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((االىداء))

الى من بلغ الرسالة وادى االمانة  ...ونصح االمة  ...الى نبي الرحمة ونور العالمين
سيدنا محمد (صلى اهلل عليو و آلو وسلم)
الى من كللو اهلل بالييبة والوق ار  ،الى من علمني العطاء بدون انتظار  ،الى من
احمل اسمو بكل افتخار
 والدي 
الى معنى الحب والى معنى الحنان والتف اني والوف اء  ،الى بسمة الحياة وسر
الوجود  ،الى من كان دعائيا سر نجاحي وحنانيا بلسم جراحي
 امي الحبيبة 
الى من بين اكبر وعليين اعتمد الى من ىن شموع متقدة تنير ظلمة حياتي
الى من بوجودىن اكتسب قوة ومحبة ال حدود ليا الى من عرفني معناىن معنى
الحياة .
 اخواتي 
الى من ارى التف اؤل بعينيم والسعادة في ضحكتيم الى شعلة الذكاء والنور الى
الوجوه المفعمة بالبراءة
 اخوتي 
الى من ىم اعضاء سندنا في الحياة وسر األمن واألمان في عراقنا الحبيب قوات
الحشد الشعبي والجيش

الباحثة

((الشكر والتقدير))
اتقدم بالشكر واالمتنان الى عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .
وايضا يدعوني واجب الوف اء اتقدم بخالص الشكر واالمتنان الى استاذي
الف اضل (أ.د .عبدالجبارسعيد محسن) لما بذلو من جيد في تذليل
العقبات التي واجيتني ن اذ اغنى البحث بالكثير من المعلومات العلمية
وتوجييات واراء ومالحظات قيمة ومتابعتو المستمرة الي مما ساعدني على
انجاز ىذا البحث بصيغتو النيائية ولما خصصو من وقت فجزاه اهلل عني
خير الجزاء ......
واتقدم بشكري الى كافة االساتذة الذين رفدونا بنصائحيم العلمية في
اثناء مدة الدراسة ......
كما اتقدم بالشكر الجزيل الى عينة البحث لما بذلوه من جيد خالل مدة
التجربة فوفقيم اهلل ......
الباحثة
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الفصل االول
 -8التعريف بالبحث
 : 8 -1المقدمة واهمية البحث
يعد التقدم العممي من مميزات عصرنا الحاضر اذ شمل جوانب الحياة كافة بما فييا
الجانب الرياضي الذي تفاعل مع عموم طبيعية وانسانية كثيرة إلعداد الفرد اعدادا
شامال متزنا تمييد لموصول الى المستويات العميا في النشاط الرياضي المختار وبما ان
اعداد الفرد ال يتحقق من غير ىذه العموم فالبد من وضع طرائق واساليب حديثة
تساىم في تطوير االنشطة الرياضية كافة.
وفي لعبة الكرة الطائرة يوجد ىناك عدد من الميارات االساسية التي تحتاج بدورىا الى
مستوى عال من القدرات العضمية ومنيا (االرسال والضرب الساحق) حيث نجدان
ميارة االرسال ىي اولى ميارات الكرة الطائرة التي يبدأ بيا الفريق المباراة لكي يتمكن
من كسب النقاط بصورة مباشرة كما ان الالعب المرسل اذا تمكن من كشف نقاط
الضعف الدفاعية في استقبال االرسال لمفريق المنافس فأنو يحقق النقاط المباشرة لفريقة
.
واما ميارة الضرب الساحق فيستطيع الفريق من خالليا حسم النقطة وبالتالي حسم
الشوط ومن ثم حسم المباراة لصالحو .
ونظ اًر ألىمية ميارتي (االرسال والضرب الساحق) اليجوميتين حاولت الباحثة دراستيا

ألنيا الطريق االفضل الذي يتم بو الحصول عمى النقاط وصوال الى تحقيق اليدف
المنشود فضال عن دراستيا بعض القدرات العضمية المرتبطة بياتين الميارتين وعميو
فأن اىمية البحث تكمن في االرتقاء بمستوى منتخب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

لمموسم  2117-2116وذلك من خالل وضع تمك العالقات بين القدرات العضمية
والميارية في ايدي مدربينا والعبينا لتكون خطة بداية لمعمل عمى تطوير تمك القدرات
التي تساىم في تطوير االداء المياري وبالتالي تطوير مستوى فرقنا .

 7 -1مشكمة البحث
من خالل متابعة الباحثة لمباريات منتخب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمموسم
الدراسي  2117-2116فضال عن ممارستيا المعبة الحظت وجود ضعف في مستوى
اداء ىاتين الميارتين الميمتين الناتج عن عدم المعرفة الصحيحة واختالف اآلراء بين
المختصين والمدربين عمى مدى اىمية القدرات العضمية وعالقة كل قدرة من تمك
القدرات بنوع الميارة المطموب تطويرىا حيث تتطمب كل ميارة قدرات عضمية تختمف
في عالقتيا ونسبة مساىمتيا في اداء وتحسين تمك الميارة لضمان افضل النتائج .

 4 -1اهداف البحث
 -1التعرف عمى العالقة بين بعض القدرات العضمية ومستوى اداء ميارتي
االرسال والضرب الساحق لدى العبي منتخب كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة لمموسم الدراسي  2117-2116في الكرة الطائرة في جامعة
القادسية .
 -2التعرف عمى الفروق في بعض القدرات العضمية المستخدمة وميارتي
االرسال والضرب الساحق .
 3 -1فروض البحث

 -1ىناك عالقة بين بعض القدرات العضمية ومستوى اداء ميارتي االرسال
والضرب الساحق .
 -2وجود فروق بين القدرات العضمية المستخدمة وميارتي االرسال والضرب
الساحق .

 5 -1مجاالت البحث
 8-5 -1المجال البشري
العبو منتخب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمموسم الدراسي 2117-2116
جامعة القادسية البالغ عددىم ()11
 7-5 -1المجال الزماني
2117/4/6 – 2116/12/15
 4-5 -1المجال المكاني
القاعات والمالعب في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة القادسية .

الفصل الثاني
 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة
 8-7الدراسات النظرية
 8-8-7مفهوم القدرة العضمية
 7-8-7اهمية القدرة العضمية
 4-8-7االرسال  ،مفهومة
 8-4-8-7أهمية االرسال في الكرة الطائرة
 8-4-8-7انواع االرساالت في الكرة الطائرة
 3-8-7مفهوم الضرب الساحق
 8-3-8-7اهمية الضرب الساحق في الكرة الطائرة
 7-3-8-7انواع الضرب الساحق في الكرة الطائرة

 7-7الدراسات السابقة
 8-7-7دراسة ريتا سهاك كاكين
2-2-2

دراسة قسور عبد الحميد عبد الواحد

 8-7الدراسات النظرية

 8-8-7مفهوم القدرة العضمية
القدرة العضمية مكون مركب  ،فيي مزيج من القوة العـضمية والـسرعة .وقد يتبادر إلى
الذىن ان الفرد الذي يمتع بالقوة العضمية والسرعة يستطيعفي كل األحوال ان يحقق
أرقاما مرتفعة فياختبارات القدرة العضمية  ،ىذا القولقد ال يواكبو الصواب في كل
األحوال  ،وقد يكون صحيحاً في بعض األحـوال ،والمقصود ىو ان توافر مكون القوة
العضمية والسرعة ضرورة حتمية إلخـراجالقدرة العضمية ولكن وجودىما فقط ال يعني

بالضرورة نتاجاً عالياً فـي القـدرةالعضمية  ،اذ يتوقف ذلك عمى قدرة الفرد عمى إدماج
ىذين المكونين واخراجيمافي قالب واحد (.)1

()1محمد صبحي حساني  :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية  ،مطبعة دار الفكـر العربـي  ،مدينة النصر
 ،القاىرة ، 2114 ،ص . 311

وقد حاول العديد من الخبراء المختصين توصيف القدرة العضمية وفيما يمي بعض منيا
:
 عرفيا جونسن ونيمسون ( 1979 )Johnson and Nelsonبأنيا القابمية
عمى اخراج اقصى قوة في اسرع زمن ممكن

()2

.

( عمي جالل الدين  )2117 ،اقصى قوة يمكن لمعضمة منفردة او المجموعة
()3

العضمية بذليا لمتغمب عمى مقاومة ما

.

( العمي وشغاتي  )2111 ،عبارة عن قدرة الرياضي في التغمب عمى مقاومة
()4

خارجية او التصدي ليا

.

وتعرف الباحثة القدرة العضمية اجرائيا بأنيا قدرة الالعب عمى استثمار ما يمتمكو من
سرعة انقباض عضمي يتميز بالقوة العالية لمتغمب عمى المقاومة سواء كانت داخمية
كــ(وزن ا لجسم او اجزاء منو ) او خارجية ( كرة طبية  ،كتيارات تشغيل  ،صدرية
تشغيل  ......... ،الخ ) .

 7-8 -2أهمية القدرة العضمية
القدرة العضمية واحدة من القدرات البدنية التي يجب ان يتمتع بيا الرياضي وفي
المستويات كافة ولكال الجنسين فيي ضرورية لمبدء في االركاض السريعة وفي فعاليات
القفز والوثب وكذلك في االلعاب الفرقية اذ تظير اىميتيا جميا في الرمي والركل
واالنطالقات السريعة كما تظير اىمية القدرة العقمية عن عدم وجود جواب شاف
)(2

Johnson , B.a and Nelson , J.k ; Practical Measurements for Evaluation in Physical
Education ; Minnesota , Burgess publishing company , 1979 , pp200 .
()3عمي جال الدين  ،مبادئ وظائف االعضاء  ،ط ، 1الفراعنة لمطباعة  ،مصر . 2117 ،
()4حسين العمي وعامر فاخر  ،استراتيجيات طرائق واساليب التدريب الرياضي  ،ط ، 1مكتب النور لمطباعة  ،بغداد
 ، 2111 ،ص. 188

لمسؤال الشائع  ،ىل تمعب القوة العضمية الدور الرئيسي في تحسين االداء ومنع
اإلصابات الرياضية اذا كانت المعمومات المتوافرة منذ وقت ليس ببعيد ان القوة
العضمية اىمية كبيرة وكانت تعد القاعدة االساسية والمطمب الميم تقريبا لكل األلعاب
الرياضية اما في السنوات األخيرة يمكننا ان نالحظ ان القوة العضمية ميمة بالتأكيد .
ومما تقدم ترى الباحثة ان مفيوم القدرة العضمية ىي حصيمة التآزر بين القوة القصوى
او اقل من القصوى والسرعة القصوى ضد مقاومة سواء كانت داخمية (وزن الجسم او
اجزاء منو) ام خارجية (المقاومات الحديدية  ،وسائل التشغيل كتيارات التشغيل ،
صدرية التشغيل  ،كرات طبية ......الخ) بأقصر زمن ممكن وىذا المقدار الناتج من
القوة من غير الممكن عمى الالعب تك ارره وبالمقدار نفسو ألكثر من مرة واحدة .

 4-8-7اإلرسال  ،مفهومة
يعرف اإلرسال بأنو الضربة (الميارة) التي يبدأ فييا المعب ويستأنف عقب انتياء
الشوط وبعد كل خطأ ،وىو عبارة عن جعل الكرة في حالة لعب عن طريق ضرب الكرة
بكموة اليد أو راحة اليد أو قبضة اليد أو كف اليد بيدف إرساليا من فوق الشبكة الى

نصف الممعب المقابل من دون ارتكاب أي خطأ من قبل الفريق المرسل(.)5

( ويعد اإلرسال من الميارات االساسية ذات الطابع اليجومي الفردي حيث ان الالعب
في ادائو يكون مستقال وغير مرتبط بزمالئو)

()5

()6

.

محمد خيري الحوراني .الحديث في الكرة الطائرة ،ط ، 1طباعة دار العموم لمخدمات الجامعية ،األردن،1993 ،

ص.41
()6حمدي عبد المنعم:الكرة الطائرة ،القاىرة ،كوبي لمطباعة والنشر والتوزيع ،1984،ص15

ومن خالل اتقان ضربات االرسال يمكن احراز نقطة سريعة ومباشرة لمفريق المرسل ،
وقد تؤدي في بعض األحيان إلى تغيير نتيجة المباراة لصالح الفريق الذي يجيد

استغاللو لمحصول عمى نقطة مباشرة(.)7

كما ان ضربة االرسال الموضوعة في مكانيا المضبوط (المؤشرة) يمكن ان تؤدي الى
تمرير (استقبال) خاطئ من قبل الفريق المنافس وامكانية الفريق في أخذ ضربة
االرسال وان يدافع عن ىجوم سيل

()8

 .ويؤدى اإلرسال بواسطة الالعب في الصف

الخمفي األيمن المتواجد في منطقة اإلرسال()9أي بواسطة الالعب الذي يشغل المركز

رقم ( )1في الخط الخمفي بعد إشارة الحكم (الصفارة).
ويرى ( )Rennielidorان ضربة اإلرسال من أىم ضربات اليجوم المباشرة التي
يستعمميا الالعبون خالل المعب والتي تضع المنافس في وضع دفاعي ضعيف(.)11
()12

ويتفق كل من عقيل الكاتب()11وكمينز-ىينر-ايكسرون

عمى كون االرسال مفتاح

الحصول عمى النقاط في حالة اتقانو .
 8-4-8-7أهمية اإلرسال في الكرة الطائرة
يعد اإلرسال من الميارات االساسية والذي يشكل اىمية كبيرة عند اتقانو ويمكن يؤدي
بعدة طرق حسب مستوى الفريق وامكاناتو الميارية وقد شاع استخدام اإلرسال المتموج
وارسال التنس وانتشر اخي ار اإلرسال الساحق الذي يؤدي من القفز ولو العبون
()7سعد حماد ألجميمي :الكرة الطائرة (تعميم – تدريب – تحكيم )  ،ليبيا  ،منشورات السابع من ابريل ،1997،ص.31
()8

عصام الوشاحي  :المبادئ التعميمية في الكرة الطائرة  ،دار الفكرة العربي  ،القاىرة  ، 1991 ،ص. 141

( )9االتحاد الدولي لكرة الطائرة :القواعد الرسمية لمكرة الطائرة  ،2114-2111العراق ، 2111 ،ص.31
)(10
Rennielidor ; Developing Mental skills serving coaching volleyball ,Feb. March-1995 .
p16 .
()11عقيمعبدالميالكاتب  :الكرةالطائرةالتكتيكوالتكنيكالفردي،مطبعةالتعميمالعالي،بغداد، 1987 ،ص. 35
()12كمينز-ىينر-ايكسرون،فراشيسكافكسترجمةفريقكمونة(وآخرون)
سمسمةاالكتشافالرياضيممكرةالطائرة،مطبعةو ازرةالتعميمفيالموصل 1991 ،ص . 36

:

متخصصون لما لو من فاعمية في تسجيل النقاط مباشرة إال انو من الصعب
االستم اررية بالمستوى نفسو ألنو يخضع لممستوى البدني(.)13

" واإلرسال ىو المفتاح األول لبداية المعب االيذان لبدأ المباراة حيث بدون االرسال ال
يمكن ان يبدأ المعب اذ يبدأ بو المعب في اول كل مباراة وفي بداية كل شوط وعقب كل
خطأ يحتسبو الحكم"

()14

حيث ان إتقان األداء الفني والخططي لميارة اإلرسال يعني

الكثير من حسابات الفريق اإلستراتيجية إذا استطاع الالعب أن يختار اإلرسال
المناسب في المحظة المناسبة والتوجيو إلى المكان المناسب سوف يحصل عمى نقاط
كثيرة لفريقو فضال عن تأثير في استقبال الفريق المنافس وارباكو مما يجعل وصول

الكرة إلى الالعب بشكل غير جيد(.)15

وتحتاج ميارة اإلرسال الى الكثير من ضبط االعصاب والميارة في االداء كما انو ليس
ىناك طريقة إلتقان ىذه الميارة سوى التدريب المستمر وفقا لممتطمبات الفنية في
حركات االرسال  .لقد تطور االرسال واصبح بمرور الوقت سالحا ىجوميا بيد الفريق
وظل يؤدي بصورة قوية وخطافية حتى عام  1961وبو تحققت نجاحات كثيرة

آنذاك(.)16

وترى ( ( )Fiedlerان االرسال يشكل  %17من كامل الميارات اما من الناحية
الخططية اليادفة لإلرسال فقد بمغت عند الرجال  %31والنساء اكثر من  %41وفي

)(13

)Beal et.al .VB coaching Tips for the "go" , VB support syndicate U.S.A. (1991, p,16
()14محمد صالح فميح  :أثر تعمم أنواع مختمفةمن اإلرسال في دقة األداء لكرة الطائرة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية
الرياضية،جامعة بغداد  ،1999،ص.16
()15عامر جبار السعدي  :دراسة مقارنة بين المتغيرات البايوميكانيكية لإلرسالين المتوج األمامي والساحق بكرة
الطائرة ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،بغداد ،1998،ص.98

()16محمد صبحي حساتين وحمدي عبد المنعم  :طرق تحميل المباراة في الكرة الطائرة  ،ط ، 1دار الفكر العربي ،
 ، 1968ص.29

البطولة الدولية التي اقيمت عام  1976ظير من خالل البحث الذي اجرى آنذاك عمى

تمك البطولة ان الحصول عمى نقطة مباشرة لمرجال بمغ معدلو  %6ولمنساء .)17( %7

اما في االعوام  1992في برشمونة قد بمغ  %216في كأس العالم  ، 1994فقد بمغ

 %4اما في دورة اطمنطا فقد بمغ .)18( %3

ان فاعمية االرسال قد ازدادت بعد التعديل القانوني الذي حدث بعد الدورة األولمبية في
لوس انجموس عام  1984وىو عدم الجواز لالعب بصد اإلرسال قرب الشبكة اال بعد
عبور الكرة خط اليجوم لذلك ترك المجال امام الالعب المرسل في اختيار االرتفاع
المناسب دون أي ازعاج او تشويش او خوف من ان يقوم احد الالعبين بعمل حائط

الصد لإلرسال(.)19

كما أن التعديل القانوني الذي حدث في دورة برشمونة عام  1992والذي يقضي بفتح
قاعدة االرسال من (3م) وجعميا ( )9امتار زادت من تأثير االرسال المتمثل أختيار
الالعب المرسل لزوايا مفتوحة في ممعب الخصم وفي أي مكان يشعر بو الالعب
المرسل اكثر فعالية وتأثير ان التعديالت او التغيرات التي تحصل في قانون المعبة
ىدفيا خمق التنافس الكبير واالندفاع والتشويق لدى الالعبين من جية ولدى الجميور
من جية ثانية ان ىذا التعديل في االرسال كان غرضة التقميل من أىمية الضرب
()21

الساحق وايجاد بدائل لمحصول عمى النقاط من ىذا التعبير

.
)(17

Fiedler Mariana ; Volleyball Sport Overlays , Berlin , 1978 . p,17.
Berthold Fronner , Bernd Zimmernann . Selected Aspects of the developments of
men , Volleyball in Olympic in Atlanta, the coach Quarterly technical review for
volleyball coaches published by F.I.V.B. Vol,4-December 1997. P,18 .
()19عقيمعبدالميالكاتب  :الكرةالطائرةالتكتيكوالتكنيكالفردي،مطبعةالتعميمالعالي،بغداد، 1987 ،ص. 35
)(18

( )21عقيل الكاتب وعامر جبار السعدي  :تغيير قاعدة االرسال في الكرة الطائرة واثرىا في دقة االرسال  ،مجمة
التربية الرياضية  ،العدد ( ، )15بغداد  ، 1997 ،ص. 5

 7-4-8-7أنواع اإلرساالت في الكرة الطائرة
اتفق اغمب خبراء المعبة عمى تقسيم انواع االرسال حسب الطريقة التي تؤدي بيا الى
قسمين :
اوال  -:االرسال في االسفل :
وىو الذي يتم فيو مقابمة الكرة لميد وضربيا وىي اسفل من مستوى الكف .
ثانيا  -:االرسال من اعمى :
وىو الذي يتم فيو مقابمة اليد لمكرة وضربيا وىي اعمى من مستوى الكف  .ويتفق كل
من كل من عقيل الكاتب

()21

وحسن الحياري

()22

()23

واكرم زكي خطايبو

مع ىذا

التقسيم حيث تقسم انواع االرسال الى:

اوال  /االرسال من االسفل
أ)

االرسال المواجية االمامي من االسفل

ب)

االرسال الجانبي من االسفل

ج)

االرسال الجانبي المعكوس من االسفل

ثانيا  /االرسال من اعمى
أ)

االرسال المواجية من االعمى (التنسبي)

ب)

االرسال الجانبي من االعمى (الخطافي)

()21عقيمعبدالميالكاتب  :الكرةالطائرةالتكتيكوالتكنيكالفردي،مطبعةالتعميمالعالي،بغداد، 1987 ،ص. 46

()22حسن الحياري (وآخرون)  :فنون الكرة الطائرة  ،دار األول لمنشر  ،اربد  ، 1987 ،ص. 92

()23اكرم زكي خطايبة  ،موسوعة الكرة الطائرة  ،ط ، 1دار الفكر لمطباعة والنشر  ،عمان  ، 1996 ،ص. 76

ج)

االرسال المتموج االمامي (األمريكي) والجانبي (الياباني) من االعمى .

( وعمى الرغم من االنواع المتعددة لالرساالت فقد ظل االرسال (التنسي) والمتموج
(العائم) من االرساالت الفعالة منذ استخداميا عام  1961ولحد اآلن السيما العائم

بشكميو االمريكي والياباني(.)24

 3-8-7الضرب الساحق  ،مفهومة
تعد ميارة الضرب الساح ق إحدى الميارات األساسية التي ليا دور كبير في تحقيق
الفوز واحراز نقاط عنده تنفيذه بطريقة سميمة( .)25وتعرف الميارة الضرب الساحق بأنيا
"ضرب الكرة بإحدى اليدين بقوة لتعديتيا بالكامل من فوق الشبكة وتوجيييا إلى ممعب

الفريق المنافس بطريقة قانونية(.)26

تطور تنفيذ الضربة الساحقة من خالل االداء الذي يتوفر فيو عنصر السرعة والقوة وقد
وصمت احيانا سرعة الكرة لممستويات العالية الى  121كم في الساعة (31م) في
الثانية فضال عن عنصر الدقة والضربة الساحقة ىي الوسيمة التي تحتل المرتبة األولى
في احراز النقاط واالستحواذ عمى االرسال مقارنة بالميارات االخرى حيث يتميز الفريق
الذي يضم العبوه ضاربين من الطراز الجيد ويتحدد في ضوء ذلك مستوى الفريق
()27

فضال عن العوامل االخرى

.

()24حمدي عبد المنعم  :مذكرات الكرة الطائرة (ميارات  ،خطط)  ،مطبعة عادل  ،القاىرة  ، 1983 ،ص. 78

()25جمعة محمد عوض .برنامج تدريبي لتطوير سرعة رد الفعل الحركي وأثرىا في تحقيق بعض الميارات في كرة
الطائرة ،أطروحة دكتوراه ،كمية التربية الرياضية ،جامعة البصرة ،1996 ،ص.51

()26عمي مصطفى طو:الكرة الطائرة :تاريخ ،تعميم  ،تدريب  ،تحميل  ،قانون  ،ط ،1القاىرة ،دار الفكر العربي ،
 ،1999ص.57

()27عبد الزىرة حميدي :دراسة تحميمية مقارنة ألداء فرقالمقدمة العراقية لمكرة الطائرة في ضوء انظم اداء عالمية
،أطروحة دكتوراه  ،كمية التربية الرياضية،جامعة البصرة ،1995 ،ص.39

وتتميز الضربة الساحقة بالقوة في تنفيذىا والسرعة في االقتراب والرشاقة في الوثب
والدقة في التوجيو ،وتعد الضربات الساحقة من األىمية لتحقيق الفوز لمفرق واحراز
النقاط إذا ما نفذ ت بطريقة جيدة(.)28

 8-3-8-7أهمية الضرب الساحق في الكرة الطائرة
(( ان اليدف من الضربة الساحقة في الكرة الطائرة ىو الحصول عمى نقطةمباشرة من
ارة الحصول عمى االرسال فمو بقيت لعبة الكرة الطائرة تمعب بدون الضربة
نقاط المب ا
الساحقة الىايامنا ىذه واقتصرت عمى مجرد تحرير الكرة بين االعبين ووضعيا في
المجااللخالي من ارض الممعب لمفريق الخصم استمرت مباراة لمكرة الطائرة يوما كامال
سبب وارتفاع مستوى الفريق الرياضي في تكنيكات الدفاع الحديثة واتخاذالمواقع
المناسبة و السميمة يحول دون ايجاد ثغ ارت تتيح الحصول عمى نقاط بطريقةسيمو لذا
ظيرت ميارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة والتي تعد الميارة اليجومية
الرئيسيةالتي تعمل عمى تفوق الفرق المنافسة))

()29

.

ان ىذه الميارة تساىم في كسب النقاط لمفريق سواء كانت بصورة مباشرة ام غيرمباشرة
وتشير الدراسات الى نجاح الضرب الساحق بشكل مباشر بنسبة تشكل  % 51عند

الرجال و %41عند النساء(.)31

(( و تتطمب ىذه الميارة نوعية معينة من الالعبين يتميزون بسرعة البدييية
وحسنالتصرف والثقة بالنفس وارتفاع القامو وقوة عضالت الرجمين والسرعة الحركية
الفائقةوالرشاقة والتوافق العصبي و العضمي و القوة االنفجارية العالية في الوثب

()28سعد محمد قطب ولؤي غانم الصميدي .الكرة الطائرة بين النظرية و التطبيق  ،الموصل ، 1985 ،ص.52
()29

عمي مصطفى طو :الكرة الطائرة :تاريخ ،تعميم  ،تدريب  ،تحميل  ،قانون  ،ط ،1القاىرة ،دار الفكر العربي ،

 ،1999ص112

()30عقيمعبدالميالكاتب  :الكرةالطائرةالتكتيكوالتكنيكالفردي،مطبعةالتعميمالعالي،بغداد، 1987 ،ص. 75

والضربوالدقة في االداء الحركي و توجيو الضربات في نقطة معينة باإلضافة الى
اليبوطالصحيح وفي نفس الوقت االستعداد لمدفاع عن ممعبو ))

()31

واشارة لما تقدم ال يستطيعجميع الالعبين ان يقوموا بأداء ىذه الميارة وبشكل جيد نظ ار
الختالف تكوينيمالجسمي وقدراتيم الحركية ومميزاتيم البدنية

 : 7-3-8-7انواع الضرب الساحق في الكرة الطائرة :
يتفق كل من عمي مصطفى طو()32وسعيد محمد قطب()33عمى تقسيم الضرب الساحق
الى االنواع التالية وىي -:
 .1الضربة الساحقة المواجية
 .2الضربة الساحقة المواجية بالدوران
 .3الضربة الساحقة الجانبية و الخطافية
 .4الضربة الساحقة السريعة (الصاعدة)
 .5الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ
 .6الضربة الساحقة بالخداع
وتتشابيطريقة اداء جميع االنواع السابقة الذكر من الضربات الساحقة عدا مرحمة
الضربة في كل نوعو يصنف الضرب الساحق تبعا الرتفاع األعداد الى ثالثة انواع (
()31عمي مصطفى طو :الكرة الطائرة :تاريخ ،تعميم  ،تدريب  ،تحميل  ،قانون  ،ط ،1القاىرة ،دار الفكر العربي ،
 ،1999ص112

()32

عمي مصطفى طو .:الكرة الطائرة :تاريخ ،تعميم  ،تدريب  ،تحميل  ،قانون  ،ط ،1القاىرة ،دار الفكر العربي ،

 ،1999ص.57

()33سعد محمد قطب ولؤي غانم الصميدي .الكرة الطائرة بين النظرية و التطبيق  ،الموصل ، 1985 ،ص.52

()34

السريع –المتوسط – العالي) وتنفذىا الفرق حسب حاجة الخطة التيرسميا الفريق

حيث ان استيعاب الخطة المرسومة بكفاءة وسرعة اكتشاف الخصمومعالجة الظروف
الصعبة و المحافظة عمى رياضةالجأش في الظروف الحرجةوكميا فعاليات عضمية

يحب االستعداد ليا قبل البطولة(.)35

 : 7-7الدراسات السابقة
 : 8-7-7دراسة ريتا سهاك كاكينكوليان

()46

.

(مقارنة بعض القدرات العقمية والبدنية بين العبي الكرة الطائرة عمى وفق
تخصصاتهم) وكان ىدف الدراسة التي وضعتيا الباحثة ىي -:

التعرف عمى الفروق في بعض القدرات العضمية والبدنية بين العبي الكرة الطائرة عمى

وفق تخصصاتيم ( الالعب المعد والالعب الحر والضارب العالي والضارب السريع )
وقد اشتممت عينة البحث عمى ( )41العبا اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية من
العبي اندية الدرجة الممتازة والمتمثمة بثمان فرق يمثمون اندية (الجيش  ،الصناعة ،
والرميثة  ،الكوفة  ،السالم  ،وسيمل وىيت  ،الناصرية .
اما استنتاجات الباحثة فكانت كاآلتي -:
 عدم وجود فروق معنوية بين العبي التخصصات االربعة (الالعب المعد
والالعب الحر والضارب العالي والضارب السريع ) في القدرات العقمية (سرعة
رد الفعل وحدة االنتباه وتركيز االنتباه واالدراك بمسافة الوثب ) .

()34حمدي عبد المنعم  :مذكرات الكرة الطائرة (ميارات  ،خطط) ،مطبعة عادل  ،القاىرة  ،1983،ص. 95 – 94
)(35
Michael Paiment, Pierved and in , jutien Bonder scanting and match preparation and
national and integration level women rB, intrB, teach , 1991 , P,5 .
()36ريتا سياك كاكينكوليان  :مقارنة بعض القدرات العقمية والبدنية بين العبي الكرة الطائرة عمى وفق تخصصاتيم ،
رسالة ماجستير  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد . 2111 ،

 وجود فروق معنوية بين الالعب المعد والضارب العالي في القدرة العقمية (توزيع
االنتباه) ولصالح الالعب المعد .
 وجود فروق معنوية بين الضارب العالي والضارب السريع في القدرة العقمية
(توزيع االدراك) ولصالح الضارب السريع .
 وجود فروق معنوية بين الالعب المعد والالعب الحر في القدرة العقمية (االدراك
بمسافة رمي الكرة) ولصالح االعب المعد .
 عدم وجود فروق معنوية بين العبي التخصصات المختمفة في القد ارت البدنية (
القوة االنفجارية لعضالت الرجمين والقوة االنفجارية لعضالت الذراعين والقوة
المميزة بالسرعة لعضالت الرجمين والقوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن
وسرعة االستجابة الحركية ومرونة العمود الفقري والتوافق ومطاولة السرعة .
 وجود فروق معنوية بين الالعب المعد والالعب الحر في القدرة البدنية
(الرشاقة) ولصالح الالعب المعد .
 : 7-7-7دراسة قسور عبد الحميد عبد الواحد

()47

(بعض القد ارت العقمية وعالقتها بمستوى اداء الالعب المعد بالكرة الطائرة)
استخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي وقد شممت عينة البحث عمىثمان
العبين يمثمون ثمان اندية من الدوري الممتاز لكرة الطائرة لمموسم () 2111 – 2111
اما اليدف او ىدف الدراسة فكانت :
 .1التعريف عمى مستوى بعض القد ارت العقمية لدى الالعب المعد في الفرق اندية
الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة .

( )37قسور عبد الحميد عبد الواحد  :بعض القدارت العقمية وعالقتيا بمستوى اداء الالعب المعد لمكرة الطائرة  ،رسالة
ماجستير كمية التربيةالرياضية جامعة البصرة . 2116 ،

 .2التعرف عمى مستوى اداء الالعب المعد في الفرق اندية الدرجة الممتازة بالكرة
الطائرة .
 .3ايجاد العالقة بين مستوى بعض القد ارت العقمية لدى الالعبين المعدين
ومستوى ادائيم .
وقد توصمت الدراسة الى -:
 .1ىناك اختالف في مستوى القد ارت العقمية العبين المعدين ضمن انديتيم ولكل
قدرة عقمية
 .2وجود فروق في مستوى اداء الالعبين المعدين ضمن انديتيم .
 .3ىناك تباين في مستوى اداء الالعب المعد من مباراة الى اخرى ضمن صفوف
فريقو .
 .4وجود عالقة ذات داللة احصائية باحتمال الخطأ ( )1015بين مستوى اداء
الالعبين المعدين وكل من قدرات ( سرعة رد الفعل ومظاىر االنتباه الخمسة
والذكاء ) .
 .5عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بأحتمال الخطأ ( )1015بين مستوى
اداء الالعبين المعدين وقدرت األدراك الحس الحركي ( بمسافة الرمي ومسافة
الوثب)

الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 : 8-4منهج البحث

 : 7-4مجتمع وعينة البحث
 : 4-4االدوات والوسائل واألجهزة المستخدمة
 : 3-4االختبارات المستخدمة في البحث
 : 8-3-4اختبار رمي الكرة الطبية
 : 7-3-4اختبار دقة االرسال
 : 4-3-4اختبار دقة الضرب الساحق
 : 5-4التجربة االستطالعية
 : 6-4االختبار القبمي
 : 7-4التجربة الرئيسية (االختبار البعدي)
 : 8-4الوسائل االحصائية

 : 8-4منهج البحث

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية  ،نظ اًر لمالئمتو

وطبيعة مشكمة البحث .

 : 7-4مجتمع وعينة البحث
مجتمع البحث يمثل العبي جامعات القطر اما عينة البحث فقد تم اختبارىا بالطريقة
العمدية التي شممت منتخب الكرة الطائرة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة
القادسية لمموسم الدراسي  2117-2116ذلك كون الباحثة طالبة في ىذه الكمية مما
يسيل التعامل مع العينة وقد بمغ عددىم ( )11العبين .
 : 4-4االدوات والوسائل واألجهزة المستخدمة

 المصادر والمراجع العممية العربية واالجنبية
 المالحظة
 االختبار والقياس
 استمارة استطالع اراء الخبراء حول تجديد اىم القدرات العضمية الخاصة
بميارتي االرسال والضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرة .
 استمارة استطالع اراء الخبراء حول تحديد اىم االختبارات التي تالئم قياس
مكونات القدرة العضمية التي يمتاز بيا العبي ميارتي االرسال و الضرب
الساحق في الكرة الطائرة .
 ممعب الكرة الطائرة  ،كرات عدد (. )2
 شريط قياس معدني .
 شريط الصق ممون عدد (. )2
 اقالم رصاص .
 ساعة توقيت الكترونية عد ()1
 صافرة
 حاسبة (الب توب) نوع hpعدد ()1

 : 3-4االختبارات المستخدمة في البحث
 : 1-4-3اختبار رمي الكرة الطبية زنة ( 2كغم) باليدين من فوق الرأس من وضع
الجموس عمى كرسي(.)38
 هدف االختبار
قياس القدرة االنفجارية لمذراعين والكتفين .
 االدوات
منطقة فضاء مستوية  ،وحزام جمدي  ،كرسي  ،كرة طبية زنة ( 2كغم) وشريط قياس
 مواصفات االداء
يجمس المختبر عمى الكرسي ممسكا بالكرة الطبية  ،اليدين فوق الرأس عمى ان يكون
الجذع مالصقا لحافة الكرسي ويوضع حول الصدر الحزام الجمدي ويمسك من الخمف
عن طريق محكم لغرض منع المختبر من الحركة لألمام في اثناء لرمي الكرة باليدين
اذ تتم عممية رمي الكرة بأستعمال اليدين فقط (بدون استخدام الجذع)
 الشروط
 .1يعطى لممختبر ثالث محاوالت يسجل افضميا .
 .2يعطى لممختبر محاولة مستقمة في بداية االختبار كتدريب عمى االداء .

()38

عبد الرزاق كاظم عمي الزبيدي  ،أثر منيج مقترح لمقوة العضمية الخاصة في تطوير اداء بعض ميارات

المتطمبات الخاصة عمى بساط الحركات االرضية  :اطروحة دكتوراه  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد ،

 ، 1999ص. 66 – 64

 .3عندما ييتز الكرسي او يتحرك اثناء االداء ال تحتسب النتيجة ويعطى محاولة
محاولة اخرى عوضا عنيا .
 التسجيل
 .1درجة كل محاولة ىي  :المسافة بين الحافة االمامية لمكرسي وبين اقرب نقطة
تضعيا الكرة عمى االرض ناحية الكرسي .
 .2درجة المختبر ىي  :درجة احسن محاولة من المحاوالت الثالث .
 وحدة القياس (سم) .
 : 7-3-4اختبار قياس دقة اداء مهارة االرسال من االعمى (تنسي)
 الغرض من االختبار
قياس دقة اداء ميارة االرسال من االعمى
 األدوات المستخدمة
ممعب كرة طائرة قانوني  ،شريط لتحديد االىداف  ،شريط قياس  5 ،كرات طائرة
قانونية .
 مواصفات االداء
يقوم المخت بر بأداء دقة ميارة االرسال من االعمى (تنس) موجيا نحو المناطق ( أ ،
ب  ،ج ـ د ).
 شروط التسجيل :
لالعب ثالث محاوالت فقط :
 )4( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (أ)

 )3( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (ب)
)2( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (ح)
 )1( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (د)
 صفر عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطق .
 عند سقوط الكرة عمى خط مشترك بين منطقتين تحتسب درجة المنطقة االعمى
.
 تمغى المحاولة في حالة ارتكاب خطأ قانوني .

الشكل ( )8اختبار قياس اداء دقة مهارة االرسال من االعمى

()49

 2075م
منطقة (ج)
 75سم
منطقة (أ)
2م
منطقة (ب)
 75سم
منطقة (أ)
 2075م

منطقة (د)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

()39مروان عبد المجيد  :الموسوعة العممية لمكرة الطائرة ميارات  ،خطط  ،اختبارات بدنية وميارية وقياسات جسمية
 ،انتقاد ومعاقبة  ،تحكيم ،ط ، 1عمان  ،موسوعة الوراق لمنشر والتوزيع  ، 2111 ،ص. 293

منطقة (ج)
5م

 : 4-3-4اختبار دقة مهارة الضرب الساحق من مركز ( )3نحو مركز (.)31( )5
 الغرض من االختبار :
قياس دقة ميارة الضرب الساحق من مركز ( )4نحو مركز ( )5المنطقة (أ)
 االدوات المستخدمة :
ممعب كرة كما في الشكل – شريط لتحديد االىداف – شريط قياس –  11كرات طائرة
.
()40مروان عبد المجيد  :الموسوعة العممية لمكرة الطائرة ميارات  ،خطط  ،اختبارات بدنية وميارية وقياسات جسمية
 ،انتقاد ومعاقبة  ،تحكيم ،ط ، 1عمان  ،موسوعة الوراق لمنشر والتوزيع  ، 2111 ،ص. 311

 مواصفات االداء :
يقوم المدرب بإعداد الكرة لممختبر الذي يقوم بالضرب الساحق من مركز ( )4موجيا
الكرة نحو مركز ( )5المنطقة (أ)
 شروط التسجيل
لممختبر ثالث محاوالت :
 )4( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (أ)
 )3( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (ب)
)2( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (ح)
 )1( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (د)
 صفر عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطق .
 عند سقوط الكرة عمى خط مشترك بين منطقتين تحتسب درجة المنطقة االعمى
.
 تمغى المحاولة في حالة ارتكاب خطأ قانوني .

الشكل ( )8يوضح اداء اختيار مهارة الضرب الساحق من مركز( )3نحو مركز()5
 2075م

3م
أ

المدرب

----------------------------------------------------------------------3م
ب
---------------------

الالعب

 305م
3م

 : 3-3-4اختبار قياس دقة مهارة الضرب الساحق من مركز ( )4نحو مركز

(.)38()6

 الغرض من االختبار :
قياس دقة ميارة الضرب الساحق من مركز ( )3نحو مركز ( )6المنطقة (أ)
 االدوات المستخدمة :
ممعب كرة الطائرة مقسم كما في الشكل – شريط لتحديد االىداف – شريط قياس – 11
كرات طائرة .
 مواصفات االداء :
يقوم المدرب بإعداد الكرة لممختبر الذي يقوم بالضرب الساحق من مركز ( )3موجيا
الكرة نحو مركز ( )6المنطقة (أ)
 شروط التسجيل
لممختبر ثالث محاوالت :
 )4( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (أ)
 )3( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (ب)
)2( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (ح)
 )1( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (د)
 صفر عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطق .

()41
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 عند سقوط الكرة عمى خط مشترك بين منطقتين تحتسب درجة المنطقة االعمى
.
 تمغى المحاولة في حالة ارتكاب خطأ قانوني .

الشكل ( )8يوضح اداء اختيار مهارة الضرب الساحق من مركز( )4نحو مركز ()6

3م

المدرب

ب

3م

أ
الالعب

3م

ج

 : 3-3-اختبار قياس دقة مهارة الضرب الساحق من مركز ( )3نحو مركز

(.)37()8

 الغرض من االختبار :
قياس دقة ميارة الضرب الساحق من مركز ( )4نحو مركز ( )1المنطقة (أ)
 االدوات المستخدمة :
ممعب كرة الطائرة مقسم كما في الشكل – شريط لتحديد االىداف – شريط قياس – 11
كرات طائرة .
 مواصفات االداء :
يقوم المدرب بإعداد الكرة لممختبر الذي يقوم بالضرب الساحق من مركز ( )4موجيا
الكرة نحو مركز ( )1المنطقة (أ)
 شروط التسجيل
لممختبر ثالث محاوالت :
 )4( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (أ)
 )3( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (ب)
()42

مروان عبد المجيد  :الموسوعة العممية لمكرة الطائرة ميارات  ،خطط  ،اختبارات بدنية وميارية وقياسات
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)2( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (ح)
 )1( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة (د)
 صفر عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطق .
 عند سقوط الكرة عمى خط مشترك بين منطقتين تحتسب درجة المنطقة االعمى
.
 تمغى المحاولة في حالة ارتكاب خطأ قانوني .

شكل يوضح اداء اختيار مهارة الضرب الساحق من مركز( )3نحو مركز ()8

المدرب

3م

الالعب

3م

 305م

ب

أ
3م

 2075م

 : 5-4التجربة االستطالعية :
ومن اجل الحصول عمى النتائج والمعمومات الضرورية ولغرض اتباع السياق
العمميالسميم بإجراءات البحث  ،اجرت الباحثة التجربة االستطالعية بتاريخ
 2117/2/26عمى العبي منتخب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمموسم
الدراسي 2117 – 2116جامعة القادسية بالكرة الطائرة البالغ عددىم ( )11العبين .
حيث تماختبار الالعبين قبل يوم من ىذا التاريخ باختبارات القدرة العضمية في ىذا
اليوم اجرت الباحثةاستمارة تقويم ميارتي ( االرسال و الضرب الساحق ) عمى العبي
منتخب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمموسم الدراسي 2117 – 2116جامعة
القادسية في مباراة اجريت مع فريق المرحمة الرابعة في القاعة المغمقة في جامعة
القادسية .

وكان اليدف من التجربة االستطالعية معرفة ما يمي :
 مدى تفيم الالعبين لمفردات االختبارات القدرة العضمية .
 التأكد من صالحية االجيزة واالدوات المستخدمة في التجربة الرئيسية .
 معرفة الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات القدرة العضمية .
 التعرف عمى الصعوبات التي تواجو الباحثة وفريق العمل عند اجراء االختبارات
بيدف تجاوزىا .
 استخراج االسس العممية ( اليدف  ،الثبات  ،الموضوعية ) لإلختبارات القدرة
العضمية .

 : 6-4االختبار القبمي
اجرت الباحثة االختبار القبمي يوم األثنين المصادف  2117/2/26فكان لمدة يومين
الساعة العاشرة صباحا .

 : 7-4التجربة الرئيسية

تم اجراء التجربة الرئيسية من خال تطبيق االختبارات عمى العينة وقد طبق االختبار
عمى عينة البحث وذلك في تاريخ  2117/3/26عمى ممعب الكرة الطائرة كمية التربية
البدنية وعموم الرياضة جامعة القادسية في تمام الساعة ( 11:31صباحا) .

 : 8-4الوسائل االحصائية :
قامت الباحثة بأستخدام الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية ( )SPSSاالصدار
السابع عشر .

انفصم انرابع

 -4عرض ومناقشت نتائج انبحث
 1-4عرض اننتائج
 2-4مناقشت اننتائج

 -4عرض ومناقشة النتائج :
 : 8-3عرض النتائج
جدول رقم ( )8يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات لإلختباراتالمهارية
ت

القدرة او المهارة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

.1

القدرة العضمية

30288

1093

.2

األرسال

40193

30673

.3

الضرب الساحق

40559

30492

يظير الجدول رقم ( )1مقدار القدرة العضمية التي كان وسطيا الحسابي ()3028
وانحرافيا
 1093 ±كما يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألرسال (- 4019
 ) 3067عمى التوالي كما يظير الجدول الوسط الحسابي واالنحراف المعياري كما يمي
( )3049 ± ، 4055عمى التوالي .

جدول رقم ( )7يبين العالقة بين االرسال والقدرة العضمية
المهارة او القدرة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األرسال

40193

30673

القدرة العضمية

30288

10193

االرتباط

الداللة

10435

معنوي

( )1015 ، 10385
يظير الجدول رقم ( )2عالقة االرتباط بين االرسال والقدرة العضمية بمقدار ()10435
وىذا يدل عمى وجود ارتباط معنوي مابين االرسال والقدرة العضمية عند درجة
( )10385عند مستوى الداللة (. )1015

جدول رقم ( )4يبين العالقة ما بين الضرب الساحق والقدرة العضمية
المهارة او القدرة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضرب الساحق

40559

30492

القدرة العضمية

30288

10193

االرتباط

الداللة

10315

معنوي

( )1015 ، 10385
حيث يبين الجدول معامل االرتباط بين الضرب الساحق والقدرة العضمية بمقدار
( )10315معنوي عند قيمة ( )10385عند درجة ( )1015واالرتباط معنوي .

 : 7-3مناقشة النتائج
من خالل نتائج البحث في جدول ( )2و( )3ظير لنا ان ىناك عالقة طردية ما بين
االرسال والضرب الساحق مع القدرة العضمية وىذا بين لنا ان لمقدرة العضمية لمذراعين
يجب ان تكون ذا مستوى عالي من القوة والسرعة في األداء ألن لعبة كرة الطائرة
تعتمد في نتائجيا عمى االرسال والضرب الساحق الذي يعتبران من اىم الميارات
لمحصول عمى الفوز في المباريات .

انفصم اخلامس
 -5االستنتاجاث وانتىصياث
 : 1-5االستنتاجاث
 : 2-5انتىصياث

 -5االستنتاجات والتوصيات
 : 8-5االستنتاجات
من خالل نتائج البحث تستنتج الباحثة ما يمي -:
 )1وجود عالقة ارتباط معنوية ما بين االرسال والقدرة العضمية اعمى ما يمكن .
 )2وجود عالقة ارتباط معنوي ما بين الضرب الساحق والقدرة العضمية .

 : 7-5التوصيات
توصي الباحثة ما يمي -:
 )1عند تدريب الناشئين والشباب يجب التركيز عمى سرعة االرسال ودقتو .
 )2اعطاء اىتمام اكثر في التدريب لمضرب الساحق .
 )3اجراء دراسات في مجال لعبة كرة الطائرة لمميارات األخرى .
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