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  ملخص                       ال             

       إن مــن أهــم المبــادئ األساســیة التــي یعتمــد علیهــا التــدریب الریاضــي للفعالیــات بــشكل عــام 
والریـــشة الطـــائرة بـــشكل خـــاص هـــو اســـتمراریة التـــدریب بـــشكل متواصـــل ومـــنظم لـــضمان االرتقـــاء 

لخص مــشكلة البحــث فــي بمــستوى الــصفات البدنیــة والمهاریــة للوصــول إلــى الهــدف المطلــوب  وتــت
ما هو تأثیر التوقف عن التدریب في بعض عناصـر اللیاقـة البدنیـة :.اإلجابة على التساؤل اآلتي 

  الخاصة وعدد من المهارات األساسیة لدى العبي الریشة الطائرة ؟  
هدف البحث إلى الكشف عن اثر التوقف عن التدریب في بعض عناصر اللیاقة البدنیـة الخاصـة 

 المهارات األساسیة وافترض الباحث وجود فروق ذات داللة معنویة بین اختبارات تحدید وعدد من
ـــع أســـابیع  - األســـبوع الثـــاني –األســـبوع األول ( ،المـــستوى واالختبـــارات بعـــد التوقـــف ولمـــدة  أرب

ـــث  ـــع-األســـبوع الثال ـــد المـــستوى )  األســـبوع الراب ـــار تحدی ـــم اســـتخدام المـــنهج ،ولمـــصلحة اختب و ت
 وتكونــت عینــة البحــث مــن العبــي منتخــب محافظــة نینــوى بالریــشة الطــائرة وتــم تطبیــق ،التجریبــي

 ثـــم تـــم إجـــراء اختبـــارات تحدیـــد ، وحـــدات أســـبوعیا)٣( أســـابیع وبواقـــع )٩(منهـــاج تـــدریبي لمـــدة 
المــستوى وبعــد االنتهــاء مــن المنهــاج مباشــرة ثــم قــام الباحــث بــإجراء اختبــارات بعــد كــل أســبوع مــن 

  :الباحث ما یأتيالتوقف واستنتج 
)  أربعـــة أســـابیع – ثالثـــة أســابیع - أســبوعان-أســـبوع (  أحــدث التوقـــف عــن التـــدریب لمــدة - ۱

هبوطــا فــي مــستوى بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة الخاصــة وعــدد مــن المهــارات األساســیة وكانــت 
لثـاني والرابـع النسبة المئویة للهبوط في األسبوع الثاني اكبر من األسبوع األول والثالث اكبـر مـن ا

  .اكبر من الثالث 
القـــوة الممیـــزة بالـــسرعة ( كانـــت النـــسبة المئویـــة لهبـــوط بعـــض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة وهـــي – ۲ 

 ٢٠٠٨ –) ٤٨ (د العد–) ١٤(د المجل–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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أســرع مــن النــسبة المئویــة لهبــوط الرشــاقة ) للــذراعین والقــوة الممیــزة بالــسرعة للــرجلین و المرونــة 
  . لألسابیع األربعة 

اإلرسـال الـواطئ القـصیر واإلرسـال العـالي ( مهارات األساسـیة  كانت النسبة المئویة لهبوط ال– ٣
  .متقاربة لألسابیع األربعة ) الطویل والكبس الساحق 

 كانــت النــسبة المئویــة لهبــوط القــوة الممیــزة بالــسرعة للــذراعین اكبــر مــن بــاقي عناصــر اللیاقــة -٤
  . البدنیة الخاصة

  
  

                                          Abstract 
The effect of stop-training on some elements of  special 

physical health and some basic skills of badminton 
game  

Ammar M. Khaleel 
Assistant lecturer  
College of physical education- Mosul university 

 
 
          One of the most important principles of the athletic training  
science for activities in general and especially badminton  game is the 
continuity of training with constant rate to ensure rising in physical and 
skill properties to reach the target.  
The main problem of the present work is to answer the question: 
“what is the effect of training stop on some elements of  special physical 
health and some basic skills at badminton players”. The researcher 
assumed that their will be a significant differences between the test used 
to measure the level and the other tests after stopping training, with 4-
weeks period, assuming that better results obtained from the first one.  
The experimental method adopted, with a sample from Nineveh’s 
Olympic team players of badminton game. The main training program 
was used for 9-weeks period with average of 3 units weekly. After the 
main training program, the test of measuring level performed directly. 
Then the researcher does the tests after each week of stopping training. 
The work give some conclusions summarized as:  

1. Stopping training for one to four weeks caused decreasing in level 
of some special physical properties and some of basic skills with a 
percentage of decreasing for the second week greater than the first 
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and third weeks and the third week give more decreasing than the 
forth week. 

2. The decreasing level in some physical properties  (Force with 
speed properties for arms, force with speed properties for legs, and 
flexibility) are faster than the percentage of fitness for the four 
weeks. 

3. The decreasing percentage of the basic skills (low short service, 
high long service, smash ) are approximately the same for the four 
weeks. 

1. The b decreasing percentage of the force with speed properties for 
the arms are relatively greater than the other elements of the 
physical properties 

  
  

  :التعریف بالبحث–۱
  : المقدمة وأهمیة البحث۱–۱

         إن مــن أهــم المبــادئ األساســیة التــي یعتمــد علیهــا التــدریب الریاضــي هــو االســتمرار فــي  
إذ یتطلب أن تكون العملیة التدریبیة للریاضي بشكل مستمر ومتواصـل ومـنظم للوصـول ،التدریب 

أن عامـــــل ) ۱۹۷۹،عـــــالوي(إذ یـــــذكر )۱۹٨۰،۱٤۰،نـــــصیف وحـــــسین.(إلـــــى الهـــــدف المطلـــــوب
االستمراریة في التدریب الریاضي یعد من أهم العوامل الالزمة لضمان االرتفاع بمـستوى الـصفات 

ٕوان التوقـف )۱۹۷۹،٨٨،عـالوي( أو علـى األقـل ضـمان المـستوى الـذي وصــل إلیـة الفـرد ةالبد نی
 عناصــر اللیاقــة البدنیــة والمهاریــة عــن التــدریب لفتــرة زمنیــة معینــة مــن شــانه أن یــضعف فــي قیمــة

ـــــــــــــــــــي اللیاقـــــــــــــــــــة والمهـــــــــــــــــــارة  ـــــــــــــــــــرة التوقـــــــــــــــــــف ازداد فقـــــــــــــــــــدان أكثـــــــــــــــــــر ف وكلمـــــــــــــــــــا زادت فت
)Fox&Mathews,1981,333.( كما وان االنقطاع المفاجئ عـن التـدریب یمكـن أن یـؤدي إلـى

  .اإلخالل بحالة الریاضي الصحیة وتنشأ عن ذلك صعوبات عند معاودة التدریب
ئرة ومــا وصــلت إلیـــه مــن تطــور فـــي مــستوى األداء واللعــب شـــأنها شــان كـــل  ولعبــة الریــشة الطـــا

ًاأللعاب  تتطلب من ممارسیها اإلعداد الجید بدنیا ومهاریا وخططیا ونفسیا وهذا اإلعداد یجب أن  ً ً ً
ًیكــــــون مبنیــــــا علــــــى أســــــس علمیــــــة مــــــع الــــــضرورة الالزمــــــة باالســــــتمرار علــــــى التــــــدریب بـــــــال 

                  ).      ۲۰۰۷،۹،عمرأغا.(انقطاع
من خالل ما تقـدم تبـرز أهمیـة البحـث فـي معرفـة الحقـائق العلمیـة الناتجـة مـن تـأثیر التوقـف عـن 
التدریب على عدد من عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة وبعض المهارات األساسیة في لعبة الریـشة 

یاضـة الریـشة الطـائرة فـي ر..) مدربین والعبین ومدرسین وبـاحثین(الطائرة من أجل تزوید المعنیین
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ًبالمعلومــات العلمیــة والــدالالت عــن اثــر التوقــف عــن التــدریب لكــي تكــون عونــا لهــم عنــد وضــع 
ً المتوقفین عن التدریب إرادیا أو قسریا من أجل نالمناهج التدریبیة أو إجراء بحوث تتعلق بالالعبی ً

  . هاري المطلوبالوصول بلعبة الریشة الطائرة والالعبین إلى المستوى البدني والم
  
  :مشكلة البحث۲–۱

       إن لعبة الریشة الطائرة تختلف في طبیعة أداءها عـن بـاقي ألعـاب المـضرب وكـل األلعـاب 
ولها عناصر لیاقة بدنیة خاصة بها قـد تتـشابه مـع بعـض فعالیـات ألعـاب المـضرب ولكـن بالتـالي 

فــضال عــن المهــارات الحركیــة لهــا خــصوصیتها فــي عناصــر اللیاقــة البدنیــة فــي التــدریب واللعــب 
ًوأن العـب الریـشة قـد یتوقـف عـن التـدریب لـسبب أو آلخـر فقـد یكـون إرادیـا كمـا هـو .الخاصة بها

ًالحــال فــي الفتــرة االنتقالیــة بعــد انتهــاء الموســم الریاضــي أو قــسریا كمــا هــو الحــال فــي االلتزامــات 
فـــي المـــستوى البـــدني مـــن  الالعـــب عرضـــة للتراجـــع لالدراســـیةأو إصـــابة الالعـــب وهـــذا مـــا یجعـــ

ٕوان مشكلة البحـث تكمـن فـي معرفـة تـأثیر .عناصر لیاقة بدنیة خاصة والمستوى المهاري بالتحدید
  .هذا االنقطاع عن التدریب على مستوى الالعب البدني والمهاري

ً فضال عن ندرة الدراسات في ألعاب المضرب ولعبة الریشة الطائرة تحدیدا والتي تتعلـق بموضـوع 
ف عن التدریب وبالتالي افتقار المعنیین بالعملیة التدریبیة إلى المعلومات الالزمة عـن اآلثـار التوق

  .الناجمة عن هذا التوقف في مستوى عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة واألداء المهاري
  
  :ف البحثاهد أ٣–۱
 وأربعـــة أســـبوع واحـــد وأســـبوعین و ثالثـــة أســـابیع(الكـــشف عـــن أثـــر التوقـــف عـــن التـــدریب لمـــدة *

  . الخاصة لدى العبي الریشة الطائرةبدنیةفي عدد من عناصر اللیاقة ال)أسابیع
أربعـــة واحـــد وأســـبوعین وثالثـــة أســـابیع و أســـبوع (الكـــشف عـــن أثـــر التوقـــف عـــن التـــدریب لمـــدة *

   .في بعض المهارات األساسیة  لدى العبي الریشة الطائرة)أسابیع
   والمهاریةالخاصة اللیاقة البدنیةعناصرفي مستوى الكشف عن النسبة المئویة للهبوط ٣–٣–۱
  
  :ض البحثو فر٤–۱
وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة الخاصــة نتیجــة التوقــف عــن *

أربعــة - ثالثــة أســابیع-أســبوعین-أســبوع واحــد(التــدریب مــا بــین تحدیــد المــستوى وبعــد التوقــف لمــدة
  ).  أسابیع

اللــة معنویــة فــي بعــض المهــارات األساســیة نتیجــة التوقــف عــن التــدریب مــا  وجــود فــروق ذات د*
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  ).أربعة أسابیع- ثالثة أسابیع-أسبوعین-أسبوع واحد (ـبین تحدید المستوى وبعد التوقف ل
النسبة المئویة للهبوط في مستوى عناصر اللیاقة البدنیة والمهاریة تزداد كلمـا زادت فتـرة التوقـف *

  عن التدریب 
  
  :مجاالت البحث ٥–۱
  العبو منتخب محافظة نینوى بلعبة الریشة الطائرة:المجال البشري*
  جامعة الموصل  /كلیة التربیة الریاضیة /القاعة الریاضیة لفرع األلعاب الفردیة:المجال المكاني*
    ٢٠٠٨  / ٦ /  ١٠ ولغایة  ٢٠٠٨  /  ٣ /  ٥المدة بین : المجال الزماني*
  :لدراسات المشابهةالدراسات النظریة وا–۲
  
  :الدراسات النظریة۱–۲
  :التوقف عن التدریب*

 أحــــد األركــــان الجوهریــــة لــــضمان تحقیــــق  واالســــتمرار فیــــهاالنتظــــام فــــي التــــدریب        یعــــد 
لریاضـي نتیجـة االنقطـاع  امـستوىانخفـاض  إلـىالمستویات العالیة، وتشیر نتائج البحوث العلمیـة 

مـستوى األداء البـدني نتیجـة التـأثیرات الفـسیولوجیة للتـدریب  یحـصل فـي  التطـورالن،عن التـدریب
عبــــد                              (التــــي مــــن خاللهــــا تــــتم عملیــــة تكیــــف أجهــــزة الجــــسم الحیویــــة

ویعـــد مبـــدأ االســـتمراریة فـــي التـــدریب مـــن القواعـــد المهمـــة لدیمومـــة ،)۲۰۰٥،٨۱،الحـــسین وآخـــران
ـــة المـــساندة للجهـــ ـــین لتطـــویر تطـــور األجهـــزة الوظیفی ـــة تحقیـــق أســـاس مت از العـــضلي وفـــي النهای

لـذا فـإن ،المستوى الریاضي من خالل االرتقاء بمستوى أجهـزة الجـسم الوظیفیـة والبدنیـة و المهاریـة
فقــدان العملیــة التدریبیــة الســتمراریتها مــن خــالل انقطــاع الریاضــي عــن التــدریب ألي ســبب كــان 

ًر المكتـسب بـدنیا ومهاریـاسوف یكون له انعكاساته السلبیة على التطـو إذ ،)۲۰۰۰،۱۷۲،ألنعیمـي(ً
بهـــذا الخـــصوص أن التوقـــف عـــن التـــدریب لفتـــرة تتـــراوح )(Mirkin&Hoffman,1978یؤكـــدان 
أســابیع تكفــي لفقــدان جمیــع مــا تــم الحــصول علیــة مــن تطــورات فــي اللیاقــة البدنیــة )٤–٣(مــابین 

ن التحـسن فـي مـستوى إ)عـالوي(وأضـاف )Mirkin&Hoffman ،١٩٧٨، ٣٨-٣٧(والمهاریـة 
الفــرد النــاتج عــن ممارســة النــشاط البــدني والمهــاري هــو تحــسن قابــل للزیــادة والنقــصان ففــي حالــة 
ًاالنقطاع عن التدریب فإن قدرة الفـرد تـنخفض وتقـل درجـة التنمیـة الـسابق اكتـسابها وظیفیـا وبـدنیا  ً

 والمهاریــة تــنخفض فــي حالــة ومهاریــاً وهــذا مــا أثبتتــه التجــارب فــي أن الكثیــر مــن الــصفات البدنیــة
  )   ٨٨–۱۹۷٨،٨٦،عالوي.(االنقطاع عن التدریب

  : الخاصة بلعبة الریشة الطائرةاللیاقة البدنیة*
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وهي إمكانیة الریاضي للتكیف والقدرة على مواجهة المتطلبات الخاصة بأداء المـسابقة التـي       
لعـــاب المـــضرب األخـــرى أا مثـــل ن لعبـــة الریـــشة الطـــائرة مثلهـــإذ أ)۷٥‚۱۹۹٦،تومـــسون.(اختارهـــا

العـب أن یكـون ذا ل یتحتم علـى اإذ‘ داء األفضل  إلى األتتطلب بذل مجهود بدني عال للوصول
لیاقة بدنیة عالیة لمواجهة متطلبات اللعب والمنافسة، فاللیاقة البدنیة تساعد الالعب على استثمار 

وحـــدها دون تالك المهـــارات الفنیـــة ن امـــأل المهاریـــة والخططیـــة علـــى نحـــو جیـــد ،ه وامكاناتـــهقدراتـــ
ن ضعف اللیاقـة إكما ‘ ال یكون كافیا لالستجابة السریعة الحتماالت المنافسة اللیاقة البدنیة الجید

  الـذيظهور التعـبیؤدي إلى )من قوة ممیزة بالسرعة و توافق ومرونة ودقة ورشاقة وغیرها(البدنیة
 )۲۰۰۷،۱٨،عمرأغــا.( مرتبكــة ومتــرددةهتــیمكــن أن یــؤثر ســلبا علــى مــستوى الالعــب بجعــل حركا

وهذا یعني أن عناصر اللعبة جمیعها ترتبط ببعضها بشكل كبیر والعناصـر البدنیـة والحركیـة هـي 
التــي تقــرر مــستوى األداء المهــاري والخططــي ، وهــذا  ســبب االرتبــاط القــوي والعالقــة الوثیقــة بــین 

  ) .Bo omosc Gaard,1996 , 9-10( العناصر ههذ
  :اصفات المهاریةالمو *

عداد المهاري دورا مهما في تحقیق اإلنجاز لمختلـف األلعـاب واألنـشطة الریاضـیة  اإلیؤدي
،كمــا أن هنــاك عالقــة ارتبــاط قویــة بــین عناصــر اإلعــداد الریاضــي جمیعهــا التــي تــشمل اإلعــداد 

ا همــفم منهــا فــي األخــرى ،ُ تــؤثر كــلإذالنظــري ،والــذهني ولنفــسي واالخططــي  ولمهــاريواالبــدني 
 لن یستطیع تحقیق النتائج المطلوبة ،مالم یرتبط ذلك هنإ للریاضي فالبدنیةیصل مستوى الصفات 

  ). ۱۹۹٤،۲۲٣عثمان ،(  األمثلبإتقان المهارة الریاضیة ،والوصول لألداء
ضـــیة الممیـــزة بعـــدد كبیـــر مـــن المهـــارات الرئیـــسة العـــاب الریالریـــشة الطـــائرة واحـــدة مـــن األولعبـــة 

وتقــدم مــستوى الالعبــین بهــا یعتمــد وبدرجــة كبیــرة علــى مــدى ،لدفاعیــة منهــا والهجومیــة والثانویــة ا
  ).۱۹۹٣،۱۱۷ومحمد ، الدیري( .هاتقانهم لألداء المهاري والتدریب علیإ

  :اإلرسال۱–٣–۱–۲
  

رســـال هـــو الرمیـــة التـــي یبـــدأ بهـــا اللعـــب ســـواء فـــي أول المبـــاراة أو فـــي أعقـــاب تـــسجیل  اإل     
 الریـشة الطـائرة  لعبةرسال ، ولعلسالیب  اإلأق وائة الطائرة أنواع عدیدة من طروفي الریش،نقطة 

لعاب التي یمكن فیها إحراز نقاط من ضربة اإلرسال في حد ذاتهـا ،  ویؤكـد خبـراء هي إحدى األ
ـــة علـــى  ـــضرباتهمیـــة إتقـــان اإلأاللعب رســـال دون بقیـــة  المختلفـــة ، كمـــا تتمیـــز ضـــربة اإلهرســـال ب
ــــــــــــضربات ب ــــــــــــدرب علیهــــــــــــا بمفــــــــــــردنهــــــــــــا أال ــــــــــــرد مــــــــــــن أن یت ــــــــــــي یمكــــــــــــن للف ــــــــــــدة الت ه                                                                                        الوحی

ــاح األول لبدایــة اللعــب كــضربة تــستخدم لوضــع ویــشكل اإل .)۲۰۰۱،۱۱۱الخــولي ،( رســال المفت
 المكــان الــذي مــن إلــىبحیــث ترســل الریــشة  ،الریــشة فــي اللعــب فــي بدایــة كــل تبــادل للــضربات
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  ).  ۲۰۰۱،٤٥الخلف ،(  حراز نقطة مباشرة ،إ بقوة أو هاالصعب على الخصم إرجاع
  :وهناك نوعان لإلرسال 

   ):الطویل(اإلرسال العالي -
  

ویستخدم بشكل كبیر في اللعب الفردي بحیـث ، األمامي للمضرب هوینفذ في الغالب بالوج       
جبـــار  أعلـــى وأعمـــق مـــستوى ممكـــن للحـــدود الخلفیـــة لملعـــب الخـــصم إلإلـــىة لتطیـــر ترســـل الریـــش

 علــى هرســال بوقوفــ یتخــذ المرســل وضــعیة اإلإذ ، هٕالمنــافس علــى الرجــوع للــوراء واضــعاف هجومــ
رسـال األمـامي وقریبـا مـن خـط الوسـط ویـضرب الریـشة لتطیـر بمـسار بعد ثالثة أقـدام مـن خـط اإل

ٕ المــستقبل واتاحــة المجــال للمرســل ملعــب فــوق ء مــن الهبــوط بــبطعــال وبقــدر كــاف یمكــن للریــشة
نهــــا قــــد تــــسبب للمــــستقبل ســــوء تقــــدیر توقیــــت إكمــــا )مركــــز اللعــــب (قاعــــدة اللعــــب  إلــــى للعــــودة

  ).۱۱٨، ۱۹۹٤، الخولي (.المضرب
  :)القصیر( اإلرسال الواطئ -
  

 اسـتعماال والفـضل  وهـو األسـاس واألكثـره المـضرب األمـامي أو الخلفـي منـهما بوجـإویكون     
رســال الخلفــي القــصیر األســاس فــي اللعــب الزوجــي بهــدف فــي الــسیطرة علــى الریــشة ،ویــشكل اإل

ـــىإجبـــار الخـــصم ـــ رد الریـــشة لألعلـــى ،ویتخـــذ المرســـل وضـــعیة اإل عل  خلـــف خـــط هرســـال بوقوف
رســـال األمـــامي مباشـــرة وقریبـــا مـــن الخـــط الوســـطي مـــستخدما القبـــضة الخلفیـــة للمـــضرب ویـــتم اإل

رتفـاع قـدر االمكـان ،ولتـسقط  فـي اال أرسـال أوطـیز على حافة الشبكة العلیا ،حتـى یكـون اإلالترك
رسـال یعطـي الخـصم اقـل رسال األمامي ،وهذا النوع مـن اإلالریشة في ساحة الخصم عند خط اإل

  .)Peter Roper .1995 ,24(من الوقت للتحرك والهجوم %٢٠من 
  
  :الضربة الساحقة  *
   

 الریــشة بــضربها بقــوة بــشكل حــاد نحــو األســفل ،وهــي المهــارة الهجومیــة ه توجیــویقــصد بهــا      
ریــشة الطــائرة ،ومــن أكثــر الــضربات إثــارة ومتعــة  للــسرعة الــشدیدة والخاطفــة لالرئیــسة فــي لعبــة ا

ســاعة فــي الــضربة ) كــم ۲۰۰( أكثــر مــن إلــىصل ســرعتها تــال تكــاد تــشاهد، وقــد  للریــشة التــي
ن االختالف یكون فـي نقطـة الـضرب أال إ ،هبة اإلبعاد ومسارها نفسالساحقة، وتلعب بطریقة ضر

ن هــدفها ٕا المـضرب لألسـفل بعـد الـضرب ،وهس ثـم یتجـأمـام الـرأ تـضرب الریـشة علـى بعـد قـدم إذ
داء الخططــي للخــصم وبــدء الــدفاع مــن جهــة الخــصم ســاس هــو كــسب نقطــة مباشــرة وتغییــر األاأل
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جم هو المسیطر بشكل دائـم علـى سـیر المبـاراة ،وتـؤدى بإرجاع الریشة عالیة ، بحیث یكون المها
                                                                             .)٥۱ ،۲۰۰۱الخلف،( من الثبات ٕواما الوثب لألعلى ٕواماما باالرتقاء إ
  :الدراسات المشابهة۲–۲
  
  ):۱۹۹٦(،دراسة عمر*
  " على بعض عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة بالعبي الكرة الطائرةتأثیر التوقف عن التدریب"
  

  هدفت الدراسة إلى
علـى بعـض عناصـر اللیاقـة )أسـبوعین-أسبوع واحـد( الكشف عن اثر التوقف عن التدریب لمدة -

  .البدنیة الخاصة بالعبي الكرة الطائرة 
  .ةالكشف عن النسب المئویة للهبوط في مستوى عناصر اللیاقة البدنی-

ـــــــة البحـــــــث  اســـــــتخدم الباحـــــــث المـــــــنهج التجریبـــــــي لمالءمتـــــــه وطبیعـــــــة البحـــــــث واشـــــــتملت عین
ًالعباً یمثلون منتخب جامعة الموصل بالكرة الطائرة وتـم تـصمیم برنـامج تـدریبي تـضمن )۱٤(على

فترة إعداد عام ولمدة ثمانیـة أسـابیع وثالثـة أیـام وبواقـع سـتة وحـدات تدریبیـة فـي األسـبوع وبمعـدل 
ریبیــة واحــدة فــي الیــوم وكــان الهــدف مــن البرنــامج تطــویر عناصــر اللیاقــة البدنیــة المختــارة وحــدة تد

  :وقد استنتج الباحث.ومن ثم الكشف عن اثر التوقف عن التدریب على مستوى هذه العناصر
ــة فــي عناصــر اللیاقــة البدنیــة نتیجــة التوقــف عــن التــدریب –۱ -أســبوع واحــد(وجــود فــروق معنوی

  )أسبوعین
 المئویة للهبوط في مستوى عناصر اللیاقة البدنیة بعد التوقف عـن التـدریب لمـدة أسـبوع النسب–۲
القــــــوة االنفجاریــــــة ) ٪ ۱‚۱٣(الرشــــــاقة) ۰٪‚۹٥(الــــــسرعة الحركیــــــة) ۰٪‚٨٨(الــــــسرعة االنتقالیــــــة(

مطاولـــــــــة القـــــــــوة )۲٪‚۲٣(المرونـــــــــة) ٪۱‚۲۲(القـــــــــوة االنفجاریـــــــــة للـــــــــذراعین)  ٪۱‚۲(للـــــــــرجلین
  ))۲٪‚٣٨(ة الجهاز الدوري التنفسيمطاول) ٪۲‚٣٤(للرجلین

ــة النــسب –٣ ــادة فــي األســبوع المئوی  للهبــوط فــي مــستوى عناصــر اللیاقــة البدنیــة ظهــرت أكثــر زی
  .الثاني من األسبوع األول

  ):۲۰۰۱(،دراسة سعودي*
أثر التوقف عن التدریب في بعض عناصر اللیاقة البدنیة واألداء المهاري على جهازي الحلق "

  "والمقابض
  : فت الدراسة إلىهد
على بعض عناصر اللیاقة البدنیة )أسبوعین-أسبوع واحد(الكشف عن التوقف عن التدریب لمدة -
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  .لدى العبي الجمناستك على جهازي الحلق والمقابض
علـى مـستوى األداء المهـاري لـدى )أسبوعین-أسبوع واحد(الكشف عن التوقف عن التدریب لمدة -

  .حلق وحصان المقابضالعبي الجمناستك على جهازي ال
) ۱۲(اســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي لمالءمتــه وطبیعــة البحــث واشــتملت عینــة البحــث علــى 

ًالعبا یمثلون منتخب محافظة نینوى بریاضة الجمناستك وقام الباحث بـالتحقق مـن تجـانس العینـة 
العناصـر االبدنیـة  بالطریقـة العمدیـة وكانـت امن حیث العمـر التـدریبي والطـول والـوزن وقـد اختیـرو

  :وتم استنتاج ما یأتي)والقوة الممیزة بالسرعة،مطاولة القوة (المختارة من قبل الخبراء 
ـــوط فـــي مـــستوى عناصـــر اللیاقـــة )أســـبوعین–أســـبوع ( أحـــدث التوقـــف عـــن التـــدریب لمـــدة –۱ هب

  ).القوة الممیزة بالسرعة،مطاولة القوة(البدنیة
هبــوط فـي مــستوى األداء المهــاري علــى )أســبوعین–ع أســبو( أحـدث التوقــف عــن التــدریب لمـدة –۲

  .جهازي الحلق وحصان المقابض
القــــوة الممیــــزة ، مطاولــــة القــــوة(النــــسب المئویــــة للهبــــوط فــــي مــــستوى عناصــــر اللیاقــــة البدنیــــة –٣

  .كانت أكثر في األسبوع الثاني منة في األسبوع األول)بالسرعة
الحلــق وحــصان (  المهــاري علــى جهــازيء النــسب المئویــة للهبــوط فــي مــستوى عناصــر األدا–٤

  .كانت أكثر في األسبوع الثاني منة في األسبوع األول) المقابض
  . كانت نسبة هبوط القوة الممیزة بالسرعة أسرع من مطاولة القوة–٥
  :إجراءات البحث–٣
  
  .م المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحثااستخد تم:منهج البحث۱–٣
العبـین یمثلـون منتخـب محافظـة )٨(اشـتمل مجتمـع البحـث علـى :همجتمع البحث وعینت۲–٣

فأصـبح   البدنیة والمهاریـةالعبین لعدم استمرارهم في االختبارات تم استبعادولفئة المتقدمین /نینوى
  .من مجتمع البحث) ٪۷٥( یمثلونالعبین)٦(أفراد العینة  عدد
 مــن حیــث العمــر التــدریبي قــام الباحــث بــالتحقق مــن تجــانس عینــة البحــث:تجــانس العینــة٣–٣

  .م اإلحصائیة لهذه المتغیراتییبین المعال) ۱(والوزن والطول والجدول 
  )۱(الجدول

  م اإلحصائیة لمتغیرات العمر والوزن والطول والعمر التدریبي لعینة البحثیالمعال
  م اإلحصائیةیعالمال         

  
    المتغیرات

  ع±  َس
معامل 
  االختالف
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  ٣‚۹۲  ٦‚۹ ۱۷٦  الطول سم
  ۱‚٤۲  ۹‚٦  ٦۷‚٥  )كغم(الوزن

  ۷‚٨۹  ۱‚٥  ۱۹  )سنة(العمرالزمني 
  ٨‚٦  ۰‚٤٣  ٥  )سنة(العمر التدریبي 

یتبین أن معامل االختالف لمتغیـرات العمـر والـوزن والطـول والعمـر التـدریبي لعینـة )۱(من الجدول
التكریتـي  (ان                  إذ یـشیر، وهـذا یـدل علـى تجـانس العینـة٪۱۰كـان اقـل مـن  البحث

ـــــــدي  أن العینـــــــة تكـــــــون متجانـــــــسة إذا كـــــــان معامـــــــل االخـــــــتالف أقـــــــل مـــــــن إلـــــــى)۱۹٨٦،والعبی
     )۱۹٨٦،٧٤،التكریتي والعبیدي()۲۰٪(

    
   لجمع البیانات المقاییستم استخدام االستبیان واالختبارات و :وسائل جمع البیانات٤–٣
  :استمارة االستبیان*

                        ر اللیاقة البدنیة الخاصةاستمارة استبیان لغرض تحدید عناص- أ
  :واالختبارات المالءمة لها

ــارات المالءمــة لهــا لــدى العبــي الریــشة مــن أجــل تحدیــد  عناصــر اللیاقــة البدنیــة الخاصــة واالختب
الطــــــــــــــــائرة وبعــــــــــــــــد اإلطــــــــــــــــالع علــــــــــــــــى المــــــــــــــــصادر ذات العالقــــــــــــــــة وتحلیــــــــــــــــل محتواهــــــــــــــــا                        

  ) ۲۰۰٤العلـــواني ،( ،)۲۰۰۲الطـــائي ،(،)۲۰۰۱،الخـــولي(،)۱۹۹٦،الزهیـــري(،)۱۹۹٥حـــسانین،(
 فــي هــذا المجــال ١تــم عــرض اســتمارة اســتبیان علــى الــسادة الخبــراء والمختــصین)۲۰۰۷،عمرأغــا(

ـــارات  ـــة الریـــشة الطـــائرة واالختب ـــي لعب ـــة الخاصـــة ف تـــضمنت مجموعـــة مـــن عناصـــر اللیاقـــة البدنی
وبعد تحدیـد أهـم العناصـر المختـارة مـن قبـل الـسادة ).۱(م المالءمة لها وكما موضح في ملحق رق

ـــى نـــسبة اتفـــاق  القـــوة (وكانـــت العناصـــر هـــي     )٪٨۰(الخبـــراء والمختـــصین والتـــي حـــصلت عل
اق و كــذلك تــم االتفــ) الممیــزة بالــسرعة للــذراعین والقــوة الممیــزة بالــسرعة للــرجلین والمرونــة والرشــاقة

  .على االختبارات المالءمة لها 
      واالختبارات األساسیة أهم المهارات  تمارة استبیان لغرض تحدیداس-ب

                                                
١   
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة    الریاضي علم تدریب          د  إیاد محمد عبد اهللا.  أ-۱
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة      قیاس وتقویم           د    إیثار عبد الكریم غزال .م. أ–۲
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  الریاضي علم تدریب الصفار          د    زیاد یونس.م. أ–٣
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة      قیاس وتقویم           یري د    سبهان محود الزه.م. أ–٤
 جامعة الموصل/ التربیة الریاضیة  كلیة الریاضي علم تدریب         د    نبیل محمد عبد اهللا  .م  –٥
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  :المالءمة لها
 المالءمــة لهــا لــدى العبــي الریــشة الطــائرة وبعــد تمــن اجــل تحدیــد المهــارات األساســیة  واالختبــارا

  )۱۹٨۷الجلبـــي ،( ،)۱۹٨۷الــصراف ،( اإلطــالع علــى المــصادر ذات العالقــة وتحلیــل محتواهــا
ـــواني ،( ،)۲۰۰۲ ،الطـــائي(،)۲۰۰۱،الخـــولي(،)۲۰۰۰البكـــري ،(،)۱۹۹٦،الزهیـــري(  )۲۰۰٤العل
ـــــراء ، )۲۰۰۷،عمـــــر أغـــــا(،)۲۰۰٥جـــــالل ، ( ـــــسادة الخب ـــــى ال ـــــم عـــــرض اســـــتمارة اســـــتبیان عل ت

 فـــي هـــذا المجـــال تـــضمنت مجموعـــة مـــن المهـــارات األساســـیة  فـــي الریـــشة الطـــائرة ٢والمختـــصین
وبعد تحدید أهـم العناصـر المختـارة ).۲( ملحق رقم واالختبارات المالءمة لها وكما هو موضح في

اإلرســال (وكانــت) ٪٨٥( والتــي حــصلت علــى نــسبة اتفــاق ۲مــن قبــل الــسادة الخبــراء والمختــصین
  .واالختبارات الخاصة بها) العالي الطویل واإلرسال الواطئ القصیروالضربة الساحقة

البدنیــة  لموضــوعیة لالختبــاراتعلــى الــرغم مــن تــوفر معــامالت الــصدق والثبــات وا:االختبــارات*
والمهاریــة ، وهــي اختبــارات مــستخدمة فــي العدیــد مــن الدراســات ،فقــد قــام الباحــث بعرضــها علــى 

فـي علـم الـنفس والقیـاس والتقـویم واالختبـارات باإلضـافة  ١مجموعة من الـسادة الخبـراء والمختـصین
متهــا للتطبیــق علــى إلــى تخــصص بعــضهم فــي ألعــاب المــضرب وأكــدوا جمــیعهم صــالحیتها ومالء

  :وكانت االختبارات البدنیة كاألتي.عینة البحث
  : االختبارات البدنیة-أ

   مرات٣× متر۹اختبار الركض المرتد  :ًاوال
  . قیاس الرشاقة:الهدف من االختبار -
ن تكـون المـسافة ین متـوازییرسم خط وأملعب كرة طائرة قانوني بدون شبكة، :األدوات المطلوبة -

  .   مع ساعة توقیت ،حكم مؤقت، ومسجل )  أمتار۹ ( بینهما بعرض
شــارة یقــوم یقــف المختبــر خلــف خــط البدایــة للملعــب وعنــد ســماع ومــشاهدة اإل : إجــراء االختبــار-

                                                
۲  
    جامعة الموصل  /د  ولید وعداهللا علي          طراق تدریس    كلیة التربیة الریاضیة.م. أ–۱
    جامعة الموصل  /د  إیثار عبد الكریم غزال    قیاس وتقویم      كلیة التربیة الریاضیة.م.أ –۲
    جامعة الموصل  /سبهان محمود الزهیري    قیاس وتقویم       كلیة التربیة الریاضیةد .م.أ –٣
    الموصل  جامعة /غیداء سالم عزیز          قیاس وتقویم      كلیة التربیة الریاضیةد .م.أ –٤
    جامعة الموصل  /مدرب     كلیة التربیة الریاضیة/ولید ذنون یونس           علم نفس.   م–٥
                               جامعة الموصل  /م  أیاد علي                   اختبارات          كلیة التربیة الریاضیة. م–٦
   جامعة الموصل بالریشة الطائرة السید  بسام علي محمد     مدرب منتخب–۷
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 الجهـة إلـى نقطـة البدایـة ثـم یعـود إلـى الجهـة الثانیـة ثـم یعـود إلـىقـصى سـرعة أالمختبر بالجري ب
  .)مرات٣(  وهكذاالثانیة

 المسافة المحددة ابتداء مـن إعـالن البـدء وحتـى  للمختبر الزمن الذي قطع فیهیسجل: التسجیل -
   ).٣٦۹ ،۱۹۹٥حسانین ،( خط النهایة هتجاوز

-  ). ثـا۱۰(اختبار ثني الذراعین ومدهما على جهاز المتـوازي الـواطئ خـالل :ًثانیا
  .قیاس القوة الممیزة بالسرعة للذراعین:الهدف من االختبار

  . ، ساعة توقیتئجهاز متوازي واط:بةاألدوات المطلو-

وعنــد  ) يءالــواط( مــن وضــع االســتناد األمــامي بالیــدین علــى جهــاز المتــوازي : إجــراء االختبــار-
    المختبر بثني الذراعین ومدهما كامالأسماع إشارة البدء یبد

  ). ثا۱۰(تسجل عدد المرات الثني والمد للذراعین خالل :  التسجیل-

  : عند تطبیق االختبار هناك بعض الشروط -

  .استقامة جسم الالعب وعدم التوقف عند أداء االختبار-۱

  )۲۰۰۲،۱۲۹المشهداني ،. (  یالحظ ثني ومد الذراعین بصورة كاملة-٣

  ) . ثواني٥(ألقصى مسافة خالل اختبار الوثب لألمام  :ًثالثا
  .قیاس القوة الممیزة بالسرعة للرجلین :  الهدف من االختبار -

  ، شریط قیاس ، ساعة توقیت ) متر ۲٥ –۲۰(أرض ملعب في حدود : دوات المطلوبة  األ-

ـــار - ـــدء یقـــوم المختبـــر    :  إجـــراء االختب ـــد ســـماع إشـــارة الب ـــركبتین كـــامال، وعن مـــن وضـــع ثنـــي ال
 األمــام وألقــصى مــسافة ممكنــة ، مــع عــدم لمــس أي جــزء مــن الجــسم لــألرض مــا عــدا إلــىبالوثــب 

   .ن الخطوط المرسومةالقدمین وعدم الخروج ع

  ).  ۲۰۰۲،۱٣۰المشهداني، )(ثواني٥(قیاس المسافة التي وصل إلیها المختبر خالل:  التسجیل -

  . األمام واألسفل من الوقوف على الصندوقإلىاختبار ثني الجذع  :ًرابعا
  . قیاس المرونة للعمود الفقري :  الهدف من االختبار -
ســــم مثبتــــة عمودیــــا علــــى ٥۰ســــم ، مــــسطرة بطــــول ٥۰عــــه صــــندوق ارتفا:  األدوات المطلوبـــة -

موازیــا للحافــة الــسفلى ) ٥۰(موازیــا لــسطح الــصندوق ورقــم) صــفر ( الــصندوق بحیــث یكــون رقــم
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  .للصندوق 
یقف المختبر فوق الصندوق والقدمان مـضمومتان مـع تثبیـت القـدمین علـى :  إجراءات االختبار-

 األمـــام إلـــىین ، ثـــم یقـــوم المختبــر بثنـــي جذعـــه حافــة الـــصندوق مـــع االحتفـــاظ بــالركبتین ممـــدودت
واألسفل محاوال تمریر أصـابع الیـد فـي مـستوى اقـل مـن سـطح الـصندوق والثبـات فـي هـذا الوضـع 

  . لحساب القراءة بالسنتمتر السالب أو الموجب وذلك عن مستوى سطح الصندوق 
  :  طریقة التسجیل -
  .  كانت القراءة بالسالب وبالسنتمتر لم تصل أطراف األصابع مستوى سطح الصندوق  إذا-
  .  إذا تخطت أطراف األصابع مستوى سطح الصندوق كانت القراءة بالموجب وبالسنتمتر -
  .                )٣٤٦، ۱۹۹٥حسانین ، (ثانیة ) ٣ – ۲( لمدة بالوضعالثبات و  یجب عدم ثني الركبتین-
            :                        االختبارات المهاریة -ب
  .الواطيء اختبار اإلرسال القصیر :ًأوال
  .رسال القصیر  لمهارة اإلالدقةقیاس :  هدف االختبار- 

مضارب ریشة ، كرات ریشة الطائرة ، حبل مطاطي ، ملعب مخطط : دوات المطلوبة األ- 
  ).        ٣(في ملحق رقم )۱( رقم بتصمیم االختبار ،كما في الشكل

ســـم مـــن المركـــز  ) ٥٥‚٨(نـــصف قطـــر) درجـــات ٥( منطقـــة: تي أة كمـــا یـــیبلـــغ قیـــاس كـــل منطقـــ -
) ۹٦‚٥( قطرهــــانــــصف ) د رجــــات ٣(ومنطقــــة .ســــم) ۷٦( ، نــــصف قطرهــــا)درجــــات٤( ومنطقــــة

  .رسال باقي منطقة اإل) درجة ۱(ومنطقة.  سم) ۱۱۷(نصف قطرها )درجة ۲(ومنطقة ).سم 

ـــذ االختبـــار  - ـــة۲۰(ویرســـل ) × (رســـال یقـــف المرســـل فـــي مكـــان اإل: طریقـــة تنفی ـــى ) محاول عل
محـاوال إسـقاط ) سـم ٥۱(مجموعتین بحیث تمر الریشة مـن بـین الـشبكة والحبـل الـذي یرتفـع عنهـا 

  .علىالریشة على المنطقة ذات الدرجة األ

 مكــان ســقوط الریــشة ، الریــشة التــي تقــع علــى خــط علــى وفــقتعطــى الدرجــة :  حــساب النقــاط  -
بكة وال یـسقط شیمـر مـن بـین الحبـل والـ رسـال الـذي الى ، اإلبین منطقتین تعطى الدرجة األعلـ

خرى،الدرجــة أرســال الــذي یــصطدم بالحبــل یعــاد مــرة علــى إحــدى المنــاطق یعطــى صــفرا ، اإل
  ).٦۲، ۲۰۰۱الخلف،) (محاولة ۲۰( الالنهائیة هي مجموع

  .اختبار اإلرسال العالي الطویل  :ًثانیا
  . ال العالي الطویل قیاس دقة مهارة اإلرس:  هدف  االختبار-
 ریشة ، كرات ریشة الطائرة ،ملعـب مخطـط بتـصمیم االختبـار كمـامضارب :  األدوات المطلوبة-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ). ٣(في الملحق رقم )۲(في الشكل رقم 
رســال بــشكل عــال ویقــوم باإل) ×(یقــف الالعــب المرســل فــي المنطقــة :  طریقــة تنفیــذ االختبــار-

 ه ویـدهومـن ثـم مـن فـوق الالعـب الـذي یحمـل مـضربوطویل بحیث تعبر الریشة من فـوق الـشبكة 
على ، ویقوم سقاط الریشة في المنطقة ذات الدرجة األ إمحاوال ) ٠ (ممدودة لألعلى في المنطقة 

  . محاولة )۱۲( رسال إب
  : حساب النقاط  - 
 .  مكان سقوط الریشة على وفقتعطى الدرجة  - 

 . على ألارجة الریشة التي تقع على خط بین منطقتین تعطى الد - 

 ) . ۱۲( إرساالت من أصل ) ۱۰( النتیجة النهائیة هي مجموع أفضل  - 

 Ray Collins & Patrick ،51-48 ,1978).(۱‚۲‚٣‚٤‚٥( النقاط مقسمة من  - 

Hadges (        
   .اختبار الضربة الساحقة :ًثالثا

  . قیاس اإلنجاز لمهارة الضربة الساحقة : هدف االختبار  -
مـــضارب ریـــشة ، كـــرات ریـــشة الطـــائرة ، حبـــل مطـــاطي ، قـــوائم إضـــافیة : المطلوبـــة دوات األ -

) ٣( رقـم مساعد ، ملعب ریشة مخطط بتصمیم االختبـار كمـا فـي الـشكل) سم ۲۱٣(بارتفاع 
  ).  ٣(في ملحق رقم (

ویقوم برد الریشة المرسلة ) ×(یقف الالعب في المكان المخصص له :  طریقة تنفیذ االختبار- 
بضربة ساحقة قویة محاوال إسقاطها في المنطقة ذات الدرجة األعلى ) ٠(المنطقة المقابلة له من 

) سم ٦۰(بشرط أن تمر الریشة من فوق الشبكة ومن تحت الحبل المثبت خلف الشبكة على بعد 
  . محاولة مع مالحظة قوة الضربة الساحقة) ۲۰(، ویقوم الالعب بأداء ) سم ۲۱٣( وبارتفاع

  : اط  حساب النق-
  )  . ۱‚۲‚٣‚٤‚٥( مقسمة وفق المناطق وهي  تعطى الدرجة على وفق مكان سقوط الریشة -
 . إذا لم تعبر الریشة من فوق الشبكة وتحت الحبل أو سقطت خارج المناطق تعطى صفرا  -
 . الریشة التي تقع على خط بین منطقتین تعطى الدرجة األعلى  -
 ).٦٥، ۲۰۰۱الخلف ، (ولة محا) ۲۰(الدرجة النهائیة هي مجموع درجات  -

  : األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث٥–٣
  
ــــــــرب ( ــــــــق یقــــــــیس ألق ــــــــزان دقی ــــــــت - غــــــــم۱۰۰ می ــــــــاس  -ســــــــاعة توقی                  )متــــــــر ٥۰(شــــــــریط قی

مــضارب الریــشة الطــائرة  -)لمنــاطق لعــب الكــرات فــي االختبــارات(رقــام توضــیحیة أ-الصــق ورقــي
ملعــب ریــشة طــائرة  -ریــشة) ۷٨(  عــدد یــونكسقانونیــة نــوع   كــرات الریــشة الطــائرة-  )٤(عــدد 
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 االختبـارات عـدد مـنعمـدة خـشبیة الزمـة لأقـوائم إضـافیة مـع  -۱عـدد ) شـبكة +قوائم  ( هوملحقات
  .)المهاریة

  :تطبیق التجربة المیدانیة٥–٣

دورات تدریبیــة متوســطة تكونــت كــل  اشــتمل المنهــاج التــدریبي علــى ثالثــة:المنهــاج التــدریبي*
 وتـم تنفیــذ المنهـاج التــدریبي للفتــرة ًأســبوعیاورة مـن ثالثــة أسـابیع وبواقــع ثـالث وحــدات تدریبیـة د

  )٤(ملحق رقمال موضح في هووكما۲۰۰٨ / ٥/  ۷ولغایة۲۰۰٨ / ٣ /٥من 

  :التجربة االستطالعیة*
  
علـى منتخـب جامعـة الموصـل ٨/٥/۲۰۰٨ الموافـق الخمـیسیـوم  تطبیق التجربة االسـتطالعیة تم

 وكـذلك ٣ كیفیة تطبیـق االختبـار مـن قبـل الباحـث وفریـق العمـلیشة الطائرة وذلك للتعرف علىبالر
  .األخطاء المحتملة لتفادیها أثناء تطبیق االختباراتعلى 

  ختبارات تحدید المستوى واختبارات التوقف لألسابیع األربعة*

 علــى بعــض عناصــر بهــدف تحدیــد المؤشــرات العلمیــة لآلثــار الناتجــة عــن التوقــف عــن التــدریب
اللیاقــة البدنیــة الخاصــة وعــدد مــن المهــارات األساســیة  لــدى العبــي الریــشة الطــائرة قــام الباحــث 

، ١١/٥(وذلك في أیام األحد مـن كـل أسـبوع                                   بإجراء االختبارات
  :  وكانت على النحو األتي) ٢٠٠٨/ ٦/ ٨  ،١/٦ ،٢٥/٥، ١٨/٥

ً لالعبین بعد التوقـف عـن التـدریب مباشـرة تتم إجراء االختبارا: تحدید المستوى اختبارات–۱
القـــوة الممیـــزة بالـــسرعة (فـــي بعـــض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة الخاصـــة التـــي حـــددها الخبـــراء وهـــي 

وكــــذلك فــــي عــــدد مــــن المهــــارات ) للـــذراعین والقــــوة الممیــــزة بالــــسرعة للــــرجلین والمرونــــة والرشـــاقة
والـضربة  اإلرسـال العـالي الطویـل واإلرسـال الـواطئ القـصیر(ها الخبـراء وهـي األساسیة التـي حـدد

  .لدى العبي الریشة الطائرة) الساحقة

                                                
3    
  جامعة الموصل/ د    سبھان محمود الزھیري    قیاس وتقویم    كلیة التربیة الریاضیة .م. ا–١
  جامعة الموصل/ د     ولید ذنون یونس            علم نفس         كلیة التربیة الریاضیة . م –۲

  جامعة الموصل/ ارات        كلیة التربیة الریاضیة م      ایاد علي محمد              اختب. م–٣
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  : اختبارات التوقف لألسابیع األربعة–۲

لمــدة أســبوع واحــد وأســبوعین (تـم إجــراء االختبــارات لعینــة البحـث بعــد تــوقفهم الكامــل عــن التـدریب 
عــدد مــن المهــارات  بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة الخاصــة و فــي)وثالثــة أســابیع وأربعــة أســابیع 
  .األساسیة  في الریشة الطائرة

أربعــة ،ثالثــة أســابیع ،أســبوعین ،أســبوع ( وقــد راعــى الباحــث إجــراء االختبــارات فــي التوقــف لمــدة
فـي ظــروف مـشابهة وموحـدة مــن حیـث المكـان ووقــت االختبـار وكـذلك األجهــزة واألدوات ) أسـابیع
دمة وتسلسل الالعب خالل االختبار وكذلك راعى الباحث أن تكون عملیة اإلحماء موحدة المستخ

  .وتسلسل محتواها من التمارین وتقسیمها الزمني

  :جات اإلحصائیةالالمع۷–٣

  المئویةالنسبة - - االنحراف المعیاري - الوسط الحسابي -

  )۱٥٨ –۱۹۹۹،۱۰۱، والعبیديالتكریتي (  )ت(اختبار  -معامل االختالف    -

  

  

  : ومناقشة النتائج وتحلیلعرض–٤

  :عرض النتائج وتحلیلها۱–٤

عرض نتائج اختبار تحدید المستوى واختبارات التوقف عن التدریب لألسابیع *
  األربعة لعناصر اللیاقة البدنیة الخاصة وعدد من المهارات األساسیة

تدریب األسابیع عرض نتائج اختبار تحدید المستوى واختبارات التوقف عن ال*
  األربعة لعناصر اللیاقة البدنیة 

  )۲(الجدول                                      
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یبین المعالیم اإلحصائیة والمتغیرات الختبارات تحدید المستوى والتوقف عن التدریب لعناصر 
  اللیاقة البدنیة لألسابیع األربعة

البحث في اختبار تحدید المستوى واالختبـارات یبین المعالیم اإلحصائیة والمتغیرات لعینة )۲(الجدول
بعــد التوقــف عــن التــدریب لألســابیع األربعــة لعــدد مــن عناصــر اللیاقــة البدنیــة الخاصــة لــدى العبــي 

  الریشة الطائرة
عرض نتائج اختبار تحدید المستوى واختبارات التوقف عن التدریب األسابیع  *

  األربعة للمهارات األساسیة
  )٣(الجدول.  

ن المعالیم اإلحصائیة والمتغیرات الختبارات تحدید المستوى والتوقف عن التدریب لعدد من  یبی
  المهارات األساسیة لألسابیع األربعة                    

  الرشاقة

  )ثا(

القوة الممیزة 
  بالسرعة للذراعین

  )تكرار(

القوة المیزة بالسرعة 
  للرجلین

  )متر(

  المرونة
  

  )سـم(

  
  لمعالیم اإلحصائیةا

  
  
  
  
  
  

  االختبارات
  

  ع±  َس  ع±  َس  ع±  َس  ع±  َس

  ١‚٤٥  ١۲  ۰‚٤۲  ١٦‚٥٦  ۰‚٨٩  ١۲  ۰‚٤۰  ١٣‚٧٨  تحدید المستوى

اختبار التوقف 
  لألسبوع األول

۰٧٣  ١٥‚٣‚۰  ١‚٣٣۰  ٨١‚۰  ۰٨٦  ١٥‚٤‚۰  ۲٣٧  ٩‚١‚۲  

اختبار التوقف 
   لثانيلألسبوع

٤٣  ١٥‚١٣‚۰  ۰٥١  ٩‚٦‚۰  ٧٣  ١٤‚٦٥‚۰  ١‚٧٣  ٨‚٦٨  

اختبار التوقف 
  الثالثلألسبوع 

٤٧  ١٥‚٤٨‚۰  ۰۲‚٤  ٩۰‚۰  ٥٤  ١٤‚٣٨‚۰  ١‚٧٤  ٧‚٥  

اختبار التوقف 
   لرابعلألسبوع

٤٨  ١٥‚٧٦‚۰  ٨  ٧‚٦٦۲‚۰  ١‚٨٦۲  ٦٦‚۰  ١‚٦٨  ٦‚٧٨  
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یبین المعالیم اإلحصائیة والمتغیرات لعینة البحث في اختبار تحدید المستوى واالختبـارات )٣(الجدول
  بعد التوقف عن التدریب لألسابیع األربعة لعدد من المهارات األساسیة لدى العبي الریشة الطائر

  
  
  
  

 یب تحدید المستوى والتوقف عن التدرختبارات عرض نتائج ا •
  قوة المییزة بالسرعة للذراعینلألسابیع األربعة لل

  )٤(جدول
  التدریب ختبارات تحدید المستوى والتوقف عنالم اإلحصائیة ییبین متغیرات البحث والمعال

  قوة المییزة بالسرعة للذراعین لللألسابیع األربعة

اإلرسال الواطئ 
  القصیر

اإلرسال العالي 
  البعید

  الكبس الساحق
  
  لمعالیم اإلحصائیةا

  
  
  
  
  

  االختبارات

  ع±  َس  ع±  َس  ع±  َس

  ۲‚۰٤  ٨٣‚١٦  ۲‚١٩  ٣٤  ۲‚۰٩  ٧١  د المستوىتحدی

اختبار التوقف 
  لألسبوع األول

٨٣  ٣‚٩٣  ٦٥‚٦٦‚۲٥٦  ٩‚۲  ٥٦  ٧٧‚٨٣‚۲  

اختبار التوقف 
   لثانيلألسبوع

٧  ٦٤‚٣٣‚۲   ٦‚۲٣١  ٧٦‚١٦  ١‚٨٦  ٨‚۲  

اختبار التوقف 
  الثالثلألسبوع 

٧٨  ٦١‚٨٣‚۲  ٨‚۲٣‚١٦  ٧٤  ١‚٤٧  ٦  

اختبار التوقف 
   لرابعلألسبوع

٩  ٥٩‚١٦۲‚۲  ٣‚۲٤  ٧١  ١‚٩٦  ٤۷‚٤  
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   ۲‚٥۷=قیمة ت الجدولیة، ٥)=۱–٦( وأمام درجة حریة ۰٥،۰ ≤ معنوي عند نسبة خطأ*
  )٣٥٤‚۱۹۹٦،والعبیدي التكریتي(

وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین اختبــار تحدیــد المــستوى واختبــارات ) ٤(یتبــین مــن الجــدول 
ــذراعین ) ل والثــاني والثالــث والرابــعاألو(التوقــف بعــد األســبوع فــي عنــصر القــوة الممیــزة بالــسرعة لل

ـــــــــــــین المتوســـــــــــــطات  ـــــــــــــت قـــــــــــــیم الفـــــــــــــرق ب ـــــــــــــد المـــــــــــــستوى إذ كان ـــــــــــــار تحدی ولمـــــــــــــصلحة اختب
علـــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــوالي والنـــــــــــــــــــــــسبة المئویـــــــــــــــــــــــة للهبـــــــــــــــــــــــوط )٤‚٣٤(،)۲‚۹٨(،)۲‚۹٤)(۱‚٦۷(
ـــــــــوالي وقیمـــــــــة  )٣٦‚۱٧(،)۲٤‚٨٣(،)۲٤‚٥٠(،)۱٣‚۹١( ن المحـــــــــسوبة مـــــــــا بـــــــــی) ت(علـــــــــى الت
وهي أصغر من ، ۲‚٥۷=الجدولیة ) ت(على التوالي بینما كانت قیمة)۱۰‚۲۷(،)٨‚۲۱(،)۷(،)٥(

اختبــار (المحــسوبة ممــا یــدل علــى وجــود الفــروق المعنویــة ولمــصلحة                 ) ت(قیمــة 
  ).تحدید المستوى

 تحدید المستوى والتوقف عن التدریب ختبارات عرض نتائج ا •
  ة المییزة بالسرعة للرجلینقولألسابیع األربعة لل
  )٥(جدول

  المعالم اإلحصائیة
  

  االختبارات
  ع±  َس

الفرق بین 
  الوسطین

قیمة ت 
  وبةالمحس

النسبة المئویة 
  للهبوط

  ۰‚٨٩  ١۲  تحدید المستوى

  ۰‚٨١  ١۰‚٣٣  األسبوع األول

٦۷‚۱  ٥*  ۹۱‚۱٣%  

  ۰‚٨٩  ١۲  تحدید المستوى

  ۰‚٥١  ٩‚۰٦  األسبوع الثاني 

۹٤‚۲  ۷*  ٥‚۲٤%  

  ۰‚٨٩  ١۲  تحدید المستوى

  ۰‚٤۰  ٩‚۰۲  األسبوع الثالث 

۹٨‚۲  ۲۱‚٨٣  *٨‚۲٤%  

  ۰‚٨٩  ١۲  تحدید المستوى

  ۰‚٨۲  ٧‚٦٦  األسبوع الرابع

٤‚٣٤  ۲۷‚۱۰*  ۱۷‚٣٦%  
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  التدریب ختبارات تحدید المستوى والتوقف عنالم اإلحصائیة ییبین متغیرات البحث والمعال
   قوة المییزة بالسرعة للرجلین لللألسابیع األربعة

  ۲‚٥۷=قیمة الجدولیة، ٥)=۱–٦( وأمام درجة حریة ۰٥،۰ ≤ معنوي عند نسبة خطأ*
وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین اختبــار تحدیــد المــستوى واختبــارات ) ٥(یتبــین مــن الجــدول 

وة الممیــزة بالــسرعة للــرجلین فــي عنــصر القــ) األول والثــاني والثالــث والرابــع(التوقــف بعــد األســبوع
ـــــــــــــین المتوســـــــــــــطات  ـــــــــــــت قـــــــــــــیم الفـــــــــــــرق ب ـــــــــــــد المـــــــــــــستوى إذ كان ـــــــــــــار تحدی ولمـــــــــــــصلحة اختب

علـــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــوالي و النـــــــــــــــــــــسبة المئویـــــــــــــــــــــة للهبـــــــــــــــــــــوط )۲‚۱٨(،)۲‚۱٨(،)۱‚۹۱(،)۱‚٥٢(
المحــــــــــــــــــــــسوبة ) ت(علــــــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــــــوالي وقیمــــــــــــــــــــــة )٢٢.٣٤(،)۱٣‚۱٦(،)۱۱‚٥٣(،)٩.١٧(
وهـي ، ۲‚٥۷=الجدولیـة ) ت(مـا كانـت قیمـةعلى التوالي بین)۱۰‚۹٦(،)۱۱‚٥۷(،)٨‚٥٤(،)٦‚۲٣(

اختبار (         المحسوبة مما یدل على وجود الفروق المعنویة ولمصلحة ) ت(أصغر من قیمة 
  ).تحدید المستوى

  
 تحدید المستوى والتوقف عن التدریب ختبارات عرض نتائج ا •

  المعالم اإلحصائیة
  

  االختبارات
  ع±  َس

الفرق بین 
  الوسطین

قیمة ت 
  المحسوبة

النسبة المئویة 
  للهبوط

  ۰‚٤۲  ١٦‚٥٦  تحدید المستوى

  ۰‚٨٦  ١٥‚۰٤  األسبوع األول

١.٥٢  ۲٩.١٧  *٦‚٣%  

  ۰‚٤۲  ١٦‚٥٦  تحدید المستوى

  ۰‚٧٣  ١٤‚٦٥  األسبوع الثاني 

۹۱‚۱  ٥٣  *٨‚٥٤‚۱۱%  

  ۰‚٤۲  ١٦‚٥٦  تحدید المستوى

  ۰‚٥٤  ١٤‚٣٨  األسبوع الثالث 

۱٨‚۲  ٥۷‚۱۱*  ۱٦‚۱٣%  

  ۰‚٤۲  ١٦‚٥٦  تحدید المستوى

  ۰‚٦٦  ١۲‚٨٦  األسبوع الرابع
٣‚٧  ۰۲‚۱٣٤  *٥،۲۲%  
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  مرونةلألسابیع األربعة لل
  )٦(جدول

  التدریب ختبارات تحدید المستوى والتوقف عنالحصائیة م اإلییبین متغیرات البحث والمعال 
  مرونة لللألسابیع األربعة

  ۲‚٥۷=قیمة الجدولیة، ٥)=۱–٦( وأمام درجة حریة ۰٥،۰ ≤ معنوي عند نسبة خطأ*
وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین اختبـــار تحدیـــد المـــستوى واختبـــارات )٦(یتبـــین مـــن الجـــدول 
فـي عنـصر المرونـة ولمـصلحة اختبـار تحدیـد ) األول والثـاني والثالـث والرابـع(التوقف بعد األسـبوع

ـــین المتوســـطات ـــرق ب ـــت قـــیم الف ـــى التـــوالي و )٥‚۲۲(،)٤‚٥(،)٣‚٣۲(،)۲‚۷۹(المـــستوى إذ كان عل
المحــسوبة ) ت(علــى التــوالي وقیمــة )٤٣‚٥(،)٣۷‚٥(،)۲۷‚٦٦(،)۲٣‚۲٥(لمئویــة للهبــوط النــسبة ا

وهـــي ، ۲‚٥۷=الجدولیـــة ) ت(علـــى التـــوالي بینمـــا كانـــت قیمـــة ) ۹‚٥٦(،)۷‚۷۱(،)٦‚۲٥(،)٤‚۱(
اختبـار تحدیـد (المحـسوبة ممـا یـدل علـى وجـود الفـروق المعنویـة ولمـصلحة ) ت(أصغر من قیمة 

  ).المستوى
 لألسابیع األربعة تحدید المستوى والتوقف عن التدریب ختبارات عرض نتائج ا*

  المعالم اإلحصائیة
  

  االختبارات
  ع±  َس

الفرق بین 
  الوسطین

قیمة ت 
  المحسوبة

النسبة المئویة 
  للهبوط

  ١‚٤٥  ١۲  تحدید المستوى

  ۲‚٣٧  ٩‚۲١  األسبوع األول

۷۹‚۲  ۱‚٤*  ۲٥‚۲٣%  

  ١‚٤٥  ١۲  تحدید المستوى

  ١‚٧٣  ٨‚٦٨  األسبوع الثاني

٣۲‚٣  ۲٦٦  *٦‚٥‚۲۷%  

  ١‚٤٥  ١۲  تحدید المستوى

  ١‚٧٤  ٧‚٥  األسبوع الثالث

٤‚٥  ۷۱‚۷*  ٣‚٥۷%  

  ١‚٤٥  ١۲  تحدید المستوى

  ١‚٦٨  ٦‚٧٨  األسبوع الرابع

۲۲‚٥٦  ٥‚۹*  ٤٣‚٥%  
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  للرشاقة
  )۷(جدول

  التدریب ختبارات تحدید المستوى والتوقف عنالم اإلحصائیة ییبین متغیرات البحث والمعال
    للرشاقة لألسابیع األربعة

                                    ۲‚٥۷= الجدولیةتقیمة،)٥=۱–٦(وأمام درجة حریة۰٥،۰≤معنوي عند نسبة خطأ*
وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین اختبـــار تحدیـــد المـــستوى واختبـــارات )۷(یتبـــین مـــن الجـــدول 

فـي عنـصر الرشـاقة ولمـصلحة اختبـار تحدیـد ) األول والثـاني والثالـث والرابـع(األسـبوعالتوقف بعـد 
علــى التــوالي و )۱‚۹٨( ،)۱‚۷(،)۱‚٣٥(،)۱‚۲٥(المــستوى إذ كانــت قــیم الفــرق بــین المتوســطات 

المحــسوبة ) ت(علــى التــوالي وقیمــة )۱٤‚٣٦(،)۱۲‚٣٣(،)۹‚۷۹(،)۹‚۰۷(النــسبة المئویــة للهبــوط 
الجدولیة ) ت(على التوالي بینما كانت قیمة                  ) ٨‚۹٦(،)٦‚۹۰(،)٦‚٦٥(،)٣‚٥٦(
ـــــى وجـــــود الفـــــروق المعنویـــــة ) ت(وهـــــي أصـــــغر مـــــن قیمـــــة ، ۲‚٥۷= ـــــدل عل المحـــــسوبة ممـــــا ی

تكــون ) الرشــاقة(االختبــار ألن هــذا ) الوســط الحــسابي األقــل ()اختبــار تحدیــد المــستوى(ولمــصلحة
   .األفضلیة فیه للوقت األقل

  المعالم اإلحصائیة
  

  االختبارات
  ع±  َس

الفرق بین 
  الوسطین

قیمة ت 
  المحسوبة

النسبة المئویة 
  للهبوط

  ۰‚٤۰  ١٣‚٧٨  المستوىتحدید 

  ۰‚٧٣  ١٥‚۰٣  األسبوع األول

۲٥‚۱  ٣‚٥٦*  ۰۷‚۹%  

  ۰‚٤۰  ١٣‚٧٨  تحدید المستوى

  ۰‚٤٣  ١٥‚١٣  األسبوع الثاني 

٣٥‚۱  ٦‚٦٥*  ۷۹‚۹%  

  ۰‚٤۰  ١٣‚٧٨  تحدید المستوى

  ۰‚٤٧  ١٥‚٤٨  األسبوع الثالث 

۷‚۱  ۹۰‚٣٣  *٦‚۱۲%  

  ۰‚٤۰  ١٣‚٧٨  تحدید المستوى

  ۰‚٤٨  ١٥‚٧٦   األسبوع الرابع 

۹٨‚۱  ۹٣٦  *٨‚٦‚۱٤%  
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نتائج اختبار تحدید المستوى واختبارات التوقف عن التدریب لألسابیع عرض  *
  األربعة لعدد من المهارات األساسیة

 تحدید المستوى واختبارات التوقف عن التدریب لألسابیع نتائج اختبار عرض *
  إلرسال الواطئ القصیرل األربعة

  )٨(جدول
د المستوى واختبارات التوقف عن التدریب تحدییبین متغیرات البحث والمعالم اإلحصائیة الختبار 

  لألسابیع األربعة لإلرسال الواطئ القصیر

  ۲‚٥۷=الجدولیةقیمة ، ٥)=۱–٦( وأمام درجة حریة ۰٥،۰ ≤ معنوي عند نسبة خطأ*
  

وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة معنویـــــــة بـــــــین اختبـــــــار تحدیـــــــد المـــــــستوى           )٨(یتبـــــــین مـــــــن الجـــــــدول 
فـي مهـارة اإلرسـال الـواطئ القـصیر ) األول والثاني والثالـث والرابـع(واختبارات التوقف بعد األسبوع

ولمـــــــــــــــــــــصلحة اختبـــــــــــــــــــــار تحدیـــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــستوى إذ كانـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــیم الفـــــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــــین 
ـــــــــوط )۱۱‚٨٤(،)٩‚١٧(،)٦‚٦٧،(،)٥‚٣٤(المتوســـــــــطات ـــــــــسبة المئویـــــــــة للهب ـــــــــى التـــــــــوالي والن عل

المحـــــــــــــــــــــــــسوبة ) ت(علـــــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــــوالي وقیمـــــــــــــــــــــــــة )۱٦‚٦۷(،)١۲‚٩١(،)٩‚٣٩(،)۷‚٥۲(

  المعالم اإلحصائیة
  

  االختبارات
  ع±  َس

الفرق بین 
  الوسطین

قیمة ت 
  المحسوبة

النسبة المئویة 
  للهبوط

  ۲‚١٩  ٧١  تحدید المستوى

  ۲‚٥٦  ٦٥.٦٦  األسبوع األول
٥‚٣٤  ۰٥  *٤‚٧۲‚٧%  

  ۲‚١٩  ٧١  تحدید المستوى

  ١‚٨٦  ٦٤.٣٣  األسبوع الثاني 

٥  ٦‚٦٧۲‚٩‚٣٩  *٦%  

  ۲‚١٩  ٧١  تحدید المستوى

  ١‚٤٧  ٦١.٨٣  األسبوع الثالث 

٩‚١٧  ۰١‚٩١  *٩‚٤۲%  

  ۲‚١٩  ٧١  تحدید المستوى

  ١‚٩٦  ٥٩.١٦  األسبوع الرابع

١٦‚٦٧  *١٤‚٩٣  ١١‚٨٤%  
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 وهــي ۲‚٥۷=الجدولیــة ) ت(علــى التــوالي بینمــا كانــت قیمــة) ۱٤‚۹٣(،)٩‚۰٤(،)٦‚٥۲(،)٤‚۰۷(
                 صلحةالمحـــــــسوبة ممـــــــا یـــــــدل علـــــــى وجـــــــود الفـــــــروق المعنویـــــــة ولمـــــــ) ت(أصـــــــغر مـــــــن قیمـــــــة 

  ).تحدید المستوى اختبار(
 تحدید المستوى واختبارات التوقف عن التدریب نتائج اختبارعرض  •

  العالي البعیدإلرسال ل لألسابیع األربعة
    )٩(جدول  

یبین متغیرات البحث والمعالیم اإلحصائیة الختبار تحدید المستوى واختبارات التوقف عن التدریب 
  بعة لإلرسال العالي البعید األر لألسابیع

  ۲‚٥۷=قیمة الجدولیة، ٥)=۱–٦( وأمام درجة حریة ۰٥،۰ ≤ معنوي عند نسبة خطأ*
لـــة معنویـــة بـــین اختبـــار تحدیـــد المـــستوى واختبـــارات وجـــود فـــروق ذات دال)۹(یتبـــین مـــن الجـــدول 
فــي مهــارة اإلرســال العــالي البعیــد ولمــصلحة ) األول والثــاني والثالــث والرابــع(التوقــف بعــد األســبوع

تحدیــــــــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــــــــستوى إذ كانــــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــــیم الفــــــــــــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــــــــــــین  اختبــــــــــــــــــــــــــــــار
علـــــــــــى التـــــــــــوالي والنـــــــــــسبة المئویـــــــــــة للهبـــــــــــوط )۹‚٦۷(،)٧‚١٧(،)٥‚٣٤(،)٤‚۱۷(المتوســـــــــــطات

المحـــــــــــــــــــــــسوبة ) ت(علـــــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــــوالي وقیمـــــــــــــــــــــــة )۲٨‚٤٤(،)۲١‚۰٨(،)١٥‚٧(،)۱۲‚۲٦(

  المعالم اإلحصائیة
  

  االختبارات
  ع±  َس

الفرق بین 
  الوسطین

قیمة ت 
  المحسوبة

النسبة المئویة 
  للهبوط

  ۲‚١٩  ٣٤  تحدید المستوى

  ۲‚٥٦  ۲٩‚٨٣  األسبوع األول
٣‚٩٨  ٤‚١٧ *  ۲١‚٦۲%  

  ۲‚١٩  ٣٤  تحدید المستوى

  ١‚٨٦  ۲٨‚٦٦  األسبوع الثاني 
٣  ٥‚٣٤۲‚٧  *٦۰‚١٥%  

  ۲‚١٩  ٣٤  تحدید المستوى

  ١‚٤٧  ۲٦‚٨٣  األسبوع الثالث 
٧‚١٧  ۰٩‚٤*  ۰٨‚۲١%  

  ۲‚١٩  ٣٤  تحدید المستوى

  ١‚٩٦  ۲٤‚٣٣  األسبوع الرابع
٦۷‚۹  ۹‚٤٤  *٨‚۲٨%  
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وهـــي ، ۲‚٥۷=الجدولیـــة ) ت(علـــى التـــوالي بینمـــا كانـــت قیمـــة)۹‚۰٤(،)٩‚۰٤(،)٦‚٣۲(،)٣‚۹٨(
اختبار (         المحسوبة مما یدل على وجود الفروق المعنویة ولمصلحة ) ت(أصغر من قیمة 
  ).تحدید المستوى
مستوى واختبارات التوقف عن التدریب  تحدید النتائج اختبارعرض  •

  للكبس الساحق لألسابیع األربعة
    )١۰(جدول  

 تحدید المستوى واختبارات التوقف عن التدریب یبین متغیرات البحث والمعالم اإلحصائیة الختبار
  لألسابیع األربعة للكبس الساحق

  ۲‚٥۷=قیمة الجدولیة، ٥)=۱–٦( وأمام درجة حریة ۰٥،۰ ≤ معنوي عند نسبة خطأ*
ــین اختبــار تحدیــد المــستوى واختبــارات )١۰(یتبــین مــن الجــدول  وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة ب

فــي مهــارة الكــبس الــساحق ولمــصلحة اختبــار ) الرابــعاألول والثــاني والثالــث و(التوقــف بعــد األســبوع
على الت والي ) ۱۲‚۱٦(،)۹‚۱٦(،)٧(،)٥‚٣٣(تحدید المستوى إذ كانت قیم الفرق بین المتوسـطات

) ت(علـى التـوالي             وقیمـة )۱٤‚٦۲(،)۱۱‚۰۱(،)٨‚٤۱(،)٦‚٤(والنسبة المئویة للهبوط 
) ت(لــــى التــــوالي بینمــــا كانــــت      قیمــــةع)٥‚٤٦(،)٥‚۲۹(،)٤‚٥١(،)٣‚١٤(المحــــسوبة مــــا بــــین

  المعالم اإلحصائیة
  

  االختبارات
  ع±  َس

الفرق بین 
  الوسطین

قیمة ت 
  محسوبةال

النسبة المئویة 
  للهبوط

  ۲‚۰٤  ٨٣‚١٦  تحدید المستوى

  ۲‚٥٦  ٧٧‚٨٣  األسبوع األول
٤  *٣‚١٤  ٥‚٣٣۰‚٦%  

  ۲‚۰٤  ٨٣‚١٦  تحدید المستوى

  ۲‚٣١  ٧٦‚١٦  األسبوع الثاني 
٤  *٤‚٥١  ٧۱‚٨%  

  ۲‚۰٤  ٨٣‚١٦  تحدید المستوى

  ٣‚١٦  ٧٤  األسبوع الثالث 

۱٦‚۹  ۲۹‚٥*  ۰۱‚۱۱%  

  ۲‚۰٤  ٨٣‚١٦  وىتحدید المست

  ٤‚٤۷  ٧١  األسبوع الرابع

۱٦‚۱۲  ٦  *٥‚٤٦۲‚۱٤%  
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المحــسوبة ممــا یــدل علــى وجــود الفــروق المعنویــة ) ت(وهــي أصــغر مــن قیمــة ، ۲‚٥۷=الجدولیــة 
  ).اختبار تحدید المستوى(ولمصلحة 

  :مناقشة النتائج۲–٤
مناقشة نتائج اختبار تحدید المستوى واختبارات التوقف عن التدریب لألسابیع  *

  یاقة البدنیة الخاصةاألربعة لعناصر الل
ًأحـدث هبوطـا فـي ) أسبوع وأسبوعین وثالثـة أسـابیع وأربعـة أسـابیع( إن التوقف عن التدریب لمدة 

القــوة الممیــزة بالــسرعة (مــستوى عناصــر اللیاقــة البدنیــة الخاصــة لــدى العبــي الریــشة الطــائرة وهــي 
 هنـاك فـروق ذات داللـة معنویـة وكـان)للـذراعین والقـوة الممیـزة بالـسرعة للـرجلین والمرونـة والرشـاقة

  ).تحدید المستوى اختبار(ولمصلحة االختبار القبلي 
 التوقف عن    التدریب اختباراتاختبار تحدید المستوى و مناقشة نتائج *

  لألسابیع األربعـة للقوة الممیزة بالسرعة للذراعـین والرجـلین
ط فــي المــستوى إلــى انخفــاض مخــزون فیعــزو الباحــث ســبب الهبــوفبالنــسبة للقــوة الممیــزة بالــسرعة 

ــــــي فوســــــفات االدینوســــــین ــــــدریب مــــــن ثالث ــــــف عــــــن الت ــــــة نتیجــــــة التوق وفوســــــفات ) ATP(الطاق
األمر الذي یؤدي إلى انخفاض عـدد الوحـدات الحركیـة المنقبـضة فـي العـضلة ممـا )PC(الكریاتین

 (Macdougall,1977)أدى إلــى انخفــاض مــستوى القــوة الممیــزة بالــسرعة ویعــزز هــذا مــا أكــده 
وفوســفات ) ATP(عنــدما توصــل إلــى انخفــاض مخــزون العــضلة مــن ثالثــي فوســفات االدینوســین

ــــى التــــوالي بعــــد التوقــــف عــــن التــــدریب لمــــدة )٪۲۷ - ٪٤ -٪۱٤‚۹(بنــــسبة ) PC(الكریــــاتین عل
ــــوم٣٥( مــــن أن )William,1981(وهــــذا یتفــــق مــــع مــــا ذكــــره  (Macdougall,1977,700))ی

 William,1981,269)(بوط في مخزون الطاقة في العـضالتالتوقف عن التدریب یؤدي إلى ه
مــن أن التوقــف عــن التــدریب یــؤدي إلــى نقــص فــي  )۱۹۹۷،عبــداهللا(ویتفــق كــذلك مــع مــا اســتنتجة 

وهـذا ).۱۹۹۷،٤۲،عبـداهللا( )PC(وفوسـفات الكریـاتین) ATP(مخزون ثالثي فوسـفات االدینوسـین
 إلــى أن التوقــف عــن التــدریب لمــدة إذ توصــل) ۲۰۰۱،ســعودي(ًیتفــق ایــضا مــع مــا توصــل إلیــه 

أحــدث هبوطــاً فــي مــستوى القــوة الممیــزة بالــسرعة نتیجــة الــنقص فــي مخــزون ) أســبوعین،أســبوع(
ًنقــال )۲۰۰۰، وعبــدا هللايمحمــد علــ(ًفــضال عــن  ذلــك فقــد أشــارا . ).۲۰۰۱،۱٥٦،ســعودي(الطاقــة
فـــــاض إلـــــى أن التوقـــــف عـــــن التـــــدریب یـــــؤدي إلـــــى انخ) ۱۹٨٦،التكریتـــــي ومحمـــــد علـــــي(عـــــن
  ).۲۰۰۰،۱۱٦، وعبدا هللايمحمد عل(وهو أنزیم هام في عملیة تحلل السكر الالهوائي٤)Pfk(أنزیم

  

                                                
4 Pfkینیز    ھو أنزیم فسفو فركتوكا       
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لألسابیع   التوقف عن التدریباختباراتاختبار تحدید المستوى و مناقشة نتائج *
  األربعـة  للمرونة

  :فیعزو الباحث سبب الهبوط في المستوى إلى ما یأتي  المرونة عنصرأما فیما یخص
 التدریب یؤدي إلى فقدان بعض مطاطیة العضلة واألنسجة المحیطة بالمفـصل نإن التوقف ع–۱

عنـدما )۱۹٨٨،مجیـد(وبالتالي تحد من حركته ویؤدي إلى هبوط في مرونة المفصل وهذا ما أكده 
عامـل مهــم ) العـضالت(ذكـر أن مطاطیـة العـضالت المحیطـة بالمفـصل تحــدد مـداه الحركـي وهـي

ًاصـــل فـــضال عـــن أن عـــدم االنتظـــام فـــي التـــدریب یـــؤدي إلـــى فقـــدان العـــضالت ًجـــدا لمرونـــة المف
ـــه ـــدان المفـــصل مرونت ـــى فق ـــد.( واألنـــسجة الـــضامة بعـــض مطاطیتهـــا ممـــا یـــؤدي إل ، ۱۹٨٨،مجی

أیــضا فقــد أشــار إلــى أن العــضالت واألنــسجة )۱۹٨۹،خــریبط (وهــذا مــا توصــل إلیــه )۲۷٥–۲۷٤
 عــن التــدریب وذلــك یقلــل مــن مرونــة المفاصــل تفقــد بعــض مطاطیتهــا الطبیعیــة فــي حالــة التوقــف

إذ توصــل إلــى أن التوقــف ) ۱۹۹۷،عبــداهللا(ویعــزز هــذا مــا توصــل إلیــه ) ۱۹٨۹،۱۱٨،خــریبط (
ًعن التدریب أحدث هبوطا في مستوى المرونة وأشار إلى أن سبب ذلك الهبـوط هـو زیـادة تـصلب 

  ). ۱۹۹۷،٤٦،عبداهللا(صلمما أدى إلى فقدان مرونة المفا) فقدان بعض مطاطیتها(العضلة 
إن التوقف عن التدریب ربما یعمـل علـى زیـادة وزن الالعـب وذلـك لزیـادة خـزن المـواد الغذائیـة –۲

في الجسم بسبب عدم صرف طاقة مثل التي كان یصرفها الالعب بالتدریب مما یؤدي إلـى تـراكم 
التكریتــي          (الــشحوم فــي الجــسم ممــا لــه تــأثیر نــسبي علــى المرونــة ویؤكــد هــذا كــذلك      

ــادة خــزن المــواد الغذائیــة الفائــضة بالجــسم تــؤدي إلــى االنخفــاض ) ۱۹٨٦،والحجــار إذ أكــدا أن زی
إن "أیـضا )۱۹٨٨،مجید(وكما یشیر) ۱۹٨٦،۲٨۰،التكریتي والحجار(والهبوط في مستوى المرونة

إلـى هبـوط فـي تراكم الدهون في الجسم نتیجة عدم االنتظام فـي ممارسـة التـدریب الریاضـي یـؤدي 
  ).۱۹٨٨،۲۷٥،مجید( )مرونة المفاصل
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لألسـابیع   التوقـف عـن التـدریباختبـاراتاختبـار تحدیـد المـستوى ومناقشة نتائج  *
   للرشاقةاألربعـة
  : سبب الهبوط في المستوى إلى ما یأتي الرشاقة فیعزو الباحث إلىوبالنسبة 

فقـــد  أشـــار ، اللیاقـــة البدنیـــة إن التوقـــف عـــن التـــدریب أدى إلـــى هبـــوط فـــي مـــستوى عناصـــر–۱
ـــنخفض نتیجـــة االنقطـــاع عـــن التـــدریب)۱۹۷۹،عـــالوي( ـــة ت ـــى أن الكثیـــر مـــن الـــصفات البدنی  .إل
 بالــصفات البدنیــة األخــرى مــن ارتبط ارتبــاط وثیقــیــ الرشــاقة عنــصروبمــا أن )۱۹۷۹،٨٨،عــالوي(
ییــزة بالــسرعة وبمـا أن القــوة الم). ۱۹٨٨،۲۷٨،مجیــد) (سـرعة وقــوة ومرونــة وتحمـل وتوافــق ودقــة(

ٕوان مــن أهــم شــروط ) ۲۰۰٥،۲۱،شــغاتي واحمــد( تتكــون مــن مــزیج مــن الــسرعة والقــوة كمــا أشــارا
وأن صــــفة الــــسرعة قــــد انخفــــضت )۱۹۹۷،٤٣،عبــــد اهللا(الرشــــاقة هــــو تــــوافر الــــسرعة فــــي األداء 

  . النخفاض القوة المییزة بالسرعة التي تعد السرعة إحدى مكوناتها أدى إلى انخفاض الرشاقة
ً إن قیـــاس الرشـــاقة یـــتم تطبیقیـــا بإعـــداد عـــدة نـــواحي حركیـــة یـــتم تنفیـــذها باالنتقـــال مـــن حركـــة –۲

أي باختـصار إن ، ألخرى فضال عن الزمن الذي یقطعه فـي أداء هـذه الحركـات والدقـة فـي التنفیـذ
حــساب الرشــاقة یــتم بحــساب الــزمن الــذي یقــوم بــه الریاضــي بــأداء الحركــات التــي قــد تــشابة نــوع 

فقـــد ) ۱٥۱ –۱۹٨۹،۱٥۰،خـــریبط.(ًفـــإن الـــزمن عامـــل مهـــم جـــدا لقیـــاس الرشـــاقةولـــذلك  ،النـــشاط
وتتفـق ) الزیـادة فـي الـزمن داللـة علـى انخفـاض اإلنجـاز(اظهر البحـث انخفـاض فـي زمـن اإلنجـاز

من أن  هناك انخفاض كبیر في مستوى زمن )Houston,1979(هذه النتائج مع ما توصل إلیه 
-١٧٠(ًیومــــــــا                         )۱٥(التــــــــدریب لمــــــــدة اإلنجــــــــاز نتیجــــــــة التوقــــــــف عــــــــن 

١٦٣Houston,1979,.(  
مناقشة نتائج اختبار تحدید المستوى واختبارات التوقف عن التدریب لألسابیع  *

 األربعة لعدد من المهارات األساسیة
ًبوطـا فـي أحـدث ه) أسبوع وأسبوعین وثالثـة أسـابیع وأربعـة أسـابیع( إن التوقف عن التدریب لمدة 

اإلرسـال الـواطئ القـصیر واإلرسـال (مستوى المهارات األساسیة  لدى العبي الریـشة الطـائرة وهـي 
وكــان هنــاك فــروق ذات داللــة معنویــة ولمــصلحة االختبــار القبلــي )العــالي البعیــد والكــبس الــساحق

  ).تحدید المستوى(
وط فــي مــستوى عناصــر ویعــزو الباحــث ســبب ذلــك الهبــوط فــي مــستوى األداء المهــاري إلــى الهبــ

القـــــــوة المییــــــــزة (اللیاقـــــــة البدنیــــــــة الخاصـــــــة المــــــــساهمة فـــــــي متطلبــــــــات األداء المهـــــــاري وهــــــــي 
 خبـــراء الریـــشة الطـــائرة ةوهـــذا مـــا أكـــد.لـــدى العبـــي الریـــشة الطـــائرة ) الرشـــاقة،المرونـــة ،بالـــسرعة

Boomose,1996) ( ــــــة مــــــن ــــــة ورشــــــاقة (مــــــن أن عناصــــــر اللیاقــــــة البدنی ســــــرعة وقــــــوة ومرون
ــاط قــوي وعالقــة وثیقــة وان ...) ولــةومطا هــي التــي تقــرر األداء المهــاري لالعــب إذ أن بینهــا ارتب
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ـــــــــــــي األداء المهـــــــــــــاري  ـــــــــــــوط ف ـــــــــــــصحبه هب ـــــــــــــي مـــــــــــــستوى هـــــــــــــذه العناصـــــــــــــر ی ـــــــــــــوط ف .                                       الهب
Bo omose,1996,9-10).(اروكما أش Roper,1995)( إن الالعب الذي یفقـد عناصـر اللیاقـة

ــاراة وحتــى یــصبح العــب  البدنیــة فــسوف تكــون مهارتــه ضــعیفة ولــن یــستطیع توظیفهــا خــالل المب
ًالریشة العبـا مـاهرا فـي لعبتـه وأداءه فانــه یحتـاج  إلـى عناصـر اللیاقـة البدنیـة   بدرجـة   كبیـرة ً   

Roper,1995,115) .( ویعزز هذا ما توصل إلیه)إذ استنتج هبوط في مستوى )۲۰۰۱،سعودي
 المهاري بسبب  الهبوط في المستوى البدني وعناصر اللیاقة البدنیة  الخاصة المساهمة في األداء

  ).۲۰۰۱،۱٥۷،سعودي.(األداء في الجمناستك
    :االستنتاجات والتوصیات –٥
  :  االستنتاجات۱–٥
وجود فروق ذات داللة معنویة فـي عناصـر اللیاقـة البدنیـة الخاصـة والمـستوى المهـاري نتیجـة  –۱

  .قف عن التدریب لألسابیع األربعةالتو
ــة لهبــوط بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة –۲ القــوة المییــزة بالــسرعة للــذراعین ( كانــت النــسبة المئوی

  .أسرع من النسبة المئویة لهبوط الرشاقة لألسابیع األربعة) والقوة المییزة بالسرعة للرجلین والمرونة
اإلرســال الــواطئ القــصیر واإلرســال العــالي (ساســیة  كانــت النــسبة المئویــة لهبــوط المهــارات األ–٣

  .متقاربة في األسابیع األربعة) البعید والكبس الساحق
 كانت النسببة المئویة لهبوط القوة المییزة بالسرعة للذراعین من النـسبة المئویـة لبـاقي عناصـر –٤

  .اللیاقة البدنیة لألسابیع األربعة
  :التوصیات۲–٥

  :  التوصل إلیها یوصي الباحث بما یأتيفي ضوء النتائج التي تم
 نتیجـة ة ضرورة مراعاة المدربین لظاهرة الهبوط في مستوى الكفـاءة البدنیـة والمهاریـة والوظیفیـ–۱

  .  التوقف عن التدریب في أثناء تقنین الحمل التدریبي
ـــة بعـــد التوقـــف عـــن ا–۲ ـــة والمهاریـــة والوظیفی ـــارات البدنی ـــام المـــدربین باالختب لتـــدریب  ضـــرورة قی

والعــوده للتــدریب للوقــوف علــى نــسبة الهبــوط بــشكل دقیــق وبالتــالي وضــع بــرامج تدریبیــة لتطویرهــا 
  .بشكل متوازن وبما یتالئم ونسبة الهبوط

 الالعب المصاب عن التدریب بشكل سلبي ویمكـن العمـل بـاألجزاء غیـر ف یفضل أن ال یتوق–٣
  .المصابة

اریـة أخـرى ولفتـرات زمنیـة مختلفـة لـدى العبـي الریـشة  إجراء دراسات على متغیرات بدنیة ومه–٤
  . الطائرة بشكل خاص وفعالیات أخرى بشكل عام

  :المصادر العربیة واألجنبیة
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تحلیـل التمـایز لـبعض المواصـفات البدنیـة والمهاریـة والجـسمیة ):۲۰۰۷(،أیاد علي محمـد، اغا-۱
كلیة التربیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،كداللة لالنتقاء والتنبؤ والتصنیف لالعبي الریشة الطائرة

  .جامعة الموصل،الریاضیة 
تأثیر استخدام جدولة التمرین العشوائي والمجتمع فـي تعلـم ): ۲۰۰۰( البكري،لؤي حسین شكر–۲

بعـض المهـارات األساســیة بالریـشة الطــائرة ،رسـالة ماجـستیر غیــر منـشورة ،كلیــة التربیـة الریاضــیة 
  .،جامعة بغداد

دار الكتـــب ،اإلعـــداد البـــدني للنـــساء):۱۹٨٦(یاســـین طـــه،ودیـــع یاســـین ومحمـــدعلي،يالتكریتـــ-٣
   جامعة الموصل،للطباعة والنشر

ألعــــاب الكــــرة والمــــضرب ، مدیریــــة دار الكتــــب ) : ۱۹٨۷(  الجلبــــي ،طــــارق حمــــودي أمــــین -٤
  .للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

ـــد،خـــریبط-٥ ـــسان مجی الجـــزء ،ت فـــي التربیـــة الریاضـــیةموســـوعة القیاســـات واالختبـــارا):۱۹٨۹(ری
  .جامعة البصرة،كلیة التربیة الریاضیة،دار الكتب والوثائق،األول

تأثیر برنامج تدریبي بریش مختلفة السرعات في تطـویر ): ۲۰۰۱(الخلف ،معین محمد طه ، -٦
  دادمهارات لعبة الریشة الطائرة ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة بغ

الریشة الطائرة ، التاریخ ،المهارات والخطط ، قواعـد اللعـب ، ) : ۲۰۰۱(لخولي أمین أنور ، ا-۷
  . ، دار الفكر العربي ، القاهرة٣ط
ـــراوي-٨ ـــى اإلحـــصاء):۱۹٨٨(خاشـــع محمـــود،ال ـــب للطباعـــة والنـــشر،المـــدخل إل جامعـــة ،دار الكت

  .الموصل
تــــأثیر اســــتخدام صــــندوق متعــــدد ):۲۰۰٥(عبــــد الجبــــار فــــائزة،احمــــدعــــامر فــــاخر و ، شــــغاتي-۹

بحــث منــشور بمجلــة التربیــة ،االرتفاعــات لتنمیــة القــوة المییــزة بالــسرعة علــى إنجــاز الوثــب الطویــل
  .لىاجامعة دی،العدد الثاني ، ۱٤المجلد ،الریاضیة

اثر انتظام وعدم انتظام التدریب على بعض مكونات الـدم  ):٢٠٠٥ (،وآخران عبد الحسین -۱۰
العـدد الرابـع،   الرابـعالمجلـد ،مجلـة علـوم التربیـة الریاضـیة بحـث منـشور بتاج الطاقةوفق أنظمة أن

  .جامعة بابل
ــأثیر التوقــف عــن التــدریب علــى بعــض عناصــر اللیاقــة ):۱۹۹۷(،عمــار مؤیــدعمر،عبــداهللا-۱۱ ت

 جامعـة،كلیـة التربیـة الریاضـیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،البدنیة الخاصة بالعبي الكرة الطائرة
  .الموصل

ـــــسادسة،ســـــیكولوجیا التـــــدریب والمنافـــــسات):۱۹۷۹(،محمـــــد حـــــسن، عـــــالوي-۱۲ دار ،الطبعـــــة ال
  .المعارف مصر
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  .مصر،دار المعارف،الطبعة السادسة،علم التدریب الریاضي):۱۹۷۹(،محمد حسن،عالوي -۱٣
بنــاء مقیـــاس التــصرف الخططـــي لالعبـــین ): ۲۰۰٤( العلــواني ،مـــاهر عبــد الحمـــزة حـــردان -۱٤
دمین في بعض المهارات األساسیة بالریشة الطائرة في اللعب الفردي ، رسالة ماجـستیر غیـر المتق

  .منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بابل
اثر التوقف عن ممارسة تدریبات فتریـة ):۲۰۰۰(أیاد محمد،یاسین طه وعبد اهللا، محمد علي-۱٥

بحـث منـشور فـي مجلـة الرافـدین للعلـوم ،رمت٤۰۰متنوعة لمدة ست أسابیع على اإلنجاز في عدو 
  .العدد عشرون،المجلد السادس، الریاضیة

دار ،الطبعة األولى ،قواعد التدریب الریاضي):۱۹٨۰(قاسم حسن،عبد علي وحسین،نصیف_ ۱٦
  .بغداد،المعارف
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  )۱(ملحق رقم                                         
  بسم اهللا الرحمن الرحیم                             
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                                    الخبیر المحترم            السید
الیاقـة  عناصـرأثر التوقف عن التـدریب فـي عـدد مـن (  في النیة إجراء البحث الموسـوم

ولفئة . ) البدنیة الخاصة وبعض المهارات األساسیة لدى العبي كرة الریشة الطائرة 
لبدنیة الخاصة لالعبـي كـرة الریـشة  اعناصرالمتقدمین وبعد تحلیل محتوى المصادر وجد الباحث 

الطائرة واالختبارات الخاصـة بهـا  ولكـونكم مـن ذوي الخبـرة واالختـصاص یرجـى بیـان رأیكـم حـول 
   ولكم جزیل الشكر والتقدیر ا البدنیة واالختبارات الخاصة بهعناصر اللیاقة

  
  
  
  

                                                                             البـاحث
  م عمار محمد خلیل.    م                                                  

                                                                                                          
   یمكن للسید الخبیر إضافة أي عنصر أو اختبار یراه مالئم / مالحظة

  )۲(ملحق رقم                                      
  بسم اهللا الرحمن الرحیم                            

  
                                               الخبیر المحترم السید

  االختبارات   الخاصةعناصر اللیاقة البدنیة  ت

   مرات ٣× تر  م٩الركض المرتد   الرشاقة  ١

القوة الممیزة بالسرعة         ٢
  للذراعین

 خـالل ئثني ومد الـذراعین علـى جهـاز المتـوازي الـواط
  ) ثا ١٠(

  ) ثا٥(مام أقصى مسافة خاللالوثب لأل  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین  ٣
  اختبار نیلسون لسرعة االستجابة    للذراعینسرعة االستجابة  ٤
سفل من الوقوف على الصندوق مام واأللألثني الجذع   المرونة  ٥

سـفل عارضـة حوامـل أومـن 8 الجري علـى شـكل حـرف  التوافق بین العین والید  ٦
  القفز العالي
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  تحیة طیبة  
 عناصــرأثــر التوقــف عــن التــدریب فــي عــدد مــن (  فــي النیــة إجــراء البحــث الموســوم

البدنیـــة الخاصـــة وبعـــض المهــــارات األساســـیة لـــدى العبـــي كـــرة الریــــشة الیاقـــة 
 الرئیـسیة واالختبـارات الخاصـة توبعد تحلیل محتوى المصادر وجـد الباحـث المهـارا. ) ة الطائر

بها ولكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص یرجـى بیـان رأیكـم حـول المهـارات الرئیـسیة واالختبـارات 
  . الخاصة بها

                        ولكم جزیل الشكر والتقدیر                                                 

  
                                                                                                            

                                                                                                             
  

                                                                                                                                                                

  البـاحث                                                                                                              

 ار محمد خلیلـم عم. م                                                                                               

  یمكن للسید الخبیر إضافة أي عنصر أو اختبار یراه مالئم /  مالحظة   
  

  )٣(حق رقممل
  
  )         ۱(                                      شكل رقم 

   الخاصة بهااالختبارات  المهارات األساسیة  ت

  اإلرسال العالي الطویل اختبار اإلرسال العالي الطویل  ۱

  ختبار اإلرسال الواطئ القصیرا  اإلرسال الواطئ القصیر  ۲

  الضربة األمامیة اختبار  الضربة األمامیة  ٣
  اختبار الضربة الخلفیة  الضربة الخلفیة  ٤
  ضربة اإلبعاد الدفاعیة اختبار  ة اإلبعاد الدفاعیةضرب  ٥

  اختبار الضربة الساحقة  الضربة الساحقة  ٦
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  یوضح ملعب الریشة الطائرة مخطط بتصمیم اختبار اإلرسال القصیر              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )۲(ل رقم                                           شك

  
  یوضح ملعب الریشة الطائرة مخطط بتصمیم اختبار اإلرسال العالي الطویل

  
  
  

 )٣(شكل رقم 

  
  یوضح ملعب الریشة الطائرة مخطط بتصمیم اختبار الضربة الساحقة

  

  )٤(ملحق 

 المنھاج التدریبي
  .دورات متوسطة ) ٣(بیع مقسمة على أسا) ۹(یتكون المنهاج التدریبي من  .١
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  . وحدات تدریبیة أسبوعیة) ٣(أسابیع وبواقع ) ٣( تتكون كل دورة متوسطة من  .٢
  ) . ۱: ۲(یكون تموج درجة الحمل في كل دورة متوسطة  .٣
  . تبدأ كل وحدة تدریبیة باإلحماء العام ثم الخاص لتهیئة عضالت الجسم للعمل الریاضي .٤
  . حدة التدریبیة اإلعداد المهاري والبدني الخاصیتضمن القسم الرئیسي للو .٥
  . تنتهي كل وحدة تدریبیة بتمرینات التهدئة  .٦
  
  

  األسابیع
 درجة الحمل

۱ ۲ ٦ ٥ ٤ ٣ ۷ ٨ ۱۰ 

          أقصى 

          عالي

          متوسط

  تموج درجة الحمل في الدورات المتوسطة الثالث للمنهاج التدریبي
  :التمارین الخاصة

  :مارین القوة المییزة بالسرعةت
  ثانیة ) ۱۰(الحجل للجانب -
  ثانیة ) ۱۰(مد وثني الذراع لألعلى) دمبلص( مثنیة خلف الرأس وحاملة الوقوف الذراع-
) ۱۰(الوقوف مسافة بین القدمین حمل ثقل خلف الرأس وفوق الرقبة ثنـي ومـد الـرجلین للجانـب -

  ثانیة

  :تمارین المرونة

  )أقصى ما یمكن( الذراعین خلف الظهر ثم محاولة رفع الجذع انبطاح مع تشبیك-

  )أقصى ما یمكن( )یمین ثم یسار( الوقوف حمل مضرب الریشة لألعلى ثم میل الجذع للجانب-

 الوقوف الذراع لألعلى حاملة مضرب إرجاع الذراع الحاملة للمضرب للخلف ویمسك العب - 
  )مكنأقصى ما ی( .أخر المضرب ویحاول سحبة للخلف 

  

  :تمرینات الرشاقة
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  )بأقصى سرعة(الركض المرتد   -
بأقـصى  ()      عـشرة أعـالم والجـري مـن بینهـا ثـم العـودة سـریعا( الجري المتعرج بـین األعـالم -

  )سرعة

بأقــصى ( .لمركــز بعــد كــل شــاخصا  واللــف حــولاخص والرجــوعو الجــري واللــف مــن حــول الــش-
  )سرعة

  
  

                                                                       
  
  

                                                             
                                                                                       ©  
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