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تأثير تمرينات خاصة في تطوير قوة عضالت الذراعين ودقة اداء الضرب واالرسال 
 الساحق بالكرة الطائرة

 عبد اهلل خالد مخلف .م.م
 وزارة التربية / مديرية تربية االنبار

 الكلمات المفتاحية: تمرينات خاصة، عضالت الذراعين، الكرة الطائرة
 ملخص البحث

لدبة الكرب الطس رب من اللدس  التع تحتس  الى تطاير الد  ف المسسهمة يع ااداك المةسرد ان    
ًالة ان تاقيل الكرب الى مفطإة لد  المفسيس ابسلتسلع الدفة يع لد  ب  سقة ا  ف ال را  المس

يع المكسن  الكرب الى ميد  ال ق  االتع يحتسيةس ال ا  يع الداك من   ل تاييم الكرب بإاب مفسسبة
يسمية بدفية احركية ااإيية بلكل   ق  ابة ا يأفةس تمتسز بمتطيبسفالمفسس  االبديد ان تاايد ال

ظةسر إفيسز اسِل تكفيكيسق  اق مستاى يفع فسدر  اسع االتع بتاايرهس يكان ال ا   أسس ايى المفسيسة اا 
 حظتم لبس  فسدد الحبسفية امن   ل  برب البسحث ك ا  كرب الطس رب لددب سفااف ام، اتكتيكيسق 

ًالة ان تاييم الكرب بدفة الى المكسن المفسس  افد  بسلكرب الطس رب الى ايتإسره  الى فاب الد  ف المس
يع  اق  سقة ا  ف لي را  االتع تيد  دار بأداك مةسرتع ال ر  ااارسسل السسح  بسلكرب الطس رب 

اين تيد  داراق مةمسق يع تاييم الكرب  بدفة المستإيمة أن فاب ا  ف ال را ا  ،التحك  بإاب امسسر الكرب
أا الإطرية يع مةسرب ال ر  ااارسسل السسح  امدى أتإسن أداك ه ه المةسراف يدتمد بقارب كبيرب ايى 

 . فاب الد  ف الملتركة يع ااداك
ل  اا تبسر حقس ية بين اا تبسراف الإبيية االبددية القسايرا البحث هفسك يرا   اف دالة     

حقس ية بين ايرا   اف دالة  هفسك-البددية البددد يع فاب ا  ف ال رااين القسل  اا تبسراف 
اا تبسراف الإبيية االبددية القسل  اا تبسر البددد يع دفة ا ر  ااارسسل السسح  بسلكرب الطس رب 

 البددية القسل  اا تبسراف 
اا تبسرين الإبيع  دااة التيريبية الااحدب  ث بأسيا  الميمايفة البح بس تيسرفس  البسحث  ا     

اللبس   الطس رب لف ةاالبددد ابسلطريإة الدمدية االتع لميف اابع فسدد الحبسفية الريس ع يع الكرب 
 اابين  (53( سفة االملسركين يع الدارد الدرافع ادده   51-53بأامسر  

اا تبسراف البددية ت  مدسلية الفتس ر التع أظةرف اياد تطار ابدد تطبي  التيربة الر يسية اايراك    
يةسز مسساد اال د أدى الى  بسست دا يع مستاى ااداك المةسرد من يراك است دا  التدريبسف ال سقة 

تطار فاب الد  ف الملتركة يع ااداك المةسرد ا تبسر اارسسل السسح  اال ر  السسح  بفاايم 
أن التدريبسف ال سقة بسست دا  يةسز مسساد ادف الى  ،االتاقيسفه  ااستفتسيسف أ المستإي  االإطرد 

 السسح  اارسسل  السسح ،ال ر   بين،تطاير المةسراف الففية التع تحتس  الى فاب ابفس  متفساتم 
دار كبير من يةزب ااسس ل تدريبية يديدب يع اميية التدري  لمس لةس أ رارب أست دا  بياقع البسحث 

 ال ابين ع تطاير ي
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Effect of special exercises to develop strength of the muscles of the 
arms and accuracy performance of beatings and transmitter 

overwhelming Volleyball 
Abdullah Khalid Mekhlef 

The Ministry of Education / Educational Directorate Anbar 
Abstract 

 The volleyball game of games that you need to muscles contribute to the 
development of the performance skills especially responsible for the delivery 
of the ball to play the opponent's area arm muscles and thus precision in 
playing the ball to the opponent and needed by the player's performance by 
directing the ball suitable strongly in the right place and run for the presence 
of an opponent and thus they are characterized by their own demands 
physical fitness and mobility and mentality basically that availability player with 
the technical level is competitive and show high achievement technically and 
tactically be، and through researcher experience as a player volleyball for 
several years and seen young Habbaniyah club volleyball to their lack of 
muscles responsible for power guide the ball accurately to the right place at 
the performance of my skills beatings and transmitter overwhelming plane of 
the ball especially the muscles of the arm and that play a role in controlling 
power and trajectory of the ball، where the strength of the muscles of the 
arms play an important role in directing the ball straight or Qatari accurately in 
the skill of beating and transmitter overwhelming mastery performance of 
these skills depends largely on common muscle strength in performance  
Hypothesizes there are significant differences between the tribal tests and a 
posteriori and in favor of the post test the strength of the muscles of the arms 
and in favor of the post tests of differences - there are significant differences 
between the tribal tests and a posteriori and in favor of the post test the strike 
accuracy and transmitter overwhelming Volleyball and in favor of the post 
tests of differences  
Where the researcher selecting a sample search style per experimental group 
with pre and post tests and deliberate manner، which included players 
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Habbaniyah Sports Club Volleyball youth aged (16-18 years) and participants 
in the Iraqi League's (10) players  
After the application of the main trial and a posteriori tests were processing 
the results that the results showed the presence of the evolution in the level 
of performance skills as a result of the use of special exercises using the 
assistant device، which has led to the development of common muscle 
strength in performance skills to test transmitter landslide، beating the 
overwhelming both types rectum and country as well as the bulwark's 
highlights conclusions and recommendations، to the special assistant device 
using the exercises led to the development of technical skills that need to be 
stronger and varying degrees between the bulwark، batting overwhelming، 
overwhelming transmitter. The researcher recommends the need to use new 
training devices and means in the training process because of its significant 
role in the development of the players  

 المقدمة:-1
ان لدبة الكرب الطس رب من اللدس  التع تحتس  الى تطاير الد  ف المسسهمة يع ااداك    

ًالة ان تاقيل الكرب الى مفطإة لد  المفسيس االتع  المةسرد  سقة ا  ف ال را  المس
المكسن المفسس  االبديد ان يحتسيةس ال ا  يع الداك من   ل تاييم الكرب بإاب مفسسبة يع 

تاايد المفسيس ابة ا يأفةس تمتسز بمتطيبستةس يسمية بدفية احركية ااإيية بلكل أسسسع االتع 
ظةسر إفيسز اسِل تكفيكيسق اتكتيكيسق،  بتاايرهس يكان ال ا   ا مستاى يفع فسدر ايى المفسيسة اا 

سراف ااسسسية لتاييم الكرب الى ابمس ان ال ا  يحتس  الى فاب مفسسبة يع اداك م تيا المة
ميد  المفسيس ، ل ا يي  ايى ال ا  التدسمل بكمية بسلإاب المست دمة ل ر  الكرب اتاييةةس 
ليمكسن المطيا  اأن فاب ا  ف ال رااين لةس أهمية كبيرب يع أداك م تيا المةسراف ااسسسية 

ًالة ان التحك  يع كمية الإاب اات يسه الكرب، ك لك أن أ ي   سقة ا  ف ال را  المس
ال ابين ا يييدان الداك بسل رااين يع حين أن بدا ماافا اليد  تتطي  من ال ا  أداك 
المةسرب بسل را  اليسرى امرب ا رى أداك ففس المةسرب بسل را  اليمفى اممس يي  ايى المدربين 

ّن ابسل رااين ليتةيأ ل م تيفةالتركيز ايى تدري  المةسراف يع اا س   م تيا ماافا اليد ، اا 
ليتدريبسف ال سقة يع لدبة الكرب الطس رب داراق مةمسق ايدساق يع ريح مستاى ال ابين  بدفيسق امةسريسق 
( ااّن تطار ال ابين يدتمد أسسس مس يمتيكافم من فاب ا يية ، اه ه الهمية ليتدريبسف ا تإل 

ّن اابع الكرب الط س رب ااسيمس ي ة اللبس  ه  يع حسية مسسة ان أية لدبة يمساية أ رى، اا 
إلى تدري  فاب ا  ف ال را  لبفسك فسادب اري ة ليميمااسف الد يية، ايع الافف ففسم 
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فإطة افط   الرا  لتفمية اتطاير الإاب الد يية ل ابين التع هع السسس لدية   من هفس 
ف ال رااين ادفة أداك تكمن أهمية البحث يع تطبي  تمسرين  سقة يع تطاير فاب ا  

من أه  أسسسيسف التدري  الحديث  نالبحث: أملكية   ال ر  ااارسسل السسح  بسلكرب الطس رب
ها التركيز ايى فااحع الإاب اال دا لدى ال ابين لياقال الى التطار يع المستاى، ابسلتسلع 

طس رب لددب سفااف ، امن   ل  برب البسحث ك ا  كرب ال الحقال ايى تطار ي د  اافيسز
ام حظتم لبس  فسدد الحبسفية بسلكرب الطس رب الى ايتإسره  الى فاب الد  ف المسسهمة يع تاييم 
الكرب الى المكسن المفسس  افد أداك مةسرتع ال ر  ااارسسل السسح  بسلكرب الطس رب  سقة 

المةسرتين التين  ا  ف لي را  االتع تيد  دار يع التحك  بإاب امسسر الكرب ا قاقية ه ه
تحتسيسن الى كمية من الإاب الد يية لتففي  ه ه المةسراف اتكان يدسلة ايى الفري  المفسيس 
لكس  الفإسط ،حيث أن فاب ا  ف ال رااين تيد  داراق مةمسق يع تاييم الكرب  بدفة المستإيمة 

ه المةسراف يدتمد أا الإطرية يع مةسرب ال ر  السسح  ااارسسل السسح  امدى أتإسن أداك ه 
بقارب كبيرب ايى فاب الد  ف الملتركة يع ااداك ، الكان ايفة البحث ه  اابع مفت   
اللبس  اال ين يحتسيان الى تطاير فاب الد  ف المسسهمة يع تاييم الكرب بإاب ادفة الى ميد  

فاب ا  ف  تمريفسف  سقة يع تطاير ال ق  ابسلتسلع كس  الفإسط ، ل ا اتيم البسحث تطبي 
أهداا البحث: إاداد تمريفسف  ال رااين ادفة اداك ال ر  ااارسسل السسح  بسلكرب الطس رب  

  الطس رب  سقة يع تطاير فاب ا  ف ال رااين ادفة اداك ال ر  ااارسسل السسح  بسلكرب 
 سقة يع تطاير فاب ا  ف ال رااين ادفة اداك ال ر  ااارسسل مدرية تأثير تمريفسف 

هفسك يرا  مدفاية بين اا تبسراف الإبيية االبددية  البحث:يراا    الطس رب السسح  بسلكرب 
هفسك يرا   البددية القسل  اا تبسر البددد يع فاب ا  ف ال رااين القسل  اا تبسراف 

 مدفاية بين اا تبسراف الإبيية االبددية القسل  اا تبسر البددد يع دفة اداك ال ر  ااارسسل
 البددية السسح  بسلكرب الطس رب القسل  اا تبسراف 

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

"ان طبيدممة الملممكية هممع  البحممث،اسممت د  البسحممث المممفةر التيريبممع لم  متممم اطبيدممة ملممكية     
التيريبمع المم د إ  أن المممفةر  ( 42: 5888  رسمال: التمع تفمرا المممفةر الم د يمكممن است داممممم"

هما "تغييممر متدمممد ام مباط ليلممراط المحممددب لحمسدث مممس ام حظممة التغيمراف الفستيممة يممع الحسدثممة 
 ( 42: 5888 محيا :  ففسةس اتفسيرهس"

 وعينته:مجتمع البحث  2-2
الفممما   المم د ييممرد اييممم  دك المم د يمثممل ميتمممح ااقممل أا تدممإن ايفممة البحممث تمثممل " اليممز    

ايفمة البحممث  بس تيمسرفمس  البسحممث  ا ، ( 14: 1351:  الكمسظمعميممم "   البسحمث ميممل محمار ا
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بأسيا  الميمااة التيريبية الااحدب  ا اا تبسرين الإبيع االبددد ابسلطريإة الدمدية االتع لميف 
( سمممممفة 51-53اابمممممع فمممممسدد الحبسفيمممممة الريس مممممع يمممممع الكمممممرب الطمممممس رب  لف مممممة اللمممممبس  بأاممممممسر  

رافممع االمسمميية أسمممس ة  يممع سممي ف ااتحممسد الدرافممع المركممزد ليدبممة االملممسركين يممع الممدارد الد
( اابمين اهم  يمثيمان ميتممح القمل تمثمي ق قمسدفسق 53االبسلغ ادده   1354الكرب الطس رب ليدس  

 احإيإيسق اال ين أيريف ايية  التيربة الر يسة ليبحث  
 المعلومات:األجهزة واألدوات ووسائل جمع  2-3

 (  1( ادد  Teqoسساة تافيف فا     ( قيفية القفح  kenkoيداية فا    حسسبة ايمية 
لريط  قسيرب   ( 53ميد  الكرب الطس رب فسفافع  كراف طس رب فسفافية ادد   افرا  حديدية 

لبكة المديامسف   االيفبية المقسدر الدربية  أا    رايسف +  مقطبة   مددفع  فيسس 
 الل قية المإسبية  االتيري   حظة الم  (   INTERNETالدالية  

  :إجراءات البحث الميدانية 2-4
 :تحديد متغيرات البحث واختباراتها 2-4-1

فتيية البحث المتااقل يع ميسل لدبة الكرب الطس رب اااط   ايى اادبيسف االمرايح     
المةسرية ال سقة الدربية ااايفبية االرسس ل ااطسري  ليتاقل ا تيسر اا تبسراف البدفية ا 

بسلبحث االتع يمكن من   لةس فيسس متغيراف البحث، ات  تحديةس من   ل الييفة الديمية 
 البحث افرار 

  :التجربة االستطالعية 2-4-2
إن التيربة ااستط اية ااحدب من أه  اللراط السسسية يع البحث الديمع ا لك لياقال     

دد التيربة ااستط اية " ابسرب ان دراسة أالية يإا  بةس إ  ت بةس إلى فتس ر دفيإة اماثا  
 محيا : البسحث ايى ايفة قغيرب فبل فيسمم ببحثم بةدا ا تيسر أسسلي  البحث اأدااتم " 

ابدد تحديد اا تبسراف البدفية االمةسرية الكثر أهمية فس  البسحث مح يري  (  528: 5888
( اابين ممن ه   من  ايفة البحث 4اية ايى  الدمل المسساد بةيراك التيربة ااستط 

 ليراكيع فسدد الحبسفية ال د كسن م ق   4/53/1354السبف المقسدا ا لك يع يا  
، ك لك ت  إاسدب اا تبسر بدد  مسة أيس  لأل تبسراف تيربة استط اية ل  تبسراف لديفة البحث 

، ايع  رسغ ليحقال ايى مدسمل الثبسفالبدفية الم ال سقة بإاب الد  ف ال سمة االبسسطة لي
اليا  التسلع ت  إيراك تيربة استط اية ثسفية ل  تبسراف المةسرية ايى ففس الديفة ا لك يا  

   1/53/1354ااحد المقسدا 
  :اختبارات البحث 2-4-3
 ( . 3.:  2009ختبار قوة العضالت الثانية للرسغ اليمنى )مجيد : ا -

 الإاب الد يية لد ية السساد الثسفية ليرسغ اليمفى  فيسس الغرض من االختبار:
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من ا ح البراك بيسف  طرا المقطبة يمد السساد اايمن يا  المقطبة  طريقة األداء:
ااتيسه بسطن الكا إلى  المقطبة،بحيث يكان مفقل الرسغ اايمن االيد  سر  حداد طرا 

ايثفع مفقل الرسغ اايمن إلى  ،الحديديةيإا  ال ا  بمسك ف ي  فقير لألفرا  ا  المس ،
 الايى بستيسه السساد  

 يسيل ل ا  أايى ازن يستطيح ريدم لمرب ااحدب  التسجيل:
ااد  تمكفم من ريح الازن  ،المريا يع حسلة فيس  الم تبر بة سية ازن ايى الازن  مالحظة:

 اليديد يسيل لم الازن السسب  
 ( 4.:  2009)مجيد :  منىاختبار قوة العضالت الباسطة للرسغ الي -

 فيسس الإاب الد يية لد ية السساد البسسطة ليرسغ اايمن  الغرض من االختبار:
يمد السساد اايمن يا  المقطبة  من ا ح البراك بيسف  طرا المقطبة طريقة األداء:

االيد  سر  حداد طرا المقطبة ، ااتيسه بسطن الكا إلى  ، بحيث يكان مفقل الرسغ اايمن
ايبسط مفقل الرسغ اايمن  ،يإا  ال ا  بمسك ف ي  فقير لألفرا  الحديديةا سفل ، اا

 إلى الايى بستيسه السساد  
 يسيل ل ا  أايى ازن يستطيح ريدم لمرب ااحدب  التسجيل:
ااد  تمكفم من ريح الازن  ،المريا يع حسلة فيس  الم تبر بة سية ازن ايى الازن  مالحظة:

 لازن السسب  اليديد يسيل لم ا
 ( 5.:  2009 مجيد:قوة العضلة الثانية للرسغ اليسرى ) اختبار -

 فيسس الإاب الد يية لد ية السساد الثسفية ليرسغ اليسرى  الغرض من االختبار:
من ا ح البراك بيسف  طرا المقطبة يمد السساد اايسر يا  المقطبة  طريقة األداء:

ااتيسه بسطن الكا إلى  المقطبة،ر  حداد طرا بحيث يكان مفقل الرسغ اايسر االيد  س
ايثفع مفقل الرسغ اايسر إلى  الحديدية،يإا  ال ا  بمسك ف ي  فقير لألفرا  ا  المس ،

 الايى بستيسه السساد  
 يسيل ل ا  أايى ازن يستطيح ريدم لمرب ااحدب  التسجيل:
ااد  تمكفم من ريح الازن  ، المريا يع حسلة فيس  الم تبر بة سية ازن ايى الازن  مالحظة:

 اليديد يسيل لم الازن السسب  
 ( 6.:  2009قوة العضلة الباسطة للرسغ اليسرى )مجيد :  اختبار -

 فيسس الإاب الد يية لد ية السساد البسسطة ليرسغ اليسر الغرض من االختبار:
ــة األداء: المقممطبة  يمممد السممساد اليسممر يمما  مممن ا ممح البممراك بيسفمم  طممرا المقممطبة طريق

ااتيمسه بمسطن الكما إلمى  المقمطبة،االيمد  مسر  حمداد طمرا  ،اليسمربحيث يكمان مفقمل الرسمغ 
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ايبسممط مفقممل الرسممغ اايسممر  ،يإمما  ال امم  بمسممك ف ممي  فقممير لألفممرا  الحديديممةا  ااسممفل،
 إلى الايى بستيسه السساد  

 يسيل ل ا  أايى ازن يستطيح ريدم لمرب ااحدب  التسجيل:
 ( . 240: .199ة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة )حسانين : اختبار دق-
 ا تبسر دفة اإلرسسل السسح  بسلكرب الطس رب    :االختبارالهدف من  -

 ( ،1الدااف المست دمة: ميد  كرب طس رب فسفافع اكرب طس رب فسفافية ادد    
 (   5الريط ميان لتإسي  مفسط  الميد  ، اكمس ها ما   يع اللكل  

 م  18    اللبكة                                 
 

                 الكراف    
              * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

 دقة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة (1الشكل )
 يإا الطسل  الم تبر يع مفتقا ال ط الفةس ع ليميد   :األداءمواصفات  -

ايع ه ا المكسن  اللبكة أمتسر من  (8 ان بدد  الم طط(لماايم لفقا الميد  ا  الفقا
يكان الطسل  الم تبر ممسكسق بسلكرب ليإا  بأداك اإلرسسل السسح  لتدبر الكرب اللبكة إلى 

  الميد  الفقا الم طط اآل ر من 
اد الميد  ُتدد يع حسلة لمس الكرب اللبكة اابارهس ايع حسلة سإاطةس  سر  حد :األداءشروط  -

 محسالة ليطسل  الم تبر  من  من المحسااف ال مس(  
إ   قحيحة،يأ   الطسل  الم تبر درية المفطإة التع تإح ييةس الكرب لكل محسالة  :التسجيل -

( ،  1 - 5اتكان الدريسف مازاة ايى المفسط  من    محسااف، (1 إن لكل طسل  م تبر 
( درية ، مح م حظة افم يع حسلة سإاط الكرب  11سر هع    يةن الدرية الدظمى لة ا اا تب

 ايى ال ط الفسقل بين مفطإتين ، تحس  ليطسل  الم تبر درية المفطإة الايى  
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     (33.:  1999الضرب القطري )مصطفى :  –اختبار الضرب الساحق  -
 فيسس دفة ال ر  السسح  يع ااتيسه الإطرد    االختبار:الهدف من 

 بسللمكل، رفم كمراف طمس رب الميدم  ي طمط كممس ما م   فمسفافع،ميد  كرب طس رب  :الالزمةدوات األ
   ( ، مرتبة مح قفدا  كراف  4×   0( بمسسية   1  ( االمفطإة رف   0×   0( بمسسية   1 

( اايى ال ا  اداك 4يإا  المدر  بةاداد كرب ال ا  ال د يإا يع المركز   األداء:مواصفات 
محسالممة ،  03الإطممرد فحمما الةممدا  المرتبممة ( لكممل اامم   –ال ممر  السممسح  يممع ااتيممسه مةممسرب 
 (  0محسااف لكل هدا   المرتبة ( ، كمس يع اللكل   53

 ( 1(، 5محسااف لكل هدا   51محسالة  03لكل اا  االختبار :  تعليمات
 يكان ال ر  السسح  يع ااتيسه الإطرد          

 ثسفيس  الدرية: يإا  بسلفداك ايى ااسمسك أاا اتسييل  مسجلإدارة االختبار : 
 يراف  مفطإة سإاط الكرب ايحدد الدرية  :محكم                  
 ( فإسط 4السسحإة القحيحة اايى الةدا   ال ربةالتسجيل: 

 ( فإسط0ال ربة السسحإة القحيحة االتع تسإط الكرب دا ل المفطإة الم ططة    -
 ( فإطة   1إة القحيحة االتع تسإط الكرب دا ل المفطإة  أ( أا   (  ال ربة السسح -
 ( فإطة   5ال ربة السسحإة القحيحة االتع تسإط الكرب دا ل المفطإة   (   -

( ، يممةن الدريممة الدظمممى لةمم ا اا تبممسر هممع 4 - 5اتكممان الممدريسف مازاممة ايممى المفممسط  مممن  
 ( درية 513 

   المالحظات:
 ث بدد كل  مس محسااف  03احة ر  مدبيدطى ال ا   -
 ا تحتس  الكرب السةية   اليا  (    -
 محسالة المدر  بإدر اامكسن بتثبيف ارتفس  افاس ابدد الكرب ان اللبكة    -
 (1يمكن اداك ففس اا تبسر من مركز   -
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4 

       (35.:  1999الضرب المستقيم ) علي مصطفى :  –اختبار الضرب الساحق  -

 الضرب الساحق المستقيم . اختباراسم االختبار : 
 فيسس دفة ال ر  السسح  يع ااتيسه المستإي    الغرض من االختبار : 

: ميد  كرب طس رب فسفافع ، كراف طس رب الميد  ي طط كممس ما م  بسللمكل رفم   األدوات الالزمة
 بة مح قفدا  كراف   ( ، مرت4×   0( بمسسية  1 ( االمفطإة رف   0×   0( بمسسية  0 
( اايممممى 0يإمممما  المممممدر  بةاممممداد الكممممرب ال امممم  المممم د يإمممما يممممع المركممممز  مواصــــفات األداء :  -

المسممتإي  فحمما الةممدا  المرتبممة ( لكممل اامم   –ال امم  اداك مةممسرب ال ممر  السممسح  يممع ااتيممسه 
 محسااف لكل هدا   المرتبة (  53محسالة ،  03

 ( 1(، 5محسااف لكل هدا   51محسالة  03لكل اا  تعلميات االختبار : 
 يكان ال ر  السسح  يع ااتيسه المستإي     

 : يإا  بسلفداك ايى ااسمسك أاا اتسييل الدريم ثسفيس  إدارة االختبار : مسجل
 : يراف  مفطإة سإاط الكرب ايحدد الدرية  محكم                    

 ( فإسط 4ةدا  ال ربة السسحإة القحيحة اايى ال التسجيل :
 ( فإسط 0ال ربة السسحإة القحيحة االتع تسإط الكرب دا ل المفطإة الم ططة  

 ( فإطة1ال ربة السسحإة القحيحة االتع تسإط الكرب دا ل المفطإة  أ( أا   (  
( فإطممة   كمممس يممع اللممكل 5ال ممربة السممسحإة القممحيحة االتممع تسممإط الكممرب دا ممل المفطإممة    (  

 4  ) 
 ت : المالحظا -
 ث بدد كل  مس محسااف   03يدطى ال ا  يترب راحة  -
 ا تحتس  الكرب السةية   اليا  (    -
 محسالة المدر  بإدر اامكسن بتثبيف ارتفس  افاس ابدد الكرب ان اللبكة    -
 (  1يمكن اداك ففس اا تبسر من مركز   -
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 م م

 م 3
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 : ةالقبلي االختبارات 2-4-5  
-55فس  البسحث بةيراك اا تبسراف الإبييمة ليمراد ايفمة البحمث يمامع  السمبف اااحمد( المماايإين  

( اقراق يع فساة فسدد الحبسفية الريس ع ، افد راامى البسحمث تثبيمف 0السساة   51/53/1354
فيمم  الظممراا المتديإممة بسا تبممسراف مممن حيممث  الزمممسن ، المكممسن ، الدااف المسممت دمة اطريإممة تف

اا تبممسراف ، بدممد  لممك تمم  احتسممس  الممدريسف التممع حقممل اييةممس ال امم  الم تبممر ااتمممسدا ايممى 
 تدييمسف اا تبسر المحدد( 

     : التجربة الرئيسة 2-4-6
فد رااى البسحث التدر  االتما  يع الحمسل التدريبية يع يميح الاحداف التدريبية ابمس يفسس     

ا لك لتيف  الحمل الزا د، ايدفع  لك أن "دريسف بدفية االمةسرية مستاى ال ابين افدراتة  ال
:  5881:  حمسدأحمسل التدري  المتتسلية ابد أن ترتفح اتف فا اا تسير ايى اتيرب ااحدب"   

كسن ادد الاحداف ا  ( ،  1354\51\1الغسية  1354\53\50أستمر ليمدب من      ( 35
( ث ثة احداف أسباايسق  ل يس   السبف ، ااثفين ، 0فح  ( احدب تدريبية ، باا14التدريبية  

من الاحدب التدريبية  ين بدفية امةسرد يع اليزك الر يستمر  41ااربدسك( ، حيث ت  است دا  
 ف ه ه التدريبسف يع اليزك الر يس(، احدد5:0اكسفف حركة الحمل   ل الاحداف التدريبية  

دفيإة( يع مرحية اااداد ال س  من الماس  التدريبع  13 من الاحدب التدريبية بزمن يقل الى 
ات  أست دا  طريإتع التدري  الفترد المرتفح اللدب االطريإة التكرارية يع الاحداف التدريبية ، 
ات مفف الاحدب التدريبية  لديفة البحث الافاا قفس ااحدا اااستمس  إلى تاييةسف المدر  من 

ريبية اتحإي  أهدايةس ، بددهس يت  تطبي  مفرداف التدريبسف ال سقة أيل تطبي  أفسس  الاحدب التد
مح است دا  يةسز مسساد لتطاير الد  ف المسسهمة يع اداك بدا المةسراف ااسسسية بسلكرب 

 الطس رب ، افد است د  البسحث ميمااة من التمسرين ايى طال يترب التدري   
 االختبارات البعدية : .-3-4

الممممفةر التمممدريبع ، تممم  إيمممراك اا تبمممسراف البدديمممة لديفمممة  الم ققمممة لتففيممم ك الممممدب بدمممد افتةمممس    
 51/ 53-8البحمممث يمممع تممممس  السمممساة الثسلثمممة اقمممراق ممممن يمممامع  الث ثمممسك اااربدمممسك( المممماايإين 

، كسن اليا  ااال م ق  ل  تبسراف البدفية ت ه يع اليا  التسلع اا تبسراف المةسرية  1354/
 حث اكسن البسحث متبدس اميتزمس السيا  ففسم ااإليراكاف المتبدة يع اا تبسراف الإبيية لديفة الب

 الوسائل اإلحصائية  3-5
 ( يع است را  فتس ر البحث  SPSSت  أست دا  الحإيبة ااحقس ية الم     
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  تها:ومناقش هاعرض النتائج وتحليل  -3
 البعدية الختبارات البحث المهاريةعرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية و  3-1

 الساحق،يبين الجدول نتائج االختبارات القبلية والبعدية الختبارات المهارية )االرسال  (1جدول رقم )
 الضرب الساحق القطري ، الضرب الساحق المستقيم ، عضالت الذراع اليسرى واليمنى

 ف ه ف  - -ع -س االختبار المتغيرات
 قيمة ) ت(

 وقداللة الفر 
 الجدولية المحتسبة

القوة العضلية لعضلة 
الساعد الثانية للرسغ 

 اليمنى

 0.96 16.40 قبلي
1.10 0..3 4..1 

 
2.26 

 معنوي
 0.52 50..1 بعدي

القوة العضلية لعضلة 
الساعد الثانية للرسغ 

 اليسرى

 0.96 14.60 قبلي
 معنوي 6.09 .0.6 1.30

 3..0 15.90 بعدي

لقوة العضلية لعضلة ا
الساعد الباسطة للرسغ 

 اليمنى

 .0.6 0..10 قبلي
 معنوي 0..6 .0.4 1.00

 0.48 0..11 بعدي

القوة العضلية لعضلة 
الساعد الباسطة للرسغ 

 اليسرى

 0.69 10.60 قبلي
 معنوي 4.58 0.48 0..0

 0.48 11.30 بعدي

 االرسال الساحق
 0.84 18.50 قبلي

 معنوي 96.. .0.6 0..1
 8..0 20.20 بعدي

 ضرب ساحق قطري
 1.39 106.80 قبلي

 معنوي .10.1 1.42 4.60
 .1.1 111.40 بعدي

 ضرب ساحق مستقيم
 2.31 104.60 قبلي

 معنوي 9.00 1.89 5.40
 1.49 110.00 بعدي
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 :البحث المهارية تاختبارامناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية في 3-2
( ان اياد يرا  مدفاية لقسل  اا تبسراف البددية ل  تبسراف المةسرية 5بين اليدال   ا    

لديفة البحث، إ  أظةرف الفتس ر اياد تطار يع مستاى ااداك المةسرد من يراك است دا  
تركة يع يةسز مسساد اال د أدى الى تطار فاب الد  ف المل بسست دا التدريبسف ال سقة 

، ايدزا السسح  بفاايم المستإي  االإطرد ااداك المةسرد ا تبسر اارسسل السسح  اال ر 
تأثير التدريبسف ال سقة التع ركزف ايى تطاير اليسف  البدفع  الىالبسحث سب   لك التطار 

الكرب يع تاييم  اق كبير  اق ليفةاا بسلمستاى المةسرد من   ل تطاير فاب الد  ف التع تيد  دار 
، امن المدراا ان ط  ال يفية لميد  الفري  المفسيسلمفسط  بديدب ان تاايد ال ق  ايع المفس
بقارب كبيرب يع تففي ه ايى الإاب االسراة يع  مدتدياارسسل السسح  اال ر  السسح  بفاايم 

ال ابين  تظةر يسايية تيك المةسراف افد تففي هس بإاب ادفة يع المكسن المفسس  ليحقل ا تففي ه 
أن اا  الكرب الطس رب يي  ان يمتيك الإاب االسراة االرلسفة االإدرب  ا ايى الفإسط يع المبسراب   

اثفسك تففي  المةسراف  سقة مةسرتع اارسسل يع ايى التفكير اتغيير ا ح اليس    ل اليد  ا 
الكرب  ايى أن لدبة (KHAZHA  : 2013 : 16-17 يرى   ا  السسح  اال ر  السسح ، 

الطس رب هع لدبة سريدة تتطي  ميمااة متفااة من القفسف البدفية االسراة االإاب المرافة 
   .االتاازن االتع يحتسيةس ال ا  ليفاز بسلمبسراب 

بغية تفسير الفتس ر لمةسرب اإلرسسل السسح  اال ر  السسح  بفااية الإطرد االمستإي  بسلكرب   
ميحاظس يع فتس ر اا تبسراف القسل  اا تبسراف البددية ، ايرى الطس رب ايد أن هفسلك تطاراق 

البسحث سب  ه ا التطار ها فتيية تأثير است دا  التدريبسف ال سقة التع ركزف ايى تطاير 
المةسرد يةسز مسساد اال د ادى الى حقال ه ا التطار يع المستاى  بسست دا الإاب الد يية 

مفتس  اليد  ابددهس  دةسرب اإلرسسل هع أال مةسرب اتد(" إن م 1333،اليمييعيلير   ا ، االبدفع
اداد اهيا  اقد  يفطي  ال ابان دا ل المدي  لداك يميح المةسراف ال رى من استإبسل اا 

( من بإية المةسراف الففية ليدبة، %50ان الميد  ال لك يي  ااهتمس  بةس؛ لفةس تحتل فسبة  
ًثر تمثل ه ه المةسرب الطسبح الة ا  يامع الةس تأثير يدسل ااييسبع ليفري  المرسل اسيبع ام

(   ك لك  20 :1333:  اليمييعإ ا ت  تففي هس بسلطريإة القحيحة االمطيابة"   ؛لفري  ال ق 
(" أن يميح اللدس  تبدأ بسفط   الداب يع اليدبة ابألكسل 00 :1351ي كر  ادفسن امةدد،

 الطس رب، يكان اإلرسسل ها المةسرب التع تبدأ بةس المبسراب   م تيفة يع الداب، يفع لدبة الكرب 
أن التدريبسف كسفف تركز  ا اليةسز المسساد  بسست دا اه ا مس ت مفتم التدريبسف ال سقة   

ايى تطاير الد  ف التع يحتسيةس ال ا  افد أدا م لي ر  السسح  ااارسسل السسح  كان 
الى حد مسسراف أداك مةسرب اارسسل السسح  اال ر   أن المااقفسف الففية لييةسز تلسبم

 سقة الرسغ ابالسسح  بفاايم الإطرد االمستإي  ا لك ليدار الكبير ال د تيدبم ا  ف ال را  
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أفم يي  ان تكان سراة الكرب بأكبر فيمتةس افد ترك ا  يع تاييم الكرب يع المكسن المفسس  
 يدسلة الكرب من يد ال ا  لكع تكان 

إن " إن فا  التدري  ا قاقيتم يع ممسرسة ال ا  لتمريفسف تلسبم ماافا اليد  اظرايم  ا  
ًالفة الدإيية  ستفمع لديم حسلتين ر يستين همس سراة التافح اسراة الفة  زيسدب ايى سراة الم

  (34: 2002)عبد الكريم : ليمديامسف يع أثفسك اميية التفكير لتةي ة الفدل الحركع" 
  :الخاتمة -4
أن التمريفسف ال سقة ادف الى تطاير المةسراف الففية التع تحتس  الى فاب ابفس  متفساتم بمين    

أن التمدريبسف بسسمت دا  يةمسز مسمساد لةمس ، ا مستإي  االإطرد ااارسمسل السمسح ال ر  السسح  ال
 طس رب  تأثير اييسبع يع تطاير فاب الد  ف الدسمية افد اداك المةسراف الففية يع الكرب ال

التمممدريبسف ال سقمممة لةمممس تمممأثير اييمممسبع يمممع تطممماير فممماب الد ممم ف  را  ال اممم  اليسمممرى اكممم لك 
ايةمزب ااسمس ل تدريبيمة يديمدب  اسمت دا ياقع البسحمث  مرارب ا  االيمفى البسسطة االثسفية ليرسغ  

 ا بسسممت د ممرارب اسممت دا  تمممسرين ، ا  ابممينيممع امييممة التممدري  لمممس لةممس دار كبيممر يممع تطمماير ال
ليتمريفمسف ال سقمة ، ا ا المةمسرد ليدبمة الكمرب الطمس رب ايةزب مسمسادب تدممل لتطماير اليسفم  البمدفع

مممح دار كبيممر يممع تطمماير ايفممة البحممث كافممم سممةل ااسممت دا  ايدتمممد ايممى مإسامممسف ل فإبممسا 
ت تيمما يممع اسممت دا  التمريفممسف ال سقممة ايممى ايفممسف ، اان كممزد اا يدتمممد ايممى اازان ااثإممسلالمر 
اسمت دا  التمريفمسف ال سقمة ممح ايةمزب مسمسادب لتطماير ا م ف ، كم لك يفس االدمر التدريبعال

 ا رى يحتسيةس اا  الكرب الطس رب  
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 والمراجع: المصادر
    بغداد: دار الحكمة ليطبساة االفلر، طرا   البحث الديمع امفسهيماييم محيا  

5880  
  : بغداد لدميية لكتسبة الرسس ل اااطسري  الترباية االففسية التطبيإسف اظسير هسل  الكسظمع ،

    ، دار الكت  االاثس   ، 
  ااسكااش المةسرد ليدبةالداك  يعتدريبسف بماازفة الإاب الد يية اتأثيرهس   مييد:أسيل ) 

   1338 ليبفسف،كيية التربية الريس ية  بغداد،يسمدة  مسيستير،رسسلة 
  الإيسس،السس الديمية ليكرب الطس رب اطر   حمدد؛د المفد  ابا حسسفين محمد قبحع 
  5882مركز الكتس  ليفلر،  الإسهرب، :1ط
 الإسهرب، دار 5، طالتدري  الريس ع الحديث ت طيط اتطبي  افيسدبمفتع إبراهي :  ،حمسد ،

  5881الفكر الدربع، 
 دار ديية،  –، امسن 5ط ،الكرب الطس رب مبسد ةس اتطبيإستةس الميدافيةسدد حمسد:  ،اليمييع

1333  
  ميدافية  طط  ا تبسراف-مةسراف  –اليدبة  تسريخ-الكرب الطس رب مةدد ايع: ا ادفسن أسدد

  1351، مطبدة الفيا ، فسفان  –تدري    -هيامية اديساية 
  ه ل: مفةر تدريبع مإتر  لتفمية الإسبيية المدريية ال ططية اتأثيره يع بدا  ،ابد الكري

 الريس ية،كيية التربية  دكتاراه،أطراحة  السية،ف الحسية ايسايية الداك اليمساع بكرب المتغيرا
  1331يسمدة بغداد 

 khazha kakama saeed : effect of complex training with Low – intently 
Losing interval on certain physical variables among volleyball Infants 
(10-12 ages)Journal ovidius univsity annals ، I ssue (1)، provider Do 
AJ ، 2013 .  
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 مواصفات الجهاز التدريبي المساعد 
 غم . 450وزن الجهاز  -
 سم . 24طول الجهاز  -
 سم . 10عرض الجهاز  -
 البلد المصنع تايوان . -
 ( .5 – 1يحتوي على تدرج يمثل مقدار المقاومة مدرج من ) -

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


