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انقذرة انىظيفيت انالاؤكسجينيت انفىسفاجينيت وعالقتها
مبهارة انضرب انساحق انعايل بانكرة انطائرة

بحث وصفً على فرٌك منتخب الكرة الطائرة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة
دٌالى
م .أمال صبٌح سلمان
طالبة دكتوراه  /كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى
مهخص انبحث :
احتوى البحث على خمسة ابواب اذ تناولت الباحثة فً الباب االول الممدمة
واهمٌة البحث ووضحت الباحثة اهمٌة لعبة الكرة الطائرة والتً تعد واحدة من
األلعاب الجماعٌة التً لها مبادئها األساسٌة ولها مهارتها المختلفة وتشمل المهارات
الهجومٌة والمهارات الدفاعٌة ومهارات هجومٌة دفاعٌة وارتباط هذه العبة ارتباطا ً
وثٌما ً (بعلم وظائف االعضاء) لما لهذا العلم من اهمٌة فً عملٌة التطور فً المجال
العلمً والرٌاضً فضالً عن أن الكفاءة الوظٌفٌة التً ٌمتلكها الرٌاضً لها الدور
المباشر والكبٌر والمؤثر فً مستوى ادائه بالشكل الصحٌح والذي ٌنتج عنه االداء
الجٌد للفوز بالمباراة وكذالن احتوى الباب االول على مشكلة البحث التً تمحورت
حول البحث فً ان اغلب المدربٌن ٌركزون على االداء المهاري وال ٌعٌرون
اهتماما ً خاصا ً للمتغٌرات الوظٌفٌة ومنها المدرة الوظٌفٌة الالاؤكسجٌنة
الفوسفاجٌنٌة والتً لها األثر المباشر فً دلة االداء المتمٌز لذا ارتأت الباحثة دراسة
هذه المشكلة من خالل معرفة العاللة بٌن المدرة الوظٌفٌة الالاؤكسجٌنٌة
الفوسفاجٌنٌة ومهارة الضرب الساحك العالً بالكرة الطائرة .اما الباب الثانً فمد
تضمن الدراسات النظرٌة ولد تناولت الباحثة توضٌح مفهوم المدرات الوظٌفٌة
الالاوكسجٌنٌة واهمٌتها لدى العب الكرة الطائرة ماهٌة المدرة الوظٌفٌة
الالاوكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة المصٌرة ماهٌة الضرب الساحك العالً و أنواع الضرب
الساحك وطرٌمة اداء الضرب الساحك العالً .الباب الثالث من البحث احتوى على
منهجٌة البحث واالجراءات المٌدانٌة ووصف لمجتمع وعٌنة البحث وبلغ عدد
الالعبٌن الذٌن تم اجراء االختبار لهم ( )9العبٌن ٌمثلون منتخب الجامعة بالكرة
الطائرة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وكانت نسبة العٌنة الى المجتمع االصلً تبلغ (
 ) %55وكذالن تم تحدٌد متغٌرات البحث واهم االختبارات المستخدمة وكذالن
الوسائل االحصائٌة اما الباب الرابع فمد اشتمل على عرض ما توصلت الٌه
الباحثة من نتائج ومنالشتها مستندا فً ذالن الى مجموعة من المصادر العلمٌة اما
الباب الخامس شمل االستنتاجات والتوصٌات والمصادر والمراجع ..
انباب االول
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 - 1انتعريف بانبحث .

 1-1مقذمت انبحث وأهميته :
لمد شهد العالم تطورا ً ملموسا ً فً جمٌع المجاالت الرٌاضٌة وحمك فً هذا المجال
خطوات واسعة ساهمت فً رفع مستوى االداء المهاري وتحمٌك االنجاز فٌها
بدرجة كبٌرة وان سبب هذا التمدم ٌعود إلى التخطٌط المبرمج واتباع االسلوب
العلمً من اجل المساهمة فً تطوٌر وتحسٌن المستوى الرٌاضً ودفع عجلة
التطور نحو رفع المستوى الرٌاضً بما ٌخدم االنجاز وٌضمن االرتماء بمستوى
هذه االلعاب نحو االفضل لتسجٌل افضل النتائج وتحمٌك اعلى المستوٌات الرٌاضٌة
 .وان لعبة الكرة الطائرة ترتبط ارتباطا ً وثٌما ً (بعلم وظائف االعضاء) لما لهذا العلم
من اهمٌة فً عملٌة التطور فً المجال العلمً والرٌاضً فضالً عن أن الكفاءة
الوظٌفٌة التً ٌمتلكها الرٌاضً لها الدور المباشر والكبٌر والمؤثر فً مستوى ادائه
بالشكل الصحٌح والذي ٌنتج عنه االداء الجٌد للفوز بالمباراة  .ولعبة الكرة الطائرة
كأي من األ لعاب الرٌاضٌة التً لها مبادئها األساسٌة ومهاراتها ومنها االرسال
والضرب الساحك واإلعداد والدفاع عن الملعب وغٌرها فأن أي ضعف فً مستوى
أدائها ٌؤدي الى هبوط مستوى الفرٌك وخسارته للمباراة لذلن تكمن اهمٌة البحث فً
دراسة المدرة الوظٌفٌة الالاؤكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة عند العبٌن منتخب الكرة الطائرة
ومعرفة عاللة المدرة الوظٌفٌة الالاؤكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة بمهارة الضرب الساحك
العالً بالكرة الطائرة وبأسلوب علمً ٌخدم تحمٌك االنجاز االفضل من خالل االداء
الجٌد وبما ٌخدم الفرٌك فً تحمٌك الفوز .
 2-1مشكهت انبحث :
ان ممارسة التمارٌن الرٌاضٌة ٌؤدي الى حدوث تغٌرات فسٌولوجٌة فً جسم
الرٌاضً ونتٌجة الستمرار التدرٌب فأنه ٌحدث تكٌفات فسٌولوجٌة فتنعكس هذه
التكٌفات على مستوى الكفاءة الوظٌفٌة لألجهزة الداخلٌة والتً لها الدور المباشر
والمؤثر فً مستوى االداء المهاري وخاصة عند اداء مهارة الضرب الساحك بالكرة
الطائرة  .ونظرا ً لكون الباحثة من احد الممارسات للعبة الكرة الطائرة ومن خالل
متابعة العدٌد من الوحدات التدرٌبٌة والتدرٌسٌة الحظت ان اغلب المدربٌن ٌركزون
على االداء المهاري وال ٌعٌرون اهتماما ً خاصا ً للمتغٌرات الوظٌفٌة ومنها المدرات
الوظٌفٌة الالاؤكسجٌنة الفوسفاجٌنٌة والتً لها األثر المباشر فً دلة االداء المتمٌز
لذا ارتأت الباحثة دراسة هذه المشكلة من خالل التعرف على المدرة الوظٌفٌة
الالاؤكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة واهمٌتها وعاللتها بمهارة الضرب الساحك العالً بالكرة
الطائرة .
 3-1أهذاف انبحث :
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 -1التعرررف علررى المرردرة الوظٌفٌررة الالاؤكسررجٌنٌة الفوسررفاجٌنٌة لرردى العبررٌن منتخررب
الكرة الطائرة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة دٌالى . .
 -2لتعرف على مهارة الضرب الساحك العالً بالكرة الطائرة لدى عٌنة البحث .
 -3معرفة العاللة بٌن المدرة الوظٌفٌرة الالاؤكسرجٌنٌة الفوسرفاجٌنٌة ومهرارة الضررب
الساحك العالً بالكرة الطائرة .
 4-1فروض انبحث :
 -1هنان عاللة ذات داللة احصائٌة بٌن المدرة الوظٌفٌة الالاؤكسرجٌنٌة الفوسرفاجٌنٌة
ومهارة الضرب الساحك العالً بالكرة الطائرة .
 5-1جماالث انبحث :
 1-5-1المجال البشرري العبرٌن منتخرب الكررة الطرائرة  /كلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة
للدراسة الصباحٌة  /جامعة دٌالى
 2-5-1المجال الزمنً 2112/4/25 – 2112/2/15
 3-5-1المجرررال المكرررانً مختبرررر الفسرررلجة والماعرررة الرٌاضرررٌة فرررً كلٌرررة التربٌرررة
الرٌاضٌة– جامعة دٌالى .
 6-1حتذيذ املصطهحاث :
 1-6-1القدرة الوظيفية الالاوكسجينية الفوسفاجينية القصيرة:
" تعنً انتاج ألصى طالة ممكنة فً هذا النظام وتتضرمن جمٌرع األنشرطة والحركرات
ذات المررروة السررررٌعة الترررً ٌؤدٌهرررا العرررب الكررررة الطرررائرة وخاصرررة عنرررد اداء مهرررارة
الضرب الساحك ضمن زمن ٌتراوح بٌن ( 11-5ثوان)(".)1
 2-6-1الضرب الساحق العالي :
" تتم هذه الضربة الساحمة بانمباض العضلة المستمٌمة البطنٌة  ،وكذلن العضالت
العاملة لتحرٌن الكتف والذراع  ،وتتم عملٌة ضرب الكرة  ،إذ تغطً الٌد الكرة
إلكسابها حركة دوران بمرجحة الذراع بكامله فً أثناء الضرب  ،وتكون زاوٌة
()2
الذراع لائمة بٌن الساعد والعضد إلحراز أكبر لوة ".
انباب انثاني

 -2انذراساث اننظريت واملشابهت :
 - 0تٓاء انذ ٍٚاتشاْٛى عاليح ؛ انرًصٛم انح ٕ٘ٛنهطاقح ف ٙانًجال انشٚاظ( : ٙانقاْشج  ،داس انفكش انعشت، ٙ
 )0111ص. 042
 - - 3دمحم خٛش انحٕساَ ٙ؛ انحذٚس ف ٙانكشج انطائشج ( ذاسٚخ  ،يٓاساخ  ،ذذسٚة )  ( :أستذ  ،داس األيم نهُشش ،
0116و )  ،ص2
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 1-2انذراساث اننظريت
 1 -1-2مفهوم القدرات الوظيفية الالاوكسجينية واهميتها لدى العب الكرة
الطائرة .
وهً العمل العضلً الذي ٌتم فً غٌاب االوكسجٌن وترى الباحثة انه المدرة على
اداء انمباضات عضلٌة متكررة سرٌعة فً ظروف عدم وجود االوكسجٌن مثل
االنطاللات واالركاض السرٌعة والمفز حٌث ٌتطلب االداء عمالً عضلٌا ً بالصى
سرعة أو لوة لذلن فان عملٌات توجٌه االوكسجٌن الى العضالت العاملة ال تلبً
حاجة هذا العمل السرٌع من الطالة لذا سٌتم انتاج الطالة بدون اوكسجٌن أي بطرٌمة
الهوائٌة لد تكون من النظام الفوسفاتً " "ATP-PCوهو النظام االسرع والمسؤول
عن انتاج الطالة للعمل العضلً الذي ٌؤدي بالصى سرعة ممكنة فً حدود الل من
( )31ثانٌة  ،أو عند زٌادة مدة العمل العضلً الى دلٌمة أو دلٌمتٌن فان نظام حامض
الالكتٌن ( )L.Aلٌصبح النظام المسؤول عن انتاج الطالة حٌث ٌحدث التعب اذا ما
استمر العمل بالشدة نفسها نتٌجة تأثٌر نواتج حامض الالكتٌن .
فضالً عن ذلن تعتمد الحركات والمهارات المختلفة التً ٌؤدٌها العب الكرة الطائرة
على المدرة الوظٌفٌة الالاوكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة والمتمثلة بنظام الفوسفاجٌنً لمد
االنمباضات المصوٌة للعضلة بالطالة والتً لها دورا ً كبٌرا ً بالنسبة لالعب الكرة
الطائرة وذلن النه من خاللها ٌتمكن الالعب من إتمام مهامه وواجباته تبعا ً
لمتطلبات وظروف اللعب السرٌعة والمتنوعة على الرغم من نمص االوكسجٌن فً
العضالت فالجهد الذي ٌنجز بألل من ثوان ٌسلط اكبر متطلبات طالة على النظام
الفوسفاجٌنً وان هذا النظام ٌتمٌز فً سرعته الهائلة فً إعادة بناء الـ()ATP
وتمثل هذه السرعة اكبر لوة انفجارٌة ٌمتلكها الالعب والمطلوبة النجاز النوبات
المصٌرة من االداء والداء الحركات التً تتمٌز بالموة والسرعة العالٌة مثل
(االرسال وحائط الصد والضربة والضربة الساحمة) فً لعبة الكرة الطائرة .
 2 -1-2ماهية القدرة الوظيفية الالاوكسجينية الفوسفاجينية القصيرة :
تعد المدرة الوظٌفٌة الالاوكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة واحدة من اهم المدرات التً ٌحتاجها
العب الكرة الطائرة ألداء الحركات الموٌة والسرٌعة مثل (المفز والضرب الساحك
واإلرسال االعداد وغٌرها من المهارات المختلفة بالكرة الطائرة) والتً تنجز بألل
فترة زمنٌة ممكنة والعائدة لإلنتاج الطالة الالاوكسجٌنٌة وذلن من خالل االعتماد
على المركبات الفوسفاجٌنٌة  ATP-CPفضالً عن ذلن " ان الجهد الذي ال تتجاوز
فترة ادائه عن دلمتٌن ٌتمٌز من خالل الطالة المباشرة والمصٌرة وبما ان هذٌن
النوعٌن ال ٌحتاجان فً إنتاجهما الى االوكسجٌن فأنهما ٌثبتان تحت مصدر الطالة
الالاوكسجٌنٌة"(.)3
فضالً عن ذلن تعرف المدرة الالاوكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة أٌضا بالمدرة الال هوائٌة
المصوى والتً " تعنً انتاج ألصى طالة ممكنة فً هذا النظام وتتضمن جمٌع
األنشطة والحركات ذات الموة السرٌعة التً ٌؤدٌها العب الكرة الطائرة وخاصة
( ) 2يؤٚذ عثذ انحًٛذ دأد ؛ اشش يًاسعح تعط األَشطح انشٚاظٛح انال صفٛح ٔيغرٕٖ انكفاءج انٕظٛفٛح نهجٓاصٍٚ
انذٔس٘ ٔانرُفغ ٙنهطالب ( :سعانح ياجغرٛش  ،كهٛح انرشتٛح انشٚاظٛح  ،جايعح تغذاد  )0127 ،ص. 42
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عند اداء مهارة الضرب الساحك ضمن زمن ٌتراوح بٌن ( 11-5ثوان)( ".)4وتمدر
كمٌة  ATPفً العضالت بحدود ( 6-4ملً مول/كغم من وزن العضلة) وهذه
الكمٌة تكفً لعدد من االنمباضات العضلٌة فً زمن ٌمدر بـ( 11-5ثوان) "(.)5
وٌذكر استرا ند  Astrandان مصدر الطالة المستخدم فً االنشطة التً ٌستغرق
اداؤها الل من ( 11ثوان) هو نظام ثالثً فوسفات االدٌنوسٌن وفوسفات الكرٌاتٌن
( )ATP-CPوهذه المواد ال تحتاج الى اوكسجٌن لدخوله فً العملٌات الكٌمٌاوٌة أو
انتاج الطالة  ،كما ٌوصف التبادل غٌر الالكتٌكً (عدم حصول ناتج حامض
الالكتٌن) وان كمٌة ( )ATP-CPمحدودة فً العضالت ولها اهمٌتها فً دفع
العملٌات الحٌوٌة إلنتاج الطالة لذلن فهً ضرورٌة ومهمة فً األنشطة التً
ٌستغرق اداؤها ولتا ً للٌالً مثل (االرسال والضرب الساحك والوثب)(. )6
وبناء على ماذكر أعاله تعرف الباحثة المدرة الوظٌفٌة الالاوكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة
بأنها المدرة الال هوائٌة والتً تعنً لدرة أو كفاٌة العضلة على انتاج الطالة الال
هوائٌة والتً ٌستخدمها العب الكرة الطائرة فً اداء الحركات السرٌعة والموٌة
المتكررة المختلفة .
 3-1-2مفهوم مهارة الضرب الساحق وأهميتها في لعبة الكرة الطائرة :
تعد مهارة الضرب الساحك واحدة من المهارات الهجومٌة المهمة التً لها دورا
كبٌرا فً الكرة الطائرة اذ ٌمكن من خاللها الحصول على النماط وتحمٌك افضل
النتائج وإحراز الفوز كما ٌتجلى اهمٌتها فً الحصول على نمطة من نماط المباراة
والحصول على االرسال اذا استمرت اللعبة دون استخدام الضربات الساحمة
والتصرت على مجرد تمرٌر الكرة بٌن الالعبٌن وعدم وضعها فً المكان الخالً
من ارض الملعب الفرٌك االخر ولو استمر الوضع كذلن كان زمن المباراة ٌستمر
لمدة طوٌلة بسبب ارتفاع مستوى الفرق الرٌاضٌة فً الدفاع واتخاذ الموالع المناسبة
التً تحول دون اٌجاد ثغرات تتٌح الحصول على نماط سهلة " لذلن فان مهارة
الضرب الساحك العالً تعد مهارة ذات طابع هجومً وهً تعمل على تفوق الفرق
المنافسة "()2
فضال عن ذالن أنها تتمٌز بالموة االنفجارٌة فً التنفٌذ والسرعة فً االلتراب نحو
الشبكة والرشالة فً الوثب .
 4-1-2أنواع مهارة الضرب الساحق () 1
 -1الضرب الساحك المواجه العالً .
 -2الضرب الساحك بالدوران .
 -3الضرب الساحك الجانبً .
( ) 4تٓاء انذ ٍٚاتشاْٛى عاليح ؛ انًصذس انغاتق  0111 ،ص. 042
( ) 5اتشاْٛى عانى  ،عثذ انشحًٍ عثذ انحًٛذ احًذ عانى ؛ يٕعٕعح فغٕٛنٕجٛا يغاتقاخ انًعًاس  ،غ( : 0انقاْشج
 ،يشكض انكراب نهُشش  ) 0112 ،ص. 63
(6 ) Astand, P-O- and Rodahl, K.Text Book of work physidog , 1977 p.307 .
 -3أكشو خطاتٛح ؛ يٕعٕعح انكشج انطائشج  ،غ ( : 0عًاٌ  ،داس انفكش انعشت ٙنهطثاعح ٔانُشش ) 0116 ،
ص. 76
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 -4الضرب الساحك بالرسغ .
 -5الضرب الساحك بالخداع .
 -6الضرب الساحك من الملعب الخلفً .
()7
 5-1-2طريقة األداء الضرب الساحق العالي :
تنمسم طرٌمة أداء الضربة الساحمة إلى أربعة مراحل متتالٌة
االلتراب .

االرتماء(الوثب).

الضرب.

الهبوط .

مرحلة االقتراب :

ٌمف الالعب للضارب عند خط الهجوم مواجها للمعد فً حالة استعداد  ،وتكون
المسافة من 2ـ 4مترٌ ،موم الالعب الضارب بالجري للمنطمة التً سٌؤدي منها
الضرب الساحك وٌتم االلتراب بخطوتٌن على األكثر ،وٌتطلب االلتراب سرعة
كبٌرة عند أداء ذلن  ،حتى ٌستطٌع استخدام األفضل لموة الدفاع األمامٌة أثناء
مرحلة الوثب فٌبدأ الالعب الضارب بالحركة بمجرد خروج الكرة من ٌد المعد ،
وٌستلزم إن تكون الخطوة األولى بالرجل الٌسرى (للضارب األٌمن الٌد) لتحدٌد
اتجاه الالعب بالنسبة للكرة  ،وإما الخطوة الثانٌة فتتمٌز بطابع معٌن فهً سرٌعة
وعمٌمة وواسعة بحٌث ٌمع مركز ثمل الجسم خلف عمبً المدمٌن بالتساوي ،وتمتد
الذراعٌن من أسفل للخلف عالٌا بمدر اإلمكان أثناء الخطوة األولى حتى تصال
بمستوى عمدي على الجسم فً الخطوة الثانٌة  .وتكون الذراعان مائلتٌن خلفا
بالتساوي فً نهاٌة المرحلة ولبل الوثب  ،وتختلف حركة الذراعٌن تبعا لطبٌعة
الجري والمسافة الممطوعة فً مرحلة االلتراب وطبٌعة الجنس ذكرا كان أم أنثى ،
حركة الذراعٌن وتجاه الجري مرتبطان بنوع الضربة الساحمة المرغوب أداؤها.
مرحلة االرتقاء ( الوثب ) :

ٌرتم الوثررب بعررد خطرروتً االلتررراب وانتمررال ثمرل جسررم الالعررب مررن خلررف العمبررٌن إلررى
المدمٌن ثم األمشاط وتكون زاوٌة الفخذٌن والركبتٌن ومفصل الكاحل  ,وأثنراء حركرة
نمل ثمل الجسم من العمبٌن إلى األمشاط تبدأ الرذراعان فرً المرجحرة مرن الخلرف إلرى
األمام بألصى لوة عند مرورها بمحاذاة الفخذٌن  ,تكون المردمان مثبتترٌن كرامال وفرً
هذه اللحظة ٌتم فرد المدمٌن والركبتٌن منثنٌتٌن للحصول على لوة دفع الوثب .
مرحلة الضرب

عند وصول الالعب إلى ألصى ارتفاع ممكن عملٌة الوثرب تتحررن الرذراع الضراربة
ألعلى حٌث تثنى من مفصل المرفك وبٌنمرا ٌكرون المرفرك أعلرى مرن مسرتوى الكترف
 -7عه ٙيصطفٗ غّ ؛ انكشج انطائشج ذاسٚخ  .ذعهٛى  .ذذسٚة  .ذحهٛم  .قإٌَ  ،غ ،( 0انقاْشج ،داس انفكش انعشتيٙ
،) 0111 ،
ص.004-002
 دمحم خٛش انحٕساَ ٙ؛ انحذٚس ف ٙانكشج انطائشج ( ذاسٚخ  ،يٓاساخ  ،ذذسٚة )  ( :أستذ  ،داس األيم نهُشش ،0116و )  ،ص27
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ومتجهة لألمام وٌكون جرذع الالعرب فرً تمروس خفٌرف للخلرف مرع لرف الجرذع اتجراه
الذراع الضاربة  ,كلما زادت لوة الضرب  ,أما الذراع غٌر الضاربة فتكون مفرودة
أمام الجسم بمسرتوى أفمرً للمحافظرة علرى تروازن الجسرم فرً الهرواء  ,وٌرتم الضررب
برفع الٌد الضاربة ألعلى وتضرب الكرة فً ألصى نمطة ارتفاع ٌصل إلٌها الالعب
 .وتضرب الكرة بالجزء العلوي من الٌد وتتخذ الضربة شكل ضربة السوط .
مرحلة الهبوط :

تتم متابعة الضرب بسحب الذراع لألسفل مباشرة مع منع الذراع من مالمسة الشربكة
 ,وذلررن بلررف المرفررك للخررارج حٌررث ٌكررون محاذٌررا للكتررف أو تسررحب الررذراع للخلررف
وضمها للصدر وٌجب أن ٌتم الهبوط فً نفس المكان الذي بدأ منه الوثرب للمحافظرة
علررى الترروازن دون أن ٌتجرراوز خررط المنتصررف  ,وٌررتم الهبرروط بحٌررث تكررون صرردمة
الهبرروط  ,وٌتخررذ وضررع االسررتعداد فررً نفررس الولررت للمشرراركة فررً اللعررب بالسرررعة
الالزمة .
 - 2انذراست انسابقت :
فً ضوء ما لامت به الباحثة من عملٌة مسح للدراسات السابمة ذات العاللة والصلة
بفكرة الدراسة وعلى وفك ما تناولته الدراسة المائمة دراسة بعض المتغٌرات
الوظٌفٌة وعاللتها بمهارة الضرب الساحك العالً بالكرة الطائرة
()2
 1-2-2دراسة احمد عبد األمير عبد الرضا (: )2002
عنوان الدراسة  :تأثٌر تمرٌنات خاصة وفك بعض المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة فً
تطوٌر اداء مهارة الضرب الساحك المواجه (االمامً والخلفً) بالكرة الطائرة
للشباب .
هدفت الدراسة الى التعرف على المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة المؤثرة فً اداء المهارة
للشباب  ،وكذلن التعرف على الفروق فً المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة بٌن الضرب
الساحك المواجه االمامً والخلفً  ،والتعرف على تأثٌر التمرٌنات الخاصة فً
تطوٌر لٌم المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة عند اداء مهارة الضرب الساحك المواجه
(االمامً والخلفً) بالكرة الطائرة حٌث استخدم الباحث المنهج التجرٌبً بتصمٌم
المجموعات المتكافئة  .ولد حدد الباحث المجتمع وهم الالعبون الشباب فً منطمة
الفرات االوسط واختار عمدٌا ً شباب نادي الدغارة الرٌاضً للدوري الممتاز للعام
 2115وعددهم ( )16العب ولد تم اختٌار العٌنة بالطرٌمة المصدٌة وتكونت اداة
الدراسة من استمارات استطالع رأي الخبراء واختبارات لبعض المدرات البدنٌة
والمهارٌة .
واهم ماتوصلت اليه الدراسة :
ان التحلٌل الحركً ٌتٌح امكانٌة صٌاغة ممادٌر رلمٌة للمراحل االربعة فً
اداء المهارة التً تتوفر من خاللها امكانٌة صٌاغة الخطوات التعلٌمٌة المناسبة
( ) 2احًذ عثذ انشظا ؛ ذأشٛش ذًشُٚاخ خاصح ٔفق تعط انًرغٛشاخ انثٕٛيٛكاَٛكٛح ف ٙذطٕٚش اداء يٓاسج انعشب
انغاحق انًٕاجّ (االيائ ٙانخهف )ٙتانكشج انطائشج نهشثاب  :اغشٔحح دكرٕساِ غٛش يُشٕسج ؛ جايعح تغذاد  ،كهٛح
انرشتٛح انشٚاظٛح . 3112 ،
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للمبتدئٌن فً ضوء استعداد الالعبٌن واالمكانٌات المتوفرة لدٌه من خالل التعرف
على لٌم المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة لدٌهم .
ضرورة احتواء البرامج التدرٌبٌة المعدة من لبل المدربٌن على تمرٌنات
مٌكانٌكٌة تعتمد على التحلٌل الحركً الكمً لغرض االسهام فً تطوٌر المهارات
االساسٌة بالكرة الطائرة واهمها الضرب الساحك بأنواعه المختلفة.
منالشة الدراسة السابمة
من خالل مسح الدراسات السابمة وجد هنان دراسات مشابهة للدراسة الحالٌة من
خالل التطرق الى بعض المحاور تتفك مع الدراسة الحالٌة اذ تناولت بعض
المهارات الهجومٌة الخاصة بلعبة الكرة الطائرة ومنها مهارة الضرب الساحك
المواجه العالً وتطرلت الى االختبارات الخاصة مهارة الضرب الساحك المواجه
العالً وكذالن استخدم المنهج التجرٌبً .اما أوجه االختالف مابٌن الدراسات السابمة
والحالٌة هً عٌنة البحث واستخدام تمرٌنات خاصة والتطرق الى بعض المتغٌرات
البٌومٌكانٌكٌة.
انباب انثانث

-3منهج انبحث واجراءاته امليذانيت :

 1-3منهج انبحث :
المنهج "هو الطرٌمة التً ٌستخدمها الباحث فً دراسة المشكلة الكتشاف
الحمٌمة"()1
وعلى هذا األساس استخدمت الباحثة المنهج الوصفً بأسلوب العاللات االرتباطٌة
والذي ٌعنً
" ٌعنً محاولة الربط بٌن المتغٌرات المختلفة مع بعضها البعض وتحدٌد العوامل
المشتركة وهً تهدف بصفة عامة من خالل االرتباط الى تحلٌل األسباب "(.) 2
النه انسب المناهج لتحمٌك اهداف وفروض البحث .
 2-3عينت انبحث :
العٌنة " هً النموذج الذي ٌجري الباحث مجمل محور عمله علٌها " .
لذلن اختارت الباحثة (  ) 9العبٌن فرً منتخرب كلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة فرً جامعرة
دٌررالى بررالكرة الطررائرة للدراسررة الصررباحٌة وبعررد اسررتبعاد (  )3العبررٌن فااصرربحت
العٌنررة (  ) 9العبررٌن مررن مجمرروع (  )12العررب والررذٌن تررم أسررتبعادهم مررن العٌنررة
وذلرررن لعررردم حضرررورهم ٌررروم اجرررراء االختبرررارات فااصررربحت النسررربة المؤٌرررة للعٌنرررة
( )%75من المجتمع األصلً .
()9

 -0احًذ تذس ؛ أصٕل انثحس انعهًٔ ٙيُاْجّ  ،غ ( : 4انكٕٚد ٔ ،كانح انًعهٕياخ  )0172 ،ص.2
 -3احًذ خاغش َجى ( ٔاخشٌٔ ) ؛ دنٛم انثحس  ( :انشٚاض  ،داس انًشٚخ نهُشش  )0122 ،ص.27
ٔ - 2حٛذ يحجٕب ٔقاعى انًُذالٔ٘  ،غشائق انثحس انعهًئ ٙيُاْجيّ في ٙانرشتٛيح انشٚاظيٛح ( ،تغيذاد  ،يطثعيح
ٔصاسج انرعهٛى انعان ، ) 0122 ، ٙص. 05
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ولغرض معرفرة تجرانس العٌنرة فرً بعرض متغٌررات الدراسرة والترً لهرا عاللرة لوٌرة
بموضوع البحث لامت الباحثرة بااسرتخراج الوسرط الحسرابً واالنحرراف المعٌراري
لكل من الطول والوزن والعمر عن طرٌك استخدام معامل االختالف " اذ كلما كانرت
()11
نتائجه  %31فما دون كان مؤشرا ً للتجانس العٌنة "
وهذا ما ٌوضحه الجدول ()1
جدول ()1
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من الطول والكتلة والعمر
للعينة باستخدام معامل االختالف
معامل االختالف
ع
س
المعالم االحصائٌة
%
للمتغٌرات
1.82
30.40
186.11
الطول
الكتلة

76

5.83

7.67

العمر

21.77

0.97

4.45

 3-3وسائل جمع المعلومات :
تم استخدام االجهزة واالدوات فً اجراء البحث

المصادر العربٌة واالجنبٌة .

مٌزان طبً لمٌاس الوزن .

جهاز لمٌاس الوثب العمودي سارجنت

حاسبة ٌدوٌة ٌابانٌة الصنع نوع بانتٌوم Pentium

ملعب الكرة الطائرة  ،كرات طائرة عدد (. )8

شرٌط لٌاس معدنً بطول ( 3م).

شرٌط الصك عرض (5سم) .

إجراءاث انبحث
 4-3مواصفات القياسات المستخدمة في البحث :
 1-4-3المٌاسات الجسمٌة
تم اخذ الوزن بمٌزان طبً .
تم اخذ الطول بواسطة شرٌط لٌاس .
 2-4-3االختبارات الفسلجٌة
 1-2-4-3اختبار الوثب العمودي من الثبات ( سارجنت ) .
غرض االختبار لٌاس المدرة الالاؤكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة .
ٔ - 4دٚييي ٚاعيئ ٍٛحغييٍ دمحم عثييذ انعثٛييذ٘  ،انرطثٛقيياخ االحصييائٛح ٔاعييرخذاياخ انحاعييٕب فيي ٙتحييٕز انرشتٛييح
انشٚاظٛح  ،انًٕصم  ،داس انكرة نهطثاعح ٔانُشش  ، 0111 ،ص. 060
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وحدة المٌاس ٌماس االختبار ( المتر والسنتمٌتر) .
االدوات جهاز خاص ارتفاعه الٌمل عن من ( )4متر مثبت علٌه ممٌاس لمراءة
اطوال الالعبٌن .
مواصفات االداء ٌمف المختبر امام الجهاز ثم ٌموم المختبر برفع ذراعه الى الصى
نمطة تصل الٌها االصابع وبعد ذالن ٌموم المختبر بمرجحة الذراعٌن اسفل مع ثنً
الركبتٌن نصفا  ،ثم مرجحتها اماما عالٌا مع مد الركبتٌن عمودٌا للوثب اعلى ،
للوصول الى اعلى والصى نمطة تصل الٌها االصابع .
ٌعطً المختبر ثالثة محاوالت ٌسجل له افضلها .
 3-4-3االختبارات المهارية :
الغررض مرن
(اختبار دلة الضرب السراحك فرً االتجراهٌن المطرري والمسرتمٌم )
االختبار (لٌاس الضرب الساحك فً االتجاه المطري والمستمٌم ) .
االدوات ( 11كرررة طررائرة  ،ملعررب كرررة طررائرة  ،مرتبترران موضرروعتان فررً مركررز
رلم ( )5ومركز رلم ()1
مواصفات االداء
(الضرب الساحك من مركز ( )4االعداد عن طرٌرك المردرب فرً مركرز ( )3وعلرى
المختبر أداء ( )5ضربات ساحمة نحو االتجاه المطري المرتبة الموجودة فً المركرز
()5
( )5ضربات ساحمة اخرى نحو االتجاه المستمٌم (المرتبة) الموجودة فرً مركرز ()1
مع مراعاة اخذ فترات راحة بٌن محاولة واخرى
التسجٌل
( )4نماط لكل ضربة ساحمة صحٌحة نسمط فٌها الكرة على المرتبة .
( )3نماط لكل ضربة ساحمة صحٌحة نسمط فٌها الكرة فً المنطمة المخططة.
( )2نمطة لكل ضربة ساحمة صحٌحة نسمط فٌها الكرة فً المنطمة (أ) (،ب) .
()11

 5-3التجربة االستطالعية :
تم اجرراء التجربرة االسرتطالعٌة علرى (  )6العبرٌن برالكرة الطرائرة مرن غٌرر عٌنرة
البحث حٌث ثم اجراء اختبارات الخاصة بمتغٌرات الدراسة وكان الغرض منها
التأكد من صالحٌة وسالمة االجهزة واالدوات المستخدمة فً اجرراء البحرث
-1
.
معرفة الصعوبات والمشاكل التً تواجه الباحث .
-2
معرفة الولت الالزم لتنفٌذ االختبار لكل العب .
-3
التعرف على اهم المشاكل والصعوبات التً تواجه الباحث .
-4

 - 00اقرييثظ ْييزا االخرثيياس يييٍ دمحم صييثح ٙحغييأَ ٍٛحًييذ٘ عثييذ انًييُعى  ،االعييظ انعهًٛييح ٔ ،أجييشٖ عهٛييّ تعييط
انرعذٚالخ ف ٙعذد انًحأالخ انًحذٔدج انثانغح ( )05يحأنح ف ٙكم أذجياِ نرصيثح ( )5يحيأالخ ٔرنيل نصيعٕتح
انًثاساج .
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 -6-3انىسائم االحصائيت :
()12
الوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري

النسبة المئوٌة

معامل االختالف

معامل االرتباط البسيط بيرسون

اختبار  Tلداللة معنوٌة معامل االرتباط .

انباب انرابع

 -4عرض اننتائج وحتهيهها ومناقشتها :
1-4انجاز العٌنة فً االختبارات الوظٌفٌة والمهارٌة
من اجل التعرف على انجاز العٌنة فً االختبارات الوظٌفٌة والمهارٌة لامرت الباحثرة
بحساب الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لكرل اختبرار بهردف الوصرف والتحلٌرل
و الجدول (ٌ )2وضح ذلن
جدول ()2
يوضح المعالم االحصائية لالختبارات الوظيفية (الفسلجية)والمهارية لدى عينة
البحث
االنحراف المعٌاري
الوسط الحسابً
المتغٌرات الفسلجٌة
والمهارٌة
0.65
10.19
المدرة الوظٌفٌة
الالاؤكسجٌنة
الفوسفاجٌنٌة
2.39
28.66
الضرب الساحك العالً
مررن الجرردول ( )2نجررد ان المرردرة الوظٌفٌررة الالاؤكسررجٌنة الفوسررفاجٌنٌة لعٌنررة البحررث
حممرت وسررط حسررابً بلغررت لٌمررة (  ) 10.19وانحررراف معٌرراري (  ) 0.65ومررن
الجدول ( )2نجد ان
مهرررارة الضررررب السررراحك العرررالً لعٌنرررة البحرررث حممرررت وسرررط حسرررابً بلغرررت لٌمتررره
( )28.66وانحراف معٌاري ( `. ) 2.39
 2-4عرض قيم معامل االرتباط بين االختبارات الفسلجية والمهارية لعينة البحث
وتحليلها ومناقشتها :
 - 03عثذ انشحًٍ عيذط  :يثياد عهيى اصحصياء في ٙانرشتٛيح ٔعهيى انيُفظ ( ،عًياٌ  ،يطثعيح االقصيٗ ، 0121 ،
ص. 013
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من خالل الجدول (ٌ )3وضح لنا لٌم معامل االرتباط بٌن المتغٌرات الوظٌفٌة
والضرب الساحك العالً بالكرة الطائرة
الداللة
مستوى
الضرب
المدرة
المتغيرات
داللة
الساحق
الوظٌفٌة
0.05
الالاؤكسجٌنة العالي
الفوسفاجٌنٌة
دالة معنوية
0.05
1،91
المدرة
ر
5 ، 52
الوظٌفٌة
T
الالاؤكسجٌنة
الفوسفاجٌنٌة
دالة معنوية
0.05
1،91
الضرب
ر
5 ، 52
الساحك
T
العالً
القيمة الجدولية ( )2.31عند درجة حرية ( )7ومستوى داللة (. )0.05
من الجدول (ٌ )3وضح لنا لٌم معامالت االرتباط بٌن اختبار المدرة الوظٌفٌة
الالاؤكسجٌنة
الفوسفاجٌنٌة واختبار ومهارة الضرب الساحك العالً اذ بلغت لٌم معامالت االرتباط
( )0..0ومن اجل التعرف على حمٌمة معامالت االرتباط استخدمت الباحثة اختبدار
) (Tلداللة معنوٌة معامل االرتباط والتً بلغت(  ) 5 .52وهً اكبر من المٌمة
الجدولٌة البالغة ( )2.31عند درجة حرٌة ( )2وتحت مستوى داللة ( )%1.15مما
ٌدل على كون العاللات معنوٌة
وتعزوالباحثة "ان المدرة الوظٌفٌة الالاؤكسجٌنٌة الفوسفاجٌنٌة هً عمل عضلً
لصوي وفترة ادائها تستمر أللل من ثوان معدودات وانها ضمن نشاط لالاوكسجٌنً
والتً تعتمد على خزٌن الجسم من المركبات الفوسفاجٌنٌة ذات الطالة العالٌة"1
والتً بدورها تنعكس على اداء االعبٌن
وان هذه النتٌجة منطمٌة تتفك مع اغلب المصادر التً تؤكد على وجود عاللة لوٌة
بٌن المدرة الوظٌفٌة الالاؤكسجٌنة الفوسفاجٌنٌة ومهارة الضرب الساحك العالً
والتً لها دور كبٌر ومؤثر وهذا ما أشار الٌه اغلب المختصٌن فً لعبة الكرة
الطائرة ومنهم " عمٌل الكاتب ودمحم صبحً حسانٌن وحمدي عبد المنعم " ()2()1
لذلن نستدل من خالل العاللات االٌجابٌة بٌن المتغٌرات الوظٌفٌة والمتمثلة المدرة
الوظٌفٌة الالاؤكسجٌنة الفوسفاجٌنٌة انه هنان تكٌف وظٌفً لهذا المؤشر لدى عٌنة
البحث وهذا انعكس بشكل اٌجابً على العاللات االرتباطٌة االٌجابٌة والتً أسهمت
فً تطوٌر الجانب المهاري المتمثل بالضرب الساحك بالكرة الطائرة .
 -1بهاء الدٌن ابراهٌم سالمة ؛ المصدر السابك  ، 1999 ،ص. 148
 -2عمٌل الكاتب ؛ المصدر السابك  ، 1985،ص. 16
-3دمحم صبحً حسانٌن وحمدي عبد المنعم  ،المصدر السابك  ،ص.116-115
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انباب اخلامس

-5االستنتاجاث وانتىصياث

 1-5االستنتاجاث :
أظهرررت النتررائج وجررود عاللررة ارتباطٌررة عالٌررة بررٌن اختبررار المرردرة الوظٌفٌررة
-1
الالاؤكسجٌنة الفوسفاجٌنٌة ومهارة الضرب الساحك العالً بالكرة الطائرة وهذا سببه
ٌعررود الررى مرردى تحسررن الحالررة الوظٌفٌررة لالجهررزة الداخلٌررة وهررذا انعكررس بصررورة
اٌجابٌة على االداء المهاري المتمثل بمهارة الضرب الساحك .
تعد المتغٌرات الوظٌفٌة المتمثلة بالمدرة الوظٌفٌة الالاؤكسرجٌنة الفوسرفاجٌنٌة
-2
مؤشرا وظٌفً مهم لدى عٌنة البحث وخاصة فً لعبة الكررة الطرائرة الن هرذه اللعبرة
تشمل جمٌع المهارات والحركات التً تؤدي بنظام ألهوائً.
اظهرت النتائج ان تطور وتحسن المدرة الوظٌفٌة الالاؤكسجٌنة الفوسفاجٌنٌة
-3
لد أسهمت فً تطوٌر الضرب الساحك العالً بالكرة الطائرة .
 2-5انتىصياث :
 -1ضرورة اهتمام برامج التدرٌب بتنمٌة وتطوٌرالمردرات الوظٌفٌرة ألنهرا ضررورٌة
لدى العبٌن الكرة الطائرة .
 -2اجراء المزٌد من الدراسات لمتغٌرات وظٌفٌة اخرى .
 -3ان تطوٌر مهارة الضررب السراحك ضرروري ومرؤثر لردى العبرً الكررة الطرائرة
النه ٌتولف علٌها تحمٌك الفوز بالمباراة .
املصادر :
 -1ابررراهٌم سررالم  ،عبررد الرررحمن عبررد الحمٌررد احمررد سررالم ؛ موسرروعة فسررٌولوجٌا
مسابمات المضمار  ،ط( 1الماهرة  ،مركز الكتاب للنشر  ) 1998 ،ص62
 - 2احمد عبد الرضا ؛ تأثٌر تمرٌنات خاصة وفك بعض المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة
فً تطوٌر اداء مهارة الضرب الساحك المواجه (االمامً والخلفً) بالكرة الطائرة
للشباب اطروحة دكتوراه غٌر منشورة ؛ جامعة بغداد  ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،
. 2118
 - 3بهرراء الرردٌن ابررراهٌم سررالمة ؛ التمثٌررل الحٌرروي للطالررة فررً المجررال الرٌاضررً
(الماهرة  ،دار الفكر العربً  )1999 ،ص148
 - 4عبد الرحمن عدس مبراد علرم اإلحصراء فرً التربٌرة وعلرم الرنفس ( ،عمران ،
مطبعة االلصى  ، 1981 ،ص. 112
 - 5عمٌل الكاتب (واخرون)  ،التكنٌن والتكتٌن الفردي فً الكرة الطائرة ( ،بغرداد ،
مطبعة جامعة بغداد  ) 1959 ،ص. 14
 - 6علً مصطفى طره ؛ الكررة الطرائرة ترارٌ  .تعلرٌم  .تردرٌب  .تحلٌرل  .لرانون ،
ط ،( 1الماهرة ،دار الفكر العربً  ،) 1999 ،ص55
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مختار سالم ؛ أصرول الكررة الطرائرة ( ،بٌرروت  ،مدرسرة دار المعرارف ، )1959 ،
ص. 135
 - 5مررروان عبررد المجٌررد ؛ الموسرروعة العلمٌررة لكرررة الطررائرة ( ،عمرران  ،مؤسسررة
الوراق للنشر والتوزٌع ،)2111 ،ص81
 - 8دمحم خٌر الحورانً ؛ الحدٌث فً الكرة الطائرة ( تارٌ  ،مهارات  ،تدرٌب )
( أربد  ،دار األمل للنشر 1996 ،م )  ،ص85
 - 9دمحم صبحً حسانٌن وحمدي عبد المنعم  ،االسس العلمٌة للكررة الطرائرة وطررق
المٌراس للتمروٌم بردنً -مهراري -نفسرً -معرفرً– تحلٌلرً ( لمراهرة  ،مركرز الكتراب
للنشر . ( 1997،
 - 11وجٌه محجوب ولاسم المندالوي  ،طرائك البحرث العلمرً ومناهجره فرً التربٌرة
الرٌاضٌة ( ،بغداد  ،مطبعة وزارة التعلٌم العالً  ، ) 1988 ،ص. 15
1
( ) Astand, P-O- and Rodahl, K.Text Book of work physidog ,
1977 p.307 .
 - 1رٌسان خربٌط  ،موسوعة المٌاسات واالختبارات فرً التربٌرة البدنٌرة والرٌاضرٌة
 ،ج( 2بغداد  ،مطابع التعلٌم العالً  ، )1989 ،ص. 5
 - 2ابو العال احمد ودمحم صبحً  ،فسٌولوجٌا ومورفولوجٌا الرٌاضً وطرق المٌراس
والتموٌم ( ،الماهرة  ،دار الفكر العربً  ، )1995 ،ص. 255
3 - Astrandv . " Maxlmal O2 up Take . In Book Sport Medicine
. Physloogx " Moscow , 1987 .
 - 4دمحم نصر الدٌن رضروان  ،طررق المٌراس للجهرد البردنً فرً الرٌاضرة (المراهرة ،
مركز الكتاب  ، )1998 ،ص. 155
 - 5دمحم نصر الدٌن رضوان  ،المصدر السابك  ،ص. 155 – 156
6 - Karbman . V.L . Maximal o2 . uptake " In book sport
Mepicin ephysically is sport " Moscow 1987 , p. 144-145 .
 - 5جرررابر كررراظم  ،االختبرررارات والمٌاسرررات الفسرررٌولوجٌة فرررً المجرررال الرٌاضرررً ،
(الكوٌت  ،) 1995 ،ص. 152
 - 8اكرررم خطابٌررة  ،موسرروعة الكرررة الطررائرة  ،ط( ، 1عمرران  ،دار الفكررر العربررً
للطباعة والنشر  ، 1996 ،ص. 56
 - 9عمٌل الكاتب (واخرون)  ،التكنٌن والتكتٌن الفردي فً الكرة الطائرة ( ،بغرداد ،
مطبعة جامعة بغداد  ) 1959 ،ص. 14
 - 11وحٌد محجوب ولاسم المندالوي  ،طرائك البحث العلمرً ومناهجره فرً التربٌرة
الرٌاضٌة ( ،بغداد  ،مطبعة وزارة التعلٌم العالً  ،) 1988 ،ص. 15
 - 11ودٌررع ٌاسررٌن وحسررن دمحم عبررد العبٌرردي  ،التطبٌمررات االحصررائٌة واسررتخدامات
الحاسوب فرً بحروث التربٌرة الرٌاضرٌة ( ،الموصرل  ،دار الكترب للطباعرة والنشرر ،
 ،) 1991ص. 161
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 - 12الترربس هررذا االختبررار مررن دمحم صرربحً حسررانٌن وحمرردي عبررد المررنعم  ،االسررس
العلمٌة  ،وأجرى علٌه بعض التعدٌالت فرً عردد المحراوالت المحردودة البالغرة ()15
محاولة فً كل أتجاه لتصبح ( )5محاوالت وذلن لصعوبة المباراة .
 - 13عبد الرحمن عدس مبادىء علم االحصاء فً التربٌة وعلم النفس ( ،عمران ،
مطبعة االلصى  ،) 1981 ،ص. 112
14 - Karpman V . " Maximal o2 up Take In Book " Sport
Medicin . Physlology Moscow , 1987 . p. 136 .
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