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 ملخص البحث
ُتعدُّ لعبة الُكرة الطائرة ثالث أكثر األلعاب الشعبية في العالم بعد ُكرة القدم والسلة، لذا فِإنَّ  

للعبة مكانتها المرموقة بين باقي األلعاب، ولها ممارسيها في ُكّل أنحاء العالم، فضًلا عن وصول 
اإلتقان. لقد هدفت الّدراسة ِإلى وضع تمرينات باستخدام أدوات تدريبية األداء ِإلى أعلى درجات 

متنوعة لغرض تنمية القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة، والتي ُتعدُّ القاعدة األساسّية لرفع 
اإلمكانات الهجومية لًلعبي الُكرة الطائرة، لذا استخدم الباحثان المنهج التجريبي بتصميم المجموعة 
الوحدة لمًلءمته طبيعة البحث، واشتملت عينة البحث على العبي المنتخب الوطني العراقّي للكرة 

( العباا، وهم يمثلون مجتمع البحث تمثيًلا صادقاا وحقيقياا، كما َتمَّ إجراء 21الطائرة، والبالغ عددهم )
 عرض النتائج ها إحصائياا، ثمَّ االختبارات القبلية والبعدية، ثمَّ قام الباحثان بجمع البيانات ومعالجت

 وتحليلها ومناقشتها بصورة علمية، وعلى ضوء النتائج استنتج الباحثان ما يأتي:
 ِإنَّ للتمرينات المقترحة باستخدام أدوات تدريبية متنوعة تأثيراا كبيراا في تنمية القوة االنفجارية .2

 والقوة المميزة بالسرعة لعضًلت الرجلين والذراعين.
نمية القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة لعضًلت الرجلين والذراعين قد ساعد على ِإنَّ ت .1

تطوير بعض المهارات الهجومية اإلرسال المتموج )الفلوتر( السريع بالقفز، والضر 
 (.    1) -(4من المركزين )push pass بالساحق السريع 

 وكانت التوصيات بما يأتي: 
بأدوات تدريبية متنوعة خًلل الوحدات التدريبية للمنتخبات ضرورة استخدام تمرينات  .2

 واألندية المتقدمة والمبنية على أفضل األسس العلمّية.
ضرورة استخدام التمرينات الُمعدة في المناهج التدريبية لتطوير القوة االنفجارية والقوة  .1

 المميزة بالسرعة لعضًلت الرجلين والذراعين، خدمة لألداء المهاري.
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Abstract: 

 Volleyball is the third most popular game in the world after football and 

basketball, so the game has its place among the rest of the game, and has its 

practitioners all over the world, as well as the performance to the highest degree of 

perfection. The study aimed to develop exercises using various training tools for the 

purpose of developing the explosive force and speed characteristic, which is the basic 

basis for increasing the offensive capabilities of the volleyball players. Therefore, the 

researchers used the experimental approach in designing the unit to suit the nature of 

the research. The sample included the players of the Iraqi national football team The 

Plane, (12) players, they represent the community of research real and real 

representation, and was conducted tests tribal and remote, and then the researchers 

collected data and processed statistically, and then the presentation of results and 

analysis and discussion in a scientific way, and in the light of the results concluded the 

following: 

1. The exercises proposed using various training tools have a significant impact 

on the development of explosive force and the speed characteristic of the 

muscles of the legs and arms. 

2. The development of explosive power and the speed characteristic of the muscles 

of both legs and arms have helped to develop some of the offensive skills of 

rapid flop and fast pass. 

           The recommendations were as follows: 

1. The need to use exercises with various training tools during the experimental 

units of the teams and clubs developed and built on the best scientific 

foundations. 

2. The need to use the exercises in the training curricula to develop explosive force 

and the strength characteristic of the speed of the muscles of both men and 

arms, for the service of skill performance. 

 المقدمة: -1
لقد أضاف التقّدم العلمّي، والمعرفي، والتقني الكثير من الوسائل، والطرائق، والمناهج،  

واألساليب، التي يمكن اإلفادة منها في العملية التدريبية، لغرض االرتقاء بمستوى األلعاب الرياضية 
 بشكل عام، والكرة الطائرة بشكل خاص.

عاب التي شملها التطور بوصول األداء الفني والقدرات البدنية، وتعّد الُكرة الطائرة إحدى األل 
 والحركية، والذهنية ِإلى مرحلة االقتراب من التكامل والشمولية سواء كاَن للرجال أو النساء.

ِإنَّ التمرينات بأدوات تدريبية متنوعة كالموانع، والكرات الطبية، واألحزمة المطاطية،  
اعات، والثقاالت الرملية، فضًلا عن الساحات الرملية والساحات الملساء والصناديق المختلفة االرتف

ُتعدُّ من أفضل األساليب المستخدمة في التدريب، إذ تؤدي دوراا كبيراا في تنمية القدرة العضلية 
كالقوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة في مراحل اإلعداد العام والخاص والمنافسات، "فالقدرة 

 (.2999: 192ية مكون مركب من القوة العضلية والسرعة" )حسنين، العضل
لذا يجب على المدربين اختيار األدوات المناسبة في أثناء تنفيذ الوحدات التدريبية سواء  

على الصعيد البدني أو المهاري، لغرض تطوير القوة العضلية لعضًلت الرجلين والذراعين، بما 
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ُتعدُّ سمة الُكرة الطائرة الحديثة، ولكي ال يضيع الجهد المبذول من ينسجم من سرعة األداء، والتي 
 دون اإلفادة منُه.

وتتجلى أهمية البحث في َأنَّ األداء المهاري الهجومي لًلعبي الُكرة الطائرة يتطلب تحقيق  
أعلى مستوى من القوة المرتبطة بالسرعة، لكي يتمكن الًلعب من تحقيق أقصى ارتقاء ممكن على 

شبكة عند تنفيذ الضرب الساحق، القوس السريع أو اإلرسال المتموج بالقفز )الفلوتر األمريكي(، ال
وتعّد القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة من أهم القدرات البدنية التي تسهم بشكل فعال في بناء 

لى مستوى سلباا عالعبين يؤدون المهارات بمستوى عاٍل، وَأنَّ أي ضعف في هذه القدرات سينعكس 
األداء المهاري عن طريق عدم القدرة على التحرك داخل الملعب وعلى الشبكة، مع عدم إمكانية 
الًلعبين إكساب الُكرة السرعة العالية في أثناء الضرب الساحق أو اإلرسال المتموج، والتي ُتعدُّ من 

ا هو عملّية لسمة المميزة للكرة الطائرة حاليا العناصر الشديدة التأثير في الُكرة الطائرة الحديثة، و"َأنَّ ا
الربط المحكم بين القوة والسرعة، وعنصر الطول مع أعلى درجات اإلتقان المهاري للمهارات الفنية 
للعبة، ِممَّا أدى ِإلى تغير كبير في أسلوب تحرك الًلعبين داخل الملعب، فضًلا عن التغير في 

 أو خلف الشبكة".إستراتيجيات الخطط سواء على الشبكة 
وهذا ما حدا بالباحثين وبدافع الحرص والرغبة ِإلى التوصل ِإلى أفضل السبل واقصرها  

لتنمية القدرة العضلية للعضًلت العاملة للذراعين والرجلين، كذلك يحاول الباحثان عن طريق هذه 
ما يتًلءم ت المساعدة وبالّدراسة ِإلى التعريف بأنسب الطرائق العلمّية الستخدام التمرينات باألدوا

 مع تطور اللعبة على الصعيد الدولي.
َأّما مشكلة البحث فهي َأنَّ َأغلب الًلعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني اأَلّول يعانون  

من ضعف واضح في القدرات البدنية، ومنها القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة للذراعين 
مقارنتهم مع المنتخبات العربّية، أو اآلسيوية، أو العالمية في هذا المجال،  والرجلين، والِسيََّما عند

ِممَّا يعني قلة اهتمام مدربي الفئات العمرية أو األندية العراقّية المختلفة بهذا الجانب، ِممَّا يؤدي 
 ِإلى وصول العبين المنتخب الوطني غير قادرين على تحقيق اإلنجاز المطلوب.

لبحث: َتَعرُّف تأثير التمرينات باستخدام أدوات تدريبية متنوعة على تنمية وكانت أهداف ا 
القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة لًلعبين المنتخب الوطني للكرة الطائرة، وَتَعرُّف تأثير 
التمرينات بأدوات تدريبية متنوعة على بعض المهارات الهجومية لًلعبين المنتخب الوطني للكرة 

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

استخدم الباحثان المنهج التجريبي بالتصميم ذو المجموعة الوحدة لمًلءمته طبيعة البحث،  
فهو "الطريقة التي يتوصل بها اإلنسان بكيفية علمية منطقية منسقة مع الواقع ِإلى إدراك حقيقة من 

 (.1004: 12لها، وهو البديل الكتساب المعرفة العلمّية" )الشوك، الكبيسي، الحقائق التي كاَن يجه
 عينة البحث: 2-2

لقد َتمَّ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية، والتي اشتملت على العبي المنتخب الوطني  
ستخدام ( العباا، ولمعرفة التجانس لدى عينة البحث ا21العراقّي بالُكرة الطائرة، والبالغ عددهم )

الباحثان المتغيرات اآلتية: )العمر الزمني، والعمر التدريبي، والطول، والوزن(، كما هو مبين في 
 (2الجدول )

 يبين تجانس عينة البحث التوزيع الطبيعي لمؤشرات النمو. (1الجدول )

 خطوات إجراء البحث: 2-3
 االختبارات القبلية: 2-3-1

وذلك  21/22/1022بتاريخ  قام الباحثان بإجراء االختبارات القبلية على أفراد عينة البحث 
لغرض عزو النتائج التي تظهر بعد تطبيق التمرينات ِإلى المتغير المستقل، وقد َتمَّ إجراء االختبارات 
في القاعة المغلقة للنادي األرمني الرياضي، إذ سبق تطبيق االختبارات محاضرة تعريفية بطبيعة 

 ة.االختبارات وأهميتها، وضرورة تطبيقها بدقة ومصداقي
 التمرينات المستخدمة في البحث: 2-3-2

 كغم(.2تمرين االرتداد بالرجلين معاا أقصى ارتفاع مع حماالت رملية للرجلين والذراعين ) .2
 م(.10حمل ُكرة طبية مع أداء حجًلت بشكل متبادل لمسافة ) .1
 سم(.00صناديق( ارتفاع الصندوق ) 1الوثب العميق بالرجلين معاا ) .1
 سم(.21-41جوة على الصناديق، ارتفاع الصندوق )الوثب العميق مع الف .4
يجلس الًلعبون على مصطبة، وعند اإلشارة يقوم الًلعبون بالنهوض والقفز فوق  .1

 المصطبة ثمَّ الرجوع للمكان.

 االلتواء االنحراف الوسيط الخطأ الوسط الحسابي المتغيرات
 0.910 1.420 10.100 2.104 19.422 العمر الزمني
 2.400 1.220 20.000 2.494 20.002 العمر التدريبي

 0.299 1.100 290.000 2.149 290.922 الطول
 0.102 4.101 00.000 2.111 00.101 الوزن
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يلبس الًلعب حزام مطاطي يمسك الًلعب اآلخر بطرف الحزام، وعند اإلشارة ينطلق  .0
 الًلعب بأقصى سرعة.

م( على الرجلين )يمين يسار( باستخدام السلم مع ثقالة 20مسافة )رفع ركبتين بالتعاقب ل .2
 كغم(.2رملية )

 قفز موانع من الثبات بقدمين متساويين )دبل رجل(. .0
 كغم( ِإلى الزميل بالقفز بكلتا اليدين.1مناولة ُكرة طبية زنة ) .9
 كغم( ضغط ِإلى األسفل يفتح الساقين أبعد ما يمكن.20( وزن )1دمبلص عدد ) .20
 كغم( بذراع واحدة أبعد مسافة ممكنة.1ُكرة طبية ِإلى الزميل زنة ) تمرير .22
 سحب بار حديدي من األرض، ثمَّ عمل كلين، والرجوع ِإلى الوضع االبتدائي. .21
سم(، ثمَّ االنطًلق بسرعة 10القفز الجانبي من فوق ثًلثة صناديق ارتفاع الصندوق ) .21

 م(.10)
قفز منتصف خط النهاية، يقوم الًلعب بال ثًلثة موانع بشكل مربع ناقص ضلع، توضع في .24

 م(.10ِإلى جانب اليمين ثمَّ اليسار ثمَّ األمام، والرجوع للخلف واالنطًلق بسرعة )
 القفز مع رفع الركبتين بالتعاقب على الرجلين باستخدام حبل مطاط. .21
 لبس سترة حديدية القفز على المصطبة بكلتا القدمين ثمَّ الرجوع لألرض. .20
 سم( والرجوع ِإلى األرض.10ديدية ثمَّ القفز بالتعاقب على مصطبة ارتفاع )لبس سترة ح .22
كغم( القفز ِإلى األعلى بكل قوة، ثمَّ ضرب الُكرة 1سحب ُكرة طبية من األرض زنة ) .20

 باألرض بقوة.
 نشر بار حديد ِإلى األعلى من األرض )خطف( ثمَّ القفز ِإلى األعلى. .29
 م(.10والمشي مسافة ) من وضع القرفصاء لبس سترة حديدية، .10

 الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة: 2-4
(، وساعة توقيت، ُكرة Dellالمصادر العربّية واألجنبية، والمًلحظة، وجهاز حاسوب نوع ) 

كغم(، وشريط قياس )سم(، وطباشير، وصافرة، وملعب ُكرة طائرة قانوني، وكرات 1طبية زنة )
 طائرة، وشريط الصق.

 رات المستخدمة في البحث:االختبا 2-5
 . اختبار القوة المميزة بالسرعة للذراعين:2

 (.2902: 142اختبار االستناد األمامي )شناو( )ناجي، وأحمد،  
 . اختبار القوة المميزة بالسرعة للرجلين:1
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: 119ثا( )ناجي وأحمد، 10اختبار عدد مرات رفع الركبتين وخفضهما، أعلى تردد ممكن بمدة ) 
2902.) 

 . اختبار القوة االنفجارية للذراعين:1
 (.2992: 100كغم( باليدين )حسنين، وعبدالمنعم، 1اختبار رمي ُكرة طبية زنة ) 

 . اختبار القوة االنفجارية للرجلين:4
 (.1004: 00اختبار الوثب العمودي من الثبات )الحكيم،  

 (.2992: 110. اختبار قياس دقة مهارة اإلرسال. )حسنين، 1
 (.2992: 142ختبار الضرب الساحق المستقيم. )حسنين، . ا0
 االختبارات البعدية: 2-6

بعد االنتهاء من تطبيق التمرينات في الوحدات التدريبية للمنتخب قام الباحثان بإجراء االختبارات  
ريخ االبعدية على عينة البحث، مع مراعاة توافر الظروف التي استتتتتتتخدمت في االختبارات القبلية، وذلك بت

 ، وفي القاعة المغلقة النادي األرمني.21/1/1020
 الوسائل اإلحصائية: 2-7

 . (SPSS)استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية 
 النتائج وتحليلها ومناقشتها: عرض-3
عرض نتااائج اختبااارات القوة االنفجاااريااة والقوة المميزة بااالسااااااااارعااة للاا راعين والرجلين القبليااة  3-1

 لبحث وتحليلها:والبعدية لعينة ا
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية والبعدية والخطأ  (2الجدول )

 المعياري للمتغيرات قيد البحث.
 الخطأ المعياري االنحراف المعياري العينة الوسط الحسابي االختبار المتغيرات

 القوة االنفجارية لل راعين
 11.251 القبلي

12 

1.131 1.320 
 1.355 1.231 11.333 البعدي

 القوة االنفجارية للرجلين
 1.163 1.210 3.154 القبلي
 1.156 1.104 3.106 البعدي

 القوة المميزة بالسرعة لل راعين
 1.554 5.314 75.017 القبلي
 1.624 5.627 70.751 البعدي

 القوة المميزة بالسرعة للرجلين
 1.420 1.415 16.251 القبلي
 1.515 1.714 11.511 البعدي

 (1اإلرسال )
 1.110 3.520 61.511 القبلي
 1.704 6.216 71.511 البعدي

 الضرب الساحق المستقيم
 1.511 2.131 13.133 القبلي
 1.432 1.407 17.333 البعدي
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 يد البحث( يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات ق1الشكل )

( قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لًلختبارات 2( والشكل )1يتبين من الجدول ) 
القبلية والبعدية والخطأ المعياري الختبارات القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة للذراعين والرجلين 

( 20.110فجارية للذراعين )لعينة البحث، إذ بلغ الوسط الحسابي لًلختبار القبلي للقوة االن
(، في حين كاَن الوسط الحسابي 0.119(، والخطأ المعياري )2.210واالنحراف المعياري )

(، وبلغ 0.111(، والخطأ المعياري )2.112(، واالنحراف المعياري )22.111لًلختبار البعدي )
نحراف المعياري (، واال1.214الوسط الحسابي لًلختبار القبلي للقوة االنفجارية للرجلين )

( واالنحراف المعياري 1.290(، أمَّا لًلختبار البعدي فقد بلغ )0.001(، ونسبة الخطأ )0.129)
(، فيما بلغ الوسط الحسابي لًلختبار القبلي للقوة المميزة 0.010(، والخطأ المعياري )0.294)

(، َأّما 2.114) (، وخطأ معياري1.104(، وبانحراف معياري قدره )21.922بالسرعة للرجلين )
(، ونسبة خطأ 1.012(، وبانحراف معياري )29.210الوسط الحسابي لًلختبار البعدي فكان )

(، فيما بلغ الوسط الحسابي الختبار القوة المميزة بالسرعة للذراعين في االختبار القبلي 2.014)
حسابي (، فيما بلغ الوسط ال0.419(، ونسبة خطأ )2.401( وبانحراف معياري )20.110)

(، وبلغ الوسط 0.121(، وخطأ معياري )2.204(، وبانحراف معياري )20.100لًلختبار البعدي )
(، وخطأ 1.119(، واالنحراف المعياري )02.100الحسابي لًلختبار القبلي لإلرسال )الفلوتر( )

( وبانحراف معياري 20.100(، فيما بلغ الوسط الحسابي لًلختبار البعدي )2.029معياري )
(، وبلغ الوسط الحسابي لًلختبار القبلي للضرب الساحق 2.294(، وخطأ معياري )0.120)

(، فيما بلغ الوسط 0.100(، وخطأ معياري )1.010( وبانحراف معياري )21.011المستقيم )
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(، ونسبة خطأ معياري 2.492( وبانحراف معياري )22.111الحسابي لًلختبار البعدي )
(0.411.) 

( المحسوبة ونسبة tرق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي )يبين ف (3الجدول )
 الخطأ بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث.

 نسبة الخطأ tقيمة  ها ع ف ف-س المتغيرات
 1.125 2.611 1.417 1.443 -1.113 القوة االنفجارية لل راعين
 1.617 1.520 1.170 1.273 -1.142 القوة االنفجارية للرجلين

 1.111 5.435 1.715 2.443 -3.133 القوة المميزة بالسرعة لل راعين
 1.111 12.530 1.170 1.622 -2.251 القوة المميزة بالسرعة للرجلين

 1.111 1.174 1.115 3.161 -0.111 (1اإلرسال )
 1.111 5.745 1.610 2.111 -3.511 الضرب الساحق المستقيم

  
(، -2.001( َأنَّ فروق األوستتتتتتتتتتتتتتاط الحستتتتتتتتتتتتتتابيتة للقوة االنفجارية قد بلغت )1ن الجتدول )يتبين م 

(، 0.011( وبنستتتتبة خطأ )1.000( المحستتتتوبة )t(، فيما بلغت قيمة )2.441وانحراف معياري )
ِممَّا يدّل على وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث ولمصلحة االختبار 

(، وبانحراف معياري -0.041فيما بلغ فروق األوستاط الحسابية للقوة االنفجارية رجلين )البعدي، 
(، ِممَّا يدّل على عدم 0.002(، وبنستتتتتتبة خطأ )0.119( المحستتتتتتوبة )t(، وبلغت قيمة )0.121)

وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث، وبلغ فروق األوستتتتتتتاط الحستتتتتتتابية 
( t(، فيمتتا بلغتتت قيمتتة )1.441( وانحراف معيتتاري )-1.011لمميزة بتتالستتتتتتتتتتتتتترعتتة للرجلين )للقوة ا

(، ِممَّا يعني وجود فروق معنوية بين االختبارين 0.000(، وبنستتتتتتتتتتبة خطأ )1.411المحستتتتتتتتتتوبة )
القبلي والبعدي ولمصتتتلحة االختبار البعدي، وبلغ فروق األوستتتاط الحستتتابية للقوة المميزة بالستتترعة 

( 21.1192( المحستتوبة )t(، فيما بلغت قيمة )0.011( وبانحراف معياري )-1.110للذراعين )
(، ِممَّا يعني وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصتتتتلحة 0.000ونستتتتبة خطأ )

( وبانحراف معياري -9.000االختبار البعدي، وبلغ فروق األوستتتتتاط الحستتتتتابية لمهارة اإلرستتتتتال )
(، ِممَّا يدّل على وجود 0.000( ونسبة خطأ )0.024( المحسوبة )tلغت قيمة )(، فيما ب1.002)

فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصتتتتتتتتتتتتلحة االختبار البعدي، َأّما فروق األوستتتتتتتتتتتتتاط 
( وبلغت 1.22( وبانحراف معياري )-1.100الحستتتتتابية للضتتتتترب الستتتتتاحق المستتتتتتقيم فقد بلغت )

(، ِممَّا يدّل على وجود فروق معنوية بين 0.000( وبنستتتتتتتتبة خطأ )1.241( المحستتتتتتتتوبة )tقيمة )
 االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي.
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 مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث: 3-2
 ( وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي في القوة االنفجارية1يتبين من الجدول ) 

للذراعين ولمصلحة االختبار البعدي، ويعزو الباحثان تلك الفروق ِإلى التمرينات باستخدام األدوات 
المساعدة، ِممَّا أدى على تنمية القوة االنفجارية للذراعين "يرتفع مستوى اإلنجاز بسرعة أثناء 

 (.2900: 201استعمال تمارين جديدة لم يتعود عليها الرياضي" )نصيف، 
الباحثان مع )زكي ُمَحمَّد حسن( "بَأنَّ أداء هذه التمرينات باستخدام أدوات تزيد  كما يتفق 

 (.2992: 10من صعوبة األداء، وذلك بهدف رفع كفاءة الًلعب" )حسن، 
ويرى الباحثان َأنَّ ظهور التأثير في القوة العضلية للذراعين هو استخدام المدربين لألدوات  

ية الصباحية والمسائية، وهو من شأنه رفع مستوى الًلعبين بدنياا المتنوعة في الوحدات التدريب
ومهارياا، كما يًلحظ في الجدول عدم وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للقوة 
االنفجارية للرجلين، ويعزو الباحثان ذلك ِإلى َأنَّ العضًلت العاملة للرجلين تحتاج ِإلى وقت طويل 

ث فيها تغير في القوة، وفي زيادة سمك األلياف العضلية، وسرعة التقلص العضلي، نسبياا لكي يحد
وَأنَّ التمرينات باألدوات المساعدة ال تكفي إلحداث التغير المناسب في قدرة العضًلت وكفاءتها، 
نتيجة كبر حجم العضًلت وقوتها، فضًلا عن التأخير الزمني في استخدام األدوات سابقاا، ِممَّا 

ل فرصة اإلفادة من التمرينات عندما يصل الًلعب ِإلى مستوى متقدم من األداء، وهذا هو الفرق يقل
الجوهري بين الًلعب العراقّي والًلعب األجنبي، إذ يكون لتأسيس الًلعب وبناؤه النصيب األكبر 

 في التطور والتقدم.
ة المميزة ي في القو ويظهر في الجدول وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعد 

بالسرعة للرجلين ولمصلحة االختبار البعدي، ِممَّا يعني حدوث تغير في سرعة االنقباضات العضلية 
لعضًلت الرجلين، نتيجة استخدام التمرينات باألدوات المساعدة وعلى فترتين صباحية ومسائية، 

ة، ية لعبة الُكرة الطائر إذ كاَن لها األثر الواضح في حدوث التطور، والذي يتناسب مع خصوص
و"َأنَّ أهم الوسائل التي تستخدم في اإلعداد الخاص لتنمية القوة المميزة بالسرعة تمرينات خاصة 

(، كما يرى الباحثان َأنَّ استخدام أدوات بمقاومات 2991: 210منتقاة في طبيعة الحركة" )شكري، 
عن طريق استخدام القوة مع أقصى خفيفة ومتوسطة بأعلى سرعة أدى ِإلى زيادة سرعة األداء 

 سرعة.
كما يظهر في الجدول وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في القوة المميزة  

بالسرعة للذراعين، ويعزو الباحثان هذه الفروق ِإلى التمرينات المتقرحة، والتي يعمل جزء منها مع 
، واألثقال الخفيفة، والثقاالت مختلفة األوزان، الذراعين، وذلك عن طريق استخدام الكرات الطبية

والتي ركزت على صفتي السرعة والقوة، بوصفها من المتطلبات األساسّية لًلعب الُكرة الطائرة في 
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أثناء تنفيذ المهارات الهجومية كاإلرسال والضرب الساحق، إذ ِإنَّ سرعة الذراع الضاربة َلُه األثر 
عة العالية التي ُتعدُّ عامل حاسم في كسب النقاط، فضًلا عن زيادة الكبير في إكساب الُكرة السر 

 دفع الجسم سواء كاَن على األرض أو في أثناء االرتقاء في الهواء.
ا َأنَّ هناك فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في مهارة   ويتبين من الجدول أيضا

ان سبب ذلك ِإلى التمرينات المستخدمة في اإلرسال ولمصلحة االختبار البعدي، ويعزو الباحث
البحث، والتي ساعدت على تنمية النواحي البدنية، ِممَّا انعكس ذلك على األداء الفني لًلعبين، 
فنجاح اإلرسال ودقته يتطلب زيادة في عدد التمرينات، والتي بدورها تعمل على تحسين قدرة الًلعب 

ء الجسم الرجلين الجذع والذراعين، إذ يحتاج إرسال الحركية، فضًلا عن الربط الجيد بين أجزا
الفلوتر المتموج ِإلى إدراك الًلعب التصور العالي للمسافة والقوة إليصال الُكرة ِإلى ملعب المنافس 

 (.2902: 10"َأنَُّه عن طريق زيادة التمرين يتحسن التصور الحركي ويتكامل" )ماينل، 
ا َأنَّ هناك    فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في مهارةويظهر في الجدول أيضا

الضرب الساحق ولمصلحة االختبار البعدي، ويعزو الباحثان ذلك ِإلى التمرينات المعدة، والتي 
أدت ِإلى زيادة التنسيق العضلي بين عضًلت الجسم المختلفة لغرض إنتاج َأكبر قدر من القوة بما 

"عامل مساعد وضروري في عملّية تفاعل الًلعب مع المهارة،  يناسب مع شكل المهارة، فالتدريب
والسيطرة على حركاته، وتحقيق التناسق بين الحركات المكونة للمهارة في أداء متتابع سليم وزمن 
تقانها" )شلش،  مناسب، والتدريب المستمر على استخدام األدوات المساعدة يزيد من تطور المهارة وا 

 (.2921: 2910صبحي، 
ا َأنَّ التغير في نوعية التمرينات بين عضًلت الذراعين والرجلين في الوحدات التدريبية كم 

كاَن َلُه األثر الكبير في رفع اإلمكانية الهجومية لًلعبين، "ِإنَّ التمرينات الخاصة هي التي تهدف 
: 90لدِّين، اِإلى تنمية الصفات البدنية والنفسية المرتبطة بنوع النشاط الرياضي المختار" )خير 

2901.) 
 المصادر والمراجع:

طارق ُمَحمَّد شتتتتتتتكري، دراستتتتتتتتة مقارنة أستتتتتتتتاليب مقترحة على تنمية القوة المتفجرة للرجلين لًلعبي ُكرة  -
 .2991السلة، المجلة العلمّية، التربّية البدنية والرياضية، جامعة حلوان، كلّية التربية الرياضية، 

 .2900، بغداد، مطبعة التعليم العالي، عبد علي نصيف، مبادئ علم التدريب -
 .2992زكي ُمَحمَّد حسن، مدرب الُكرة الطائرة، القاهرة، دار المعارف،  -
كوت ماينل، التعّلم الحركي، ترجمة: عبد علي نصتيف، جامعة الموصتتل، مديرية دار الكتب للطباعة  -

 .2902والنشر، 
البصتتتتتتتتتترة، جامعة البصتتتتتتتتتترة، دار الكتب نجاح مهدي شتتتتتتتتتتلش وأكرم ُمَحمَّد صتتتتتتتتتتبحي، التعّلم الحركي،  -

 .2921للطباعة والنشر، 
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خير الدِّين، َأثر برنامج مقترح للتمرينات الخاصتتتتتتتتة على تقّدم المستتتتتتتتتوى الرقمي للوثبة الثًلثية، مجلة  -
 .2901بحوث التربّية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق، المجلد الثاني، 

اد، ل البحاث لكتابة الباحث في التربّية الرياضتتتتتتية، بغدنوري إبراهيم الشتتتتتتوك ورافع صتتتتتتالح فتحي، دلي -
   .1004مطبعة دار الشهد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


