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( وعالقته بمراحل التعلم في تنمية الضرب Systol-Dystol)  االيقاع القلبي
 ةالساحق بكرة الطائرة لطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياض

 أ.د.منى عبد الستار           أ.د.عباس فاضل جابر     أ.م.د.فرقد علي رؤف
 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-الجامعة المستنصرية
 ملخص البحث

تبقى تمارين مراحل التعلم في تنمية الضرب الساحق بكرة الطائرة لطلبة كلية التربية البدنية          
أ بمرحلة التوافق الخام ثم التوافق الدقيق ثم مرحلة االلية او وعلوم الرياضة حيث نبد

االوتوماتيكية...وقد الحظت الباحثة االولى وهي المدرسة والمدربة في الجامعة ان تمارين االداء 
في هذه المرحلة من التوافق الخام ظهور عمليات التعب الشديد وارتفاع ضربات القلب من خًلل 

...وكلما تطور اداء الضرب الساحق تطور االنجاز Systol - Dystolاط سرعة االنقباض واالنبس
المهاري وقلة الحركات الزائدة المرافقة مع انسيابية الحركة ودقة االداء...وتنحصر اهمية البحث 
في كيفية ايجاد العًلقة االرتباطية بين تطور التعلم الحركي عند تنفيذ مراحل التعلم من الخام الى 

االلية مع االيقاع القلبي خًلل المراحل االساسية في تعلم الضربة الساحق بكرة الطائرة  الدقيق الى
 لطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية...

 مشكلة البحث
ال تزال مشكلة تعلم الضرب الساحق في مادة كرة الطائرة بشكل ميكانيكي )الي( عند طلبة      

بية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية مشكلة حقيقية ...لذلك عملية التحول كلية التر 
من مرحلة التوافق الخام الى التوافق الدقيق الى االوتوماتيكية القت صعوبة واضحة عند الطلبة 

بشكل كبير خصوصا في مراحل   H.R...من هنا نًلحظ ظهور التعب مع ارتفاع ضربات القلب
الخام وهذا يؤثر سلبا على عمليات التعلم الناجحة...في حين الحفاظ على الطاقة يكون التوافق 

كبير في مراحل االوتومانيكية بسبب انسيابية الحركة وغياب الحركات الزائدة ودقة االداء وغياب 
التي و  القلق والتوتر والشد النفسي من الطلبة..من هنا حاوال الباحثان استخدام المنظومة الفسيولوجية

 - Systolعبارة عن شريط يمثل مايشبه الساعة اليدوية ولكن بدون حواف ينقل االيقاع القلبي) 
Dystol للطالب خًلل تنفيذ المهارة الى الحاسوب عن طريق البلوتوث ويعطي نتائج لعمل كل..)

 طالب بدقة.
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 هدف البحث
راحل تعلم الضرب الساحق خًلل الممعرفة تاثير االيقاع القلبي في االنقباض واالنبساط في    

 االساسية للتعلم..
 فرض البحث

 هناك عًلقة ارتباط ايجابية بين االيقاع القلبي للطلبة ومراحل تعلم الضربة الساحقة.
 مجاالت البحث

 ( طالب من طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة10المجال البشري : ) -2
 لعاب الرياضية..المجال المكاني: القاعة الداخلية لًل -1
 .. 21/2/1022لغاية  2/20/1020المجال الزماني: للفترة من  -1

 االستنتاجات
 تبين ان االيقاع القلبي يتاثر بشكل سلبي في مرحلة التوافق الخام . -2
 تبين ان االيقاع القلبي يتاثر بشكل ايجابي في مرحلة التوافق الدقيق. -1
 مرحلة التوافق الميكانيكي )االلي(. تبين ان االيقاع القلبي يتاثر بشكل ايجابي في -1

 
(Search Summary) 

"Systol-Dystol" and its relationship to the stages of learning in the development of 

overwhelming volleyball for students of the Faculty of Physical Education and Sports 

Sciences " 
Prof.Dr_Abbas Fadel Jaber                           Prof  Dr- Muna abad al star 

 
 

Mustansiriya University College of Physical Education and Sports  Science 0.2018  
Introduction and importance of research 

                        The exercises of the learning stages in the development of volleyball 

volleyball for students of the Faculty of Physical Education and Mathematical Sciences, 

where we start with the raw compatibility stage and then the exact compatibility and 

then the automatic or automatic stage ... The first researcher, the school and the trainer, 

observed that the performance exercises at this stage of raw compatibility The 

emergence of extreme fatigue and high heartbeat through the speed of contraction and 

expansion Systol - Dystol ... The more the development of beating beating 

overwhelming the development of skill and the lack of extra movements accompanied 

with the flow of movement and accuracy of performance ... The importance of research 

is limited in how to find the correlation between me The development of locomotor 

learning in the implementation of stages of learning from raw to flour to the machine 

with heart rhythm during the basic stages in learning the crushing blow to the students 

of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences at the University of 

Mustansiriya ... 

 

Research problem 
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                  The problem of learning the overwhelming beating in the 

volleyball material mechanically is still a problem for the students of the 

Faculty of Physical Education and Sports Science at Mustansiriya 

University. Therefore, the process of transition from the raw compatibility 

stage to the exact compatibility to the automatic has become very difficult for 

students ... Hence, the fatigue with high heart beats H.R is particularly 

noticeable in the raw compatibility stages and this negatively affects the 

successful learning processes ... while the energy conservation is great in the 

stages of the Otomanic because of the flow of motion and the absence of 

excess movements and accuracy of performance and the absence of anxiety 

and tension and tension Psychological students .. N here, the researchers 

tried to use the system, which is a physiological strip represents a semblance 

of hand-time but without the edges of the cardiac rhythm transmits (Systol - 

Dystol) .. student during the implementation of the skill to a computer via 

Bluetooth and gives the results of each student to work accurately ... 
Research Objectves  
Know the effect of cardiac rhythm in the contracting and the extension in learning the 

overwhelming beating during the basic stages of learning .. 

Imposition of search 

Relationship of relationship Link Demand for Demand for Demand for Order for 

Order for Order for Order for Order for Order for Order for Order for Order for 

Order for Order for Order for Order 

 

search 

1 - The human field: (20) students from the Faculty of Physical Education and Sports 

Sciences 

2- Sphere: Indoor Hall of Sports. 

3 - The temporal domain: and from 1/10/2016 to 12/1/2017 .. 
 
Conclusions 

1 - It was found that the rhythm of the heart is affected negatively in the stage of 

compatibility raw. 

2 - It was found that the rhythm of the heart is affected positively in the stage of strict 

compatibility. 

3 - It was found that cardiac rhythm affects positively in the stage of mechanical 

compatibility (automatic)… 

 
 المقدمة واهمية البحث

تبقى تمارين مراحل التعلم في تنمية الضرب الساحق بكرة الطائرة لطلبة كلية التربية البدنية      
وعلوم الرياضة حيث نبدأ بمرحلة التوافق الخام ثم التوافق الدقيق ثم مرحلة االلية او 

هي المدرسة والمدربة في الجامعة ان تمارين االداء االوتوماتيكية...وقد الحظت الباحثة االولى و 
في هذه المرحلة من التوافق الخام ظهور عمليات التعب الشديد وارتفاع ضربات القلب من خًلل 
سرعة االنقباض واالنبساط...وكلما تطور اداء الضرب الساحق تطور االنجاز المهاري وقلة 

ة ودقة االداء...وتنحصر اهمية البحث في كيفية ايجاد الحركات الزائدة المرافقة مع انسيابية الحرك
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العًلقة األرتباطية بين تطور التعلم الحركي عند تنفيذ مراحل التعلم من الخام الى الدقيق الى االلية 
خًلل المراحل االساسية في تعلم الضربة الساحق بكرة   Systol – Dystol مع االيقاع القلبي

 البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية... الطائرة لطلبة كلية التربية
 مشكلة البحث

ال تزال مشكلة تعلم الضرب الساحق في مادة كرة الطائرة بشكل ميكانيكي )الي( عند طلبة          
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية مشكلة حقيقية ...لذلك عملية التحول 

ق الخام الى التوافق الدقيق الى االوتوماتيكية القت صعوبة واضحة عند الطلبة من مرحلة التواف
بشكل كبير خصوصا في مراحل   H.R...من هنا نًلحظ ظهور التعب مع ارتفاع ضربات القلب

التوافق الخام وهذا يؤثر سلبا على عمليات التعلم الناجحة...في حين الحفاظ على الطاقة يكون 
تومانيكية بسبب انسيابية الحركة وغياب الحركات الزائدة ودقة االداء وغياب كبير في مراحل االو 

القلق والتوتر والشد النفسي من الطلبة..من هنا حاوال الباحثان استخدام المنظومة الفسيولوجية والتي 
 - Systolعبارة عن شريط يمثل مايشبه الساعة اليدوية ولكن بدون حواف ينقل االيقاع القلبي) 

Dystol للطالب خًلل تنفيذ المهارة الى الحاسوب عن طريق البلوتوث ويعطي نتائج لعمل كل..)
 طالب بدقة.
 هدف البحث

معرفة تاثير االيقاع القلبي في االنقباض واالنبساط في تعلم الضرب الساحق خًلل المراحل    
 االساسية للتعلم..
 مجاالت البحث

 التربية البدنية وعلوم الرياضة. ( طالب من طًلب كلية21المجال البشري : ) -2
 .1022/ 21/2ولغاية  2/20/1020المجال الزماني: للفترة من  -1
 المجال المكاني : القاعة الداخلية المغلقة في الكلية... -1

 المنهج 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي باسلوب المسح...لمًلئمته لحل مشكلة البحث وتحقيق 

 االهداف...
 عينة البحث
( طالب 21ة البحث بشكل عمدي من خًلل درس تعليم كرة الطائرة وقد تم انتقاء )حددت عين

 بنفس مواصفات الخام....حيث االداء الخام للمهارات.
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يمثل تجانس العينة من ناحية العمر والوزن والطول والعمر التعليمي في كرة  (1دول )ج
 الطائرة

 
 التجربة الرئيسية

تم تثبيت الساعة الفسيولوجية عند مفصل الرسغ بشكل جيد بحيث تكون أشارة ايقاع القلب     
ا وعة قياسات من اهمهالواردة الى الحاسوب بطريقة البلوتوث واضحة شكًل وعددا.. وتظهر مجم

[ مع عدد E C Gاي سي جي [االيقاع القلبي االنقباضي واالنبساطي وبشكل رسم كما في ال 
وبدقة متناهية ...حيث يحسب االيقاع من بداية   H.R –Systol – dystol ضربات القلب

الكرة  لالركضة التقربية ثًلثية ثم القفز الى االعلى وتنفيذ الضرب الساحق ..علما يكون ارسا
...حيث تحدد اتجاه الكرة وارتفاعها وسرعتها...ويبدأ العمل *قاذف الكرات المبتكر الطائرة من جهاز

مباشرتا بأيعاز واضح لحظة رمي الكرة الطائرة من الملعب المقابل ومن نفس مكان االرسال المثبت 
ند ب الساحق...ثم عفي الملعب... ويتم التسجيل االولي في مراحل التوافق الخام لمهارة الضر 

االوتوماتيكية في االداء علما تم تنفيذ االختبار القبلي)الخام( في  -وصول الطلبة الى مرحلة االلية
....علما تم احتساب نتائج 21/2/1022واالختبار البعدي )االوتوماتيكية( في  1020/ 2/20

 اختبار المهارة من قبل الخبراء في كرة الطائرة وبعدد ثًلثة خبراء.
 العمل االحصائي:

 الوسط الحسابي.  -2
 الوسيط -1
 االنحراف المعياري -1
 معامل االلتواء -4
 النسبة المئوية -1
 معامل االرتباط البسيط.بيرسون.. -0

 
                                                           

 جهاز مبتكر من قبل الباحث محمد حسيب احد طلبة الدراسات العليا في كليتنا...*
 

الوسط  المؤشر
 الحسابي

االنحراف 
عامل م الوسيط المعياري

 االلتواء
 1.121 21 1.11 21 العمر 

 1.11 166 4.1 161 الطول
 1.142 64 3.0 66 الوزن
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 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الضرب الساحق القبلي والبعدي:
 

يبين معدل قياس عدد ضربات القلب واختبار مهارة القفز الساحق خالل مرحلة  (2جدول )
 وتومتيكية..اال 

 
 
 
( ضربة 201( ضهرت قياياسات القلب بايقاع وسطي يقدر ب )1من خًلل الجدول )   

 ي مرحلة التوافق الخام حيث ضهرت بقيمة/دقيقة..خًلل تنفيذ اختبار مهارة الضربة الساحق ف
( درجة...ومن خًلل استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون ضهر معامل االرتباط بين 1.1)

( وهذا مؤشر الى ضعف 0.19معدل ضربات القلب واختبار مهارة الضرب الساحق بمقدار )
زائدة مع  لخام التي تنتج حركاتاالرتباط بين االيقاع القلبي ومهارة الضرب الساحق بسبب مرحلة ا

 توافق عشوائي وجهد اكبر مع مًلحظة مستوى التشتت وقلة التركيز عند الطلبة في هذه المرحلة...
يبين معدل قياس عدد ضربات القلب واختبار مهارة القفز الساحق خالل مرحلة  (3جدول )

 االوتومتيكية..
 
 
 

( ضربة 211( ضهرت قياسات القلب بايقاع وسطي يقدر ب )1من خًلل الجدول )    
/دقيقة..خًلل تنفيذ اختبار مهارة الضربة الساحق في مرحلة التوافق األلي االوتوماتيكية حيث 

رجة...ومن خًلل استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون ضهر معامل ( د2.1ضهرت بقيمة )
( وهذا مؤشر الى 0.02االرتباط بين معدل ضربات القلب واختبار مهارة الضرب الساحق بمقدار )

قوة االرتباط بين االيقاع القلبي ومهارة الضرب الساحق بسبب مرحلة تنمية التعلم التي تنتج حركات 
مع توافق جيد وجهد اقل مع مًلحظة مستوى التشتت قد قل وارتفع مستوى التركيز بأنسيابية عالية 

 عند الطلبة في هذه المرحلة...
 االستنتاجات

 تبين ان االيقاع القلبي يتاثر بشكل سلبي في مرحلة التوافق الخام .-2
 تبين ان االيقاع القلبي يتاثر بشكل ايجابي في مرحلة التوافق الدقيق.-1
 االيقاع القلبي يتاثر بشكل ايجابي في مرحلة التوافق الميكانيكي )االلي(. تبين ان-1

اختبار المهارة في  عدد ضربات القلب
 مرحلة التوافق الخام

 معامل االرتباط
 بيرسون

 داللة االرتباط

 ارتباط ضعيف 1.20 3.5 /ض.د162

قياس عدد ضربات 
 القلب

قياس المهارة في 
 تومتيكيةمرحلة اال

 معامل االرتباط
 بيرسون

 داللة االرتباط

 ارتباط قوي 1.11 7.5 /ض.د152
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 التوصيات
 ئد جمه...لما له من فوا المناظرةاالستفادة من البحث في تعليم كرة الطائرة وفي كافة الكليات -2
 ضرورة االستفادة من تعميم هذا النوع من البحوث على فعاليات رياضية اخرى...-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


