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 رطوحه اال ستخلصم
جاريت و أثرها يف بعض املتغرياث "التدريب باساليب خمتلفت لتطىير القدرة االنف

 عبي الكرة الطائرة )املتقدمني("سيت لدي البايىميكانيكيت و املهاراث االساال
 

 بأشراف الباحث

 أ.د. عادل تركي حسن الدلويّ حممد صبيح حسن الساعدي
 

 فصول:األطروحة على خمسة  اشتملت

ان التطور السريع في مختلف  مافت ا الولفون اسوعفس ملفت مفت تتفرز  ستفتث  الدرفوا وال راسفتا  اذ 
والتففي  دفف  امتمت ذففت اذا مففت اريفف  لعففو ملففن ان يتطففور ومسلففت ملففن التفف ريل الريت ففي  وان مسففتو  المستفسفف  

 ا مففر الففذف يفف فولنالد سيفف    المفف ردين تطففوير تفف راا  مدففيلنالمتميففز دففتلوول والسففرم  وايتففترل يتطلففل مففن 
والوففف رل ا ستاتريفف  مففن الوففف راا  للدرففا مففن طراثففل و سفففتليل ا يفف ل و يففر تولي يفف  مفففن  اففو ترويففل ذلفف  

تل تلف  الوف رل ورف ذت اعتسفان و  مل العرل الطتثر  لترويل التفوز دتلطفوط او المدفترال لالالد سي  الملم  ا ًا 
الفذف يفسوعس دف و  ملفت وا سسفس الميعتسيعيف  اليفرير  ا مفر  الووامف سفتتمتر ا مت لن يتن موه ير عت  

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

الو رل ا ستاتري  وار   من  ذن الو راا الد سي  التي يال ملت  مل العرل الطتثرل امتالعلت ليفتمعن 
الوطففواثي  ا سفتليل لولميف  الر يتف  و مفن ا اء ملفتراا اللودف  دتلطفعو ا ف فو  وان مفف ن امتمفت  ا سفتليل ا

فففي تفف ريل تلفف  الوفف رل الد سيفف  الملمففه مففن تدففو المفف ردين تاوففو الومليفف  الت ريديفف   يففر ما يففه وتليلفف  التتثفف   
 ا مر الذف سيسوعس سلدًت ملت ستتثالت. 

لملتريف  وت   ع  الخدراء والمتخييين في ملن الدتيوميعتسي   ان امتال  الالمل الوف راا الد سيف  وا
فوفففط  يفففر عفففت   اذ  دففف  مفففن الترعيفففز ففففي ممليففف  التففف ريل ملفففت ا سفففتتمتر الايففف  للووامففف  الدتيوميعتسيعيففف  
اليففرير  سففواء مسلففت يعستيعففي اوعسيمففتتيعيي ا مففر الففذف يسففتم  الالمففل ملففت ا رتوففتء دففت  اء الملففترف 

  اء الملترف. ودخال  ذل  فو  ي و  ستت  الو رل ا ستاتري  ويسوعس سلدًت ملت ا 
الوففف رل ا ستاتريففف   تطفففويرالتوفففر  ملفففت تفففتتير تالتففف   سفففتليل ت ريديففف  ففففي  لفففذا فوففف  ارتففف   الدترفففا 

والمتمتله دفيالت ريل الدتلستي  الت ريل الدليومترف دتألوزان الم تف   الت ريل الدليومترفي وايلت ا ف و في 
ففففي تفففين دوففف   تيففف  الدرفففاتليل الت ريديففف  ا سفففعفففو اسفففلول مفففن ذلففف  واتفففر الوففف رل ا ستاتريففف  ملفففت وففففل 

 المتغيراا الدتيوميعتسيع  والملتراا ا ستسي  ل    مدي العرل الطتثرل يفث  المتو ميني.



حهمستخلص االطرو 
................................  

 

 ي

 
  : يأتي ما إلى الحالي البحث يهدفأهداف البحث :  1-3
يفومترف دفتألوزان دستء تالتف  مسفتذ  ت ريديف  ملفت وففل األسفتليل ااتيف  يالتف ريل الدتلسفتي والتف ريل الدل -1

الم فففففتف   التففففف ريل الدليفففففومترف فوفففففطي لتطفففففوير الوففففف رل ا ستاتريففففف  لففففف    مدفففففي العفففففرل الطفففففتثرل يفثففففف  
 المتو مينيو يلت  ف و. 

مورفففف   تففففر الوفففف رل ا ستاتريفففف  ملفففت وفففففل األسففففتليل الت ريديفففف  تيفففف  الدرفففا فففففي تففففين دوفففف  المتغيففففراا  -2
 فث  المتو ميني و يلت  ف و.الدتيوميعتسيعي  ل    مدي العرل الطتثرل ي

مورففففف   تففففر الوفففف رل ا ستاتريفففف  ملففففت وفففففل األسففففتليل الت ريديفففف  تيفففف  الدرففففا فففففي   اء دوفففف  الملففففتراا  -3
 ا ستسي  ل    مدي العرل الطتثرل يفث  المتو ميني و يلت  ف و.

 

 البحث : جماالث 1-5
 .الريت يين فث  يالمتو مينيتلو  يتلح والعرالء  مدوا العرل الطتثرل لست يّي :وتضمن المجال البشري

 –الوتمف  الريت في  المغلوف   : المكاني المجال(،3/1/2211يولغتيف   ي1/9/2212ي من: الزماني المجالو 
 .المول  التسي التوسي/ ميستن

 -جراءاته امليدانيت :إالبحث و منهجأما 
 مرتفظ  فيي المتو مين فث ي الطتثرل لعرلا  مدي من الوم ي  دتلطريو  الدرا ماتمع تر ي  تنفو  

 الدرا ماتمع  فرا  م   دلغ وت ي الريت ي العرالء وست ف الريت ي تلو  يتلح ست ييّ يوالمت من ميستن
 تالت  استدوت  دو  الدرا ماتمع من%ي  87,5ي دسسد  و  مدتً ي 21ي اختيتر تن.  مدتً ي 24ي

 يااار الدرا لويس   والتعتفؤ الترول من التاتسس دو و  ."يليدروي رر  ملي 1ي  مو   ملي2ي" مدين
التطديل وتسايو المالرظتا لغر  تالفي ر وتلت في التارد   سالم ستطالمي  للتتع  من ا تاترل ال

تطديل التارد  الرثيسي  ودو ذت اار  الدترا اختدتراته الودلي  تن  الرثيسي   ودو  التتع  من ذل  اار 
 ي   وذعر الدترا الوستثو ا ريتثي  المستخ م .ا ختدتراا الدو 

 

 ل  ذف ا  الدرففات عف  مفن تروفففي التيفو الرادفع و  مستتطففتلتتفن وفر  وترليفو الستفتث  تفتن الدترفا دتفن     
  وفرو ه. 

 االستنتاجات والتوصيات : أهم اخلامس  الفصل تضمن

 : هي االستنتاجات 
تير اياتدي في تطفوير الوف رل ا ستاتريف  وللمافتميع عتن للمستذ  الت ريدي  المستخ م  في الدرا تت -1

 التاريدي  التالت .



حهمستخلص االطرو 
................................  

 

 ك

عتسا الماموم  التاريدي  ا ولتيالت ريل الدتلستيي ا ف و في تطوير الو رل ا ستاتري  تليلت  -2
الماموم  التاريدي  التتسي يالدليومترف دت وزان الم تف ي تن الماموم  التاريدي  التتلت يالت ريل 

 مترفي.الدليو 

اتففر تطففور الوفف رل ا ستاتريفف  ملففت وفففل ا سففتليل الت ريديفف  المسففتخ م  اياتدففًت فففي تففين المتغيففراا  -3
 الدتيوميعتسيعي  تي  الدرا وللماتميع التاريدي  التالت .

عتسففا المامومفف  التاريديفف  ا ولتيالدتلسففتيي ا ف ففو فففي تففين المتغيففراا الدتيوميعتسيعفف  عتففف  تليلففت  -4
يدي  التتسي  يالدليومترف دت وزان الم تف ي تن الماموم  التاريديف  التتلت يالتف ريل الماموم  التار 
 الدليومترفي. 

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

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

 الدليومترف فوطي.

 

 .دماموم  من التوييتا و ويت الدترا 


