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                      تؼط ادلتغرياخ انثإٚيٛكاَٛكٛحيف  ٔأثزْامتزُٚاخ انتسًم اخلاص 
 انعزب انظازك نهًتمذيني  ٔدلح يٓارج

 شح انطائزج تانزٚ
 

  انطانة لذيٓارطانح 

 صاحل فالذ ػثاص 
 

جامعةىالقادسوةىوهيىجزءىمنىى–إلىىمجلسىكلوةىالتربوةىالبدنوةىوصلومىالرواضةى
 متطلباتىنولىشهادةىالماجستورىفيىالتربوةىالبدنوةىوصلومىالرواضة

 ى
 تأشزاف

 زظني خرب  أكزوأ.د 

 

 

 

 م 1212                   هـ                                   2441



 ب
 

 1 
 

.                       

          

     ق اهلل العظيمصد

                                                           

 ص  254القرءان الكريم ،اية  (2)
 
 



 ت
 



 ث
 

 
 

 أشيد أن ىذه الرسالة الموسومة بـ :
                    تؼط ادلتغرياخ انثإٚيٛكاَٛكٛحمتزُٚاخ انتسًم اخلاص ٔأثزْا يف ))

 ((انعزب انظازك نهًتمذيني تانزٚشح انطائزج  ٔدلح يٓارج
 
 

أشـراي  يـ  كميـة الرربيـة حـت ررمـت ( قـد  )صاحل فالذ ػثاصطالـب الماسسـرير لدن والمعدة 
نيـل شـيادة االماسسـرير يـ  الرربيـة              سامعة القادسية وى  سزء من مرطمبـات  –البدنية وعموم الرياضة 

 لبدنية وعموم الرياضة.ا
 
 

 أ.د اكرم حسين سبر   
 الرربية البدنية وعموم الرياضة سامعة القادسية / كمية 
 المشرف 
 2222الرأريخ    /    / 

 
 بناّء عمى الرعميمات والروصيات أرشح ىذه الرسالة لممناقشة .  

 
 
 

 
 

  

  

  عبد هللاأ.د فالح حسن 

 العلمية والدراسات العليا   للشؤونم. العميد 

 2021التاريخ    /   / 

 إلزار ادلشزف
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 أشيد أن ىذه االرسالة الموسومة بـ :
ٔدلح تؼط ادلتغرياخ انثإٚيٛكاَٛكٛح  متزُٚاخ انتسًم اخلاص ٔأثزْا يف))

 (انطائزج(زك نهًتمذيني تانزٚشح يٓارج انعزب انظا
 

قد رمت مراسعريا من الناحية المغوية وأصبحت بأسـموب عممـ  لـالن مـن اءلطـاء والرعبيـرات 
 المغوية غير الصحيحة وءسمو وقعت . 

 
 
 
 
 
 
 : إلمضاءا 
 االسم :  
  –سامعة القادسية  
  2222الرأريخ :     /      /  
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 ؼهى ٔادلؼزفح ٔشدؼُٙ ػهٛٓا يُذ انصغز.اىل يٍ غزص يف َفظٙ ان
 اهلل )ٔانذ٘ .....اىل يٍ أمحم امسّ تكم فخز

ُ
 انؼشٚش( زفظّ

ػاْا طز جنازٙ.. ٔزُآَا تهظى 
ُ
اىل يؼىن احلة ٔانتفاَٙ.. اىل يٍ كاٌ د

 خزازٙ.. )ايٙ انغانٛح( ايذْا اهلل تانصسح ٔانؼافٛح 
 . سٔختٙ انؼشٚشج )او طٛثح(ٔرفٛمح درتٙ.اىل طُذ٘ 

 زظٍ، حمًذ، يٓذ٘، طداد، ػالء،اىل طُذ٘ يف ْذِ احلٛاج اخٕاَٙ )
 )طدٗ( ....... زفظٓى اهلل تٙٔاخ

 اىل انذار انتٙ تعٙء يل انطزٚك ٔتؼطُٛٙ االيم نهسٛاج تُتٙ 
 طٛثح

 اىل كم يٍ شدؼُٙ ٔتؼهًّ َفؼُٙ .......
 ...اْذ٘ ْذا اجلٓذ ادلتٕاظغ ...
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 شكز ٔتمذٚز

الحمد هلل الـذي سعـل الحمـد محراحـا لـذكره ولمـق اءشـياء ناطقـة بحمـده وشـكره والصـلة والسـلم عمـى 

 .  لو الطاىرين أول  المكارم والسودق أسمو من اسمو المحمود وعمى أنبيو محمد المشر

ارقدم بالشكر السزيل إلى عمادة كمية الرربية البدنية وعمـوم الرياضـة / سامعـة القادسـية مرمبمـة بالسـيد 

االسـراذ الـدكرور احمـد عبـد اءميـر العميـد الحـال  ق االسراذ الدكرور ىشام ىنداوي و السابعميد الكمية 

 .  اءبوية والعممية الذي منحنياىا ءراحرو الحرصة إلكمال دراسر  العميا ولمرعاية شبر

االسـراذ الـدكرور  ،اءياضـلوعريانا من  بالسميل ارقدم بحـاقق الشـكر والرقـدير إلـى االسـارذة المشـريين 

حـث اكرم حسين سبر الذي كان لو الدور الكبير ي  اسرياز كاية الصعوبات وكـذلك رسـييل عمـل البا

  السزاء.من للل المرابعة السادة لعمل الباحث يسزاه اهلل عن  لير 

السـابق االسـراذ الـدكرور عمـ  عطشـان والمعـاون كما ارقدم بالشكر السزيل إلى معاون العميـد العممـ  

 موالـــى قســـم الدراســـات العميـــا لرعـــايريســـراد الـــدكرور يـــلح حســـن عبـــداهلل باإل المرمبـــلالعميـــد الحـــال  

  العميا.طمبة الدراسات اءبوية ل

كمـــا ارقـــدم بسزيـــل الشـــكر واالمرنـــان الـــى االســـراذ الـــدكرور عمـــ  عطشـــان لمـــف لمـــا قدمـــو لـــ  يرـــرة 

 دراسر .

الشكر لكاية اسارذة كمية الرربية البدنيـة وعمـوم الرياضـة / سامعـة القادسـية لمـا بـذلوه  أقدمويسرن  أن 

. كمـا ارقـدم بالشـكر إلـى سميـف مـوظح  سة العمياوسيو الباحث للل الدرامن سيود مرميزة وصادقة لر

. وال يسـعن  إال أن اقـدم كممـات شـكر حـارة الرياضـية لرقـديم المسـاعدة لمباحـثوموظحات كمية الرربية 



 د
 

يصـالو لمـا ىـو  وحب كبير إلى سميف أيراد عاقمر  الذين ويـروا وبـذلوا الكبيـر لرسـييل عمـل الباحـث وا 

كمــا ارقــدم بالشــكر  دراســرو إلرمــامندون  ووقحــوا بسانــب الباحــث عميــو ا ن وكــذلك أقربــاق  الــذين ســا

ســساد ســواد، ، عمــ  عبــد اهلل ، ، مصــطحى،عمــ  ســواد ش والرقــدير الــى اصــدقاق  )أكــرم عــدنان نغــي

، حيــدر لالــد ، محمــد عبــاس ،كمــال ،ساســم عقيــل ، أســراذ   ، صــلح محمــد ، عقيــل كــاظم  ســممان

عقيـــل صـــالح ، ،اذ يعقـــوب ، حيـــدر قاســـم ، محمـــد ريـــاض ، اســـرأمـــين سبـــر ،بـــاقر حـــاكم،قاســـم لحرـــة 

وأليرا اسـأل البـاري عـز وسـل أن يسـازي السميـف  .( دعوار   ليم دوام الصحة والعايية حسنين عم  

 باللير والبركة ويمن عمييم بالصحة والعايية.
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 دلحٔ تؼط ادلتغرياخ انثإٚيٛكاَٛكٛحيف  ٔأثزْامتزُٚاخ انتسًم اخلاص 

 انعزب انظازك نهًتمذيني تانزٚشح انطائزج يف انذٕٚاَٛح جيٓار

 حسين جبر  أكرم د.أبأشراف                 صالح فالح عباس                          الباحث:

الر  ليا مكانا بارزا بين العاب المضرب اذ يمكـن ممارسـريا د لعبة الريشة الطاقرة اليوم من اءلعاب رعٌ 

لمراحــل العمريــة بحقاريــا كايــة وقــد ربــدو أن مارســريا أبســط مــن بــاق  العــاب المضــرب ولكــن مــن قبــل ا

اللعـب  يوسييـانظـرا لمواقـف المعـب الصـعبة الرـ  الواقف الحعم  لمعبـة يؤكـد أنيـا مـن اصـعب االلعـاب 

لمباريـــات الريشـــة  اومرابعرـــ ابعض المباريـــات و مـــدربلـــ اوحكمـــ امـــن لـــلل لبـــرة الباحـــث كونـــو العبـــو 

ــــاراة ومــــن لــــلل اســــراء لطــــاقرة ا ــــ  نيايــــة اشــــواط المب ــــدون النقــــاط بســــيولة ي الحــــظ ان اللعبــــين يحق

ي  الرحمل اللاص لدى اللعبين ولاصة رحمـل السـرعة ورحمـل  اااللربارات اللزمة وسد ىناك ضعح

شــواط القـوة ورحمـل القـدرة يــ  نيايـة المبـاراة ممـا يــؤدي بوصـول اللعـب لمرحمـة الرعــب لـلل نيايـة اال

قمـل مـن مسـروى االداء وقمـة ي ممـاعـدم القـدرة عمـى اداء ميـارة الضـرب السـاحق بالصـورة المطموبـة  بمو 

 -اىداف البحث يقد كانت :اما  الرركيز وضياع النقاط المباراة و رؤدي بلسارة اللعب

  ي  الديوانية المرقدمين اعداد رمرينات الرحمل اللاص للعب  الريشة الطاقرة  -2

 ميـارة الضـرب السـاحقو  رعرف عمى رأبير رمرينات الرحمـل اللـاص يـ  مؤشـرات طبعـة القـدمينال -2

 لممرقدمين بالريشة الطاقرة 

 

 



 ر
 

 -ى :  البحث ومن يرضيات

ميــارة الضــرب و  ىنــاك رــأبير ايســاب  لرمرينــات الرحمــل اللــاص يــ  مؤشــرات طبعــة القــدمين -2

 الطاقرة.لممرقدمين بالريشة  الساحق

ســرلدم الباحــث المــنير الرسريبــ  برصــميم المسموعــة الواحــدة لملقمرــو طبيعــة لبحــث يقــد اامــا منيسيــة ا

 2229بالريشـة الطـاقرة لمموســم ديوانيـة محايظــة ال المرمبـل بأنديـةمسرمـف ال الباحــث حـددمشـكمة البحـث 

ادي ورم الريـار عينـة البحـث بالطريقـة العشـواقية البسـيطة وىـم نـ أندية( 5وكان عدد االندية ) 2222-

اسراءات البحـث اما  لعينة البحث( وقام الباحث بإسراء الرسانس  6)السنية( وكان عدد ايراد العينة )  

 من للل االطـلعلغرض رحديد الربار ميارة الضرب الساحق من القحز لمريشة الطاقرة ى   الميدانية

لربـار المعـد مـن قبـل الـدكرور رم اعرمـاد اال وقدالمصادر والمراسف العممية ومقابمة اللبراء والملرصين 

ـــار لقيـــاس رحمـــل دقـــة الضـــرب الســـاحق قـــام الباحـــث برعـــديل وســـام صـــلح  و نظـــرا لعـــدم وســـود الرب

الصــدق والببــات والموضــوعية  بــأسراءوقــام الباحــث  االلربــار الســابق بــنحس الشــروط واالدوات والرقيــيم

اللـــاص وقـــام الباحـــث بالعديـــد مـــن  اعـــداد رمرينـــات الرحمـــل رـــملللربـــار المعـــدل عمـــى ايـــراد العينـــة و 

رم إسـراء االلربـارات القبميـة لعينـة البحـث و لمعرية المعوقات الر  رواسو الباحث  الرسارب االسرطلعية

بعد االنرياء مـن رطبيـق رمرينـات الرحمـل اللـاص عمـى عينـة و  2222/ 4/2ي  يوم )السبت( الموايق 

رــم رطبيقــو عمــى  اذربــار البعــدي عمــى عينــة البحــث ، رــم إســراء االل ( أســابيف8والــذي اســرغرق )البحــث 

القاعــة الرياضــية يــ  سامعــة القادســية  اللعبــين المرقــدمين لمريشــة الطــاقرة يــ  محايظــة الديوانيــة وعمــى

عـــرض ورحميـــل ومناقشـــة اءوســـاط الحســـابية واالنحرايـــات المعياريـــة امـــا الحصـــل الرابـــف يقـــد ركـــون مـــن 

روى الداللة وقيمـة الحـرق بـين االلربـار القبمـ  والبعـدي يـ  مرغيـرات ( لمعينات المررابطة ومسTوقيمة ) 



 ز
 

(  Tسيــاز طبعــة القــدمين وعــرض ورحميــل ومناقشــة اءوســاط الحســابية واالنحرايــات المعياريــة وقيمــة )

لمعينـــات المررابطـــة ومســـروى الداللـــة وقيمـــة الحـــرق بـــين االلربـــار القبمـــ  والبعـــدي يـــ  مرغيـــرات ســـرعة 

 ة ارصال المضرب مف الريشة والقدرة  واررحاع اعمى نقط

( لمعينــــات المررابطــــة tوعــــرض ورحميــــل ومناقشــــة اءوســــاط الحســــابية واالنحرايــــات المعياريــــة وقيمــــة ) 

ومســروى الداللــة وقيمــة الحــرق بــين االلربــار القبمــ  والبعــدي يــ  الربــاري دقــة الضــرب الســاحق ورحمــل 

 .دقة الضرب الساحق 

  



 س
 

 قاقمة المحرويات
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 انتؼزٚف تانثسث : -1

 يمذيح انثسث ٔأًْٛتّ : 1-1

يمكـــن  اذالريشـــة الطـــاقرة اليـــوم مـــن اءلعـــاب الرـــ  ليـــا مكانـــا بـــارزا بـــين ألعـــاب المضـــرب  رعـــد لعبـــة

ألعــــاب  قيــــةوقــــد ربــــدو إن ممارســــريا أبســــط مــــن ب كايــــةحقاريــــا ممارســــريا مــــن قبــــل المراحــــل العمريــــة ب

لكـــن الواقـــف الحعمـــ  لمعبـــة يؤكـــد إنيـــا مـــن أصـــعب اءلعـــاب نظـــرا لمواقـــف المعـــب  اءلـــرى،المضـــرب 

اللعــب أبنــاء اءداء الحنــ  لمميــارات لــلل المبــاراة . ومــن ىــذه الميــارات ىــ   يوسييــارــ  الصــعبة ال

 يـ الضرب الساحق الر  رعد مـن الميـارات الميمـة يـ  الريشـة الطـاقرة الرـ  رسـاعد اللعـب والحريـق 

ة يسـب أن يقـوم اللعـب يـ  لحظـة االررقـاء برحويـل السـرعة اءيقيـ اذكسب المبـاراة ، بمكسب النقطة 

لمركز البقل إلى سرعة عمودية بأقل يقدان ممكن أن يحصل ي  السرعة المكرسبة عند أداقـو لضـرب 

الساحق واالنرقال إلى أداء ميارات ألرى ، ويمكن أن ررحدد المرطمبات الحركية لأللعـاب الرـ  رـؤدى 

ايــة القحــز مــن القحــز مــن الوسيــة البيوميكانيكيــة يــ  الوصــول إلــى معــدالت عاليــة مــن الســرعة عنــد بد

وذلك كمحصـمة لمسـرعة النارسـة مـن االسـرعداد المبكـر ، وكـذلك محصـمة القـوة النارسـة مـن االررقـاء ، 

وعمـى أن يكـون اررحــاع لـط مسـار مركــز بقـل السسـم أبنــاء القحـز مناسـبا لنــوع وأسـموب ميـارة الضــرب 

  .(1)الساحق 

لمسموعــة العضــمية العاممــة عمــى وطالمــا أن السيــد الــرقيس المبــذول مــن اســل أداء القحــز يقــف عمــى ا

الحنـــ  السيـــد لميـــارة الضـــرب  حرـــى يـــرمكن اللعـــب مـــن الوصـــل الـــى االداءمحاصـــل الطـــرف الســـحمى 

الرحمـل اللـاص )رحمـل القـدرة ورحمـل السـرعة (  الساحق من القحز. اذ رناول الباحـث اعـداد رمرينـات
                                                           

 .59ص(،2222:)عمان، السامعة اءردنية،؛الردريب الرياض  لمقرن الواحد والعشرين كمال سميل الربض ( 2)
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يأمــل الباحــث يــ  ايســاد حــل و  لمعريــة رابيرىــا يــ  مؤشــرات طبعــة القــدمين وميــارة الضــرب الســاحق

عبــين مــن انرــاج اكبــر قــدر ممكــن مــن القــوة والســرعة طــوال المبــاراة لرحقيــق ايضــل النرــاقر لمكــن الي

 . االىداف المطموبةوالصعود بالمسرويات العميا المطموبة لرحقيق 

 يشكهح انثسث : 1-2

لمباريـات الريشـة الطـاقرة  اعومراب ابعض المباريات و مدربل اوحكم امن للل لبرة الباحث كونو العب

ممـا يؤكـد ي  نيايـة اشـواط المبـاراة  ال يسسمون النقاط عن طريق الضرب الساحقالحظ ان اللعبين 

لـــدى اللعبـــين ولاصـــة رحمـــل الســـرعة لمرايـــق لمضـــرب الســـاحق ا يـــ  الرحمـــل اللـــاص اىنــاك ضـــعح

عـــب لـــلل نيايـــة االشـــواط ممـــا يـــؤدي بوصـــول اللعـــب لمرحمـــة الر ورحمـــل القـــدرة يـــ  نيايـــة المبـــاراة

وبالرــال  عــدم القــدرة عمــى اداء ميــارة الضــرب الســاحق بالصــورة المطموبــة وبالرــال  رقمــل مــن مســروى 

الباحث اعداد رمرينـات  اررأىاالداء وقمة الرركيز وضياع نقاط المباراة و رؤدي بلسارة اللعب لذلك 

شــرات طبعــة القــدمين وميــارة الضــرب وابرىــا يــ  مؤ  ( رحمــل القــدرة ورحمــل الســرعة) الرحمــل اللــاص

 الرال  : سؤالبالريشة الطاقرة ي  محايظة الديوانية وركمن مشكمة البحث ي  ال عبينالساحق لدى اال

ـــأبير لرمرينـــات الرحمـــل اللـــاص ـــك ر يـــ  مؤشـــرات طبعـــة (  )رحمـــل القـــدرة ورحمـــل الســـرعة ىـــل ىنال

   محايظة الديوانية ؟ .بالريشة الطاقرة ي عبينالقدمين وميارة الضرب الساحق لل
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 اْذاف انثسث  1-3

الريشــة  المرقــدمين يــ  ( للعبــينالســرعةرحمــل القــدرة ورحمــل )اللــاص اعــداد رمرينــات الرحمــل  -2

 .الطاقرة ي  الديوانية 

يـ  مؤشــرات طبعــة ( رحمـل القــدرة ورحمـل الســرعة)رمرينــات الرحمـل اللــاص  رـأبيرالرعـرف عمــى  -2

 .الديوانية  ي  محايظة ريشة الطاقرةالقدمين لممرقدمين بال

ميــارة الضــرب  ( يــ الســرعةرحمــل القــدرة ورحمــل )اللــاص رمرينــات الرحمــل  رــأبيرالرعــرف عمــى  -3

 . الديوانيةي  محايظة  الساحق لممرقدمين بالريشة الطاقرة

 انثسث:فزض  1-4

يــ  مؤشــرات طبعــة  (رحمـل القــدرة ورحمــل الســرعة)ىنـاك رــأبير ايســاب  لرمرينــات الرحمــل اللــاص -2

 .)نادي السنية( ي  محايظة الديوانية لممرقدمين بالريشة الطاقرة وميارة الضرب الساحق القدمين
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 2222/ 3/ 29غاية ول 2229/ 2/ 27من لممدة  :الزمانيالمجال  1-5-2

سامعــة  / يــ  كميــة الرربيــة البدنيــة وعمــوم الرياضــية الطــاقرة ممعــب الريشــة المكاااني:المجااال  1-5-3

 القادسية.

 



 

 انفصم انثاَٙ

 الدراسات النظرية 2-1

 التحمل الخاص 2-1-1

 التحمل فيالعوامل المؤثرة  2-1-2

 تحمل السرعة 2-1-3

 تحمل القوة 2-1-4

 القوة فيمل المؤثرة العوا 2-1-4-1

 تحمل القدرة 2-1-5

 االعتبارات التي يجب اخذها عند تدريب تحمل القدرة 2-1-5-1

 طرائق تدريب تحمل القدرة 2-1-6

 طرائق تدريب تحمل السرعة 2-1-7

 (   Daynfoot 3جهاز ومنظومة ) 2-1-8

 وصف المنظومة 2-1-8-1

 مواصفات الدبان 2-1-8-2

 ات الفنية لمجهاز:المواصف 2-1-8-3

 المتغيرات التي يقيسها الجهاز 2-1-8-4

 مهارات الريشة الطائرة 2-1-9



 

 

 الضربة الساحقة 2-1-9-1

 المتطمبات البدنية والحركية لمعبة الريشة الطائرة 11 -2-1

 الدراسات السابقة 2-2



7 

 

 انذراطاخ انُظزٚح  2-1

 تسًم اخلاص :ان2-1-1

اص عنصــرا بــدنيا ميمــا يــ  انســاز المســابقة او اداء الرــدريب بكحــاءة وقابميــة يعــد الرحمــل اللــ         
.وقـد يطمـق محيـوم  عالية وذلك ويقا لطبيعة النشاط الرياضـ  واللصـاقص الرـ  يرسـم بيـا ذلـك النشـاط

الرحمــل اللــاص عمــى االداء الــذي يرصــف بالســرعة والقــوة يضــل عــن الرحمــل، ونريســة الرربــاط ىــذه 
ف الـــبعض االلـــر ييـــ  رعــد صـــحة بدنيـــة مركبـــة رحراسيـــا مرطمبـــات المنايســـات او العناصــر بعضـــيا مـــ

سيـد عضـم  ممكـن طـوال مـدة مـا يسـرغرقو ذلـك  بأقصـىالحركـ   بـاءداءالردريب مـن اسـل االسـرمرار 
النشــــاط، وىــــذا مــــا اكــــده )محمــــد حســــن عــــلوي( يــــ  أن ةالرحمــــل اللــــاص يســــرلدم لسميــــف االنشــــطة 

الحسيولوسية والبايوكيمياقية والنحسية يـ  كـل نـوع مـن انـواع النشـاط البـدن  الرياضية غير ان الرغييرات 
.ويقصـد بـو القـدرة عمـى مواسيـة الرعـب عنـد اعمـى مسـروى وظيحـ  (2)يلرمف بالرلف طبيعرـو ونوعـو ة

لمرمبيــل الغــذاق  اليــواق  الــذي يمكــن ان يحققــو اللعــب يــ  نشــاطو الرياضــ  الرلصصــ  . ويعــرف 
رمـــارين لاصـــة رســـاعد شـــكل  اســـرعماللوقـــت طويـــل ب بـــاءداءنيـــة عمـــى االســـرمرار كـــذلك )بانـــو االمكا

 .( 2)الرياضة المراد الردريب عمييا

ويـــرى) محمـــد صـــبح  حســـانين( ان الرحمـــل اللـــاص ىـــو قـــدرة اللعـــب عمـــى االســـرمرار لحرـــرة 
ة الحـرد مرصمة ي  اداء عمل بدن  رشررك ييو الكبير من المسموعـات العضـمية او بمعنـى الـر ىـو قـدر 

. وكـذلك يعـرف) بانـو قابميـة الرياضـ  عمـى (  3)عمى االحرحـاظ بكحاءرـو البدنيـة طـوال يرـرة اداء النشـاط 
مقاومــــة الرعــــب النــــارر مــــن االعمــــال اللاصــــة بنشــــاطو الرلصصــــ  لمــــدة طويمــــة يــــ  حالــــة الرــــدريب 

الـى اقصـى قـدر ممكـن اللاص لم يعد يرربط بالقدرة عمى اطالـة يرـرة اداء الحمـل  لرحمليا.(4)والمنايسة
                                                           

 .295،ص2996،القاىرة، دار المعارف،2، طعمم الردريب الرياض علوي: (محمد حسن  2)
 .249، ص 2997، دار الشروق لمنشر والروزيف ، رطبيقات ي  عمم الحسيولوسية والردريب الرياض ( ريسان لريبط مسيد .  2)

 .27، ص  2987ر الحكر العرب  ،، القاىرة ، دا 2، ط 2، ج الرقويم والقياس ي  الردريب الرياض ( محمد صبح  حسانين .  3)

 .279ص   ،2984، القاىرة ،دار المعارف ،2،ط عمم الردريب الرياض ( محمد حسن علوي .  4)
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وانمــا الححــاظ عمــى القــدرة يــ  اداء الحمــل بصــورة الرــ  ررناســب مــف النشــاط طــوال يرــرة االداء .ويمكــن 
الرعرف عمى نوعية مرطمبات الرحمل اللاص لكل نشاط  من االنشـطة الرياضـية بـالرعرف عمـى نوعيـة 

والميمــة لوصــول الرياضــ  ىــذه االنشــطة ويعــد الرحمــل اللــاص احــد اىــم مقومــات الرــدريب االساســية 
العـــال . امـــا )عبـــد عمـــ  نصـــيف، قاســـم حســـن حســـين( يقـــد عريـــا الرحمـــل اللـــاص نقـــل عـــن  لإلنســـاز

)مـــارحيف( بانـــو ةقابميـــة اداء الحمـــل اللـــاص بالحعاليـــات الرياضـــية لمـــدة زمنيـــة طويمـــة دون الرقميـــل مـــن 
 .(2)يعالية االداءة

يــ  حــين عــرف )عصــام عبــد اللــالق( الرحمــل (2)وقــد ارحــق مــف ىــذا الرعريــف )كمــال سميــل الربضــ ( 
اللـــاص بانـــو ةقـــدرة الحـــرد لرحقيـــق مرطمبـــات مرربطـــة بنـــوع رلصصـــو بـــدون اليبـــوط يـــ  مســـروى االداء 

 .(3)وبحعالية ورحت ظروف المنايسةة

 :(4)شولش( انو و ومف ذلك كمو يرى )بسطويس ( عند )ىاره

 مف الرحمل اللاص، وذلك ي  موسم االعداد العامعدم اىمال رنمية الرحمل العام بالقدرة الذي يرلقم  -
رشــــابو رمرينــــات الرحمــــل اللــــاص بشــــكل االداء الرلصصــــ  مــــن حيــــث المكونــــات وااليقــــاع الزمنــــ   -

والــــديناميك ، أي يســــب ان رمبــــل رمرينــــات المنايســــة والرمرينــــات اللاصــــة مســــاحة كبيــــرة يــــ  الوحــــدة 
 الردريبية.

يسـمح بـو رحمـل احمـال اعمـى مـن احمـال المنايسـة، وذلـك  الوصول بقدرة اللعـب الـى المسـروى الـذي  -
 بالردرج بالحمل.

رقنيين مكونات الحمل الردريب  من حيث الشدة والركرار بالقدر الذي يعمل عمى رنميـة الرحمـل اللـاص  -
 المناسب.

                                                           

 .24،ص2979المصدر السابق،: (عبد عم  نصيف، قاسم حسن حسين 2)
 .78،ص2222،عمان،السامعة االردنية،2،طالردريب الرياض  لمقرن الحادي والعشرين(كمال سميل الربض :  2)
 .252،صالمصدر السابق،2999(عصام عبد اللالق، 3)
 .284،صالمصدر السابق،2999(بسطويس  احمد،  4)
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 العمل عمى رقارب االيقاع الزمن  بين وحدات السباق من البداية وحرى النياية. -
عـــزى الـــى صـــحة الرحمـــل العـــام اذ يعرمـــد عمـــى لصـــاقص كـــل لعبـــة او يعاليـــة ةان الرحمـــل اللـــاص ي

رياضـية أي ان نريســة دمــر الرحمـل العــام مــف احــد عناصـر المياقــة البدنيــة االلـرى بعضــيا بــبعض كمــا 
ــــوب يــــ  المنايســــات الرياضــــية االســــرمرار يــــ  االداء  ــــك المطم ــــ  رحمــــل الســــرعة ورحمــــل القــــوة وذل ي

 .(2)الحرك ة

وبعــض االلرصاصــيين  لمرحمــل اللــاص حســب وسيــة نظــر العممــاء عــدة ماترقســي وقــد ظيــرت
رحمـل القـوة ورحمـل السـرعة ورحمـل  -قسميا  )محمد حسن علوي( عمـى الرقسـيم االرـ  : اذواللبراء، 

. بينما وضف )محمد يوسف الشيخ( رقسيمًا مشابيًا .ولكن بدون ان يرطرق الى رحمـل االداء ( 2)االداء 
. يــ  حــين قســميا )كمــال  ( 3)لســرعة ورحمــل القــوة ورحمــل العمــل العضــم  البابــتوىــذا يعنــ  رحمــل ا

سميـــل الربضـــ  ( الـــى رحمـــل الســـرعة ورحمـــل القـــوة ورحمـــل االســـرمرارية يـــ  االداء ورحمـــل االنقبـــاض 
. ولكن )ريسان لريبط( اقرصـر يـ  رقسـيمو لمرحمـل اللـاص عمـى نـوعين يقـط ىمـا رحمـل  ( 4)العضم 

. وقــد عــرف الرحمــل اللــاص ) بيــاء الــدين ســلمة ( بانيــا قــدرة اللعــب يــ   ( 5)الســرعة ورحمــل القــوة
 .(6) المحايظة عمى سرعرو ءطول يررة زمنية ممكنة

                                                           

م ، اطروحة دكرـوراه، كميـة الرربيـة  422(محمد عبد الحسن: الرحمل اللاص ورابيره ي  بعض المرغيرات الوظيحية ومسروى انساز 2)
 .25-24،ص2995الرياضية، سامعة بغداد،

 .274،ص2979،مصر ، دار المعارف ، 6.ط عمم الردريب الرياض حسن علوي .  ( محمد 2)

 . 69،ص2969،مصر ،نبف لمحكر ، يسيولوسيا الرياضة والردريب( محمد يوسف الشيخ .  3)

 .67،ص2222، مصدر سبق ذكره( كمال سميل الربض  .  4)

 .82،ص2222، نظريات ردريب القوة( ريسان لريبط مسيد .  5)

 . 54، ص2222، القاىرة ، مركز الرنمية االقميم  ،  نشرة العاب القوىاء الدين سلمة . ( بي 6)
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ويقـًا للصـاقص  ءلـرىويذكر)شاكر محمود ( ان احرياج الحعاليات لرحمل السـرعة يلرمـف مـن يعاليـة 
 . ( 2)الحعالية من حيث مسايريا والزمن الذي يسرغرقو اداقيا

ومن للل الرقسيمات السابقة لبعض العممـاء يمكـن رقسـيم الرحمـل اللـاص الـى االنـواع الرقيسـة ا ريـة 
:- 

 رحمل القدرة  .2
 . رحمل السرعة 
 . رحمل القوة 
 رحمل االداء او العمل . .2

امــا رحمــل الســرعة ييعرييــا ) مــاريف ( ة قابميــة مقاومــة الرعــب يــ  العمــل العضــم  الــذي يرطمــب ســرعة 
ة ويعرييــا  ) كوالنســك  ( ة قابميــة اداء عمــل بســرعة القصــوى لحرــرة زمنيــة طويمــة ة. ويعرييــا  ) عاليــة 

 .( 2)مونحمسك  ( ة قابمية المحايظة عمى نحس السرعة بالعمل المسرمرة

أما رحمل القوة  ييعرييا ) ىاره ( ة قابمية االسيزة عمى مقاومة الرعـب عنـد اسـرعمال مسـروى القـوة لحرـرة 
 ( 3)طويمة ة

يعرييـا ) محمـد  ة،كمـا المسـرمر عمـى سيـد القـوة المطمـوب بالعمـلويعرييا ) سـمكن( ة قابميـة المحايظـة 
حســن عــلوي ( ة قــدرة اسيــزة السســم عمــى مقاومــة الرعــب ابنــاء المسيــود المرواصــل الــذي يرميــز بطــول 

 . ( 4) يررارو واررباطو بمسرويات من القوة العضمية ة 

                                                           

م ، رسـالة 822عـدد مـن طراقـق الرـدريب لرطـوير الرحمـل اللـاص وعلقريمـا بانسـاز ركـض  اسـرعمال( شاكر محمـود الشـيلم  .  2)
 .47،ص2995ماسسرير غير منشورة ،كمية الرربية الرياضية ، سامعة بغداد ،

 . 29-28، ص 2979، بغداد ،مطبعة علء ،  )ررسمة( رطوير المطاولة( عبد عم  نصيف وقاسم حسن حسين .  2)

 .243،ص2975،بغداد،مطبعة أويسيت الرحرير، أصول الردريب)ررسمة(عبد عم  نصيف .  ( ىارة 3)

 .274.ص2979مصدر سبق ذكره.  . ( محمد حسن علوي 4)
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 . ( 2)الكبير ة قابمية اداء عمل لحررة طويمة يكون مرربطًا بالسيد السسم ويعرييا ) اكولنسك  ( 

أمــا رحمــل االداء يــرى بعــض العممــاء ان ىنــاك نوعــًا مــن الرحمــل يطمــق عميــو رحمــل العمــل او االداء 
وييو ررربط صحة الرحمل بالرشـاقة ويقصـد بـو رحمـل ركـرار اداء الميـارات الحركيـة لحرـرات طويمـة نسـبيًا 

 .( 2)روايقية سيدة وبصورة

ويعريو ) محر  ابراىيم ( بانو ة المقدرة عمى اسرمرار ركرارات الميـارات الحركيـة بكحـاءة وياعميـة لحرـرات 
 .( 3)طويمة دونما ىبوط مسروى كحاءة االداء . ومن امبمة ركرار اداء الميارات ي  كاية الرياضات ة 

لـــى رحمـــل االداء بانـــو   رحمـــل ركـــرار اداء ويشـــير ) كمـــال عبـــد الحميـــد و محمـــد صـــبح  حســـانين ( ا
 .( 4)الميارات الحركية لحررات طويمة نسبيا بصورة روايقية سيدة ( 

( رحمــل االداء بصــورة اعمــق مــن ركــرار اداء الميــارات  الحــال ويعــرف ) ضــياء الليــاط ونويــل محمــد 
لعب لمقيام برحقيـق مرطمبـات ة كحاءة ال يعريانو بانو اذ لألداءبكحاءة عالية لرشمل المرطمبات اللاصة 

االداء اللاصة بنوع النشاط الممارس ابناء المنايسـة دون ىبـوط يـ  انراسيـة و يعاليـة اداقـو عمـى طـول 
 .( 5)يررة المنايسة ة 

                                                           

 . 29-28،ص  2979، بغداد ،مطبعة علء، ررسمة( رطوير المطاولةسن حسين . )( عبد عم  نصيف ، وقاسم ح2)

 .226،ص  2979. مصدر سبق ذكره( محمد حسن علوي .  2)

 . 226، صالردريب الرياض  الحديث ، رلطيط و رطبيق وقيادة ( محر  ابراىيم حماد .  3)

، ص   2997، القـاىرة ، دار الحكـر العربـ  ،  3،ط يـة ومكوناريـاالمياقـة البدن( كمـال عبـد الحميـد ، و محمـد صـبح  حسـانين .  4)
67  . 

 .  427، ص 2222، سامعة الموصل ، دار الكرب ،  كرة اليد( ضياء اللياط  ، و نويل محمد الحيال  .  5)
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ويعد ) بسطويس  احمد ( ةمحيوم رحمل االداء مراديا لرحمل القوة المميزة بالسرعة وىـو عنصـر مركـب 
ة وىـو مصـطمح شــاقف يـ  ملرمـف االلعـاب الرياضـية الرـ  ررطمـب رحمــل مـن الرحمـل و القـوة و السـرع

 .(2ة)ي  القوة المميزة بالسرعة 

 (2)انتسًم يفانؼٕايم ادلؤثزج  2-1-2

: الرياضــات الطويمــة بحاســة إلــى قــوة اإلرادة عنــد الرياضــ  والعوامــل النحســية  العواماال النفسااية .2
 النحس  من وقت مبكر . سيل رنميريا لذا يسب أن يكون اإلعدادمن الليس 

: أي عمـــل يحرـــاج إلـــى رحمـــل االحرـــراق دالـــل السســـم أي وســـود  العوامااال المرتبطاااة بالطا اااة .2
 أوكسسين كمما كانت اإلمكانات االوكسسينية عند الرياض  يكون مؤىل ليكون العب رحمل سيد .

 27ســن : مــدى نمــو أسيــزة السســم الدالميــة والرحمــل يســب رنميرــو مــن العواماال الفساايولوجية  .3
 . االن أسيزة السسم يكون نموىا ردريسي

: سـباق يحرـاج إلـى سـري سـاعرين  العوامل المرتبطة بتوزيع الجهد والقوة عمى فتارة المنافساة .4
يمو بذل اللعب كل سيده ي  الساعة اءولـى مـن الصـعب السـري بـنحس السـرعة والرحمـل يـ  السـاعة 

 . نساز سيدالبانية لذلك يسب روزيف السيد والسرعة لرحقيق ا
 حتًم انظزػح : 2-1-3

وىـ  صـحة بدنيـة مركبــة رركـون مـن المطاولــة والسـرعة ورلرمـف درسـة المطاولــة بالنسـبة لدرسـة الســرعة 
حسب الحعاليات الرياضية وىـ  حاصـل دمـر السـرعة والمطاولـة وىـ  إحـدى الصـحات البدنيـة اللاصـة 

ويرىـــا لـــدى اللعبـــين ، نظـــرًا لمحركـــات الميمـــة الرـــ  يحراسيـــا العبـــ  الريشـــة  والرـــ  يســـب أن يـــرم رط
المركررة الحدوث للل مواقف المباراة الملرمحة والمرمبمة باليسوم و بالدياع . وىـذه الصـحة رـؤدي دورًا 

رساعد العب  الريشة عمى أن يسـري بأقصـى سـرعة لـو يـ  أي وقـت  اذكبيرًا ي  رحسن العب  الريشة 
                                                           

 .  222، ص 2999،  المصدر السابق( بسطويس  احمد .  2)

 352، ص  2225، عمان ، دار واقل لمنشر ، 2، ط مبادئ الردريب الرياض : ميند حسين البشراوي ، احمد إبراىيم اللواسا  (2)
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ويعـرف محرـ  إبـراىيم ب مـن عنصـري الرحمـل والسـرعة. من المباراة. يعـد رحمـل السـرعة مصـطمح مركـ
حمــاد رحمــل الســرعة بأنــو ة المقــدرة عمــى اســرمرار أداء الحركــات المرمابمــة او غيــر المرمابمــة وركرارىــا 

 . 2بكحاءة وياعمية لحررات طويمة بسرعات عالية دونما ىبوط مسروى كحاءة اءداء ة

يعـرف رحمـل السـرعة بأنـو ة قـدرة أسيـزة السسـم عمـى  اذ( 2222حمـد ،أكما يرحق معو ي  ذلك )سـاري 
مقاومــة الرعـــب ابنـــاء المسيـــود المرواصــل والـــذي يرميـــز بطـــول يررارــو واررباطـــو بســـرعة عاليـــة مـــن دون 

 .  2اليبوط ي  مسروى كحاءة االداء ة 

 ( بانيا ) القدرة عمى مقاومـة الرعـب عنـد أداء احمـال بدرسـة سـرعة ابرـداء مـن أقـل2999وذكر )عادل 
 .  (3) يرغمب أبناء اداء ىذه االحمال أكرساب طاقة عن طريق اللىواق ( اذمن القصوى حرى القصوى 

(ة بمطاولــة الســرعة قــدرة اللعــب يــ  المحايظــة عمــى ســرعرو ءطــول يرــرة 2222عرييــا) بيــاء الــدين 
 4زمنية ممكنة .

مقاومـــة الرعـــب بواســـطة  رحـــت مصـــطمح قابميـــة رحمـــل الســـرعة أنيـــا قابميـــة(  5)يـــ  حـــين عرييـــا )ىـــاره( 
 %( .  222 - 95الشدة القصوى ) اسرعمالالحمل عند 

ويعرييــا كمــال سميــل الربضــ  بأنيــا صــحة بدنيــة مركبــة مــن صــحر  الرحمــل والســرعة كمــا رعنــ  قــدرة 
 -: ( 6)اللعب ي  المحايظة عمى سرعرو ءطول يررة زمنية ممكنة ورقسم الى

 
                                                           

 . 227مصدر سبق ذكره، ص حماد:ابراىيم   محر (2(
 . 38، ص 2222، عمان ، دار واقل لمنشر ،  المياقة البدنية والصحيةساري احمد حمدان : (2)
 .252، ص2999، مصدر سبق ذكرهعادل عبد البصير :  ( 3)
ـــدم (الـــدين ســـلمة :  ءبيـــا (4 ( ـــات ال ـــة نصـــر ، دار الحكـــر العربـــ   2ط يســـيموسية الرياضـــة واالداء البـــدن  ) الكر ، القـــاىرة ، مدين

 32،ص2222
 .226) ررسمة ( عبد عم  نصيف ، مصدر سبق ذكره ، ص اصول الردريب( ىاره .  5)

 . 62، ص2998الردنية، ، نشر بدعم من السامعة ا السديد ي  العاب القوى( كمال سميل الربض  .  6)
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 . رحمل السرعة القصوى 
 قل من القصوى .رحمل السرعة اء 
 . رحمل السرعة المروسطة 
 . رحمل السرعة المرغيرة 

وقــد عرييــا )عبــد عمــ  نصــيف وقاســم حســن حســين( عــن )ســمكن( بانيــاة قابميــة المحايظــة عمــى ســرعة 
 ، (2)الرردد الحرك  ي  الحركات االنرقالية العالية والسرعة القصوى لمساية معينةة

بانيــا ةمقاومــة اسيــزة سســم الرياضــ  العضــوية لمرعــب يــ  عنــدما عرييــا  (Bompa)  هوىــذا مــا اكــد
 .(2)حاالت الشدة القصوىة

وقد اكد عمى اىمية رنمية ىذه الصحة )ريسان لريبط( عندما ذكر بانو ةيحيد ي  رـدريب الرياضـ  عمـى 
رحمل السرعة برنمية المسروى الوظيح  لمسيـاز العصـب  والقـدرة اللىواقيـة بحيـث يـرمكن الرياضـ  مـن 

ومــة الرعــب يــ  مســابقات المســايات القصــيرة ومــن االســرمرار يــ  رأديــة حركــات ســريعة يــ  العــاب مقا
 .(3)الكرات والمنازالت الحرديةة

يرى بعض العمماء انو يمكن ادراج رحمل القوة ضـمن انـواع الرحمـل اللـاص ، ًم انمٕج : حت 2-1-4
لمقوة العضمية . ويقصـد بـو قـدرة عاليـة والبعض االلر يدرج ىذه الصحة البدنية ضمن االنواع الرقيسية 
ـــد يـــ  نحـــس الوقـــت  مســـروى رطـــور سيـــد لمرحمـــل  يضـــل عـــنمـــن انســـاز القـــوة مـــف مســـروى رحمـــل سي

الموضــع  ، وبالــذات يــ  العضــلت الرــ  يقــف عمييــا العــبء االكبــر مــن الحمــل ابنــاء اداء الحركــات 

                                                           

 .29،صالمصدر السابق، 2979(عبد عم  نصيف، قاسم حسن حسين،  2)
    (2 )  Bompa, op- cit, P.239. 

 .433صالمصدر السابق،،2997(ريسان لريبط مسيد،  3)
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لرــ  يرعــين عمــى الرياضــ  ابنــاء اللاصــة بالمســابقات . ويشــكل رحمــل القــوة االســاس النشــطة الرحمــل ا
 (2)اداقيا الرغمب عمى مقاومات كبيرة ة. 

ىو عبارة عن ة قدرة حركية رركون من القوة والرحمل ، وربعـًا لمـدى بقـل ىـذه أو رمـك رنشـأ قـدرة لاصـة 
. ىــ  عنصــر مركــب رعرمــد  (2)مســرقمة بــذاريا وركــون ىــذه القــدرة ميمــة لكــل مــن الرــدريب والمنايســات 

ة االنقباض ومقاومة الرعب من للل بذل السيد والرغمب عمى مقاومو معرويو مـن سـراء عمى طول مد
ويعرف)محمـد حسـن عـلوي( رحمـل القـوةة بأنـو  . القواعـد الرـ  رحقـق ريـف المسـروى الرياضـ  اسرعمال

الســـرمرار يــ  بـــذل السيـــد المرعاقــب مـــف وســود مقاومـــو عمــى المسموعـــات العضـــمية امقــدرة الحـــرد عمــى 
 .  ( 3)ة  مةالمسرعم

وان صحة رحمل القوة ى  واحدة مـن الصـحات البدنيـة الميمـة لسميـف الحعاليـات الرـ  يرميـز اداقيـا بقـدر 
 4معين من القوة العضمية ويسرمر اداقيا لحررات طويمة 

ة مقدرة العضـمة عمـى القيـام بعمـل لمـدة طويمـة ضـد مقاومـة محـددة بحيـث يقـف العـب   ( 5)وعرييا )ىارة(
 العضم  ة . عمى السياز

رعن  إمكانيـة العضـمة أو المسـاميف العضـمية عمـى اءداء المسـرمر بشـدة مروسـطة مـف مقاومـة الرعـب ، 
( بأنيــا ة قــدرة الحــرد عمــى الرغمــب عمــى مقاومــة 2987حرــى اســرنحاذ السيــد ، ويراىــا) ســميمان وآلــرون،

 ة.  (6)معينة ءطول يررة ممكنة ي  مواسية الرعب

                                                           

 2222ب النور ، ، بغداد ، مكر 2( حسين عم  العم  و عامر يالر شغار  : اسرراريسيات طراقق واساليب الردريب الرياض  ، ط2
 .  242 – 239، ص 

 .  82وعم  ررك  صالح : ) مصدر سبق ذكره ( ، ص  مسيد،( . ريسان لريبط 2)
 . 222،  ص   2992، القاىرة ، دار المعارف ، 22، ط  عمم الردريب الرياض ( محمد حسن علوي . 3)

 .335، ص 2222مصدر سبق ذكره ،  حسن:عادل ررك   (4)
 . 226، ص  2975،  سبق ذكرهمصدر ( ىاره .  5)

 .52-48.ص 2987، القاىرة : دار الحكر العرب  ،  العاب القوىحسن ) وآلرون ( :    سميما نعم( 6)
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درة الحـرد الرياضـ  عمـى االسـرمرار يـ  االداء بحاعميـة دون ىبـوط يـ  كحاءرـو ة وكما رعرف ايضـًا ة مقـ 
، كمــا يمكــن رعريــف رحمــل القــوة ىــو اســرمرار اداء  (2)أو ة ىــو مقــدرة الرياضــ  عمــى مقاومــة الرعــب ة 

 . (2)السيد المبذول ضد المقاومات بحيث يقف العبء االكبر عمى السياز العضم  ة 

العضمية والسرعة الحركيـة يـ  العمـل العضـم  يعـد مـن مرطمبـات اءداء الرياضـ  ةوان الربط بين القوة 
ي  المسرويات العميا، وان ىذا العمل من أىم ما يميز الرياضيين المرحوقين إذ أنيـم يمرمكـون قـدرا كبيـرا 
 من القوة والسرعة ويمرمكـون القـدرة عمـى الـربط بينيمـا يـ  شـكل مركامـل ءحـداث الحركـة السـريعة ومـن
اسل رحقيق اءداء الحاقق لذا بات من الميم رنمية القوة العضمية لضمان رنمية صحة السـرعة ورطويرىـا 

 .(3)ي  رياضة الرنس لرأبيرىا ي  اءداءة

 .( 4) الملرمحة كما يعد رحمل القوة من العناصر االساسية لمياقة البدنية والضرورية الحعاليات الرياضية
). 

 :(5) انمٕجانؼٕايم ادلؤثزج يف 2-1-4-1

 المقطف الحسيولوس  لمعضمة .-2

 بارة اءلياف العضمية .إ-2

 نقباض.حالة العضمة قبل بدء اإل-3

 نقباض العضم  .اإل مدة-4

 نوع اءلياف العضمية.-5
                                                           

 . 247( . محر  ابراىيم حماد : ) مصدر سبق ذكره ( ، ص 2)
 . 22( . محمد صبح  حسانين ، احمد كسرى : ) مصدر سبق ذكره ( ، ص 2)
 . 38در سبق ذكره ، صعم  سموم سواد : مص (3)
 .56، ص 2984، مصر ، دار الحكر العرب  ،  الردريب الداقري( كمال درويش ، ومحمد صبح  حسانين .  4)

 .97-94،ص2979،  مصدر سبق ذكره(محمد حسن علوي :  5)
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 درسة الروايق بين العضلت المشرركة .-6

 يادة من النظريات الميكانيكية .اإل-7

 العامل النحس .-8

   حتًم انمذرج  5 -2-1

ان رحمــل القــدرة ىــو ىــدف ســوىري لممنايســات الصــعبة يالقــدرة عمــى اداء الحركــات الصــعبة ركــون بعــد 
وان الشـ  الميـم يـ  ىـذه القـدرة ىـو انيـا ررطمـب المـزج الصـحيح بـين رحمـل القـوة  عدة الحركاتبالقيام 

 (2)ورحمل السرعة ابناء العمميات الردريبية .

يـا ة مقـدرة الرياضـ  عمـى االسـرمرار ببـذل اقصـى سيـد مرعاقـب لذا ييمكن رعريف رحمـل القـدرة عمـى ان
ذي مقاومــات لاصــة والرغمــب عمييــا عــن طريــق رقمــص عضــم  عــال  الســرعة الطــول مــدة ممكنــة يــ  

 (2)السباق او المنايسة . 

 (3)مدة زمنية ممكنـة لـلل الرـدريب و المبـاراة .  وءطولاو ى  القدرة عمى اداء حركات قوية وسريعة 
 يسرطيف الرياض  للل المباراة من ان يرغمب عمى مقاومات عالية لطول مدة المباريات .  وبذلك

كمــا ويشــير ) ســعد محمــد دليــل ( بانيــا قــدرة الرياضــ  عمــى االســرمرار ببــذل اعمــى سيــد مرعاقــب ذي 
مدة ممكنة يـ  السـباق  ءطولمقاومات لاصة والرغمب عمييا عن طريق رقمص عضم  عال  السرعة 

 (4)نايسة .او الم

                                                           

(1) Michael. Doyle (2003) : Training Manual for competition, climbers jounel , May, p 15 : 16 
ـــــــ  انســـــــاز ركـــــــض (2( ـــــــة ي ـــــــة النياقي ـــــــة مقررحـــــــة لرطـــــــوير الرحمـــــــل اللـــــــاص لممرحم ـــــــاىر ردريبي ـــــــأبير من ـــــــل : ر  ســـــــعد محمـــــــد دلي

 .  29، ص   ,2001م حواسز ، رسالة ماسسرير ، كمية الرربية الرياضية سامعة بغداد  222
 2011 - 2010لرربية الرياضية، سمال صبري يرج : عناصر المياقة البدنية ، محاضرة دكروراه، سامعة بابل، كمية ا(3(

 .  29سعد محمد دليل : مصدر سبق ذكره ، ص  (4)
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يعــد السمــف بــين ىــذه الصــحات )القــوة والســرعة والرحمــل( قاعــدة ممرــازة لمرــدريب اذ ان ىــذه المرحمــة مــن 
الردريب يكون مسرواىا لاصا ومركزا ورأبيراريا دقيقة ، يكون رحمل القدرة اعمى من رحمـل السـرعة لـذا 

اومــة الرعــب مبــل كــرة اليــد كــرة يأنيــا ركــون واضــحة يــ  االلعــاب الرــ  رحرــاج الــى حركــات انحساريــة ومق
ان ىــذه االلعــاب رعرمــد عمــى ركــرار قــوة القحــز المعرمــدة والريشــة الطــاقرة و الســمة كــرة القــدم الكــرة الطــاقرة 

عمـــى اررحـــاع القحـــزة بـــوزن السســـم لمرياضـــ  وقـــوة العضـــلت المـــادة لمـــرسمين والســـذع وان ىـــذه القـــدرات 
ىــذا يمكــن ان يمحــظ يــ  ىــذا المكــون والــذي يرطمــب مــن الرحاعميــة رحرــاج الــى قــدرة لروليــد قــوة وســرعة و 

وعميــو يــان الركيحــات النارســة عــن القــدرة اللىواقيــة رحســن  (2)( ركــرارات و بأقصــى قــوة ممكنــة  6-8)
اداء اللعـــب بمقاومـــة الرعـــب لـــارج السيـــد و بالطريقـــة نحســـيا يمكـــن رقصـــير الوقـــت المطمـــوب إلنرـــاج 

 (2). حركات سريعة وقوية وءطول زمن ممكن 

 

                                                           

(1) Loannis,papageorgin (2007):Agility drills ,FibaAssist Magazine for basketball enthusiasts 
Everywhere ,January , February ,P 42 . 
2 )Tudor .O.Bompa . Strength .Muscular Endrnrance and Power in Sports complete speed Training 
Journal ,Juni 22. 
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 ( يوضح انواع الرحمل 2الشكل )                            

 (2)االػتثاراخ انتٙ جية اخذْا ػُذ تذرٚة حتًم انمذرج2-1-5-1

 وى :روسد مسموعة من االمور الر  يسب الذىا عند ردريب رحمل القدرة 

 القدرة.يسب ان يكون احماء الرياض  بشكل سيد ومناسب لردريب ىذه  -2
 صحيح.رنسز ردريبات رحمل القدرة برقسيم و روزيف السيد و بشكل  يسب ان  -2
 ملرمحة. بأحمالو  تمرعددة الركرارايسب ان ينظم الردريب من للل مسموعات  -3
ان الرمارين الديناميكية الر  ردمر حركات مرعددة و مشرركة ركون ى  المحضـمة للعـب الـذي  -4

 يراد منو رحسين رحمل القدرة .
( اســابيف وىنالــك محــاريح  22 – 6لبرنــامر الرــدريب  بمــدة زمنيــة رركــون مــن )يســب ان يحــدد ا  -5

 :   2لردريب رحمل القدرة لراي مايكل دويلعدة 

                                                           

(1)Tudor .Bompa.OP .  33: مصدر سبق ذكره ، ص    
(2)Michael ,Doyle .     27: مصدر سبق ذكره ، ص    
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 .الكبير يذه القدرة يسب ان ررصف بالركرارل المسرعممةطريقة الردريب  -2
ـــى ) القـــوة   الســـرعة ( و حركـــات  -2 كمـــا يســـب ان يكـــون يييـــا المـــزير مـــن الحركـــات القـــدرة عم
 واسز . الح
ورحمل القدرة يمق  بعبء كبير عمى السياز العصب  المركزي لذا يسـب ان يكـون رـدريب ىـذا   -3

 المكون ملرمف عن البقية .
ان اليدف منو ىو الوصول باللعب الى اعمـى مسـروى ممكـن مـن االداء وىـذا سيسـبب زيـادة   -4

 القوة والسرعة والرحمل مسموعيا الذي ىو رحمل القدرة .
 نتذرٚة انفرت٘ طزٚمح ا 3-6

يعرمـــد الكبيـــر مـــن المــدربين يـــ  العـــالم عميـــو  اذىــو نـــوع مـــن أنــواع طـــرق وأســـاليب الرـــدريب الرياضــ  
وينريسونو ي  ردريبيم لمحرق واللعبين الذين يدربونيم . ورنسب كممـة الحرـري الـى يرـرة الراحـة البينيـة ، 

ىــو العــالم الحســيولوس  ) راينــدل ( ،  بــين كــل رــدريب والرــدريب الــذي يميــو. وأول مــن دون ىــذه الطريقــة
ىذه الطريقة برياضة ألعاب القوى ي  بـادئ اءمـر إال أنيـا أصـبحت رسـرلدم  اسرعمالوعمى الرغم من 

ي  وقرنا الحال  ي  سميف اءلعاب الرياضية لرنمية ورطـوير السـرعة والقـوة والرحمـل ، ومـا ينببـق عنيـا 
ميــزة بالســرعة ورحمــل القــوة ورحمــل الســرعة .....الــخ وىــذه مــن صــحات بدنيــة مركبــة ، ممبمــة بــالقوة الم

 1لردريب الحرري ىو رطوير الرحمل.أركان أســاسية ي  مكونات المياقة البدنية . واليدف اءساس  من ا

و رعرمد طريقة الردريب الحرري عمى رحسين رنمية مسروى القدرات البدنية اللاصة معرمـدا عمـى رحقيـق 
عمـــل و الراحـــة البينيـــة المسرحســـنة و يعرمـــد روصـــيف الرـــدريب الحرـــري عمـــى عـــدة الركيـــف بـــين يرـــرات ال

 عناصر منيا :

  مكونـــات حمـــل الرـــدريب و الرـــ  ررمبـــل يـــ  شـــدة مبيـــر الرـــدريب و حســـم مبيـــر الرـــدريب و يرـــرة
 الراحة .
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  مسـروى القـدراتعن طريـق عمـر اللعـب البيولـوس  والعمـر الرـدريب  و  يرحددمسروى اللعب و 
 .اللاصة و مسروى المياريالبدنية 

  1. مرزوج أم أعزب وظروف النحســية النحســية لـلعب ىلالحــالــة االسرماعية و 
 تعريف طريقة التدريب الفتري 
 2) يقصد بيا رقديم حمل ردريب  يعقبو راحة بصورة مركررة (أو ) الربادل المررال  لمحمل والراحة(  

رشكل ىذه الطريقة بالرلطيط المربادل مـا بـين يرـرات الحمـل أما عصام عبد اللالق ييعرييا عن طريق 
ويررات الراحة أبناء وحدة الرـدريب وكمبـدأ يعرمـد أسـموب الرـدريب الحرـري عمـى وضـف السسـم يـ  يرـرات 
ردريب بشدة معينة وركرر عمى يرـرات زمنيـة يرلمميـا يرـرات راحـة بينيـة لمعـودة السزقيـة لمحالـة الطبيعيـة 

 3وركون ىذه الحررات مقنن بدق عمميًا. وإلسرعادة الشحاء 

أمــا آمــراهلل أحمــد البســاط  ييعرييــا بأنيــا ررمبــل يــ  سمســمة مــن ركــرارات يرــرات الرمــرين بــين كــل ركــرار 
وا لر يواصل زمنية لمراحـة، وررحـدد الحواصـل الزمنيـة ) يرـرات الراحـة (طبقـًا الرسـاه الرنميـة ، ورـكمــن 

 –الســري اللحيــف  –ـريا يـــ  أمـكـــانية الـــلعب عـــمى رـكـــرار ) المشــ  أىـــمية زمــن يرــرة الـــراحة وطـبيعــ
الرمرينــات  اســرعمالمرسحــات الــرسمين والــذراعان ...الــخ ( المسموعــات الردريبيــة قبــل حمــول الرعــب ، و 

البســيطة ) الســري اللحيــف ( يســاعد يــ  الــرلمص مــن حــامض المبنيــك المرسمــف يــ  العضــلت ورقميــل 
ا إســرعادة ركــوين مصــادر الطاقــة المســريمكة أبنــاء اءداء ، ومــن بــم القــدرة عمــى اإلحســاس بالرعــب وكــذ

 الركرار بمعدل عال  من الشدة ولحررات قصيرة نسبيًا .
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 :   ألظاو طزٚمح انتذرٚة انفرت٘

 طزٚمح انتذرٚة ادلُخفط انشذج : -1

ما يقل الحسم ورظيـر الراحـة رزداد شدة أداء الرمارين ي  ىذه الطريقة عن طريقة الردريب المسرمر ، ك
 اإليسابية بين الركرارات لكنيا غير كاممة .

 أ. أهدافاااها :

 . الرحمل العام 
 .  الرحمل اليواق 

 ب. تأثيرها الفسيولوجي والنفسي : 

 * من الناحية الحسيولوسية رسيم ي  رحسين كحاءة إنراج الطاقة لعبور العربة اللىواقية 

 حس  للعب أو اللعبة لبعض ظروف ومرغيرات المنايسة .* رسيم ي  ريف الركيف الن

رـزداد شـدة أداء الرمـارين للليـا عـن طريـق الرـدريب  1طزٚمح انتذرٚة انفرت٘ يزتفعغ انشعذج :
 الحرري مررحف الشدة وبالرال  يقل للليا الحسم كما رزداد الراحة اإليسابية لكنيا رظل غير كاممة .

 أهدافها : -أ

 لاص .رطوير الرحمل ال 
 الرحمل اللىواق  . 
 السرعة . 
 القوة المميزة بالسرعة . 
 القوة القصوى 

 
                                                           

 . 224-223محرى أبراىيم حماد: مصدر سبق ذكره،ص2(2)
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 :   تأثيرها الفسيولوجي والنفسي -ب

 * رحسين كحاءة أنراج الطاقة لمنظام اللىواق  )رحت ظروف نقص اءوكسسين( 

غيــرات * مــن الناحيــة النحســية رســيم يــ  زيــادة ســعة الركيــف النحســ  للعــب / اللعبــة لمظــروف والمر
 المرعددة بالمنايسة . 

 : زٚمح انتذرٚة انفرت٘ يزتفغ انشذجطيكَٕاخ احلًم انتذرٚة يف 

 السدول أدناه يوضح مكونات حمل الردريب الحرري مررحف الشدة .

 %  ي  رمرينات السري .92:82 شدة أداء الرمرين

 % ي  رمرينات القوة ) المقاومات ( .75:62

 بانية لكل من المقاومات والسري . 32:22 نعدد مرات أداء / زمن الرمري

 راحة إيسابية غير كاممة . يررات الراحة البينية

 لمرقوية .  22:8 عدد مرات ركرار الرمرين) المسموعات (

 لمسري . 25:22
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 : (1)أما آمراهلل أحمد البساطي فيشكل الحمل الفتري كالتالي

  معدل أو مساية الرمرين 
  شدة الرمرين 
 ركرار الرمرين  عدد 
  عدد المسموعات 
 ) طول يررة الراحة ) العلقة بين الشدة وطبيعة الراحة 
  نوعية النشاط للل يررة الراحة 
  عدد مرات الردريب اءسبوعية 

ررـراوح شـدرو مـا بـين  اذومن للل الرحكم يـ  ىـذه المرغيـرات يسـرطيف المـدرب روسيـو الحمـل الحرـري ، 
% ( طبقــًا ءرســاه الرنميــة ) ىــواق  او الىــواق  ( وعمــى ذلــك 95:72)  الحمــل المعرــدل الــى اءقصــى

يرحــدد عــدد مــرات الركــرار و عــدد المسموعــات وعــدد مــرات الرــدريب اءســبوعية، ويعــد النــبض أيضــل 
وسيمة لرحديد الرمرين ولاصة يـ  رـدريبات السـري والسـباحة . ورلرمـف طبيعـة وطـول يرـرة الراحـة ربعـًا 

 222نبضــة يــ  الدقيقــة بــين الركــرارات و 232:242حديــده بوصــول النــبض مــن لميــدف منيــا ويمكــن ر
ن/ق بـــين المسموعـــات وغالبـــًا ركـــون راحـــة أنشـــطة أو إيسابيـــة بعـــض بالمشـــ  أو الســـري أو الرمرينـــات 

% مـــن أقصـــى عـــدد لضـــربات القمـــب لســـرعة 42:32اللحيحـــة بمســـروى مـــن الشـــدة يصـــل بـــالنبض مـــن 
 اسرعادة الشحاء .
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 :)*((  Daynfoot 3ٔيُظٕيح ) خٓاس2-1-8

 ٔصف ادلُظٕيح :2-1-8-1

سيـاز قــدم حــل عممـ  لمرحميــل الــديناميك  لمضــغوط الرـ  رحصــل يــ  منــاطق القـدم والقــوة ويوضــف ىــذا 
السيــاز يــ  حــذاء الرياضــ  عــن طريــق دبــان رحــت القــدم، ويســرقبل المعمومــات مــن لــلل مسرشــعرات 

يلزنيا دالل الذاكرة الموسودة ي  السيـاز وعرضـيا عمـى دالل السياز ويعمل نسخ صورة لمقدم كميا و 
 الحاسوب بعد ان يقوم الرياض  بسيد. 

وىـــ  مصـــنوعة مـــن  أن ىـــذه المنظومـــة مـــن اءسيـــزة الحديبـــة والمرطـــورة الرـــ  روضـــف رحـــت القـــدم     
الحرنســية وىــ  شــركة عالميــة يــ  رصــنيف اءسيــزة الميكانيكيــة ( TECHNO CONCEPTشــركة ) 

آذ رعطينـــا ىـــذه المنظومـــة مقـــدار الروزيـــف الميكـــانيك ) لمضـــغط والقـــوة (  اءداء لمرياضـــ  الرـــ  رحـــاك 
معممــــات ) كينماريكيــــة وكينيريكيــــة ( ومعممــــات ألــــرى ررعمــــق ) بــــالروازن لمقــــدمين والحــــرق  يضــــل عــــن

بينيمــا ( وكــذلك ) بصــمة القــدمين والضــغوط الرــ  رســمطيا أســزاء القــدمين ســواء الكعــب أو اءمشــاط ( 
   مرويرة ي  ملربرات البايوميكانيك كمية الرربية البدنية وعموم الرياضة سامعة القادسية .وى

 : ويمكن من خاللها معرفة 
 زمن اللطوات  وزمن ارركاز القدم عمى اءرض بالنسبة لمسانب اءيمن أو اءيسر.  .2
 رحميل السير لمقدمين وااللرلف بينيما . .2
ضـية ومعريـة اللعـب المصـاب ومـدى شـحاء القـدم بالمقارنـة االسرحادة منيـا يـ  اإلصـابات الريا .3

 مف القدم السميمة .
االســـرحادة منيــــا يــــ  سانــــب االلربــــارات لقيــــاس رســـطح القــــدم ومعريــــة مســــروى الضــــغوط عمــــى  .4

أو  ( مـن لـلل دبـان يوضـف دالـل القـدم Dayn foot 3مـا رقـدم يـان منظومـة ) يضـل عـنالقـدمين 
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 Dayn)ر وحسب حاسة الدراسة ومنظومة رحميل الحركـات الرياضـية السانب اءيمن أو السانب اءيس
foot 3  .) 

البمورــوث ( رربــادل المعمومــات بــين برنــامر المنصــب عمــى الحاســبة ) اللســمك   يعرمــد عمــى الرــردد )*(
مرـرا ( يـ  اليـواء الطمـق  22والمرحسسات الر  روضف رحت القدم ورغط  المنظومة موقعـا يقـدر ب ) 

القاعــات المغمقــة أي يمكــن رغطيــة ) ممعــب كــرة الســمة أو اليــد أو الطــاقرة أو الرــنس أو وررضــاعف يــ  
الريشــــة والمنضـــــدة ( واغمــــب الحعاليـــــات الرــــ  رقـــــدم يــــ  الصـــــاالت المغمقــــة وريـــــف اإلبقــــال والملكمـــــة 

نيـك والمصارعة والسمناسرك وغيرىا يعد ىذا السيـاز اءول يـ  ركنولوسيـا الرقـدم العممـ  لرقـيم البايوميكا
ــــة اءرضــــية (  ويســــمح لمكشــــف عــــن  ــــى ) نظــــام دمــــر الســــرعة وحقــــل الساذبي ورحرــــوي الحاســــبات عم
المرغيــرات البايوميكانيكيــة ءســزاء السســم ويعــرض ويحســب البيانــات الكينريكيــة والكينماريكيــة يــ  زمنيــا 

عطاء نماذج رلطيطية ملرارة.  الحقيق  مف حركة السسم وا 

 : وتتضمن هذه المنظومة ما يمي 
 ( 45.44( . )  43.42( ، )  42.42( ، )  39.38أربعة أزواج من الدبان بقياسات )  .2
 ( . 47.46( ، الى )  35.34( ، )  33.32( ، )  32.32( ، )  29.28اإلحسام ربدأ من )  .2
 وحدات االسرحواذ والنقل . .3
 ممحقات أسلك الروصيل . .4
 اكرساب ورحميل دينا يوت . .5
 شاحن . .6
 بموروث . .7
 ساعة من العممية المسرمرة . 3.5ة / عمر البطاري .8
 يولت ( . 222وقت الشحن / ساعران عمى ريار الكيرباء )  .9
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 :)*(يٕاصفاخ انذتاٌ 2-1-8-2

 أربعة أزواج من الدبان مف أسيزة اسرشعار مركاممة . .2
 سطح مرن وحيد مف سطح قابل لمرنظيف . .2
 ( سرام لكل دبان . 52الوزن )  .3
 ممم ( . 2سمك )  .4
 االلكررونية المرربطة بو . عن طريق رلزين البيانات بالقطعة الحذاء بالبموروث مباشرةويمكن ربط    

 : مواصفات المنظومة 
 تقنية المتحسسات : 

 ذات درسة وضوح عالية . لمضغط،مرحسسات مقاومة  .2
 ا( مرحسســـ 28( ، )  35.28لكـــل دبـــان مـــن الحســـوم )  ا( مرحسســـ 58كميـــة المرحسســـات )  .2

 ( . 47.36 لكل دبان من الحسوم )
 مميمرر ( . 9حسم المرحسسات )  .3
 ( . CM2 2.82رظير عمى السطح )  .4
 ( لكل مرحسس . 2222gقياس المدى )  .5
 . g 6 –( قياس المدى   أو  +c60إلى  coدرسة الحرارة المسموح بيا )  .6

 نقل البيانات : 
 -يوسد نمطين او طريقرين لنقل البيانات :

 م .222ساحة النمط الحوري : عن طريق البموروث لم .2
( بانيـة مـن  242النمط المسـسل المسـاية غيـر محـددة : بواسـطة ذاكـرة رسـسيل ) رام ( سـعة )  .2

 الرسسيل .
 

                                                           

 .   3القرص الرعريح  لسياز ومنظومة الداينايوت  -ررسمة الباحث :)*(
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 ادلٕاصفاخ انفُٛح نهدٓاس: 2-1-8-3

 روسد ييو مسسات مقاومة لمضغط. .2

 – 28مسرشـــعر لحســـم ) 28( و47 – 36مسرشـــعر لحســـم ) 58المسرشـــعرات بكـــل دبـــان قـــدم  .2
35  .) 

 ممم.  9×9المسرشعر حسم  .3

 ( درسة مقوية. 62 – 2يرحمل درسة حرارة من ) .4

 ساعة.  2وقت الشحن  .5

 يربط عن طريق البموروث ي  الحاسوب.  .6

 بانية.  922مدة الرسسيل )حسم الذاكرة(  .7

 :   ادلتغرياخ انتٙ ٚمٛظٓا اجلٓاس 2-1-8-4

 روازن السسم عمى القدمين .2

 القدمين رحديد نقاط الحمل عمى  .2

 وزن كل طور ابناء المش   .3

 طول اللطوة  .4

 نقاط القوة الر  رسمطيا القدم  .5

 مدة كل مرحمة لملطوة )اإليقاع(  .6

 أكبر قوة رسمطيا القدم )ي  أي نقطة(. .7
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 يٓاراخ انزٚشح انطائزج 2-1-9

 رةرــدلل ضــمن يرــ ةىــذه العمميــو  ةالبدنيــ يــةمقبــول مــن الكحاالمســروى الالــى لعــب روصــيل ال ة لغــرض
للعبـين  ةوالنحسـي ةرشـمل رطـوير الصـحات البدنيـ دريبيـةالر ةاللـاص ابنـاء الوحـداالعـداد االعداد العام و 

 ةالطـاقر  ةالريشـ ةوى  من اىم العوامل الر  يسب االىرمام بيا ي  لعب ةركنيكيالو  ةالركريكي ةمن الناحي
رــويير مرطمبــات المعــب البــد مــن االىرمــام االداء وســرعرو و  ةالــى دقــولغــرض الروصــل القــول  ةوللصــ
 (2)-:وقد ارحق كل من والمارية ةي  الصحات البدني ةكبير  ةبصور 

(roper peter)&(Edwards john)  ييـشة الـيـاةرة تتيـ من رالللعبيـة  األساسيية ارةالمهعلـى ان

  :ما يأتي

 الـويلأوال اإلرسال العالي 

  :اإلرسال الواـئ القصير ويشمل ثانيا .

 اإلرسال الواـئ األمامي - 1

 اإلرسال الواـئ الخلفي- 2

 من فوق ال أرس وتشمل األماميةثالثا ال ربات  

 المسقـة - 3الكبس - 2اإلبعاد - 1 : 

 :من فوق ال أرس وتشمل الخلفيةرابعا ال ربات 

 المستقـعة -3الكبس    -2   داإلبعا– 1 

  :خامسا ال ربات بمستوى الكتف وتشمل

 الدفع الخلفي  -2   األماميةالدفع - 1

 من األسفل وتشمل سادسا: ال ربات 

 الشبكة -3الخلفية    -2   األمامية– 1 : 

                                                           

 .  267، ص  2986، مكة المكرمة ،  2اللول  امين انور : الريشة الطاقرة ، مكربة الطالب السامع  ، ط(1) 
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 تانزٚشح انطائزج  انعزب انظازك 2-1-9-1

الضرب الساحق ي  لعبة الريشة الطـاقرة ىـ  مـن الضـربات اءكبـر يعاليـة مـن كـل الضـربات يـ  لعبـة 
عــدم حصــول ديــاع نــاسح ضــد ضــرب ســاحق قــوي ينحــذ بدقــو عاليــة انــو مــن الممكــن  اذالريشــة الطــاقرة 

وسرعو ي  اءداء وىو يمكن أن يمعب بكل شكم  المعب لضربة سواء اءماميـة أو اللمحيـة يـ  أسـموب 
 22المعب لمضربة 

 

 
 (2شكل )                                             

 ان سقوطيا ي  الممعبيوضح مسار ضرب الريشة ومك                    

 الضربة الساحقة من القفز بالريشة الطائرة :2-1-9-1-1

كممــا كانــت الضــربة الســاحقة مــن القحــز رــؤدى بــالقوة وبســرعة إلــى المكــان المناســب مــن منــاطق ممعــب 
الريشـــة  المنـــايس و الزاويـــة لســـير اءداء لمريشـــة ســـيسعلن اءمـــر أكبـــر صـــعوبة عمـــى المنـــايس إلعـــادة

 .ب الريشة ومكان سقوطيا ي  الممعبيوضح مسار ضر  (2ل )المعب والشكبنساح إلى 

                                                           

. The Crowood press .England : 1995p 31The skills of the Games BadmintonPeter Roper . -)2) 
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واءداء الحن  يرم من للل ارصال المضـرب بالريشـة يـ  أبعـد نقطـة أمـام سسـم اللعـب وبشـكل واسـف 
لمنظــر إلــى مكــان الــذي يــراد إرســال الريشــة لمممعــب ، الــذي يضــرب منطقــة واقعــة يــ  مكــان مــا يــوق 

 بك .المنطقة المركزية من مضر 

يمكــن أن يكــون اءداء بــالقحز لضــربة الســاحقة بالريشــة الطــاقرة يــ  نحــس الوقــت لمحصــول عمــى قــوة  اذ
عضـــمية أكبـــر والحصـــول عمـــى زاويـــة حـــادة لمضـــرب )لمســـار الريشـــة( وســـرعة اكبـــر وىـــذا مـــا ســـيعط  

ب وان يكــون اللعــ الســاحق،والــرد عمــى مــا بعــد اءداء لمضــرب  رحضــيرالوقــت اءقــل لممنــايس يــ  ال
 يممك الدقة ي  اءداء لمريشة الطبيعية الساحقة أوال قبل مواسية أي قحز لمضرب الساحق 

نياء الريشة إلى نقطة عظيمـة  يسب أن يممك اللعب الشعور القادر عمى أداء الضرب الساحق بقوة وا 
ـــذا  بالريشـــة ررطمـــب الكبيـــر مـــن الطاقـــة ، الســـاحقةســـدا. لكـــن المحاولـــة أن ال رســـرمر بينمـــا الضـــربة  ل

مكانيـة الحصـول عمـى النقطـة  عمـى سـبيل  يسرعمميا اللعب يقط عندما ركون الحرصة ظاىرة لمحسـم وا 
المبال ، أداء لضربة إبعاد ضعيحة من منايسك إلى منطقـة ال ررعـب اللعـب يـ  الوصـول إلـى الريشـة 

 لارج منطقة المركز لمممعب أو إعادة لمريشة غير مويقة .

 . 2ة الساحقة من القحز اءمامية ىنالك بعض المؤشرات لضرب

 القبضة أو المسكة الصحيحة .  -

حامـل لممضـرب والـذي يواسـو والوقوف بشـكل سـانب  إلـى الشـبكة بمواسيـة الكرـف غيـر ال لف السسم -
 الشبكة 

 2نقل وزن السسم إلى القدم اللمحية  -

 بن  زاوية المريق ويقحل الرسغ ليسرعد لمرأرسح لألمام . -

 غير الماسكة لممضرب ورشير إلى الريشة لمحصول عمى روقيت وروازن لمضرب . ريف اليد -

                                                           

. P.31Op. cit.Peter Roper: 1995. -)1( 
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يرصــل المضــرب بالريشــة باررحــاع محرمــل وأمــام مســروى النظــر لمحصــول عمــى ضــربة قويــة نريســة  -
 النقل السيد لمقوة من الرسمين إلى الذراع الضاربة . 

 .ةرعدل زاوية المريق للل الضرب لمريش -

 .وة وزاوية حادة نحو ممعب المنايساءسحل من اسل الرأبير عمى الريشة المرسمة بقبن  الرسغ إلى  -

 .لقدم اءمامية والمرابعة بالمضربنقل مركز بقل السسم من القدم اللمحية إلى ا  -

 .اءساس  وضفالالعودة إلى  -

إلـى الموقـف نقل وزن السسم بسرعة عمى الساق الغير حاممة لممضـرب بـديف سسـمك لملمـف والعـودة  -
 .السرقبال المواقف السديدة رحضيراءساس  إلى مركز الممعب وال

يــر زاويــة وســو المضــرب إن الرحضــيرات اءساســيَة ليــذه الضــربات رســرلدم نحــس الــريش ويمكــن يقــط رغ
سرعة رقيسة بالمضرب لروسيو الريشة إلى نقطة حرسة للداع المنايس أو المكان الـذي  لمحصول عمى
 الممعب.يشة إليو وي  أية زاوية من زوايا يراد إرسال الر 

المعب بقوة من اسل لعب الريشة بميارة الضرب الساحق وك  رسـرعمميا بحكمـة ودقـة عاليـة ينصـح أن 
يكون اللعب صبورا وان ينرظر الحرصة السيدة لمحصول عمـى يرصـة مؤكـده لمضـربة السـاحقة وأداقيـا 

إعـادة الريشـة مـن حرسة الر  يمكـن أن رحصـل مـن سـراء بإرقان ودقو عالية وحاسمة لرلي  المواقف ال
 قبل المنايس .

يقصد بيا روسيو الريشة بضربيا بقوه و بشكل حاد نحو االسحل و ىـ  ميـارة ىسوميـة يـ  لعبـة الريشـة 
الطاقرة ومن اكبر الضربات ابارة ومرعة بسرعة شديدة واللاطحة لمريشة الرـ  ال ركـاد ان رشـاىد ورمعـب 

البعـــاد ومســـارىا الحركـــ  الصـــحيح اال ان االلـــرلف يكـــون يـــ  نقطـــة الضـــرب ، اذ بطريقـــة ضـــربة ا
رضرب الريشـة الطـاقرة عمـى بعـد قـدم امـام الـراس بـم يرسـو المضـرب لألسـحل بعـد الضـرب و ان ىـدييا 
االساســ  ىــو لكســب النقطــة مباشــرة ورحســير االداء اللططــ  لممنــايس وبــدء الــدياع مــن سيــة المنــايس 
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اليــا اذ يكــون اللعــب الميــاسم ىــو المســيطر بشــكل داقــم عمــى ســير المبــاراة ، رــؤدي بإرســاع الريشــة ع
الضـــربة الســـاحقة امـــا باالررقـــاء والوبـــب لألعمـــى او مـــن الببـــات و لمضـــربة الســـاحقة مراحـــل ينيـــة عـــدة 

 ( 2) -ى  :

 -المرحمة االولى ) المرحمة الرحضيرية ( : -2
ن قميل وزن السسم مرركـزا عمـى مشـط القـدمين رقريبـا يكون اللعب بوضف االسرعداد والقدمين مرباعدري

و يكون راس المضرب بارساه الشبكة يوق اللصر قمـيل وسانـب السسـم الـى االمـام واليـد اليسـرى رألـذ 
نحس الشكل كزاويـة قاقمـة مـف اررلـاء كامـل لألعصـاب والعضـلت ويسـمى ىـذا الوضـف الرحضـيري او 

ل بنـ  الـركبرين الـى االسـحل مـف رركيـز النظـر عمـى الريشـة وضف االسرعداد ومـن وضـف االسـرعداد االو 
 لمقحز واالررقاء . رحضيرالقادمة من المنايس وذلك 

 -المرحمة البانية )مرحمة الطيران ( : -2
ويكـون ذلـك عـن طريـق مـد الـركبرين وديـف االرض بقــوة لمحصـول عمـى قـوة اضـايية رمكـن اللعـب مــن 

ل رد يعـــل يســـاويو يـــ  المقـــدار ويعاكســـو باالرســـاه ) قـــانون االررقـــاء الـــى اعمـــى نقطـــة ، اذ ان لكـــل يعـــ
نيورن ( وابناء عممية االررقاء رسحب الركبرين الى االعمى بالبن  ، وبعد ذلك يدور الكرحـين مـن السـذع 
الى السانب اليمين وردور اليدين والكرحين مف ريف مقبض  اليد لألعمى، اذ يروازن  مف الكرحـين ويشـكل 

 يريف المضرب لملمف ولألعمى لضرب الريشة .زاوية قاقمة بم 
 -المرحمة البالبة ) مرحمة الضرب ( :  -3

ربـــدا مرحمـــة الضـــرب بالمراحـــل الحنيـــة مـــن لـــلل االرســـاه الوضـــف الرحضـــيري يررحـــف المضـــرب لألعمـــى 
ولألمام بواسطة مد الذراع مـن محصـل المريـق مـف دوران الكرحـين الـى سيـة اليسـار مـف ملحظـة رركيـز 

ى الريشـــة القادمـــة مـــن اللعـــب المنـــايس وروقيـــت رلمـــس المضـــرب مـــف الريشـــة يـــ  منطقـــة النظـــر الـــ
الضربة الساحقة اذ رضرب الريشة عمـى بعـد قـدم امـام الـراس ومـن اعمـى نقطـة بـم يرسـو المضـرب الـى 

  الريشة(مف  )المضرباالسحل بعد الضرب وقبل عممية الرلمس 

                                                           

 .  236حامد االشقر : اسس عممية ي  الرربية البدنية ، ص  2
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سمين ومــد الــذراع الــى االمــام بارســاه الريشــة القادمــة أي الضــرب يحصــل مــد كامــل بمحاصــل الــذراع والــر 
لمحصول عمى قوة اكبر مف روسيو الريشة الى المنطقة االكبـر رـأبيرا يـ  ممعـب المنـايس بـم ربـدا عمميـة 

لمحركـــة الراليـــة اذ يرســـف  رحضـــيراليبـــوط ، اذ ررقـــدم قـــدم اليســـار قمـــيل عـــن اليمـــين وذلـــك لمرـــوازن وال
 (2)ول  . اال رحضيراللعب الى وضف ال

 -نهؼثح انزٚشح انطائزج : انثذَٛح ٔاحلزكٛحادلتطهثاخ 2-1-11

أن لعبــة الريشــة الطــاقرة مبميــا مبــل ألعــاب المضــرب االلــرى كــالرنس مــبل والرــ  ررطمــب بــذل مسيــود 
بدن  عال  لموصول الى أداء أيضـل ، إذ يرحـرم عمـى اللعـب أن يكـون ذا لياقـة بدنيـة عاليـة لمواسيـة 

عب والمنايسة والسيما ي  المباريات الطويمة ، يالمياقة البدنيـة العاليـة رسـاعد اللعـب عمـى مرطمبات الم
مكانارو الميارية  عمى نحو سيد ، إذ إن امرلك الميارات الحنية وحـدىا مـن  واللطيطةاسربمار قدرارو وا 

يســـة ، كمـــا أن ضـــعف دون المياقـــة البدنيـــة السيـــدة ال يكـــون كاييـــًا للســـرسابة الســـريعة الحرمـــاالت المنا
المياقــة البدنيــة وظيــور الرعــب يمكــن أن يــؤبر ســمبًا عمــى مســروى لياقــة اللعــب بسعــل حركارــو مرربكــة 
ومرــــرددة وبالمقابــــل رســــــد أن اررحــــاع مســــروى اللعــــب البدنيــــة لــــو رــــأبير إيســــاب  عمــــى الحالــــة النحســــية 

 د. والميارية ، بحيث رسعمو قادرًا عمى الرحرك دالل الممعب بشكل سي

والسيـد مـن لحظـة  الشـد،وررميز لعبة الريشة بأنيا لعبة مرقمبة الظروف واالحداث مبل االلرليـات يـ  
 إلى ألرى . كما أنيا ررميز بالحركات الحساقية السريعة مبل : الدوران ، والوبب ، والضرب ....الخ .

ومــن الصــعب معريــة اءىــم  والبدنيــة والنحســية ، واللطيــةوىــذا يرطمــب وبشــكل كبيــر العناصــر المياريــة 
منيا بالنسبة الى اللعب ءنو مـن المسـرحيل أن نقـيس مرطمبـات ىـذه المعبـة بدقـة. ولكـن يبقـى الركنيـك 
ىو المرطمب اءىم بالنسـبة الـى اللعبـين يـ  حـين رحظـى المرطمبـات البدنيـة والنحسـية باءىميـة البانيـة 

. وبالمقابــل يــأن ياقــة ويعوضــيا سزقيــًا أو كميــاً المالسيــد عمــى ضــعف  الميــارىعنــدىم وقــد يعطــى اءداء 
السيما بعد الشوط االول من المباراة وعمى الرحمـل  )اءداء(المياقة الضعيحة قد رؤبر ي  الميارة السيدة 

                                                           

 . 44ص حامد االشقر : المصدر السابق نحسو ،  2
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ولكــن ربقــى  ،كبيــرة سميعيــا رــرربط ببعضــيا بشــكل حرــى نيايــة المبــاراة . وىــذا يعنــ  ان عناصــر المعبــ
ة مياريــة بالدرســة اءولــى والعناصــر البدنيــة والحركيــة ىــ  الرــ  رقــرر لعبــة الريشــة وبشــكل أســاس لعبــ

مســروى اءداء الميــاري واللططــ  والنحســ  وىــذا ىــو ســبب االرربــاط القــوي والعلقــة الوبيقــة بــين ىــذه 
 .(1) العناصر

 



 

 انفصم انثانث

منهجٌةالبحثوإجراءاتهالمٌدانٌة-3

 منهجالبحث3-0

البحثتجانسوتكافؤعٌنة3-2-0

فًالبحثالمستعملةاألدواتواألجهزةوالوسائل3–3

إجراءاتالبحثالمٌدانٌة3-4

تحدٌداختبارمهارةالضربالساحقللرٌشةالطائرة3-4-0

مهارةالضربالساحقللرٌشةالطائرةوصفاختبار3-4-0-0

ةمهارةالضربالساحقللرٌشةالطائرتحملتحدٌداختبار3-4-2

االسسالعلمٌةلالختبار3-5

 الصدق3-5-0

الثبات 3-5-2

الموضوعٌة 3-5-3

 3daynfootجهازومنظومة3-6

اعدادتمرٌناتالتحملالخاص3-7

التجارباالستطالعٌة3-8

التجربةاالستطالعٌةاالولى3-8-0

التجربةاالستطالعٌةالثانٌةلتمرٌناتالتحملالخاص3-8-2



 

 

 

االختباراتالقبلٌة3-9

تطبٌقتمرٌناتالتحملالخاص3-01

االختباراتالبعدٌة3-00

الوسائلاالحصائٌة 3-02
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 يُٓدٛح انثسث ٔاخزاءاتّ ادلٛذاَٛح -3

 يُٓدٛح انثسث  3-1

يعـــد المـــنير الرسريبـــ  االقـــرب و اءكبـــر صـــدقا لحـــل العديـــد مـــن المشـــكلت العمميـــة بصـــورة يعالـــة  "

سيامو ي  رقدم البحث العمم  يـ  العمـوم اإلنسـانية واالسرماعيـة ومـن بينيـا عمـم الرياضـة  ونظرية " وا 
ســــرلدم الباحــــث المــــنير الرسريبــــ  برصــــميم المسموعــــة الواحــــدة لملقمرــــو طبيعــــة مشــــكمة لــــذلك ا .(1)

ىـــو الطريـــق المـــؤدي الـــى الكشـــف عـــن الحقيقـــة يـــ  العمـــوم بواســـطة طاقحـــة مـــن وكـــذلك يعـــد  البحـــث.

 (2) اعد العامة، رييمن عمى سير العقل ورحدد عمميارو حرى يصل الى نريسة معمومة.القو 

 
 ( يبين الرصميم الرسريب  لمبحث3الشكل )

                                                           

، القاىرة ، دار الحكر البحث العمم  ي  الرربية الرياضية وعمم النحس الرياض  ( محمد حسن علوي ، أسامة كامل رارب :  2)
 . 227، ص  2999العرب  ، 

 .92،ص2222،مكربة العبيكات،الرياض،2.ط المدلل الى العموم السموكية صالح بن حمد العساف:(2(
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 انثسث  ٔػُٛح جمتًغ 3-2

سميف اءيراد أو اءحداث أو اءشياء الذين يكونون موضوع  ةوالذي يمبل رم رحديد مسرمف البحث

 2222- 2229بالريشة الطاقرة لمموسم  ديوانيةاندية محايظة ال مسرمف البحث حدد(2)ةمشكمة البحث

 6( وكان عدد ايراد العينة )  السنيةورم الريار عينة البحث بالطريقة العشواقية البسيطة وىم نادي )

وقام الباحث بإسراء الرسانس لمعرية مواصحات العينة ي  القياسات وااللربارات المرعمقة بموضوع ( 

 البحث .

 -البحث: تجانس عينة  3-2-1

)  رــم الرأكــد مــن رســانس ايــراد عينــة البحــث يــ  مرغيــراتوقبــل البــدء يــ  العمــل بالرمرينــات اللاصــة 

الطـــول ، الكرمـــة ، العمـــر الرـــدريب  ، القـــدرة االنحساريـــة لمـــرسمين ، القـــدرة االنحساريـــة لمـــذراع المميـــزة ، 

ؤبرات الر  قد رؤبر يـ  نرـاقر البحـث ومن أسل رسنب المطول الذراع ، طول اللعب   المضرب ( 

قـد رـم والروصل إلى مسروى واحـد ومرسـاٍو لمعينـة ، ي المرقدمين لمحروق الحردية الموسودة لدى اللعبين

لغــرض الرأكــد مــن رسانســيا يــ  رمــك المرغيــرات  عينــةرحديــد بعــض المرغيــرات الرــ  رمبــل مواصــحات ال

 اســرعمالضــبطيا وليــذا رــم أســراء معالســة إحصــاقية ب رة يــ  الرسربــة والرــ  البــد أن يــرمبالرــ  رعــد مــؤ 

 االلرلف ، كما ي  السدول ادناه . معامل

 

 

                                                           

)2( محمد عبد الحراح الصير ي  : البحث العمم  الدليل الرطبيق  لمباحبين ، ط2 ، عمان ، واقل لمنشر والروزيف ، 2222 ، ص    
85 
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 ( 1جدول ) 

 يبين تجانس العينة

 معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات ت

 3.73 6.44 272.52 سم الطول 1
 2,22 7,5 65 سم  طول الذراع  2
 لعب  طول ال 3

 المضرب 
 9,28 7,82 324,27 سم

 3.25 2.36 72.53 كغم الكرمة 4
 25.6 22.8 46.2 شير العمر الردريب  5
 القدرة االنحسارية  6

 لمذراع المميزة 
 22,37 2,75 5,52 سم

 القدرة االنحسارية  7
 لمرسمين

 6,22 29,9 32,67 واط

 

حرايات المعيارية لممرغيرات قيد الدراسة حيث ابية واالنسالح يرضح من السدول اعل ان االوساط
وى  ما يدل عمى رسانس ايراد عينة (  22.37الى  2.22بمغت قيمة معامل االلرلف بين ) 

 البحث ي  المرغيرات السابقة .
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  :االدٔاخ ٔانٕطائم ٔاألخٓشج ادلظتؼًهح يف انثسث 3-3

 االدوات المستعممة بالبحث: 3-3-1

 واالسنبية.المصادر العربية   -2

 اسرمارات اسربيان. -1

 المقابلت الشلصية. -3

 االلربارات والمقاييس.  -4

 الملحظة. -5

 شبكة االنررنيت. -6

 الوسائل واالجهزة المستعممة بالبحث:  3-3-2

 ممعب الريشة الطاقرة. -2

 .dell نوع  بال برو  -1

 (  Dayn foot 3سياز ومنظومة ) -3

 .sonnyنوع  كاميرات رصوير سريعة -4

 .yonex)نوع ) اقرةمضارب الريشة الط -5

 .24( عدد (yonexريش نوع  -6

 (.Casioساعات روقيت الكررونية نوع ) -7

 .م( 5طولو ) شريط قياس -8

                                                           

 (   2* ينظر ممحق رقم  ) 
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اخزاءاخ انثسث ادلٛذاَٛح  3-4  

 حتذٚذ اختثار يٓارج انعزب انظازك نهزٚشح انطائزج 3-4-1

مــى مصــادر لغــرض رحديــد الربــار ميــارة الضــرب الســاحق مــن القحــز لمريشــة الطــاقرة اطمــف الباحــث ع

والدراســات ذات العلقــة ومقابمــة اللبــراء والملرصــين ويــ  ضــوء ذلــك رــم اعرمــاد عــدة ومراســف عمميــة 

 (1).االلربار

 ( 2)اختبار مهارة الضرب الساحق في الريشة الطائرة .  3-4-1-1

 : قياس دقة ميارة الضرب الساحق . الغرض من االختبار

ســم ( ، حبــل  223مضــارب ريشــة ، ريــش طبيعــ  . قــواقم اضــايية باررحــاع )  -:  االدوات المطموبااة

 مطاط  ، اسرمارة رسسيل بيانات ، ممعب ريشة مصمم لللربار . 

ويمســك مضــربو بقبضــة اماميــة × ( : يقــف اللعــب يــ  المكــان الملصــص لــو )  مواصاافات االدا 

اللعــب االيمــن ( وبــالعكس مــن المنطقــة  ويقــوم بــرد الريشــة المرســمة اليــو عمــى سيــة يمــين اللعــب )

المقابمة بضربة ساحقة قويـة محـاوال اسـقاطيا يـ  المنطقـة ذات الدرسـة االعمـى بشـرط ان رمـر الريشـة 

سـم (  223سـم ( وباررحـاع ) 62من يوق الشبكة ومن رحت الحبل المببـت لمـف الشـبكة عمـى بعـد ) 

 لضربة الساحقة . ( محاوالت مف ملحظة قوة ا 22ويقوم اللعب باداء )

 

                                                           

 .  2223صلح عبد الحسين ، وسام : الريشة الطاقرة بين الممارسة والمنايسة ، عمان ، دار رضوان لمطباعة والنشر ، 2
 مصدر السابق . صلح عبد الحسين ، وسام : ال2
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 ( يبين قياسات الربار الضرب الساحق بالريشة الطاقرة 4الشكل ) 

 تقويم االدا  :

 .مكان سقوط الريشة  رعطى الدرسة حسب -2

اذا لــم رعبـــر الريشـــة مـــن يــوق الشـــبكة ومـــن رحـــت الحبـــل او ســقطت لـــارج المنـــاطق المحـــددة رعطـــى  -2

 صحرا.

 ى الدرسة االعمى .الريشة الر  رقف عمى لط بين منطقرين رعط  -3

 ( . 5،  4،  3،  2،  2) الدرسات مقسمة حسب المناطق  -4

 ( درسة .  52( وى  )  22الدرسة النياقية ى  مسموع درسات المحاوالت )  -5
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   الطائرة.مهارة الضرب الساحق في الريشة تحمل د ة اختبار  3-4-1-1

لباحث برعديل االلربار السـابق بـنحس نظرا لعدم وسود الربار لقياس رحمل دقة الضرب الساحق قام ا

الشـــروط واالدوات والرقيـــيم االلـــرلف يـــ  وضـــف اللعـــب الـــذي يقـــوم بـــالرسوع الـــى نيابـــة الممعـــب بـــم 

محاولــة الضــرب الســاحق لمريشــة يــ  منطقــة المنــايس حســب درســات  (25) الرقــدم الــى االمــام ءداء

 الصعوبة.

 لللربار المعدل عمى ايراد العينة وقام الباحث بأسراء الصدق والببات والموضوعية 

 دقة ميارة الضرب الساحق . رحمل : قياس الغرض من االختبار

حبــــل  ،ســــم(  223)قــــواقم اضــــايية باررحــــاع  طبيعــــ .ريــــش  ريشــــة،مضــــارب  -: المطموبااااةاالدوات 

 مطاط  ، اسرمارة رسسيل بيانات ، ممعب ريشة مصمم لللربار . 

ويمســك مضــربو بقبضــة اماميــة × ( المكــان الملصــص لــو )  : يقــف اللعــب يــ  مواصاافات االدا 

ويقــوم بــرد الريشــة المرســمة اليــو عمــى سيــة يمــين اللعــب ) اللعــب االيمــن ( وبــالعكس مــن المنطقــة 

المقابمة بضربة ساحقة قويـة محـاوال اسـقاطيا يـ  المنطقـة ذات الدرسـة االعمـى بشـرط ان رمـر الريشـة 

سـم (  223سـم ( وباررحـاع ) 62ببـت لمـف الشـبكة عمـى بعـد ) من يوق الشبكة ومن رحت الحبل الم

 ( محاوالت مف ملحظة قوة الضربة الساحقة . 25) بأداءويقوم اللعب 
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 الضرب الساحق بالريشة الطاقرةدقة  رحمل ( يبين قياسات الربار 5الشكل ) 

 تقويم االدا  :

 رعطى الدرسة حسب مكان سقوط الريشة  . .2

مــن يــوق الشــبكة ومــن رحــت الحبــل او ســقطت لــارج المنــاطق المحــددة  اذا لــم رعبــر الريشــة .2

 رعطى صحرا .

 الريشة الر  رقف عمى لط بين منطقرين رعطى الدرسة االعمى .  .3

 ( . 5،  4،  3،  2،  2الدرسات مقسمة حسب المناطق  )  .4

 ( درسة . 75)  ( وى25) الدرسة النياقية ى  مسموع درسات المحاوالت .5

 نالختثاراخ الختثار حتًم دلح انعزب انظازكٛح ألطض انؼهًا 3-5

قـــام الباحـــث باســـرلراج اءســـس العمميـــة اللربـــارات رحمـــل دقـــة الضـــرب الســـاحق يـــ  الريشـــة الطـــاقرة 

السيـد بوسـود اءسـس  سـم االلربـاريسـب أن ير اذلغرض رحديد مدى عمميـة ىـذه االلربـارات المعدلـة، 

 .( دق والموضوعية ـــالصو  الببات )العممية 
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 االختثارصذق  3-5-1

ءســــل الرأكــــد مــــن صــــدق االلربــــارات قــــام الباحــــث بالرأكــــد مــــن صــــدق المحرــــوى مــــن لــــلل عــــرض 

االلربــارات عمــى مسموعــة مــن اللبــراء والملرصــين، إذ رــم رحديــد أىــداف االلربــارات بشــكل واضــح 

االلربــارات  عمــى إن ىــذه اوارحقــو ورحصــيم  ، والرأكــد مــن أن االلربــار يحقــق اليــدف المنشــود منــو ، 

 رقيس الصحة او القدرة الر  وضعت لقياسيا .

 : االختثارثثاخ   3-5-2

الــذي يعطــ  نرــاقر مرقاربــة أو نحــس النرــاقر إذا طبــق أكبــر مــن  االلربــارىــو  ةالبابــت  االلربــار      

 . ( 2) ةمرة ي  ظروف مرمابمة 

طبقــت االلربــارات عمــى عينــة  قــام الباحــث باســرلراج معامــل الببــات عــن طريــق إعــادة االلربــارات إذ

إعادة رطبيـق االلربـارات عمـى العينـة نحسـيا  ورم لنادي السنية رقدمين بالريشة الطاقرةماللعبين من ال

 ورحت نحس الظروف بعد سبعة ايام عن االلربار االول .

ن (وكانت قـــيم معامـــل االرربـــاط عاليـــة وىـــذا يعنـــ  إبيرســـوناالرربـــاط البســـيط )وقـــد رـــم أيســـاد معامـــل 

 . السدولااللربارات سميعيا ررمرف بدرسة ببات عالية وكما مبين ي  

 

 

 

                                                           

، عمـــان ، دار الحكـــر لمطباعـــة والنشـــر والروزيـــف ،  6، ط محيومـــو وأدوارـــو واســـاليبو –البحـــث العممـــ  ( ذوقـــان عبيـــدات وألـــرون : 2)
 . 295، ص 2998
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 االختثاريٕظٕػٛح  3-5-3

يقصـــد بالموضـــوعية ة ىـــ  عـــدم رـــأبير اءحكـــام الذاريـــة مـــن قبـــل الملربـــر أو رـــواير الموضـــوعية دون 

 نريســـةرحيـــز والرـــدلل الـــذار  مـــن قبـــل الملربـــر يكممـــا زادت درســـة الذاريـــة عمـــى اءحكـــام كممـــا قمـــت 

بمـا ان درسـة االلربـار ىـ  الدرسـة يـان االلربـار يمرـاز بالموضـوعية الن المنـاطق  ، (2)ة الموضوعية

وىــذا مــا اكــده الدقــة محــددة بشــكل واضــح كــذلك الــدرسات محــددة يــ  االلربــار الســابق قبــل الرعــديل 

ان االلربـــار و عنـــد وضـــف الـــدرسات عـــن ا راء الذاريـــة ( ان االبرعـــاد 2982)ابـــراىيم احمـــد ســـلمة ، 

الذي يرصف بالموضوعية ىو ة االلربار الذي يبعد الشك وااللرلف من قبل الملربرين عنـد رطبيقـو 

 .السدولوكما مبين ي  ( 2)ة

 (2جدول )

 الموضوعية الثبات االختبار المستخدم الصفة المقاسة

 تعديل اختبار د ة تحمل د ة الضرب الساحق

 الضرب الساحق

1.91 1.88 

 

 

 

                                                           

 . 22(وسيو محسوب : مصدر سبق ذكره ، ص2)
 .79، ص2982بعة السيزة، إبراىيم احمد سلمة: االلربارات والقياس ي  الرربية البدنية، القاىرة، مط (2)
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 :)*((  Daynfoot 3اس ٔيُظٕيح )خ3-6ٓ

 :)*((  Daynfoot 3جهاز ومنظومة )3-6

 ى : المنظومة رحروي عمى بلث نايذات و بعد رنصيب البرنامر يكون ساىز لمعمل 

- Step by step analysis 

- Gait analysis 

- Forces distribution 

نت دوال للصـاقص منحنيـات القـوة أو رحروي عمى مرغيرات كبيرة سواء كامن ىذه النوايذ ولكل نايذة 

ذلـك ىنـاك أمكانيـة رغيـر طـرق القيـاس  يضـل عـنالضغط أو الـوزن أو قـيم رقميـة ألـرى حـول اءداء 

سـواء مــن البابـت أو المرحــرك أو الطيــران أو الوقـوف .... الــخ مـن المرغيــرات ، ومــا اىـرم بــو الباحــث 

 الزمن. ءغراض ىذه الدراسة ى  دوال القوة والضغط والوزن مف

 Dynafoot 3ممحقات وتنصيب جهاز ومنظومة  3-6-1

  ممحقات جهازDynafoot 3 

 

                                                           

 3القرص الرعريح  لسياز ومنظومة الداينايوت  -ررسمة الباحث : )*(
 3القرص الرعريح  لسياز ومنظومة الداينايوت -ررسمة الباحث : )*(
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 Dayn foot 3جهاز ومنظومة ( يوضح ممحقات  6شكل )

 :  Dayn foot 3تحديد متغيرات جهاز ومنظومة  3-6-2

من ( 3ويق سياز ومنظومة )الداينايوتالضرب الساحق البيوميكانيكية ءداء  المرغيراترحديد  رم

الحرنسية وى  شركة عالمية ي  رصنيف االسيزة الميكانيكية الر   TECHNO CONCEPTشركة 

( Dayn foot3)السياز وقد رم رسسيل القياسات لممرغيرات ويقًا لقراءات .الرياض رحاك  االداء 

 الرالية:الذي يعط  القراءات لمبيانات وحسب الرصنيحات 
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 (   7شكل )

 ريشةين في مرحمة التحضير  بل ضرب اليوضح معدل الضغط لمقدم

 
 

 (8 شكل )

 لريشةتصال في مرحمة التحضير  بل ضرب ايوضح مدة اال  
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 (9  شكل )

 ريشةوضح متغير الضغط لمقدمين اليمين واليسار  بل ضرب ال

 
 ( يوضح الضغوط القصوى لمقدمين11شكل )
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 ( 11شكل )

 ببالمضر  ريشةالتقا  ال  بليوضح مدة االتصال 

 
 ( 12شكل )

 يوضح الضغط لكال القدمين منحنى القوة
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 (13شكل )

 يوضح متغير الضغط لكال القدمين 
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 ( 14شكل )

 يوضح متغير الوزن المسمط والتعجيل
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 ( 15شكل ر م )

 اليمنى واليسرىيوضح  يم ودوال توزيع القوى لمقدمين  
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 انتدارب االطتطالػٛح  3-7

 ػٛح انتدزتح االطتطال 3-7-1

يـ  القاعـة المغمقـة يـ  2222/  2/  2( الموايـق )اللمـيسأسرى الباحـث رسربـة اسـرطلعية يـوم يقد 

 والربارىـا المسـرعممةأداء اءسيـزة  لغرض الوقـوف عمـى(  4سامعة القادسية عمى عينة من العب  ) 

ة الضــــرب مــن لــلل رطبيــق الربــار ميــار ومعريــة السوانــب الســمبية والمرغيــرات الرــ  ســرواسو العمــل 

 الســـاحق لمريشة الطاقرة  ييدف من وراء ذلك إلى :

 مدى ملقمة االلربار لعينة البحث. 

  ورنحيذه.معرية الوقت المسرغرق إلسراء االلربار 

  الملربرين ءسراء االلربار. ساىزيةمدى 

 الرأكد من كحاية الكادر المساعد . 

الطــاقرة القــدمين والضــرب الســاحق بالريشــة وكــذلك لمرأكــد مــن مــدى وضــوح الربــارات مؤشــرات طبعــة 

من قبل عينة البحـث وكـذلك الوقـت المسـرغرق لرطبيـق االلربـارات والرـ  مـن  ييميا ورطبيقيا وسيولة

للليــا رــم الراكــد مــن وضــوح االلربــارات وســيولة ييميــا وامكانيــة رطبيقيــا ضــمن الوقــت الملصــص 

 ليا.

 

 

 
                                                           

(3انظر ممحق رقم) 
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 ُاخ انتسًم اخلاص انتدزتح االطتطالػٛح انثاَٛح نتًزٚ 3-8-2

لمرأكد من مدى وضوح رمرينات الرحمل اللاص وسيولة رطبيقيا من قبل عينة البحـث وكـذلك الوقـت 

المســــرغرق لرطبيــــق رمــــك الرمرينــــات ومعريــــة المعوقــــات الرــــ  رواســــو الباحــــث أســــرى الباحــــث رسربــــة 

ضـــية يـــ  سامعـــة يـــ  القاعـــة المغمقـــة لأللعـــاب الريا 2222/ 5/2( الموايـــق حـــداســـرطلعية يـــوم )اال

 القادسية وقد رم الرحقق من اءمور الرالية:

 .( .6كما موضح ي  ممحق ) رحديد الزمن القصوى لكل رمرين مسرلدم من الرمارين اللاصة 

  الراكد من وضوح رمرينات الرحمل اللاص وسيولة ييميا وامكانية رطبيقيـا ضـمن الوقـت الملصـص

 ليا

 ة إلى قدرة اللعب ءداء الرمرين الرال  بنحس اءداء.معرية زمن االسرشحاء )الراحة( والعود 

  .مدى ملقمة رمك الرمرينات اللاصة إليراد عينة البحث 

  لرطبيق محردات الرمرينات المعدة . ممعرية الوقت اللز 

 . الرعرف عمى الصعوبات الميدانية الر  قد رواسو الباحث للل رطبيق الرمرينات 
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 ٛح االختثاراخ انمثه 3-9

ـــارات    ـــم إســـراء االلرب ـــة البحـــث يـــ   القبميـــة ر ـــينيـــوم )االلعين يـــ  القاعـــة  6/2/2222( الموايـــق بن

وقـد ببـت الباحـث الظـروف المرعمقـة بااللربـار مـن حيـث  سامعـة القادسـية،الطاقرة يـ  ريشة المغمقة لم

اســل العمــل عمــى  ، مــن()وطريقــة الرنحيــذ ويريــق العمــل المســاعد المســرعممةالزمــان والمكــان واءدوات 

 . البعدي روييرىا ي  االلربار

 الربار دقة الضرب الساحق  -2

 الربار رحمل دقة الضرب الساحق  -2

 تالربار داينويو  -3

 الضغط لمرسل المميزة . - أ

 الضغط لمرسل االلرى - ب

 اعمى قيمة لمضغط لمرسل المميزة . - ت

 اعمى قيمة لمضغط لمرسل االلرى . - ث

 الرصوير : مرغيرات المسرلرسة باكامرة -4

 رعة انطلق الريشة س - أ

 اعمى اررحاع لنقطة ارصال المضرب مف الريشة  - ب

 القدرة لمرسمين . كما موضحة بالشكل الرال  . - ت

 
                                                           

( 3ينظر ممحق رقم.) 
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 (15شكل ) 

 يوضح المتغيرات المدروسة والمستخرجة بواسطة كامرة التصوير

اللاصــة  عينــة البحــث وعمــى القاعــة المغمقــة ءيــرادقــام الباحــث برنظــيم ببطولــة وديــة بالريشــة الطــاقرة 

وىــم العبــوا نــادي الســنية بالريشــة الطــاقرة يــ  كميــة الرربيــة البدنيــة وعمــوم الرياضــة  سامعــة القادســية 

نقطـــة مـــن ( 25)العبـــين( يقـــة المرقـــدمين بأســـموب الرســـقيط الزوســـ  وبعـــد بمـــرور  6والبـــالغ عـــددىم )

رســال ( وىكــذا مــف بقيــة الشــوط البــان  يقــوم احــد اللعبــين باررــداء سيــاز الــداينويوت )ابنــاء ربــديل اال

مبــاراة واحــدة لكــل العــب واعربــرت الربــار ( ورــم رحميــل  22اللعبــين حيــث بمغــت عــدد المباريــات ) 

 قبم  وبعد انرياء البطولة رم رطبيق الرمرينات .
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 تطثٛك متزُٚاخ انتسًم اخلاص  3-11

رـــدريب الن يـــ  مســـال بعـــد االطـــلع عمـــى الدراســـات النظريـــة والســـابقة واراء اللبـــراء والمرلصصـــي  

أراء اللبــراء والملرصــين يــ   البيوميكانيــك والريشــة الطــاقرة واالســرناد عمــى بعــض المصــادر بــلــذ واء

رب الســاحق بالريشــة الطــاقرة لرحمــل اللــاص بيـدف رطــوير ميــارة الضـقـام الباحــث  بأعــداد رمرينـات ا

( 3( بواقــــف )25) ( أســـابيف كمـــا موضـــح يـــ  شـــكل 8واســـرغرق رطبيـــق رمرينـــات الرحمـــل اللـــاص )

( وحـدة ردريبيـة *كمـا 24وحدات ردريبية أسبوعيا لربمغ مسموع الوحدات الردريبية لمرمرينات اللاصة )

مراعيـــا بـــذلك لـــلل يرـــرة االعـــداد اللـــاص ( دقيقـــة  32-22بســـقف زمنـــ  ) 2( 26موضـــح بشـــكل )

 المسـرعممةالرحمـل اللـاص اإلمكانيات والمسروى والقابمية البدنية لعينـة البحـث ، ورـم رطبيـق رمرينـات 

الباحـث عمـى االسـرمرار واالنرظـام يـ  وقـد حـرص  .2222/ 22/3ولغايـة 2222/ 2/ 22ة من المـد

ممارســة رمرينــات الرحمــل اللــاص المقررحــة حرــى يعــود بالحاقــدة المرســوة وكمــا اشــرف الباحــث بصــورة 

حدة )السرعـة الردريبيـة(ىو مباشرة عمى رطبيق ىذه الرمرينات المقررحة ي  حين ان باق  محرويات الو 

 .(  5من ميمة المدرب كما مبين ي  ممحق )

                                                           

 (4ينظر ممحق رقم )2
 ( 5ينظر ممحق رقم) 
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 ((16)شكم 

 (2-3ٕٚظر متٕخٛح انشذج خالل اطاتٛغ انتذرٚة تاطهٕب متح )

 

 

 
 (17شكل ) 

 ( 1-1بأسموب تموج ) االسبوع الثالثأيام الشدة خالل  يوضح
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 االختثاراخ انثؼذٚح  3-11

، رـم  ( أسـابيف8والـذي اسـرغرق ) الرحمل اللـاص عمـى عينـة البحـث بعد االنرياء من رطبيق رمرينات

رــم رطبيقـو عمـى اللعبـين المرقــدمين لمريشـة الطـاقرة يــ   اذإسـراء االلربـار البعـدي عمــى عينـة البحـث 

  3/ 22يـــوم )  اربعـــاء  ( الموايـــق   القاعـــة الرياضـــية يـــ  سامعـــة القادســـية محايظـــة الديوانيـــة وعمـــى

 .احث عمى رويير ظروف االلربار القبم  وقد حرص الب ،2222/

 الربار دقة الضرب الساحق  -2

 الربار رحمل دقة الضرب الساحق  -2

 الربار داينويوت  -3

قــام الباحــث برنظــيم ببطولــة وديــة بانيــة بالريشــة الطــاقرة ءيــراد عينــة البحــث وعمــى القاعــة المغمقــة 

اضــة  سامعــة القادســية وىــم العبــوا اللاصــة بالريشــة الطــاقرة يــ  كميــة الرربيــة البدنيــة وعمــوم الري

 25العبين( يقة المرقدمين بأسموب الرسـقيط الزوسـ  وبعـد بمـرور  6نادي السنية والبالغ عددىم )

نقطـــة مـــن الشـــوط البـــان  يقـــوم احـــد اللعبـــين باررـــداء سيـــاز الـــداينويوت )ابنـــاء ربـــديل االرســـال ( 

ورـم رحميـل مبـاراة واحـدة لكـل العـب  ( 22وىكذا مف بقية اللعبين حيـث بمغـت عـدد المباريـات ) 

 واعربرت الربارات بعدي .

 

 

 

 



62 

 

 انٕطائم االزصائٛح  3-12

 ( ٔيُٓا مت اطتخزاج : spssاطتخذو انثازث احلمٛثح اإلزصائٛح االختًاػٛح )

 الوسط الحساب    -2

 االنحراف المعياري  -2

 معامل االلرلف  -3

 النسبة المقوية  -4

5-  T-test . لممسموعة الواحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 





 انفصم انزاتغ 
عرضوتحلٌلومناقشةالنتائج-4

عرضالنتائج4-0

للعٌنات tعرضوتحلٌلومناقشةاالوساطالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوقٌمة4-0-0

المترابطةومستوىالداللةوقٌمةالفرقبٌناالختبارالقبلًوالبعديفًمتغٌراتجهاز

  daynfootطبعةالقدمٌن

(للعٌناتTعرضوتحلٌلومناقشةاألوساطالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوقٌمة)4-0-2

المترابطةومستوىالداللةوقٌمةالفرقبٌناالختبارالقبلًوالبعديفًمتغٌرات

سرعةوارتفاعاعلىنقطةاتصالالمضربمعالرٌشةوالقدرة.

(للعٌناتtواالنحرافاتالمعٌارٌةوقٌمة)عرضوتحلٌلومناقشةاألوساطالحسابٌة4-0-3

المترابطةومستوىالداللةوقٌمةالفرقبٌناالختبارالقبلًوالبعديفًاختباريدقة

الضربالساحقوتحملدقةالضربالساحق
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 ػزض ٔحتهٛم ٔيُالشح انُتائح -4
 ػزض انُتائح 4-1
( لمعينات Tافات المعيارية و يمة ) عرض وتحميل ومنا شة األوساط الحسابية واالنحر  4-1-1

المترابطة ومستوى الداللة و يمة الفرق بين االختبار القبمي والبعدي في متغيرات جهاز طبعة 
 . (    Daynfoot 3القدمين )  

 ( يبين 1جدول ) 
( لمعينات المترابطة ومستوى الداللة و يمة  tاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و يمة )

  (     Daynfoot 3فرق بين االختبار القبمي والبعدي في متغيرات جهاز طبعة القدمين )  ال
 

  يمة (T) ( 5الجدولية عند مستوي داللة )% ( 2.57تساوي  )  (5) درجة حريةو. 
اءوساط الحسابية واالنحرايات المعيارية لمرغيرات قيـد الدراسـة وكانـت قيمـة  اعلهيرضح من السدول 

( وبــانحراف    625.1يــ  االلربــار القبمــ  يقــد بمــغ )  ()الضااغط لرجاال الممياازةســاب  لمرغيــر الوســط الح
 . (35.9) بانحراف( 67688اما ي  االلربار البعيد يقد بمغ الوسط الحساب  ) (41.7)

ـــر الضـــغط لمرســـل اءلـــرى   ـــ  امـــا الوســـط الحســـاب  لمرغي ـــار القبم ـــد كانـــت ) يـــ  االلرب (  578.8يق
 .(58785اما الوسط الحساب  ي  االلربار البعدي يقد بمغ ) (  35.8وبانحراف قد بمغ )

وحدة  المتغيرات ت
  ياس 

 مستوى ع س ع س
 الداللة

 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

 الفرق

1 
 الضغط لمرجل 

 المميزة

غم /سم 
2 

625.1 41.7 671.8 35.09 0.00 5.35 

2.57 

 معنوي

 ل الضغط لمرج 2
 عشوائي 1.10 0.29 49.57 587.5 35.8 578.8 األخرى

 اعمى  يمة لمضغط  3
 معنوي 26.20 0.00 6.19 687.3 8.16 673.1 لرجل المميزة

4 
 اعمى  يمة لمضغط 

 لمرجل االخرى
 معنوي 20.86 0.00 23.18 667.5 13.04 655.1
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(  673.1 وكانــــت قيمــــة الوســــط الحســــاب  لمرغيــــر )اعمــــى قيمــــة لمضــــغط لرســــل المميــــزة ( يقــــد بمــــغ )
ـــانحراف   )  يـــ  االلربـــار القبمـــ  امـــا الوســـط الحســـاب   يـــ  االلربـــار البعـــدي  يقـــد بمـــغ  ( 8.16وب

 (6869( وبأنحراف )68786)

 يقد كانت ي  االلربار القبم  اما الوسط الحساب  لمرغير اعمى قيمة لمضغط لمرسل اءلرى 

 لبعدي يقد بمغ الوسط الحساب  اما ي  االلربار ا(   13.04( وبانحراف قد بمغ )  655.1) 

 . (23,1)( وبانحراف (667,5

( المحسوبة بين االلربار القبم  والبعـدي لمرغيـر الضـغط لمرسـل المميـزة يقـد كـان مسـروى Tاما قيمة )
ان  اذ( ممــــا يــــدل عمــــى ان الحــــرق معنــــوي بــــين االلربــــارين ولصــــالح االلربــــار البعــــدي 0800الداللــــة )

نميـة القـدرات ومنيـا القـدرة االنحساريـة ليـا دور كبيـر يـ  زيـادة الـديف مـن م ولصوصا لرظالردريب المن
لــلل رسنيــد الوحــدات الحركيــة بشــكل كبيــر باقــل زمــن ممكــن ابنــاء اءداء احركــ  الرلصصــ  . ممــا 
زاد من مقادير القوة المسمطة عمى اءرض مما زاد من مقدار الضـغط وظيـر الحـروق بـين االلربـارين 

كبيـــر يـــ  رطـــوير  القـــدرات االنحساريـــة دور لرمنيـــوان   (2) ( 2228مـــال صـــبري ، .وىـــذا مـــا أكـــده )س
مقادير الديف ولصوصا ديف اءرض مما يولد رد يعل معكوس بارسـاه اررحـاع اللعـب نحـو اءعمـى ، 
ويعزو الباحث الرطور الحاصل الى رطبيق الرمرينات ويق أسـموب عممـ  مقـنن مـن قبـل الباحـث ممـا 

 (2)ةلقدرة االنحسارية أدى الى رطوير ا
امــا مرغيــر الضــغط لمرســل اءلــرى يقــد ظيــر الحــرق عشــواق  بــين االلربــار القبمــ  والبعــدي ممــا يؤكــد 

 عدم وسود يروق معنوية بين االلربارين .

اعمى  يماة لمضاغط لمرجال )( المحسوبة لبيان الحرق بين االلربار القبم  والبعدي لمرغيـر Tاما قيمة )
( ممـا يـدل عمـى ان الحـرق معنـوي بـين االلربـارين ولصـالح  2.22مسروى الداللة ) يقد كان( المميزة 

ان زيــادة القــدرة االنحساريــة ســوء كــان ابنــاء اءداء او االلربــار يقــد يــرربط ارربــاط  اذااللربــار البعــدي 
                                                           

  73،ص 2، ط 2228،  العراق ، دسمة ناشرون ومعزون ، دار   ة والردريب الرياض  الحديثالقوة والقدر :  سمال صبري يرج  (2)
  223،ص 2، ط 2993، دار الحكر العرب   ، القاىرة ،  الميكانيكا الحيوية اءسس النظرية والرطبيقيةطمحة حسام الدين :  (2)
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كبير ي  رسنيد الوحدات الحركية ورسييـز السيـاز العصـب  إلنرـاج اكبـر قـوة يـ  اقـل زمـن رروايـق مـف 
يـة ورحمميـا القـدرة االنحسار  اسـرعمالىذه القوة وان لعبة الريشة الطاقرة يـرم  اسرعمالطبيعة اليدف من 

ب الســاحق ســوء كــان ابنــاء الوبــب او الضــرب )بالمضــرب ( ميــارة الضــرب بشــكل كبيــر ابنــاء الضــر 
ة ، وىـذا الساحق ورسسيل النقاط وى  امرف واسمل ميارات ىـذه المعبـة وأكبرىـا أىميـة يـ  حسـم النقطـ

 (1)ما أكده .... 

لضاغط لمرجال ا)( المحسوبة لبيان الحرق بين االلربار القبمـ  والبعـدي لمرغيـر اعمـى قيمـة Tاما قيمة )
( ممـا يـدل عمـى ان الحـرق معنـوي بـين االلربـارين ولصـالح  2.22يقد كان مسروى الداللة ) (االخرى 

ق قــد ركــون رســل واحــدة او بكــل الــرسمين مــن اءداء الحنــ  لميــارة الضــرب الســاح اذااللربــار البعــدي 
مساية عمودية وان الردريبات الر  اسرلدميا الباحث كانـت رـدريبات بكـل الـرسمين  ءعمىحيث القحز 

مما سـاىم يـ  رطـوير القـدرة االنحساريـة سواء كانت المميزة او اءلرى وردريبات المنحردة برسل واحدة 
أسابيف يكون ليا دور كبير يـ  رطويرىـا  4المنظمة لحررة ررساوز لمرسل اءلرى ، وان ردريبات القدرة 
ابناء الردريب المنرظم رنرر عنو زيادة ي  قـدرة الحـرد نريسـة ءداء ا بشكل منظم وممموس ويمكن قياسي

 (2)الرمارين ة

 

 

 

 

 

                                                           

 58، ص  2، ط 2222؛ القاىرة ؛ ؛دار الحكر العرب   سمسمة العاب المضرب المصورةامين اللول : (2)
(2) Edingtion&D.wandEdgertion v. The Biology of physical Activity Boston:Houghtonmiffhin com 
pany ,1976,p810  
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(  Tػععزض ٔحتهٛععم ٔيُالشععح األٔطععاغ احلظععاتٛح ٔااليزافععاخ ادلؼٛارٚععح ٔلًٛععح ) 4-1-2
رتاتطح ٔيظتٕٖ انذالنعح ٔلًٛعح انفعزق تعني االختثعار انمثهعٙ ٔانثؼعذ٘ يف نهؼُٛاخ ادل

 يتغرياخ طزػح ٔارتفاع اػهٗ َمطح اتصال ادلعزب يغ انزٚشح ٔانمذرج  .
 ( يبين 2جدول ) 

( لمعينات المترابطة ومستوى الداللة و يمة tاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و يمة ) 
 ، القدرة  (ة الريشة ،ارتفاع نقطة االنطالقسرعالقبمي والبعدي في متغيرات )بار الفرق بيين االخت

 يمة    (T( الجدولية عند مستوي داللة )2.57)%  ( 5ودرجة حرية) (  2.57 تسااوي )
. 

  
 ( يوضح17شكل )                                   

 دراسة في االختبار القبمي والبعديالمتغيرات  يد ال                     

 المتغيرات ت
 وحدة 
 مستوى  ع س ع س القياس

 الداللة

 القيمة 
المحسو 

 بة

 القيمة 
الجدول

 ية
 الفرق

 16.11 0.00 0.96 5.39 1.49 4.01 م/ثا الريشةانطالق سرعة  1

2.57 

 معنوي

 ل اعمى ارتفاع لنقطة االتصا 2
 المضرب مع الريشة

 معنوي 2.81 0.02 3.33 319.6 7.81 304.1 سم

 معنوي 23.96 0.00 6.18 47.17 29.9 31.67 سم القدرة لمرجمين 3
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اءوساط الحسابية واالنحرايات المعيارية لمرغيرات قيـد الدراسـة وكانـت قيمـة  اعلهيرضح من السدول 

(  4.01االلربــار القبمــ  يقــد بمــغ )  يــ  الطااائرة(الريشااة انطااالق )ساارعة الوســط الحســاب  لمرغيــر 
 (2.96( وبانحراف)5.39اما الوسط الحساب  ي  االلربار البعدي يقد بمغ ) ( 1.49) وبانحراف   

يقـد بمـغ )   الريشاة()اعمى ارتفاع لنقطة االتصاال المضارب ماع وكانت قيمة الوسط الحساب  لمرغير 
( (319.6امـــــا يـــــ  االلربـــــار البعـــــدي يـــــان الوســـــط الحســـــاب  قـــــد بمـــــغ (  7.41( وبـــــانحراف ) 304.1

كانــت )  يقــد لماارجمين()القاادرة لمرغيــر  يــ  االلربــار القبمــ  امــا الوســط الحســاب (. 6866وبــانحراف )
( 47867امــا الوســط الحســاب  يــ  االلربــار البعــدي يقــد بمــغ )(   29.9( وبــانحراف قــد بمــغ )  31.67

 . (6868وبانحراف )

الريشااة انطااالق  )ساارعة( المحســوبة لبيــان الحــرق بــين االلربــار القبمــ  والبعــدي لمرغيــرTامــا قيمــة )
( ممـا يـدل عمـى ان الحـرق معنـوي بـين االلربـارين ولصـالح  2.22يقد كان مسروى الداللـة )  الطائرة(

مـن ان زيادة القدرة االنحسارية لمذراع الضـاربة دور كبيـر يـ  رسـميط مقـادير كبيـرة  اذااللربار البعدي 
عمـى العبيـو ولصوصـا رمـ  الكـرات  ت الرمـارين الرـ  طبقيـا الباحـثرالقوة ي  اءداة )المضرب ( وا

ســاعدت يــ  رطــوير القــدرات الروايقيــة بــين العينــين والــذراعين والــرسمين وىــ  رســاىم بشــكل كبيــر يــ  
ىنـــاك علقـــة كبيـــرة بـــين عنصـــري القـــوة  رطـــوير اءداء الحنـــ  الرلصصـــ  لمميـــارة وعناصـــرىا البدنيـــة

باض بسرعة ما لم ركن ررمرف بقوة كاييـة ال يمكن لمعضمة او لممسموعة العضمية من االنق اذوالسرعة 
 (2)ان اساس السرعة القوة  ة اذ

)اعماااى ارتفااااع لنقطاااة ( المحســـوبة لبيـــان الحـــرق بـــين االلربـــار القبمـــ  والبعـــدي لمرغيـــر Tامـــا قيمـــة )
( ممــا يــدل عمــى ان الحــرق معنــوي بــين  0.02يقــد كــان مســروى الداللــة )  االنطااالق لمريشااة الطااائرة(

ان زيادة القدرة االنحساريـة لمـرسمين وعمميـة الروايـق بـين أسـزاء  اذالح االلربار البعدي االلربارين ولص
ة ابنـــاء الرمــرين ســـاىم بشـــكل كبيــر يـــ  زيـــادة الروايــق ورســـليرىا يـــ  مرعـــددالسســم نريســـة لمركــرارات ال

                                                           

 .46،ص2992الطبعة اءولى ، دار العمم لمنشر والروزيف ،العاب القوى ردريب ركريك ، رعميم ، رحكم ، محمد عبمان ، ( 2(
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 لدمة اءداء الن  لمميارة من حيث الرقاء المضرب من الريشة ي  اعمـى نقطـة ممـا رسـمح يـ  كشـف
ساحة المنايسة ومحاولة الكبس ي  اقرب نقطة لمف الشبكة مما رزيد من صعوبة الدياع عن الكـبس 

 (2).من قبل المنايس ورزيد من احرمالية اللعب من رسسيل نقطة 

يقـد كـان   )القادرة لمارجمين(( المحسوبة لبيان الحرق بين االلربار القبمـ  والبعـدي لمرغيـر Tاما قيمة )
 اذ( مما يدل عمى ان الحرق معنوي بين االلربارين ولصـالح االلربـار البعـدي  0.00مسروى الداللة )

وان القــدرة االنحساريــة مــن الصــحات البدنيــة الميمــة الرــ  يحراسيــا ان زيــادة القــدرة االنحساريــة لمــرسمين 
حة عمـى سـاالعب الريشة الطاقرة وان ة بامرلك ىذه القدرة يسرطيف اللعب القحز  والضرب الساحق 

الرمرينات القدرة ورحمميا أدت الى رطور عضـلت الـذراعين  سرعمالالمنايس بصورة سيدة، ونريسة ال
، أي ان العلقـة طرديـة بـين  قـدرة بشـكل واضـح ابرت بشكل إيسـاب  عمـى مقـدار الوالرسمين وبالرال  

ء كبيــر مــن والرــ  رشــكل ســز  القــوة والســرعة كممــا زادت القــوة ســاىمت بشــكل كبيــر يــ  انرــاج الســرعة
 ة(2)ة القدرة الر  رعن  )قوة   سرعة( 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .23، مصدر سبق ذكره ،ص  الريشة الطاقرة بين الممارسة والردريبم صلح : وسا( 2(
 299، ص 2227، بغداد ،  رطبيقات البيوميكانيك ي  الردريب الرياض  واءداء الحرك صريح عبد الكريم الحضم  ، ( (2



71 
 

 

( tػععزض ٔحتهٛععم ٔيُالشععح األٔطععاغ احلظععاتٛح ٔااليزافععاخ ادلؼٛارٚععح ٔلًٛععح )  4-1-3
نهؼُٛاخ ادلرتاتطح ٔيظتٕٖ انذالنعح ٔلًٛعح انفعزق تعني االختثعار انمثهعٙ ٔانثؼعذ٘ يف 

 اختثار٘ دلح انعزب انظازك ٔحتًم دلح انعزب انظازك 
 ( يبين3ول )جد

( لمعينات المترابطة ومستوى الداللة و يمة Tاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و يمة ) 
االختبار القبمي والبعدي في متغيرات )اختباري د ة الضرب الساحق وتحمل د ة  بينالفرق 

 الضرب الساحق  (

  ( يمة t( الجدولية عند مستوي داللة )وعينة  5  )%(2.57(  تساوي  ) 5. ) 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح (18)شكل                                             

  يمة اختباري د ة وتحمل د ة الضرب الساحق 

 المتغيرات ت
 وحدة 

 مستوى  ع س ع س القياس 
 الداللة

 القيمة 
لمحسو ا

 بة

 القيمة 
 الفرق لجدوليةا

 اختبار د ة  1
 الضرب الساحق

 3.52 0.00 2.73 37.3 2.16 30.67 الدرجة
2.57 

 معنوي

 اختبار تحمل د ة  2
 الضرب الساحق

 معنوي 3.80 0.00 2.83 53.0 1.51 33.67 الدرجة
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اءوساط الحسابية واالنحرايات المعيارية لمرغيرات قيـد الدراسـة وكانـت قيمـة  اعلهيرضح من السدول 

 يقد بمغ  ربار القبم ي  االل )اختبار د ة الضرب الساحق (الوسط الحساب  لمرغير 
( 6786امــــــا الوســــــط الحســــــاب  يــــــ  االلربــــــار البعــــــدي يقــــــد بمــــــغ ) (  6866( وبــــــانحراف   ) 60867)  

يــ  االلربــار   )اختبااار تحماال د ااة الضاارب الساااحق (امــا الوســط الحســاب  لمرغيــر (6876وبـانحراف )
ب  يـ  االلربـار البعـدي يقـد اما الوسط الحسـا (  6856( وبانحراف قد بمغ ) 67867)  يقد كانت القبم  
 . (6886( وبانحراف ) 66.0بمغ )

  (د ااة الضاارب الساااحق) لربــار( المحســوبة لبيــان الحــرق بــين االلربــار القبمــ  والبعــدي الTامــا قيمــة )
( ممــا يــدل عمــى ان الحــرق معنــوي بــين االلربــارين ولصــالح االلربــار  6856يقــد كــان مســروى الداللــة )

الر  اعدت من قبل الباحث دور كبير ي  رطوير دقة الضرب السـاحق مـن  رمعب رمرينات اذالبعدي 
لــلل زيــادة رحمــل القــدرة لمــذراعين والــرسمين الرــ  ســاىمت يــ  رطــوير اءداء الحنــ  لمضــرب الســاحق 

ممـا  ابنـاء الضـرب السـاحق اللعب مركز بقل بشكل كبير وىذا ساىم القدرة لمرسمين من زيادة اررحاع
ف ممعـب المنـايس امامـو الـذي سـاعد يـ  دقـة الضـرب السـاحق الـذي سـاىمت بـو ساىم ي  زيادة كش

 (2)زيادة القدرة لمذراعين زيادة الدقة ي  ممعب المنايس .
تحمل مهاارة د اة الضارب ) لربار( المحسوبة لبيان الحرق بين االلربار القبم  والبعدي الTاما قيمة )

دل عمى ان الحرق معنوي بـين االلربـارين ولصـالح ( مما ي 0.00يقد كان مسروى الداللة )  (الساحق
زيــــادة الرحمــــل اللــــاص )رحمــــل القــــدرة والســــرعة ( مــــن لــــلل الرمرينــــات الــــذي  اذ االلربــــار البعــــدي

ســـاىمت يــــ  رطــــور والرــــ  امرـــازت يــــ  زيـــادة الركــــرارات والمسموعــــات وضـــعت عمــــى أســـس عمميــــة 
صـا الحسوسـحاسينية الرـ  رمعـب دور كبيـر الحسيولوس  لألسيزة الوظيحيـة وزيـادة ملـازن الطاقـة ولصو 

ان الرركيــز عمــى  (24، ص  2222يــ  زيــادة الرحمــل لمقــدرة والســرعة وىــذا مــا أكــده ) وليــد يحيــى ـ 
العضـلت العاممــة يـ  اءداء مــف مراعـات الراحــة ورقنينيــا بشـكل عممــ  رسـاىم بشــكل كبيـر يــ  زيــادة 

                                                           

( سنة ، 29-27ق بالريشة الطاقرة لمشباب )ندى نبيان والرون : القوة االنحسارية لألطراف العميا وعلقريا بأداء الضرب الساح( 2(
 533، ص 2222، العدد اءول ،  28_ سامعة بغداد ، مسمد  مسمة كمية الرربية الرياضية
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ارات الوبــب والقحـــز ورمرينــات رحمــل الســـرعة ان زيـــادة ركــر  رحمــل اللــاص )رحمـــل القــدرة والســرعة ( 
   (29كما مبين ي  شكل ) (2).ضمن الحسوم والمسموعات المسريدية بشكل عمم  

 

 

                                                           

وليد يحيى محمد  : برنامر ردريب  مقررح لرنمية المرطمبات البدنية اللاصة للعب  الريشة الطاقرة  ، رسالة ماسسرير  ، اكمية ( 2(
 . 24، ص 2222لمبنين  ، سامعة حموان ، القاىرة ،  الرربية الرياضية



 

 

 

 انفصم اخلايض 
 

 

 

 

 

 

 

 

-االستنتاجاتوالتوصٌات:-5

-االستنتاجات:5-0

-التوصٌات:5-2
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 االطتُتاخاخ ٔانتٕصٛاخ 

 االطتُتاخاخ  5-1

الرحمل اللاص كل من )مقادير الضغط لمرسل لمميزة واعمى قيمة لمضغط طورت رمرينات  -2

مما لدى العب  نادي السنية يقة المرقدمين ( واعمى قيمة لمضغط لمرسل االلرى لمرسل المميزة 

 ي  زيادة انراج القدرة لدى العب  الريشة الطاقرة . اسيم

( )مقادير الضغط لمرسل االلرى لم يكن لرمرينات الرحمل اللاص االبر الواضح ي  طبعة  -2

 . لدى العب  نادي السنية يقة المرقدمينلدى العب  الريشة الطاقرة 

، القدرة  اررحاع نقطة االنطلقالريشة ، انطلق طورت رمرينات الرحمل اللاص ) سرعة  -3

 .يقة المرقديمن مريشة الطاقرة نادي السنية للمرسمين ( بشكل كبير لدى العب  

دقة ميارة الضرب الساحق ورحمل دقة الضرب الساحق بشكل  مرينات الرحمل اللاصطورت ر -4

 .نادي السنية يقة المرقدمين واضح لدى العب  الريشة الطاقرة 

 -انتٕصٛاخ : 5-2

يسب اىرمام المدربين برمرينات الرحمل اللاص ) رحمل قدرة ، رحمل سرعة ( لما ليا ابر كبير  -2

 اللاصة بالضرب الساحق بالريشة الطاقرة . ي  رطوير القدرة البدنية

االىرمام برحميل العب  الريشة الطاقرة من للل رصوير المرغيرات البيوميكانيكية الميمة ي   -2

 االداء الحرك  .
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االسيزة الحديبة ي  رحميل وردريب الريشة الطاقرة لما ليا ابر ي  رطوير المعبة ومعرية  اسرعمال -3

 .نقاط الضعف والقوة 

يسب اىرمام المدربين ورسميط الضوء عمى ميارات الرى ي  الريشة الطاقرة والضاعيا لمرحميل  -4

 والردريب ويق االسس العممية الحديبة لمنساح ي  رطوير المعبة 

 



 



 

                 ادلصادر             
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 ادلصادر انؼزتٛح 
 
 . 2994، القاىرة ،  2طدار الحكر العرب  ،  الطاقرة،الريشة  :اللول امين  (2
، القاىرة ، مدينة  2بياء الدين سلمة : يسيولوسية الرياضة واالداء البدن  ) الكرات الدم ( ط (2

 .2222نصر ، دار الحكر العرب  
 .2222نشرة العاب القوى ، القاىرة ، مركز الرنمية االقميم  ،  :بياء الدين سلمة (  3

 دسمة ناشرون ومعزون ، دار والردريب الرياض  الحديث  القوة والقدرة :  سمال صبري يرج ( 4
  . 2، ط 2228،  العراق ،
 اسس عممية ي  الرربية البدنية .  االشقر:حامد - 3
حسين عم  العم  و عامر يالر شغار  : اسرراريسيات طراقق واساليب الردريب الرياض  ، - 4
 .  2222، بغداد ، مكرب النور ،  2ط
 2986، مكة المكرمة ،  2لريشة الطاقرة ، مكربة الطالب السامع  ، طاللول  امين انور : ا- 5
 . 
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 . 2998الحكر لمطباعة والنشر والروزيف ، 
لشروق لمنشر رطبيقات ي  عمم الحسيولوسية والردريب الرياض  ، دار ا :ريسان لريبط مسيد - 7

 . 2997والروزيف ،
 . 2222نظريات ردريب القوة ، :ريسان لريبط مسيد - 8
 .2222ساري احمد حمدان : المياقة البدنية والصحية ، عمان ، دار واقل لمنشر ، - 9

سعد محمد دليل : رأبير مناىر ردريبية مقررحة لرطوير الرحمل اللاص لممرحمة النياقية ي  - 22
 . 2222، رسالة ماسسرير ، كمية الرربية الرياضية سامعة بغداد  م حواسز 222انساز ركض 

حرك  ببعض الميارات ي  الريشة الطاقرة ،  –علقة االدراك الحس  رقية:سعدة لملال - 22
 . 2228رسالة ماسسرير ، 

 . 2987سميمان عم  حسن ) وآلرون ( :  العاب القوى ، القاىرة : دار الحكر العرب  ، - 22
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عدد من طراقق الردريب لرطوير الرحمل اللاص وعلقريما  اسرعمال :يلم  شاكر محمود الش- 23
 2995م ، رسالة ماسسرير غير منشورة ،كمية الرربية الرياضية ، سامعة بغداد ،822بانساز ركض 

. 
صلح عبد الحسين ، وسام : الريشة الطاقرة بين الممارسة والمنايسة ، عمان ، دار رضوان  - 24

 .  2223لمطباعة والنشر ، 
 .  2222كرة اليد ، سامعة الموصل ، دار الكرب ،  :ضياء اللياط  ، نويل محمد الحيال  - 25
 2992الرعميم العال  ، سامعة بغداد ،  بالرنس،اءعداد الحن  واللطط   وألرون:ظاير ىاشم - 26
. 

)ررسمة( رطوير المطاولة ، بغداد ،مطبعة علء ،  :عبد عم  نصيف وقاسم حسن حسين - 27
2979 . 

 .2998السديد ي  العاب القوى ، نشر بدعم من السامعة االردنية،  :كمال سميل الربض  - 28
،عمان،السامعة 2كمال سميل الربض : الردريب الرياض  لمقرن الحادي والعشرين،ط- 29

 .2222االردنية،
الردريب الداقري ، مصر ، دار الحكر العرب  ،  :كمال درويش ، محمد صبح  حسانين - 22

2984 . 
، القاىرة ، دار  3المياقة البدنية ومكوناريا ،ط :مال عبد الحميد ، محمد صبح  حسانين كس 22

 . 2997الحكر العرب  ، 
 .2979،مصر ، دار المعارف ، 6عمم الردريب الرياض  .ط :محمد حسن علوي - 22
 .   2992، القاىرة ، دار المعارف ، 22عمم الردريب الرياض  ، ط : محمد حسن علوي - 23
حسن علوي ، أسامة كامل رارب : البحث العمم  ي  الرربية الرياضية وعمم النحس  محمد- 24

 . 2999الرياض  ، القاىرة ، دار الحكر العرب  ، 
 .2984، القاىرة ،دار المعارف ،2محمد حسن علوي: عمم الردريب الرياض  ،ط- 25
 . 2996،القاىرة، دار المعارف،2محمد حسن علوي: عمم الردريب الرياض ، ط- 26
، القاىرة ، دار  2، ط 2محمد صبح  حسانين: الرقويم والقياس ي  الردريب الرياض  ، ج- 27

 . 2987الحكر العرب  ،



79 



 

 422محمد عبد الحسن: الرحمل اللاص ورابيره ي  بعض المرغيرات الوظيحية ومسروى انساز- 28
 .2995م ، اطروحة دكروراه، كمية الرربية الرياضية، سامعة بغداد،
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ت الحاسوب اسرعماالمحمد حسن العبيدي : الرطبيقات اإلحصاقية و  ، وديف ياسين الركرير - 33

 . 2999ي  الرربية الرياضية ، الموصل ، سامعة بغداد ،
 

                                             ادلصادر االخُثٛح 
                                         
34 Loannis,papageorgin (2007):Agility drills ,FibaAssist Magazine for 

basketball enthusiasts Everywhere ,January , February . 

35 Michael .Doyle (2003) : Training Manual for competition , climbers 

Journel , May. 

36 Tudor .O.Bompa : Strength .Muscular Endrnrance and Power in Sports 

complete speed Training 

 
 



 



 

 ادلالزك
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 سامعة القادسية

 كمية الرربية البدنية وعموم الرياضة 
 الماسسرير -الدراسات العميا

 (1ممحق)
 والمختصين الذين اعتمدهم الباحث لغرض تحديد صالحية االختباراتيبين اسما  الساده الخبرا  

 
  

المقب  اسم الخبير ت
 العممي

 مكان العمل االختصاص

كمية التربية البدنية  –جامعة القادسية  تدريب رياضي أ.د  عادل تركي حسن 1
 وعموم الرياضة 

ربية البدنية كمية الت –جامعة القادسية  بايوميكانيك أ.د  هشام هنداوي هويدي 2
 وعموم الرياضة 

كمية التربية البدنية  –جامعة القادسية  تدريب رياضي أ .د اال  عبد الوهاب  3
 وعموم الرياضة 

كمية التربية البدنية  –جامعة القادسية  تدريب رياضي دم.أ. ابروسام فالح ج 4
 وعموم الرياضة 

كشافة + حكم +مدرب ريشة  م.د ليث جبار نعمة  5
 هطائر 

كمية التربية البدنية  –جامعة القادسية 
 وعموم الرياضة 

كمية التربية البدنية  –جامعة القادسية  العاب مضرب م.د احمد عالوي سعدون  6
 وعموم الرياضة 
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 ( 2ممحق رقم ) 
 يبين اسماء الكادر المساعد

 مكان العمل االسم المقب العممي

 احمد عبد االمير شبر استاذ دكتور
التربية البدنية وعموم الرياضة   كمية

 القادسية جامعة

 طالب ماجستير اكرم عدنان نغيش 

 سممان كاظم 
 مديرية التربية

 القادسية

 ثائر مزاحم 
 مديرية التربية

 القادسية
 طالب ماجتسر محمد عباس صخيل 

 جامعةعموم الحاسبات كمية  مهدي فالح عباس 
 القادسية

 ب ماجستيرطال مصطفى عمي عبد اهلل 
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 ( يبين شدة الحمل التدريبي لمتمرينات التحمل الخاص 4ممحق ر م  ) 

األسابي
 ع

رقم  األيام
 الرمرين 

الركرارا الشدة 
 ت

راحة 
 بين ك

المسموعا
 ت 

راحة بين 
مسموعا
 ت

راحة 
بين 

مرينار
 ت

زمن 
 الرمرين 
 الكم 

2 
72% 

 اءحد
2 72

 د2 8 %
2 

 - د3
 د22

72 2و2 البلباء
% 

 د23 د3 د2 2  د2 4

اللمي
 س

72 3و2
% 

 د29 د  2 - 2 د 2 6

2 
75% 

72 4 اءحد
% 

 د22 - 3 2 د2 8

75 5و2 البلباء
% 

 د24 د3 د3 2 د2  4

اللمي
 س

6  82
% 

7 2:32
 د

 د22 - د3 2

3 
82% 

82 7 اءحد
% 

 د22   - د3 2 د2 5

75 8 البلباء
% 

 د26 - د2 2 د2 6

اللمي
 س

85 7و6
% 

 د22   د2 د2 2 د2 4

4 
75% 

82 9 اءحد
% 

7 2.32
 د

  د22  - د3 2
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75 6و4 البلباء
% 

 د29    د2 - 2 د2 8

اللمي
 س

72 5و8
% 

28.32 د2 - 2 د2 7
 د

5 
82% 

75 22 اءحد
% 

 د22 - د2 2 د2 5

82 5و22 البلباء
% 

4 2.32
 د

 د23 د3 - 2

اللمي
 س

85 7و4
% 

 د22 د4 - 2 د2 5

6 
85% 

85 22و9 اءحد
% 

 د23 د3 د2 2 د2 4

85 22 البلباء
% 

 د28 -    د2 2 د2 7

اللمي
 س

85 7و22
% 

3 2:32
 د

 د22 د3    د2 2
 
 

األسابي
 ع

رقم  األيام
 الرمرين 

الركرارا الشدة 
 ت

راحة 
 بين ك

المسموعا
 ت 

راحة بين 
 م

راحة 
 تبين 

زمن 
 الرمرين 

7 
92% 

92 7و3 اءحد
% 

 د22   د3 - 2 د2    5

92 8 البلباء
% 

 د26 - د3 2 د2 6

اللمي
 س

92 22و9
% 

 د27 د4 - 2 د2 6



15 



 

8 
85% 

و22 اءحد
22 

85
% 

 د27 د 4 د3 2 د2 3

85 22 البلباء
% 

 د22 - د3 2 د2 5

اللمي
 س

23 85
% 

 د22 - د2 2 د2 5
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 ( 5ممحق ر م )

 (  2رمرين )  

 
 شرح التمرين :

صايرة المدرب يقوم اللعب باالنطلق  يقف اللعب عند لط النياية عند الشالص االصحر وعند سماع
نحو الشوالص الحمراء من سية اليمين ءداء ميارة الضرب الساحق من القحز بدون مضرب ومن بم 

الرسوع لمشالص االزرق واالنطلق الى االمام ءداء ميارة الضرب الساحق من القحز بدون مضرب ومن 
مام ءداء ميارة الضرب الساحق من القحز بدون بم الرسوع الى الشالص الوردي واالنطلق الى اال

 مضرب .

  : رنمية القدرة االنحسارية لمرسمينالهدف من التمرين
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 (  2رمرين )  

 
 شرح التمرين :

يقف اللعب عند لط النياية عند الشالص االصحر وعند سماع صايرة المدرب يقوم اللعب باالنطلق 
ءداء ميارة الضرب الساحق من القحز مف المضرب ومن بم نحو الشوالص الحمراء من سية اليمين 

الرسوع لمشالص االزرق واالنطلق الى االمام ءداء ميارة الضرب الساحق من القحز مف المضرب ومن 
بم الرسوع الى الشالص الوردي واالنطلق الى االمام والقيام بأداء ميارة الضرب الساحق من القحز مف 

 المضرب .

 لقدرة االنحسارية لمرسمين والذراع المميزة .: رنمية امرينالهدف من الت
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 (   3رمرين  )  

 
 :التمرين شرح

يبداء الرمرين عندما يقف اللعب بقرب الشالص االصحر من سية اليمين بعد صايرة المدرب يقوم بالقحز 
  3ن ان يؤدى كغم( ورمييا الى المساعد . يمك2عمى الشوالص الصحر واسرلم الكرة الطبية وزن )

 العبين الرمرين نحس الوقت .

 

 

 : رنمية القدرة االنحسارية لمرسمين والذراع المميز.الهدف من التمرين
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 ( 4رمرين رقم )

 

 
 :التمرين شرح 

يقف اللعب بقرب الشالص االصحر من سية اليمين وعند سماع صايرة المدرب يقوم الكرة باسرلم الكرة  
حز عمى الشالص االحمر واداء حركة الضرب الساحق ورم  الكرة .يمكن ان يؤدي كغم(  وبالق2الطبية )
 العبين معا . 3الرمرين 

 : رنمية القدرة االنحسارية لمرسمين والذراع المميزة مف رحمل السرعة .الهدف من التمرين
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 (5رقم الرمرين : )

 
 : التمرينشرح 

ية اليمين نحو الشوالص الصحراء ابرداءا من سية يقوم اللعب باالنطلق من الشالص االحمر من س
اليمين والقحز العمودي والرسوع لملمف نحو الشالص االزرق ورم  الكرة الطبية ي  ممعب المنايس 

والرسوع مرة الوردي )ءداء ميارة الضرب الساحق ( ومن بم الرسوع الى نياية الممعب بارساه الشالص 
 الرمرين  .بانية الى الشالص االحمر العادة 

 

  ( القدرة االنحسارية لمرسمين والذراع الضاربةدقة الضرب الساحق )رحمل : رنمية رحمل الهدف من التمرين
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 (  6)رمرين 

 
 :التمرينشرح 

يقف اللعب عند لط النياية عند الشالص االصحر وعند سماع صايرة المدرب يقوم اللعب باالنطلق 
 لمشالص االحمر .لملمف  رة الضرب الساحق من القحز ومن بم الرسوعنحو الشالص االزرق ءداء ميا

 

: رنمية رحمل الضرب الساحق )رحمل السرعة والقدرة االنحسارية لمرسمين والذراع الهدف من التمرين
 المميزة (.
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 (   7رمرين )     

 
 :التمرين شرح

لمدرب يقوم باالنطلق لألمام نحو يقف اللعب عند لط النياية من سية اليمين وعند سماع صايرة ا
محاولة اسقاط الريشة قرب لط الشالص االحمر ومن بم ءداء ميارة الضرب الساحق من القحز مف 

واالنطلق من سديد ءداء ميارة بسرعة مروسطة  ومن بم الرسوع لمشالص الشبكة من سية المنايس
 .  الضرب الساحق

 ب الساحق .: رنمية رحمل دقة الضر الهدف من التمرين
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 (     8رمرين )   

 
 :التمرينشرح 

يقف اللعب عند لط النياية عند الشالص االحمر وعند سماع صايرة المدرب يقوم اللعب باالنطلق 
الصغير رحت  نحو الشوالص الصحراء المررحعة والقيام بالوبب السانب  واالنطلق نحو الشالص االحمر

احق من القحز ومن بم الرسوع لملمف والوبب السانب  عمى الشوالص الشبكة ءداء ميارة الضرب الس
الصحراء المررحعة واالنطلق نحو الشالص االزرق ءداء ميارة الضرب الساحق من القحز حرى الوصول 

 الل الشالص االصحر الصغير واداء نحس الرمرين .

 : رنمية رحمل دقة الضرب الساحق .الهدف من التمرين
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 (    9   رمرين  ) 

 
 :التمرينشرح 

يقف اللعب عند لط النياية من سية اليمين وعند سماع صايرة المدرب يقوم اللعب باالنطلق نحو 
الشوالص الصحراء من سية اليمين واداء القحز العمودي السانب  والرسوع لمشالص االزرق ويقوم بأداء 

ى الشالص االحمر من سية اليسار يقوم ميارة الضرب الساحق من القحز ومن بم الرسوع لملمف ال
اللعب باالنطلق نحو الشوالص الصحراء من سية اليسار واداء القحز العمودي السانب  والرسوع 

 لمشالص االزرق ويقوم بأداء ميارة الضرب الساحق من القحز والرسوع لمشالص االحمر .

 

 لمرسمين والذراع المميزة  مف الضرب الساحق.: رنمية رحمل السرعة والقدرة االنحسارية الهدف من التمرين
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 (22رمرين  )   

 
 :التمرينشرح 

يقف اللعب عند لط النياية من سية اليمين وعند سماع صايرة المدرب يقوم اللعب باالنطلق نحو 
الشالص االصحر من سية اليمين والقحز العمودي والرسوع لمشالص االزرق ويقوم بأداء ميارة الضرب 

ق من القحز ومحاولة اسقاط الريشة ي  المربف االحمر لزيادة درسة الدقة ومن بم الرقدم لمشالص الساح
االصحر والقحز العمودي والرسوع الشالص االزرق ويقوم بأداء ميارة الضرب الساحق من القحز ومن بم 

باداء ميارة  الرقدم لمشالص االصحر من سية اليسار والقحز العمودي والرسوع لمشالص االزرق ويقوم
 الضرب الساحق من القحز ومن بم الرسوع الى الشالص الوردي .

 

 .رحمل دقة الضرب الساحق : الهدف من التمرين
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 (  22)رمرين   

 
 :التمرينشرح  

يقف اللعب عمى لط  النياية وعند سماع الصايرة يبداء بالقحز العمودي عمى الشوالص من سية 
نطمق الى الشالص االزرق ليقحز اعمى الشبكة ويقوم بالضرب الساحق ( قحزات وي3الشالص االحمر )

ي  منطقة المنايس والرسوع لملمف ومن بم االنطلق لقحز بقية الشوالص لموصول الى الشالص االزرق 
 الداء الضرب الساحق والرسوع الى نياية الممعب  .

 

 المميزة .: رحمل القدرة االنحسارية لمرسمين والذراع الهدف من التمرين
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 (   22رمرين )   

 
 :التمرين شرح

يقوم اللعب باالنطلق من الشالص االحمر من سية اليمين نحو الشوالص الصحراء ابرداءا من سية 
ضرب الساحق من اليمين والقحز العمودي والرسوع لملمف نحو الشالص االزرق ومن بم ءداء ميارة ال

 القحز بدون مضرب .

 

 رنمية رحمل دقة الضرب الساحق . :الهدف من التمرين

 

 



81 



 

 (   23رمرين )   

 
 :التمرينشرح 

يقف اللعب عند لط النياية من سية اليمين وعند سماع صايرة المدرب يقوم اللعب بالوبب العمودي 
بالقدم اليمين يقط عمى الشوالص الزرقاء من سية اليمين ومن بم اداء ميارة الضرب الساحق مف وسود 

   السية المقابمة لمممعب . العب معد ي

 

 : رنمية رحمل القدرة االنحسارية لمرسمين والذراع المميزة .الهدف من التمرين
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 ( 6ممحق رقم )  

 ي  الرمارين المسرعممةيبين الشدة 

تسمسل 
 التمارين

 الشدة 
%100 %90 %85 %80 %75 %70 

1 10.1 11.22 11.88 12.63 13.47 14.43 
2 11.43 12.70 13.45 14.29 15.24 16.33 
3 12.3 13.67 14.47 15.38 16.40 17.57 
4 11.8 13.11 13.88 14.75 15.73 16.86 
5 10.8 12.00 12.71 13.50 14.40 15.43 
6 11.2 12.44 13.18 14.00 14.93 16.00 
7 10.4 11.56 12.24 13.00 13.87 14.86 
8 14.1 15.02 16.59 17.63 18.80 20.14 
9 14 15.56 16.47 17.50 18.67 20.00 
11 14.3 15.89 16.82 17.88 19.07 20.43 
11 12.1 13.44 14.24 15.13 16.13 17.29 
12 10.9 12.11 12.82 13.63 14.53 15.57 
13 11.25 12.25 12.67 13.56 14.47 15.85 
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Special endurance exercises and their indications and 
impacts on dayn foot and the skill of the over whelming 

batting for applicants with badminton in Diwaniya .   

 

researcher supervised by. 

Salleh falah abbas                   Prof. Dr. Akram Hussein  Jabur 

 

 Today the badminton game is one of the games that have a prominent 
place among the racket games as it can be practiced by all age people .it 
seems that it is simpler and easier than other racket game, bat in fact the 
game is the most difficult owing to the fact that there are many critical and 
difficult situations the player face. Being the researcher is a player and a 
referee of many  matches and his follow up the badminton matches gave 
him a good experience to find out that the players easily lose points at the 
end of the match by conducting the necessary and tests , it was found out 
that there is a weakness in player himself like the endurance of speed , 
the endurance of the ball and the endurance of the ability to continue till 
the end of the match all these will lead the player to be less efficient and 
consequently he wont achieve what is deserved and the result will not be 
as it is required making the concentration the aims of the research 
research 
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   1-preparing special endurance exercises for badminton players .in 
Diweniyya.                   

2-identify the effect of special endurance exercises on foot indicators for 
badminton applicants. 

3-identify the effect of special endurance exercises on the skill batting   
for badminton applicants.  

4-the hypotheses of the research are:   

   1-there is a positive effect of special endurance exercises in the foot    
indicators for badminton applicants.  

2-there is also a positive effect of special endurance exercises in the skill 
of over whelming batting for badminton applicants.                                     

Concerning the research methodology, the researcher used the 
experimental method in desigiring the one group to cope or match the 
nature of the research problem. the researcher identified the community 
namely the applicants represented by the clubs of the al-Qadisyya 
governorate for badminton 2019-2020.the number of the clubs were five 
and they are: sunniga- 

Al-Daghara   al-Diwaniyya ,al-ittafq and al-rafidain and the sample and it 
was al-sanriya which has 6 members the researcher conducted 
homogeneity to find ont the specifications of the sample in measurements 
and tests . related to the research topic. the procedures of field research 
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is to dot identify the test of the skill over whelming batting in jumping to 
the badminton. 

All this can be done by the know ledge of the references, sources and the 
previons studies and the interview the experts and specialists and in light 
of this , the test prepared by thankful Dr.wisam salah had been depended. 
Because of the absence of a test to measure the tolerance of the 
accuracy of the over whelming batting. 

The researcher had made adaptations to the previous test with the same 
conditions , tools and evaluation . 

The researcher conducted the validity. constancy and subjectivity 

Of the adapted test of the members of the sample. 

To preparing special endurance exercises the researcher had a general 
knowledge the sources, scientific references and the previous studies 

The researcher also conducted many exploratory experiments to find out 
the obstacles and ninderence that the researcher face the pre-test have 
been done on the sample of the research on Saturday 4/1/2020 in the 
closed hall of the badminton at the university of Al-Qadisiyah after 
completing the application of special endurance exercises on the research 
sample that took weeks, the post test was conducted on the sample of the 
research. this test was applied on the applicants of badminton in 
Diwainyya governate on the sports hall at the university of Al-



D 
 

 

Qadisiya.The fourth semester is for presenting analyzing and discussing 
the arithmetic parameters, standard deviation, the value of correlated 
samples, level of significance and the difference   .               
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