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 التعريف بالبحث :  -1

 المقدمة و أهمية البحث :  1-1

إن عناصر المياقة البدنيو تعتبر الجزء الرئيسي في نجاح أي فريق فيي ترفد الالعب بالعناصر 
التقان لمميارة واألداء االمثل ليا .  البد نية التي تسيم في الترسيخ وا 

ية اعتمادا كبيرا إن لعبة الكرة الطائرة من األلعاب التي تتميز باعتمادىا عمى صفة القوة العضم
لما فييا من ميارات تحتاج ليذا النوع من االداء البدني ، فنجد إن الميارات اليجومية في الكرة 
الطائرة وبضمنيا ميارة االرسال الساحق اذ إن أدائيا يحتاج إلى صفة القوة العضمية بصورة 

ة العضمية ، حيث عامة وعنصر القوة االنفجارية بصورة خاصة والتي ىي جزء من أجزاء القو 
تعتبر ىذه الميارة اليجومية ذات االداء العالي من الميارات التي تمعب دور كبير في إحراز 
نتائج ميمة الي فريق وجعمو من الفرق المتقدمة ، لذا فيتوجب عمى أي رياضي االىتمام بيذه 

 الناحية وا عطائيا بعض األىمية .   

معرفة العالقة ومدى قوتيا بين القوة االنفجارية  طبقا لما تقدم فان أىمية البحث تكمن في
لمذراعين والرجمين واألداء المياري لالرسال الساحق بالكرة الطائرة ، وكيفية تأثير احدىم عمى 

 االخر . 

  مشكمة البحث. 1-2

لمطالب تعتمد اعتمادا كبيرا عمى اإلعداد البدني وتوفر عناصر المياقة  إن ترسيخ االداء المياري
البد نية عند أداء الطالب لمميارات المتنوعة . ومن خالل عمل الباحثة في  مجال التدريس 

الثانية في جميع الصفات  الحظت وجود تدني في مستوى اإلعداد البدني لدى طالب المرحمة
وكذلك ضعف اداء  وص صفة القوة االنفجارية لمذراعين والرجمينومنيا عمى وجو الخص دنيةالب

، لذا فان السبيل الوحيد لمعرفة سبب التدني ىو معرفة العالقة بين صفة  ميارة االرسال الساحق
 .القوة االنفجارية لمذراعين والرجمين واألداء لميارة الضرب الساحق 
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 أهداف البحث .  1-3

 الساحق بالكرة الطائرة . االرسالمعرفة العالقة بين القوة االنفجارية لمذراعين واألداء لميارة  -3

 الساحق بالكرة الطائرة .  االرسالمعرفة العالقة بين القوة االنفجارية لمرجمين واألداء لميارة  -2

 

 فروض البحث . 1-4

النفجارية لمذراعين واألداء المياري ىناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين القوة ا -3
 الساحق لعينة البحث .  الرسالل

ىناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين القوة االنفجارية لمرجمين واألداء المياري  -2
 الساحق لعينة البحث .  الرسالل

 

 مجاالت البحث . 1-5

مية التربية الرياضية / جامعة المجال البشري : عينة من طالب المرحمة الثانية في ك 3- 5 -3
 .  2132-2133بابل لمعام الدراسي 

 .  2132/  3/  35ولغاية  2133/  25/31المجال الزماني :  من   2 – 5- 3

 المجال المكاني : القاعة المغمقة في كمية التربية الرياضية / جامعة بابل .   1 – 5 – 3

 الدراسات النظرية . – 2

 ية .  القوة االنفجار  1 – 2

يف كثيرة لمصطمح القوة االنفجارية باعتبارىا نوع من أنواع القوة العضمية فقد لقد ظيرت تعار 
 3عرفيا البعض عمى إنيا " القدرة عمى تفجير أقصى قوة في اقل زمن ممكن ألداء حركي مفرد " 

                                                           
1
تأثٍز أصالٍة تذرٌثٍح لتنمٍح الموج االنفجارٌح للزجلٍن والذراعٍن فً دلح التصوٌة الثعٍذ صعذ محضن إصماعٍل . 

 . 24، ص  1996تالمفز عالٍا فً كزج الٍذ ، اطزوحح دكتوراج ، جامعح تغذاد ، كلٍح التزتٍح الزٌاضٍح ، 
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" قدرة الجياز العصبي العضمي في محاولة التغمب عمى مقاومة ما تتطمب درجة عالية  أو إنيا
  2من سرعة االنقباضات العضمية " 

 1كما إن البعض األخر من عرفيا عمى إنيا " المقدرة في إعطاء القوة بالسرعة القصوى "   

داء القصوى واالقتصاد لذا نجد من التعاريف السابقة بان أساس عمل القوة االنفجارية ىو اال
 بالجيد والوقت في إن واحد . 

 

 -مهارة االرسال الساحق بالكرة الطائرة :  2-2

وهً أول مهارة وتعد مفتاح اللعب وبعدها ٌنطلك الالعبٌن داخلل الملعلب اداج يمٌلل المهلارا  

 ااخرى من استمبال وإعداد وهيوم وصد ودفاع عن الملعب ولذلن ٌيب  االهتمام بها. 

تعللد مهللارة الرسللال فللً الئللرة الطللاررة مللن المهللارا  ااساسللٌم وواتللدة مللن أهللم المهللارا  

الهيومٌم المباشرة التً تستخدمها الالعبون للتصول على نمطم مباشرة وهذا ٌتطلب من الفرٌك 

 المنافس اخذ الوضل الدفاعً مما زاد أهمٌم هذه المهارة . 

( 1أتدى المهارا  الفنٌم بالئرة الطاررة وٌنفذ بواسطم الالعب الذي ٌشغل المرئلز  الرسال هو

من الخط الخلفً بعد إشارة التئم  الصلافرة( واد خلال الئلرة فلً اللعلب وتضلرب الئلرة بلذراع 

 .واتدة بٌد  مفتوتم أو مضمومم(تتى ٌتم عبورها إلى ملعب  المنافس( من فوق تافم   الشبئم 

ن أهم ضربا  الهيوم المباشر التً ٌستخدمها الالعب خالل اللعب التً لد تضلل ٌعد الرسال م

ت وفلً المئلان المن ت ومتمنلا اسلب ئانل  الفرٌك المنافس فً وضل دفاعً ،فئلملا ئلان الرسلال لوٌلا

 . أصعبمهمم الفرٌك المنافس 

 

 

 

 

                                                           
2
، ص  1999جامعح تغذاد ،  ، تغذاد ، مطثعح : التذرٌة تٍن النظزٌح والتطثٍكلاصم المنذالوي ، احمذ صعٍذ  

45 . 
3

 , Journal No .3  , Akinesiological Analysis of Spikein Volleyball TechnicalAlecander  –L  –Marion Y 

– November ,1980 , P 015 . 
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 منهج البحث وجراءاتة الميدانية . -  3

  -منهج البحث :  1  - 3

المشكمة وىدف البحث ىما المذان يحددان منيج البحث المالئم وعمية تم استخدام إن طبيعة 
 المنيج الوصفي باألسموب المسحي . 

 

 عينة البحث . 2_  3

( طالب من طالب المرحمة الثانية في كمية التربية الرياضية )  11اشتممت عينة البحث عمى )
حيث تم اختيار أفراد العينة بالطريقة العشوائية  ، 2132-2133بابل ( لمعام الدراسي جامعة 

 .  وقد تم استبعاد أفراد التجربة االستطالعية من عينة البحث

 

 -األجهزة واألدوات المستخدمة :  3 -3

) المصادر والمراجع، االختبارات ، استمارة جمع المعمومات، ممعب كرة طائرة ، كرات طائرة ، 
 ( كغم ، طباشير ( .  2، كرة طبية زنة )  ميزان طبي ، شريط لقياس الطول

  -التجربة االستطالعية :  4 -3

( طالب من المرحمة الثالثة بكمية 5وعمى )  2133/ 33/ 3تم إجراء تجربة استطالعية بتاريخ 
حيث تم خالليا إجراء االختبارات الالزمة لعينة البحث وجمع  التربية الرياضية / جامعة بابل

 يا إحصائيا لموصول إلى نتيجة عممية من االختبارات . البيانات ومعالجت

  -إجراءات البحث الميدانية : 5_3

بعد الحصول عمى نتائج التجربة االستطالعية تم البدء  باجراء االختبارات الالزمة لعينة البحث 
 االختبارات .    هيا لموصول إلى نتيجة عممية من ىذوجمع البيانات ومعالجتيا إحصائ
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 االختبارات المستخدمة في البحث .  6 – 3

  4-اختبار القفز العمودي من الثبات : 1_  6_ 3

 قياس القوة االنفجارية لعضالت الرجمين . * الغرض من االختبار : 

( ، لوحة خشب مصبوغة 16,1عن )  ل ارتفاعةقي ) حائط اممس ال* األجهزة واألدوات : 
سم ( ، مسحوق  2بالمون األسود وترسم عمييا خطوط بالمون االبيض بين كل خط واخر ) 

مغنيسيوم ،قطعة قماش لمسح عالمات المسحوق بعد قراءة كل محاولة لممختبر ، يرسم خط 
 سم ( .  11متعامد عمى الحائط بطول ) 

يدة المميزة بالمسحوق ثم يقف مواجيا إلى الموحة يغمس المختبر أصابع * وصف االداء :  
ويمد الذراعين عاليا ألقصى ما يمكن ويحدد عالمة بالمسحوق عمى الموحة مع مالمسة العقبين 

سم (  11لالرض ثم يستدير بعد ذلك ليقف بجانب الموحة . بحيث تكون القدمان عمى خط ال ) 
عمى مع أرجحة الذراعين بقوة لمإمام األعمى ويقوم بمد الركبتين ورفع القدمين معا لموثب لأل

والوصول بيما إلى أعمى ارتفاع ممكن بحيث تقع عالمة المسحوق في أعمى نقطة تصل إلييا 
 حيث لكل مختبر ثالث محاوالت تحسب لة أفضميا . 

درجة المختبر ىي عدد السنتيمترات بين الخط الذي وصل إلية من وضع * حساب الدرجات : 
 ذراعين عاليا والعالقة التي يؤشر ىا نتيجة الوثب لالعمى مقربة الى اقرب سنتيمتر . الوقوف وال

 * المعامالت العممية .

 (  16,0 – 1600) * الصدق الذاتي بين 

 ( . 1603) * الثبات 

 ( . 16,0) * الموضوعية 

 

                                                           
4

هزج ، مزكز الكتاب للنشز ، ، الما 1، ط األصش العلمٍح للكزج الطائزج وطزق المٍاس للتموٌمدمحم صثحً حضانٍن ، حمذي عثذ المنعم :  

 . 56،ص 1999
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قوف كغم ( باليدين من فوق الرأس من وضع الو 2اختبار رمي كرة طبية زنة )  2 – 6 – 3
.5 

 قياس القوة االنفجارية لمذراعين . * الغرض من االختبار : 

 كغم ( ، شريط قياس .  2كرة طبية زنة ) * األجهزة واألدوات : 

يقف المختبر خمف خط والكرة الطبية محمولة باليدين فوق الرأس ويحاول * وصف االداء : 
مام حيث لكل مختبر ثالث رمي الكرة إلى ابعد مسافة ممكنة دون اخذ أي خطوة إلى األ

 محاوالت ويسجل لة أفضميا . 

تحسب المسافة بين الحافة األمامية لمقدمين ) خمف الخط ( واقرب نقطة * طريقة التسجيل : 
 تضعيا الكرة عمى األرض . 

 * المعامالت العممية . 

 ( . ,,16 – 1600) * الصدق الذاتي 

 ( . ,,16) * الموضوعية 

  6. الساحق  رسالاختبار االداء المهاري لال  3 – 6 – 3

  . : قياس دقة توجية االرسال لمناطق محددة  * الغرض من االختبار

 . ممعب طائرة ، كرات طائرة عدد خمسة  * األجهزة واألدوات : 

 .   محاوالت 31يؤدي الالعب * وصف االداء : 

 مكان خمف خط االرسال .ترك لالعب حرية الوقوف في أي :  * شروط االداء

 قع فييا الكرة  . يأخذ الالعب درجة عمى كل منطقة ت* طريقة التسجيل : 

                                                           
5

ًْ الكزج الطائزج فً العزاق تأعمار )  ( صنح ، اطزوحح  16 – 14نوري إتزاهٍم الشون . تعض المحذداخ األصاصٍح التخصصٍح لناش

 .   101، ص  1996دكتوراج ، جامعح تغذاد ، كلٍح التزتٍح الزٌاضٍح ، 
6

المذرب فً الكزج الطائزج ) اختثاراخ ، تخطٍط ، صجالخ ( ، الماهزج ، دار الفكز العزتً ، أحمذ عثذ الكزٌم ، علً مصطفى : دلٍل  

 . 16، ص  1999
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 * المعامالت العممية .

 ( . 16,3 – 1603)* الصدق الذاتي 

 ( . 1603)  *الثبات 

 ( . 1601) * الموضوعية 

  -الوسائل اإلحصائية :  7_ 3

الوسط  (( SPSSمن خالل الحقيبة االحصائية )تم االعتماد عمى الوسائل االحصائية االتية 
                لمعنوية االرتباط ( .Tالحسابي ، االنحراف المعياري ، معامل االرتباط البسيط ، اختبار 

 -عرض ومناقشة النتائج :  – 4

الساحق  لعينة البحث  القوة االنفجارية لمرجمين واالرسال عرض نتائج العالقة بين 1 – 4
 الساحق ( .  )القفز العمودي من الثبات واالرسال ومناقشتها

 ألجل معرفة العالقة بين ىذة المتغيرات نالحظ الجدول التالي                                            

 ( 3جدول )                                              

 القفز العمودي من الثبات واالرسال العالقة بين اختباريبين                  

 لمجموعة البحث  الساحق                             

المتغيرات 
 المبحوثة 

قيمة معامل  ع          -س
 االرتباط

قيمة ت ر 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

نوع 
 االرتباط 

  625, 51611 القفز العمودي 
16,0 

 
063           
 

  
2625 

  
    ,62,، 33632 الساحق  االرسال معنوي    
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( وجود اختالف بين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية مما 3نالحظ من خالل الجدول ) 
نجد ان قيمة ت ر دعى االمر إلى استخراج معامل االرتباط البسيط لمعرفة نوع العالقة ف

من الجدولية وىذا يدل عمى ان العالقة بين القوة االنفجارية لمرجمين والضرب  المحسوبة ىي اكبر
االنفجارية الميارة تعتمد اعتمادا كبير عمى صفة القوة  لساحق ىي عالقة قوية وذلك الن ىذها

القوة من الرجمين الى الجذع ثم الى الذراعين ، فاذا كانت القوة المنتقمة  لمرجمين حيث تنتقل ىذه
الصفة البدنية ومحاولة  ق اقوى ، لذا يتوجب االىتمام بيذهكان االداء لميارة الضرب الساحقوية 

 الناحية وكما ىو الحال لدى عينة البحث .   أي حالة ضعف قد تحدث من إىمال ىذهتجاوز 

الساحق لعينة  االنفجارية لمذراعين ومهارة االرسالعرض نتائج العالقة بين القوة  2 – 4
 ( .  ر رمي الكرة الطبية واختبار االرسال الساحق البحث ومناقشتها ) اختبا

 حيث نالحظ ذلك في الجدول التالي 

 ( 2جدول )                                                

 الساحق لعينة البحث ن اختبار رمي الكرة الطبية واالرساليبين العالقة بي

المتغيرات 
 مبحوثةال

قيمة معامل  ع   -س  
 االرتباط

قيمة ت ر 
 المحسوبة 

قيمة ت 
 الجدولية

 نوع
 االرتباط

  0621 35631 رمي الكرة الطبية
       
    1602       

 
 
   0605 

 
 

    2625 

 
 

 معنوي
  االرسال الساحق

33632 
 
,62, 

( ان ىناك اختالف واضح بين األوساط الحسابية ، وألجل معرفة نوع 2نجد من خالل الجدول ) 
الساحق لذا فقد تم ايجاد معامل االرتباط  وميارة االرسالالعالقة بين القوة االنفجارية لمذراعين 

قيمة  الساحق ، وقد ظير من خالل الكرة الطبية واختبار ميارة االرسالالبسيط بين اختبار رمي 
( ممايدل عمى ان 2625والبالغة ) من الجدولية اكبر( ىي  0605ت ر المحسوبة والبالغة )

الساحق ىي عالقة طر دية موجبة وذات  ميارة االرسالاالرتباط بين القوة االنفجارية لمذراعين و 
كانت الميارة فكل واحدة تكمل االخرى باالداء فإذا  كبير في نجاح االداء المياري ليذهتأثير 

 احدىا قوية أدى إلى تقوية الباقي ونجاح االداء .
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 االستنتاجات والتوصيات . -5

 االستنتاجات :  1 -5

 لمذراعين و االداء المياري لالرسال ىناك عالقة قوية موجبة بين صفة القوة االنفجارية -3
 الساحق لعينة البحث . 

 ية لمرجمين واألداء المياري لالرسالدية موجبة بين صفة القوة االنفجار ىناك عالقة طر  -2
 الساحق لمجموعة البحث .

 والتوصيات :  2 -5

 ا من قوة وغيرىا اثناء التدريب ضرورة االىتمام بالمياقة البدنية لالعبين والتأكيد عمى عناصرى -3

االعتماد عمى أساليب تدريبية مختمفة مثل تدريبات الباليومتري من اجل تطوير صفة القوة  -2
 نفجارية لمذراعين والرجمين . اال

 اجراء دراسات مشابية تتضمن عناصر بدنية أخرى وعالقتيا مع ميارات اخرى لمكرة الطائرة -1

اجراء اختبارات مستمرة لمعناصر البدنية لالعبين لمتعرف عمى أي ضعف قد يحصل  -3
 لالعبين ومحاولة ايجاد الحمول لذلك .  

 -المصادر العربية واألجنبية : 

عيل . تأثير أساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية لمرجمين والذراعين في سعد محسن اسما -3
دقة التصويب البعيد بالقفز عاليا في كرة اليد ، اطروحة دكتوراة ، جامعة بغداد ، كمية التربية 

 .  ,300الرياضية ، 

، بغداد ، مطبعة جامعة  التطبيقالتدريب بين النظرية و قاسم المندالوي ، احمد سعيد احمد :  -2
 .  30,0بغداد ، 

، جامعة بغداد ، مطبعة  مبادئ اإلحصاء في التربية البدنيةقيس ناجي ، شامل كامل :  -1
 . ,,30التعميم العالي ، 
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قيس ناجي، بسطويسي احمد : االختبارات ومبادئ االحصاء في المجال الرياضي ، بغداد ،  -3
 .    30,0مطبعة التعميم العالي ، 

النفس  القياس في التربية الرياضية وعمممحمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين رضوان :  - 5
 .  ,,30، القاىرة ، دار الفكر العربي ،  الرياضي

، اربد ، دار  تدريب ( –ميارات  –الحديث في الكرة الطائرة ) تاريخ محمد خير الحوراني .  -,
 . ,300األمل لمنشر ، 

، القاىرة ،  3، ط األسس العممية لمكرة الطائرة )طرق القياس (بحي حسانين . محمد ص -0
 .  3000مركز الكتاب لمنشر ، 

القياس  األسس العممية لمكرة الطائرة وطرقمحمد صبحي حسانين ، حمدي عبد المنعم :  -,
 .  3000، القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ،  3، ط لمتقويم

نوري إبراىيم الشوك . بعض المحددات األساسية التخصصية لناشئ الكرة الطائرة في العراق  -0
 .   ,300( سنة ، اطروحة دكتوراة ، جامعة بغداد ، كمية التربية الرياضية ،  ,3- 33باعمار ) 

بحوث  التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب فيوديع ياسين ، محمد حسن عبد :  -31
 . 3000، الموصل ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،  بية الرياضيةالتر 
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