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رب طوير القوة السريعة فاعليتها بدقة الضتأثير منهج تدريبي باالستخدام االوزان لت
 الساحق القطري بالكرة الطائرة

 م. مخلد ضياء عبد الرسول                    كلية التربية / جامعة القادسية
 مستخلص البحث

في إعداد المنهج التدريبي ،وباستخدام االوزان لغرض التعرف على تأثير هذه المنهج  الدراسة  هدفت
سريعة ، وفاعليتها بدقة ضرب الساحق، فيما افترض الباحث بأن ال توجد فروق بين في القوة ال

نتائج االختبارين القبلي والبعدي في القوة السريعة ، طبق البحث على العبي كرة الطائرة لنادي 
الديوانية الرياضي واستخدم الباحث المنهج التجريبي بأسلوب مجموعتين المتكافئتين وتم إجراء 

 االختبار ثني ومد الجذع من وضعية  وو  كأختبار ثني ومد الذراعينارات القبلية مستخدمة االختب
اختبار و  ) ثًلث حجًلت ألكبر مسافة لكل رجل على حدة ( القوة المميزة بالسرعة للرجلين أختبار

 وقام الباحث بتطبيق المنهج التدريبي باالستخدام،  بالكرة الطائرة دقة الضرب الساحق القطري
أسابيع وبواقع  ثًلث وحدات أسبوعياا ، ثم أجريت  0( وحدة تدريبية ،ولمدة 14االوزان بواقع )

 وخرج الباحث باستنتاجات عدة ، وهي ، االختبارات البعدية بعد ذلك
 ان استعمال المنهج التدريبي قد أدى إلى تطوير صفة القوة السريعة باستعمال األثقال .   -
يبي في تطوير القوة السريعة أدت إلى تطوير دقة الضرب الساحق إن استعمال المنهج التدر  -

 القطري بالكرة الطائرة .
إن استعمال المنهج التدريبي قدى أدى الى  دقة أداء مهارة الضرب الساحق القطري بالكرة  -

 الطائرة . 
 -واوصى الباحث على:

ة المميزة جلين لتطوير القو االهتمام باستعمال تمرينات األثقال لعضًلت الذراعين والجذع والر   -
 بالسرعة.

 خرى.أأجراء بحوث مشابهة باستعمال الشدد المختلفة اثناء الوحدات التدريبية نفسها في ألعاب   -
االهتمام في تطوير القوة السريعة لما لها من تأثير ايجابي على الجانب المهاري في لعبة الكرة  -

 الطائرة.
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The impact of a training curriculum using weights to develop rapid power  and its 

effectiveness with the accuracy of the diagonal  beating with  volleyball. 

 

lecture. Mukhallad Diyaa  Abdul Rasool 
College  of  Education/Al Qadisyya University 

Abstract 
   The study aimed at preparing the training curriculum and using weights for the 

purpose of identifying the effect of this curriculum in the rapid power and its 

effectiveness with an overwhelming beating in the researcher  assumed that there were 

no differences between the two pre-test and posttests in the rapid power  and the search 

was applied to the volleyball players, for the Diwaniya Sports Club and the researcher  

use of the experimental curriculum by two equal groups and pre- tests and post tests  

used as a bending and arm-laying test and test the bending and laying of the trunk from 

the posture and testing of the power  of speed for two legs  ( three  steps for the largest 

distance of each leg) and the test of the accuracy of the diagonal  beating with  

volleyball , the researcher applied the training curriculum using weights of (24) 

training units for eight weeks of three units a week, then post tests were carried out and 

the researcher came out with several conclusions:                                                      
-The use of the training curriculum has led to the development of a rapid power  

capacity using weights.                                                  -The use of the training curriculum 

in the development of rapid power  has led to the development of the accuracy of the 

diagonal  beating with  volleyball.              

   -The use of the training curriculum has led to the accuracy of the diagonal  beating 

with  volleyball.                                

  The researcher recommended the following;                                   
- Pay Attention to the use of weights  exercises for the muscles of the arms, trunk  and 

legs to develop the characteristic power  at speed.     
-Conduct similar research using various stresses during the same training units  in 

other games.                                                             -Interest in the development of rapid 

power as it has a positive impact on the skill side of the volleyball game.                                   

 
 -:التعريف بالبحث  -1
 يته:مقدمة البحث واهم 1 – 1

ان التقدم العلمي فتح أفاقا جديدة ال حدود لها في تطور الرياضية ومنها علم التدريب الرياضي      
الرياضي لما لها من أصول وقواعد راسخة يستند عليها ويستمد منها  داءحيث سخر هذا لخدمة األ

األساليب  واكبة أخريسعى الجميع المدربين اليوم لتحقيق اإلنجازات الرياضية من خًلل م مادته، إذ
 . داء الرياضيلتطوير مستوى األ عملةالتدريبية المست

وفق االسلوب العلمي المبني على اختيار الطرائق والوسائل  على وان اإلعداد الشامل والمتكامل
ها ئالتدريبية الصحيحة هو أساس نجاح عملية التدريب والكرة الطائرة كأي لعبة من األلعاب لها مباد

ث انها تتطلب حي التدريب،التي تعتمد في إتقانها على أتباع االسلوب األفضل في طرق  األساسية
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إلى إداء حركات مختلفة وسريعة من الًلعب واالنتقال من المهارات الهجومية إلى الدفاعية بتوافق 
 وانسيابية ودقة حركية فائقة الرتباطها ارتباطاا وثيقاا بعضها مع بعض  .

لطائرة تتطلب من الًلعبين ان يمتلكوا صفة القوة السريعة ألنها من الصفات ولكون مهارات كرة ا
ن للعبة ومنها مهارة الضرب الساحق التي تعد مالمختلفة القيام بأداء المهارات  هم فيالتي تساعد

 لما لها من تأثير جوهري على نتائج المباريات. أهم مهارات الكرة الطائرة الهجومية
مور وفق األسس العلمية الحديثة من األعلى قوة السريعة عن طريق التدريب و ومبدأ تطوير صفة ال

 التي تحتاج إلى تطوير عنصري القوة والسرعة في آن واحد. لعابالمهمة خصوصاا في األ
فة القوة صلذا يجب على المدربين االهتمام بمهارة الضرب الساحق من خًلل التركيز على تطوير 

أسس صحيحة والعمل على توجيه اهتمام الًلعبين إلى  ية مستندة علىالسريعة وفق مناهج تدريب
حقة ذلك الن االداء الفني الصحيح في إداء المهارات يحقق ضمان االدقة في إداء الضربات الس

حراز النقاط للفريق .   دقة الضربات الساحقة وا 
و فاعلتها ريعة طور القوة الستل وهنا تكمن أهمية البحث في تأثير المنهج التدريبي باستخدام االوزان

 بدقة الضرب الساحق القطري لكرة الطائرة.
 -مشكلة البحث: 1-2

 الطائرة، بة كرةلع الًلعبين فيتعد الصفات البدنية الخاصة من المتطلبات الرئيسية لتطور         
ذه هومن خًلل متابعة الباحث واطًلعه على البحوث والدراسات السابقة واالدبيات التي تخص 

عدم  وذلك بسبب السريعة،اللعبة فقد وجد ان هناك ضعفا لدى العبين كرة الطائرة في القوة 
ات البدنية الصف التدريبية للتطويرالمنهج  ومختلفة اثناءاالستخدام المدربين اساليب متنوعة 

 لًلعبين.
ام االوزان لتطور دلذا ارتأى الباحث الخوض في هذه المشكلة للتعرف تأثير المنهج التدريبي باستخ 

 بدقة الضرب الساحق القطري لكرة الطائرة. وفاعلتها القوة السريعة 
 -أهداف البحث : 1-3
 اعداد منهج تدريبي باستخدام االوزان لتطوير القوة السريعة. -2
 القوة السريعة .  االوزان لتطويرالتعرف على تأثير منهج التدريبي باستخدام  -1
ري يبي لتطوير القوة السريعة وفاعلتها بدقة الضرب الساحق القطالتعرف على تأثير منهج التدر  -1

 بالكرة الطائرة . 
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  -فروض البحث: 4 – 1
لقوة ا االوزان لتطويروجود فروق معنوية ذا داللة احصائية بين منهج التدريبي باستخدام  -2

لتي ا قبل المدرب في تطوير القوة السريعة ولصالح المجموعة المعتمدة من السريعة منهج
 تتدرب باألوزان.

لقوة ا االوزان لتطويرذا داللة احصائية بين منهج التدريبي باستخدام  عًلقة معنويةوجود  -1
 بدقة الضرب الساحق القطري بالكرة الطائرة  السريعة وفاعلتها

  -مجاالت البحث: 5 – 1
 :العبو كرة الطائرة لنادي الديوانية الرياضي.المجال البشري  2-1-2
 .  1022/  1/  10ولغاية  1022/  1/  20: المدة من  لمجال الزمانيا 2-1-1
 : القاعة المغلقة وقاعة رفع األثقال في نادي الديوانية الرياضي المجال المكاني 2-1-1
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية  -2
  -منهج البحث : 2-1

ذا يعتمد على نوعيتها وطبيعتها لان اختيار منهج البحث المًلئم والمناسب لبحث المشكلة     
اعتمد الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئة لمًلءمته لطبيعة مشكلة البحث 
وأهدافه إذ ) يعد المنهج التجريبي االقتراب األكثر صدقاا لحل العديد من المشكًلت العلمية بصورة 

سهامه في تقدم البحث العلمي في الع لم لوم اإلنسانية واالجتماعية ومن بينهما عفعالة ونظرية وا 
 .  (20)الرياضة ( 

  -مجتمع  البحث: 3-2
 ان عملية اختيار العينة له ارتباط وثيق بطبيعة المجتمع الذي أخذت منه      

 الذي يمثل المجتمع األصلي او األنموذج الذي يجري الباحث  )الجزءالعينة ألنها 
 ( . 21مجمل عمله عليه ( )

لباحث مجتمع البحث وهم العبي كرة الطائرة لنادي الديوانية الرياضي فئة  للشباب لسنة وحدد ا
(،  وهذا يعني استعمال الباحث طريقة الحصر الشامل لجميع افراد المجتمع والبالغ عددهم 1022)
( ، وتم تقسيمهم  الى مجموعتين عن طريق القرعة العشوائية البسيطة حيث ان  مجموعة 21)

( العبين والتي و التي استخدمت المنهج تدريبي من قبل الباحث والمجموعة 0تجربيه وتضم )االولى 
الثانية ضابطة حيث استخدمت المنهج المقرر من قبل المدرب  وتم احتساب  التجانس و التكافؤ 

 (.20101بين المجموعتين واظهرت النتائج بعدم وجود فروق معنوية وكما في الجدول )
                                                           

لقاهرة ، ا البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيد حسن عالوي ، اسامة كامل راتب : محم (20)

 .  002، ص 0999، دار الفكر العربي ، 
 .  012، ص 0220،عمان،دار المناهج للنشر والتوزيع ، 0،ط أصول البحث العلمي ومناهجه محجوب:وجيه  (21)
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 التجانس ألفراد عينة البحث للمجموعة الضابطة يبين (1جدول )

 
 ة التجريبيةيبين التجانس ألفراد عينة البحث للمجموع (2جدول )

 ( وهذا يدل على%10( إن قيم معامل االختًلف قد انحصرت تحت )1،2وكما مبين في الجدول )
( يعد تجانساا عالياا %2تجانس العينة في المجموعة الواحدة " فكلما قرب معامل االختًلف من )

ذا زاد عن)  ( يعني أن العينة غير متجانسة " %10وا 
 يبين التكافؤ بين المجموعتين )الضابطة ، التجريبية( ألفراد عينة البحث (3جدول )

 2.02( = 20( ودرجة حرية )0،01) * قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة   
 -ادوات جمع المعلومات و الوسائل و االجهزة المستعملة: 2-3
 أدوات جمع المعلومات 2-3-1

 المًلحظة. فريق العمل المساعد. والمختصون.المصادر العربية واألجنبية. الخبراء 
 و األجهزة واألدوات االجهزة 2-3-2
 شريط لقياس الطول .  -2
 سم ( وأدوات مكتبية . 1)  شريط الصق بعرض -1
 ( . 0كرة الطائرة القانوني ، وكرات طائرة قانونية عدد )الملعب  -1
 إثقال ) بار حديدي ، أوزان بفئات مختلفة ( .  -4

وحدة  المتغيرات
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل االختالف

 %4.601 7.132 152.124 سم الطول
 %13.115 6.231 45.531 كغم الوزن
 %7.227 1.111 14.056 سنة العمر

وحدة  المتغيرات
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 %3.165 5.145 151.134 سم الطول
 %15.214 7.162 47.113 كغم الوزن
 %0.377 1.360 14.500 سنة العمر

وحدات  المتغيرات
 القياس

 قيمة )ت( موعة التجريبيةالمج المجموعة الضابطة
 المحسوبة*

 داللة
 ع ± َس  ع ± َس  الفروق

 عشوائي 1.764 5.145 151.134 7.132 152.124 سم الطول
 عشوائي 1.365 7.162 47.113 6.231 45.531 كغم الوزن
 عشوائي 1.100 1.360 14.500 1.111 14.056 سنة العمر
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 ( . 1ساعة توقيت عدد ) -1
 .  لقياس الوزن ميزان طبي -0
 -االختبار المستخدمة في البحث: 2-4
 .(22)( ثواني 20االختبار ثني ومد الذراعين وباستمرار ولمدة ) -1
 .(23)االختبار ثني ومد الجذع من وضعية الرقود  -2
) ثًلث حجًلت ألكبر مسافة لكل رجل على حدة (  القوة المميزة بالسرعة للرجلين اختبار -3
(24) 
 (25)بالكرة الطائرة  اختبار دقة الضرب الساحق القطري -4
   -األسس العلمية لالختبارات: 2-5
  -صدق االختبار: 2-5-1
. وللتأكد من  (26)صدق االختبار معناه )) ان االختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه ((     

صدق االختبارات فقد طبق طريقة صدق الخبراء إذ يعتمد على أراء الخبراء والمتخصصين *في 
 ( 4التأكيد على ان االختبارات تقيس الظاهرة التي وضعت من اجلها وكما مبين في الجدول )

 يبين النسبة المئوية الختبارات للمتغيرات البحث ( 4جدول ) 

 
 
 

                                                           
، القاهرة ، الجهاز  0، ط س في التربية الرياضيةيتقنيين االختبارات والمقايطرق بناء ومحمد صبحي حسانين "  22

 .   012، ص 0920المركزي للكتب ، 
 .014،ص0994منشورات جامعة قار يونس، بنغازي ، ،0،طعلم التدريب الرياضيعلي بن صالح الهرهوري: 23
، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد  الرياضي االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجالقيس ناجي وبسطويسي احمد :  24

  22، ص 0922، 
، القاهرة ، مركز االسس العلمية للكرة الطائرة ، وطرق القياس حمدي عبد المنعم : ومحمد صبحي حسانين  25

 . 021، ص 0992، الكتاب للنشر 
 . 02، ص 0999لنشر ، ، القاهرة ، مركز الكتاب ل المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيقمصطفى باهي :  26

* أ. م. د رأفت عبد الهادي  و  أ.م. عامر موسى  و أ. م .د عالء عرموط )كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 /جامعة القادسية(.

 

 ت اختبار االختبار النسبة
 1 ثا . 11االستناد األمامي من وضع االنبطاح في  11%

 2 ثا . 11ثني ومد الج ع من وضعية الرقود  71%

 3 ثالث حجالت ألكبر مسافة لكل رجل على حدة . 11%
 4 ي .دقة الضرب الساحق في االتجاه القطر  15%
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 ثبات االختبارات  2-5-2
( من الًلعبين 0أوجد الباحث معامل الثبات بطريقة إعادة االختبارات على عينة مؤلفة من )   

/  1/ 20البحث بتاريخ  خارج مجتمعمن  العشوائية وهمنادي الدغارة الرياضي اختيروا بطريقة 
ثبات ًلختبارات في البحث ) معامل اللتظهر فيه األسس العلمية ل مرور سبعة أيام بعدواعيد 1022

 (  .1( الذي تم الحصول عليها وكما مبين في الجدول )
 للمتغيرات البحثمعامل الثبات الختبارات  قيمةيبين  (5)جدول 

 ت االختبارات معامل الثبات
 1 ثا 11االستناد األمامي من وضع االنبطاح في  % 01

 2 ثا 11 ثني ومد الج ع من وضعية الرقود في % 16

  يمين % 03
 ثالث حجالت ألكبر مسافة لكل رجل على حدة

 
 يسار % 11 3

 4 دقة الضرب الساحق في االتجاه القطري % 10

 ( .0.01( ومستوى داللة )4( عند درجة حرية )0.02قيمة معامل االرتباط الجدولية )
  -موضوعية االختبارات: 3-6-3

ارات على الرغم من كونها واضحة وسهلة الفهم من قبل أفراد أوجد الباحث الموضوعية لًلختب    
إذ تم اختيار  *تخصصين تالعينة عن طريق عرض االختبارات على مجموعة من الخبراء والم

االختبارات التي حصلت على أعلى نسبة وذلك الختيارها من اكثر من خبير فضًلا عن كون هذه 
  يمكن التًلعب بها .االختبارات مقننة وتعتمد عل وحدات قياس ال

  -التجربة االستطالعية: 3-6
التجربة االستطًلعية عبارة عن دراسة تجريبية اولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة قبل     

، ومن اجل الحصول على النتائج والمعلومات (27)قيامه ببحثه ، بهدف اختبار اساليب البحث وأدواته
سليم بإجراءات البحث ، ولمعرفة المعوقات التي قد يظهر إثناء الدقيقة وأتباع السياق العلمي ال

في تمام  1022/  1/  2التجربة الرئيسة أجرى الباحث تجربة استطًلعية يوم االربعاء المتصادف 
( من الًلعبين نادي الدغارة 0الساعة العاشرة صباحاا على مجموعة من الًلعبين وعددهم )

ية وهم من خارج  مجتمع البحث على القاعة المغلقة  للنادي الرياضي اختيروا بطريقة العشوائ

                                                           

* أ. م. د رأفت عبد الهادي  و  أ.م. عامر موسى  و أ. م .د عالء عرموط )كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 دسية(./جامعة القا
 . 022، ص 0992، بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر ،  طرائق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب :  27
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الدغارة الرياضي /محافظة الديوانية إذ ان للتجربة االستطًلعية أهمية في التعرف على المعوقات 
 التي قد ترافق اجراء االختبارات والعمل على تفاديها وتجاوزها ان وجدت.

  ة إجراءات البحث الميداني 2-7
 ات القبلية االختبار  2-7-1

 21أجرى الباحث اختباراته القبلية على عينة البحث في يوم األربعاء العاشرة صباحاا الموافق     
متضمنة في اليوم األول اخذ قياسات الطول والوزن وتدوين أعمار أفراد العينة واختبارات  1/1022/

نهج بعدها نفذ الباحث المالقوة السريعة واختبار دقة الضرب الساحق القطري بالكرة الطائرة ، 
 التدريبي على العينة التجريبية. 

 -التجربة الرئيسية : 2-7-2
بعد إطًلع الباحث على المصادر العلمية المتوافرة اغلبها واستعانته بآراء بعض السادة الخبراء     

ائهم ر والمتخصصين في مجال علم التدريب الرياضي ولعبة الكرة الطائرة  . وذلك لًلستفادة من أ
وتوجهاتهم في وضع المناهج التدريبية. أجرى الباحث تجربته الرئيسة من خًلل إعداد المنهج 

( أسابيع وبواقع ثًلث وحدات 0على عينة البحث ولمدة ) 1022/ 10/1تدريبي تم تنفيذه بتاريخ  
قسم (  حيث ت%21-10( وحدة تدريبية وبشدة تتراوح بين )14تدريبية  في األسبوع أي بمجموع )

( و تقسم الى االسبوع %11( و تقسم الى االسبوع الثاني بشدة )%10الى االسبوع االول بشدة )
( و تقسم الى االسبوع الخامس بشدة %01( و تقسم الى االسبوع الرابع بشدة )%00الثالث بشدة )

 ( و%20( و تقسم الى االسبوع السابع بشدة )%01( و تقسم الى االسبوع السادس بشدة )00%)
 ( دقيقة *.90( و علمُا أن زمن الوحدة التدريبية الكلي )%21تقسم الى االسبوع الثامن بشدة )

  -االختبارات البعدية: 3-7-3
/ 24/1أجرى الباحث االختبارات البعدية على عينة البحث في يوم األحد العاشرة صباحاا الموافق

صفة  ارات القبلية  إذ أجري اختباراتمتضمنة الشروط واإلجراءات نفسها المتبعة في االختب 1022
 القوة السريعة و اختبار دقة الضرب الساحق القطري بالكرة الطائرة .

  -:الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث  3-1
بعد جمع البيانات قيد الدراسة استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التي تتًلئم مع أهداف   

 ( .21( إصدار )spssية )البحث بواسطة الحقيبة اإلحصائ
 
 
 

                                                           

 ( .0*  أنظر الملحق )
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 -عرض النتائج ومناقشتها : -4
 لل راعين للمجاميع التجريبية الثالث ومناقشتها .القوة بالسريعة عرض نتائج اختبار  4-1

( المحسوبة الختبار Tيبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ( 6جدول ) 
 لضابطة و التجريبيةلل راعين للمجموعة االقوة السريعة 

 10241( = 0001( مستوى داللة )24عند درجة حرية )( الجدولية T* قيمة )
( ظهر إن هناك فرقاا معنوياا في نتائج المجموعة التجريبية  و الضابطة مما 0من خًلل الجدول )

يدل على إن المهج المتبعة في تدريب  الًلعبين  قد اثر في تطوير صفة القوة السريعة ويفسر 
لى تمرينات األثقال إذ أدت إلى إثارة األلياف العضلية الباحث هذا التطور في عضًلت الذراعين إ

الضرورية مما أدى إلى تطور صفة القوة السريعة ذلك الن العضلة عند تعرضها لمؤثر فأنها إما 
تتأثر بكاملها او قد يتأثر جزء منها وهذا يعتمد على الشدة مختلفة المستويات  لهذا المثير فضًلا 

( إن القوة تتحسن نتيجة التدريب Beenكانت مؤثرة وموجه ويذكر ) عن ذلك فأن تمرينات األثقال
المنتظم وخاصة إذا احتوى هذا التدريب على أثقال مناسبة لقدرات الًلعبين مع التدرج في هذه 

 .( 28 )األحمال تبعاا لتحسن قدراتهم 
للمجوعة التجريبية والضابطة  القوة السريعة لعضالت الج ع عرض نتائج اختبار 4-2

 ومناقشتها
( المحسوبة الختبار Tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (7جدول )

 للمجموعة التجريبية الضابطة القوة السريعة لعضالت الج ع

     10241( = 0001( ومستوى داللة )24( الجدولية عند درجة حرية )Tقيمة )* 

                                                           
28Peen dx ،, C: the effect Of depth jumpand weight traing on errtical jump research 

uarterly , sports miedicine , 1994 , vol , p،p 22 ،   

 
 الداللة

  * Tقيمة 
 المحسوبة

 االختبارات          االختبار القبلي االختبار البعدي
 َس  + ع َس  + ع المجاميع

 المجموعة الضابطة 0,16 1,515 14,21 1,264 1,111 معنوي
 المجموعة التجريبية 0,13 1,125 16,26 2,116 12,131 معنوي

  * Tقيمة  الداللة
 المحسوبة

 االختبارات      االختبار القبلي االختبار البعدي
 َس  + ع َس  + ع المجاميع

 المجموعة الضابطة 0,33 1,632 11,03 1,533 4,111  معنوي
 المجموعة التجريبية   0,03 1,416 13,11 2,112 1,473 معنوي 
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بطة مما لضانتائج المجوعة التجريبية و ا بين( ظهر ان هناك فرقاا معنوياا 9ومن خًلل الجدول ) 
القوة  تطوريعزى إلى  الجذعيدل على ان التطور الذي حصل في صفة القوة السريعة لعضًلت 

والسرعة وظهورها في قالب واحد إذ ذكرت كثير من المصادر انه كلما زادت القوة العضلية أمكن 
ي تطوير . الن القوة العضلية لها دور كبير ف (29)ة تات كلما زادت السرعتالتغلب على المقاوم

الصفات البدنية مثل السرعة والحمل لذلك فأن التمارين البدنية المستعملة في تدريبات األثقال لها 
والتي أدت إلى سرعة تقليل زمن إداء االختبار مما انعكس  جذعاألثر في تطوير قوة عضًلت ال

تائج طيبة تحقيق ن ايجابياا في نتائج االختبار ويذكر ) صديق طوالن ( ان القوة لها دور بارز في
عند ممارسة األلعاب الرياضية وخصوصاا فيما يتعلق بإنتاج القوة اللحظية والسرعة المناسبة إذ 

. وهذا يؤكد  (30)يشكل تركيز القوة مع زيادة سرعتها احد الخصائص المميزة لًلداء المهاري الجيد  
 ة. ان تدريبات األثقال من أفضل األساليب لتطوير صفة القوة السريع

لرجل اليمين للمجموعة التجريبية و الضابطة القوة السريعة عرض نتائج اختبار  4-3
 -ومناقشتها:
 ( المحسوبة الختبارTيبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (1جدول )

 والضابطةلرجل اليمين للمجموعة التجريبية  القوة السريعة
  * Tقيمة  الداللة

 المحسوبة
 االختبارات        االختبار القبلي االختبار البعدي

 َس  + ع َس  + ع المجاميع
 المجموعة الضابطة  5,13 1,111 7,74 1,712 1,613 معنوي
 المجموعة التجريبية  5,44 1,710 1,52 1,621 11,211 معنوي

  10241( = 0001( ومستوى داللة )24( الجدولية عند درجة حرية )Tقيمة )* 
( ظهر ان هناك فرقاا معنوياا في نتائج المجموعة التجريبية و الضابطة 0من خًلل الجدول )    

 مما يؤكد ان تدريبات األثقال قد أثرت معنوياا في تطوير نتائج الحجل على رجل اليمين إذ يذكر
 تعجمي محمد بان تمرينات األثقال لها األثر االيجابي في تطوير صفة القوة السريعة لعضًل

. وهذا يتفق مع ما ذكره منصور جميل )) بأن  (31) الرجلين وكذلك تطوير مستوى االداء المهاري
الرياضي في تدريبات األثقال يبذل أقصى قوة للتخليص األثقال من عامل الجاذبية اوال والرتفاع 

                                                           
 ،  010، ص 0992،  مصدر سبق ذكرهمفتي إبراهيم حماد :  29
صديق طوالن : اثر تنمية القوة المميزة بالسرعة على تحسين مستوى أداء بعض حركات مجموعة االرتقاء في  30

 ، 22، ص 0922دكتوراه ، كلية التربية الرياضية للبنيين ،  أطروحةرياضة الجمباز، اإلسكندرية ، 
جمي : برنامج تدريبي مقترح باألثقال لتنمية القوة المميزة بالسرعة وتأثيره على قوة ودقة عجمي محمد ع 31

،  0922التصويب للناشئين في كرة القدم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، الزقازيق ، 

 ،  12ص
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التطور . إضافة إلى ذلك فأن (32)بمعدل سرعة الحديد لًلعلى ثانياا إلنجاز التمرين المطلوب(( 
الحاصل في عضًلت رجل اليمين أسهم في تطوير سرعة االقتراب واالرتقاء إلى أعلى ارتفاع 
 لتأدية ضربة الكرة المعدة ضربة قوية وسريعة وموجه إلى مكان يصعب على المنافس الدفاع عنه.

لرجل اليسار وللمجموعة التجريبية و الضابطة  القوة السريعةعرض نتائج اختبار  4-4
 شتها ومناق

 ( المحسوبة الختبارTيبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (0جدول )
 والضابطة للمجموعة التجريبيةلرجل اليسار  القوة السريعة

  1.241( = 0.01( ومستوى داللة )24( الجدولية عند درجة حرية )Tقيمة )* 
ابطة والض( ظهر ان هناك فرقاا معنوياا في نتائج المجموعة التجريبية 9ومن خًلل الجدول )    
يدل على ان هذا التطور في صفة القوة السريعة راجع إلى التمارين المستعملة في المناهج  امم
 الشدد والتكرارات وفترات الراحة إذ يرى الباحث انه كلما زادت شدة التدريب و 

ساهم ذلك في تطوير قوة عضًلت الرجلين بسرعة وهذا يرتبط بتمارين األثقال المستعملة في     
التدريب المتبعة ومن المعروف ان صفة القوة السريعة لها عًلقة بالقوى القصوى . البحث وطريقة 

إذ يذكر عصام عبد الخالق ) بأن تطوير القوة السريعة يتم أما بتطوير القوة القصوى او رفع 
. كما ان تمرينات (33)التقلص العضلي ويجب ربط مكونات االثنين لرفع مستوى القوة السريعة (

ثرت ايجابياا في تطوير صفة القوة السريعة للرجلين كونها زادت من قوة العضًلت األثقال قد أ
واألربطة واألوتار إذ يؤكد ) محمد عبد الرحيم ( ان لتدريب القوة باستعمال األثقال يعزز من كثافة 

  (34)العظام وتقوية األوتار واألربطة واألنسجة الضامة في العضلة وحمايتها من اإلصابات 
ن العب الكرة الطائرة يحتاج إلى هذه القوة في عضًلت الرجلين من اجل االقتراب والوثب وا    

وة إلى ان زيادة الق(  لتأدية الضرب الساحق بأقصى قوة وسرعة ممكنة إذ يؤكد )قاسم المندالوي

                                                           
 ،، دار الحكمة للطباعة والنشر  األثقال األسس النظرية والعلمية في رفعمنصور جميل العنبكي ) واخرون ( :  32

 . 41، ص 0991
 ،  0929، اإلسكندرية ، مطابع جريدة السفير ،  التدريب الرياضي ، نظريات ، تطبيقعصام عبد الخالق :  (33

    . 041ص
درية ن، دار منشأة المعارف االسك تدريب القوة العضلية وبرنامج األثقال للصغارمحمد عبد الرحيم إسماعيل :  34

  91، ص 0992، 

 
 الداللة

  * Tقيمة 
 المحسوبة

 االختبارات      االختبار القبلي االختبار البعدي
 َس  + ع َس  + ع المجاميع

 المجموعة الضابطة 4.01 1.410 6.21 1.067 4.416 معنوي
 المجموعة التجريبية 5.10 1.630 7.35 1.655 12.743 معنوي
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. وان الًلعب عند (35)في عضًلت الرجلين تؤدي إلى زيادة سرعتها وبالنتيجة تزداد القوة السريعة
تأدية لمهارة الضرب الساحق يحتاج إلى التوافق في عمل الرجلين كون هذه المهارة تتطلب من 
الًلعب عمل خطوات اقتراب ثم القفز إلى أعلى ارتفاع لتأدية الضرب بصورة صحيحة ومن ثم 

 الهبوط . 
 اعرض نتائج اختبار دقة الضرب الساحق القطري للمجموعة التجريبية والضابطة ومناقشته 4-5

( المحسوبة الختبار Tيبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (11جدول )
 والضابطةدقة الضرب الساحق القطري للمجموعة التجريبية 

 ( قيمةT( الجدولية عند درجة حرية )0.01( ومستوى داللة )24 = )1.24 
( ظهر ان هناك فرقاا معنوياا في نتائج المجموعة التجريبية و الضابطة وان 20خًلل الجدول ) 

طور في المجموعة  التجريبية  يعزيه الباحث إلى المناهج التدريبية باألثقال قد أدت إلى هذا الت
تطوير صفة القوة السريعة عن طريق استعمال مجموعات من التمرينات التي ساهمت في تطوير 
هذه الصفة وان هذا انعكس ايجابياا في تطوير دقة مهارة الضرب الساحق القطري وذلك عن طريق 

الشدد والتكرارات وفترات الراحة المناسبة أدت إلى تطوير نتائج اختبار الدقة ومن المعروف  استعمال
نها تحتاج إلى التوافق العضلي والعصبي في عضًلت  ان الدقة هي احد مكونات اللياقة الحركية وا 

ف دالذراعين والبطن والرجلين إذ يذكر محمد صبحي حسانين ) ان توجيه الحركات اإلرادية نحو ه
محدد يتطلب كفاءة عالية من الجهاز العضلي والعصبي فالدقة تتطلب سيطرة كاملة على العضًلت 

. وكما معروف فأن الدقة تعني ان يمتلك الًلعب القدرة (36)اإلرادية لتوجيهها نحو هدف معين (
لتي افي إحراز نقطة او هدف ففي العديد من األلعاب الرياضية يكون تطوير عنصر الدقة الركيزة 

تحقق فوز الفريق كما هو الحال في المًلكمة وكرة اليد والطائرة وكرة القدم . وتعد الدقة من 
المكونات المهمة في لعبة الكرة الطائرة عند إداء مهارة الضرب الساحق إذ عن طريقها تحسم 

لسريعة الذلك يتطلب من العب الكرة الطائرة ان يمتلك صفة القوة  النتيجة فوز او خسارة الفريق
 ألداء.افي عضًلت الجسم والتوافق لكي يستطيع إداء هذه المهارة بأقصى قوة وسرعة ودقة في 

  

                                                           
 . 100، ص 0929،  همصدر سبق ذكرقاسم حسن المندالوي واحمد سعيد :  35
 .419،ص0991، مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسانين :  -36

  * Tقيمة  الداللة
 المحسوبة

 االختبارات       االختبار القبلي االختبار البعدي
 َس  + ع َس  + ع المجاميع

 المجموعة الضابطة   11.46 3.150 21.33 3.265 2.571 معنوي
 المجموعة التجريبية 10.21 3.101 27.53 3.133 1.261 معنوي
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عرض نتائج معامالت االرتباط بين اختبارات صفة القوة السريعة والدقة للمجموعة  3-6
 -التجريبية والضابط ومناقشتها:

ب السريعة وبين اختبار دقة الضر  يبين معامالت االرتباط بين اختبارات صفة القوة (11جدول )
 الساحق القطري للمجموعة التجريبية و الضابطة

قيمة االرتباط 
 نين البعديييلالختبار 

قيمة االرتباط 
 لالختبارين القبليين

 المتغيرات   
 اختبارات الدقة  

 المجموعة

 الضابطة ال راعينالقوة المميزة بالسرعة 1.110 1.641
 يزة بالسرعة لعضالت الج عالقوة المم 1.157 1.115
 نيال راعين لرجل اليمالقوة المميزة بالسرعة 1.211 1.521
 راال راعين لرجل اليسالقوة المميزة بالسرعة 1.456 1.547
 التجريبية ال راعينالقوة المميزة بالسرعة 1.266 1.544
 القوة المميزة بالسرعة لعضالت الج ع 1.267 1.145
 نيال راعين لرجل اليموة المميزة بالسرعةالق 1.335 1.576
 راال راعين لرجل اليسالقوة المميزة بالسرعة 1.107 1.554

  0.124=0.01ومستوى ثقة  21=1-قيمة معامل االرتباط تحت درجة حرية ن* 
ختبارين البعدي ولصالح االو ومن خًلل العرض السابق نلحظ وجود فرق بين االختبارين القبلي    

ين مما يدل على وجود عًلقة ارتباط معنوية بين االختبارين البعديين . وان هذا التطور وان البعدي
كان نسبياا دل على ان المنهج التدريبية باألثقال لتطوير صفة السريعة كان لها األثر المباشر في 

 إحداث هذا التطور . 
في  ملةعتمارين األثقال المست ويرى الباحث ان وجود العًلقة بين الدقة وقوة الذراعين يرجع إلى

المنهج تدريبي والتي أدت إلى تطوير صفة القوة السريعة ومن المعروف ان العب الكرة الطائرة 
 يحتاج إلى ربط القوة بالدقة . 

عند إداء مهارة الضرب الساحق كون هذه المهارة تتطلب من الًلعب ان يمتلك القوة والسرعة    
تصاد في بذل الجهد ) الطاقة ( إلى جانب امتًلكه في الوقت نفسه في عضًلت الذراعين مع االق

 إذ يكون االداء منافسإلى الدقة في االداء من خًلل توجيه الكرات المعدة إلى ساحة الفريق ال
بتوافق حركي عاٍل في عمل الذراعين وهذا مهم لتحقيق الهدف من التدريب إذ تتأثر الدقة ايجابياا 

ة البدنية وهذا يتفق مع ما أشار إليه )وديع ياسين وياسين طه( بأن ) الدقة بتطوير عناصر اللياق
تعبر عن مدى قابلية الفرد على تقليل من كمية الطاقة المبذولة لتحقيق هدف الحركة بأداء يتسم 

كما ويؤكد ذلك سعد محسن إسماعيل ) وجود  (37)بالتوافق والتوازن وبأقل ما يمكن من األخطاء ( 
                                                           

، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  اإلعداد البدني للنساءوديع ياسين وياسين طه محمد علي :  37

 . 12،ص 0921



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

844 
 

بية بين مستوى مهارة دقة التصويب في كرة اليد وبين عناصر اللياقة البدنية الخاص عًلقة ايجا
وبذلك فأن الًلعب يحتاج الى هذا االرتباط  .(38)األكثر أهمية في كرة اليد إال وهو القوة السريعة ( 

 بين القوة السريعة والدقة في حركة الذراعين كون مهارة الضرب الساحق تعد العامل الحاسم في
وحمدي عبد المنعم بأن ) حركة ضرب  صبحي حسانينإحراز النقاط وتحقيق الفوز إذ يذكر محمد 

الكرة في مهارة الضرب الساحق تتطلب القوة المميزة بالسرعة للذراعين وذلك ألداء ضرب قوي 
. وان الًلعب الذي يفتقر إلى قوة عضًلت الذراعين فأنه ال يقدر على إداء مهارة (39)( ومؤثر 

 ضرب الساحق بصورة قوية وعدم الدقة في االداء . ال
القوة السريعة لعضًلت الجذع ( عن قيم معامل االرتباط بين اختبار  22إما ما أظهره الجدول ) 

والدقة للمجموعة التجريبية ما يدل على إنها غير دالة معنوياا ويفسر الباحث سبب ذلك إلى عدم 
وة السريعة لعضًلت البطن والدقة وهذا راجع إلى ان العب وجود عًلقة ارتباط معنوي بين صفة الق

الكرة الطائرة يحتاج إلى الدقة عند االداء في عضًلت الذراعين والرجلين اكثر من عضًلت البطن 
مما دفع الباحث إلى اجراء مقابًلت شخصية مع العديد من السادة الخبراء والمتخصصين وجميعهم 

بة مساهمتها ضعيفة بالدقة مقارنة بعضًلت الذراعين والرجلين تكون نس الجذع أكدوا ان عضًلت 
وان رفع الرجلين إلى اإلمام نتيجة الضرب الساحق هو ليس بسبب تقلص عضًلت البطن بل 

 بسبب رد فعل عمل الذراعين إلى اإلمام واألسفل بحسب قانون نيوتن الثالث .
ًلعب للرجلين والدقة فيرى الباحث ان قابلية ال القوة السريعة أما العًلقة االرتباطية بين اختبار   

 –في السيطرة على الحركات التي يؤديها بالرجلين من خًلل التوافق في عمل الرجلين )يمين 
يسار( ذلك الن العب الكرة الطائرة يحتاج إلى عمل خطوات اقتراب وقفز عند تأدية مهارة الضرب 

ة قة في االداء . ويرى الباحث ان سبب هذه العًلقالساحق وهذا له تأثير ايجابي سينعكس على الد
هو التمارين المستعملة في المنهج التدريبي باألثقال والشدد المستعملة فأنها أدت إلى تطوير صفة 
القوة السريعة لعضًلت الرجلين الذي أدى إلى تطوير قوة القفز إلى األعلى ويشير على حسنين 

أن )هذا النوع من التدريب يزيد من قدرة عضًلت الرجلين حسب اهلل واخرون نقًلا عن ناريمان ب
وهذا ما يؤكده  (40)على االداء المتفجر إذ ان قوة عضًلت الرجلين تنمى أساسا بتمرينات األثقال(

كل من عائشة مصطفى ومحمود حمدي بأنه ) كلما تحسن الوثب العمودي أدى ذلك إلى تحسين 
 ق وحائط في مهارة الضرب الساحق واإلرسال الساح

                                                           
سماعيل : تأثير اساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين والذراعين في دقة التصويب القريب سعد محسن إ 38

 . 022، ص 0991والبعيد بالقفز عالياً في كرة اليد ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 
 . 001، ص 2099،  مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم :  39

 . 012، ص 0222،  مصدر سبق ذكرهعلي حسنين حسب هللا )وآخرون( :  40
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. ان امتًلك الدقة والتي تعد من القدرات الحركية المهمة (41) الصد وجميع مهارات الكرة الطائرة (
التي يحتاج اليها العب الكرة الطائرة وبامتًلكه لها يستطيع تنفيذ مهارة الضرب الساحق وهذا يتفق 

ا يمكن الفارق إلى أقصى م االنحراف او )تقليل بأن الدقة تعني طه(.ياسين وياسين  )وديعمع رأي 
عند االداء االمثل لكل الحسابات الميكانيكية والجمالية للحركة وهي الهدف األساس في عملية 

 (42)التعلم والتدريب لمعظم الفعاليات الرياضية( 
ثناء أومن المعروف إن مهارة الضرب الساحق تحتاج إلى التوافق في عمل الذراعين والرجلين      

شكل كبير إضافة إلى امتًلك الًلعب لصفة القوة السريعة والدقة ويذكر سعد محمد ضرب الكرة ب
ولؤي غانم ) بأن مهارة الضرب الساحق أحدى المهارات الهجومية التي تتميز بالقوة في تنفيذها 

 .(43)وسرعة في االقتراب ورشاقة في الوثب ودقة في تحديد المكان (
 االستنتاجات والتوصيات  -4
 تنتاجات االس 4-1
 ان استعمال المنهج التدريبي قد أدى إلى تطوير صفة القوة السريعة باستعمال األثقال .   -0
إن استعمال المنهج التدريبي في تطوير القوة السريعة أدت إلى تطوير دقة الضرب  -0

 الساحق القطري بالكرة الطائرة .
لكرة الساحق القطري با أداء مهارة الضرب الى دقةإن استعمال المنهج التدريبي قدى أدى  -2

 الطائرة . 
 التوصيات 4-2
ت االهتمام باستعمال تمرينات األثقال لعضًلت الذراعين والجذع والرجلين لتطوير القوة المميزة 1

 بالسرعة..
 ت أجراء بحوث مشابهة باستعمال الشدد المختلفة اثناء الوحدات التدريبية نفسها في ألعاب أخرى 1

                                                           
، جامعة اإلمارات العربية  واقع الرياضة العربية وطموحاتها المستقبليةعائشة مصطفى ومحمود حمودي :  41

 . 00، ص 0999المتحدة ، كلية التربية ، قسم التربية الرياضية ، 

  -المدرجة أسمائهم أدناه :مقابالت شخصية مع السادة * 

د.يعرب خيون ،أستاذ، تعلم حركي ، جامعة بغداد ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية، بتاريخ  -0

00/1/0202 . 

ية، الرياض د.عادل تركي ،أستاذ ، تدريب رياضي ، جامعة القادسية ، كلية التربية البدنية وعلوم -0

  02/1/0202بتاريخ 

 00/1/0202يد أستاذ ، تعلم حركي ، جامعة بابل ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية، بتاريخ د.ناهدة عبد ز      -4

. 
 . 12، ص 0921،  مصدر سبق ذكرهوديع ياسين وياسين طه :   42
، جامعة الموصل ، مديرية مطبعة  الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيقسعد محمد قطب ولؤي غانم سعيد :  43

 .1، ص 0992الجامعة  
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القوة السريعة لما لها من تأثير ايجابي على الجانب المهاري في لعبة الكرة  ت االهتمام في تطوير4
 الطائرة .

 
 المصادر

البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس محمد حسن عًلوي ، اسامة كامل راتب :  .2
 . 2999، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  الرياضي

،عمان،دار المناهج للنشر والتوزيع ، 2،ط أصول البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب :   .1
1002. 

 2ط ، طرق بناء وتقنيين االختبارات والمقاييس في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسانين "  .1
 .  2901، القاهرة ، الجهاز المركزي للكتب ، 

، بنغازي ، منشورات جامعة قار 2،ط التدريب الرياضيعلي بن صالح الهرهوري:علم    .4
 .2994يونس،

غداد ، ب االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضيقيس ناجي وبسطويسي احمد :    .1
 .   2902، مطبعة جامعة بغداد ، 

،  ، وطرق القياس االسس العلمية للكرة الطائرةمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم :    .0
 .2992القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 

ر ، ، القاهرة ، مركز الكتاب للنش ة بين النظرية والتطبيقالمعامًلت العلميمصطفى باهي :  .2
2999. 

صديق طوالن : اثر تنمية القوة المميزة بالسرعة على تحسين مستوى أداء بعض حركات  .0
مجموعة االرتقاء في رياضة الجمباز، اإلسكندرية ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية 

 .2900للبنيين ، 
برنامج تدريبي مقترح باألثقال لتنمية القوة المميزة بالسرعة وتأثيره على عجمي محمد عجمي :  .9

قوة ودقة التصويب للناشئين في كرة القدم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية 
 .2900، الزقازيق ، 

 دار ، األسس النظرية والعلمية في رفع األثقالمنصور جميل العنبكي ) واخرون ( :    .20
 .2991الحكمة للطباعة والنشر ، 

دة ، اإلسكندرية ، مطابع جري التدريب الرياضي ، نظريات ، تطبيقعصام عبد الخالق :   .22
 .2909السفير ، 
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ار منشأة ، د تدريب القوة العضلية وبرنامج األثقال للصغارمحمد عبد الرحيم إسماعيل :  1 .21
 .2990المعارف االسكندرية ، 

، جامعة الموصل ، دار  اإلعداد البدني للنساءه محمد علي : وديع ياسين وياسين ط   .21
 .2900الكتب للطباعة والنشر ، 

سعد محسن إسماعيل : تأثير اساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين والذراعين    .24
 في دقة التصويب القريب والبعيد بالقفز عالياا في كرة اليد ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية

 2990الرياضية ، جامعة بغداد ، 
جامعة  ، واقع الرياضة العربية وطموحاتها المستقبليةعائشة مصطفى ومحمود حمودي :   .21

 2999اإلمارات العربية المتحدة ، كلية التربية ، قسم التربية الرياضية ، 
the effect Of depth jumpand weight traing on Peen dx, C:  -16 

, sports miedicine , 1999. h uarterlyerrticalresearc jump 
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 دبنينصف  1 3 24
 تمرين البطن 1 3 24
 ديد لفت 1 3 24


