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 دراسة بعض المؤشرات الفسیولوجیة وعالقتها بمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة

  إعداد
  م آمال صبیح سلمان.م

  ملخص البحث
حــول  تركــزتاشــتمل البحــث علــى خمســة ابــواب حیــث تضــمن البــاب األول ألمقدمــه وأهمیــة البحــث والتــي      

سـاهمت فـي رفـع مسـتوى األداء  واسـعةطـورات التطورات التي شملت جمیع المجاالت ألریاضـیه والتـي حققـت ت
تباعالمهاري وتحقیق االنجاز وهذا التقدم یعود إلى التخطیط المبرمج  ٕ  ألمسـاهمهاألسـلوب الصـحي مـن اجـل  وا

وتسجیل أفضل النتائج وتكمن أهمیة البحث في دراسة بعض المؤشـرات  األفضلفي تطویر هذه األلعاب نحو 
  .لضرب الساحق بالكرة الطائرة وعالقتها بمهارة ا الفسیولوجیة

  :أهداف البحث 
قســم ألتربیــه ألریاضــیه كلیــة  الثالثــةلــدى طــالب ألمرحلــه  الفســیولوجیةالتعــرف علــى بعــض المؤشــرات  - ١

  .جامعة دیالى  ةاألساسیألتربیه 
  .التعرف على دقة أداء مهارة الضرب الساحق لدى عینة البحث  - ٢
 .ومهارة الضرب الساحق  جیةالفسیولو معرفة العالقة بین بعض المؤشرات  - ٣

  :فروض البحث 
  .بعضها مع بعض ةبین بعض المؤشرات الفسیولوجی ةإحصائیهناك عالقة ذات دالله  - ١
ومهــارة الضـرب الســاحق بــالكرة  ةبـین بعــض المؤشــرات الفسـیولوجی ةإحصــائیهنـاك عالقــة ذات داللـه  - ٢

 .الطائرة 

  : ةالباحث ألیهاأهم االستنتاجات التي توصلت 
قة ارتباطیه عالیه بین اختیار الحد األقصى الستهالك األوكسجین والضرب الساحق بالكرة وجود عال - ١

  . ةالطائر 
ألمتمثلــه بالحــد األقصــى الســتهالك األوكســجین وضــغط الــدم االنقباضــي  ةتعــد المؤشــرات الفســیولوجی - ٢

  .لدى عینة البحث  ةمهم ةواالنبساطي مؤشرات وظیفی
ــد إن تطـــور وتحســـن الحـــد األقصـــى الســـته -٣ الك األوكســـجین وضـــغط الـــدم االنقباضـــي واالنبســـاطي قـ

 .   ةفي تطویر الضرب الساحق بالكرة الطائر  أسهمت
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The Study Of Some Physiological Signs And Their Relationship 
With Attacking Skill In Volleyball 

 
Research Summary  
       This research has five chapter : 
First chapter includes the introduction and importance of the research which 
focused on the developments of athletics' fields applying in raising the technical 
performance level to the players . 
 
        This developments goes to the well programmed planning and scientific style 
for developing and improving the athletic's level ; which made the best for these 
sports , recording the best results . 
The importance of research in the study of some physiological signs and its 
relationship with attacking skill in volleyball . 
 

1. to have a good information about the sample study ( second stage sport 
education department ; basic education college ) on the some physiological 
signs . 

2. To know the accuracy of attacking skill in volleyball for the sample's 
research . 

3. The relation between physiological signs and attacking skill ( research guess 
). 

4. There is statistical relationship between the physiological signs each others. 
5. There is statistical relationship between some physiological signs and 

attacking skills in volleyball .  
 
Important Recommendation  
       There are important need in training programs for developing some 
physiological signs as …..;the maximum level to have oxygen and shrinking , 
spreading blood pressure for research sample developing the attacking skill in 
volleyball sports for the sample research because this skill is very significant in  
achieving and having the strength . 
 
Deductions  

1. There is high contextual relation between high having oxygen level test and 
attacking skill in volleyball. 

2. The physiological signs as high level for having oxygen and blood shrinking 
and spreading pressure are very important physiological signs to the 
research sample . 

3. Improving and developing , spreading blood pressure which contributing in 
the attacking skill developing in volleyball . 
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٢٦١

 الباب األول

  التعریف بالبحث 
  : مقدمة البحث وأهمیته -١-١

لقـــد شـــهد العـــالم تطـــورًا ملموســـًا فـــي جمیـــع المجـــاالت الریاضـــیة وحقـــق فـــي هـــذا المجـــال 
خطـوات واسـعة سـاهمت فــي رفـع مسـتوى االداء المهـاري وتحقیــق االنجـاز فیهـا بدرجـة كبیــرة وان 

اع االســلوب العلمــي مــن اجــل المســاهمة فــي ســبب هــذا التقــدم یعــود الــى التخطــیط المبــرمج واتبــ
تطویر وتحسین المستوى الریاضي ویضمن االرتقاء بمستوى هذه االلعاب نحو االفضـل لتسـجیل 

  . افضل النتائج وتحقیق اعلى المستویات الریاضیة 
لمــا لهــذا العلــم مــن ) بعلــم وظــائف االعضــاء(وان لعبــة الكــرة الطــائرة تــرتبط ارتباطــًا وثیقــًا   
فــي عملیــة التطــور فــي المجــال العلمــي والریاضــي فضــًال عــن أن الكفــاءة الوظیفیــة التــي اهمیــة 

یمتلكهــا الریاضــي لهــا الــدور المباشــر والكبیــر والمــؤثر فــي مســتوى ادائــه بالشــكل الصــحیح والــذي 
ولعبة الكـرة الطـائرة كـأي مـن األلعـاب الریاضـیة التـي لهـا . ینتج عنه االداء الجید للفوز بالمباراة 

ــا ومنهـــا االرســـال والضــــرب الســـاحق واالعـــداد والــــدفاع عـــن الملعــــب مب ادئهـــا األساســـیة ومهاراتهــ
وغیرها فأن أي ضعف في مستوى ادائها یؤدي الى هبوط مستوى الفریـق وخسـارته للمبـاراة لـذلك 
تكمــن اهمیــة البحــث فــي دراســة بعــض المؤشــرات الفســیولوجیة وعالقتهــا بمهــارة الضــرب الســاحق 

  . ة بالكرة الطائر 
  : مشكلة البحث  -٢-١

ان ممارســة التمــارین الریاضــیة یــؤدي الــى حــدوث تغیــرات فســیولوجیة فــي جســم الریاضــي   
ونتیجــة الســتمرار التــدریب فأنــه یحــدث تكیفــات فســیولوجیة فتــنعكس هــذه التكیفــات علــى مســتوى 

االداء المهــاري الكفـاءة الوظیفیـة لالجهــزة الداخلیـة والتــي لهـا الـدور المباشــر والمـؤثر فــي مسـتوى 
  . وخاصة عند اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة 

ونظرًا لكون الباحثة من احد الممارسات للعبة الكرة الطائرة ومن خالل متابعة العدید مـن   
الوحدات التدریبیة والتدریسیة الحظت ان اغلب المدربین یركزون على االداء المهارة وال یعیـرون 

لمتغیــرات الفســلجیة ومنهــا إلــى األقصــى ألســتهالك االوكســجین والتــي لهــا االثــر اهتمامــًا خاصــًا ل
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المباشــر فــي دقــة االداء المتمیــز لــذا ارتــأت الباحثــة دراســة هــذه المشــكلة مــن خــالل دراســة بعــض 
  .رة الضرب الساحق بالكرة الطائرةالمؤشرات الفسیولوجیة وعالقتها بمها

  : أهداف البحث  -٣-١
ض المؤشرات الفسیولوجیة لدى طالب المرحلة الثالثة قسم التربیة الریاضیة التعرف على بع -١

  .  . جامعة دیالى / كلیة التربیة األساسیة 
  . التعرف على دقة اداء مهارة الضرب الساحق للكرة الطائرة لدى عینة البحث   -٢
  .  رة الطائرةمعرفة العالقة بین بعض المؤشرات الفسیولوجیة ومهارة الضرب الساحق بالك -٣
  : فروض البحث  -١-٤-١
  .هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین المؤشرات الفسیولوجیة بعضها مع بعض  -١
هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین بعض المؤشرات الفسیولوجیة ومهارة الضرب الساحق  -٢

  . للكرة الطائرة 
  : مجاالت البحث  -٥-١
ــة طــــالب ال: المجــــال البشــــري  -١-٥-١ ــیة / مرحلــــة الثالثــ ــة األساســ قســــم التربیــــة / كلیــــة التربیــ

  . جامعة دیالى للدراسة الصباحیة / الریاضیة 
   ١٠/٧/٢٠٠٩ – ١٥/٤/٢٠٠٩: المجال الزمني  -٢-٥-١
  . جامعة دیالى  –الساحات الریاضیة في كلیة التربیة األساسیة : المجال المكاني  -٣-٥-١

  الباب الثاني
  : والمشابهة  الدراسات النظریة -٢
  الدراسات النظریة  -١-٢
   Vo2 MAXالحد األقصى لالستهالك االوكسجین  ١-١-٢

ویعني القدرة على تـوفیر الطاقـة للعضـالت العاملـة اثنـاء التـدریبات والمنافسـات الریاضـیة   
والتــي تســـتغرق اكثــر مـــن دقیقــة ونصـــف وتعتمــد فـــي القیــام بوظائفهـــا علــى اســـتخدام االوكســـجین 

الحــد االقصــى الســتهالك االوكســجین كمعیــار لقیــاس اللیاقــة " وقــد اســتخدم البــاحثون  واســتهالكه
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٢٦٣

البدنیة وخاصة عنصر التحمل الهوائي اذا زاد هذا المعـدل یعطـي دلیـل علـى ان الشـخص یتمتـع 
  .  )١(" بلیاقة بدنیة عالیة والعكس صحیح 

عضـلي اعتمـادًا علـى  قدرة األنسان على اداء عمـل" یذكر ابو العال ومحمد صبحي بأنه   
  .) ٢(" استهالك االوكسجین اثناء العمل مباشرة 

أكبر كمیة من األوكسجین المستهلك من قبل الفرد خالل الجهد " أما استراندندورود ولف   
  .  )٣(" البدني القصوي مقاسًا عند مستوى سطح البحر 

ــى قـــدرة الجســـم الهوائیــــة   ــزة  ویشـــیر الحـــد االقصــــى الســـتهالك االوكســـجین الــ وتقـــوم االجهــ
المسؤولة وهي الجهاز الدوري والجهاز التنفسي والجهاز العضلي بمسـؤولیة القـدرة الهوائیـة حیـث 

  ) . دقیقة(ووحدات زمنیة ) ملي لتر(او) لتر(ان وحدات القیاس هي 
ــتهالك    ــو قیــــاس قابلیــــة الجســــم علــــى اســ ــجین هــ ــر الحــــد االقصــــى الســــتهالك االوكســ ویعتبــ

  . ل عضلي قوي او تحت القصوي االوكسجین عند اداء عم
  اهمیة قیاس الحد االقصى الستهالك االوكسجین  -٢-١-٢

ــدل قیـــاس الحــــد االقصـــى الســـتهالك االوكســــجین علـــى قـــدرة القلــــب والـــرئتین علـــى نقــــل    یـ
االوكسجین الى العضالت اثناء اداء الجهد لذا یعـد مـن القیاسـات الفسـیولوجیة المهمـة ولمـا كـان 

هـــازین الـــدوري والتنفســـي هـــو نقـــل االوكســـجین الـــى انســـجة الجســـم المختلفـــة العامـــل الرئیســـي للج
 Vo2maxوخاصـة اثنـاء المجهــود البـدني لــذا فـان كفــاءة هـذه االجهــزة یمكـن قیاســها عـن طریــق 

  .  )٤(لذا فانه یستخدم لتحدید مستوى التدریب المناسب للفرد 
الــى كمیــة االوكســجین  الحــد االقصــى لالســتهالك االوكســجین" ومــن ناحیــة اخــرى یشــیر   

التي تستطیع الفرد استخدامها النتاج الطاقة عندما یعمـل باقصـى اسـتطاعته كـذلك یمركـز تحدیـد 
  .  )٥(شدة التدریب البدني عن طریقه 

  
  

                                     
 .  ٥، ص) ١٩٨٩تعلیم العالي ، بغداد ، مطابع ال( ٢، ج موسوعة القیاسات واالختبارات في التربیة البدنیة والریاضیةریسان خربیط ،  - ١
 .  ٢٧٧، ص) ١٩٩٧القاهرة ، دار الفكر العربي ، (، فسیولوجیا ومورفولوجیا الریاضي وطرق القیاس والتقویم ابو العال احمد ومحمد صبحي ،  - ٢

3  -  Astrandv . " Maxlmal O2 up Take . In Book Sport Medicine . Physloogx " Moscow , 1987 . p.96-97 .  
 .  ١٧٧، ص) ١٩٩٨القاهرة ، مركز الكتاب ، ( طرق القیاس للجهد البدني في الریاضةمحمد نصر الدین رضوان ،  - ٤
 .  ١٧٧ – ١٧٦، ص المصدر السابقمحمد نصر الدین رضوان ،  - ٥
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٢٦٤

  قیاس الحد االقصى الستهالك االوكسجین  -٣-١-٢
  : هناك عدة طرق یمكن من خاللها قیاس الحد االقصى الستهالك االوكسجین ومنها  
  " السعرات الحراریة " الطریقة المباشرة  -١

تستخدم هذه الطریقة لقیاس انتاج الطاقة مباشرة عن طریق الحرارة التي ینتجها الجسم من خالل 
  . التمثیل الغذائي ولكن هذه الطریقة تحتاج الى غرف خاصة وامكانیات باهضة الثمن 

  " للسعرات الحراریة " الطریقة غیر المباشرة  -٢
رتباط عملیات التمثیل الغذائي النتـاج الطاقـة بأسـتهالك االوكسـجین واخـراج ثـاني اوكسـید نظرًا أل

الكاربون ویعنـي ذلـك ارتبـاط مقـدار الطاقـة الناتجـة بمقـدار اسـتهالك االوكسـجین الـالزم لهـا وهـذه 
  . الغازات یمكن جمعها وقیاسها لتحدید مقدار الطاقة الناتجة عن الجسم 

  : لى وتقسم هذه الطریقة ا
  . طریقة الدائرة المغلقة لتحلیل الغاز  -
  . طریقة الدائرة المفتوحة لتحلیل الغاز  -

 : اما جي وارد فیذكر ان الطرق هي 
  . مباشرة عن طریق المختبر  -١
غیــر مباشـــرة عـــن طریـــق اعطــاء حمـــل بـــدني اقـــل مـــن االقصــى ومـــن خـــالل ذلـــك یمكـــن  -٢

  . تقدیر الحد االقصى الستهالك االوكسجین 
مان العالم الروسي فقـد وضـع معـادلتین السـتخراج الحـد االقصـى لالسـتهالك االوكسـجین اما كارب

)١(  .  
  المعادلة االولي لریاضي المطاولة 

VO2 MAX = 17 × Pwc + 1240 
 لریاضي القوة الممیزة بالسرعة 

VO2MAX = 2-2 × Pwc + 1070  
  . م التي من خالل قسمة المطلق على وزن الجس  VO2MAXوتم استخراج 

  
 

                                     
1- Karbman . V.L . Maximal o2 . uptake " In book sport Mepicin ephysically is sport " Moscow 1987 , p. 144-145 .  
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  انواع قیاسات الحد االقصى الستهالك االوكسجین  -٤-١-٢
  : تم قیاس الحد االقصى الستهالك االوكسجین من خالل احد الوسائل االتیة   
  ) .  الترادمیل(الركض الثابت  -١
  . الدراجة الثابتة  -٢
 . السلم الخشبي  -٣

   VO2MAXعالمات الوصول الى 
  . زیادة شدة الجهد  عدم زیادة استهالك االوكسجین بالرغم من -١
  د /ض ١٨٥ – ١٨٠عدم زیادة معدل النبض عن  -٢
  ١١,١زیادة النفس نسبة النفس عن  -٣

 .   )١(مل غرام  ١٠٠ – ٨٠ال یقل تركیز حامض االكتیك عن  -٤
 ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي  -٥-١-٢

ــا یصــــاب اخــــرون بضــــغط الــــدم    یصــــاب بعــــض االشــــخاص بضــــغط الــــدم االنقباضــــي كمــ
وضــغط الــدم هــو .  )٢(والحالتــان ظاهرتــان غیــر اعتیــادیتین لضــغط الــدم فــي االنســان االنبســاطي 

القوة التي یسلطها الدم على جدران االوعیة الدمویـة لـدى جرینـاه بهـا وینشـأ هـذا الضـغط عـن قـوة 
یقاس ضغط الدم عادتًا بجهاز خـاص یوضـع علـى الشـریان العضـدي ویحـدث . ضخ القلب للدم 

ــدم االنقباضــــي  ــد . عنــــد تقلــــص بطــــین القلــــب ضــــغط الــ ــدم االنبســــاطي فیحــــدث عنــ ــا ضــــغط الــ امــ
اســتراحة القلــب فــي الفتــرة الواقعــة بــین تقلــص القلــب وانبســاطه وعنــد تقلــص اذیــن القلــب وانبســاط 
بطینه یختلف ضغط الدم عند االنسان من شخص ألخر وكذلك یختلف في الشخص الواحـد مـن 

نــه عنــد البـــالغین وفــي النســاء اقـــل منــه عنـــد وقــت ألخــر ویكـــون ضــغط الــدم فـــي االطفــال اقـــل م
الرجال فینخفض الضغط عند النوم ویرتفع عنـد الیقظـة وعنـد العمـل وممارسـة االلعـاب الریاضـیة 

بینما یتراوح ضغط الـدم الـواطئ ) سم زئبق١٥ – ١٢(تقدر متوسط ضغط الدم االنقباضي بین . 
دم تلفًا للشراین الدقیقیة وقد یسبب ویسبب استمرار الضغط االنقباضي في ال) سم زئبق٩-٨(من 

النوبــة القلبیــة ویولــد انفجــار فــي بعــض شــرایین الــدماغ والــذي یســمى الســكتة الدماغیــة وان زیــادة 
نسبة الدهون والملح في الطعام لهما تأثیر في االصابة بضغط الـدم االنقباضـي كمـا ان لألرهـاق 

                                     
 .  ١٧٢، ص ١٩٩٧، الكویت ،  االختبارات والقیاسات الفسیولوجیة في المجال الریاضيجابر كاظم ،  - ١
 ) . ٩٤بغداد ، مطبعة العدالة ، ص: ( ٢٩، ط االنسان وصحته؛ ) وآخرون(حسین عباس  - ٢
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الشـــرایین اثـــر كبیـــر فـــي االصـــابة العصـــبي واالفـــراط فـــي االكـــل والتهـــاب الكلـــى ومـــرض تصـــلب 
ــمیة والعقلیـــة وتنظـــیم وجبـــات الطعـــام وتقلیـــل  بمـــرض ارتفـــاع ضـــغط الـــدم وینصـــح بالراحـــة الجسـ

  . االمالح والدهون واالكثار من تناول الفواكه والخضر لتجنب االصابة بضغط الدم العالي 
  الضرب الساحق بالكرة الطائرة  -٦-١-٢

من المهارات الهجومیة المهمـة التـي لهـا دورًا كبیـرًا فـي  تعد مهارة الضرب الساحق واحدة  
الكرة الطائرة اذ یمكن من خاللها الحصول على النقاط وتحقیق افضل النتائج واحـراز الفـوز كمـا 
یتجلى اهمیتهـا فـي الحصـول علـى نقطـة مـن نقـاط المبـاراة والحصـول علـى االرسـال اذا اسـتمرت 

واقتصــرت علــى مجــرد تمریــر الكــرة بــین الالعبــین وعــدم  اللعبــة دون اســتخدام الضــربات الســاحقة
وضعها في المكان الخالي من ارض الملعب الفریـق االخـر ولـو اسـتمر الوضـع كـذلك كـان زمـن 
ــاذ  ــدفاع الحدیثـــة واتخـ المبـــارة یســـتمر لمـــدة طویلـــة بســـبب ارتفـــاع مســـتوى الفـــرق الریاضـــیة فـــي الـ

لـذلك فـان مهـارة " ح الحصول على نقاط سـهلة المواقع المناسبة التي تحول دون ایجاد ثغرات تتی
.   )١(" الضــرب الســاحق تعــد مهــارة ذات طــابع هجــومي وهــي تعمــل علــى تفــوق الفــرق المنافســة 

فضًال عن انها تتمیز بالقوة االنفجاریة في التنفیذ والسرعة في االقتراب نحو الشبكة والرشاقة فـي 
الضـــرب الســـاحق بالخـــداع " المهـــارة الـــى  الـــى تقســـیم ضـــده) عقیـــل الكاتـــب(وقـــد اشـــار . الوثـــب 

والضـــرب الســـاحق الخـــاطف الســـریع والضـــرب الســـاحق مـــن المنطقـــة الخلقیـــة والضـــرب الســـاحق 
  .  )٢(" المواجه والضرب الساحق بالدوران والضرب الساحق بالرسغ 

  الباب الثالث
  : منهج البحث واجراءاته المیدانیة -٣

  : منهج البحث  -١-٣
  . المنهج الوصفي لمالئمة لحل مشكلة البحث  استخدمت الباحثة  

  
  
  
  

                                     
  .  ٧٦، ص ١٩٩٦الفكر العربي للطباعة والنشر ، عمان ، دار (،  ١، ط موسوعة الكرة الطائرةاكرم خطابیة ،  - ١
  .  ١٤ص)  ١٩٧٩بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، (،  التكنیك والتكتیك الفردي في الكرة الطائرة، ) واخرون(عقیل الكاتب  - ٢
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  : عینة البحث  -٢-٣
  .  )١(" هي النموذج الذي یجري الباحث مجمل محور عمله علیها : " العینة   
طالــب وهــم طــالب كلیــة التربیــة االساســیة فــي جامعــة دیــالى ) ٣٠(لــذلك اختــارت الباحثــة   

طالبـًا مـن ) ٢٠(طـالب فااصـبحت العینـة ) ١٠(یة وبعـد اسـتبعاد المرحلة الثالثة للدراسـة الصـباح
طالب والذین تم أستبعادهم من العینـة وذلـك لعـدم حضـورهم یـوم اجـراء االختبـارات ) ٣٠(مجموع 

  . من المجتمع األصلي %) ٦٦,٦(فااصبحت النسبة المؤیة للعینة 
عالقة قویة بموضوع  ولغرض معرفة تجانس العینة في بعض متغیرات الدراسة والتي لها  

البحـــث كـــأن الباحثـــة الـــى ایجـــاد الوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري لكـــل مـــن الطـــول والـــوزن 
فما دون كان مؤشـرًا  % ٣٠اذ كلما كانت نتائجه " والعمر عن طریق استخدام معامل االختالف 

  .  )٢(" للتجانس العینة 
  ) ١(وهذا ما یوضحه الجدول   

  )١(جدول 
الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل من الطول والوزن والعمر للعینة باستخدام  یبین االوساط

  معامل االختالف
ـــــاء  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ اإلحصـــــ

 للمتغیرات
 َ  ع س

معامل االختالف 
% 

 ٤,٢٧ ٧,٥٤ ١٧٦,٦ الطول

 ١١,٥٠ ٨,٠٧ ٧٠,٢ الوزن

 ٨,٠٧ ١,٩٦ ٢٤,٣٠ العمر

  
  
  

                                     
 .  ١٥، ص)  ١٩٨٨ارة التعلیم العالي ، بغداد ، مطبعة وز (،  طرائق البحث العلمي ومناهجه في التربیة الریاضیةوحید محجوب وقاسم المندالوي ،  - ١
، الموصل ، دار الكتب للطباعة  التطبیقات االحصائیة واستخدامات الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیةودیع یاسین وحسن محمد عبد العبیدي ،  - ٢

 .  ١٦١، ص ١٩٩٠والنشر ، 
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٢٦٨

  : وسائل جمع المعلومات  -٣-٣
  : وات في اجراء البحث تم استخدام االجهزة واالد  
  . المصادر العربیة واالجنبیة  -١
  . میزان طبي لقیاس الوزن  -٢
 .  جهاز لقیاس معدل النبض وجهاز لقیاس ضغط الدم  -٣

 . ساعة توقیت الكترونیة ، وحاسبة یدویة  -٤

 . جهاز التریدمیل  -٥

 ) . ٨(ملعب كرة طائرة ، كرات طائرة عدد  -٦
 . شریط قیاس اقیاس الطول  -٧

 ) . سم٥(ض شریط الصق عر  -٨
  إجراءات البحث 

  : مواصفات القیاسات المستخدمة في البحث  -٤-٣
  : القیاسات الجسمیة  -١-٤-٣

  تم اخذ الوزن والطول بمیزان طبي   
  : االختبارات الفسلجیة  ١-٢-٤-٣

ویـتم ذلـك مـن خـالل المعادلـة  VO2MAXاختبار الحد األقصى الستهالك االوكسـجین   
  : االتیة 

   VO2MAXالممیزة بالسرعة        لریاضي القوة 
2,2XPwc+ 1070 

 . النسبي من خالل قسمة المطلق على وزن الجسم VO2MAXویتم استخراج 

  : اختبار ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي  -٢-٢-٤-٣
یتم قیاس ضغط الدم االنقباضـي واالنبسـاطي لعینـة البحـث لجهـاز ضـغط الـدم مـن وضـع   

الطبیة وتعد من الطرائق الغیر مباشرة بأستخدام طریقة التسمع ویتم الجلوس وبأستخدام السماعة 
  . تسجیل الضغطین االنقباضي واالنبساطي في استمارة خاصة بهما 
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  : االختبارات المهاریة  -٣-٣-٤-٣
  اختبار الضرب الساحق بالكرة الطائرة   

  . )١() دقة الضرب الساحق في االتجاهین القطري والمستقیم (
  ن االختبار الغرض م

  ) . قیاس دقة الضرب الساحق في االتجاه القطري والمستقیم (
  االدوات 

  ) . ١(ومركز رقم ) ٥(كرة طائرة ، ملعب كرة طائرة ، مرتبتان موضوعتان في مركز رقم  ١٠(
  مواصفات االداء 

وعلـى المختبـر أداء ) ٣(االعداد عن طریـق المـدرب فـي مركـز ) ٤(الضرب الساحق من مركز (
  ) )  ٥(ضربات ساحقة نحو االتجاه القطري المربعة الموجودة في المركز ) ٥(
مـع مراعــاة ) ١(الموجــودة فـي مركـز ) المرتبـة(ضـربات سـاحقة اخـرى نحــو االتجـاه المسـتقیم ) ٥(

نقــاط لكــل ضــربة ســاحقة صــحیحة نقــط فیهــا ) ٤(اخــذ فتــرات راحــة بــین محاولــة واخــرى التســجیل 
نقـط وكـل ضــربة ) ٢(لكــل ضـربة سـاحقة صـحیحة المنطقــة المخططـة نقـاط ) ٣(الكـرة المرتبـة ، 

  ) . ب) (أ(ساحقة صحیحة نقط فیها الكرة في المنطقة 
  
  : التجربة االستطالعیة  -٥-٣

مــن الطــالب مــن غیــر عینــة البحــث حیــث ثــم ) ٨(تــم اجــراء التجربــة االســتطالعیة علــى   
الضرب السـاحق بـالكرة الطـائرة وكـان  اجراء اختبار الحد االقصى الستهالك االوكسجین واختبار

  : الغرض منها 
  . التأكد من صالحیة وسالمة االجهزة واالدوات المستخدمة في اجراء البحث  -١
  . معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث  -٢
 . معرفة الوقت الالزم لتنفیذ االختبار لكل العب  -٣

  
 

                                     
، وأجـرى علیـه بعـض التعـدیالت فـي عـدد المحـاوالت المحـدودة  السس العلمیةااقتبس هذا االختبار من محمد صبحي حسانین وحمدي عبد المنعم ،  - ١

 . محاوالت وذلك لصعوبة المباراة ) ٥( محاولة في كل أتجاه لتصبح) ١٥(البالغة 
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٢٧٠

                                 )١(: الوسائل االحصائیة  -٦-٣
  الوسط الحسابي  
                            االنحراف المعیاري ع  
                                      النسبة المئویة  
  معامل االختالف  
  معامل االرتباط البسیط بیرسون  
  ت(اختبار.(  

  الباب الرابع
  : عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها -٤

  في االختبارات الوظیفیة انجاز العینة  -١-١-٤
مـــن اجـــل التعـــرف علـــى انجـــاز العینـــة فـــي االختبـــارات الوظیفیـــة قامـــت الباحثـــة بحســـاب   

) ٢(الوســــط الحســــابي واالنحــــراف المعیــــاري لكــــل اختبــــار بهــــدف الوصــــف والتحلیــــل و الجــــدول 
  . یوضح ذلك 

  )٢(جدول 
  نة البحثلدى عی) الفسلجیة(یوضح المعالم االحصائیة لالختبارات الوظیفیة 

 االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي المتغیرات الفسلجیة

  الحد االقصى الستهالك االوكسجیني 
VO2MAX 

٢,٦٨ ١٥,٧٦ 

 ١,١ ١٢,٩ ضغط الدم االنقباضي 

 ١,١١ ٨,٦١ ضغط الدم االنبساطي 

ــدول    نجــــد ان الحــــد االقصــــى الســــتهالك االوكســــجین لعینــــة البحــــث حققــــت وســــط ) ٢(مــــن الجــ
نجــد ان ضــغط الــدم ) ٢(مــن الجــدول ) ٢,٦٨(وانحــراف معیــاري ) ١٥,٧٦(بلغــت قیمــة حســابي 

ــة البحــــث حقــــق وســــط حســــابي بلغــــت قیمتــــه  ) ١,١(وانحــــراف معیــــاري ) ١٢,٩(االنقباضــــي لعینــ
  ) . ١,١١(وانحراف معیاري ) ٨,٦١(وضغط الدم االنبساطي حقق وسط حسابي بلغت قیمته 

                                     
 .  ١٠٢، ص ١٩٨٠عمان ، مطبعة االقصى ، (،  مبادىء علم االحصاء في التربیة وعلم النفس: عبد الرحمن عدس  - ١



  ٢٠١٠األول علوم الریاضة   العدد مجلة 
 هارة الضرب الساحق بالكرة الطائرةدراسة بعض المؤشرات الفسیولوجیة وعالقتها بم 

 
 

٢٧١

  المهاریة انجاز العینة في االختبارات  -٢-١-٤
مـــن اـجــل التعـــرف علـــى انجـــاز العینـــة فـــي االختبـــارات المهاریـــة قامـــت الباحثـــة بحســـاب   

  ) ٣(الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وكما موضح في  الجدول 
  )٣(جدول 

  لالختبارات المهاریة لدى عینة البحث اإلحصائیةیوضح المعالم 

 عیاري االنحراف الم الوسط الحسابي االختبارات المهاریة

الضرب الساحق في االتجاه 
 القطري والمستقیم

٣,٦٤ ١٧,٦٥ 

نجــد ان مهــارة الضــرب الســاحق لــدى عینــة البحــث حققــت وســط حســابي بلغــت ) ٣(مــن الجــدول 
  ) . ٣,٦٤(وانحراف معیاري ) ١٧,٦٥(قیمة 

 عرض قیم معامل االرتباط بین االختبارات الفسلجیة والمهاریة لعینـة البحـث وتحلیلهـا -٢-٤
  : ومناقشتها 

  )٤(الجدول 
  یوضح لنا قیم معامل االرتباط بین الحد االقصى الستهالك االوكسجین والضرب الساحق بالكرة الطائرة

  المتغیرات
VO2MAX 

ضغط الدم 
 االنقباضي 

ضغط الدم 
 االنبساطي 

الضرب 
 الساحق

الحد االقصى لالستهالك 
  االوكسجین 
VO2MAX 

  ر 
T 

  
 

    ٠,٩٠  
٨,٧٧ 

٠,٧٦  
٤,٩٥ 

٠,٨٥   
٦,٨٥  

  ر  ضغط الدم االنقباضي  
T 

  ٠,٨٩  
٨,٢٨ 

٠,٨٧  
٧,٤٨ 

 ر ضغط الدم االنبساطي 
T 

   ٠,٧٨  
٥,٢٩ 

ـــین اختبـــار الحـــد االقصـــى الســـتهالك االوكســـجین ) ٤(مـــن خـــالل الجـــدول  ـــاط ب ــا أن معامـــل االرتب یتضـــح لنـ
االرتباط قامت الباحثة باستخدام ومن اجل التعرف على حقیقة ) ٠,٨٥(والضرب الساحق بالكرة الطائرة بلغت 

ــة ) ٦,٨٥(لداللـــة معنویـــة معامـــل االرتبـــاط والتـــي بلغـــت  (T)اختبـــار  ــة الجدولیـــة البالغـ ــن القیمـ ــر مـ وهـــي أكبـ



   ٢٠١٠األول مجلة علوم الریاضة   العدد 
              م آمال صبیح سلمان.م 

 
 

٢٧٢

ممـا یـدل علــى كونهـا عالقـة ذات داللـة معنویــة ) ٠,٠٥(تحـت مســتوى داللـة ) ١٨(عنـد درجـة حریـة ) ٢,١٠(
قصــى لالســتهالك االوكســجین یعتبــر مؤشــر مهمــًا یعكــس لنــا وتعــزو الباحثــة ســبب ذلــك یعــود الــى ان الحــد اال

مــدى اســتطاعته الجســم علــى اســتهالك االوكســجین عنــد اداء عمــل عضــلي تحــت القصــوي وخاصــة عنــد اداء 
  . مهارة الضرب الساحق 

ان الحد االقصى یعـد مـن االختبـارات التـي تعتمـد علـى القیـام بمجهـودات ذات " وكذلك یذكر كاریمان   
  .  )٦(ي للتعرف على الكفاءة الوظیفیة الجهزة النقل االوكسجیني طابع قصو 

  الباب الخامس
  االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات -١-٥

أظهـرت النتـائج وجـود عالقـة ارتباطیـة عالیـة بـین اختبـار الحـد االقصـى السـتهالك االوكسـجین والضـرب الســاحق  -١
الكفاءة الوظیفیة لالجهزة الداخلیة وخاصة الحد االقصى الستهالك  بالكرة الطائرة وهذا سببه یعود الى مدى تحسن

االوكسجین وضغط الدم االنقباضي واالنبساطي وهذا انعكس بصورة ایجابیـة علـى االداء المهـاري المتمثـل بمهـارة 
  . الضرب الساحق 

ــ الحـد االقصـى السـتهالك االوكسـجین وضـغط الـدم  -٢ االنقباضـي واالنبسـاطي تعد المؤشرات الفسیولوجیة المتمثلة ب
مؤشرات وظیفیة مهمة مؤشر وظیفي مهم لدى عینة البحث وخاصة في لعبة الكرة الطائرة الن هذه اللعبـة تشـمل 

  . جمیع المهارات والحركات التي تؤدي سواء كانت من نظام هوائي واالهوائي 
الدم االنقباضي واالنبساطي قـد اظهرت النتائج ان تطور وتحسن الحد االقصى من االستهالك االوكسجین وضغط  -٣

  .اسهمت في تطویر الضرب الساحق للكرة الطائرة 
  : التوصیات  -٢-٥
ي ألنها ضروریة لدى ضرورة اهتمام برامج التدریب بتنمیة بعض المؤشرات الفسیولوجیة ومنها الحد االقصى الستهالك االوكسجین وضغط الدم االنقباضي واالنبساط -١

  . ائرة العب الكرة الط
  . اجراء المزید من الدراسات لمتغیرات فسیولوجیة اخرى  -٢
  .  ان تطویر مهارة الضرب الساحق ضروري ومؤثر لدى العبي الكرة الطائرة النه یتوقف علیها تحقیق الفوز بالمباراة  -٣
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