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ملخص البحث
ان التقدم العلمي والتكنولوجي العالي الذي وصلت اليه الفرق العالمية فييي تلتلييل ابلعييا
خاصة لعبة الكرة الطائرة ؛ هو نتيجيية لتطييور تييدرا

البدنيييه والم ارييية والفسييلجية و ييدريب

المستمر واستلدات احداث الوسائل وابساليب والطرق المبتكرة والحديثة في التدريب ؛ فضال
عن التلطيط العلمي السلي والمقنن والمبني على ابسس العلمية الحديثة باسييتلدات المعلوتييا
العلمية في عمليا التدريب و وظيف ا بالشكل الذي يتالئ تع تييدرا وتابلييية يييل رياكييي لييذل
سعى المدربون الى اعداد هذه الفئة تن الالعبين الشبا اعداد تتكاتل الجوانب.
وتن هنا برز اهمية البحث في استلدام ابسلو ال رتي التصاعدي يون ييا تيين ابسيياليب
الحديثة التي عمل على طوير بعييا المتريييرا البدنييية والفسييلجية وتيين ي ابر قييا بمسييتو
ابدا الم اري لالعبين و حقيق افضل المستويا على الصعيدين المحلي والدولي .
اتا تشكلة البحث فتكمن فييي كييعل بعييا القييدرا

البدنييية لالعبييين والييذي انعكييس علييى

ا بر قا بالجانب الم اري والفسلجي فضالً عن كييعل اسييتلدام المييدربين لالسيياليب والطرائييق
التدريبية الحديثة .
اتا اهداف البحث فتمثلت في اعداد تن ج دريبي بابسلو (ال رتي التصاعدي) في طوير
بعي يا المترييييرا البدنيييية والم اريييية والفسيييلجية لالعبيييي الكيييرة الطيييائرة والتعيييرف اليييى
ا يرابسلو (ال رتي التصاعدي) في طوير بعا المتريرا البدنية والم ارية والفسلجية لييد
بعبي الكرة الطائرة للشبا .
اتا المن ج المستلدم في البحث هو المن ج التجريبي بتصمي المجموعة الواحدة و
تجتمع البحث بالعبي الشبا

حديد

بالكرة الطائرة البالغ عدده ( )17بعبا ً و اختيار عينة البحث

بالطريقة العمدية والبالغ عدده ( )12بعبا ً تن تجتمع البحث  ،و تعالجة النتائج احصائيا ً
بوساطة الحقيبة ابحصائية . spss
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اتا اه تا وصلت اليه الباحثة تيين اسييتنتاجا هييي ان لتييدريبا اب قيياا والكييرا الطبييية
الملتلفة ابوزان فضالً عن ابحماا التدريبية وبشدد تتنوعة ييي ير واكي وايجييابي فييي طييوير
.

بعا المتريرا البدنية والفسلجية الذي انعكس على طورالمستو الم اري لالعبين الشبا

Abstract
The high scientific and technological progress that global teams have reached in
various games, especially volleyball, is the result of the development of their physical,
skill and physiological capabilities, their continuous training and their use of modern
and modern means, methods and methods in training; as well as sound, codified,
scientific planning based on modern scientific foundations using information The
scientific in training operations and employing them in a manner that is appropriate to
the capabilities and ability of each athlete, therefore the coaches sought to prepare this
category of young players in an integrated preparation.
Hence the importance of research in the use of the hierarchical method
ascending emerged as one of the modern methods that work to develop some physical
and physiological variables and then raise the level of skill performance of the players
and achieve the best levels at the local and international levels.
As for the research problem, lies in the weakness of some of the physical
capabilities of the players, which was reflected in the upgrading of the skill and
physiological aspect, in addition to the weakness of the coaches ’use of modern
training methods and methods.
As for the aims of the research, it was to prepare a training curriculum in the
(hierarchical ascending) method in developing some physical, skill and physiological
variables for volleyball players and to identify the effect of the (hierarchical upward)
method in developing some physical, skill and physiological variables among youth
volleyball players.
As for the method used in the research, the experimental approach is to design
the one group, and the research community was determined by the number of youth
players in volleyball, who number (17) players.
As for the most important findings of the researcher from the conclusions are that
weight training and medical balls have different weights as well as various training
loads and a clear and positive impact on the development of some physical and
physiological variables that was reflected on the development of the skill level of
young players.
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الباب االول
التعريف بالحث
مقدمة البحث واهميته :
عد لعبة الكرة الطائرة واحدة تن ابلعا التي ش د طورا ً واسع المستو اذ تطلب تن
الالعبين ان يمتلكوا تدرا بدنية عالية لالر قا بالمستو الم اري وبيييت ذلي اب عيين طريييق
التدريب والممارسة والتكرارالمستمرين ليتطورعن طريق ما الجانب الفسلجي وتيين ي فييان هييذا
التطور ينعكس على الجانب الم اري بشكل ايجابي للوصوا الى افضل النتائج .
وعلى الرغ تن ان ت ارا الكرة الطائرة عتبر س لة ابدا اب ان ا في تجاا الكرة الطائرة
تطلب بذا تج ود يبيرب قان ا بن الوصوا لالدا الجيد وابفضل بيييت حقيقييه اب عيين طريييق
طوير القييدرا البدنييية لالعبييين ووصييول للياتيية بدنييية عالييية المسييتو عيين طريييق التييدريب
المبرتج والمبني على ابسس العلمية الحديثة تن تبل المدربين للوصوا الى ال دف المنشييود اب
وهو طور تستو ابدا البدني والفسلجي .
و لعبة الكرة الطائرة ل ا ت ارا ا اللاصة التي حتاج بدورها إلى تستو عالي تن
القدرا البدينة والم ارية والفسلجية وتن هذه الم ارا الم مه هي( الضر الساحق والدفاع
عن الملعب) وبن ت ارة الدفاع عن الملعب هي احد الم ارا الدفاعيه الم مة كد الضربا
الساحقة القوية او اللداع ويعتبر اللطوه ابولى لبنا ال جوم المضاد كد اللص وتتعلق ايضا
بقدرة الالعب التكنيكية فضال عن ت ارة الضر الساحق التي يستطيع الفريق تن خالل ا حس
النقطة وبالتالي حس الشوط وتن حس المباراة لصالحه .
ونظرا ألهمية القدرا البدنية والم ارية والفسلجية لييذ ا حاولييت الباحثيية دراسييت ا ألن ييا
الطريقة األفضل الذي يت به الحصوا على حقيق ال دف المنشود فضال عيين إيجيياد العالتيية بييين
بعا القدرا البدينة والم ارية والفسلجية باستلدام ابساليب الحديثة التي عتبرتن اه ابشيا
التي يجب على المدربين الترييز علي ا و ابستعانه ب ا للعمييل علييى طييوير لي القييدرا التييي
ساه في طوير تستو األدا وبالتالي طوير تستو اللعبة .وبيت ذلي اب تيين خييالا كاتييل
نواحي الالعب وتدرا ه البدنية والفسلجية للوصوا للمستو الم اري المطلو .
اتا اهمية البحث فتظ يير عيين طريييق كييرورة اسييتلدام اسييلو تيين ابسيياليب التدريبييية
الحديثة ( ال رتي التصاعدي ) .وعليه ارتأت الباحثة تن اجرا هذا البحث ستلدم تيين خالل ييا
اسلو جديد اب وهو (ال رتي التصيياعدي) يون ييا تيين ابسيياليب الحديثيية تحاوليية تيين طييوير
بعا المتريرا البدنية والفسلجية لالر قا بمستو ابدا الم اري لالعبين تيين اجييل الوصييوا
الى تستو بدني ت اري عالي يستطيعون تن خالله حقيق افضل المستويا .

مشكلة البحث :
يجب على المييدربين ابهتمييام باسييتلدام الوسييائل و الطييرق وابسيياليب العلمييية الحديثيية
والمبتكرة والموايبة لتكنولوجيا المعلوتا المتطورة ؛ بن ا عد اللطوة ابولى للوصوا ب الى
افضل المستويا و حقيق افضل النتائج .
ان حقيق تستو ابدا بيت اب عن طريق طوير بعا المتريرا البدنية والفسلجية التي
سوف نعكس على ابر قا بمستو ابدا الم اري لالعبين ؛ ونتيجة بفتقار المن اج التييدريبي
الى ابساليب الحديثة فان بعب الكرة الطائرة عندتا يكون إعداده البدني غييير تتكاتييل ييينلفا
أدا ه بشكل عام و قل يفا ه الفسلجية على نحو واك وهذا يؤ ر علييى ت ارا ييه الفنييية وبالتييالي
ينلفا تستواه.
وتن خالا خبرة الباحثة يون ا استاذة في الجاتعة وتن خالا اطالع ا على الكثيرالمصادر
وتشيياهد ا للكثييير تيين المباريييا فقييد بحظييت وجييود كييعل فييي بعييا المتريييرا البدنييية
والفسلجية التي انعكست سلبا على تستو ادائ الم اري فضالً عن كييعل اسييتلدام المييدربون
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لالساليب والطرائق التدريبية الحديثة ؛ لذل ار ا الباحثة تن وكع ييدريبا اب قيياا والكييرا
الطبية وباوزان تلتلفة وشدد صاعدية بابسلو ال رتي المتصاعد الررض تنه طويرتييدرا
البدنية والفسلجية لالر قا بالناحييية الم ارييية ووصييول لل ييدف المنشييود اب وهييو حقيييق نتييائج
وتستويا افضل .

اهداف البحث :
عمد الباحثة الى قدي اهداف يمكن اجمال ا باآل ي :
 اعييداد تيين ج ييدريبي بابسييلو (ال رتييي التصيياعدي) فييي طييوير بعييا المتريييرا البدنييية.
والم ارية والفسلجية لالعبي الكرة الطائرة للشبا
 التعرف الى ا يرابسلو (ال رتي التصاعدي) في طوير بعا المتريرا البدنييية والم اريييةوالفسلجية لد بعبي الكرة الطائرة للشبا .
 التعرف الى نسبة التطور لبعا المتريرا البدنية والم ارية والفسلجية لالعبي الكرة الطائرةللشبا .

فروض البحث :
فروض البحث تتلخص باآلتي :
 هناك فروق ذا دبلة احصائية بين ابختبارا القبلية والبعدية فييي بعييا المتريييرا البدنيييةوالم ارية والفسلجية لد افراد عينة البحث .
 -هناك نسبة في طور بعا المنريرا البدنية الم ارية والفسلجية لد افراد عينة البحث .

مجاالت البحث :
للبحث مجاالت عدة هي :
المجال البشري :
عينة تن بعبو شبا المريز التلصصي بالكرة الطائرة للعام . 2019- 2018
المجال الزماني :
 ، 2018 / 1 / 17وحتى . 2018 / 3 / 28
المجال المكاني :
النادي الرياكي للمريز التلصصي بالكرة الطائرة في البياع
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الباب الثاني
الدراسات النظرية
التدريب الهرمي :
هييو نظييام عمييل تتعييدد األسيياليب و التييدريب الييذي يييت عيين طريقيية رفييع المقاوتيية بصييورة
صاعدية وزيادة حمل التدريب بصورة تستمرة وانلفاض عدد التكرارا في المجموعة الواحدة
يلما زاد األوزان( المقاوتة) تع انسجام الراحة تع حالة التدريب " ،أن رفع المقاوتيية بصييورة
صاعدية يت بوساطة (التدريب ال رتي) أذ يت البد تثال بحمييل( )%80و كييرارا تيين ()5-1
يت التدرج حتى يصييل الحمييل القصييوي إلييى( ( ")%100حسيين ، ) 118- 117 ، 1998 ،
ترا
وعملية التدرج يجب أن كون تقننة بشكل دتيق و تناسب تع الحالة التدريبية وتسييتو الالعبييين
تن القليل إلى الكثير وتن البسيط إلى المعقد ،ويعد األسييلو ال رتييي تيين األسيياليب الضييرورية
لبنا القوة القصوية  ،وذل بلفا عدد التكرارا دريجيا تييع زيييادة الشييدة تييع يييل تجموعيية،
فكلما يينت اب قاا يبيرة قابل ا كرارا تليلة " ( احمد . ) 118 ، 1999 ،
ويعرف (تحمد جابر بريقع) " األسلو ال رتي وهو أيثر األسيياليب شيييوعا لتطييوير القييوة
والقدرة وأه تا يمي ز هذا األسلو هو التقدم التدريجي تن اب قاا المنلفضة إلى اب قاا العالية تع
التكرارا القليلة بعد ذل تد يعود الالعب إلى أ قاا أتل وبتكرارا أعلى" (بريقع . ) 110 ، 2005 ،
ويعرف يودور بوتبا األسلو ال رتييي " هييو اسييلو ييدريبي للعمييل بطرائييق التييدريب
المتنوعة التي يجب أن يحتوي ا تن اج دريب القوة الجيد " (. ) 148 ، 1999 ، BOMPA
و ر الباحثة أن التدريب ال رتي يحتوي انواع واشكاا عدة تن خالا اطالع ا علييى الكثييير
تن المصادر والدراسا العلمية فيمايلي انواع التدريب ال رتي :
 األسلو ال رتي التصاعدي. األسلو ال رتي التنازلي. األسلو ال رتي المسط . األسلو ال رتي المائل (المنحرف) . أسلو التدريب ال رتي المزدوج (المتعايس). أسلو التدريب ال رتي المتقابل. األسلو ال رتي المتموج . -األسلو ال رتي تتعدد القم .

اما االسلوب المستخدم في البحث
 األسلوب الهرمي التصاعدييت التعاتل في هذا األسلو تع أتصى أنجاز للرياكي أذ يبدأ العمل في هذا األسلو بزيادة
الشدة بشكُ ّل صاعدي وصو ً
ب إلى الشدة القصوية تع تراعاة ال بوط في التكرار وهذا النوع تن
التدريب شائع جدا ً بين رياكي رفع اب قاا ورياكي العا القو طريقة العمل في هذا األسلو إذ
يبدأ العمل بشدة  % 85وبعدها بد الشدة بالتصاعد إلى أن صل  % 90وبعدها تصاعد الشدة إلى
أن صل لشدة  ( %100عثمان . ) 67 ، 1990 ،
ويشير(تنصور جميل واخرون) إلى األسلو ال رتي التصاعدي " و بدأ التدريبا
بمقاوتا خفيفة و كرار تناسب يت التدرج بزيادة اب قاا بصورة صاعدية ويلما زاد اب قاا
بين تجموعة وأخر قل عدد التكرارا حتى صل الشدة إلى ( ( " )%100جميل واخرون ، 1990 ،
.) 305
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القدرات البدنية واهميتها في لعبة الكرة الطائرة :
ان لعبة الكييرة الطييائرة تطلييب العديييد تيين القييدرا البدنييية بنجيياز حريييا توييية ودتيقيية
وسريعة وتفاجئة اذ يحتاج الالعب الى تستو ادا عاا وتتميييز تيين اللياتيية البدنييية ول ييذا فييان
كييل الالعب او ايصالة الى ل المستويا تن ابدا العالي يتطلب دريبيا و لطيطا و نسيق
عالي المستو (عبدابله .) 64 ، 2014 ،
ان تتطلبا اللعب حت على الالعب ان يمتل تدرا بدنييية لكييي يسييتطيع ان ينجييز ت اتييه
داخل المعلب بصورة دتيقة حتى بيلفق في ادا ه فاتتالك الالعب لياتة بدنية مكنييه تيين احييتالا
جميع المرايز  ،والوصوا الى الكرة باسرع تايمكن دون التعرض بي اصابة في ا نا اللعييب ،
وهذا النجاح يساعده في شن هج ما سريعة وتفاجئة وتوية وتباغتيية علييى الفريييق المنييافس ،
وتن الحصوا على ابرساا والنقاط .

مطاولة السرعة :
أن تطاولة السرعة تدرة بدنية ت مة لالعب الكرة الطييائرة  ،وأغلييب المييدربين يوج ييون
اهتمات بي طوير هذه القدرة في دريبا  ،وخاصة في فترة اإلعداد اللاص والمنافسا  ،ف ي
صفة تريبة تن المطاولة والسرعة فضالًعن الى ذل فان تطاولة السرعة عد عنصرا ً كروريا ً
وت ما ً جدا ً في يثير تن ابلعا الرياكية التي تطلب ادا بشدة تصو او شبه تصو  ،و لعب
دورا ً في حس المباراة عن طريق التحرك السريع وابنتقاا تيين تكييان بخيير داخييل الملعييب فقييد
عرف ا (زهير تاس وآخرون) بين ا " تدرة الالعب علييى القيييام بحريييا تصييل بنشيياط اللعييب
الصعب بشدة عالية تدة طويلة والمحافظة على تثل هذا النشاط دون ال بوط في فاعلية الم ييارا
الفنية واللططية " ( اللشا . ) 87 ، 1999 ،
و مثل تطاولة السرعة تدرة الرياكي على تطع تسافا تصيرة وسريعة لمييرا عديييدة
خالا المباراة فضالً عن طريق كيل الرياكي داخل الملعب ورفع تدر ييه الجسييمية والوظيفييية
لمواج ة اوكاع اللعب .
فيما ترى الباحثة ان تطاولة السرعة تن القدرا البدنية ابساسييية والم ميية بن ييا ييؤدي
دورا في حس المباريا  ،ف ييي تييدرة الالعييب علييى أدا حريييا سييريعة وتوييية دتيقيية تباغتيية
وتفاجئة في آن واحد  ،ولمدة زتنية طويلة .

مطاولة القوة :
عد تطاولة القوة واحدة تن الصفا البدنية الضرورية المريبيية  ،وهييذة الصييفة او القييدرة
التي يتميز ب ا بعبو الكرة الطائرة طواا المباراة مكن تن حمل الج د الملقاة على عا ق في
ا نا المباراة تن اجل استمراره في الريا والقفزوابنطالتا وابستحواذ على الكييرة ألدا
الم ارا واللطط .
او هي درجة ابنقباكا العضلية نتيجة العمل العضلي  ،والذي ينتج عنييه حرييية تعينيية  ،ويييت
ذل عن طريق اصدار ابواتر ل ا بابدا بواسطة ابيعازا العصبية القادتة تن الدتاغ بطييوا
تدة تمكنة  ،اذ ان " نمية القوة عمل على طوير عنصر السرعة " ( العنبكي واخرون . )44، 1990،
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المتغيرات الفسلجية :
ان التريرا الوظيفية التي حدث بج زة الجس الملتلفة لتلل في ا نا التدريب  ،وبعييد
الج د وخالا الراحة بن التدريب المستمر والمتواصل هو الذي يزيد تيين يفييا ة تعظي ابج ييزة
الوظيفية الملتلفة داخل جس الرياكي فالتحسن في تستو تييدرا الفييرد النا جيية عيين تمارسيية
النشاط البدني تابل للزيييادة والنقصييان فييي حاليية عييدم ابسييتمرار فييي التييدريب ؛ و ان الكثيييرتن
القدرا البدنية ينلفا تستواها في حالة عدم التواصل في التدريب وتن ي ييينلفا المسييتو
الوظيفي بج زة الجس الملتلفة .
لذل فان التدريب المتواصل والمستمر يساعد الالعبين على ابدا البدني لفترة طويليية تيين
الزتن دون ال بوط في تستو تدرا وتابليت البدنية  ،وهذا يطلق عليه في المجيياا الرياكييي
بي( التكيل) الذي يُعد تيين العواتييل الم ميية جييدا ً فييي اي نشيياط بييدني لتحقيييق اعلييى المسييتويا
وابنجازا الرياكييية فييي اي فعالييية رياكييية وتيين ي الحصييوا علييى المرايييز المتقدتيية فييي
المحافل الدولية ( عبدابله . ) 81 ، 2014 ،
ً
وان " التريرا الفسيولوجية الحاد ة بج زة الالعبين الحيوية عد تؤشييرت ما علييى تييد
قدم تستو الحالة التدريبية لدي  ،ويمكن القوا أن زيادة القدرة الوظيفية عيين طريييق تمارسيية
التميياري ن البدنييية ذا األحجييام والشييدد المقننيية ليسييت تسييئولة فقييط عيين األدا العييالي والتكيييل
األفضل في الحياة اليوتية لكن ا تسئولة عن الصييفا البدنييية والنفسييية  ،وبييذل يمكيين القييوا ان
القدرة الوظيفية واللياتة البدنية في بعا األحيان يستعمالن بمعنى واحييد  ،وبمعنييى أخيير ان يييال
تن ما ترادف لألخر" ( شحا ة واخرون .) 46 ، 1998 ،
وترى الباحثة ان تعدا كربا القلب تيين اهي المؤشييرا الم ميية والضييرورية لالعبييين
التي حدث ا نا الج د البدني العالي الشدة والذي يعتبيير اسييتلداته دليييالً لييرد فعييل ج يياز القلييب
والدورة الدتوية وان ا عتبر قوي للتييا يرا الملتلفيية فييي التييدريب وعيين طريقييه يمكيين طييوير
براتج التدريب لكي صب ايثر فعالية .
على الرغ تن ان تياسا تعدا النبا عد تن اسي ل وابسييط القياسييا  ،اب ان ييا حظييى
باهمية يبيرة خاصة لد الرياكيين  ،اذ عبر عن نشاط القلييب فييي حاليية الج ييد وعنييد المج ييود
(ركوان .) 273 ، 2000 ،

ان النبا في لعبة الكرة الطائرة يؤدي دورا يبيرا في حديد لياتة الالعب القلبية ؛ وذل
عن طريق التمرين الدائ المتواصل والمستمر ،والذي يؤ ر إيجابيا في نشاط القلب ،بنه يعد تن
المؤشرا الم مة في قيي الحالة التدريبية والمستو الرياكي  ،وتن الوصوا إلييى اإلنجيياز
األفضل ( عبدابله . ) 89 ، 2014 ،
لذل فان تمارسة التمارين الرياكية المنتظمة جعل الفرد يتمتع بكفييا ة بدنييية وفسيييولوجية
عاليتين  ،فالفرد الالئق فسيولوجيا ً يصب نبضه ابويسجيني اعلى تن الفرد غير الالئق عند ادا
المج ود نفسه او المج ود ابتصى  ،حيييث ييير بط النييبا ابويسييجيني بزيييادة تييدرة العضييال
ويفا ا في استلالص اويسجين ايثيير تيين الييدم الشييرياني  ،وهييذا يعنييي انييه يلمييا زاد النييبا
ابويسييجيني  ،يلمييا دا ذل ي علييى التحسيين فييي يفييا ة ابج ييزة  ،وتييدر ا علييى اسييتلالص
ابويسجين تن الدم الشرياني وب ذا ظ ر اهمية النبا في يييل تيين الج ييد والراحيية عنييد قنييين
الحمل التدريبي خالا الجرع التدريبية ( ركوان . ) 69 ، 1998 ،

السعة الحيوية :
عتبر السعة الحيوية تن القياسا الم مة والضرورية للتعرف على تد تا يتمتع بييه الفييرد
تن استعداد بدني " وهي اتصى حج تن ال وا يمكن اخراجه في عملية الزفير وذلي بعييد اخييذ
اتصى ش يق" ( حسانين .) 54 ، 1987 ،
فالسعة الحيوية " عد تعيارأ" لمعرفة تد يفاية الج از التنفسي والتي عد ذا فائدة لمقدرة الفرد
ويفايته عند ادا ابنشطة التي حتاج الى التحمل .اذ عتبر احد المقاييس الم مة للحالة الوظيفية
و ر بط بابحجام الرئوية ويذل بقوة عضال التنفس" ( عبدالحميد واخرون .) 362 ، 1999 ،
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و عرف بان ا " اتصى يمية تن ال وا يمكن اخراج ا تن الرئتين بعدان ياخييذ الفييرد شي يق
تمكن و صل في المتوسط تا بين  4000-3800تليلتر" ( حشمت وشلبي .) 194، 2001 ،
فالالعبون الجيدون يتمتعون عادة بسعة حيوية يبيرة وبسيما ل ابلعا التييي مثييل في ييا
يفاية الج از الدوري التنفسي دورا ً ت ما ً يالسباحة وابلعا الكرة  .فالسعة الحيوية لتلييل بييين
الرياكيين بعا ً لنوع النشاط الذي يمارسونه وان ا لتلل تن شلص الى اخر للعينة نفسي ا بعيا ً
للمستو وان ا زداد بالتدريب المنتظ ( حسانين . ) 55 ، 1987 ،
فحج السعة الحيوية الطبيعييي ( )4.8لتيير لرجيياا )3.2( .لتيير للنسييا اي ايبيير حجي تيين
ال وا ستطيع الرئتين بادله وتد يصل الى ( ) 5-3لتر بالنسبة لرير الرياكيين ولكن ا صل الييى
( ) 7لتر عند الرياكيين المتقدتين الذي يمتلكون رئتين ايبر ( اللالدي . ) 109 ، 1990 ،
فزيادة سط الرئتين تساتة يسم للدم باستيعا يمية ايبر تن ابويسجين ؛ لييذل فييان
زيادة است الك ابويسجين تا ر ايجابي يا ً بار فيياع السييعة الحيوييية ا نييا الج ييد (عبدالحمييد واخيرون
. ) 69 ، 1999،

الباب الثالث
منهج البحث واجراءاته الميدانية
منهج البحث
عمييد الباحثيية الييى اسييتلدام الميين ج التجريبييي بتصييمي المجموعيية الواحييدة تيين خييالا
ابختبارا القبلية والبعدية لمالئمت ا في حل تشكلة البحث .

عينة البحث :
حديد تجتمع البحث بالعبي الشبا بكرة الطائرة البالغ عدده ( )17بعبا ً و
اختيارعينة البحث بالطريقة العمدية والبالغ عدده ( )12بعبا ً تن تجتمع البحث.

تجانس العينة :
تاتيييت الباحثييية بييياجرا التجيييانس لعينييية البحيييث للمجموعييية التجريبيييية وشيييمل ذلييي
(العمرالزتني  ،والعمر التدريبي )  ،و بين ان افراد عينيية البحييث ذو وزيييع طبيعييي اذ ان تيميية
تعاتل ابلتوا تحصورة تا بين ( ، )1-+ويما تبين في الجدوا (. )1
الجدول ()1
يبين التجانس الفراد عينة البحث
العمر التدريبي
الوسائل ابحصائية العمر الزتني
سنة
سنة
3.41
20.08
الوسط الحسابي
0.66
1.378
انحراف المعياري
3.5
21
الوسيط
- 0.73
- 0.42
تعاتل ابلتوا

وسائل جمع المعلومات ( واألجهزة وادوات البحث ):
وسائل جمع المعلومات
 المراجع والمصادر العربية وابجنبية . ابختبارا والقياسا .8

 المن ج التدريبي . التجربة ابستطالعية . -استمارة لتسجيل النتائج الفردية خاصة بكل بعب .

اجهزة وادوات البحث
 تلعب يرة طائرة تانوني . يرا طائرة نوع  Moltenعدد (.) 20 اشرطة بصقة تلونة عرض ( 10س ) . شريط تياس تعدني بطوا (  5م ) . يرا طبية باوزان تلتلفة. ا قاا باوزان تلتلفة . تساطب -يرسي

 تلعب يرة طائرة تانوني وشبكة يرة طائرة ذا تواصفا تانونية . صافرا . ساعة وتيت . ج از تياس النبا . ج از تياس السعة الحيوية الماني الصنع . Laptopنوع ( . ) Dell فريق العمل المساعد . ياتيرا فديوية يابانية الصنع .االختبارات المستخدمة في البحث :
االختبارات البدنية المختارة :
اختبار مطاولة السرعة :
اسم االختبار  :ريا  150م تن بداية عالية
الغرض من االختبار  :تياس تطاولة السرعة
اجراءات االختبار :
حدد تسافة الريا  150م تن خط البداية الى خط الن اية ويحتييل الييزتن المقطييوع تيين البداييية
العالية
التسجيل :
يسجل لالعب الوتت بالثانية او اجزا الثانية تنذ لحظيية الوصييوا الييى الشيياخص الثيياني وحتييى
ن اية تسافة  150م .
اختبار مطاولة القوة لعضالت الرجلين  ( :حسانين ) 381 ، 1995 ،
( عبدالجبار واحمد ) 363 ، 1987 ،

اس ابختبار  :القفز نصل ترفصا
الغرض من االختبار :
تياس التحمل العضلي الديناتكي لعضال الساتين
االدوات :
تسطبة تابلة للضبط  ،يرسي  ،بساط تابلة للطي والفرد .
مواصفات االداء :
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يقوم احد المساعدين بضبط ار فاع المقعد او الكرسي بحيث يكون توازيا بر فاع عظ الركييفة
( الريبة ) ابسييفل للملتبيير يسيتدير الملتبربعيييدا عيين الكرسييي بحيييث يكييون الظ يير تواج ييا
للكرسي تع شبي يديه خلل راسه ضع احد القدتين لالتام تليال تع فرد الساتين تييع المحافظيية
على وكع ابتدام ويقوم الملتبر بالجلوس ترفصا في تستو تنلفا يقفز بالقدتين لالعلى
ويت كرار التمرين ايبر عدد تن المرا تدر المستطاع .
التسجيل :
يت احتسا نقطة لكل تحاولة صحيحة

االختبارات الفسلجية المختارة وكيفية قياسها :

 -1اختبار السعة الحيوية مقاس بالمللتر ( 3درويش واخرون : ) 86 – 85 ، 1998 ،
الغرض من االختبار :
قياس السعة الحيوية .
االدوات المستخدمة :
االسبيروميتر الجاف  ،مواد معقمة .
طريقة ومواصفات االداء :
يستلدم لذل ج از ابسييبيروتيتر الجيياف وهييو ج يياز يعمييل بضييرط ال ييوا ( هييوا زفييير)
ويعطي ترا ا بالمليمتر المكعب  ،اذ يمس الالعب الج از في تبضة اليد يقوم باخييذ شي يق
يضع فمه على تيس الج از ليلرج تنه باتصى زفير.
تسجيل القراءة :
يسم للملتبر بثالث تحاوب يحسب له افضل ا ويلما زاد الفراق بين تياس السعة الحيوييية
تبل التدريب وبعده دا ذل على زيادة شدة حج التدريب .

 -2النبض :
اتا النبا فيت تياسه عن طريق ج از الكتروني يوكع على يد الالعب في تنطقة
الرسغ ويت تياس النبا بعد ن اية يل مرين .

االختبارات المهارية :
 -1الدقة لمهارة الدفاع عن الملعب من المنطقة

الخلفية ( حسانين وعبد المنع :) 50 ، 1997 ،

الهدف من االختبار:تياس الدتة لم ارة الدفاع عن الملعب.
االدوات المستخدمة:تلعب يرة طائرة تانوني،يرا
الملعب يما في الشكل رت (.)1

تانونية عدد) ،(5شريط تلون لتقسي

موصفات االداء:يقل الالعب جاهزا للدفاع كد الكرة المضروبة كربا ساحقا في المريز)(1
ويقل المدر في الملعب المقابل على تنضدة ألدا الضر الساحق نحو المنطقة الللفية فيقوم
الالعب بيدا الدفاع ييفما يتطلب الوكع.
شروط االداء:يعطى يل بعب ) (3تحاوب تن يل تنطقة ) ) 6 ، 5 ، 1بحيث كون الدرجة
العظمى) (27درجة .اتا في حالة خروج الكرة المدافعة الى اللارج فيعطى (صفر) للمحاولة.
التسجيل:يعطى الالعب درجة المنطقة التي سقط ب ا الكرة.
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الشكل ( )1يبين مهارة الدفاع عن الملعب من المنطقة الخلفية

 -2اختبار دقة الضرب الساحق القطري

( صبحي وعبد المنعم .) 208 ، 1997 ،

 الهدف من االختبار -:تياس دتة الضر الساحق في اب جاه القطري. األدوات  -:تلعب الكرة الطائرة  ،يرة طائرة ،تر بتان توكوعتان يما توك بالشكل(.)2 مواصفات األداء  -:يقوم الالعب بالضر تن المريز() 4واإلعداد عن طريق المدر تنالمريز( )3وعلى الملتبر أدا ( )15كربة ساحقة .
 التسجيل : أربع نقاط لكل كربة ساحقة صحيحة سقط في ا الكرة على المر بة المحددة. الث نقاط لكل كربة ساحقة صحيحة سقط في ا الكرة في المنطقة الملططة نقطتان لكل كربة ساحقة صحيحة سقط في ا الكرة في المنطقة (أ) أو ( ). -أعلى درجة لالختبار( )60درجة.

الشكل ( )2يبين ت ارة الضر الساحق في اب جاه القطري

التجربة االستطالعية :
11

" ُعد التجربة ابستطالعية " دريبا ً عمليا ً للباحث للوتوف بنفسه إزا السلبيا واإليجابيا
التي قابله في أ نا إجرا التجربة لتفادي ا تستقبال" ( حسانين . ) 8 ، 1987 ،
وتييد تاتيت الباحث ية بيياجرا التجربيية ابسييتطالعية علييى عينيية كونييت تيين ( )5بعبييين ي
اختياره بالطريقة العشوائية تن بعبي شبا ال كرة الطائرة وه خييارج عينيية التجربيية الرئيسيية
واجريت التجربة ابستطالعية في يوم ابربعا الموافق  2018/ 1 /17الساعة الرابعيية عصيرا
في النادي الرياكي للمريز التلصصي في البياع .

االسس العلمية لالختبار :

يعتمد نجاح ابختبارا على حقيق الررض تن نفيذها اذ يشترط عند استلدات ا ان
توفرفي ا ابسس العلمية لالختبار ،وهي (الصدق ،والثبا  ،والموكوعية ) والتي عد تن اه
خصائص ابختبارالجيد وفيما يا ي ابسس العلمية لالختبار .

صدق االختبارات :
إذ يعد الصدق تن أه الصفا التي ببد تن ان يتصل ب ا ابختبار الجيد فابختبار الييذي
ب يتمتع بنسب عالية تن الصدق ب يمكنه إن يؤدي دوره الفاعل لذا اعتمد الباحثة في استلراج
صدق ابختبار على صدق المحتو او المضييمون وذلي عيين طريييق عييرض ابختبييارا علييى
تجموعة تن اللبرا والملتصون في تجاا ابختبار والقياس وعل التدريب الرياكي وفسييلجة
التدريب وتجاا الكرة الطييائرة والييتعل الحريييي وفسييولوجيا اللياتيية البدنييية اذ " يمكيين حسييا
صدق ابختبار بعركه على عدد تن الملتصين واللبرا في المجاا الذي يقيسه ابختبييار ،فيياذا
ا فق اللبرا ان هذا ابختبار يقيس السلوك الذي وكع لقياسييه  ،فييان الباحييث يسييتطيع ابعتميياد
على حك اللبرا " ( عبيدا واخرون .) 164 ، 1988 ،
وتد بت صدق ابختبارا بعد ان ا فق اللبرا علييى ان ابختبييارا حقييق الرييرض الييذي
وكعت تن اجله وتال تت ا ل ذه الفئة العمرية .

ثبات االختبارات :
استلدتت الباحثة إليجاد تعاتل الثبا طريقة ابختبار وإعادة ابختبار ؛ ألن ا تن انسييب
الطرائق في با ابختبار  ،و إجرا ابختبييار األوا يييوم ابربعييا الموافييق ، 2018/1/17
وأعيد ابختبار نفسه ترة انية بعد اربعة ايام اي فييي يييوم اب نييين الموافييق  ،2018/1/22علييى
عينة التجربيية ابسييتطالعية نفسي ا  ،والمتكونيية تيين ( )5بعبييين ي اسييتلدتت الباحثية تعاتييل
ابر باط (بيرسون ) لمعرفة تد با ابختبار وتد اظ ر النتائج بان ابختبارا تمتع بدرجة
عالية تن الثبا .
إذ " يعد ابختبار ابتا اذا يان يؤدي الى النتييائج نفسي ا فييي حاليية كييراره  ،خاصيية اذا يانييت
الظروف المحيطة بابختبار والملتبر تتما لة بيين ابختبارين (العساف . ) 430 ، 1995 ،

موضوعية االختبارات :
ُعد الموكوعية تن الشروط الضرورية والم مة التي يجب ان توفر في ابختبار الجيييد
والتي يقصد ب ا " عدم اختالف المقدرين بالحك على شي تا أو توكوع تعين " ( باهي ، 1999،
. ) 64

وعليه استلدتت الباحثية تعاتييل ابر بيياط (بيرسييون) للمقارنيية بييين تحكمييين ا نييين فييي نتييائج
ابختبارا وعن طريق ا استلراج الموكوعية لذا ان تن اه سما ابختبار المقيينن الدرجيية
العالية فييي الموكييوعية و عييود توكييوعية ابختبييار الييى وكييوح التعليمييا تيين حيييث ابدارة
واعطا الدرجة  ،ويتصل ابختبار بم وكوعية عالية عندتا عطييي النتييائج نفسي ا ت مييا اختلييل
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المضمون  .وان اجرا ا ابختبارا
هذه ابختبارا .

كون بعيدة عن التقوي الذا ي تمييا يييدا علييى توكييوعية

جدوا ()2
يبين االسس العلمية لالختبارات البدنية والمهارية والفسلجية
تعاتل
الثبا

تستو
اللطا

تعاتل
الصدق

تعاتل
الموكوعية

تستو
اللطا

مطاوله القوه لعضالت
الرجلين
مطاولة السرعة

0.88

0.001

0.93

0.95

0.000

0.89

0.001

0.94

0.98

0.000

مهاره الدفاع عن الملعب

0.88

مهارة الضرب الساحق

0.89

0.001

السعة الحيوية

0.92

0.001

النبض

0.90

0.001

ابختبارا

0.001
0.93
0.94

0.95
0.96

0.95
0.94

0.93
0.92

0.000
0.000
0.000
0.000

تعنوي عند تستو دبلة > 0.05

االختبارات القبلية :
تاتت الباحثة باجرا ابختبارا القبلية والقياسا لمجموعة البحث في النادي الرياكي
للمريز التلصصي بييالكرة الطييائرة السييبت الموافييق  2018 /1/27السيياعة الرابعيية عصييرا ،
واليوم الثاني ابحد الموافق . 2018/1/28
االختبارات وفق االتي - :
 -1اليوم ابوا  :فيه اجرا ابختبارا الفسلجية لعينة البحث .
 -2اليوم الثاني  :اجرا ابختبارا البدنييية والم ارييية  ،و ي فيييه ثبيييت ابوكيياع يافيية
الزتانية والمكانية وابدوا المستلدتة وطريقة التنفيذ وفريييق العمييل المسيياعد لرييرض
وحيدها تع ابختبارا البعدية و الفي حدوث اي خطي في ابختبارا البعدية بعد ذل .

المنهاج التدريبي :
تاتت الباحثة باعداد المن يياج التييدريبي لعينيية البحييث وذلي بعييد ابطييالع علييى الكثييير تيين
المصادر والمراجع اللاصيية بموكييوع البحييث فضيالً عيين ارا اللبييرا والملتصييين  ،اذ ي
طبيق تفردا المن اج بتاريخ  2018/1/31وحتى  2018/3/26يتكون المن يياج التييدريبي تيين
( )8اسابيع بواتع  3وحدا دريبيية اسييبوعيا ً  ،اذ يانييت ايييام (االسييبت  ،اب نييين  ،ابربعييا ) ،
وبذل بلرت تجموع الوحدا  24وحدة دريبية ولمدة ش رين  ،حيث يان زتن الوحدة التدريبية
ياتلةً ( )120دتيقة واستلدتت الباحثة القس الرئيسي فقط الذي استررق ( )60دتيقية في دريبا
ابسلو ال رتي التصاعدي .
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وهذا يتفق تع يل تيين
بان عدد الوحدا في ابسبوع بين ( )3-2وحدا وعدد ابسابيع بيقل عن  6اسابيع حتى يمكيين
ظ ورالتطور.
) 115 ، 1997 ، Sharky( sharky ) 78 ، 1997 ، klinzin( klinzing

االختبارات البعدية لعينة البحث :
أجريت ابختبارا البعدية لعينة البحث للمجموعة التجريبييية يييوتي  27و 2018 / 3 / 28
وتد ا بعت الطريقة نفس ا التي ا بعت ا في ابختبارا القبلية وذل بعد ابنت ا تن المدة المقييررة
للتجربة  ،وتد حرصت الباحثة على تراعاة جميع ابوكاع لالختبارا القبلية وتتطلبا ييا عنييد
إجرا ابختبارا البعدية تن ناحية الوتت والمكان ووسائل ابختبار  ،وبعد ابنت ا تن التجربة
الرئيسة تاتت الباحثة باجرا ابختبارا الفسلجية ي فييي اليييوم الثيياني ي اجييرا ابختبييارا
البدنية لجميع افراد العينة.

الوسائل االحصائية :
تعالجة النتائج احصائيا ً بوساطة الحقيبة ابحصائية  spssباستلدام القوانين اب ية :
)بابنت . ) 56 ، 2006 ،

-

النسبة المئوية .
الوسط الحسابي .
ابنحراف المعياري .
الوسيط .
تعاتل الصدق.
تعاتل ابر باط البسيط (بيرسون) .
تعاتل ابلتوا .
نسبة التطور .
( ) للعينا المترابطة .

الباب الرابع :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
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عرض نتائج المتغيرات البدنية والمهارية والفسلجية وتحليلها ومناقشتها :
جدوا ()3
يبين يبين االوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية وفرق االوساط وانحراف الفروق وقيمة
(ت) المحسوبة والجدولية في اإلختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات
البدنية والمهارية والفسلجية
ابختبارا
اختبارمطاولة القوة
تبلي
لعضالت الرجلين
بعدي
تبلي
اختبار مطاولة
السرعة
بعدي
اختبار مهارة الدفاع
تبلي
عن الملعب
بعدي
اختبار مهارة الضرب تبلي
الساحق
بعدي
تبلي
اختبار السعة
الحيوية
بعدي
تبلي
اختبار النبض
بعدي
تيمة

ابنحراف
المعياري
ع
1.193
0.996
0.477
0.266
1.749
1.154
0.293
0.543
358.87

فرق
ابوساط
سف
8.083

الوسط
الحسابي
س
5.83
13.91
0.52783
24.244
3.69
6.45
2.756
15.422 2.20880
9.83
10.83
20.66
8.346 0.53440
1.28
1.99
3.28
492.36
16.416
2333.33
1916.6
261.116
4250
4.509
92.31
120.166 2.208
71.166
4.438
191.33
الجدولية عند درجة حرية ( )11واحتماا خطا(2.201 =)0.05

تستو
تيمة
ع هي
ابنحراف المحسوبة اللطا
المعياري
0.000 28.108 0.996

معنوي

0.000

معنوي

0.000

معنوي

0.000

معنوي

0.000

معنوي

0.000

معنوي

يبين الجدوا ( ) 3نتائج اختبار مطاولة القوة لعضالت الرجلين لعينة البحث فييي ابختبييارين
القبلييي والبعييدي للمجموعيية التجريبييية  ،اذ بلييغ الوسييط الحسييابي فييي ابختبييار القبلييي () 5.83
وبييانحراف تعييياري ( ) 1.193فييي حييين بلييغ الوسييط الحسييابي فييي ابختبييار البعييدي () 13.91
وبانحراف تعياري (  . ) 0.996اتييا فييرق ابوسيياط فقييد بلييغ (  ) 8.083وبييانحراف تعييياري
للفروق (  ) 0.996وباستلراج تيمة ( ) المحسوبة والبالرة ( ) 28.108ا ضي ان ييا ايبيير تيين
تيمة ( ) الجدولية البالرة ( )2.201عند درجة حرية ( )11وتستو دبلة ( ، )0.05وهييذا يييدا
على وجود فرق تعنوي بين ابختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة ابختبار البعدي .
اتا بالنسبة لنتائج اختبييار مطاولةة السةرعة لعينيية البحييث فييي ابختبييارين القبلييي والبعييدي
للمجموعة التجريبية  ،اذ بلغ الوسط الحسييابي فييي ابختبييار القبلييي ( )6.45وبييانحراف تعييياري
( ) 0.477في حييين بلييغ الوسييط الحسييابي فييي ابختبييار البعييدي ( ) 2.756وبييانحراف تعييياري
( . ) 0.266اتا فييرق ابوسيياط فقييد بلييغ ( )3.69وبييانحراف تعييياري للفييروق ( ) 0.52783
وباستلراج تيمة ( ) المحسوبة والبالرة (  )24.244ا ض ان ا ايبيير تيين تيميية ( ) الجدولييية
البالرة (  )2.201عند درجة حرية ( ) 11وتستو دبلة (  ، )0.05وهذا يدا على وجييود فييرق
تعنوي بين ابختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة ابختبار البعدي .
اتا بالنسبة لنتييائج اختبييار مهةارة الةدفاع عةن الملعةب لعينيية البحييث فييي ابختبييارين القبلييي
والبعدي للمجموعة التجريبية  ،اذ بلغ الوسط الحسابي في ابختبار القبلي (  ) 10.83وبييانحراف
تعياري ( ) 1.749فييي حييين بلييغ الوسييط الحسييابي فييي ابختبييار البعييدي (  )20.66وبييانحراف
تعييياري (  . ) 1.154اتييا فييرق ابوسيياط فقييد بلييغ (  ) 9.83وبييانحراف تعييياري للفييروق (
 ) 2.20880وباستلراج تيمة ( ) المحسوبة والبالرة ( ) 15.422ا ضي ان ييا ايبيير تيين تيميية
( ) الجدولية البالرة (  )2.201عند درجيية حرييية ( ) 11وتسييتو دبليية (  ، )0.05وهييذا يييدا
على وجود فرق تعنوي بين ابختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة ابختبار البعدي .
15

دبلة
الفروق

اتا بالنسبة لنتائج اختبار مهارة الضرب الساحق لعينة البحث في ابختبارين القبلي والبعييدي
للمجموعة التجريبية  ،اذ بلغ الوسط الحسابي في ابختبار القبلييي (  ) 1.99وبييانحراف تعييياري
( ) 0.293فييي حييين بلييغ الوسييط الحسييابي فييي ابختبييار البعييدي ( ) 3.28وبييانحراف تعييياري
( . ) 0.543اتا فرق ابوسيياط فقييد بلييغ (  ) 1.28وبييانحراف تعييياري للفييروق () 0.53440
وباستلراج تيمة ( ) المحسوبة والبالريية ( ) 8.346ا ضي ان ييا ايبيير تيين تيميية ( ) الجدولييية
البالرة( )2.201عند درجة حرية ( )11وتستو دبليية (  ، )0.05وهييذا يييدا علييى وجييود فييرق
تعنوي بين ابختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة ابختبار البعدي .
اتييا بالنسييبة لنتييائج اختبييار السةةعة الحيويةةة لعينيية البحييث فييي ابختبييارين القبلييي والبعييدي
للمجموعة التجريبية  ،اذ بلغ الوسط الحسابي في ابختبار القبلي ( )1916.6وبانحراف تعييياري
( ) 358.87في حين بلغ الوسط الحسابي فييي ابختبييار البعييدي ( ) 4250وبييانحراف تعييياري (
 . ) 261.116اتا فرق ابوساط فقد بلغ ( )2333.33وبانحراف تعياري للفروق ( ) 492.36
وباستلراج تيمة ( ) المحسوبة والبالرة ( )16.416ا ض ان ييا ايبيير تيين تيميية ( ) الجدولييية
البالرة ( ) 2.201عند درجة حرية (  )11وتستو دبلة (  ، )0.05وهذا يدا على وجييود فييرق
تعنوي بين ابختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة ابختبار البعدي .
اتا بالنسبة لنتييائج اختبييار النةبض لعينيية البحييث فييي ابختبييارين القبلييي والبعييدي للمجموعيية
التجريبية  ،اذ بلغ الوسط الحسابي في ابختبار القبلي ( )71.166وبانحراف تعييياري () 2.208
في حين بلغ الوسط الحسابي في ابختبار البعييدي ( ) 191.33وبييانحراف تعييياري ( . ) 4.438
اتا فرق ابوساط فقد بلغ ( )120.166وبانحراف تعياري للفروق ( ) 4.509وباستلراج تيميية
( ) المحسوبة والبالرة ( ) 92.31ا ض ان ا ايبيير تيين تيميية ( ) الجدولييية البالريية () 2.201
عنييد درجيية حرييية (  )11وتسييتو دبليية (  ، )0.05وهييذا يييدا علييى وجييود فييرق تعنييوي بييين
ابختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة ابختبار البعدي .

عرض نتائج النسبة المئوية للتطور للمجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية
والمهارية والفسلجية وتحليلها ومناقشتها :
جدوا ()4
يبين قيم االوساط الحسابية وفرق االوساط ونسب التطور بين االختبارين القبلي والبعدي في
المتغيرات البدنية والمهارية والفسلجية للمجموعة التجريبية لعينة البحث
ابختبارا
اختبارمطاولة القوة
لعضالت الرجلين
اختبار مطاولة السرعة
اختبار مهارة الدفاع عن
الملعب
اختبارمهارة الضرب
الساحق)
اختبار السعة الحيوية
اختبار النبض

تبلي
بعدي
تبلي
بعدي
تبلي
بعدي
تبلي
بعدي
تبلي
بعدي
تبلي
بعدي

ابنحراف
المعياري
ع
1.193
0.996
0.477
0.266
1.749
1.154
0.293
0.543
358.87
261.116
2.208
4.438

الوسط
الحسابي
س
5.83
13.91
6.45
2.756
10.83
20.66
1.99
3.28
1916.6
4250
71.166
191.33
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فرق ابوساط
سف

نسبة التطور

8.083

% 58.1

3.69

% 57.2

9.83

% 47.57

1.28

% 39.02

2333.33

% 54.9

120.166

% 62.8

يبين الجدوا ( )4في اختبييار اختبةار مطاولةة القةوة لعضةالت الةرجلين لالختبييارين القبلييي
والبعييدي ان الوسييط الحسييابي بلييغ فييي ابختبييار القبلييي ( )5.83وفييي ابختبييار البعييدي تييد بلييغ
( )13.91في حين بلغ فرق ابوساط ( ) 8.083وبلرت النسبة المئوية للتطور (. ) % 58.1
اتا فييي اختبةار مطاولةة السةرعة لالختبييارين القبلييي والبعييدي ان الوسييط الحسييابي بلييغ فييي
ابختبار القبلي ( ) 6.45وفي ابختبييار البعييدي تييد بلييغ ( ) 2.756فييي حييين بلييغ فييرق ابوسيياط
( )3.69وبلرت النسبة المئوية للتطور (. ) % 57.2
اتا في اختبار مهارة الدفاع عن الملعب لالختبارين القبلي والبعدي ان الوسط الحسابي بلييغ
في ابختبار القبلي ( ) 10.83وفي ابختبار البعدي تد بلغ ( ) 20.66في حين بلغ فرق ابوسيياط
( )9.83وبلرت النسبة المئوية للتطور(. )% 47.57
اتا في اختبار مهارة الضرب الساحق لالختبارين القبلي والبعييدي ان الوسييط الحسييابي بلييغ
في ابختبار القبلي ( ) 1.99وفي ابختبار البعدي تد بلييغ ( ) 3.28فييي حييين بلييغ فييرق ابوسيياط
( ) 1.28وبلرت النسبة المئوية للتطور (. )% 39.02
اتا في اختبار السعة الحيوية لالختبارين القبلي والبعدي ان الوسط الحسابي بلغ في ابختبييار
القبلييي ( ) 1916.6وفييي ابختبييار البعييدي تييد بلييغ ( ) 4250فييي حييين بلييغ فييرق ابوسيياط
( )2333.33وبلرت النسبة المئوية للتطور (. ) % 54.9
اتا في اختبار النبض لالختبارين القبلي والبعدي ان الوسط الحسابي بلغ في ابختبار القبلي
( ) 71.166وفي ابختبار البعدي تد بلغ ( ) 191.33فييي حييين بلييغ فييرق ابوسيياط ()120.166
وبلرت النسبة المئوية للتطور (. ) % 62.8

مناقشة نتائج المتغيرات البدنية
اظ ر النتائج التي عركت عن طريق الجدولين (3و )4والمتعلقة باختبييار (تطاوليية القييوه
للرجلين وتطاولة السرعة ) بوجييود فييروق ذا دبليية تعنوييية فييي ابختبييارين القبلييي والبعييدي
ولمصلحة ابختبار البعدي  ،إذ تعزو الباحثة الى ابحماا التدريبية وعدد التكييرارا المسييتلدتة
في المن ج التدريبي بابسلو ال رتي التصاعدي عن طريق استلدات للكرا الطبية واب قيياا
الملتلفة ابوزان التي اس مت في طوير عضال الرجلين
فيما ترى الباحثةة ان التمييارين التييي سييتلدم في ييا تقاوتيية يبيييرة عييد تيين الوسييائل الم ميية
والضرورية و المناسبة لتطويرالقوة لعضال الرجلين .
وتعتقد الباحثة عن طريق اطالع ا على الكثير تيين المصييادر بييين القييدرا البدنييية ل ييا دور
فعاا وت في تضاعفة إتكانيا األج زة الوظيفية التي عمييل فييي الجسي عيين طريييق التييدريب
المستمروالمتواصل  ،تما يودي ذل الى نمية ل القدرا البدنية والتي يحتاج ا الالعبييون فييي
يدية اي نشاط لصصي .
وان فائده يل تن دريبا اب قاا الملتلفة ابوزان ل ييا ييي ير فييي طييوير صيفتي التحميييل
(القوة والسرعة ) وان ابستمرار في التدريب المنتظ التي يكتسب ا الالعب في عملية التدريب .
وهذا يتفق تع ( (Hakkinenأد إلى طور صفة التحمل  .أي ان ا القابلية على استمرار العمييل
العضلي الشديد نسبيا ً لمده طويلة (. ) 125 ، 1995 ، Hakkinen
يما ان مرينا قوية عضال الرجلين يان ل ا اب ر في طوير تطاولة السرعة والقوة اذا ان
" ابعداد لتحمل يعتمد على عواتل عده تن بين ا القوة وتطاولة العضال اذ يجب يييد عمليا
حضير القوة لزيادة التحمل السرعة ( الربيعي والمولى . ) 137 ، 1990 ،
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مناقشة نتائج المتغيرات المهارية :
اظ ر النتائج التي عركت عن طريق الجدولين (3و )4والمتعلقة باختباري ت ارة (الدفاع
عن الملعب والضر الساحق) بوجود فروق ذا دبلة تعنوية في ابختبييارين القبلييي والبعييدي
ولمصلحة ابختبار البعييدي  ،إذ تعةزو الباحثةه الييى فاعلييية الميين ج التييدريبي بابسييلو ال رتييي
التصاعدي و ي ير التمارين التي اسييتلدتت فييي الوحييدا التدريبييية والمتمثليية بييالكرا الطبييية
للذراعين واب قاا الملتلفة ابوزان ؛ ونتيجة بستلدام الباحثة التكرارا والشدد حسب ابساليب
العلمية الحديثة التي ساهمت في طور ت ارة الدفاع عن الملعب والتي يييان ل ييذا الميين ج ييا ير
ايجابي في رفع و طوير تستو ادا الالعبين وتن ي طورهييذه الم ييارة وهييذا مةا اكةدت عليةه
الباحثةةة فييي ان القييدرا البدنييية يير بط الييى حييد يبييير بالم ييارا الحريييية لملتلييل الفعاليييا
الرياكية وبيت ذل اب عن طريق التييدريب الرياكييي المبنييي علييى ابسيياليب العلمييية الحديثيية
والمبتكرة بن ا تثل ل ابساليب عمل على طوير و نمية ل القدرا البدنية والتي تن خالل ا
سوف ي ت طوير و نمية الم ارا الحريية بن ا تر بطة تع بعض ا البعا .
اتا فيما يلص ت ارة الضر الساحق فتعزو الباحثة سبب طور لي الم ييارة بييان ت ييارة
الضر الساحق تطلب تن الالعبين توة انفجارية للرجلين لتادية ل الم ارة وهذا بيت اب عيين
طريق التدريب المست مر والمنظ بن ا ت ارة هجوتية ول ا دور فعاا وت ي وتييؤ ر فييي حصييوا
الفريق على نقطة وهذا بيحصل اب اذا اتتل الالعبون تدرة انفجارية عالية مكن تن ادا هييذه
الم ارة للوصوا الى افضل المستويا المطلوبيية انجازهييا وتةرى الباحثةة ان للقييدرة ابنفجارييية
للرجلين اهمية يبيرة لالعبي الكرة الطائرة فال يستطيع الالعب ادا كر ساحق تال كون لديه
هذه القدرة فابعب الذي يفتقر الى توة الييرجلين بيسييتطيع تيين القيييام بضييربا سيياحقة وتييؤ رة
وتوية.
و لذل يعد الضيير السيياحق تيين اتييو طييرق ال جييوم الفاعليه والوسيييلة ابولييى والم ميية
بحراز النقاط وابستحواذ على ابرساا تقارنة تع الم ارا ابخر اللاصة باللعبة .

مناقشة المتغيرات الفسلجية :
اظ ر النتائج التييي عركييت عيين طريييق الجييدولين (3و )4والمتعلقية باختبيياري (السييعة
الحيوية والنبا ) بوجود فروق ذا دبلة تعنوييية فييي ابختبييارين القبلييي والبعييدي ولمصييلحة
ابختبار البعدي تعزو الباحثة سبب حصوا التطور النسبي فييي اختبييار السييعة الحيوييية لالعبييين
الشبا الى التدريبا التييي خضييع ل ييا الالعبييون " اذ ييزداد السييعة الحيوييية بازدييياد عمليييا
التدريب الرياكي المنتظ وبلاصة دريبا المطاولة و لتلل بين الرياكين بعا لطبيعة النشاط
الممارس" ( البي والقصير .) 641 ، 1983 ،
فالالعبون الذين يمتلكون سعة حيوية يبيرة هذا يسيياعده علييى حقيييق افضييل المسييتويا ؛
بن الكمية التي يست لك ا الالعب ل ا عالتة تباشرة وهاتيية بالسييعة الحيوييية ؛ بن ار فيياع تعييدا
السعة الحيوية ؤدي الى الزيادة في ابويسجين الذ ي يتنفسه الرياكييي وهييذا بالتييالي يييؤدي الييى
استنفاذه بيبر يمية تن ابويسجين ا نا التدريبا وهذا تاايده ليونارد " انه ليس تن الضروري
ان يكون الرياكي الذي يتمتع بسعة حيوية تليلة ان كون تطاولته كعيفة وليس تيين الضييروري
ان نجد تن يتمتع بسعة حيوية يبيرة ان كون لديه تطاولة عالية " ( .) 192 ، 1974 ، Leonard
وتكمن اهمية السعة الحيوية تن خالا التعرف على حج هوا التنفس اذ ان الزيادة في حج
هوا التنفس عمل على خفا تعدا التنفس في الدتيقة وبالتالي ييزداد ابتتصييادية فييي اسييت الك
ابويسجين ويلمييا تييل حجي هييوا التيينفس زاد تعييدا التيينفس فييي الدتيقيية وبالتييالي يييزداد حجي
ابويسجين المست ل في عمل عضال التنفس ذا ا نتيجة لزيادة تعدا التنفس فيكون ذل علييى
حسا ابويسجين المست ل لباتي الجس ( حسانين وعبدالفتاح . ) 124 ، 1995 ،
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واخيرا ً ترى الباحثة ان اللياتة البدنية ت مة جدا لالعبي الشبا خاصة بعبي الكرة الطييائرة
؛ بن ا نمي عضال الج س و عمل على طور وظائل اعضا الجس الحيوية الداخلية يييالتنفس
وغيره وهذا ما تعتبره الباحثه ابعداد العام والرئيسي التييي يجييب ان يعتمييد عليييه المييدربون فييي
الوحييدا التدريبييية اللاصيية بييالكرة الطييائرة فالتييدريب المقيينن المعتمييد علييى ابسيياليب العلمييية
وابج زة التكنولوجية ا لحديثة يؤدي الى رفع اللياتيية الوظيفييية للج يياز التنفسييي وهةذا مةا اثبتتةه
الباحثه تن هذا البحث.
اتا في اختبار النبا وتت الراحة وبعد الج د والذي يعد تن اهي تؤشييرا يفييا ة الج يياز
الدوري في تعرفة تعدا نبا القلييب والييذي يمكيين عيين طريقييه تعرفيية تسييتو ييي ير التييدريب
الرياكي في الج از الدوري التنفسي .
حيث يشير(  " ) Getchell1979إلى آن النبا يزداد عندتا يبدا الفرد ببذا تج ود بدني
ويزداد هذا المعدا بزيادة المج و د حتى تناسييب عييدد كييربا القلييب ناسييبا طرديييا تييع الج ييد
المبذوا  ،أي آن عييدد كييربا القلييب تناسييب طرديييا تييع يمييية األويسييجين المسييت لكة خييالا
المج ود البدني فالمج ود البدني الييذي يقييوم بييه الفييرد يزيييد تيين عييدد كييربا القلييب فييي أ نييا
تمارسته للنشاط الرياكي و لضع هذه الزيادة إلى طبيعة وحج وشييدة هييذا الج ييد (، Getchell
. ) 26 ، 1979

فيما تعلل الباحثه انلفاض النبا بعييد نفيييذ البرنيياتج التييدريبي  ،اي وتييت الراحيية الييى
التطورالوظيفي الذي حدث في الج از القلبي .
إذ أشار يل تن( فويس وتايثوس  ) 1976 ، foxbmathewsإلى أن
" التدريب الرياكي المنتظ بسبب عملية نقص حدث في تعدا كربا القلييب خييالا الراحيية
(. ) 82 ، 1976 ، Fox & Mathews
وترى الباحثة سبب ار فاع تعدا كربا القلب ( بعد الج د )  ،فسبب ا الج د المبييذوا الييذي
يقوم به الرياكي نتيجة استلدام اب قا ا والكييرا الطبيييية الملتلفيية حسييب الشييدد والتكييررارا
المقننة في الوحدا التدريبية لتطوير القوة العضلية لالعبين الشبا بشكل تسييتمر وتنييتظ تيين
خالا ابسلو ال رتي التصاعدي تما اد ذل الى طور المتريرا البدنية التي ساهمت بتطور
المتريرا الفسلجية وتن ابر قا بمستو ابدا الم اري لالعبين .
وترى الباحثه ان التكرار المنتظ تع التدرج والتصاعد بالشدة واخذ فترا راحة تناسييبة تييد
اعطى طورا ً ايبر و حسنا تلحوظا للقوة ابنفجارية للساتين تن خالا دريبا اب قاا والكييرا
الطبية وهذا تا ايده يل تن تاسي حسيين وتنصييور جميييل " تيين ان ييدريبا اب قيياا وباسييتلدام
التدرج بالحمل واعطا الراحة المناسبة يعمالن للوصييوا بالوحييدة التدريبييية الييى اعلييى تسييتو
تمكن دريبه " ( حسن وجميل . ) 109 ، 1988 ،

الباب الخامس
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 ان المن ج المعد والمستلدم يان تالئما لقدرا عينة البحث تن حيث حمل للشدد العالية . اس مت هذه ابحماا التدريبية وبشدد تتنوعة وفق ابسلو ال رتي التصيياعدي علييى ابر قييافي طوير بعا المتريرا البدنية والم ارية والفسلجية.
 ان التدريب باب قاا والكرا الملتلفة ابوزان ساه في طور صييفتي تطاوليية القييوة للييرجلينوتطاولة السرعة وت ار ي الدفاع عن الملعب والضر الساحق .
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التوصيات
 العمل على اجرا ابختبارا الفسلجية بصورة دورية بالنسبة لالعبين الشبا لما له تن اهميةفي حقيق المستويا العليا بصورة تستمرة .
 ابهتمام تن تبل المدربين ورئسا ا حاد الكره الطائره بالالعبين الشبا تيين النييواحي الطبيييةوالفسلجية لما له تن اهمية يبيرة وايجابية على صحت النفسية .
 اجرا بحوث ودراسا تشاب ة في ابلعا الملتلفة للتعرف الى العالتة بين المتريرا البدنيةو حقيييق افضييل النتييائج ولعينييا

والم ارية والفسلجية لما له تن دور يبير في طوير تستويا
وفئا عمرية تلتلفة .

 وفيريافة ابج ييزة وابدوا والوسييائل ا لطبييية بجييرا ابختبييارا الفسييلجية علييى الالعبييينالشييبا

لمييا ل ييا تيين دور فييي تعرفيية تسييتواه وتييدرا

الوظيفييية للوصييوا ب ي الييى افضييل

المستويا فضال عن س ولة اجرا تثل هذه ابختبارا عند وفيرهذه ابج زة ل .
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