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مستخلص االرطوحه

"التدريب باساليب خمتلفت لتطىير القدرة االنفجاريت و أثرها يف بعض املتغرياث
البايىميكانيكيت و املهاراث االساسيت لدي العبي الكرة الطائرة (املتقدمني)"
الباحث

بأشراف

حممد صبيح حسن الساعدي

أ.د .عادل تركي حسن الدلويّ

اشتملت األطروحة على خمسة فصول:
اذ ان التطور السريع في مختلف

مافت ا الولفون اسوعفس ملفت مفت تتفرز ستفتث الدرفوا وال ارسفتا

والتففي دف امتمت ذففت اذا مففت اريف لعففو ملففن ان يتطففور ومسلففت ملففن التف ريل الريت ففي وان مسففتو المستفسف
المتميففز دففتلوول والسففرم وايتففترل يتطلففل مففن الم ف ردين تطففوير ت ف راا مدففيلن الد سي ف
للدرففا مففن ط ارثففل و سففتليل ا ي ف ل و يففر تولي ي ف مففن اففو ترويففل ذل ف

ا مففر الففذف ي ف فولن

والو ف رل ا ستاتري ف مففن الو ف راا

الد سي الملم ا اً لالمل العرل الطتثر لترويل التفوز دتلطفوط او المدفترال وان اعتسفتل تلف الوف رل ورف ذت
ير عت

مت لن يتن موه اسفتتمتر الووامف وا سسفس الميعتسيعيف اليفرير ا مفر الفذف يفسوعس دف و ملفت

ا اء الملترف ليعون ف و.
2-1مشكلت البحث :

الو رل ا ستاتري وار من ذن الو راا الد سي التي يال ملت مل العرل الطتثرل امتالعلت ليفتمعن
مفن ا اء ملفتراا اللودف دتلطفعو ا ف فو وان مف ن امتمفت ا سفتليل الولميف الر يتف وا سفتليل الوطفواثي

فففي تف ريل تلف الوف رل الد سيف الملمففه مففن تدففو المف ردين تاوففو الومليف الت ريديف
ا مر الذف سيسوعس سلدتً ملت ستتثالت.

وت ع الخدراء والمتخييين في ملن الدتيوميعتسي

فوففط يففر عففت

يففر ما يففه وتليلف التتثف

ان امتال الالمل الوف راا الد سيف والملتريف

اذ د ف مففن الترعيففز فففي مملي ف الت ف ريل ملففت ا سففتتمتر الاي ف للووام ف الدتيوميعتسيعي ف

اليففرير س فواء مسلففت يعستيعففي اوعسيمففتتيعيي ا مففر الففذف يسففتم الالمففل ملففت ا رتوففتء دففت اء الملففترف

ودخال

ذل فو ي و

ل ففذا فوف ف ارتف ف

ستت الو رل ا ستاتري ويسوعس سلدتً ملت ا اء الملترف.

الدتر ففا التو ففر مل ففت ت ففتتير تالتف ف س ففتليل ت ريديف ف ف ففي تط ففوير الوف ف رل ا ستاتريف ف

والمتمتله دفيالت ريل الدتلستي الت ريل الدليومترف دتألوزان الم تف

الت ريل الدليومترفي وايلت ا ف و في

ذلف ف وات ففر الوف ف رل ا ستاتريف ف مل ففت وف ففل ع ففو اس ففلول م ففن ا سف فتليل الت ريديف ف تيف ف الدر ففا ف ففي ت ففين دوف ف
المتغيراا الدتيوميعتسيع والملتراا ا ستسي ل

مدي العرل الطتثرل يفث المتو ميني.
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 3-1أهداف البحث  :يهدف البحث الحالي إلى ما يأتي :

 -1دستء تالتف مسفتذ ت ريديف ملفت وففل األسفتليل ااتيف يالتف ريل الدتلسفتي والتف ريل الدليفومترف دفتألوزان
الم ف ففتف

الت ف ف ريل الدليف ففومترف فوف ففطي لتطف ففوير الو ف ف رل ا ستاتري ف ف ل ف ف

مدف ففي الع ف فرل الطف ففتثرل يفث ف ف

المتو مينيو يلت ف و.

 -2مورفف ف ت ففر الوف ف رل ا ستاتريف ف مل ففت وف ففل األس ففتليل الت ريديف ف تيف ف الدر ففا ف ففي ت ففين دوف ف
مدي العرل الطتثرل يفث المتو ميني و يلت ف و.

الدتيوميعتسيعي ل

 -3مورفف ف ت ففر الوف ف رل ا ستاتريف ف مل ففت وف ففل األس ففتليل الت ريديف ف تيف ف الدر ففا ف ففي اء دوف ف
مدي العرل الطتثرل يفث المتو ميني و يلت ف و.

ا ستسي ل

المتغيف فراا
المل ففتراا

 5-1جماالث البحث :
يي تلو يتلح والعرالء الريت يين فث يالمتو ميني.
وتضمن المجال البشري :مدوا العرل الطتثرل لست ّ
والمجال الزماني :من ي2212/9/1ي ولغتيف ي،)2211/1/3المجال المكاني  :الوتمف الريت في المغلوف –
المول التسي التوسي /ميستن.

أما منهج البحث وإجراءاته امليدانيت -:
فو تن تر ي ماتمع الدرا دتلطريو الوم ي من مدي العرل الطتثرل يفث المتو ميني في مرتفظ

ف ار ماتمع الدرا

يي تلو يتلح الريت ي وست ف العرالء الريت يي وت دلغ م
ميستن والمت منيست ّ
ي24ي مدتً .تن اختيتر ي21ي مدتً و دسسد ي% 87,5ي من ماتمع الدرا دو استدوت تالت
مدين"ي2ي مل مو

ي1ي مل رر يليدروي" .ودو الترول من التاتسس والتعتفؤ لويس الدرا ااريا

التاترل ا ستطالمي للتتع من سالم التطديل وتسايو المالرظتا لغر
ودو التتع من ذل

الرثيسي

ا ختدتراا الدو ي

تالفي ر وتلت في التارد

اار الدترا اختدتراته الودلي تن تطديل التارد الرثيسي ودو ذت اار

وذعر الدترا الوستثو ا ريتثي المستخ م .

تفن تفتن الدترفا دوفر

وفرو ه.

وترليفو الستفتث تفن مستتطففتلت ففي التيفو ال اردفع وت عف مفن تروفل ذف ا

الدرففا

تضمن الفصل اخلامس أهم االستنتاجات والتوصيات :

االستنتاجات هي:

 -1عتن للمستذ الت ريدي المستخ م في الدرا تتتير اياتدي في تطفوير الوف رل ا ستاتريف وللمافتميع
التاريدي التالت .
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 -2عتسا الماموم التاريدي ا ولتيالت ريل الدتلستيي ا ف و في تطوير الو رل ا ستاتري تليلت
الماموم التاريدي التتسي يالدليومترف دت وزان الم تف ي تن الماموم التاريدي التتلت يالت ريل

الدليومترفي.

 -3اتففر تطففور الو ف رل ا ستاتري ف ملففت وفففل ا سففتليل الت ريدي ف المسففتخ م اياتد فتً فففي تففين المتغي فراا
الدتيوميعتسيعي تي الدرا وللماتميع التاريدي التالت .

 -4عتسففا المامومف التاريديف ا ولتيالدتلسففتيي ا ف ففو فففي تففين المتغيفراا الدتيوميعتسيعف عتفف تليلففت
الماموم التاريدي التتسي يالدليومترف دت وزان الم تف ي تن الماموم التاريديف التتلت يالتف ريل

الدليومترفي.

 -5اتر تطور الو رل ا ستاتري ملت وفل ا ستليل الت ريدي المستخ م اياتدتً في ا اء يال رل
السترل رتثط الي ي وللماتميع التاريدي عتف .

 -6عتسا الماموم التاريدي ا ولتيالدتلستيي ا ف و في ا اء يال رل السترل رتثط الي ي تليلت
الماموم التاريدي التتسي يالدليومترف دت وزان الم تف ي تن الماموم التاريدي التتلت يالت ريل

الدليومترف فوطي.

و ويت الدترا دماموم من التوييتا.

