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المؤشرات الفاسلجاياة ودقة اداء ماهاارة الاضرب  في بعضفاعلية تمرينات خاصة 

 العالي لالعبي الكرة الطائرة الساحق المواجه
 أ.م.د أنيس حسين علي           أ.م.د.ميثم لطيف ابراهيم

 لرياضةجامعة بابل _ كلية التربية البدنية وعلوم ا
     maithembarban@yahoo.com     aneesalsady0@gmail.com  

 التعريف بالبحث: -
 مقدمة البحث وأهميته:  1-1

التي شهدت تطوراا ملحوظاا وأصبحت تحتل مكانا تعد لعبة الكرة الطائرة واحدة من األلعاب         
بارزاا لدى اغلب بلدان العالم المتيازها بالتشويق واإلثارة . ولتعدد المهارات األساسية فيها لذلك 
أصبح من الضروري على الخبراء والمعنيين في تعليم وتدريب هذه اللعبة من حيث اإلعداد 

 ة  مستوى أداء لًلعبين،والتخطيط وتطبيق برامج علمية دقيقة لزياد
فضًلا عن ذلك أن لعبة الكرة الطائرة كأي من األلعاب الرياضية التي لها مبادئها األساسية        

ومنها المهارات المختلفة وتشمل المهارات الهجومية وخاصة الضرب الساحق والمهارات الدفاعية 
أداء  وقوي وان أي ضعف في مستوى، إذ ِإنَّ هذه المهارات ترتبط مع بعضها البعض بشكل وثيق 

هذه المهارات وخاصة منها مهارة الضرب الساحق المواجه العالي يؤدي إلى هبوط مستوى الفريق 
وخسارته لألشواط وان نجاح الًلعب في أدائه للمهارات الهجومية ومنها مهارة الضرب الساحق 

راعاة ية فحسب بل يتعدى ذلك إلى مالمواجه العالي ال يتوقف على تنمية القدرات البدنية والمهار 
 النواحي الفسلجية لًلعب والتي لها الدور المتميز في أداء الًلعب .

الفسلجية ومهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة  مع المؤشرات بعض التمريناتويمكن أن تتناغم 
ر والكبير مباشالدور ال والتي لهاالوظيفية  تطوير الحالة للمساهمة فيلتدريب الًلعبين عليها 

لمباراة، اوالمؤثر في مستوى أدائه بالشكل الصحيح والذي ينتج عنه التكنيك واألداء الجيد للفوز في 
كلما تحسنت حالة الًلعب الوظيفية استطاع أداء انجاز أفضل وبدقة وانسيابية مع االقتصاد  لذلك

 بالطاقة المبذولة.
د تمرينات خاصة وعلى أسس علمية ومن هنا جاءت أهمية البحث في العمل على إعدا 

مدروسة من اجل تطوير بعض المؤشرات الفسلجية ومهارة الضرب الساحق المواجه العالي بالكرة 
الطائرة، ألنَّ دراسة المؤشرات الفسلجية ومهارة الضرب الساحق العالي وتطويرها ُتعدُّ من 

هذا المنطلق وضعت الباحثان الموضوعات المهمة التي يجب على المدربين االهتمام بها، ومن 
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تمرينات خاصة إيماناا منهما بَأنَّ هذه التمرينات ستساهم في تطوير بعض المؤشرات الفسلجية 
 ومهارة الضرب الساحق المواجه العالي لدى الًلعبين بالكرة الطائرة.

 مشكلة البحث: 1-2
ريب م وطرق التدالمجال الرياضي من إتباع األسلوب العلمي السلي االستفادة فييمكن  

الحديثة من اجل تحقيق األهداف التي نسعى إليها. ولكون الباحثان من المتخصصين بلعبة الكرة 
الطائرة الحظوا وجود ضعف بالكفاءة الوظيفية واداء مهارة الضرب الساحق المواجه العالي لدى 

نَّ الكثيرمن المدربين ال يعيرون اهتماما خاص من أهميتها  ا بها على الرغملًلعبين بالكرة الطائرة واِ 
 الضرب الساحق العالي والتي لها األثر المباشر في دقة األداء المهارات ومنهاوفاعليتها في تدريب 
والتي يمكن تطويرها من خًلل إعداد بعض التمرينات الخاصة  الكرة الطائرةالمتميز لًلعب في 

 رة الطائرة،التي تؤثر على مهارة الضرب الساحق المواجه العالي بالك
نَّ ممارسة التمارين الرياضية يؤدي إلى حدوث تغيرات فسيولوجية في جسم الرياضي ونتيجة   واِ 

الستمرار التدريب فأنه يحدث تكيفات فسيولوجية فتنعكس هذه التكيفات على مستوى الكفاءة 
خاصة عند مهاري و الوظيفية لألجهزة الداخلية والتي لها الدور المباشر والمؤثر في مستوى األداء ال

 أداء مهارة الضرب الساحق المواجه العالي بالكرة الطائرة.
لذلك ارتأى الباحثان دراسة هذه المشكلة من خًلل إعداد تمرينات خاصة ومعرفة تأثير  

هذه التمرينات في تطوير بعض المؤشرات الفسلجية وانسيابية مهارة الضرب الساحق المواجه 
 العالي.

 ث:أهداف البح  3 -1
إعداد تمرينات خاصة لًلعبي منتخب كلية التربية الرياضية جامعة بابل بالكرة الطائرة للعام  .2

 .1022-1020الدراسي 
لفسلجية ا وبعض المؤشراتمعرفة فاعلية التمرينات الخاصة في اداء مهارة الضرب الساحق  .1

 لدى لًلعبي منتخب كلية التربية الرياضية جامعة بابل الكرة الطائرة.
 فرضية البحث: 4 -1
المؤشرات  بعض العالي وتطويراداء مهارة االرسال المواجه  الخاصة فيهنالك فاعلية للتمرينات -2

  الطائرة.     بابل بالكرةالفسلجية لًلعبي منتخب جامعة 
 مجاالت البحث: 5 - 1
 المجال البشري: العبو منتخب جامعة بابل بالكرة الطائرة      2-1-2
 .4/4/1020ولغاية  20/1/1020الزمني: للمدة من المجال   2-1-1
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المجال المكاني: مختبر الفسلجة، والقاعة الرياضية في كلية التربية البدنية وعلوم  2-1-1 
 الرياضة في جامعة بابل .

 
جراءاته الميدانية:  -3  منهجية البحث وا 
 منهج البحث:  3-1
التي تحدد المنهج المًلئم الذي يستخدمه ِإنَّ طبيعة المشكلة وأهداف البحث وفرضياته هي   

الباحث وعليه استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمًلئمته طبيعة البحث ومتطلباته، إذ ِإنَّ المنهج 
التجريبي هو"محاولة لضبط كل العوامل األساسية في المتغيرات أو المتغيرات التابعة في التجربة 

غيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على ما عدا عامل واحد يتحكم فيه الباحث وي
 . (71)المتغير أو المتغيرات التابعة"

 وفق تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي.     
 يبين التصميم التجريبي للبحث (1الجدول )

 المتغيرات
 

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي

 
 م ت

ؤشرات قياس الم
 الفسلجية واختبارات
أداء مهارة الضرب 
 الساحق العالي

 تمرينات خاصة

قياس اختبارات المؤشرات 
 الفسلجية

واختبارات أداء مهارة الضرب 
 الساحق العالي

 مجتمع البحث وعينته:   3-2
بعد و ( العبا من منتخب كلية التربية  الرياضية في جامعة بابل بالكرة الطائرة 21اختار الباحثان )

( العب والذين تم استبعادهم من العينة 21( العبين فأصبحت  العبين من مجموع )1استبعاد )
( من مجتمع %21وذلك لعدم حضورهم يوم إجراء االختبارات فأصبحت النسبة المئوية للعينة )

 البحث.
ولغرض معرفة تجانس العينة في بعض متغيرات الدراسة والتي لها عًلقة قوية بموضوع  

بحث قام الباحثان باستخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من الطول والكتلة والعمر ال
فما دون كان مؤشراا  للتجانس  %10عن طريق استخدام معامل االختًلف "إذ كلما كانت نتائجه 

 (.1، وهذا ما يبينه الجدول )(72)العينة "
                                                           

بية : )جامعة بغداد، كلية الترتربية الرياضيةدليل االبحاث لكتابة األبحاث في النوري إبراهيم، رافع صالح؛  (71)

 .  19( ص0224الرياضية، 

التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية وديع ياسين وحسن محمد عبد العبيدي؛ ( 72)

 . 010( ص0992: )الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، الرياضية
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 (3جدول )

المعيارية لكل من الطول والكتلة والعمر للعينة باستخدام يبين األوساط الحسابية واالنحرافات 
 معامل االختالف

 ألجهزة واألدوات المساعدة: الوسائل وا 3-3
 وسائل جمع المعلومات: 3-3-1

من أجل الحصول على المعلومات والحقائق العلمية الصحيحة لحل الصعوبات والمشكًلت       
 استعانت الباحثة بعدة وسائل لجمع المعلومات والبيانات وهي: 

 المصادر العربية واألجنبية. .2
نات الخاصة وأهم المؤشرات الوظيفية لدى الًلعبين استمارات استبانة خاصة لتحديد التمري .1

 الكرة الطائرة   
استتتتمارة استتتتبانة خاصتتتة باالختبارات لقياس المتغيرات الوظيفية وانستتتيابية مهارة الضتتترب   .1

 الساحق العالي بالكرة الطائرة.
 االختبارات والقياس. .4

 األجهزة واألدوات المستخدمة: 1-1-1
(      ياباني e-motion( نوعه )Treadmillكهربائي )جهاز الستتتتتتتير المتحرك تريدميل  .2

 الصنع .
   Aossmaxجهاز لقياس معدل النبض صنع ألماني نوعه  .1
 (. beurerميزان طبي الكتروني ألماني المنشأ لقياس الكتلة نوع ) .1
 جهاز الوثب العمودي )سارجنت( صنع صيني . .4
 (.2ساعة توقيت الكترونية عدد ) .1

وحدة  المعالم اإلحصائية للمتغيرات
 القياس

 معامل االختالف % ع س

   1.73 3.20   184.6 سم        الطول

 7.67   5.83   76  كغم        الكتلة

 4.08   0.88  21.55  سنة       العمر
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 xp(  كوري المنشتتتتتتتتتتتتتتتتأ يعمتتتل بنظتتتام )LG( نوع )1دد )جهتتتاز  حتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتة )البتوب( عتتت .0
Windows ( وحاسبة يدوية )Casio .)( صنع )ياباني 

 الطائرة ملعب الكرة .2
 ( لكل العب.21عًلمات فسفورية ) .0
 ( متر.20شريط قياس معدني بطول ) .9
 تحديد متغيرات البحث: 4 -1
 تحديد أهم المؤشرات الفسلجية لدى العبي الكرة الطائرة: 1-4-2

، لتحديد صًلحية  *(73)( خبراء0قام الباحثان بتوزيع استمارة استبانه الستطًلع آراء )  
المؤشرات الفسلجية التي يحتاجها العب الكرة الطائرة وبعد تفريغ البيانات الخاصة بالمؤشرات 

 ( 2( وكما مبين في الجدول )1الفسلجية التي يحتاجها العب الكرة الطائرة من خًلل استخدام )كا 
 (1الجدول )

المؤشرات  ت
القيمة  ال يصلح يصلح االختبارات الفسلجية

 الداللة الجدولية المحسوبة

 
1 

معدل النبض 
بعد االستشفاء 

د1بعد  

تم ترشيح 
اختبار الخطوة 

( ثا لقياس 00)
القدرة الوظيفية 
الًلاوكسجينية 
 الًلكتيكية

   
 

 
 

2 
 
 

القدرة الوظيفية 
الًلاوكسجينية 
 اللفوسفاجينية

ا  وتم َأيضا
اختبار معدل 
النبض بعد 
االستشفاء بعد 
مرور ثًلث 
 دقائق وتم

     

3 
 
 

القدرة الوظيفية 
الًلاوكسجينية 
 الًلكتيكية

الوثب العمودي 
)سارجنت( 
لقياس القدرة 
الوظيفية 

     

                                                           
د حسن عالوي وُمَحمَّد نصر ال( 73) : )القاهرة، دار القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيدين رضوان؛ ُمَحمَّ

 211( ص0929الفكر العربي، 
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الًلاوكسجينية 
 الفوسفاجينية

 
 
 االختبارات الوظيفية المستخدمة  3-4-3
 ( دقيقة:3نبض بعد االستشفاء بعد مرور )قياس معدل ال 3-4-3-3

بعد تستجيل معدل النبض بعد الجهد مباشترة  تم قياس معدل النبض بعد االستشفاء أي بعد       
( دقائق بواستتطة جهاز معدل النبض وفي ضتتوء ذلك تم استتتخراج النستتبة المئوية لمعدل 1مرور )

 ( دقائق.1النبض  بعد االستشفاء بعد )
 : (74)الوثب العمودي من الثبات )سارجنت(اختبار  3-4-3-4

 قياس القدرة الًلاوكسجينية الفوسفاجينية.  : غرض االختبار
 يقاس االختبار )كغم / متر/ دقيقة (. : وحدة القياس

( متر مثبتتت عليتته  مقيتتاس لقراءة 4جهتتاز الوثتتب العمودي ارتفتتاعتته ال يقتتل عن من ) : األدوات
 أطوال الًلعبين.
يقف المختبر أمام الجهاز ثم يقوم المختبر برفع ذراعه إلى أقصتتى نقطة تصتتل  مواصاافات األداء:

إليها األصتتتتتتتتتتتابع وبعد ذالك يقوم المختبر بمرجحة الذراعين أستتتتتتتتتتتفل مع ثني الركبتين نصتتتتتتتتتتتفا، ثم 
مرجحتها أماماا عالياا مع مد الركبتين عموديا للوثب أعلى، للوصتتتتتتتتتتتتول إلى أعلى وأقصتتتتتتتتتتتتى نقطة 

 يعطي المختبر ثًلثة محاوالت يسجل له أفضلهاتصل إليها  األصابع. 
 . الفرق بين القياسين × وزن الجسم×   12. 02معادلة اختبار سارجنت =

  (75)ثانية: 60اختبار الخطوة لمدة  3-4-3-5
 قياس القدرة الوظيفية الًلاوكسجينية الًلكتيكية. غرض االختبار:

 األدوات: 
o  (40 مقعد أو صندوق للخطوة ارتفاعه.)سم 
o .ساعة توقيت 
o .ميزان طبي 

 اإلجراءات:
                                                           

: )مصر دار 0ط ،فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرق القياس والتقويمأبو العال احمد وُمحمَّد صبحي حسنين؛  (74)

 .002( ص0992الفكر العربي، 

د  نصر الّدين  ر( 75) ( 0992: )جامعة حلوان، مركز الكتاب للنشر، 0، ططرق قياس الجهد البدني في الرياضةضوان؛ ُمَحمَّ

 .010-012ص
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o .وزن المختبر قبل األداء االختبار 
o .حساب الخطوات التي يؤديها المختبر 
o حساب الزمن الكلي 
o  :حساب الدرجة باستخدام القانون اآلتي 

× متر(  0.4ارتفتاع جهاز الخطوة بالمتر )× عتدد مرات الصتتتتتتتتتتتتتتعود والنزول في التدقيقتة الواحتدة 
 الجهد المبذول =)وزن الجسم كغم( 

 اختبار مهارة الضرب الساحق  المواجه العالي بالكرة الطائرة: 3-4-4
  (76)اختبار الضرب الساحق في االتجاهين القطري والمستقيم

 قياس الضرب الساحق في االتجاه القطري والمستقيم.  الغرض من االختبار:
( ومركز رقم 1في مركز رقم ) مرتبتان موضتتتتتتتتتتتوعتان طائرة،ملعب كرة  طائرة،كرة  20: )األدوات

(2.) 
( 1( اإلعداد عن طريق المدرب في مركز )4الضتتتتتتتترب الستتتتتتتتاحق من مركز ): األداءمواصااااافات 

( ضتتتربات ستتتاحقة ُأخرى نحو 1( ضتتتربات ستتتاحقة نحو االتجاه القطري ، )1وعلى المختبر أداء )
 االتجاه المستقيم مع مراعاة اخذ فترات راحة بين محاولة وأخرى

 ( نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة على المرتبة.4)  التسجيل:
 ( نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقة المخططة.1) 
 ( نقطة لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقة )أ(،)ب(. 1) 
   

 
 
 
 
 
 
 (1الشكل )

 العالي بالكرة الطائرةيوضح اختبار مهارة الضرب الساحق المواجه 
 التجربة االستطالعية:  3-5

                                                           

د صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم؛ 76) : )القاهرة ، 0،طاألسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس( ُمحمَّ

 .029( ص0992مركز الكتاب للنشر، 

 أ

 ب

 المدرب

 الالعب
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-21قام الباحثان بإجراء التجربة االستطًلعية في يومي األحد واالثنين الموافق ) 
21/1/1020.) 

غير عينة البحث، إذ  الطائرة من( العبين بالكرة 0وتم إجراء التجربة االستطًلعية على ) 
 الغرض منها :  للبحث وكانتم إجراء االختبارات الخاصة 

 التأكد من صًلحية وسًلمة األجهزة واألدوات المستخدمة في إجراء البحث.  .2
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث.  .1
معرفتتة الوقتتت الًلزم لتنفيتتذ االختبتتار لكتتل العتتب ومعرفتتة الوقتتت الكلي للتجربتتة والوقتتت  .1

 المحدد للوحدة التدريبية. 
 لصعوبات التي تواجه الباحث التعرف على أهم المشاكل وا .4
مكانية تطبيقها على عينة البحث. .1  بمعرفة مدى مًلئمة التمرينات وا 

 االختبارات القبلية: 3-5-1
تم إجراء االختبتتارات القبليتتة إلفراد عينتتة البحتتث من قبتتل فريق العمتتل وقتتد قتتام البتتاحثتتان  

النحو  يومين متتالين وعلى بتثبيت الظروف الخاصتتتة باالختبارات وطريقة إجراءها، إذ كانت على
 اآلتي:
 :اليوم األول 
في الساعة  1020/ 29/1قام الباحثان ياجراء االختبارات الفسلجية  في يوم األحد الموافق        

ا وحتى الساعة )9)         ( ظهرا في مختبر الفسلجة  اذ تم إجراء االختبارات التي شملت 2( صباحا
دقائق(، وتم إجراء اختبار سارجنت، واختبار الخطوة 3د مرور )) معدل النبض بعد االستشفاء بع

 ثا(، وقياس معدل التنفس بعد الجهد مباشرة(. 60)
   :اليوم الثاني 
قام الباحثان ياجراء االختبار الخاص بدقة اداء مهارة الضتتتترب الستتتتاحق المواجه العالي بالكرة     

ا 9نية وعلوم / جامعة بابل في الستتاعة )القاعة الرياضتتية في كلية التربية البد في الطائرة ( صتتباحا
  . 10/1/1020( ظهراا وفي يوم االثنين الموافق 2وحتى الساعة )

تحديد التمرينات الخاصاة للمتغيرات الدراساة الخاصة بمهارة الضرب الساحق المواجه  3-6-1
 العالي بالكرة الطائرة:

باحثان بإعداد تمرينات لمتغيرات من اجل الوصتتتتتتول إلى تحديد التمرينات الخاصتتتتتتة قام ال 
التدراستتتتتتتتتتتتتتة وهتذه التمرينتات تم تطبيقهتا في الجزء الرئيس من الوحتدة التتدريبية، إذ توزعت التمارين 

 بصورة متساوية على الوحدات التدريبية،  
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وقد استتند الباحثان عند وضعهما للتمرينات إلى مبادئ علم التدريب الرياضي فضًلا عن  
خبراء والمختصتتتتتتين في علم التدريب الرياضتتتتتتي ولعبة الكرة الطائرة، وتم إعداد آراء مجموعة من ال

 التمرينات بالعودة إلى مراجع علمية دقيقة .
توزعت التمارين بمعدل أربعة تمارين لكل وحدة تدريبية، واستتتتتتتتتتتتتمر التطبيق الميداني للتمارين مدة 

( وحدات 1( بمعتدل )14/1/1020( ولغتايتة يوم )4/1/1020( أستتتتتتتتتتتتتتابيع، إذ بتدأت في يوم )0)
( دقيقة 90( وحدة تدريبية وبزمن قدره )14تتدريبيتة أستتتتتتتتتتتتتتبوعياا، إذ بلغ مجموع الوحدات التدريبية )

( دقيقة وقستتتتتتمت على ثًلثة أقستتتتتتام، فضتتتتتتًلا عن 90للوحدة التدريبية الواحدة ، كل وحدة تدريبية )
غتتة حتتدات التتتدريبيتتة في صتتتتتتتتتتتتتتيتتاذلتك اعتمتد البتاحثتتان على مبتدأ التتدرج في الحمتتل التتتدريبي في الو 

المنهج(، ، واألخذ بنظر االعتبار مبدأ التدرج باألحمال لمحاولة تفادي اإلصتتتتابات التي قد تحدث 
نَّ تصتتتتتتتميم المنهج التدريبي اعتمد على األستتتتتتتس 1-1( و)2- 1لًلعبين، بأستتتتتتتلوب التموج ) ( واِ 

 العلمية  . 
ا َأنَّ التجربة للبحث تبدأ في مرحلة اإلعداد ا  :لخاص، وكان تقسيم الوحدة التدريبية كما يأتيعلما

 ( دقيقة من الوحدة التدريبية الواحدة.15استغرق زمنه ) الجزء اإلعدادي: -
( 21( دقيقة من الوحدة التدريبية الواحدة، إذ خصتتتتصتتتتت )70استتتتتغرق زمنه ) الجزء الرئيساااي: -

 ة للبحث.( دقيقة للجزء المهاري لتطبيق التمارين الُمعد11للجزء البدني )
( دقيقتتة من الوحتتدة التتتدريبيتتة الواحتتدة والهتتدف منتته عودة 1استتتتتتتتتتتتتتتغرق زمنتته ) الجزء الختااامي: -

 الًلعبين إلى الحالة الطبيعية من خًلل تمارين استرخاء.
 وان تصميم المنهج التدريبي اعتمد على األسس العلمية من حيث: 
o ة البحث.مًلئمة محتوى المنهج التدريبي لمستوى وقدرات إفراد عين 
o .مراعاة الهدف من إعداد المنهج التدريبي المعد 
o .مراعاة المنهج للفروق الفردية إلفراد العينة 

 االختبارات البعدية:   3-6-2
تم إجراء االختبتارات البعتديتة ألفراد عينتة البحتث بعتد االنتهتاء من تطبيق المنهج التدريبي  

بنفس تستتتتتتلستتتتتتل االختبارات القبلية وبالظروف ( و 10/4/1020–12لأليام )األحد واالثنين الموافق
 ( ظهراا.1( صباحا وحتى الساعة )9نفسها وفي تمام الساعة )

 لمعالجة البيانات . spssاستعمل الباحثان الحقيبة االحصائية الوسائل اإلحصائية:  7 -3
 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4
 قبلية والبعدية وتحليلها ومناقشتها:عرض نتائج اختبارات المتغيرات الفسلجية ال 4-1
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 الوظيفية الالاوكسجينية الالكتيكية اختبار القدرةعرض نتائج  4-1-1
 
 
 
 

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة  (0جدول )
كتيكية  الال  الفروق وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية لالختبار القدرة الوظيفية الالاوكسجينية

 وتحليلها ومناقشتها

 (.05. 0( تحت مستوى داللة )11(عند درجة حرية )2.31*القيمة الجدولية )
 

(  نتائج اختبارات العينة للمتغيرات الفستتلجية قيد البحث  لقياس القدرة 9يبين لنا الجدول ) 
ي، إذ  بلغت قيمة دالوظيفية الًلاوكستتتتتتتتتتتتتجينية الًلكتيكية  لعينة البحث في االختبارين القبلي والبع

( لًلختبار القبلي وقيمة الوستتتتتتط 8.140( وقيمة االنحراف المعياري )9.732الوستتتتتتط الحستتتتتتابي )
( لًلختبار البعدي، وبلغت قيمة الوستتتتتتتتتتتتتتط 210.11( وبانحراف معياري قدره )954الحستتتتتتتتتتتتتتابي )

 ( وقيمتتتتة االنحراف المعيتتتتاري221-. 11الحستتتتتتتتتتتتتتتتتابي للفروق بين االختبتتتتارين القبلي والبعتتتتدي)
( وهي اكبر من القيمتتة الجتتدوليتتة البتتالغتتة 10.04(. كمتتا بلغتتت قيمتتة  )ت( المحتستتتتتتتتتتتتتتبتتة  )66.1)
(  مما يدل على وجود فرق معنوي 05.0( تحت مستتتتتتتتتتتتتتوى داللة )22( عند درجة حرية )31.2)

 ذات داللة إحصائية ولصالح االختبار البعدي.
ي لتي تتميز بالشتتتتتتتتدة العالية التوجاءت هذه الفروق نتيجة إلى التمرينات الخاصتتتتتتتتة المستتتتتتتتتخدمة ا

تعمل على على إنتاج الطاقة الهوائياا و العمل بأكبر فاعلية وهذه الطاقة هي التي تستتتتتتتتخدم لهدم 
فوستتتتتتتتتتتتتتفتتات الكريتتتاتين كًليكوجين اذ  أدت التمرينتتتات المستتتتتتتتتتتتتتتختتتدمتتتة في تطوير القتتتدرة الوظيفيتتتة 

 
 المتغيرات
 
 

وحدة 
 القياس
 

 قيمة ف االختبار البعدي االختبار القبلي
 قيمة ت
 المحتسبة

 ت قيمة 
 الجدولية

الداللة 
 -س المعنوية

 
 ع
 

 ع -س ع -س

القدرة 
الوظيفية 
الالاوكسجي
نية 

 الالكتيكية

كغم/ 
متر/ 
 دقيقة
 

732.9 140.8 954 
138.5

5 
221.1

1- 
 معنوي 31.2 04 .10 66.1
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ناء يوكيمياوية المستتتتتتؤولة عن إعادة بالًلاوكستتتتتجينية الًلكتيكية إلى زيادة الحمل على العمليات الب
ATP  الهوائياا في العضتتتتتتًلت العاملة، فضتتتتتتًلا عن ذلك ِإنَّ التمرينات المستتتتتتتخدمة لتطوير النظام

اتفق الباحثان و الًلكتيكي الذي يمد الطاقة لكافة النشاطات المتميزة بالسرعة والحركات االنفجارية، 
لطاقة في هذا النظام تكون أقل من النظام مع المصتتتتتتتتتتتتتتدر التذي أشتتتتتتتتتتتتتتار إلى أنَّ ستتتتتتتتتتتتتترعتة إنتاج ا

الفوستتتفاجيني ولكنها تتميز بزيادة فترة استتتتمرار العمل تحت هذا النظام إذ  يرى أبو العًل عن مدة  
 .(77)ثا(" 00-41عمل نظام حامض الًلكتيك "عن إنه يكون مسؤوالا عن إنتاج طاقة لمدة )

 دقائق( وتحليلها ومناقشتها 3رور )عرض نتائج النسبة المئوية لالستشفاء بعد م 4-1-2
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة  (11جدول )

دقائق( 3 )  الفروق وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية النسبة المئوية لالستشفاء بعد مرور
 وتحليلها ومناقشتها

 ( .05.0لة )( تحت مستوى دال 11(عند درجة حرية )31.2*القيمة الجدولية )
 

النسبة  اسالبحث لقي( نتائج اختبارات العينة للمتغيرات الفسلجية قيد 20يبين لنا الجدول ) 
دقائق( لعينة البحث في االختبارين القبلي والبعدي، إذ بلغت قيمة 3المئوية لًلستشفاء بعد مرور )

القبلي وقيمة الوسط  ( لًلختبار095.21( وقيمة االنحراف المعياري )54. 014الوسط الحسابي )
( لًلختبار البعدي، وبلغت قيمة الفروق بين 413.10( وبانحراف معياري قدره )58.73الحسابي )

(. كما بلغت قيمة )ت( 22.18( وقيمة االنحراف المعياري )-57.19االختبارين القبلي والبعدي )
( تحت 22جة حرية )( عند در 31.2( وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )1.11المحتسبة )

( مما يدل على وجود فرق معنوي ذات داللة إحصائية ولصالح االختبار 05.0مستوى داللة )
 البعدي. 

                                                           
 .012( ص0992: )دار الفكر العربي، 0، طفسيولوجيا اللياقة البدنية؛ ( أبو العال أحمد، أحمد نصر الّدين77)

 
 المتغيرات
 
 

وحدة 
القي
 اس

 

 قيمة ف الختبار البعديا االختبار القبلي
 قيمة ت
 المحتسبة

 ت قيمة 
 الجدولية

الداللة 
 -س المعنوية

 
 ع
 

 ع -س ع -س

النسبة 
المئوية 
لالستشفاء 
 بعد مرور

 دقائق(3)

 معنوي 31.2 22 .3 23.18 -57.19 413.10 58.73 095.21 014.54 ض/ د
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مؤشرات الحالة الفسيولوجية  لًلعب بعد تعرضه تحت تأثير وذلك  إلى "تجديد  ويمكن ان نعز
 .(78)أداء نشاط معين"

م ث في مصادر الطاقة التي فقدها الجسأثنائها سد النقص الذي حدوفي هذه المدة يتم في   
ظيفية حدوث تكيفات و في أثناء الحمل وعودة المراكز الوظيفية إلى حالتها الطبيعية وهذا يعني 

بتأثير التمرينات المستخدمة والتي ساعدت على تطوير المؤشرات الفسلجية منها معدل النبض بعد 
( 3معدل النبض بعد االستشفاء بعد مرور ) ( دقائق، فضًلا عن ذلك ِإنَّ 3االستشفاء بعد مرور )

اس معدل ويمكن قيدقائق يدل على درجة عالية من التكيف الوظيفي لجهاز القلب والدورة الدموية. 
عمليات االستشفاء في األجهزة  الوظيفية المختلفة من خًلل طرق عدة ومنها معدل ضربات القلب 

تشفاء، إذ يقاس معدل ضربات القلب بعد الجهد والتي يمكن عن طريقة تقويم وقياس عملية االس
البدني ويكرر القياس خًلل فترات زمنية محددة لمعرفة قدرة الرياضي أو الفرد على استعادة الشفاء 

 أو عودة النبض إلى حالة ما قبل الجهد أو قريبة منها. 
هااا لعرض نتااائج اختبااار القاادرة الوظيفيااة الالاوكساااااااااجينيااة الفوسااااااااافاااجينيااة وتحلي 4-1-3

 ومناقشتها:
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة  (11جدول )

 الفروق وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية لالختبار القدرة الوظيفية الالاوكسجينية
 الفوسفاجينية وتحليلها ومناقشتها 

 (.0.05مستوى داللة ) ( تحت22(عند درجة حرية )2.31*القيمة الجدولية )
 

( نتائج اختبارات العينة للمتغيرات الفسلجية قيد البحث في اختبار 22يبين لنا الجدول ) 
سارجنت لقياس القدرة الوظيفية الًلاوكسجينية الفوسفاجينية لعينة البحث في االختبارين القبلي 

( لًلختبار 865.0ياري )( وقيمة االنحراف المع9.65والبعدي، إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي )

                                                           

 . 10، ص 0999، المصدر السابق( أبو العال عبد الفتاح؛ 78)

 المتغيرات
 

وحدة 
 القياس

 قيمة ف ياالختبار البعد االختبار القبلي
 قيمة ت
 المحتسبة

 ت قيمة 
 الجدولية

الداللة 
 -س المعنوية

 
 ع
 

 ع -س ع -س

اختبار)سارجنت( 
لقياس القدرة 
الوظيفية 

الالاوكسجينية   
 الفوسفاجينية

كغم/م/د
 قيقة

 معنوي 31.2 1.1 58.0 -64.0 656.0 29.10 865.0 65.9
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( لًلختبار البعدي، وبلغت 656.0( وبانحراف معياري قدره )29.10القبلي وقيمة الوسط الحسابي)
( وقيمة االنحراف المعياري -0.64قيمة  الوسط الحسابي الفروق  بين االختبارين القبلي والبعدي )

(58.0.) 
( 31.2يمة الجدولية البالغة )( وهي اكبر من الق1.1ت( المحتسبة ) قيمة )كما بلغت  

( مما يدل على وجود فرق معنوي ذات داللة 05.0( تحت مستوى داللة )22عند درجة حرية )
 إحصائية ولصالح االختبار البعدي.

وهنا يمكن ان نؤشر معنوية الفروق في االختبار البعدي للقدرة الوظيفية الًلاوكسجينية  
ات التي كان تأثيرها ايجابي والتي ساعدت على تطوير القدر الفوسفاجينية إلى التمرينات الخاصة و 

( "بَأنَّ التدريب الفتري 1999الًلهوائية لًلعبين وتتفق الباحثة مع ما أشار إليه )حسن عصري   )
يفيد ويطور بشكل خاص القدرات الًلهوائية وكذلك استخدام التمرينات التي تحتوي على سرعة 

ة منظمة ُتعدُّ وسيلة مهمة لتطوير القدرات الوظيفية الًلاوكسجينية وشدد عالية مع وجود فترات راح
فضًلا عن ذلك ِإنَّ استخدام التمرينات ذات الشدة  القوية والعالية تعمل على إنتاج الطاقة الًلهوائية 

، وكذلك "ِإنَّ مصدر الطاقة المستخدم (79)والتي تستخدم لهدم فوسفات الكرياتين كًليكوجين العضلة"
ثوان( هو نظام ثًلثي فوسفات االدينوسين وفوسفات  20ألنشطة التي يستغرق أداؤها اقل من )في ا

( وهذه المواد ال تحتاج إلى أوكسجين لدخوله في العمليات الكيمياوية أو P-CP  ِِATالكرياتين )
نَّ كمية   إنتاج الطاقة، كما يوصف التبادل غير الًلكتيكي )عدم حصول ناتج حامض الًلكتيك( واِ 

ATP-CP) محدودة في العضًلت ولها أهميتها في دفع العمليات الحيوية إلنتاج الطاقة لذلك )
 .(80)فهي ضرورية ومهمة في األنشطة التي يستغرق أداؤها وقتاا قليًلا مثل  )القفز والوثب(

فضًلا عن ذلك "ِإنَّ مهارة الضرب الساحق العالي تتطلب قوة انفجارية للرجلين من اجل  
إلى أعلى مسافة لغرض ضرب الكرة في أعلى ارتفاع يتطلب إلى الوثب العمودي والذي  الوصول

يتوقف على القوة االنفجارية لعضًلت الرجلين وضرب الكرة يتطلب قوة انفجارية لعضًلت الذراع 
 .(81)بغية الحصول على أداء ضرب قوي ومؤثر بالكرة"

احق المواجه العالي القبلية والبعدية عرض نتائج اختبارات دقة اداء مهارة الضااااارب السااااا 4-2
 وتحليلها ومناقشتها :

عرض نتاائج اختبارات دقة اداء مهارة الضااااااااارب السااااااااااحق المواجه العالي باالتجاه  4-2-1
 المستقيم القبلية والبعدية وتحليلها ومناقشتها

 
                                                           

 .56( ص1998: )جامعة الزقازيق، 21، مجلد مجلة بحوث التربية الرياضيةحسن عصري؛  (79)

 .020، صالمصدر السابق( أبو العال أحمد عبد الفتاح؛ 0)

د صبحي حسنين وحمدي عبدالمنعم؛ ( ُمحَ 81)  .001-001، صالمصدر السابقمَّ
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يمة وق يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبارين القبلي والبعدي (15جدول )
لدقة اداء مهارة الضرب الساحق المواجه العالي الفروق وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية 

 باالتجاه المستقيم  

 (.0.05( تحت مستوى داللة )22(عند درجة حرية )2.31*القيمة الجدولية )
انستتتتتتتتتيابية مهارة الضتتتتتتتتترب الستتتتتتتتتاحق ( نتائج اختبارات العينة لقياس 21يبين لنا الجدول ) 
( 11.40البحث في االختبارين القبلي والبعدي، إذ بلغت قيمة الوستتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتابي )لعينة العالي 

( وبانحراف 30.36( لًلختبار القبلي وقيمة الوستتتتتط الحستتتتتابي )4.94وقيمة االنحراف المعياري )
( لًلختبار البعدي، وبلغت قيمة الوستتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتابي للفروق بين االختبارين 5.98معياري قدره )

( 4.4(. كما بلغت قيمة )ت( المحتستتتتبة )2.11( وقيمة االنحراف المعياري)3.1القبلي والبعدي )
( تحتتت مستتتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة 22( عنتتد درجتتة حريتتة )31.2وهي أكبر من القيمتتة الجتتدوليتتة البتتالغتتة )

 ( مما يدل على وجود فرق معنوي ذات داللة إحصائية ولصالح االختبار البعدي.05.0)
نَّ هذه النتيجة منطقية والستتتتتتتتتتبب ف  ي وجود فرق معنوي يرجع إلى "صتتتتتتتتتتحة األداء الفني واِ 

لًلعتب وقتدرتته على تطويع جميع أجزاء جستتتتتتتتتتتتتتمه النجاز هدف الحركة وهذا ال يأتي إال إذا كان 
الًلعتب قتد تمكن من الفهم التتام الداء المهتارة ونقتاطهتا الفنيتة وكتانت لديه القدرة على تحصتتتتتتتتتتتتتتيل 

فضتتتتًلا عن إحستتتتاستتتته بإيقاع الحركة واقتصتتتتاده في القوى الًلزمة لألداء في المرحلة التحضتتتتيرية، 
 .(82)الطاقة والمجهود. "

                                                           

 . 22، صالمصدر السابق( مروان عبد المجيد؛  82)

 
 المتغيرات
 
 

وحدة 
القي
 اس
 

 قيمة ف االختبار البعدي االختبار القبلي
 قيمة ت
 المحتسبة

 ت قيمة 
 الجدولية

الداللة 
 -س المعنوية

 
 ع
 

 ع -س ع -س

هارة دقة اداء م
الضرب الساحق 
العالي باالتجاه 

 المستقيم

 
 كغم/ثا
 

 معنوي 31.2 4.4 2.11 3.1 5.95 30.36 4.94 33.46
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ن  مإلى"أنَّ دقة االداء للضرب الساحق يمكن مًلحظته  وهنا اتفق الباحثان مع المصدر الذي يشير
النتائج  التي كانت بقيمة موجبة دائما بين اللحظات الزمنية المكونة لألداء فاندقة االداء  تكون 

  .(83)مثالية
عرض نتائج اختبارات انساااااايابية مهارة الضاااااارب الساااااااحق العالي باالتجاه القطري   4-2-2

 القبلية والبعدية وتحليلها ومناقشتها
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة  (16جدول )

احق العالي باالتجاه النسيابية مهارة الضرب السالفروق وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية 
 وتحليلها ومناقشتها  القطري 

 (.0.05( تحت مستوى داللة )22(عند درجة حرية )2.31* القيمة الجدولية )
دقة اداء مهارة الضرب الساحق العالي ( نتائج اختبارات العينة لقياس 22يبين لنا الجدول ) 

( وقيمة 32.33بي )لعينة البحث في االختبارين القبلي والبعدي، إذ بلغت قيمة الوسط الحسا
( وبانحراف معياري 19.2( لًلختبار القبلي وقيمة الوسط الحسابي )4.11االنحراف المعياري )

( لًلختبار البعدي، وبلغت قيمة الوسط الحسابي للفروق بين االختبارين القبلي والبعدي 9.01قدره )
( وهي أكبر 4.94ة )(. كما بلغت قيمة )ت( المحتسب2.92( وقيمة االنحراف المعياري )1.11)

( مما يدل 05.0( تحت مستوى داللة )22( عند درجة حرية )31.2من القيمة الجدولية البالغة )
 على وجود فرق معنوي ذات داللة إحصائية ولصالح االختبار البعدي.

سبب وجود فرق معنوي هو التوزيع األمثل للفترات الزمنية  نؤشره بانوهذا ما يمكن أن  
لمهارة ال وأجزاء الحركة ألداء مهارة الضرب الساحق العالي باالتجاه القطري وان لهذه الًلزمة لمراح

 يهاوالموزونة يعطأداء خاص ومعين لكل مرحلة وجزء من أدائها، إذ تمثل تلك النسب المقننة  زمن
 الشكل المميز لها ودقة ادائها. 

 االستنتاجات: 5-1
 ن خرجا باالستنتاجات اآلتية:في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثا 

                                                           

 .212، ص0202، المصدر السابق( صريح عبد الكريم؛ 0)

 
 المتغيرات
 
 

وحدة 
 القياس
 

 قيمة ف االختبار البعدي االختبار القبلي
 قيمة ت
 المحتسبة

 ت قيمة 
 الجدولية

الداللة 
 -س المعنوية

 
 ع
 

 ع -س ع -س

دقة  اداء مهارة 
الضرب الساحق 
العالي باالتجاه 

 القطري

 معنوي 2.31 4.94 1.97 3.23 9.05 29.1 4.23 32.33 كغم/ثا
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ِإنَّ التمرينات الخاصة المعدة للمتغيرات الفسلجية كان لها تأثير ذات داللة ايجابية  .2
في تطوير القدرة الوظيفية الًلاوكسجينية الفوسفاجينية والنسبة المئوية لًلستشفاء بعد 

 ( دقيقة والقدرة الوظيفية الًلاوكسجينية الًلكتيكية.3مرور)
تماد التمرينات الخاصة في تصميمها على شدد عالية أي الوصول فيها إلى ِإنَّ اع .1

الشدة القصوى واالستمرار بالتدريب طوال الفترة انعكس على تطوير القدرات الوظيفية 
 الًلاوكسجينية  لدى العبين الكرة الطائرة.

عالي لِإنَّ للتمرينات الخاصة فاعلية في دقة اداء  مهارة الضرب الساحق المواجه ا .1
 باالتجاه المستقيم  والقطري في لعبة الكرة الطائرة.

 التوصيات: 2 -5
 في ضوء االستنتاجات اوصى الباحثان بما يأتي: 
 توظيف التمرينات الخاصة قيد البحث والمعدة للمتغيرات الفسلجية المبحوثة . .2
ضرورة االهتمام بمهارة الضرب الساحق المواجه العالي باعتبارها أهم وأصعب  .1

المهارات الهجومية ومحاولة التطرق للمهارات األخرى سواء كانت هجومية أو دفاعية 
 للتعرف على مستوى تأثير متغير االنسيابية الحركية على طبيعة أدائها.

محاولة االستفادة من توظيف التمرينات الخاصة قيد البحث لتطوير المهارات  .1
 طائرة.األساسية والهجومية والدفاعية األخرى بالكرة ال

 إجراء هكذا بحوث على فئات عمرية أخرى وعلى فرق النساء بالكرة الطائرة. .4
محاولة التطرق إلى متغيرات فسلجية أخرى لتغطية كافة متطلبات مهارة الضرب  .1

الساحق المواجه العالي بشكل يعطي صورة واضحة يمكن من خًللها الوصول إلى اإلنجاز 
 .األمثل والموازي للمستويات العالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 


