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  ملخص البحث

 

الباحثة في الباب االول المقدمة  تاحتوى البحث على خمسة ابواب اذ تناول     

من واهمية البحث ووضحت الباحثة اهمية  لعبة الكرة الطائرة  والتي تعد واحدة 

األلعاب الجماعية التي لها مبادئها األساسية ولها مهارتها المختلفة وتشمل المهارات 

لعبة ارتباطاً الهجومية والمهارات الدفاعية ومهارات هجومية دفاعيةوارتباط هذه ا 

لما لهذا العلم من اهمية في عملية التطور في المجال ( بعلم وظائف االعضاء)وثيقاً 

الً عن أن الكفاءة الوظيفية التي يمتلكها الرياضي لها الدور العلمي والرياضي فض

المباشر والكبير والمؤثر في مستوى ادائه بالشكل الصحيح والذي ينتج عنه االداء 

وكذالك احتوى الباب االول على مشكلة البحث التي تمحورت  الجيد للفوز بالمباراة

يعيرون ء المهاري وال ان اغلب المدربين يركزون على االداحول  البحث  في 

 الالكتيكيةة الوظيفية الالاؤكسجينة الوظيفية ومنها  القدر اهتماماً خاصاً للمتغيرات

ومعدل النبض بعد الجهد  والتي لها األثر المباشر في دقة االداء المتميز لذا ارتأت 

بعض المتغيرات الوظيفية  اهمية الباحثة دراسة هذه المشكلة من خالل دراسة

اما الباب الثاني فقد تضمن .ها بمهارة الضرب الساحق العالي بالكرة الطائرة وعالقت

لقدرة الالاوكسجينية الالكتيكية  مفهومتوضيح الدراسات النظرية وقد تناولت الباحثة 

معدل النبض بعد الجهد ماهية الضرب  و واهميتها لدى العب الكرة الطائرةالطويلة  

وطريقة اداء الضرب الساحق وأنواع الضرب الساحق  الساحق العالي بالكرة الطائرة

الباب الثالث  من البحث احتوى على منهجية البحث والدراسات المشابهة   العالي

واالجراءات الميدانية ووصف لعينة البحث وبلغ عدد الالعبين  الذين تم اجراء 

ية التربية العبين يمثلون منتخب الجامعة بالكرة الطائرة في كل ( 9)االختبار لهم 



وكذالك تم تحديد % ( 57)  الرياضية وكانت نسبة العينة الى المجتمع االصلي تبلغ 

متغيرات البحث  واهم االختبارات المستخدمة وكذالك الوسائل االحصائية  اما الباب 

الرابع  فقد اشتمل على عرض ما توصلت اليه الباحثة من نتائج ومناقشتها مستندا في 

من المصادر العلمية اما الباب الخامس شمل االستنتاجات  ذالك الى مجموعة

 .والتوصيات 

 

Study some of the physiological functions and its relationship to 

the high smashing striking skill in the volleyball 

Abstract 

The research contained of five chapters, that researcher touch on in 

the first chapter, the introduction and the research importance, and 

the researcher clarified the importance of the volleyball game which 

is considered as one of the team games which have an essential 

principles and variety skills which is include attack skills, defense 

skills and attack-defense skills, and the closely connecting of this 

game to (the physiology) that science which is have the significance 

in the development operation of the scientific and sport fields, 

moreover that the functional efficiency which the athlete got it , have 

the directly and  the significant and the affecting role in him 

performing level in the right way which result in good performing to 

win in the competition .Also the first chapter contained of the 

research problem which be focused on the research on that the most 

of the trainer focus on the skill performing and did not give special 

attention for the physiological variances as the lactic anaerobic 

functional capacity and the heart rate after the stress which 

influenced directly on the perfect  performance  accuracy , for that 



the researcher was decided to study this problem by studying of 

some of the functional variables and its relationship with the high 

smashing striking skill In the volleyball .regarding chapter tow , 

including of the theoretical studies ,and the researcher dealt the 

explaining  of the anaerobic functional capacity concept  as well as 

its importance to the volleyball player , the concept of the high 

smashing striking , high smashing striking  districts  , and the artistic 

sides of the smashing striking skill ,influencing factors , smashing 

striking  types ,the importance muscles which working through the 

high smashing striking.  Regarding chapter three of the research 

,including of the research concept and the field procedures ,as well 

as ,description of the research sample, and the number of the players 

where the test executing on them, were (9) players represents the 

team of the university in volleyball in the college of the sport 

education , and the percent of the sample to the origin community 

were (75%).also the variables of the research have been identified 

and the importance of the used test as well as the statistical means .  

Regarding chapter for, including of displaying research results and 

discussed it based on the groups of the scientific references .the 

chapter five including of conclusions and recommends       . 

 

 

 

 

 

 



 الباب االول

  -: التعريف بالبحث -1

 -: مقدمة البحث وأهميته 1-1

ظهرت في اآلونة األخيرة تطورات واضحة في النتائج الرقمية لأللعاب الرياضية     

المختلفة وان هذه التطورات جاءت نتيجة تاثير التدريب الرياضي على االجهزة 

ترات طويلة أدى ذالك الى الوظيفية لجسم الرياضي ونتيجة الستمرار التدريب لف

وان لعبة الكرة الطائرة ترتبط  .حدوث تكيف في االجهزة الوظيفية لجسم الرياضي 

لما لهذا العلم من اهمية في عملية التطور في ( بعلم وظائف االعضاء)ارتباطاً وثيقاً 

المجال العلمي والرياضي فضالً عن أن الكفاءة الوظيفية التي يمتلكها الرياضي لها 

نه علدور المباشر والكبير والمؤثر في مستوى ادائه بالشكل الصحيح والذي ينتج ا

ولعبة الكرة الطائرة كأي من األلعاب الرياضية التي لها . االداء الجيد للفوز بالمباراة

والدفاع عن  واإلعدادمبادئها األساسية ومهاراتها ومنها االرسال والضرب الساحق 

يؤدي الى هبوط مستوى الفريق  أدائهافي مستوى فأن أي ضعف الملعب وغيرها 

وظيفية ال غيراتتمبعض الوخسارته للمباراة لذلك تكمن اهمية البحث في دراسة 

 . بالكرة الطائرة  العالي الضرب الساحق بمهارةوعالقتها 

 : مشكلة البحث   1-2

م تغيرات فسيولوجية في جس وثان ممارسة التمارين الرياضية يؤدي الى حد    

هذه  فتنعكسفأنه يحدث تكيفات فسيولوجية  التدريبالرياضي ونتيجة الستمرار 

الداخلية والتي لها الدور المباشر  لألجهزةمستوى الكفاءة الوظيفية على التكيفات 

وخاصة عند اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة  اريهالموالمؤثر في مستوى االداء 

حد الممارسات للعبة الكرة الطائرة ومن خالل ونظراً لكون الباحثة من ا. الطائرة 

متابعة العديد من الوحدات التدريبية والتدريسية الحظت ان اغلب المدربين يركزون 

لمفردات اللياقة البدنية الخاصة التي وال يعيرون اهتماماً خاصاً  اريهالمعلى االداء 

قدرات الوظيفية ال ومنها الالاوكسجينية تعد األساس لتنمية القدرات الوظيفية

المباشر في دقة  األثروالتي لها  ومعدل النبض بعد الجهد الالكتيكية  الالاؤكسجينة



اهمية معرفة االداء المتميز لذا ارتأت الباحثة دراسة هذه المشكلة من خالل 

 . بالكرة الطائرة  العالي بمهارة الضرب الساحق وعالقتها المتغيرات الوظيفية

 : أهداف البحث  1-3

العبرين منتخرب الكررة الطرائرة فري لردى   المتغيررات الوظيفيرة التعرف على بعض -1

 .  . جامعة ديالى / التربية الرياضية كلية  

 .  لكرة الطائرة لدى عينة البحث العالي با لتعرف على مهارة الضرب الساحقا -2

الي العررومهررارة الضرررب السرراحق المتغيرررات الوظيفيررة العالقررة بررين بعررض معرفررة  -3

 .   بالكرة الطائرة 

 :فروض البحث  1-4

ومهرارة الضررب   المتغيرات الوظيفيرة هناك عالقة ذات داللة احصائية بين بعض -1

 . الطائرة  بالكرةالعالي  الساحق

 : مجاالت البحث  1-5

/  كليرة التربيرة الرياضرية / الطرائرة   العبرين منتخرب الكررة: المجال البشري  1-7-1

 . جامعة ديالى

  27/4/2212 – 17/2/2212: المجال الزمني   1-7-2

الرياضرررية فررري كليرررة التربيرررة مختبرررر الفسرررلجة والقاعرررة  : المجرررال المكررراني   1-7-3

 . جامعة ديالى  –الرياضية

 

 الباب الثاني

 : الدراسات النظرية والمشابهة  -2

 الدراسات النظرية  2-1

واهميتهووا لوودب العوو    ة الطويلووةلقوودرة الالاوجسووجينية الالجتيكيووامفهوووم  1 -2-1

 . الكرة الطائرة

 الرررررال هررررروائيأو التحميرررررل  Anaerobic الرررررال هوائيرررررةيطلرررررق عليهرررررا بالسرررررعة "    

Anaerobic Endurance    وهررري القررردرة علرررى االحتفررراظ أو تكررررار انقباضرررات



بنظررام الالكتيررك وتتضررمن  الررال هوائيررةعضررلية قصرروى اعتمرراداً علررى انتررا  الطاقررة 

لبدنية جميعها التي تؤدى بأقصى انقباضات عضلية ممكنة سواء كانت ثابترة ا األنشطة

"أو متحركة مع تحمل التعب حتى دقيقة أو دقيقتين 
(1)

. 

 ا والتحمررررل الكاليكررررولي( ATP-CP)ان انتررررا  الطاقررررة مررررن " ويرررررى الرررربعض    

 3 – ثانيررة 17)الرياضررية الرذي يسررتغر  وقرت ادائهررا مرن  األنشرطةفرري  لالاوكسرجيني

وذلررك نسرربة الررى انشررطار الكاليكرروجين فرري غيرراب االوكسررجين وينررتج مررن هررذه ( قررائقد

الذي يعرد العامرل الررئيس لظهرور التعرب عنرد زيرادة " العملية تكوين حامض الالكتيك 

العضررالت  إمرردادنسرربته فرري العضررالت بكميررة كبيرررة كمررا ويتميررز هررذا النظررام بسرررعة 

".بالمصدر المباشر للطاقة 
(2()3)  

ك فران هرذا النظرام مهرم لالعرب الكررة الطرائرة وخاصرة عنردما يسرتمر اللعرب اذ لذل    

يتميرررز هرررذا العمرررل بالشررردة القصررروى وهنرررا تظهرررر اهميرررة هرررذا النظرررام فررري القررردرة 

الالاوكسررجينية الطويلررة بتجهيررز الطاقررة لكرري تررتم االنقباضررات المتكررررة الداخلررة تحررت 

  .منظور هذه القدرة

يعرد النظرام الالكتيكري مهرم جرداً " اهمية النظام الالكتيكي اذ الى ( العال أبو)ويشير     

العاليرة الشردة والتري تسرتغر  فتررة  األنشرطةفي توفير الطاقرة الالزمرة للعضرالت فري 

"دقيقة أي بعد استنفاذ مخزون فوسفات الكرياتين ( 3-1)تتراوح من 
(4)

. 

الطاقرة هنرا غرذائي  ويختلف هذا النظام عن النظام الفوسفاجيني من حيث مصردر"     

وهرررو الكلوكررروز ولكنررره يتشرررابه مرررع النظرررام الفوسرررفاجيني فهرررو يحررردث بمعرررزل عرررن 

فري داخرل الخليرة الحيرة والتري  الرال هوائيرةكرزة  لاالوكسجين ايضاً وتحردث عمليرة الج

الالزمرة لتحويرل المرواد  األنزيمراتمركرز  األخيررةوكوندريا ، وتعرد تتعرف باسم الماي

                                                 
(1)

 . 141ص( 1999القاهرة ، دار الفكر العربي ، : ) التمثيل الحيوي للطاقة في المجال الرياضيبهاء الدين ابراهيم سالمة ؛  
(2)

 . 149بهاء الدين ابراهيم سالمة ؛ المصدر السابق ؛ ص 
(3)

(  2222كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، )بالفسلجة الرياضية على طلبة الماجستير  هيثم عبد الرحيم الراوي ، محاضرة 

 .22ص
(4)

 . 32ص( 1991القاهرة ، دار الفكر العربي ، : ) ؛ بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضيأبو العال عبد الفتاح  



علرى تكسرير  األنزيمراتذلك يطلق عليها بيوت الطاقة اذ تعمل تلرك الغذائية الى طاقة ل

"الروابط الكيميائية في جزئي سكر الكلوكوز 
(1)

. 

ان الكاليكوجين الرذي يخرزن فري العضرالت يتحرول الرى كلوكروز " فضالً عن ذلك     

خاصة ومن ثم الى كاليكوجين مرع تحريرر الطاقرة وان اسرتمرار عمليرة  إنزيماتبفعل 

سوف تؤدي الى انتا  حامض الالكتيك الرذي بردوره سروف يرؤدي  الال هوائيةة الجلكز

("ATP)الرى انترا  
(2) 

لتحريررر الطاقرة وهررو مرا يحترا  اليرره العرب الكرررة الطرائرة فرري 

حالة ادائه للمهارات الهجومية وخاصة منها الضرب الساحق والذي يحترا  الرى القروة 

  .لعبالقصوى أو القوة المميزة بالسرعة اثناء ال

 : الجهد معدل النبض بعد   4 -2-1

يعد قياس معدل النبض بعد الجهد واحد من المؤشرات الوظيفية المهمة التري يعتمرد     

عليها في مجال التدريب ، فضالً عن معرفرة كفراءة الحالرة الوظيفيرة لالجهرزة الحيويرة 

عليره اذ ان لذلك يستخدمه المدربون في معرفرة حالرة الرياضري ومردى ترأثير التردريب 

العودة السريعة لمعدل النبض بعد الجهد البدني يعد مؤشراً حول ارتفاع اللياقرة البدنيرة 

ان القلرب العضرو ( " العرال احمرد عبرد الفتراح وأبرومحمد حسن عالوي )لالعب ويذكر 

 واألوعيرةالرئيس في الجهاز الدوري فهو ايضراً مصردراً للطاقرة المسرببة لحركرة الردم 

الجسرم فوظيفرة القلرب هري  أجرزاءتقوم بدورها بتوزيع الردم الرى  ألوعيةاالدموية وهذه 

الرذي نقلره مرن الررئتين الرى الشررايين وان عمرل القلرب  باألوكسرجينضخ الدم المحمل 

هرذا يتكيررف مررع التردريب الرياضرري ونشرراطه وهرذا االخررتالف يررأتي نتيجرة تعررود جهرراز 

"طويلة القلب والدورة الدموية على نشاط عضلي منتظم ولمدة 
(3)

. 

انره مرن خرالل العمرل العضرلي ترتفرع ( " قاسم المنردالوي ووجيره محجروب)ويذكر     

سرررعة ضررربات القلررب ويررزداد دفررع الرردم الررى العضررالت العاملررة وتتوسررع الشررعيرات 

المجهررود )الدمويررة وبررذلك يجررري الرردم الررى الخاليررا بسرررعة كبيرررة وبعررد زوال المثيررر 

                                                 
(1)

-44ص( 1991القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، : ) 1، ط موسوعة فسيولوجيا مسابقات المضمارابراهيم سالم السكار واخرون ؛  

47 . 
(2)

( 1991القاهرة ، دار الفكر العربي للنشر ، : ) 1، ط ؛ التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادةمفتي  ابراهيم حماد  

 . 114ص
(3)

 . 194ص( 1914قاهرة ، دار عطوة للطباعة ، ال: ) ؛ فسيولوجيا التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي وأبو العال احمد عبد الفتاح  



ب الررى االنخفرراض والرجرروع الررى الحالررة الطبيعيررة ويعررود معرردل ضررربات القلرر( البرردني

"
(1)

. 

اضافة لما تقدم نستنتج ان هذا المؤشر مهرم لجميرع الرياضريين فري جميرع االلعراب      

لعبة الكرة الطائرة فقد قامت الباحثة بأخرذ هرذا المؤشرر لالعبرين برالكرة  وبشكل خاص

غيرر العلم ان هرذا المؤشرر الطائرة بغية التعرف على استجابة الجهاز الدوري لهم مع 

يتطرور مرع تطرور مسرتوى الالعرب البردني اذ نالحرا ان هرذا المؤشرر لردى  وإنما ثابت

 .غير الرياضيين يعطي معدل مختلف عن الرياضيين  األصحاء األشخاص

 بالكرة الطائرة  العالي الضرب الساحق ماهية 2-1-5

ميرة المهمرة التري لهرا دوراً تعد مهارة الضرب الساحق واحدة من المهرارات الهجو     

فرري الكرررة الطررائرة اذ يمكررن مررن خاللهررا الحصررول علررى النقرراط وتحقيررق افضررل  كبيررراً 

الفوز كمرا يتجلرى اهميتهرا فري الحصرول علرى نقطرة مرن نقراط المبراراة  وإحرازالنتائج 

علرررى االرسرررال اذا اسرررتمرت اللعبرررة دون اسرررتخدام الضرررربات السررراحقة  والحصرررول

تمرير الكرة بين الالعبين وعدم وضعها في المكان الخالي مرن واقتصرت على مجرد 

المبرارة يسرتمر لمردة  زمرنارض الملعب الفريق االخر ولو استمر الوضرع كرذلك كران 

واتخرراذ المواقررع  الحديثررةطويلررة بسرربب ارتفرراع مسررتوى الفررر  الرياضررية فرري الرردفاع 

 .سهلة تتيح الحصول على نقاط  ثغراتالمناسبة التي تحول دون ايجاد 

 :الساحق  الضرب أنواع  2-1-6   

ألنرره أكثررر األنررواع شرريوعاً ( العررالي ) وقررد تررم اختيررار الضرررب السرراحق المواجرره "    

"ه قياساً باألنواع األخرىئفضالً عن سهولة أدا
(2)

 

 :الساحق العالي  الضربة -1

 عضالتال وكذلك ، البطنية المستقيمة العضلة بانقباض الساحقة الضربة هذه تتم" 

 الكرة اليد تغطي إذ ، الكرة ضرب عملية وتتم ، والذراع لتحريك الكتف العاملة

                                                 
(1)

 . 143ص( 1912بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، : ) ؛ المدخل الى علم التدريب الرياضيقاسم المندالوي ووجيه محجوب  
(2)

 . 15، ص( م 1994أربد ، دار األمل للنشر ، : )  (تاريخ ، مهارات ، تدريب ) الحديث في الكرة الطائرة محمد خير الحوراني ؛  



 زاوية وتكون ، الضرب أثناء في بكامله بمرجحة الذراع دوران حركة إلكسابها

."قوة  أكبر إلحراز والعضد الساعد بين قائمة الذراع
(1) 

طريقة األداء الضرب الساحق العالي
)
 : 

  مرحلة االقتراب: 

ارب عند خط الهجوم مواجها للمعرد فري حالرة اسرتعداد ، وتكرون ضلايقف الالعب      

متررر، يقرروم الالعررب الضررارب بررالجري للمنطقررة الترري سرريؤدي منهررا  4ـرر2المسررافة مررن 

الضرررب السرراحق ويررتم االقتررراب بخطرروتين علررى األكثررر ،ويتطلررب االقتررراب سرررعة 

ل لقوة الدفاع األمامية أثنراء مرحلرة كبيرة عند أداء ذلك ، حتى يستطيع استخدام األفض

الوثب فيبدأ الالعب الضارب بالحركة بمجرد خرو  الكرة من يد المعد ، ويستلزم إن 

لتحديرد اتجراه الالعرب ( للضرارب األيمرن اليرد)تكون الخطوة األولرى بالرجرل اليسررى 

وواسرعة بالنسبة للكرة ، وإما الخطوة الثانية فتتميز بطرابع معرين فهري سرريعة وعميقرة 

بحيث يقع مركز ثقل الجسم خلف عقبي القدمين بالتساوي ،وتمترد الرذراعين مرن أسرفل 

للخلررف عاليررا بقرردر اإلمكرران أثنرراء الخطرروة  األولررى حتررى تصررال بمسررتوى عمرردي علررى 

وتكون الذراعان مائلتين خلفا بالتسراوي فري نهايرة المرحلرة  . الجسم في الخطوة الثانية 

ة الرذراعين تبعرا لطبيعرة الجرري والمسرافة المقطوعرة فري وقبل الوثب ، وتختلف حركر

مرحلة االقتراب وطبيعة الجنس ذكرا كران أم أنثرى ، حركرة الرذراعين  وتجراه الجرري  

 .الضربة الساحقة المرغوب أداؤها  مرتبطان بنوع

يتم الوثب بعد خطوتي االقتراب وانتقرال ثقرل جسرم الالعرب مرن خلرف العقبرين إلرى     

وأثنراء حركرة ، األمشاط وتكون زاوية الفخذين والركبتين ومفصرل الكاحرل القدمين ثم 

نقل ثقل الجسم من العقبين إلرى األمشراط تبردأ الرذراعان فري المرجحرة مرن الخلرف إلرى 

تكرون القردمان مثبتترين كرامال وفري ، األمام بأقصى قوة عند مرورها بمحراذاة الفخرذين 

 .ثنيتين للحصول على قوة دفع الوثب هذه اللحظة يتم فرد القدمين والركبتين من

 

 

                                                 
(1)

   115، ص( 1992اإلسكندرية ، منشأة ، المعارف ، : )دليل المعلم والمدرب والالعب  -الين وديع فر  ؛  الكرة الطائرة  



 مرحلة الضرب  

عنررد وصررول الالعررب إلررى أقصررى ارتفرراع ممكررن عمليررة الوثررب تتحرررك الررذراع     

الضاربة ألعلى حيث تثنى من مفصل المرفق وبينما يكون المرفق أعلرى مرن مسرتوى 

الكتف ومتجهة لألمام ويكرون جرذع الالعرب فري تقروس خفيرف للخلرف مرع لرف الجرذع 

أمرا الرذراع غيرر الضراربة فتكرون ، كلمرا زادت قروة الضررب ، جاه الذراع الضاربة ات

ويررتم ، مفرررودة أمررام الجسررم بمسررتوى أفقرري للمحافظررة علررى ترروازن الجسررم فرري الهررواء 

الضرب برفع اليد الضاربة ألعلى وتضرب الكرة في أقصى نقطة ارتفاع يصل إليهرا 

يد وتتخذ الضرربة شركل ضرربة السروط  وتضرب الكرة بالجزء العلوي من ال. الالعب 

 : مرحلة الهبوط 

مع منع الذراع من مالمسة  تتم متابعة الضرب بسحب الذراع لألسفل مباشرة    

وذلك بلف المرفق للخار  حيث يكون محاذيا للكتف أو تسحب الذراع للخلف ، الشبكة

ب للمحافظة وضمها للصدر ويجب أن يتم  الهبوط في نفس المكان الذي بدأ منه الوث

ويتم الهبوط بحيث تكون صدمة ، على التوازن دون أن يتجاوز خط المنتصف 

ويتخذ وضع االستعداد في نفس الوقت للمشاركة في اللعب بالسرعة ، الهبوط 

 .الالزمة

 :بالدوران  الساحق الضرب -2

 : الساحق الخطافي  الضرب -3

:الصاعد  السريع الساحق الضرب -4
(1)

 

:بالرسغ  حق الساقطالسا الضرب -5
 (2)

 

:بالخداع  الضرب الساحق -4
(3)

 

 

 

                                                 
(1)

) سنة 14 -14)دانية رياض ؛ العالقة بين بعض القدرات البدنية والوظيفية كمؤشر الختيار ناشى الكرة الطائرة في العرا  باعمار  

 (1999جستير ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، رسالة ما
(2)

،  75، ص( 1999، القاهرة، دار الفكر العربي ، ) 1، ط قانون. تحليل . تدريب . تعليم . الكرة الطائرة  تاريخ علي مصطفى طه ؛  

1999 . 
(3)

 . 172، ص ( 1994اعة والنشر ، عمان ، دار الفكر العربي للطب)،  1، ط موسوعة الكرة الطائرةأكرم خطابية ،  



 :الدراسات المشابهة  2 - 2 

في ضوء ما قامت به الباحثة من عملية مسح للدراسات السابقة ذات العالقة والصلة 

بفكرة الدراسة وعلى وفق ما تناولته الدراسة القائمة دراسة بعض المتغيرات 

 ب الساحق العالي بالكرة الطائرةالوظيفية  وعالقتها بمهارة الضر

: دراسة  دانية رياض حامد  2-2-1
(1)

 

العالقة بين بعض القدرات البدنية والوظيفية كمؤشر الختيار ناشي الكرة الطائرة في )

 ((سنة 14 -14)العرا  بأعمار 

- :وتهدف الدراسة الى 

ة الطائرة باعمار تحديد اهم القدرات البدنية والوظيفية واختباراتهما لدى ناشى الكر

 ( سنة 14 -14)

معرفة العالقة بين بين بعض القدرات البدنية والوظيفية لدى ناشى الكرة الطائرة 

 (سنة 14 -14)باعمار 

- :وقد توصلت الباحثة الى 

وجود عالقات ارتباط قوية بين بعض القدرات البدنية مع بعضها مع وجود بعض 

جود عالقات ارتباطية قوية بين المتغيرات االرتباطات الضعيفة ، كما توصلت الى و

الوظيفية مع بعضها مع وجود بعض االرتباطات الضعيفة ، اضافة الى وجود 

عالقات ارتباطية قوية بين هذه الصفات والمتغيرات الوظيفية مع وجود بعض 

 . االرتباطات الضعيفة 

 : مناقشة الدراسات السابقة 

ح الدراسات السابقة وجد هناك دراسات مشابهة للدراسة الحالية من من خالل مس    

خالل التطر  الى بعض المحاور تتفق مع الدراسة الحالية اذ تناولت بعض 

اما أوجه . ونوع النشاط الممارسوكذالك  الالاوكسجينية المتغيرات الوظيفية

 .جريبي وعينة البحثاستخدم المنهج التاالختالف مابين الدراسات السابقة والحالية  

 

                                                 
(1)

 .1999دانية رياض؛ المصدر السابق،  



 الباب الثالث

 -: منهج البحث واجراءاته الميدانية -3

 -: منهج البحث   3-1

 . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمة لحل مشكلة البحث 

 : عينة البحث   3-2

"عليها  يجري الباحث مجمل محور عمله هي النموذ  الذي: " العينة     
(1)

  . 

فرري جامعررة  ة  الرياضرريةكليررة التربيررمنتخررب  مررن  العررب ( 12 )باحثررة لررذلك اختررارت ال    

مررن العبررين  (  9 )العينررة  فأصرربحتالعبررين  ( 3 )وبعررد اسررتبعاد بررالكرة الطررائرة  ديررالى 

والرذين ترم أسرتبعادهم مرن العينرة وذلرك لعردم حضرورهم يروم اجرراء العرب  ( 12 )مجموع 

 . من المجتمع األصلي %( 77   )االختبارات فااصبحت النسبة المؤية للعينة 

ولغرررض معرفررة تجررانس العينررة فرري بعررض متغيرررات الدراسررة والترري لهررا عالقررة قويررة     

واالنحراف المعياري لكل مرن الوسط الحسابي بااستخرا   الباحثة قامت  بموضوع البحث 

% 32اذ كلمرا كانرت نتائجره " عن طريق استخدام معامل االختالف  الطول والوزن والعمر

"فما دون كان مؤشراً  للتجانس العينة 
(2)

 (1)وهذا ما يوضحه الجدول   

 (1)جدول 

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من الطول والوزن والعمر للعينة 

 باستخدام معامل االختالف

المعالم االحصائية 

 للمتغيرات

معامل االختالف  ع س

% 

 1.82  30.40   186.11 الطول

 7.67   5.83   76  لوزنا

 4.45   0.97  21.77  العمر

 

                                                 
(1)

بغداد ، مطبعة وزارة التعليم العالي ، )،  طرائق البحث العلمي ومناهجه في التربية الرياضيةوحيد محجوب وقاسم المندالوي ،  

 . 17، ص(  1911
(2)

، الموصل ، دار  ئية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةالتطبيقات االحصاوديع ياسين وحسن محمد عبد العبيدي ،  

 . 141، ص 1992الكتب للطباعة والنشر ، 



 : وسائل جمع المعلومات  3-3

 : تم استخدام االجهزة واالدوات في اجراء البحث 

 . المصادر العربية واالجنبية  -1

 . (صيني) لقياس الكتلة صنع ميزان طبي  -2

  . (  صيني) صنع  جهاز لقياس معدل النبض -3

  Pentiumنوع بانتيوم  يابانية الصنعحاسبة يدوية  -4

  ( .2)عدد  ساعة توقيت الكترونية   -7

 .   (سم42)صندو  خشبي ارتفاعه  -4

 ( . 1)طائرة ، كرات طائرة عدد الكرة ال  ملعب -5

 .  (م3) معدني بطول  شريط قياس -1

 ( . سم7)شريط الصق عرض  -9

 : مواصفات القياسات المستخدمة في البحث  3-4

 : القياسات الجسمية  3-4-1

   بميزان طبي  الكتلةاخذ تم. 

   تم اخذ الطول بواسطة شريط قياس. 

 : (الفسلجية  )الوظيفية االختبارات 3-4-2

ثانية 60اختبار الخطوة لمدة   1- 3-4-2  
(1)

  

 .قياس القدرة الوظيفية الالاؤكسجينية الالكتيكية : غرض االختبار 

  سم40 )  مقعد او صندو  للخطوة ارتفاعه: االدوات(   . 

  ساعة إيقاف. 

  ميزان طبي. 

 :اإلجراءات 

  وزن المختبر قبل االداء االختبار. 

                                                 
(1)

( 1991جامعة حلوان ، مركز الكتاب للنشر ، : ) 1محمد نصر الدين رضوان ؛ طر  قياس الجهد البدني في الرياضة ، ط 

 .142 -175ص



  حساب الخطوات التي يؤديها المختبر. 

  حساب الزمن الكلي. 

 حساب الدرجة باستخدام القانون التالي : 

               ارتفرراع جهرراز الخطرروة بررالمتر ×عرردد مرررات الصررعود والنررزول فرري الدقيقررة الواحرردة

 الجهد المبذول =( وزن الجسم كغم)× ( متر4 .0 )

 . قياس معدل النبض بعد الجهد مباشرة  2- 3-4-2

جهرراز بواسررطة  (ثررا  42) تررم قيرراس النرربض بعررد االنتهرراء مررن الجهررد مباشرررة لمرردة  

 . معدل النبضلقياس  الكتروني معصمي

 : االختبارات المهارية  3-4-3

(طري والمستقيم دقة الضرب الساحق في االتجاهين الق) راختبا
(1)

 . 

 ( . قياس دقة الضرب الساحق في االتجاه القطري والمستقيم ): الغرض من االختبار

فري مركرز رقرم  كرة طائرة ، ملعب كرة طائرة ، مرتبتان موضوعتان 12): االدوات 

  ( 1)ومركز رقم ( 7)

 االعرداد عرن طريرق المردرب فري( 4)الساحق من مركز الضرب ): مواصفات االداء 

المربعررة ضررربات سرراحقة نحررو االتجرراه القطررري ( 7)وعلررى المختبررر أداء ( 3)مركررز 

   ( 7)الموجودة في المركز 

( 1)الموجرودة فري مركرز ( المرتبرة)ضربات ساحقة اخرى نحو االتجاه المسرتقيم ( 7)

نقرراط لكررل ضررربة ( 4)مررع مراعرراة اخررذ فترررات راحررة بررين محاولررة واخرررى التسررجيل 

نقرراط لكررل ضررربة سرراحقة صررحيحة ( 3)هررا الكرررة المرتبررة ، سرراحقة صررحيحة نقررط في

نقط وكل ضربة سراحقة صرحيحة نقرط فيهرا الكررة فري المنطقرة ( 2)المنطقة المخططة 

 ( . ب( )أ)

 : التجربة االستطالعية    -3

مرن غيرر عينرة العبين بالكرة الطائرة  ( 4  )تم اجراء التجربة االستطالعية على      

 : وكان الغرض منها   ات الخاصة بمتغيرات الدراسةاختبار البحث حيث ثم اجراء

                                                 
(1)

، وأجرى عليه بعض التعديالت في عدد  االسس العلميةسانين وحمدي عبد المنعم ، اقتبس هذا االختبار من محمد صبحي ح 

 .محاوالت وذلك لصعوبة المباراة ( 7) محاولة في كل أتجاه لتصبح( 17)المحاوالت المحدودة البالغة 



 . التأكد من صالحية وسالمة االجهزة واالدوات المستخدمة في اجراء البحث  -1

 . معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث  -2

 . معرفة الوقت الالزم لتنفيذ االختبار لكل العب  -3

 جه الباحث كل والصعوبات التي تواالتعرف على اهم المشا -4

 : الوسائل االحصائية 3-6

 الوسط الحسابي .
(1)

  

  االنحراف المعياري. 

  النسبة المئوية.                                       

 معامل االختالف . 

 معامل االرتباط البسيط بيرسون .  

 اختبار( T )لداللة معنوية معامل االرتباط.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 122، ص 1912عمان ، مطبعة االقصى ، )،  مبادئ علم اإلحصاء في التربية وعلم النفس: عبد الرحمن عدس  



 الباب الرابع

 : تائج وتحليلها ومناقشتها عرض الن-4

 انجاز العينة في االختبارات الوظيفية  4-1

مررن اجررل التعرررف علررى انجرراز العينررة فرري االختبررارات الوظيفيررة قامررت الباحثررة  

 وبحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل اختبار بهدف الوصف والتحليرل 

 . يوضح ذلك ( 2)الجدول 

 (2)جدول 

 لدب عينة البحث والمهاريةحصائية لالختبارات الوظيفية يوضح المعالم اال

 الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات الفسلجية والمهارية
االنحراف 

 المعياري

 138.54 954 ثانية القدرة الوظيفية الالاؤكسجينة  الالكتيكية

 55.95 160.77 دقيقة/نبضة  معدل النبض بعد الجهد

التجاه الضرب الساحق العالي في ا

 القطري والمستقيم
 2.39 28.66 درجة

لعينررة البحررث القرردرة الوظيفيررة الالاؤكسررجينة  الالكتيكيررة ان نجررد ( 2)مررن الجرردول    

معدل و(   138.54  )وانحراف معياري (    954  )وسط حسابي بلغت قيمته  تحقق

 )وانحرراف معيراري (  160.77 )حقرق وسرط حسرابي بلغرت قيمتره النبض بعد الجهد 

نجد ان مهرارة الضررب السراحق العرالي لردى عينرة البحرث ( 2)من الجدول . ( 55.95

 ( . 2.39)  وانحراف معياري (  28.66) حققت وسط حسابي بلغت قيمة 

والمهاريوة لعينوة البحوث  الوظيفيوةعرض قيم معامول االرتبواط بوين االختبوارات  4-2

 : وتحليلها ومناقشتها 

 

 

 

 



 والمهارية ا قيم معامل االرتباط بين المتغيرات الوظيفيةح لنيوض( 3)من خالل الجدول 
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نجد ان قيم معامالت االرتباط بين اختبار القدرة الوظيفية  (3)من الجدول     

 العالي ومهارة الضرب الساحق لجهدمعدل النبض بعد االالاؤكسجينة  الالكتيكية 

ومن اجل التعرف على حقيقة معامل  على التوالي(54،2)  و( 2 ،05)والتي بلغت 

بداللة معنوية معامل االرتباط والبالغة  (T)االرتباط قامت الباحثة باستخدام االختبار 

ة عند درج( 2.31)القيمة الجدولية البالغة  اكبر منوهي (  2، 11 )و (  52،3 )

 .معنوية مما يدل على كون هذه العالقة ( 2.27)وتحت مستوى داللة ( 0)حرية 

معدل النبض بعد  يوضح قيم معامالت االرتباط بين اختبار( 3)ومن الجدول     

ومن اجل التعرف على ( 2.19)واختبار مهارة الضرب الساحق والبالغة    الجهد

لداللة معنوية معامل االرتباط  (T) حقيقة معامل االرتباط استخدمت الباحثة اختبار

( 1)عند درجة حرية ( 2.31)وهي اكبر من القيمة الجدولية ( 7.22)والبالغة 

 ( .2،  27)وتحت مستوى داللة 

لذلك نستدل من خالل العالقات االيجابية بين المؤشرات الفسيولوجية والمتمثلة     

انه هناك تكيف النبض بعد الجهد معدل والالاؤكسجينة  الالكتيكية  لقدرة الوظيفيةبا



لعالقات وظيفي لهذه المؤشرات لدى عينة البحث وهذا انعكس بشكل ايجابي على ا

االرتباطية االيجابية من خالل التطور البدني والحركي لالعبين والتطور الوظيفي 

لألجهزة الداخلية لهم والتي أسهمت في تطوير الجانب المهاري المتمثل بالضرب 

 .لعالي بالكرة الطائرة الساحق ا

وان هررذه النتيجررة منطقيررة تتفررق مررع اغلررب المصررادر الترري تؤكررد علررى وجررود عالقررة     

قويررة بررين القرردرة الوظيفيررة الالاؤكسررجينة الالكتيكيررة ومهررارة الضرررب السرراحق العررالي 

الرى اهميرة النظرام الالكتيكري ( ابو العال)والتي لها دور كبير ومؤثر وهذا ما أشار اليه 

يعد النظام الالكتيكي مهم جداً فري تروفير الطاقرة الالزمرة للعضرالت فري االنشرطة "  اذ

دقيقرة أي بعرد اسرتنفاذ مخرزون ( 3-1)العالية الشردة والتري تسرتغر  فتررة تترراوح مرن 

"فوسفات الكرياتين 
(1)

. 

ويختلف هذا النظام عن النظام الفوسفاجيني من حيث مصردر الطاقرة هنرا غرذائي "     

لوكررروز ولكنررره يتشرررابه مرررع النظرررام الفوسرررفاجيني فهرررو يحررردث بمعرررزل عرررن وهرررو الك

االوكسجين ايضاً وتحردث عمليرة الجلكرزة  الرال هوائيرة فري داخرل الخليرة الحيرة والتري 

تعرف باسم المايتوكوندريا ، وتعرد األخيررة مركرز اإلنزيمرات الالزمرة لتحويرل المرواد 

ة اذ تعمل تلرك اإلنزيمرات علرى تكسرير الغذائية الى طاقة لذلك يطلق عليها بيوت الطاق

"الروابط الكيميائية في جزئي سكر الكلوكوز 
(2)

. 

ان الكاليكوجين الرذي يخرزن فري العضرالت يتحرول الرى كلوكروز " فضالً عن ذلك     

بفعل إنزيمات خاصة ومن ثم الى كاليكوجين مرع تحريرر الطاقرة وان اسرتمرار عمليرة 

ى انتا  حامض الالكتيك الرذي بردوره سروف يرؤدي الجلكزة الال هوائية سوف تؤدي ال

("ATP)الرى انترا  
(3) 

لتحريررر الطاقرة وهررو مرا يحترا  اليرره العرب الكرررة الطرائرة فرري 

حالة ادائه للمهارات الهجومية وخاصة منها الضرب الساحق والذي يحترا  الرى القروة 

 .القصوى أو القوة المميزة بالسرعة اثناء اللعب 
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