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 البحث ملخص

 

الحظظالباحثحنظظث لب لة ظظثسالبالسسظظث لبااظظثحرلةظظللبام ظظثسبهلبا ي ة ظظ لبام مظظ ل ظظ ل

وهظظ البارظظاسبهلتيظظفلا     ظظثلباكظظ البائظظث  اتلباحظظ لالحظظثرلباظظنلةظظاسبهل ا  ظظ ل ث ظظ ل

كظظ البائظظث  الو ث ظ لة ظظثسالبالسسظظث لبااظظثحرلتلبااخاةظ لبح ةظظ لبال بللبام ظظثس ل ظ ل

 رظالالحظالب ل ةظللبامظاس  للتةحمظاو لواك  لباحثحنث لةللبام حم لل  لةيث لبالةحظ ل

ا سلاهلعالة ل اة لب بللة ثسالبالسسظث لي لل عثة ص سالحا   لباراسبهلباعلنلااستفل

ال الب لاك  لااستحثا مل ثايثالبال بللبال ك لالم ثسالوو رلةحئلحثهلو ظ و لبالةحظ ل

ال لوبالهحمظظثهلباكظظث   لل ظظوهظظ بلبالا ظظث لب ىلباظظنلعظظاهلبعئظظثللهظظ الباصظظ ثهلبا ةظظ ل

احة  لعلنلعالة ل ةللبارظاسبهلباحا  ظ للباخث ظ لو ةظ لوها لباحلثل  لب باحاستف

بسظظحخاهلباحثحنظظث ل(لسظظ  ل61-61)بالسسظظث لبااظظثحرل ظظثاك البائظظث  الالمظظحث ل  عمظظثس

الظظا لوتلبامظظ  البا  ظظ  للوباةالةظظثهلبالساحثب ظظ للامال محظظهلائح ةظظ لباممظظكل لباحلن ظظ ل

وباحلظ ل(لل2162)بامحث ل ثاك البائث  الالم سمللةيحمعلباحلثل العح ل ث  لباملثوتل

ةظظلل%(لل16)العظظفلو  اظظح ل(  61)العظظفلوبةظظثلع  ظظ لباحلظظثل حمنلظظ ل ظظ (ل22)عظظا همل

و ةظظالسلاظظلهلةظظللبال ظظ بلبهلباةلم ظظ لباحلن ظظ لوبالحصظظث   لبسظظح حال. ةيحمظظعلباحلظظث

بااثحرلاظاىلالراسالبال  يثست لال سبع للعالة للبتيث   ل ة لب بللبالسسث لباحثحنث لب ل

ه ثكلعالة لبساحثبلبتيث   ل  للبارظاسالبال  يثستظ لالظ  ل للو ةظ لب بللول.باة   لباحلن  

ضظ وسالبعحمظث لبامظاس  لل ظ ل وبو نلباحثحنث لتلبالسسث لبااثحرلااىلع   لباحلثل

علنلائ ت لباراسبهلباحا   لو مكللعثهلامثلا ثلةللبالهم ظ لباكح ظ اللباحاستح هوحابا مل

ل.  ل ة لب بللبالسسث لبااثحرل ثاك البائث  ال
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Abstract 

  The researchers noted that the a transmitter overwhelming skill 

important offensive skills in volleyball, you need to own physical 

capabilities and these capabilities must be employed to serve the 

nature of performance skills in volleyball and a special skill 

transmitter overwhelming, and the fact that researchers are interested 

in the game have noted that some coaches rely on training 

capabilities physical each year has nothing to do accurately perform 

skill transmitter any must be trained towards motor performance of 

the skill and according to the requirements and conditions of the 

game and this omission led to not give these qualities time and 

attention caffeine through training and research aimed at identifying 

the relationship some capacity special physical and accurate 

transmitter overwhelming Volleyball Youth ages (16-18 years old) 

researchers used a descriptive approach style survey and relations 

relational to its suitability to the nature of the research problem, and 

determine the research community players club Mahaweel youth 

volleyball season (2012) and belg number (25) player and either 

sample One was b (16) player by ( 64%) of the research community. 

After a series of measures scientific research and statistical 

researchers concluded that the explosive power of positive 

relationship armchair overwhelming accuracy of the transmission 



performance of the sample research. There is a positive correlation 

between explosive power of the two men and the accuracy of the 

transmission performance crushing the sample, and researchers 

recommended the need to adopt the trainers in the training of their 

shares on the development of physical capacity and in general 

because of their great importance in the accuracy of the transmission 

performance overwhelming volleyball. 

 الباب االول 

 :التعريف بالبحث -1

 :ث واهميتهمقدمة البح 1-1

ي لباحخئ طلباال ملبامح  لعلنلبسثسلعلم ل  لباحةلملوباحاستفله لبا  لتؤ  للللل

لوبايمثع   لواألاةث لبا   ت  تلإانلباحئ سلباماحم لوباا تعل  لبا تثضثهل م ة ث

لباالع ل إعاب  لباماس    ليهحم لبألسثس له ب لح للًو ا  ثًلوة ثستثلًوعلن لي للذه  ث ةل

با    لإانلي قلبا حث الوبألسحيث ثهلباح لاك  لة تح لةللحثالهلبالةفلبا بةة  تل

لعللةاىلباح ثسرل لاةح ّ  لي  ث ليذ لبا تثض لةلليسسلباح  قلوباحراه لاةالةمثسس  ا  ب

وبام ثس لي ححلباحثهل  للباةرللوبايامل ثاةالة ل  للبايث ح للباةرل لوبأل بللباحا  ل

لائ سلبا تثض  للعلنلباح ب رل  لل لبامخحص لل ثاحاستفلوذاكلالعحمث  ةنثسلبهحمثه

ل.باراسبهلباحا   للوبا  بح لبام ثست 

واةح لباك البائث  اله لوبحاالةللبالاةث لباح لش اهلائ سبًلةلل  ثًلوب حل للل

وبالثثسالواةا لبام ثسبهللالحللةكث ثًل ثسزبًل  لبالفل لاب لباةثاملالةح ثزهثل ثاحم تر

ل ل   ث لبالسثس   لاحئلفلةاسبهل ا   لعثا  ل ص سال. ل ث  ث لبائث  ا لباك ا واحم زلاةح 

لبألث ل لوباح لا ث ل ث   ل ص سا لباحا    لوالحثرلبانلةاح ىلةم زلةللباك ثلا عثة 

لبااث رل لبإلسسث  لوة  ث لبا ي ة   لالم ثسبه لبامحم ز لبأل بل ل ة  ل   لوبامحثش  باكح  

ل.ك البائث  ال ثا



لب  زولللل لةل لبااثحر لبا  قللتةابالسسث  لا  ق ل   لالهم حه لبا ي ة   بام ثسبه

بامح ث ا ل  مثل    ثتلوتةالك اكلبة ىلبا سث للباح لااحةملل  لبا ي هلبامحثش لوب ل

لبامحثسباتال ل ل   لبا  ز لةل ل لتحمكل لبااثحر لباض   لب بل لالعح ا لتحرل لبا   با  تر

لةحثش اتباض  لبااثحرل لع ص لتةالكمثلبا ث حلتكافلبا  ترل رئ  هي ة للبهم

   لذبهلتل(لة اتلس ع تل ة )وح ك  للةاسبهل ا   لامثلتمحثز هلةلل  ثهلبو" ظ ب

ل لت لالح بزبا رثب لبالتيث   لباحا   لباح ث   لباراسبه لائ ت  ل لباض وسا لائلف له ب ةل

باراسالبال  يثست لوبار البامم زال ثاا ع لاالعح للامثللو ث  اخث  ل   البام ثسالب

ل.كح  ل  لس علةاح ىلب بله البام ثسالو ث  لااىلباالعح للبامحث للا ثلةلل وس

لباحلثللل لاكمللبهم   ل ةللباراسبهلباحا   لل  لباحة  لعلنوةلله ث ل  ل باةالة 

ل.ل لباخث  لوعالةح ثل اة لبالسسث لبااثحرل ثاك البائث  الالمحث

 :مشكلة البحث  1-2

ك البائث  الالحثرلبانلبابام ثسبهلبا ي ة  ل  لاةح للة ثسالبالسسث لبااثحرلةلل

خث  لتلواك  لباحثحنث لةللبام حم لل  لةيث لبالةحظ ل رظالالحظالب لباحا   لبالباراسبه

 ةللباماس  للتةحماو لعلنلاظاستفلةظاسبهل ا  ظ ل ةضظ ثلعظثهلاظ سلاظهلعالةظ ل اةظ ل

ة ثسالبالسسث لي لال الب لاك  لاظاستحثا مل ثايظثالبال بللبال كظ لالم ظثسالوو ظرلب بلل

ةحئلحظظثهلو ظظ و لبالةحظظ لوهظظ بلبالا ظظث لب ىلباظظنلعظظاهلبعئظظثللهظظ الباصظظ ثهلبا ةظظ ل

 .وبالهحمثهلباكث   لل ال لباحاستفل

وعل ظظهلبساظظ ىلباحثحنظظث ل سبسظظ لهظظ بلبام ضظظ الاالظظ بل  ظظث لباةالةظظ ل ظظ لل ةظظلل

ل. لباخث  لو ة لب بللبالسسث لبااثحرل ثاك البائث  الاالعح للبامحث للباراسبهلباحا  

 :   ف البحثهد 1-3 

باحة  لعلظنلعالةظ ل ةظللبارظاسبهلباحا  ظ للباخث ظ لو ةظ لبالسسظث لبااظثحرل -6

 ل(س  ل61-61) ثاك البائث  الالمحث ل  عمثس

 : فرض البحثل6-6

باحا  ظظ للباخث ظظ لو ةظظ لبالسسظظث لعالةظظ لبساحظظثبلةة  تظظ ل ظظ لل ةظظللبارظظاسبهله ظظثكلل-6

ل(.س  ل61-61)بااثحرل ثاك البائث  الالمحث لل  عمثسل



 :مجاالت البحث  1-5

لبامحث لل:المجال البشري. 1-4-1 لبائث  ا ل ثاك ا لبا تثض  لباملثوتل ل ث   العح 

ل.ل2162الم سمل(لس  ل61-61)  عمثسل

لل.61/9/2162انلبل61/7/2162ةلل:لالمجال الزماني. 1-4-2

باملةفلباخثس  لا ث  لباملثوتللبا تثض لباخثصل ثاك الل:المجال المكاني.1-4-3

ل.بائث  ال

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والمشابهة -2

 الدراسات النظرية -2-1

 : القدرات البدنية الخاصة 2-1-1

لاظ  للللل لباح  لالك له  لباخث   لباحا    لباراسبه لبا تثض للب  لباميث    

وه لإحاىلبامحئلحثهلبأل ب   لوبال ك  لال ةثا ثهلبا تثض  لوباح لةللباحخصص تل

    ثلاةح لك البائث  اتلوبار الباخث  لاممللي  بالبار الباةضل  ل لافلبامحئلحثهل

لبال ك لاال رحثبل لوباماثس لباخث   لةللح ثل  البار ا لباحخصص   لالةح  بأل ب   

لبا ةثا  لباحخصص  لكمحئلفلب ب  لبار الباح لالحث "باةضل ل  لبام ث ا تلوه ل  ث

لبامحال  بهل لو لاف لاحلر ره لعضل   لة ا ل    لتلحثر لبا   لبا ا  لا يثح ض وس 

"بال   لوش وبلالكلبا ةثا  
(1)

 .لل

لبا ةثا ثهللل لامخحلف لوباالزة  لبام م  لباحا    لبامحئلحثه لةل لبال  يثست   ثار ا

لبس  لباحخصص   لبا ةثا   لضمل ليهم ح ث لواح ز لباحا   لبا تثض   لباص ثه ل حثة  ا

وبامحئلحثهلبال ب   تل ثار البال  يثست له لبحالب  بالبار الباةضل  تلوه لبعلنلة ال

وبعلنلس ع لةمك  لوام الوبحااتل   لبةصنلة الس تة لالظ  
(2)

ل"لت

وه للوةللبامةل هل ث لبار البامم زال ثاا ع له لبحالب  بالبار الباةضل  لبام م لل

لبام   ه لح ث لا اكللةل لزةل ل ثةل لة    لةحك س لعضل  لب رحثب ل  ةصن ا احط

                                       
(1)

ا ث  لامثستللباا   س  لاحئ ت لبار الباخث  لعلنلة الو ة لباحص تفل ال لباي البامخحلفلاالعح لك البا ال.لا ثلب  به مل ثسمل

ل.66تلص2111 ثةة ل الاب تل(لبب وح ل كح سبا)لس  ت(ل21ل-61)لبامحث ل ثعمثس
ل(2)

ل.661تلص6999 بسلبا ك لباة   ت:ثارثه الت.لبسسلو ظ تثهلباحاستفلبا تثض  ائ تا لبحما؛ل



لااثسال ل س   لويةصن لة ا ليةصن لامنل ل ثاا ع  لبامم زا لبار ا لب  لب  بال رحثب

وبار البامم زال ثاا ع له لةللبامحئلحثهلباحا   لوبأل ب   لبام م لتلال كثهلةحةا ال

 لبةللةللبارص ىل  لكن  لةللبا ةثا ثهلبا تثض  لب لع اةثلتح  لبا   لة العضل 

ل لوةلا ا لةص  ا لا ح ا لعثا   ح   
(1)

لباص  ل. له ا لبان لتلحثر لبائث  ا لك ا  العف

لوباا ع ل لبار ا ل  ح  لعل ه لتئالن ل ثألسثس لوإترثعه لبالةف لب بل لك   باحا   

لب ب هل لةع لةحالزة  لباص   لوه ا لبائث  ا لك ا ل لةح  ل ث   لكراسبه ةمحز ح ل

ل.الم ثسبهلباخث  ل ثالةح 

ذك الل ث لالمللبار الةثله لإاللبالسحم بسل ثال رحثضثهلباةضل  ل ثاحاللفللوةمثلسحر

ألب  ل ح الةمك  لوبا  لتالطلعحئثًلعلنلباي ثزلباةضل ل...لعلنلةرثوةثهلةخحل  ل

لإةاب ل لالسحم بس لبااوسب  ل  ثز لك ثل لوك اك لباح  ا  لباي ثز ل ك ثلا لبساحثبه ةع

للةخل ثهلبال رحثضثهلباةضل  لبااث ر لباةضالهلباةثةل ل ل بزهلبائثة لوباحخلصلة

لوت ك  لبامخحل  ت لبامرثوةثه لضا لباةضل  لباةمل لالسحم بس ل سوتشل" كمث 

ب لباحلمللباةضل لتة  لةاسالي  زال"ل6911 رالًلعللح   لةخحثس"ل6991وب  و 

باياملبال  ت لعلنلباحك فلبا     لوباةض  ل  ليث ثللبا مثبلباحا  لوباراسالعلنل

لبار ا لزةلللإ  ثس لةل ل ح ا لي  ل ال  لبال ك  لبأل بل لةحئلحثه لض ل ل   با ةثا 

بامحثسبالو ا ع لباة  الاللثا لبائح ة  ل  لبس الوة لةمكلتلوه بلتة  لثحثهلة ال

"و ثعل  لبال بللبامئل  ل ال لزةللبا مثبلباماحال ق
(2)

ل.

 :مهارة اإلرسال الساحق  2.1.2

تُةالبإلسسث لبااثحرلةللبالسسثالهلذبهلبائث علبا ي ة لبامحثش لباح لا ظثلاظ ث  لللللل

  ل  ا ابلل6922كح  ل  لاةح لباك البائث  التلوت  عل   سالإانلعثهل
(2)

ل.لل

ل6911  لح للتةحرالآ  و لتلإ ل   سالكث ل  لبااظح  ثهلتلو ثاحلاتظال ظ لعظثهلللللل

(3)
سظث ل كنظ الةظللبا ظ قلذبهلباماظح تثهلباةثا ظ لتلوي  لتاحخاهله بلبا  الةللبإلس.لل

                                       
(

1
ل.39ص(6917بارثه الت بسلبا ك لباة   لت.لباةث لبار ىل.لسل مث لهل لوب  و لل(
(2)

 .221تلص(6991)بامصاسلبااث ركمث ل سوتشلوآ  و لل؛ل
(2)

ل   Arieselinger. Power Volleyball. The Serve, P. 31.  
(3)

ل  Bob Gambarda. Serving. The AVC A Volley Hand Book of American  

 Press, 5460, 33
rd

 street, SE. Grand Rapids, Michigan, 1987, P. 74.  



و ئ تر لبا ي هلبااثحرلعلنلو رلبام ب ظ ثهلباياظم  لوباحا  ظ لوبام ثستظ لاالعحظ ل

باك البائث  التلإذلاُةاله البام ب  ثهليسثس  لوة م لالكحاظث لاةلّظملة ظثسالبإلسسظث ل

زلتلوعضظالهلبااثحرلتلك اكلتحئلفلا   ظ لهظ بلبإلسسظث لةظ العضظالهلباظ  ل للالر ظ

باظحئللوباظ ظ لاحرظ سلباياظمل ل ظثًلويةثةظثًلتلوعضظالهلبألكحظث لوباظ سبع للاضظ  ل

لباكظظظظظظظظظظظظ التلححظظظظظظظظظظظظنلتظظظظظظظظظظظظحملا   ظظظظظظظظظظظظ الةظظظظظظظظظظظظللباالعحظظظظظظظظظظظظ لل اةظظظظظظظظظظظظ لوا ك ظظظظظظظظظظظظزل

اثهل
.

ل

(لإسسظظث لبار ظظزل)لإ لالعحظظ لباكظظ البائظظث  ال ظظايوبلتمثسسظظ  لبإلسسظظث لبااظظثحرللللللل

ثبلتلوباخظ  لبامحةلظرل ثساكظث ل ميثز  لو ظ ياليةظللتل اظحفل ظظثهلاحظث علااظي للبا رظ

 لالظظ لضظظ   لتلبأل ئظظثلل  ظظالي ظظهلو ةظظالة حلظظ لباحظظ ةلملعلظظنلهظظ الباماظظحيابهلبا  اظظ  ل

بإلسسث لةاىليوسعل  لةيث لبام م للعلنلةم لباةظثامللإذلي لةيظ  لةظ  لباكظ ال رظ ال

اللتةظالكث  ظظثًلتلواكظظللتيظظفلا   ظظ لضظظ   لبإلسسظث لبااظظثحرل اةظظ ليكنظظ لوة ظظثساليعلظظنلتل

ر لةل ئ ل ظثاح  تعلوبإلثظثسالتلعل ظهلتكظ  لبا  تظرلبام ظث سلة ظا بًل ب مظثًل ظظ و لو ئ ت

 اتاالالحملعل هلي لتظ  لس ل ةللا ث
(6)

ل .ل

 :أهمية اإلرسال الساحق ودوره في الكرة الطائرة  2-1-2

باحظظ لا ظظثلةحث   ظظثلبالسثسظظ  للاةححظظ لاةحظظ لباكظظ البائظظث  الوبحظظاالةظظللبالاةظظث لبا  ة ظظ لللل

وب لبالسسظث لتةححظ لبحظاىلهظ البام ظثسبهلوباظ  لتةظالباملصظل ل.لوة ثسبا ثلبامخحل  ل

با  ث   لايم علبام ثسبهلبالسثس  لبا ي ة  ل ظث لة ظثسبهلبالعظاب لوباضظ  لبااظثحرل

وب لة ثسالبالسسظث ل.لاح رل اة لب بللالسسث لوبح بزلبا رثبلبانلب لار سل  زلبا  ترل

اةظظالبا ح ظظاالاحلر ظظرلبا ظظ زلال  تظظرلبذبلةظظثلاظظملبارث  ظظثل صظظ سال  ظظاالال لكظظللبام ظظثسبهل

بال  ىلوباخئطلبا ي ة  لاصححلعاتم لباياوىل  لحثاظ لعظاهل يظثحلبالسسظث لوةظلل

باة بةللبام م ل  ل يثحلبالسسث له لبانر ل ثا  سلوباح ك ظزلوبالساخظثللوب ل م ظعل"ل

"لتمكلل صل ثلله الباة بةللاكملل ةض ثلباحةللوال
(1)

ل.لل

                                                                                                              
(4)

 Berthold Frohner, Bernd Zimmermenn: Selected Developments of Men Volleyball in Olympics 

Games in Atlanta, The Coach Overtly Technical for Volleyball Coaches, Published by E. L.V. B. 

Vol. 4. Dec. 1997, P. 15.  

 
(6)

ل.لل71ص(لل6991تلعمث لتل بسلبا ك لباة   لالئحثع لوبا م ل:ل)لل6تلبلة س ع لباك البائث  ا:لشثك لزك ل ئث   لل



ل: الدراسات المشابهة -2-2

 : (آمال صبيح سلمان )دراسة  -2-2-2

القوة العضلية وبعضض القضدرات الوفيةيضة الالوكسضجينية وعالقتهمضا )ع  ب لبااسبس ل

(لبدقة اداء المهارات الهجومية بالكرة الطائرة
(2)

ل

لل-:بهاب لبااسبس 

ل.باحة  لعلنلبار الباةضل  لالميثة علباةضل  لاالب ب لباةثةل  -

ل.الاتالبهملباراسبهلبا      لباالوكاي    لااىلع   لباحلث -

 .باحة  لعلنل ة لبام ثسبهلبا ي ة  لااىلباة   لباحلن   -

وكاظي    لو ةظ لب بللضل  لو ةللباراسبهلبا     ظ لباالباحة  لعلنلعالة لبار الباة -

 .ي ة  ل ثاك البائث  ابام ثسبهلبا 

لل-:وةالكث  ل ةللبسح حث ثهلبااسبس لبالا 

وكاي    لةؤش لة ملالة   لباحلن  لتل  لح للاملتا ملائظ سلب لباراسالبا      لباالل-

بار البال  يثست لاةضالهلبالبظ ب لباةل ظثل ظ لائظ سلبارظ البامم ظزال ثااظ ع لوكظ اكل

 مل ظظظ لائظظظ ت لة ظظظثسا لبالسسظظظث لةةظظظا لبا ظظظحللوةظظظ لبا بحظظظ لوبالسحمظظظ ثللواظظظملااظظظ

ل.وبالعاب 

ب لةظظظ البارحضظظظ لةؤشظظظ لو   ظظظ لة ظظظملالة  ظظظ لباحلن ظظظ ل  مظظظثلتخظظظصلعالةح ظظظثل ظظظثار الل-

بال  يثست لاالب ب لباةل ثلوباا لنلوة ثسالبالسسث لتل  لحظ للاظملااظ ملةظ البارحضظ ل

(لل2ول3)  لبار البامم زال ثاا ع لوةةظا لبا ظحلل ظ لوةظ لبا بحظ لوبالسحمظ ثلل ةظال

ل. ةث رلوك اكلة ثسا لبالعاب لوباض  لبااثحر

ب لبارظظظ البال  يثستظظظ لاةضظظظظالهلباظظظ  ل للةؤشظظظ ل ظظظظا  لتمظظظملل م ظظظعلبال كظظظظثهلل-

وبام ثسبهلا  البا ةثا  لباللب  ثلاملا احطل ثار البامم زال ثاا ع لوةةا لبا ظحللوةظ ل

ل. ةث رل(ل2ول3)با بح لوبالسحم ثلل ةال

                                       
(2)

آةث ل ح حلسلمث لباحم م ؛لبار الباةضل  لو ةللباراسبهلبا      لباالوكاي    لوعالةح مثل اة لب بللبام ثسبهلبا ي ة  ل ثاك الل

 .2116(ل ثةة ل الاب /لسسثا لةث اح  ل)لبائث  ا



سظظظ ث     لاللاظظظؤث ل ظظظ لةةظظظا لبا ظظظحللوةظظظ لبا بحظظظ لوكاظظظي    لبا  بارظظظاسالباالإ لل-

ل.وبالسحم ثل

للل:مناقشة الدراسات السابقة

باظظ ك للاحثحنظظث لب لبااسبسظظ لسظظث ر ةظظلل ظظال لبالبظظالالعلظظنلبااسبسظظ لبااظظث ر لو ظظالبللل

ةمظظظث   ل ظظظ ل ةظظظللباي ب ظظظفلالاسبسظظظ لبالثا ظظظ لةظظظلل ظظظال لائ ة مظظظثل ظظظ لكن ظظظ لةظظظلل

ساحثب ظظظثل ثاي ب ظظظفلبام ثستظظظ لاالاةظظظث لةلثوسهمظظظثلعظظظللبارظظظ الباةضظظظل  لباخث ظظظ لوب

باللب له ظظثكلب حال ظظثهلتمكظظللا شظظ  هثل ظظ للبااسبسظظ لبالثا ظظ لوبااسبسظظ لتلبايمثع ظظ ل

لثبذلب لبااسبس لبااث رهل سس لبام ثسبهلبا ي ة ظ ل لةحظ لباكظ البائظث  الوبةظتلبااث ر ل

.ل ظظ ل   ظظثلبااسبسظ لبالثا ظظ ل  كظظاهلعلظظنل ةظظ لبالسسظظث لبااظظثحرل ظظ لبالةحظظ لالهم حظظهلباةثا

وك اكلائ ة لبااسبس لبااث ر لبانل سبس لباراسبهلبا      لاالعحظ لبائظث  البةظثل ظ ل

ل.لبااسبس لبالثا  ل رالبكاهلعلنلباراسبهلباح   لباخث  ل رطل

ل

 الباب الثالث

 :ته الميدانية ءامنهجية البحث واجرا -3

 :منهج البحث  -3-1

لباحثحنللل لامال محهلائح ة لباممكل للث لبام  البا    بسحخاه وباةالةثهلبالساحثب  ل

ل.باحلن  ل

 :مجتمع البحث وعينته  3-2

لالم سملللل لبائث  ا ل ثاك ا لبامحث  لباملثوتل ل ث   ل العح  لباحلث لةيحمع الا 

ل2162) ل لثوباح( لعا هم ل22)ا  ل  ( ل حمنل  لباحلث لع    لوبةث العفل(  61)العف

ل.ةللةيحمعلباحلثل%(لل16)و  اح ل

 : األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  3-3

 : األجهزة  3-3-1

ل(.لdell)  ثزلحثس  لةلم  ل  ال-6

ل.حثسح لتاوت -2



 :االدوات  3-3-2

 .لل1ك بهلبث  العا ل -1

 .لةلةفلك البث  الل -2

 .كالمل(ل3)وز لل1ك بهلبح هلعا ل -3

 .ش تطلة ثسل -6

 .ش ب صل -2

 : وسائل جمع المعلومات  3-3-3

 .بامصث سلباة    ل -6

 (ل.بال ح    ل)لشحك لبامةل ةثهلبااوا  ل -2

 .لبامرث الهلبامخص  ل -3

 .بسحمثسالار تملبأل بلل -6

 : إجراءات التجربة الميدانية  3-4

 :ترشيح األختبارات لقياس أهم القدرات البدنية الخاصة 3-4-1

باحا  ظظ للاظظملإعظظاب لبسظظحمثسالالسظظحئالالآسبللباخحظظ بللحظظ  لا شظظ حليهظظملبأل ححظظثسبهللل

وباحظ لاظملع ضظ ثلتل(ل6)بامةح الار ثسلباراسبهلباحا   لباخث هلت ظ لبامللظرللةللظر

تل ح ظ بًلوةخحصظثًل(ل9)وبالظ تلل لظ لعظا همتلعلنلةيم عظهلةظللباخحظ بللوبامخحصظ لل

وةظظالبعحمظظالباحثحنظظث لع ظظالب ح ظظثسلبال ححظظثسبهلعلظظنليعلظظنل اظظح لتلل(2)ت ظظظ لبامللظظرل

ل(.6)للبال ححثسبهلبام شل لبأل  ىلكمثل  لباياو لةلل  لةئ ت لتلرر ثلبأل ححثس

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



ل(6) او ل

لتح للبا اح لبامئ ت لاال ححثسبهلبام شل لار ثسلباراسبهلباحا   

 التأشير عليها ت بعض القدرات البدنية الخاصة ت
النسبة 

 %المئوية 

 

1. 

 

القدرة األنةجارية لعضالت 

 الذراعين

1. 
أماماً ( كغم3)الطبية من وضع الوقوف رمي الكرة 

 باليدين من فوق الرأس
22,22 

2. 
من وضع الجلوس على كرسي رمي الكرة الطبية 

 أماماً باليدين من مستوى الصدر( كغم3)
22,22 

 

2. 

 

القدرة األنةجارية لعضالت 

 الرجلين

 81,8 القةز العمودي من الثبات .1

  الوثب الطويل من الثبات .2

 

 

 

3. 

 

 السريعه للرجلينالقدرة 

 

1. 
من وضع الوقوف ثني ومد الركبتين كامالً لمدة 

 (ثانية 22)
22,22 

2. 
لكل (ثانية  12)الحجل لألمام أقصى مسافة لمدة 

 رجل على حدة
22,22 

 .1 القدرة السريعه للذراعين  .4
( 12)اختبار الدفع بوضعية االستناد االمامي لمدة 

 .ثواني
122% 

 : المواصةات النهائية لالختبارات المستخدمة في البحث  3-4-2

 :تبار القدرة االنةجارية للذراعين اخ: اوال

:كغم اماماً  باليدين من فوق الرأس (3)رمي الكرة الطبية : من وضع الوقوف  
(1)

  

ل.لة ثسلباراسالبال  يثست لاةضالهلبا سبع لللل:لالغرض من االختبار

كالظملتلل ظث  الل3ةلةفلك البث  التلش تطلة ثسلتلك البح  لز  ل :االدوات الالزمة 

ل.العئثللإشثسالباحاللتلبحثش  

                                       
(1)

تلةؤساظ لسوزلبا  سظفل:لبارظثه ال.لل6ب.للبألسظسلباةلم ظ لاكظ البائظث  الوبظ قلبار ظثسل..لةلمال حل لحا  للوحما لعحالبامظ ةمل 

 .ل211صلل6911

ل



تحخظظ لباالعظظفلوضظظعلبا ةظظ  ل حلظظثًل لظظفل ظظطلبا ةظظ لبام سظظ هلعلظظنل:لو ظظفلبال بلل

لل.بألسبلوةةهلباك البائح  لبةثهلباصاسل

بألةظثهلوال ةظاللإعئثللإشثسالباحظاللالالعظفلباظ  لترظ هل  ةظ لباكظ البائح ظ لياظنل·

ل.لةاث  لةمك  ل

ل:اةل مثهلبال ححثسلل·

لوةةهلباك البائح  ليةثهلباصاسل( حلثًلل–با ة  ل)ب  لباالعفلبا ضعلباصل حلل·

ل.لاللتي زلالالعفلامسلباخطلبام س هلعلنلبألسبللل·

ل.اللتي زلس علباراة للعللبألسبليث ثللبأل بلللل·

 ل  بسئ لبا سبع للياظنلباخلظفلوةظللثظملعمللة سل ثاظ  لةعليس ثالباك البائح ل·

ل.سة  ثليانلبألةثهللوال ةالةاث  لةمك  

ل.باا ع ل  لبأل بللل·

ل.اكللالعفلةلثواح للاايللاهلب ضل مثلل·

ل.تةلللبا ةملبا  لتايلهلكللالعفلعلنلباالعفلبا  لتل هلاضمث لعثةللبام ث ا لل·

 زب ظظهلةظظلل ظظطلبا ةظظ لالاظظفلوااظظيللاالعظظفلباماظظث  ل ظظثامح لوب: حسضضاب الضضدرجات 

ل.ححنلةكث لسر بلباك البائح  لعلنلبألسبل

( : لسارجنت) اختبار  القةز العمودي من الثبات : ثانيا 
(1)

  

ل.ة ثسلباراسالبال  يثست لاةضالهلبا  ل لللل:باال بلةللبال ححثسل

ل.حث طليةلسل ثسا ثالة ثسفلتوش تطلة ثسلل:بأل وبهلباالزة ل

ترفلباالعفلة ب  ثلاللظث طلوتمظالباظ سبع للعثا ظثلألةصظنلةظثلتمكظلللل:و فلبأل بلل

وتلظا لعالةظ لعلظظنلبالظث طلةظعلةالحظظظ لعظاهلس ظعلباةرحظظ للةظللبألسبلتاظيللباظظ ةمل

ل.با  لاملوضعلباةالة ليةثةهل

ترظظ هلباالعظظفلةظظللوضظظعلبا ةظظ  ل م  لظظ لباظظ سبع للاألسظظ للوباظظنلباخلظظفلةظظعلث ظظ ل·

ل(ل.زبوت لةث م ل)با كحح لل ص ثللباي الاألةثهلوبانلبألس للةعلث  

                                       
(1)

ل17-16تلصل6996 بسلبا كظ لباة  ظ لت:بارظثه ا.ل3ب.للب ححثسبهلبأل بللبال ك .لةلمالحاللعالو لوةلمال ص لبااتللسض ب للل 

ل.

ل



ثظظملترظظ هلباالعظظفل مظظالباظظ كحح للوباظظا عل ثارظظاة للةةظظثلالر ظظزل لظظ لبألعلظظنلوةظظعلة  لظظ لل

ال سبع للتر هليانلبألةثهلوبانلبألعلنلال    ل  مثليانليةصنلبسا ثالةمكللوةللثمل

ل.وضعلعالة لي  ىلححنليعلنل رئ لتصللإا  ثل

 :تعليمات االختبار 

ل.ملباا عل ثاراة للةللوضعلبانحثهلتيفلي لتحل·

ترظ هل م  لظ لباظ سبع للياظنلبألةظثهلوباظظنلتةحظللة ظثهلباالعظفل ظثار زل لظ لبألعلظنللل·

ل.بألس للاضحطلللللا ة  لبال ك لوذاكلال    ليانليةصنلبسا ثالةمكلل

ل.اكللالعفلةلثواحث لاايللاهلي ضل مثل·

ل.تل هلاضمث لعثةللبام ث ا لتةلللبا ةملبا  لتايلهلكللالعفلعلنلباالعفلبا  ل·

 :حساب الدرجات   

عظظا لبااظظ ح مح بهل ظظ للباخظظطلباظظ  لتصظظللبا ظظهلةظظللوضظظعل:ل س ظظ لبامخححظظ لهظظ لل·

تحظ للب ححظثسل(ل6)وبامظكللتلبا ة  لوباةالة لباح لتصللإا  ثل ح ي لبار زل ل لبألعلنل

ل.بار زلباةم   لةللبانحثه

ل

ل

ل

ل

ل

لللل

ل

ل(6)شكلل

لباةم   لةللبانحثهت ضحلب ححثسلبار زل

 ل



:ثا ( 12)اختبار الحجل القصى مسافة في : ثالثا 
(1)

  

ل.ة ثسلباراسالباةضل  لباا تةهلال  ل للعلنلحاال:لباال بلةللبال ححثسلل

ش تطلة ثسللتلححللا سمل ئ بللعلنلبالسبللتلةلةفلكظ ال:لبالةكث ثهلوبال وبهلل

ل.سل ل

علظظنل ظظطللةاظظث  للباليظظللالةصظظن(لبا ةظظ  لعلظظنلةظظاهلوبحظظاال:ل)لبال ححظظثسللب ظظ بلل

ثظثلةظعلعظاهلباح ةظفلبولةالةاظ لبالسبل(لل61)لة س هلعلظنلبالسبل ظ لزةظللةظاسال

ل.   ل زللةللب زبللباياملا  لةاهلباليلل

ثثلةؤشظ لالرظاسالباةضظل  لال  ظللتةظث ل(ل61)اايللباماث  ل  لزةللةاسال:لباحاي للل

ل.باراهلبانث   لوترثسلباماح ىلللبال ححثسلعلن

.اختبار القدرة السريعة للذراعين: رابعا    
 (1)

 

 .ثواني( 12)اختبار الدفع بوضعية االستناد االمامي لمدة  -

.ة ثسلباراسالباا تة لاةضالهلبا سبع للوباكح  ل:لا بلبال ححثس-
 

ل

لباحاي لل لب تر  ل ال ل: لباضالئثهلباصل ل ه ل61)تلحافلعا  االعفلبام   للثث(

لاال ححثسل

 :اختبار دقة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة  3-4-3
(2) 

ل.بإلسسث لبااثحرل ثاك البائث  اللة ثسل ة :للالهدف من االختبار -

تللل(ل2)لةلةظظفلكظظ البظظث  الةظظث    لوكظظ البظظث  الةث    ظظ لعظظا ل:االدوات المسضضتخدمة 

ل(ل.لل2)لوش تطلةل  لاحرا ملة ثبرلباملةفلتلوكمثله لة ضحل  لبامكلل

ل

ل

ل

ل

                                       
(1)

ل.362تلصلل6917ةئحة لباحةل ملباةثا لتل.للللبالحصثلل  لباميث لبا تثض بال ححثسبهلوةحث  .لة سل ث  لتل ائ تاا لبحمالل 

ل
(1)

ل.621تلصل6979ةئحة لبا بللباة   ت:ل ثةة ل الاب لل.6بتباحاستفلباةضل لبالتزوا   للةثسملحاللحا للو ائ تا لبحما؛ل

لتلل6تلببألسسلباةلم  لالك البائث  الوب قلبار ثسل.لةلمال حل لحاث  للوحما لعحالبام ةملل((2

 .ل261تلصلل6997ة كزلباكحث لال م لتل:لبارثه اللللل

 



لبامر ة  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لبامحك لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

2 

لهل3 6 2

لل

لهل3

ل

 هل3

 

6 3 

2 6 

ل

 ( 2) الشكل 

 ة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرةيوضح اختبار دقة األداء لمهار

 

لبالالعف: :مواصةات االداء  للترف لالملةف لبا  ث   لباخط لة حصف ل   )لبامخحح 

و  له بل.ليةحثسلةللبامحك ل(لل9)لعلل ةال(لبا صفلبام ب هلا صفلباملةفلبامخئطل

بامكث لتك  لبائثافلبامخحح لةماكثًل ثاك الا ر هل   بللبإلسسث لبااثحرلاحةح لباك ال

ل.با صفلبامخئطلبآل  لةللباملةفللبامحك لإان

امسلباك البامحك لوعح سهثلو  لحثا لسظر ب ثل ظثسرلحظاو لل  لحثا : شروط االداء

ل(ل.لةللضمللباملثوالهلباخما ل)لباملةفلاُةالةلثوا لالئثافلبامخحح ل

ت  ظظ لباالعظظفلبامخححظظ ل س ظظ لبام ئرظظ لباحظظ لارظظعل   ظظثلباكظظ الاكظظللةلثواظظ ل:باحاظظي لل

لظنلةلظثوالهلتلواكظ  لباظاس ثهلة زعظ لع(لل2)ل ل ل لتلإذلي لاكللالعفلةخححظ ل

 س ظ لتلةظعل(لل22)لتل إ لبااس  لباةظمظنلا ظ بلبال ححظثسلهظ ل(لل2ل-ل6)لبام ثبرلةلل

ةالحظ لب هل  لحثا لسر بلباك العلنلباخظطلبا ث ظلل ظ للة ئرحظ للتلالاظفلالئثاظفل

ل.بامخحح ل س  لبام ئر لبألعلنل

ل

ل

 الكرات

 * * *  
 

**** 



 التجربة االستطالعية   5.3

عحثسالعلل سبسظ لاي تح ظ ليوا ظ لترظ هل  ظثلباحثحظثل"لإ لباحي   لبالسحئالع  ل

"لعلنلع   ل ال  الةحللة ثةهل حلنهل  ا لب ح ثسليسثا فلباحلثلوي وباهل
(6)

ل.لل

وعلظظظظنلهظظظظ بلبألسظظظظثسلتلةظظظظثهلباحثحظظظظثل ظظظظإ  بللباحي  ظظظظ لبالسظظظظحئالع  لتظظظظ هل

ل:ل   لةثلت ا لالعح للةللةيحمعلباحلثللوكث لها لباحي(2)علنلل67/7/2162

ل.لباح كالةللةكث لي  بللبال ححثسبهلوةاىلةاللةحهلاح    هثل .6

ل.لةة   لةاىلبسحةاب لع   لباحلثلأل بللبال ححثسبهل .2

 .لةة   لبا ة لباماحال قلأل  بللبال ححثسبهلوا    هثل .3

 .لةة   لةاىلةال م لبال ححثسبهلاة   لباحلثل .6

 .لووضعلب افلبالل  لا ثلةة   لباصة  ثهلباح لةالا ب هلةي  ثهلباةمل .2

ك ثلال  ترلباةمللباماثعال .1
)*(

 .وك ثتحهلل

 :المعامالت العلمية لالختبارات 1 -3-5

ل-:صدق االختبارات: اوال 

املبسحةمث ل اقلبامضم  ليوباملح ىلاال ححثسبهلة اباحلثلبذاملع ض ثعلنلللللل

لةيثاله ل   لوبامخحص ل لباخح بل لبااث ا ل)ةيم ع ةل لبائث  ا وبال ححثسبهلباك ا

لبا تثض  لوباحاستف لوبار ثس ل ث ة ل( له  لبال ححثسبه له ا لب  لعلن لب مة ب وةا

ل.وار سلباص  لبام ب لة ثس ث

-ل:ثبات االختبارات:  ثانيا

لببالسسث للللل لام ثسا لوبااة  لباحا    لال ححثسبه لبانحثه لةةثةل لعلن لباحثحنث  حصل

ل لإعث ابال ححثستإذ ل ال  لتةل لبائث  ا ل ثاك ا لبال ححثسعلنلبااثحر لائح ر ام

ل ل2)ع   عا هث ل( لباحلث لةيحمع لةل لبالسحئالع  ًل)العح ل لباحي    لع      ل(

                                       
(6)

ل.لل216تلصلل6997تلل2تلبلةصاسلسحرلذك ا.لةلمال حل لحاث  للوحما لعحالبام ةملل
)*(

 :اك  ل  ترلباةمللباماثعالةللبااث الباماس  ليسمث  ملي  ثالل

لكل  لباح    لبا تثض  ل/ل بكللللللللللللللللل ثةةهلبامن نل لةلمالةئ لع.ه.ي.ل6

ل.كل  لباح    لبا تثض  ل– لوسثهل الحلعحالبالا لللللللللللللللل ثةة لك  اللل.ه.ل2

لبالالث لبا  ع لالك البائث  ال  ل ث للل-باا البك هلاثافلحالللللللللللللللللللللةاس لك البث  ا.ل3

لل



لإعث ابال ححثس حثستخل67/7/2162ت ه لبالساحثبل21/7/2162وام لةث    لو ثسحةمث  ت

ل(.2)املبسحخ برلةةثةللبانحثهتلوكمثه ةح لل  لباياو (سح  ةث )

-ل:موضوعية االختبارات:  ثالثا 

بالص  لعلنلةةثةللبام ض ع  لاال ححثسبهلة اباحلثلةلل ال لار تملةلكم للبث  للامل

ةللذو لبال حصثصلوباخح ا
ت(1)

ل(.2)وكمثله لةح لل  لباياو ل

ل(2)باياو 

لتح للبامةثةالهلباةلم  لال ححثسبهللباراسبهلباحا   لوبااة لبالسسث لبااثحرل ثاك البائث  الل

 ةةثةللبام ض ع   بانحثهةةثةلل بامةثةالهلباةلم  

 1.963 1.196  ة لبالسسث لبااثحرل

 1.172 1.179 باراسالبال  يثست لال سبع لل

 1.117 1.916 باراسالبال  يثست لال  ل لل

 1.962 1.197 بار البامم زال ثاا عهلال سبع لل

 1.932 1.117 بار البامم زال ثاا عهلال  ل لل

                  

 : التجربة الرئيسة 3-6                 

للللللللللللللللللللل ل  لت ه لبا   ا  ل22)ب  ىلباحثحنث لاي  ح مث ل7/ ل(ل2162/ لبااثعه لل1) عص بل(

وعلنلةلةفل ث  لباملثوتللبا تثض لوال ل  سلبام وبلباح ل  ت ل  لباحي   ل

ل.لبالسحئالع  ل

 :الوسائل اإلحصائية -3-2

ل لباحثحنث  لوباح لبسحخاه لباحلث ل سبس  ليهم   لةع لبألكن لةاللة  با سث للبإلحصث   

لعلم ل ل مكل لةة ث لواحمثشن لو  وضه لباحلث ليهاب  لالرر لي  ث لباحثحنث  تةحرا

-ل:وة ئر لوه لكآالا 

.لالوسط الحسابي -1
ل

                                       
1

 :لبامر ة  لهملل

لكل  لباح    لبا تثض  ل/ل ثةةهلك  اللللل- لحح فلعل لبثه لللللللللل كح سبالباك البائث  ال.ه.ي

لكل  لباح    لبا تثض  /ل ثةةهلك  اللللل- لحا للعحالبازه الللللللللل كح سبالباك البائث  ال.ه.ي

لكل  لباح    لبا تثض  /ل ثةة لك  الللللل–حثامل ل حلللللللللللللللللل كح سبالباك البائث  الل .ه



 .لاالنحراف المعياري-2

 .بيرسون: االرتباط البسيط-3
(1)

 

لالباب الرابع

 عرض  النتائج ومناقشتها وتحليلها  -4

 :عرض نتائج العينة في االختبارات البدنية وتحليلها  4-1

بالوسظظظثبلبالاظظظث   لوبال ل ب ظظظثهلبامة ثستظظظ لاة  ظظظ لباحلظظظثل ظظظ ل(ل3)ت ضظظظحلبايظظظاو ل

ل.ب ححثسبهلباراسبهلباحا   ل

ل(3) او ل

لتح للبالوسثبلبالاث   لوبال ل ب ثهلبامة ثست لالراسبهلباحا   

لباراسبهلباحا   ل ه

 

وحاال ححثسبهبال 

 بار ثس

بامح سطل

بالاث  ل

 س ل

بال ل ب ل

بامة ثس ل

 ا+

باليللعلنلس للوبحاال باراسالباا تة لال  ل ل 6

 ثث61ةاال

 27716 277716 سم/ه

باراسالبال  يثست ل 2

 ال سبع ل

سة لك البح  لةلل  قل

 كالم3با يسلز  ل

 67731 67671 سم/ه

لباراسالبال  يثست  3

 ال  ل ل

 77661 637162 سم بار زلباةم   لةللبانحثه

باراسالباا تةهل 6

 ال سبع ل

باضالطلةللوضعل

 ثثلل61بالسح ث لبالةثة ل

 2.713 1.16 عا 

ب ححثسل ة لبالسسث لل ة لبالسسث ل2

لبااثحر

ل1.62ل67.27ل س  

 

                                       
(1)

تلل1تلبلبإلحصثللبا    لوبالسحاالا ل  لةيثالهلو ل ثلباح    لبا تثض  :لة وب لعحالبامي الإ  به ملتلةلمال ثسملبا ثس  لل

ل.ل 243تلص2000عمث لتل بسلبا ك لباة   تل



وباظ  لتحظ للبالوسظثبلبالاظث   لوبال ل ب ظثهل(لل3)لةلل ال لةثلذكظ ل ظ لبايظاو ل    

بذلتحضظظحلة ظظهل ظظ  للب ححظظثسلال ححظظثسلتلبامة ثستظظ لال ححظظثسبهلبارظظاسبهلباحا  ظظ لباخث ظظ ل

بةظثلب ل ب ظهل(له277716)باراسالباا تة لالظ  ل للحصظللعلظنلوسظطلحاظث  لةرظابسال

سبع للوكظظث لبا سظظطلبالاظظث  لال ححظظثسلبارظظاسالبال  يثستظظ لالظظ (.ل27716)بامة ظظثس ل

بةظظظثلبا سظظظطلبالاظظظث  لال ححظظظثسلبارظظظاسالت(ل67731)ولب ل ب ظظظهلبامة ظظظ ثس ل(له67671)

وبةظثلب ححظثسل(ل.77661)وب ل ب ظهلبامة ظثس ل(لسظملل637162)بال  يثست لال  ل لل لظ ل

وب لظظ ب لةة ظظثس ل(ل1.16)بارظظاسالبااظظ تة ل رظظالحصظظللعلظظنلوسظظطلحاظظث  لةرظظابسال

وب لظ ب ل(ل67.27)اة لبالسسث لبااظثحرلوةال ل لبا سطلبالاث  لا(.2.713)ةرابسال

ل.(ل1.62)ةة ثس ل

ة االرسال عرض معامالت االرتباط بين القدرات البدنية الخاصة ودق  4-1-2

 الساحق بالكرة الطائرة

  ا لب ححثسل  ض ثهلباحلثلوباح لا صلعلنلو   لعالة لبساحثبلةخحل  ل  لللللللل

لبال ححثسبهل ل   لبائث  ا ل ثاك ا لبااثحر لبالسسث  لو ة  لباخث   لباحا    باراسبه

لباحلن   لباة    لال  ب  ل ثاحلث لباخث   لبالساحثبلت لةةثةل لبسحخابه لبان لباحثحنث  اي 

بالباراسبهلباحا   لو ة لبالسسث لبااثحرلوكمثل  للكلل  الةللي  (ل   س  )باحا طل

ل(.6)ة ضحل  لباياو ل

ل(6) او ل

لث لبااثحرل  لبال ححثسبهلباحلن  ت ضحلةةثةالهلبالساحثبل  للباراسبهلباحا   لو ة لبالسس

سلااة لبالسسث للباراسبهلباحا   لله

لبااثحر

لبااالا ل(سهل)ل(س)

للباراسالباا تة لال  ل لل6

ل67.27

ل

لل1.91

ل1.69

لةة  ت ل

لةة  ت لل1.96لباراسالبال  يثست لال سبع لل2

لةة  ت لل1.19لباراسالبال  يثست لال  ل لل3

لا  لةة  ت ل1.26لباراسالباا تةهلال سبع لل6

 (2.40), ( 2.25)ى داللة ومستو( 14)عند درجة حرية  لجدوليةا(رت)قيمة  تبلغ



ةةثةالهلبالساحثبل  للباراسبهلباحا   لوبالسسث لبااثحرل ثاك ال(ل6)تح للباياو للللل

ل لبائث  ا لال سبع للوبالسسث لت لبال  يثست  لةةثةللبالساحثبل  للباراسا ل لال لة م  بذ

ةمثلتا لعلنلةة  ت ل(ل1.69)لباحثاال لباياوا  (سه)ة م للوه لةل(ل1.91)بااثحرل

ل.لبالساحثب

و الحالبتضثلب لةةثةللبالساحثبل  للباراسالبال  يثست لال  ل للوبالسسث لبااثحرللل

لتا لعلنلل(1.69)لياوا  لباحثاال با(سه)ة م لوه لبعلنلةلل(ل1.96) رال لال ل ةمث

باراسالباا تة لال سبع للبالسسث لبااثحرل رالةةثةللبالساحثبلوبةثلتلةة  ت لبالساحثب

ةةثةللبالساحثبلوبةثلتل(1.69)باحثاال لياوا  با(سه)لة م له لبعلنلةلو(ل1.19) ل ل

ل لةرابسهث لال  ل للوبالسسث لبااثحرل رالحصل لعلنلة م  لباا تة  (ل1.26)باراسا

ةمثلتا لب لبالساحثبلا  لةة   ل  لل(1.69)لباحثاال لياوا  با(سه)ة م لله لبةللةلو

لبااثحر لبالسسث  لو ة  لال سبع ل لباا تة  لباراسا لبال ححثسهلت ل م ع ل ث  و الحا

(ل66)ع ال س  لح ت ل(ل1.69)بكح لةللباياوا  لباحثاالهل(لسه)بامحل ث لامحة ل ر مل

ل ل الاه ل.1.12)وةاح ى لة م ل( لةل لبةل ل كث   لال  ل ل لباا تةه لباراسا لة م  ةثعاب

ل.باياوا  ل

ال مناقشة نتائج معامالت االرتباط بين القدرات البدينة الخاصة واالرس -4-2

 .الساحق بالكرة الطائرة 

ل لباياو  ل ل ال  لةل ل6) الحا لباحا طل( لبالساحثب لةةثةاله ل ر ثس وباخثص

ل  للباراسبهلباحا   لباخث هل(ل   س  ) لبائث  ا لبذلوبالسسث لبااثحرل ثاك ا  ا لت

بساحثبلذولعالة لةة  ت ل  للباراسالل  لعالة علنلو (ل3)با حث البامح   ل  لباياو ل

له ال لباحثحنث  لوتةزو لبائث  ا ل ثاك ا لبااثحر لبالسسث  ل ة  لةع لال سبع ل باا تة 

بامة  ت ل  لبالساحثبلك  لب لالعفلك البائث  التر هل ل كثهلة كح لةنللباةالة ل

(لةلمالحاللعالو )ثملباض  له بلةثلبا رلةعلسي لل–با ثفلبولبار زلل-ة  لباك ا

ل لبان لبشثس لبذ ل ثاا ع ل" لبامم زا لبار ا ل    لبان لتلحثر لبائث  ا لك ا لالعف ب 



ل ل لس تع ل مكل لو لباك ا لاض   لعثا ث لبا ثف لتاحئ ع لححن لبا  ل ل "اةضاله
(1)

تل

ل   له ثكلعالة لبساحثبل لع البا   البانلباياو لبعالا ةة  ت لا  لو الحالبتضث

لبااثحر لبالسسث  ل ةه لال  ل ل لباا تةه لباراسا لباحثحنث لل ثاك ال  ل لوتةزو بائث  ا

ل لةة  ت  لا   لعالة  لو    ل ال لسحف لباماس  ل لوا ك ز لبهحمثه ل   لسيت م حاف

حصص ملباحاستح  لعلنلائ ت لباراسالبال  يثست لباخث  ل ةضالهلبا  ل للةمثلواال

ل  ل لبال خ ثب لةرث ل لال  ل ل لبال  يثست  لباراسا لةرابس لزتث ا ل   لب ةكثس ث ائ سب

لبارا لة ثسبهلةاح ى لا     لع ا لباالعح ل لا ك ز لةل  لبان لب ى لو ثاحثا  لباا تة  سا

لبالسسث لبااثحرل ثاك البائث  ا

ل  لباياو ل لال سبع للوبام ضل  لبال  يثست  ل6) ا ل حث الب ححثسبهلباراسا علنل(

لبائث  ا ل ثاك ا لبااثحر لبالسسث  لة ثسا لو  ل ل    ث لبساحثب لعالة  لو    وتةزولت

بالساحثبلبانلبالا  لباح لاؤ ىل  ثله البام ثسالوكن البحح ث  ثللت ةة  باحثحنث له ال

ك البائث  الك   ثلامنللة ثسالالةفل وسلحثسمل  ل حث البامحثستثهلباةللةحللالعح ل

ل لبامحثسبا لبث ثل لعل  ث ل كن ا لبا  تر لالعح  ل  ثل.الص   لترع لباح  لاال ئثل  ح ي 

  لي ل ةثا  لستثض  لةلل و ل(لباحك  ك)باماب ة  لبذلالتمكللبارث لبال بللبال ك ل

ل لةع لبا ر لةث لوه ب لبا ةثا   ل حلك لباخث   لباحا    لباص ثه ل ل لل)بةحالك ب  به م

لبالا   ل لبان( لبشثس لةاسبا ثل"بذ ل حئ س لاحئ س لبام ثست  لباراسبه لةاح ى ب 

."باحا   
(2)

ا بلت كزلعل  ثلةللةحللباماس  لل ال لبا حابهلباحاستح  لةمثلت االزتث الل

لبانل لباك ا لبتصث  لبةكث    لاز ب  لائ سهث ل   لوباح  لال سبع ل لبال  يثست  لباراسا   

لبامكث لباصل حلو اةهلعثا  لو مكللكح  لعلنل

للل لباراسا لب ته ا لبذ لتؤ" لب  لتاحئ ع ل   ه لة ت  لعضاله لتمحلك لبا     لبالالعف

"بام ثسال ثار الوباا ع لبامئل   ل  لبامحثستثهلال لضالطلباخصمل
(2)

ل.ل

                                       
لللل
(1)

ل.19تص6996 بسلبامةثس تل:لبارثه ال.لعلملباحاستفلبا تثض .ةلمالحاللعالو ل
(2)

تلزلةيل لباح    لبا تثض  للباراسبهلباحا   لوعالةح ثل ماح ىلبال يثزلبام ثس لااىلالعح لك البائث  ا.لب  به مل ل للبالا  ل 

ل.93صت6376992ت ثةة ل الاب 
(ل(2

ل.97صت6991تة كزلباكحث لال م ل:بارثه ا.للباراهبامات لبا   لاك ال.لح   لةلم  ل



با  لتح للعالة لبالساحظثبلذبهلبااالاظ ل(لل3)لبذل ا لبا حث الباح ل   هل  لباياو للل

بالحصث   لالراسالبال  يثستظ لالظ  ل للةظعلة ظثسالبالسسظث لبااظثحرل ظثاك البائظث  التل

 لحاظفلسيت ظمل ظ لبهحمظثهلوا ك ظزلبامظاس  لل ظال لوتةزولباحثحنث لسحفله البامة  تظ

حصص ملباحاستح  لعلنلائ ت لباراسالبال  يثست لباخث  ل ةضالهلبا  ل لللامثلا ظثل

ةللبالهم  لباكح  ال  لبتئث لباالعح للبانلبعلنل رئ لو ثاحثا لض  لباك الو ثامكلل

اةظالبارظاسال"ل ا ظث ر(لبا ثهلعحظالباظ حمل)وه بلةثلبكااهلتلباصل حلبانلبسبلبام ث سل

 هظثل بال  يثست لاةضالهلبا  ل للةللبهملباراسبهلباحا   لبا   ا لوباح لال الةظللو 

  لبال مئ لباح لتحئلفلبال بلل   ثلبا ثفلباةظثا لوباحصظ تفل ظ لكظ البااظل لوالظاثل

"بازتث ال  لةاثح لبا ثفلباةم   لاحةثلاحئ ت لباراسالبال  يثست 
(1) 

ل

 الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات -5

 :االستنتاجات -5-1

 :استنتج الباحثان ان 

 ةظ لب بللبالسسظث لبااظثحرل  للبارظاسالبال  يثستظ لالظ سبع للوله ثكلعالة لةة  ت  -6

ل.ااىلباة   لباحلن  

 ظظ للبارظظاسالبال  يثستظظ لالظظ  ل للو ةظظ لب بللبالسسظظث للةة  تظظ ه ظظثكلعالةظظ لبساحظظثبل -2

 .بااثحرلااىلع   لباحلثل

و ة لب بللبالسسث لبااثحرللال سبع لا سله ثكلبساحثبل  للباراسالباا تة ل -3

 .ل ثاك البائث  الااىلب  ب لع   لباحلثل

ا  العالةظ لبساحظثبلةة  تظ ل ظ للبارظاسالبااظ تةهلالظ سبع للو ةظ لب بللبالسسظث لال -6

 .لبااثحرلااىلب  ب لع   لباحلث

ل

                                       
(

1
 ثعل  لباحاستفلباحل  ةح  لعلنلةاث لبا ثفلباةم   لوبث هثلعلنلباض   لبااثحر لو ةللباراسبهل.لبا ثهلعحالبا حمللةلمال(

ل.262صت6276997باةا ل ثةة لبالسك است لتل-باميل لباةلم  لاكل  لباح    لبا تثض  لالح ثه.لباحا   لباخث  ل ثاك البائث  ال

ل



 :التوصيـات 5-2

ل:  لببثسلبا حث الباح لاملباح  للبا  ثلوضعلباحثحنث لعاالا   ثهلوكمثلتثا 

باح ك ظظظالعلظظظنلبالهحمظظظثهل حئظظظ ت لبارظظظاسبهلباحا  ظظظ لباخث ظظظ لو ثاظظظ بهلبارظظظ ال -6

بال  يثست لال  ل للالساحثب ثلباةثا ل اة لبالسسث لبااثحرل ظثاك البائظث  الاظاىلع  ظ ل

ل.باحلثل

علظنلائظ ت لبارظاسبهلباحا  ظ للملباحاستح ظ وحابا ض وسالبعحمث لباماس  لل  ل -2

 .و مكللعثهلامثلا ثلةللبالهم  لباكح  ال  ل ة لب بللبالسسث لبااثحرل ثاك البائث  ال

 .لب  بلل سبس لةمث  هلعلنلع  ثهلةمثثلهلو راسبهل ا   لوة ثسهلب  ىل -3

 

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 المصادر 

   لبالا ل ل ل لب  به م لبام ثس ل. لبال يثز ل ماح ى لوعالةح ث لباحا    باراسبه

ل.6992ت الاب  ثةة لتلةيل لباح    لبا تثض  ل.للااىلالعح لك البائث  ا

 لبا      ل لباراسبه لو ةل لباةضل   لبار ا لباحم م ؛ لسلمث  ل ح ح آةث 

سسثا ل)لباالوكاي    لوعالةح مثل اة لب بللبام ثسبهلبا ي ة  ل ثاك البائث  ا

ل.2116(ل ثةة ل الاب /لةث اح  ل

 لةلما لبا حمل لعحا لبا ثه لبا ثفل. لةاث  لعلن لباحل  ةح   لباحاستف  ثعل  

باةم   لوبث هثلعلنلباض   لبااثحر لو ةللباراسبهلباحا   لباخث  ل ثاك ال

 ثةة لبالسك است لتلل-باميل لباةلم  لاكل  لباح    لبا تثض  لالح ثه.لبائث  ال

ل.6997تباةا 

 لبحما؛ لبا تثض بس ائ تا  لباحاستف لو ظ تثه لت.لس لبا ك ل:ثارثه ا  بس

ل.تل6999باة   ت

 ل.6991تة كزلباكحث لال م ل:بارثه ا.للبامات لبا   لاك الباراه.لح   لةلم  ل

  لبايم ل لحمث  لسةا ل. لبائث  ا لباك ا لوالك م. لوااستف للاةلم لب لل6ت لا ح ث :لت

ل.ل6997ة م سبهلبااث علةللب  تللتل

 ل لشثك لزك ل ئث    لبائث  ا: لباك ا لبلة س ع  لل6ت ل) ل بسلبا ك ل: عمث لت

ل(.ل6991باة   لالئحثع لوبا م لتل

 بال ححثسبهلوةحث  للبالحصثلل  لباميث ل.لة سل ث  لتل ائ تاا لبحمال

ل.ل6917ةئحة لباحةل ملباةثا لتل.للبا تثض 

 لبحما؛ لو ائ تا  لحا ل لحال للةثسم لبالتزوا    لباةضل  ل.6بتباحاستف

ل.ل6979ةئحة لبا بللباة   تل: ثةة ل الاب ل

 ل لوب  و  لهل  لسل مث  ل. لبار ى لباةث  لباة   ل. لبا ك  لت بس بارثه ا

 .39ص(6917ت



 ا ث  لامثستللباا   س  لاحئ ت لبار الباخث  لعلنلة ال.لا ثلب  به مل ثسم

ل-61)و ة لباحص تفل ال لباي البامخحلفلاالعح لك البا البامحث ل ثعمثسل

  .2111 ثةة ل الاب تل(ل كح سبابب وح ل)لس  ت(ل21

 لبام ةمة لعحا لوحما  لحا  ل ل حل  للما لبائث  الل.. لاك ا لباةلم   بألسس

ل.ل6911تلةؤسا لسوزلبا  سفل:لبارثه ال.لل6ب.للوب قلبار ثس

 للب ححثسبهلبأل بللبال ك .لةلمالحاللعالو لوةلمال ص لبااتللسض ب ل.

ل.ل6996بسلبا ك لباة   لت :بارثه ا.ل3ب

 ل لبام ةم لعحا لوحما  لحاث  ل ل حل  لةلما لبائث  ال. لالك ا لباةلم   بألسس

ل.ل6997ة كزلباكحث لال م لتل:للبارثه اتل6تلبوب قلبار ثسل

 ل لبا ثس   ل ثسم لةلما لت لإ  به م لبامي ا لعحا لة وب  لبا    ل: بإلحصثل

تلعمث لتل بسلبا ك لل1تلبلوبالسحاالا ل  لةيثالهلو ل ثلباح    لبا تثض  

 .2000تلباة   


.6996 بسلبامةثس تل:لارثه الب.لعلملباحاستفلبا تثض .ةلمالحاللعالو  

ل

ل

 Arieselinger. Power Volleyball. The Serve.  

 (19)Bob Gambarda. Serving. The AVC A Volley Hand 

Book of American  

 Press, 5460, 33
rd

 street, SE. Grand Rapids, Michigan, 

1987.  

 Berthold Frohner, Bernd Zimmermenn: Selected 

Developments of Men Volleyball in Olympics Games in 

Atlanta, The Coach Overtly Technical for Volleyball 

Coaches, Published by E. L.V. B. Vol. 4. Dec. 1997.  

ل

ل



ل(6)بامللرل

 استمارة ترشيح أ االختبارات للقدرات البدنية الخاصة 

 

 المحترم      األستاذ الةاضل 

 

ل...ال  لب ح ل  

 ةللباراسبهلباحا   لباخث  للوعالةح ثل)للت وهلباحثحنث لبار ثهل اسبسحهلبام س ة للل

وضعلباحثحثلتل(لس  ل61-61) اة لبالسسث لبااثحرل ثاك البائث  الالمحث ل  عمثسل

ل لباةلم   لبامصث س لعلن لةاح ابً لب ححثسبه لعاا لذو ل. لةل ل   كم لباحثحنث  لت با وامث

ميث لشثك تللا لي اتحملباة  ل  لا ش حلبأل ححثسلبال حصثصللبلوباخح ال  له بلبا

ل.يةثهلبأل ححثسلبام ثسفلل(لللل)للبأل افليةثهلكللةاسال  ضعليشثسالل

لةالحظ ل ل  لبامكث لباخثصل: ت  نلبضث  لي لب ححثسلا  لة    لوا و هلة ثسحثً

ل.وباح ش  لعل هل

ل

لوارحل بل ث رلبامك لوباحرات 

لباحثحنث لللللللللللل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

:باح ة عل  

:بالسمل  

:بالرفلباةلم ل  

:ةكث لباةملل  

:باح ستخل  

 

 

 



 لالختبارات المرشحة لقياس القدرات البدنية ا  

بعض القدرات البدنية  ت

 الخاصة 

 التأشير عليها  ت

 

.1 

 

لعضالت  القدرة األنةجارية

 الذراعين 

أماماً باليدين من فوق ( كغم3)من وضع الوقوف رمي الكرة الطبية  1.

 الرأس 

أماماً باليدين ( كغم 3)من وضع الجلوس على كرسي رمي الكرة الطبية  2.

 من مستوى الصدر

 

.2 

 

القدرة االنةجارية لعضالت 

 الرجلين

 القةز العمودي من الثبات 1.

 القةز العريض من الثبات  2.

 

.3 

 

 القدرة السريعة للرجلين

 (22)من وضع الوقوف ثني ومد الركبتين كامالً لمدة  1.

 لكل رجل على حدة (ثانية  (12)الحجل لألمام أقصى مسافة لمدة  3.

 

.4 

 

 القدرة السريعة للذراعين 

1 
 ثا( 12)دة مالضغط من وضع االستناد االماي ول
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ل(2)بامللرل

لتح للبسمثللباخح بللبا تللع ض لعل  ملبال ححثسبهلباحا   لاال بلا ش ل ث

 ةكث لباةملل بال حصثص بالسمل ه

 كل  لباح    لبا تثض  - ثةة ل ث ل ب ححثسلوة ثس ةلمال ثسملبا ثس  .ل .لي 6

 كل  لباح    لبا تثض  - ثةة ل الاب  ب ب رلااستس  ث  لهثشم.ل .لي 2

 كل  لباح    لبا تثض  - ثةة ل الاب  اةلّملح ك  تة  ل    .ل .لي 3

 كل  لباح    لبا تثض  لل- ثةةهل ث ل ة ثسلوار تمل  لعثة لسة الباخ كث  ل.ي 6

 ل كل  لباح    لبا تثض - ثةةهل ث لل اةلملح ك لك البث  ال  ل ثهاالعحالزتال.ي 2

 كل  لباح    لبا تثض  - ثةة ل ث لل بث  اااستفلك ال  لس  لل ثسملبامالمثو ل.ه.ي 1

 كل  لباح    لبا تثض  ل- ثةةهلك  الل ااستفلك البث  ا  لحح فلعل لبثه ل.ه.ي 7

 ا تثض  لبكل  لباح    ل- ثةةهلبامن نل ة ثسلوار تمل  لةلمالةئ لع بكل.ه.ي 1

 كل  لباح    لبا تثض  ل- ثةةهل ث لل ة ثسلوار تمل  لح اسلعحالبا ضثلب ب ل.ه.ي 9

ل

 

 


