.15تحت مستوى داللة ) 
 القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.

مناقشة نتائج المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي للمتغيرات قيد البحث في  4-4
 :الكرة الطائرة

وجود فروق معنوية لدى العبي هذه المجموعة التجريبية ( إلى 7يتضح لنا من خالل الجدول )   
ك إلى فاعلية ويعود سبب ذل القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين بين االختبارين القبلي والبعدي 

المنهج التدريبـي المعد من قبل الباحث والذي اعتمد في أعداده على األسس العلمية في بناء المنهج 
التدريبي ويظهر ذلك من خالل نتائج هذه المجموعة إذ أثر المنهج المعد في أداء الالعبين البدني 

ج كرة الطائرة، ويظهر ذلك واضحا  في نتائوارتقائهم والذي يشكل أهمية بالغة بالنسبة لالعب ال
اختباري )القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين( والذي حصل فيهما تطور كبير في قدرة العضالت 
على إنتام القوة نتيجة األخذ باالعتبار عند إعداد المنهج التدريبـي لتطوير المجاميع العضلية وهذا 

"أنها تظهر في مدى إمكانية عضالت جسم ( 25: 0.21 :نصيفو ينطبق مع رأى)حسين 
 الرياضي في دفع جسمه أو أجزاء منه في حركات الدفع لألمام واألعلى والخلف.

وكذلك يبين لنا الجدول السابق وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي    
شكل قبل الباحث أسهم ب ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن المنهج المعد من للمجموعة التجريبية،

كبير في تطوير القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين مما انعكس إيجابا على دقة الضرب الساحق 
( "من المهارات الهجومية المهمة في اللعب األمر الذي 2:6116.: وهذا ما أكده )الكاتب وجبار

داء لغرض اعين لكي يتمكن من األالقوة االنفجارية للرجلين والذر  يتمتع بشكليتطلب من الالعب أن 
 تحقيق نقطة مباشرة."

( المحسوبة والجد ولية tوقيمة )عرض نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  4-2
في االختبارات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في القدرة االنفجارية للذراعين 

 الطائرة وتحليلها:والرجلين ودقة الضرب الساحق في الكرة 
 
  
 
 
 



322074-6032 :ISSN

 

81 

 

( المحسوبة والجد ولية لالختبارات tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (4الجدول)
 البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات قيد البحث بالكرة الطائرة 

 (.8( وتحت درجة حرية)2.22( عند مستوى داللة)2.71(الجد ولية البالغة)tقيمة) *          
 و       ( والذي يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 4يتبين من خالل النظر إلى الجدول )

لالختبارات البعدية ولمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات البدنية  المحسوبة (t)قيمة
( 66..4للمجموعة الضابطة بلغ الوسط الحسابي )القدرة االنفجارية للذراعين والمهارية ففي اختبار 
( 5.252(، أما بالنسبة للمجموعة التجريبية فقد بلغ الوسط الحسابي )1.02واالنحراف المعياري )

( تحت 1.15( وبمستوى الداللة )4.167( المحتسبة )Tوقيمة ) (.1.12االنحراف المعياري )و 
( وهي اكبر من قيمتها الجدولية مما يدل على وجود فروق معنوية بين نتائج 2درجة حرية )

 لعينة البحث ولصالح المجموعة التجريبية . البعدياالختبار 
لغ الوسط لالختبارات البعدية للمجموعة الضابطة فقد ب لرجلينالقدرة االنفجارية لأما بالنسبة الختبار 

أما المجموعة التجريبية إذ بلغ الوسط  (،1.172( واالنحراف المعياري )6.074الحسابي)
( وهي 0.6..( المحتسبة )Tكانت قيمة) ا( بينم1.157( واالنحراف المعياري)6.522الحسابي)

لصالح و  البعديد فروق معنوية في نتائج االختبار من قيمتها الجدولية مما يدل على وجو  أكبر
موعة في االختبارات البعدية للمج دقة الضرب الساحق أما بالنسبة الختبارالتجريبية. المجموعة 

أما المجموعة التجريبية  (،0.247( واالنحراف المعياري)2.2الضابطة فقد بلغ الوسط الحسابي)
( المحتسبة T)وكانت قيمة( .6.14المعياري) ( واالنحراف02.2فقد بلغ الوسط الحسابي)

من قيمتها الجدولية مما يدل على وجود فروق معنوية في نتائج االختبار  أكبر( وهي 2.202)
 التجريبية.ولصالح المجموعة  البعدي

رات قيد للمتغي االختبارات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبيةمناقشة نتائج  4-2
 :البحث في الكرة الطائرة

 الختبارات القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين من نتائج(4الجدول)من خالل ما تم عرضه في     
لبعدية معنوية في االختبارات ا لتجريبية والتي أظهرت وجود فروقولمجموعتي البحث الضابطة وا

ولصالح المجموعة التجريبية، ويعزو الباحث سبب هذه الفروق إلى تأثير المنهج التدريبي المعد 

 المعالم اإلحصائية
 المتغيرات

 القياس
 

 tقيمة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 الداللة المحسوبة

 ع -س ع -س
 معنوي 4.227 .2.28 2.322 2.12 22..4 متر القدرة االنفجارية للذراعين

 معنوي 1.2.. 2.227 2.288 2.273 2.174 متر القدرة االنفجارية للرجلين

 معنوي 3.212 .2.24 13.8 1.247 8.8 درجة دقة الضرب الساحق
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من قبل الباحث الذي طبق على العبي المجموعة التجريبية بحيث يتماشى وخصوصية لعبة الكرة 
تم  بير في رفع مستوى الالعبين إذالطائرة من حيث التركيز على سرعة األداء الذي له الدور الك

إعطاء تمرينات خاصة لتطوير القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين وقد تدرب عليها الالعبون في 
ظروف مقاربة لما يحدث في أثناء المباراة بزمن وتكرارات مناسبة مع إعطاء أوقات راحة تتناسب 

( "إن أداء تمرينات تتميز بردود 012:6111 :مع أوقات العمل وهذا يتفق مع راي )عبد البصير
أفعال سريعة وجديدة تعد من أهم الوسائل ذات الفاعلية بالتأثير في تطوير كل من المتغيرات 
الخاصة بنوع النشاط الممارس". فضال عن أسلوب التدرم في الحمل وتعويد الالعبين على سرعة 

ختيار التمارين المناسبة تمكن ( " ا42: 2..0:)مختارالمناسب، وأشار التصرف في الوقت 
  المدرب من تطوير الصفات البدنية وفي الوقت نفسه تعمل على إتقان الالعب للمهارات "

وان العبي الكرة الطائرة بشكل عام بحاجه إلى هاتين القدرتين بشكل خاص، إذ أنها مهمة    
( "القوة قدرة مهمة 07-2..5،0بيترتومسن، )رأي وهذا يتفق مع  في أثناء التدريب والمباريات،

لجميع المسابقات لكل من الرجال والنساء فاأللياف العضلية في العضالت تستجيب عندما تخضع 
لتأثير ثقل أو مقاومة وهذه االستجابة تجعل العضلة أكثر قدرة على االستجابة وبصورة أفضل 

 ".للجهاز العصبي المركزي
ولمجموعتي البحث الضابطة الضرب الساحق اختبار  لنتائجوكذلك يبين الجدول السابق    
 معنوية في االختبارات البعدية ولصالح المجموعة التجريبية التجريبية والتي أظهرت وجود فروقو 

لقدرة ا ويفسر الباحث سبب ذلك أن مهارة الضرب الساحق من المهارات الهجومية التي تعتمد على
"من المهارات  (2. :6116:الكاتب وجبار)أليه أشار  ما ، وهذاوالذراعيناالنفجارية للرجلين 

للرجلين  القوة االنفجارية يتمتع بشكلالهجومية المهمة في اللعب األمر الذي يتطلب من الالعب أن 
  والذراعين لكي يتمكن من األداء لغرض تحقيق نقطة مباشرة.".

  الخاتمة:-4
ية المطبق على العبي المجموعة التجريبية فاعلاستنادا  إلى النتائج توصل الباحث إن للمنهج     

أظهرت و  في تطوير القدرة االنفجارية للذراعين والرجلين ودقة مهارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة
دى المجموعة لم يحصل تطور لو  االختبارات البعدية ولصالح المجموعة التجريبية تطورا  فيالنتائج 

نفجارية للذراعين والرجلين ودقة مهارة الضرب الساحق في الكرة الضابطة في اختبارات القدرة اال
ضرورة التأكيد على تضمين المناهج التدريبية على تمرينات خاصة في تطوير القدرة لذلك  .الطائرة

لوحدات االهتمام بهذه التمرينات ضمن او االنفجارية للذراعين والرجلين في أعداد فرق الكرة الطائرة. 
راحل األعداد لما لها من دور مهم في تكامل الجانب البدني والمهاري لالعبي الكرة التدريبية في م
جراء   طائرة.الدراسة مشابهة على قدرات بدنية ومهارات أساسية أخرى في لعبة الكرة  الطائرة. وا 
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