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 لرحميبسم هللا الرمحن ا
 

يَّ َوَأْن  )..... َ َِّتِّ َأنَْعْمَت عيََلَّ َوعىََل َوادلِّ ْعينِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك ال َرب ِّ َأْوزِّ

نيَ  الِّحِّ َك الصَّ َبادِّ تَِّك يفِّ عِّ ليْنِّ بَِّرمْحَ َل َصالِّحًا تَْرَضاُه َوَأْدخِّ   (.َأْْعَ

 (02) الآية : المنل

 
 

 

 



  

 هداءاال  

 

ىل من قال فهيام هللا تعاىل  ميا" "وال تقل هلام أأف وال تهنرهام وقل هلام قوال كر ا 

 العزيزين أأطال هللا يف ْعرهام. يوادل

ىل من اكنوا يل س ندا يف هذه ادلنيا خويت الأعزاء  .…… ا   ا 

 ىل لك عائلِت وأأصدقايئ ا  

 ىل لك أأساتذة وعامل معهد الرتبية البدنية والرايضية مبس تغامن ا  

ىل لك من يعرف خلرض  ا 

 ء أأهدي مثرة هجدي املتواضع.اىل لك هؤال

 

                                                              

 لقليب خلرض

 



  

 الشكر والتقدير

ذ"و  تعاىل:قال هللا  ن عذايب مك ولنئ كفرمت ا  دنتأأذن ربمك لنئ شكرمت لأزي ا 

براهمي الآية "  "7لشديد" سورة ا 

 ا العمل املتواضع وْعال بقوهلوفقين يف اجناز هذ امحلد هلل عز وجل اذلي

 وسمل:صىل هللا عليه 

 والرتمذي."من مل يشكر الناس مل يشكر هللا" رواه أأمحد 

ىل لك  ذ يدعوين واجب الوفاء والعرفان ابمجليل أأن أأتقدم ابلشكر والتقدير ا  ا 

ذلي ا" زرف محمد" ادلكتور الأس تاذ وعىل رأأسهممن سامه يف هذا البحث 

قمية ال  هتوجهياتوقته المثني و  ملا قدمه يل منلعمل و أأرشف عىل اجناز هذا ا

 وصربه. ادلامئ ونصحهوعىل اهامتمه 

ذلي ساندان ا دلكتور شتيوي عبد املاكللأس تاذ ال الشكر كذكل أأتقدم جبزيل

 وعىل وقوفه ادلامئ س ندا لنا. ووهجنا

ىل لك أأساتذة وعامل معهدنتقدم ابلشكر  كام  يةالرتبية البدنية والرايض  ا 

 البحث.ىل لك من سامه من قريب أأو بعيد يف اجناز هذا ا  و 

ىل نا منذ لك الأساتذة اذلين أأرشفوا عىل تكوين  وأأتوجه بتحية تقدير وعرفان ا 

 . وجنا هذا الرصح العلميول



  
 :البحثملخص 

حتديد فارق وعالقة ترتيب فرق القسم الوطين املمتاز مبستوى تطور بعض الصفات البدنية ومستوى تطور 
سم الوطين املمتاز للكرة الطائرة دراسة ميدانية على اندية الق-األقصى لألكسجنياحلد 
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حتديد فارق وعالقة ترتيب فرق القسم الوطين املمتاز مبستوى تطور بعض الصفات البدنية هدفت الدراسة إىل 
ترتيب األندية عض القدرات و والتعرف على طبيعية العالقة بني تطور ب واحلد األقصى الستهالك لألكسجني،

الباحث أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متغريات )سرعة رد الفعل، القوة االنفجارية  الطالب حيث افرتض
سة ويف هناية فقبل بداية املنا لألطراف السفلية، والقدرة لألطراف العلوية، احلد األقصى الستهالك األكسجني(

أندية  6، ومت اجراء الدراسة على عينة قوامها ب الفرق يف هناية مرحلة الذهابتيبرت  هلا عالقةمرحلة الذهاب و 
( قبل بداية املنافسة، 41من القسم الوطين املمتاز وذلك بعد اجراء اختبارات جلميع األندية والبالغ عددها )
ثالث أندية يف الرتتيب ة )حيث مت اختيار عينة البحث ابلطريقة القصدية ممن حيتلون املراكز األوىل واملراكز األخري 

الباحث خالهلا جمموعة من االختبارات الطالب العبا ، طبق 66 األول وثالث أندية يف الرتتيب األخري( مبجموع
)سرعة رد الفعل، القوة  والقياسات قبل بداية املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب الكتشاف الفروق يف القدرات

،واختبار MYO TEST جهازابستخدام القدرة لألطراف العلوية( االنفجارية لألطراف السفلية، و 
YOYO ،)إىل مت التوصلومن خالل حتليل ومناقشة النتائج  لتقدير )احلد األقصى الستهالك األكسجني:  

فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطور سرعة رد الفعل ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة  توجد -
  بقياسات ما قبل بداية مرحلة املنافسة. ةملصلحة القياسات البعدية مقارن يالذهاب وه

وجد فروق يف مستوى تطور القوة االنفجارية لألطراف السفلية مؤشرات )القفز العمودي، القدرة، القوة، ت -
بقياسات  ةنر ملصلحة القياسات البعدية مقا السرعة( ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة الذهاب وهي

  ما قبل بداية مرحلة املنافسة.
وجد فروق يف مستوى تطور القدرة لألطراف العلوية )القدرة، القوة القصوى، السرعة( ملصلحة فرق املراتب ت -

  نافسة.بقياسات ما قبل بداية مرحلة امل ةعند هناية مرحلة الذهاب وهي ملصلحة القياسات البعدية مقارناألوىل 
يف مستوى تطور احلد األقصى لألوكسجني ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة الذهاب توجد فروق  -

  بقياسات ما قبل بداية مرحلة املنافسة. ةوهي ملصلحة القياسات البعدية مقارن
 ة)القوة االنفجارية لألطراف السفليسرعة رد الفعل،  توجد فروق دالة احصائيا يف نسب تطور القدرات املقاسة

العلوية مؤشرات )القدرة، القوة القصوى، ، القدرة لألطراف (القفز العمودي، القوة، القدرة، السرعةمؤشرات )



  
ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة الذهاب  احلد األقصى الستهالك األكسجني( (،القوة، السرعة

  حلة املنافسة.بقياسات ما قبل بداية مر  ةوهي ملصلحة القياسات البعدية مقارن
درات وذلك الباحث بتطوير هذه الق الطالب وصيومن خالل فاعلية هذه القدرات يف حتقيق النتائج املرجوة ي

ابالعتماد على التقومي الدوري خالل مراحل املوسم للكشف عن اهم املعيقات ومواطن الضعف يف هذه اجلوانب 
 جمال التقومي والقيا  وكذا تكوين املدربني يف لنتائج الرايضية،ابستخدام وسائل التقومي األين واعتماده يف حتسني ا

 واستغالل النتائج يف برجمة التدريب.
 الصفات البدنية، احلد األقصى الستهالك األكسجني، الكرة الطائرة. املفتاحية:الكلمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
La Résumé: 

Déterminer la différence et la relation entre le classement des équipes du 

département national excellent avec le niveau de développement de 

certaines caractéristiques physiques et le niveau de développement du 

maximum d'oxygène. 

 

L'étude visait à déterminer la relation entre le développement de certaines 

capacités et la disposition des clubs, où l'étudiant chercheur a supposé qu'il y 

avait des différences statistiquement significatives dans les variables (vitesse 

de réaction, force explosive des membres inférieurs, capacité des membres 

supérieurs membres, la consommation maximale d'oxygène) avant le début de 

la compétition et à la fin de l'étape en cours et son rapport avec le classement 

des équipes à la fin de la première étape, et l'étude a été menée sur un échantillon 

composé de 6 clubs de l'excellent département national, après avoir effectué des 

tests pour tous les (14) clubs avant le début de la compétition, où l'échantillon 

de recherche a été choisi par la méthode intentionnelle de ceux qui occupent les 

première et dernière positions (trois clubs dans le premier ordre et trois clubs 

dans le dernier ordre), au cours de laquelle l'étudiant chercheur a appliqué un 

ensemble de tests et de mesures avant le début de la compétition et après la fin 

de l'étape en cours pour découvrir les différences de capacités (vitesse de 

réaction, force explosive des membres inférieurs, et la capacité des membres 

supérieurs) en utilisant le dispositif MYO TEST, et le test Yoyo pour estimer 

(la consommation maximale d'oxygène), et en analysant et en discutant les 

résultats, il a été conclu: 

- L'existence de différences statistiquement significatives dans le niveau de 

développement de chacun des (vitesse de réaction, force explosive des membres 

inférieurs, indicateurs (saut vertical, puissance, force, vitesse), puissance des 

membres supérieurs (puissance, force maximale, vitesse ) et le taux d'oxygène 

maximum) qui sont en faveur de la différence Les premiers se classent à la fin 

de l'étape en cours en faveur de la télémétrie par rapport aux mesures avant le 

début de l'étape de compétition. 

Mots clés: caractéristiques physiques, consommation maximale d'oxygène, 

volleyball. 

 

 



  
Abstract: 

To determine the difference and the relation between the classification of 

the teams of the national department excellent with the level of 

development of certain physical characteristics and the level of 

development of the maximum oxygen. 

 

The study aimed to determine the relationship between the development of 

certain abilities and the disposition of clubs, where the student researcher 

assumed that there were statistically significant differences in the variables 

(reaction speed, explosive force of the lower limbs, capacity of upper limbs, 

maximum oxygen uptake) before the start of the competition and at the end of 

the current stage and its relation to the ranking of the teams at the end of the 

first stage, and the study has was conducted on a sample consisting of 6 clubs 

from the excellent national department, after performing tests for all (14) clubs 

before the start of the competition, where the research sample was chosen by 

the intentional method of those which occupy the first and last positions (three 

clubs in the first order and three clubs in the last order), during which the 

research student applied a set of tests and measures before the die goal of the 

competition and after the end of the current stage to discover the differences in 

abilities (reaction speed, explosive force of the lower limbs, and the capacity of 

the upper limbs) using the MYO TEST device, and the Yoyo test for estimate 

(the maximum oxygen consumption), and by analyzing and discussing the 

results, it was concluded: 

- The existence of statistically significant differences in the level of 

development of each of the (reaction speed , explosive force of the lower limbs, 

indicators (vertical jump, power, force, speed), power of the upper limbs 

(power, maximum force, speed) ) and the maximum oxygen level) which are in 

favor of the difference The first are classified at the end of the current stage in 

favor of the telemetry compared to the measurements before the start of the 

competition stage. 

Keywords: physical characteristics, maximum oxygen consumption, 

volleyball. 
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 :البحث مقدمة-0

رق الف هتمامالعبة الكرة الطائرة كأغلب األلعاب اجلماعية يف تطور دائم ومستمر والذي جاء نتيجة  تالزال     
 (4997، )عبدالفتاح و عالويالالعبني  وإمكاانتومدربيها ابلعلوم الرايضية الصحيحة اليت عززت من عطاء 

من أداء  ايف ميكنهكي االعب مبستوى  أن املتطلبات البدنية للكرة الطائرة كثرية ومتنوعة ويلزم توافرها عند إ،
حيث أن لكل مهارة  ،التحكم الدقيق يف مجيع احلركات ة الطائرة اليت تتطلب بدورهاكر الاملهارات االساسية يف 

 ني األداءسمن مهارات الكرة الطائرة جوانب خاصة من القدرات البدنية ولتطوير هذه القدرات قواعد مهمة يف حت
 .(32، صفحة 3145)الديلمي، جميد خزعل، و مشتت، 

تعد القدرة العضلية للرجلني والذراعني واجلذع والبطن من املتطلبات الرئيسية األساسية لالعيب الكرة الطائرة       
تؤدي القدرة على القفز دورا كبريا ومؤثرا ألنه يستعمل يف أكثر مواقف املبارايت مثل مهاريت: اإلرسال الساحق  ذإ

يتوقف على  دائها وهذاعمودي للوصول للمسافة املمكنة متهيدا ألوالضرب الساحق الهنما حيتاجان إىل القفز ال
القدرة االنفجارية للرجلني ، فضال عن حركة ضرب الكرة يف هاتني املهارتني تتطلبان القدرة االنفجارية للذراعني 

د ألن دائه حلائط الصأوذلك ألداء ضرب قوي ومؤثر ، كما حيتاج العب الكرة الطائرة للقدرة االنفجارية يف 
 الكرة. االنفجارية للرجلني والذراعني عند صد وهذا يتطلب القوة دائها حتتاج القفز لألعلىأهذه املهارة يف 

 (37، صفحة 3141)انهدة و خزعل، 
ى العيب حداث فروق لدم سرعة يف إ31فز العمودي واختبار القدريب تلتأثري  الدراساتبعض  وتشري      

إىل أن  (3144)رايف و منر حممود، ،كما توصلت دراسة  (Civar Yavuz ،3145) الكرة الطائرة 
  .يف احداث فروق يف بعض الصفات البدنية )القوة االنفجارية، تكرار الصد(دور منافسات لل

ذه مهارة الدفاع عن امللعب ألن ه يف رايضة الكرة الطائرة السيمالفعل أمهية كبرية كما أن لسرعة رد ا      
مرت/اثنية، حتتم على الالعب 21سرعة الكرة واليت تصل اىل  ابإلضافة اىلاملهارة تتميز بسرعة األداء واملفاجئة، 

- %41ة ترتاوح ما بني )ىل األرض مدة زمنيعال، إذ يستغرق زمن وصول الكرة إ املدافع أن يتمتع برد فعل
ساب توقع على حوقد ينجح بعض الالعبني يف التصدي ملثل هذه الكرات، غري أن هذا يتم  /اثنية( 43%

سرعة رد الفعل وحتوز  (21-39، الصفحات 3145)الديلمي، جميد خزعل، و مشتت،  مسبق لطريان الكرة
يذ املهارات الدفاعية لدى الالعبني، ملا يصاحبها من تغيري يف ايقاع اللعب الذي يتسم مكانة متميزة يف تنف

.(3146) خالد، عليوي ، و بطاهر ، ابلسرعة 
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اء ألدنتيجة لطول املدة الزمنية للمبارايت مما يتطلب االستمرار ل ة الطائرة إىل األوكسجنيالعب الكر وحيتاج       
الذي  ،(ATPوحتمل التعب وهذا حيتاج إىل زايدة يف القدرة على االستشفاء وإعادة تكوين مركب الطاقة )

حيتاجه الالعب ألداء التكرارات املتتابعة يف تنفيذ املهارات واحلركات السريعة واملتكررة وغريها وهذه تظهر من 
تت، )الديلمي، جميد خزعل، و مش  زمن قليل.خالل االقتصاد الوظيفي عند أداء عمل عضلي واالرتقاء به يف

هو أفضل  (VO2max) أن امتصاص األكسجني األقصى كثري من الباحثنيعترب  أ، و  (31، صفحة 3145
 & Sujan) أفضل مؤشر على القدرة البدنية للرايضيني نفسهويف الوقت  للفرد،مؤشر على القدرة اهلوائية 

Avinash, 2019)تعترب القدرة الفسيولوجية للرايضيني عنصراً هاماً من عناصر النجاح يف اإلجنازات  ، حيث
 عالية يف ضة ذات متطلبات ال هوائيةالكرة الطائرة هي رايو  (Boris ،3141و  Guillaume) الرايضية

 , Kazemi) من اجلسم ألهنا حتتاج إىل قفزات قوية وعودة سريعة أبرجل قد تستمر فرتة طويلة اجلزء السفلي
Ghodosi, Gharehlar , & Rahbari , 2013) تعتمد على النظام اهلوائي كمصدر يف حني أهنا

 .(Monique  ،3144)لتجديد الطاقة خالل فرتات الراحة 
 INDRANIL ،GULSHAN LAL) ىعلى األكسجني من رايضة ألخر  وخيتلف الطلب       

ه يتم تعزيز قدرت الالهوائي،كلما ذهب الرايضي إىل نوع من التدريب و  (CHANDRA ،3143، و 
حسن القدرة تت التدريب،د النوع الالهوائي من لوحظ أيًضا أنه بع هذا،الالهوائية ولكن جنًبا إىل جنب مع 

اهلوائية للرايضي وابلتايل من الضروري جًدا معرفة نوع التدريب )اهلوائي / الالهوائي( الذي يهيمن على رايضات 
 لصتوخ، (Devarshi ،3145، و Mukesh ،Ajay) أو ما إذا كان التدريب املركب مطلوابً  معينة،
إىل أن إضافة برانمج تدريب  (Mihailov ،3147، و Kaynak ،Eryılmaz ،Aydoğan) دراسة:

 (3141)صبيح،  .ائي لالعيب الكرة الطائرة واألداء الالهو  ،م حيسن كل من القدرة اهلوائية31العدو السريع 
انت البدنية والوظيفية تشكل جمتمعة احلالة البدنية لالعب وتعترب من أسباب حتقيق االجناز فهذه املكو       

 الباحث الوقوف دور تطبيق ومتابعة وتقومي برامج التدريب والوقوف الطالب الرايضي، ويف هذه الدراسة حاول
سبل تتيح ا توفري طرق و سا  ذلك كان علينأوعلى حتقيق األهداف )االجناز الرايضي(، على مستوى التقدم و 

لبدنية ا ملدربينا الكشف عن مواطن ضعف فرقهم مستندين يف ذلك على ترتيب الفرق وبعض االختبارات
ومن لكرة الطائرة، لهم العناصر يف حتقيق النتائج ضمن البطولة الوطنية للقسم املمتاز والوظيفية يف الكشف عن أ

ى القة ترتيب فرق القسم الوطين املمتاز للكرة الطائرة مبستو الباحث لتحديد فارق وعالطالب خالل هذا جلأ 
تطور بعض الصفات البدنية ومستوى تطور احلد األقصى لألكسجني.
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يث تناول يف ح فصول، وتضمن أربعالدراسة النظرية  األول: وتناول فيه اببني البابإىل  الدراسةوقسمت      
 تطوراهتانشأهتا و  لطائرةا الكرةىل يف الفصل الثاين فقد تطرقنا فيه إ أما ،والدراسات املشاهبةالفصل األول البحوث 

، الطائرة الكرة يف يولوجيةوالفساملتطلبات البدنية  نا فيهتناولأهم مهاراهتا، أما الفصل الثالث خصائصها ومميزاهتا و 
لطائرة وأهم القياسات رة اواالختبار يف الك والقيا  التقوميالباحث  الطالب ىل فصل رابع تناول فيهابإلضافة إ

 واالختبارات املستخدمة يف الدراسة.
الباحث  الطالب  قحيث تطر  تضمن ثالث فصول،امليدانية و  أما الباب الثاين فقد تناول الدراسة التطبيقية      

 من نفس جمتمعالعب(32) نياندييف الفصل األول إىل الدراسة االستطالعية و اليت أجريت على عينة قوامها 
،أما الفصل الثاين فقد تناول منهجية البحث و إجراءاته  استبعادها من الدراسة األساسية البحث و اليت مت

ختيارهم ست أندية من القسم الوطين املمتاز للكرة الطائرة مت ا و اليت متثلت يف امليدانية من حيث عينة البحث،
خري بعد يب األول وثالث أندية حتتل الرتتيب األوفق الطريقة العمدية مقسمني لقسمني ثالث أندية من الرتت

تطرق يف هذا كما مت الملالءمته طبيعة البحث ، الباحث املنهج الوصفيالطالب اتبع  و ،هناية مرحلة الذهاب
البحث و   متغرياتو األسس العلمية لالختبارات،  املكان و البشري، الزماين، االت الدراسة،الفصل أيضا جمل
لباحث فيه النتائج ا الطالب فقد استعرض،أما الفصل الثالث بحث و وسائله االحصائية وات الأد كيفية ضبطها،

و يف األخري قام  ليتبعها ابالستنتاجات مناقشة النتائج وفقا لفرضيات البحث،مث بعد ذلك تفسري و  حللها،و 
 .هث حعليها يفو النتائج املتحصل  الباحث ببعض التوصيات بناءا على اإلجراءات املتبعةالطالب 

 :من خالل هذه الدراسة إىل ناوقد توصل
فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطور سرعة رد الفعل ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة  توجد -

  بقياسات ما قبل بداية مرحلة املنافسة. ةملصلحة القياسات البعدية مقارن الذهاب وهي
القوة االنفجارية لألطراف السفلية مؤشرات )القفز العمودي، القدرة، القوة،  وجد فروق يف مستوى تطورت -

بقياسات  ةملصلحة القياسات البعدية مقارن السرعة( ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة الذهاب وهي
  ما قبل بداية مرحلة املنافسة.

صلحة فرق السرعة( ملالقوة، رة، القوة القصوى، وجد فروق يف مستوى تطور القدرة لألطراف العلوية )القدت -
داية مرحلة ات ما قبل ببقياس ةعند هناية مرحلة الذهاب وهي ملصلحة القياسات البعدية مقارناملراتب األوىل 

املنافسة.
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توجد فروق يف مستوى تطور احلد األقصى لألوكسجني ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة الذهاب  -
  بقياسات ما قبل بداية مرحلة املنافسة. ةصلحة القياسات البعدية مقارنوهي مل

 )القوة االنفجارية لألطراف السفليةسرعة رد الفعل،  توجد فروق دالة احصائيا يف نسب تطور القدرات املقاسة
قوة القصوى، العلوية مؤشرات )القدرة، ال، القدرة لألطراف (القفز العمودي، القوة، القدرة، السرعةمؤشرات )
ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة الذهاب وهي  احلد األقصى الستهالك األكسجني( السرعة(،

  بقياسات ما قبل بداية مرحلة املنافسة. ةملصلحة القياسات البعدية مقارن
البحث:مشكلة   -2 

وإمنا حيتاج إىل  اطًا وليس وليد الصدفةال أييت اعتب وبلوغ املستوايت املتقدمةر املستوى الرايضي تطو  إن     
 يتم إال من خالل وهذا ال العالية،مميزات بدنية ومهارية ونفسية جيدة حىت يتسىن الوصول إىل تلك املستوايت 

)خطايبية،  ضية دة يف خمتلف الفعاليات الراياملتعد للقدراتالدراسات الدقيقة اليت تعتمد على التحليل السليم 
3113). 

لعبة الكرة الطائرة عن بقية األلعاب الرايضية األخرى سيما اجلماعية منها بسبب ما متتلكه من  فكما ختتل      
تطلباهتا مبعالقة  املهارات األساسية للعبة الكرة الطائرة  بعني االعتبار  تتطلب من املدرب األخذمميزات خاصة 

 والبدينملهارى ا اإلعدادينهناك فصل بني  ال يكونن أاعداد الالعبني و  يف , اخلاصة (املختلفة ) العامة البدنية 
عملية  يففذلك حيقق جناحا  ،لعناصر البدنية مبا يتفق مع متطلبات املهارةتم تنمية اتن أبل على العكس جيب 

داء أ من اليت متكنهلبدنية الصفات ا من امتالك الالعب ليتمكن ، مبستوى الالعبني االرتقاء وابلتايلالتدريب 
 .(4991)الوشاحي ع.،  مجيع املهارات بصورة جيدة

بني املهارات األساسية للعبة الكرة الطائرة ومتطلباهتا البدنية  العالقةأن  خطابيةأكرم زكي  حيث يذكر     
فصال بني هناك ان ال يكونأو  ،داد الالعبنيعند اع االعتبار يفن توضع أوثيقة جيب  عالقة هياملختلفة 

هادي اجلمايل، )لعناصر البدنية مبا يتفق مع متطلبات املهارة م تنمية اتتن أبل جيب  والبدينعدادين املهارى اال
3142). 

ة كافة ئرة على مواجهقدرة العب الكرة الطايتطلب الكشف عن  التخطيط للياقة البدنيةن أ نطلقومن م    
 احتماالت املباراة بكفاءة وظيفية عالية وتنفيذ النواحي اخلططية مع مراعاة االستعداد النفسي واملعريف لالعب

 مدخلكلكل مهارة على حدى   البدينستلزم ضرورة الكشف عن مكوانت األداء تن هذه العملية أ حيث
  ا.ني إىل املستوايت العليمبستوى الالعب االرتقاءيف عتمد عليه يوهام  رئيسي
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التحمل  تمثل يفوت عامةدنية بمكوانت  شقنيلعبة الكرة الطائرة احلديثة  يف التنافسي ألداءامتطلبات  وتشمل    
 ومكوانت بدنية،  ( 367،ص  4996)عبد احلميد،  (العضليوالتحمل  التنفسي الدوري التحمل)بشقيه 
كمتطلبات  د الفعلوسرعة ر  االنتقالية اىل السرعة ، ابإلضافةاالنفجاريةاملميزة ابلسرعة والقوة  القوةوتشمل خاصة 

فرتة  العكس طيلةو ية إىل الواجبات الدفاعية الواجبات اهلجوم نتقال مناال يف الطائرةكرة  سمح لالعيبساسية تأ
   (4999)طه م.،  .املبارايت

 الواحدالشوط  ن يتعدىبل من املمكن أ معني بوقت دداليت ال حت الطائرة الكرة مباراة طبيعةوابلنظر ل       
 من مستوى الكرة الطائرة العب حيتاجه ما على التعرف الضروري من أصبحالفريقني، جة تعادل ينت فيها الساعة

 .(45-41، الصفحات 4996)الراوي، يف مبارايت الدوري احمللي أو الدويل  ميكنه من التألق بدين
كما تعترب احلالة البدنية أحد أهم أسباب حتقيق االجناز الرايضي فالفورمة الرايضية ألي فريق رايضي متكنه من 

ى التقدم الذي لأداء موسم انجح، وتعترب برامج املتابعة السبيل املؤدي لتحديد مدى حتقيق األهداف والوقوف ع
 حققه الرايضي.

 (3141مسية، )اجلريدة الر  والقواننيومع دخول اجلزائر عامل االحرتاف الرايضي وفق صدور العديد من اللوائح      
واليت جاءت جمملها من أجل الرفع من مستوى الرايضة يف بالدان، أصبح من الضروري تطبيق أسس التدريب 

اكبة الرايضة طن النقص وتطويرها ملو اتحديد مو دوراي لرايضي احلديث وكذا الوقوف على مستوايت الرايضيني ال
 العاملية. 
 (3118طرات، )الشو  (3143)عقيل،  و (3142)حازم، ومن خالل نتائج دراسات        

(Vilamitjana ،Barrial ،Del Grecco ،Montes de Oca و ،,Soler ،3116)  واليت
 (3116)اثئر د.، : ونتائج دراسات جهة والقدرات البدنية واآلداء املهاري من خلصت إىل وجود ارتباط بني

 Vilamitjana ،Barrial ،Del) (BUŚKO ،3149) و (jareh sabor ،3143) و
Grecco ،Montes de Oca و ،,Soler ،3116) و (Miguel ،García ،González ،

جهة  رق منالف طات بني بعض القدرات البدنية ونتائجصلت إىل وجود ارتباواليت تو  (David ،3148و 
 Vilamitjana ،Barrial ،Del) و (Civar Yavuz ،3145)  أخرى:دراسات ونتائج  ،أخرى

Grecco ،Montes de Oca و ،,Soler ،3116) رات ود عالقة للمؤشواليت خلصت اىل وج
   .الفرق نتائجالفيسيولوجية مع 
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إىل  43/19/3148من  بتاريخ الباحث الطالب ومن خالل الدراسة االستطالعية اليت أجراها
األساسية  وظيفيةالو البدنية  طين ال يولون أمهية لتقييم القدراتأظهرت أن مدريب القسم الو  واليت 12/41/2018

 ا كالتايل:نثومن هنا جاء موضوع ح ابستثناء االنتقاء التخصصي طن ضعف فرقهم،شف موالك )برامج املتابعة(
 عالقتها ماو  بعض الصفات البدنية واحلد األقصى الستهالك األكسجنيهل توجد فروق يف مستوى تطور 

 . ؟رجال-طائرة اكابرتائج وترتيب فرق القسم املمتاز للكرة البن
 فرعية:الالتساؤالت  -
ق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطور سرعة رد الفعل قبل بداية املنافسة وعند هناية مرحلة هل توجد فرو  -

 الذهاب وماهي عالقتها برتتيب الفرق يف هناية مرحلة الذهاب؟
هل توجد فروق يف مستوى تطور القوة االنفجارية لألطراف السفلية قبل بداية املنافسة ويف هناية مرحلة  -

برتتيب الفرق يف هناية مرحلة الذهاب؟ هاعالقت الذهاب وماهي  
هل توجد فروق يف مستوى تطور قدرة األطراف العلوية قبل بداية املنافسة ويف هناية مرحلة الذهاب وماهي  -

 عالقة هذا التطور برتتيب الفرق يف هناية مرحلة الذهاب؟
-- فسة وعند هناية مرحلة الذهاب هل توجد فروق يف مستوى تطور احلد األقصى لألوكسجني قبل بداية املنا

 وماهي عالقتها برتتيب فرق املقدمة واملؤخرة عند هناية مرحلة الذهاب؟
ة وماهي عالقهل توجد فروق يف نسبة تطور الصفات املقاسة قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب 

برتتيب الفرق عند هناية مرحلة الذهاب؟ هذه النسب  
  أهداف البحث:-3
تيب تها برت عالقسة وعند هناية مرحلة الذهاب و مستوى تطور سرعة رد الفعل قبل بداية املنافالكشف عن  -

 .الفرق يف هناية مرحلة الذهاب
فسة ويف هناية مرحلة الذهاب مستوى تطور القوة االنفجارية لألطراف السفلية قبل بداية املناالتعرف على  -

.ة مرحلة الذهابتيب الفرق يف هنايبرت  وحتديد عالقتها  
عالقة هذا نافسة ويف هناية مرحلة الذهاب و مستوى تطور قدرة األطراف العلوية قبل بداية امل الكشف عن -

.يف هناية مرحلة الذهابالتطور برتتيب الفرق   
ته وعالقهناية مرحلة الذهاب مستوى تطور احلد األقصى لألوكسجني قبل بداية املنافسة وعند التعرف على  -

.واملؤخرة عند هناية مرحلة الذهابفرق املقدمة  يببرتت  
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عالقة حتديد لة الذهاب و نسبة تطور الصفات املقاسة قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرح الكشف عن -
.يب الفرق عند هناية مرحلة الذهاببرتت النسبتلك   

  فروض البحث:-4
 الفرضية العامة: -

ائج بنتالقة عوهلا البدنية واحلد األقصى الستهالك األكسجني توجد فروق يف مستوى تطور بعض الصفات 
رجال .-وترتيب فرق القسم املمتاز للكرة الطائرة اكابر  

الفرضيات اجلزئية:  -  
اية مرحلة ة وعند هنتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطور سرعة رد الفعل قبل بداية املنافس -

 . هناية مرحلة الذهابتيب الفرق يفبرت هلا عالقة الذهاب و 
اب فسة ويف هناية مرحلة الذهتوجد فروق يف مستوى تطور القوة االنفجارية لألطراف السفلية قبل بداية املنا -
.تيب الفرق يف هناية مرحلة الذهاببرت  هلا عالقةو   
القة عهلا اب و سة ويف هناية مرحلة الذهتوجد فروق يف مستوى تطور قدرة األطراف العلوية قبل بداية املناف -
.تيب الفرق يف هناية مرحلة الذهاببرت   
 اهلتوجد فروق يف مستوى تطور احلد األقصى لألوكسجني قبل بداية املنافسة وعند هناية مرحلة الذهاب و  -

.واملؤخرة عند هناية مرحلة الذهاببرتتيب فرق املقدمة  ةعالق  
ب النسهلذه د هناية مرحلة الذهاب و ملنافسة وبعتوجد فروق يف نسبة تطور الصفات املقاسة قبل انطالق ا -

.يب الفرق عند هناية مرحلة الذهاببرتت عالقة  
)حممود و  البحث خطة إعداد يف األساسية و اهلامة العناصر من البحث أمهية حتديد يعترب البحث: أمهية-5

 ية الدراسة يف :وعموما تكمن أمه،(19، صفحة 3117عبد هللا، 
 نيلالعام وتزويد وأهم املؤشرات الفسيولوجيةاخلاصة  البدنية الصفات أمهية معرفة يف النظرية وماتلعامل زايدة -
 الكرة الطائرة هبذا املرجع العلمي. وخاصة الرايضي التدريب جمال يف
ابلدور  الستهالك األوكسجني واحلد األقصى البدنية الصفات عالقة معرفة يف يتمثل التطبيقي اجلانب أما -

 .الطائرةابلكرة الذي تلعبه يف حتقيق اإلجناز الرايضي 
 لتفوق الرايضي.العيب الكرة الطائرة املؤدية لل واألكثر ارتباطا بنتائج الفرق استنباط الصفات البدنية اخلاصة-
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 وزايدة التمثيل ك األوكسجنيحتديد الدور الذي يلعبه تطوير املؤشرات الفيسيولوجية )احلد األقصى الستهال -
 الغذائي( يف تطوير األداء.

 :البحث مصطلحاتحتديد -6
 االرتقاء التخصصية، ويعد الرايضة يف األساسية البدنية اللياقة مستوى تطور إىل تشري :البدنية الصفات-6-0

 العناصر ذههو  ،مار امل النشاط يف االجناز من العالية املستوايت لبلوغ أساسيا واجبا العناصر ذهه مبستوى
 .(49، صفحة 4998)البسطاوي،  .نشاط كل لطبيعة طبقا ألخرى رايضة من فلختت

يف اجملال الرايضي التخصصي، وهي تلك اليت تظهر  هين القدرات البدنية (: أ3118ويذكر ليث جاسم )
، صفحة 3118جاسم، )الرايضية واليت من بينها لعبة الكرة الطائرة  حدى املتطلبات األدائية واحلركية للفعالياتإ

14). 
 الرايضة.وع نوختتلف حسب العناصر املؤدية لألداء احلركي  هي :االجرائي التعريف

 القوة االنفجارية:-6-0-0
زمن ممكن  أقصريف  داء قوة قصوىأرها القابلية على وميكن اعتبا وهي انتج قابليتني حركيتني مها القوة والسرعة،

 .(4996)بسطويسي ،  ملرة واحدة
قاسم و ) هنا "أعلى قوة ديناميكية ميكن أن تنتجها العضلة أو جمموعة عضلية ملرة واحدةكذلك تعرف أب

 .بسطويسي (
صى مستوى قأاجملموعة العضلية على بذل  أومكانيه العضلة إهنا الباحث أبالطالب عرفها ي االجرائي:التعريف 

 .القوة يف االنقباض العضلي الواحدمن 
 حركة ألداء التحرك هبا ويقصد الفعل، رد سرعة عليها ويطلق :(سرعة االستجابة) سرعة رد الفعل-6-0-8

 االجتاه تغيري سرعة أو الزميل مترير بعد الكرة ملالقاة احلركة ءبد سرعة مثل املباراة خالل معني موقف لظهور نتيجة
 (3118)فهمي ع.،  .املباراة أثناء مفاجئ موقف لتغري نتيجة

 ملثري معني يف أقل فرتة زمنية.الطبيعي وهي رد الفعل  االجرائي:التعريف 
ريبات القدرة على توفري الطاقة للعضالت العاملة أثناء التد ويعين األقصى الستهالك األوكسجني: احلد-6-8

ثر من دقيقة ونصف وتعتمد يف القيام بوظائفها على كاليت تستغرق أ (3115)العلي،  واملنافسات الرايضية
للياقة البدنية لقيا  ا استخدام األوكسجني واستهالكه وقد استخدم الباحثون احلد األقصى لألوكسجني كمعيار
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إذا زاد هذا املعدل يعطي دليل على أن الشخص يتمتع بلياقة بدنية عالية والعكس وخاصة عنصر التحمل اهلوائي 
 .(51، صفحة 4989)ريسان خ.،  صحيح
اعتمادا على استهالك األوكسجني  قدرة االنسان على أداء عمل عضلي يذكر أبو العال وحممد صبحي أنه:      

 .(377، صفحة 4998)أبو العال و صبحي،  أثناء العمل مباشرة
 بل الفرد خالل اجلهد البدي األقصىورود يذكر: أكرب كمية من األوكسجني املستهلك من ق سرتاندأما أ      

 .(astrandv, 1987, pp. 96-97) مقاسا عند مستوى سطح البحر
 صىإلنتاج الطاقة عندما يعمل أبق كمية األوكسجني اليت يستطيع الفرد استخدامها التعريف االجرائي:

 استطاعته.
كل جانب  ىفسية تتطلب تواجد ستة العبني علهي إحدى الرايضات اجلماعية التنا الكرة الطائرة: -6-3

اهلجوم  يتم تشكيلو  الالعبني،اجلسماين املباشر بني  ب تفصل بينهم شبكة تعمل علي توافر االحتكاكامللع من
ة فقط مرة واحدأنه لكل العب احلق يف ملس الكرة  أقصي، كمارية من ثالث ملسات فقط كحد يف هذه األخ

الساعة، رب ادة يف اجتاه عقورة واحد وحترك العبيهاللعبة وجوب دوران الفريق  يفرض قانونالصد، و عدا ملسة 
)سعد زغلول، األسس الفنية ملهارات  "املباراة يف الكرة الطائرة غري حمدد بوقت إمنا يتقرر بعدد األشواط وإهناء

(32، صفحة 3114الكرة للمعلم واملدرب، 



 

 

 

 

 ـاب األولــبــــال
 الدراسة النظرية

 



 

 

 ولمدخل الباب األ

فصول: أربع  بحث، واليت جاءت يفالباحث يف هذا الباب الدراسة النظرية اليت تتعلق ابل الطالب تناول       
ها ، وتطرق يف بحث يف بعض املتغريات وحتليللاملشاهبة ل تالدراسات املشاهبة مربزا فيها الدارساالفصل األول 
ية والوطنية يف هذا الفصل أهم حمطات تطور الكرة الطائرة الدول كرة الطائرة تطوراهتا ومهاراهتا مربزاالفصل الثاين لل

 لطائرة،افتضمن املتطلبات البدنية والفيسيولوجية اخلاصة بالعب الكرة  ما الفصل الثالثراهتا األساسية، أومها
م االختبارات هالتقومي والقيا  واالختبار يف رايضة الكرة الطائرة والذي مشل أ:للدراسة  يف حني كان الفصل الرابع

والفيسيولوجية.البدنية 



 

 

 
 

 
 

 الفصل الـأول
الدراســات املشــــاهبة
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 :متهيد

 يعتمد الباحث ألن ذلك علمية، و أسس على مبين علمي حث ألي هي حجر األسا  املشاهبة الدراسات
 االطالع نث، ألللبح النهائية النتائج إىل الوصول حىت املشكلة دراسة من بداية حثه مراحل خمتلف يف عليها

إمتام  خالل من ذلك يتم و نفسها املشكلة تكرار دون الدراسة مشكلة بتحديد يسمح عليها الوايف و الواسع
الطالب  قام قد هلذا سابقا، و إليها التطرق يتم مل مشكلة تناول أو السابق من أفضل بشكل تناوله أو سابق حث

 إخراجها و حثه فكرة بلورة يف ساعدت اليت و العلمية راجعامل و الدراسات السابقة من للعديد مبسح الباحث
 حسب على بتقسيمها البحوث و الدراسات هذه عرض الباحث الطالب  رأى عليه، وقد هي اليت النحو على
 :كاآليت هي و جنبيةوابللغة األعربية  اللغة

    :العربية الدراسات ابللغة-0
 .(3142)حازم،  (8103حازم حممد علي ) دراسة-0-0
 عنوان الدراسة: دراسة حتليلية ألداء املهارات اهلجومية وعالقتها برتتيب الفرق يف الكرة الطائرة للنساء.-
 أهداف الدراسة:-
 .3142الطائرة  ابلكرة النساء دوري يف املشاركة فرقلل اهلجومية املهارات أداء على التعرف -
 .املشاركة الفرق ترتيب مع اهلجومية املهارات بني القةالع على التعرف -
 حائط الساحق، الضرب اإلرسال، (اهلجومية املهارات بني إحصائية داللة ذات عالقة هناك فروض الدراسة:-

 .3142للنساء موسم  الطائرة الكرة دوري يف املشاركة ترتيب الفرق مع) الصد
 التحليلي. املسحي ابألسلوب وصفيال املنهج الباحث استخدام منهج الدراسة:-
 البالغ 3142 للنساء الكرة الطائرة أبندية املتمثلة العمدية ابلطريقة البحث جمتمع اختيار مت عينة البحث:-

 من أصل عشرة. العمدية تتمثل يف أربعة أندية بطريقة العينة الباحث نوادي أختار 41عددهم
 أهم النتائج-
 .الدفاعية املهارات أداء ملستوى االرتباطات يف عشوائية هناك -
 .الدوري فرق لدى) الصد حائط (مهارة من واضح ضعف هناك-
 .الساحق الضرب مهارة كانت الناجحة للمحاوالت مئوية نسبة أعلى-
 .البحث عينة لفرق اهلجومية املهارات أداء مستوى يف تقارب وجود-
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 (3143)عقيل،  8108عقيل جارح صرب  :دراسة-0-8
.ةعب احلر )الليربو( ابلكرة الطائر بعض الصفات البدنية وعالقتها مبستوى اجناز الالعنوان الدراسة: -  

رة الطائرة الك حتديد الصفات البدنية املؤدية لإلجناز عند العبالغرض من هذه الدراسة هو  هدف الدراسة: -
 .)الليربو(

اط ذات داللة إحصائية بني القدرات البدنية واالجناز املهاري لدى الالعب عالقة ارتب هناك فرض الدراسة: -
 .احلر الليربو

 .ابألسلوب املسحي املنهج الوصفيمنهج الدراسة:  -
 .3143-3144ندية النخبة موسم العبني ليبريو من أ 41عينة الدراسة من  تكونت عينة الدراسة: -
  أهم النتائج: -
بعض القدرات البدنية ومهارة استقبال االرسال لالعب احلر وجناحه )القفز العمودي،  هناك عالقة ارتباط بني -

 م واملرونة(.31ثالث وثبات طويلة، ركض
هناك عالقة ارتباط بني بعض القدرات البدنية ومهارة الدفاع عن امللعب يف الضرب الساحق لالعب احلر  -

 وجناحه )ثالث وثبات(.
 (3143)عزيز صاحل، عبا  الفزع، و مجيل الفتالوي،  8108وأخرون دراسة: عدانن-0-3

 وضع من الطائرة الكرة العيب لدى الوظيفية املتغريات بعض على املنافسة جهد عنوان الدراسة : أتثري- 
                       .اجللوس

  هدف الدراسة: -
 .اجللو  وضع من الطائرة الكرة العيب لدى الوظيفية املتغريات بعض على املنافسة جهد أتثري على التعرف

 الكرة العيب لدى الوظيفية املتغريات بعض على أتثريا املنافسة جلهد أنافرتض الباحث  فرض الدراسة: -
 .اجللو  وضع من الطائرة

 استخدم الباحث املنهج الوصفي. منهج الدراسة: -
العبني ميثلون فريق حمافظة الديوانية  6بطريقة عشوائية والبالغ عددها  مت اختيار عينة البحث عينة البحث: -

 العب.417من جمتمع البحث والبالغ عددهم  % 5.6وميثلون نسبة 
 أهم النتائج:  -
 يوجد فروق يف مستوى القدرات اهلوائية قبل وبعد املنافسة. -
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لبنيك يف الدم بعد املنافسات وحامض ال ASTيف الدم وأنزمي  phو TSHارتفاع مستوى هرموانت  -
 أشواط( مقارنة بفرتة الراحة قبل املنافسة. 5أشواط،  1أشواط ،2)
 .(3118)الشطرات،  (8112دراسة ذايب الشطرات )-0-4
ية العربية دعنوان الدراسة: العالقة بني بعض املهارات اهلجومية وترتيب نتائج الفرق املشاركة يف بطولة األن-

 الثامنة للكرة الطائرة للسيدات.
 أهداف الدراسة:-
 والنقاط للسيدات الطائرة للكرة الثامنة العربية األندية بطولة يف املشاركة الفرق ترتيب بني العالقة لىع التعرف -
 .اإلرسال مهارة يف أحرزهتا اليت
 والنقاط للسيدات الطائرة للكرة الثامنة العربية نديةاأل بطولة يف املشاركة الفرق ترتيب بني العالقة لىع التعرف -
 .الساحق الضرب مهارة يف أحرزهتا اليت
 والنقاط للسيدات الطائرة للكرة الثامنة العربية األندية بطولة يف املشاركة الفرق ترتيب بني العالقة لىع التعرف -
 .الصد حائط مهارة يف أحرزهتا اليت
 فروض الدراسة:-
 للسيدات الطائرة للكرة الثامنة العربية األندية بطولة يف املشاركة الفرق ترتيب بني إحصائياً  دالة ةعالق توجد -

 .اإلرسال مهارة يف أحرزهتا اليت والنقاط
 للسيدات الطائرة للكرة الثامنة العربية األندية بطولة يف املشاركة الفرق ترتيب بني إحصائياً  دالة عالقة توجد -

 .الساحق الضرب مهارة يف حرزهتاأ اليت والنقاط
 للسيدات الطائرة للكرة الثامنة العربية األندية بطولة يف املشاركة الفرق ترتيب بني إحصائياً  دالة عالقة توجد -

 .الصد حائط مهارة يف أحرزهتا اليت والنقاط
 املنهج الوصفي. استخدام مت منهج الدراسة:-
 الطائرة للكرة الثامنة العربية البطولة يف املشاركة األندية مجيع من الدراسة جمتمع تكون عينة الدراسة:-

 شاركن اللوايت الالعبات مجيع ميثلن العبة، 71من الدراسة عّينة وتكونت أنديه، 9عددها والبالغ للسيدات
 مباراة. 33عددها البالغ البطولة مبارايت من مباراة أي يف ابللعب فعليا

 أهم النتائج:-
 .اإلرسال يف مهارة أحرزهتا اليت والنقاط البطولة يف املشاركة الفرق ترتيب بني جيابيةا عالقة وجود -
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 .الساحق الضرب يف مهارة أحرزهتا اليت والنقاط البطولة يف املشاركة الفرق ترتيب بني اجيابية عالقة وجود -
 .الصد حائط يف مهارة زهتاأحر  اليت والنقاط البطولة يف املشاركة الفرق ترتيب بني اجيابية عالقة وجود -
 (3118)شرب ، أمحد عبد األمري شرب  :دراسة-0-5
التوافق العصيب العضلي ودقة أساليب االرسال الساحق وعالقته برتتيب فرق الدوري  عنوان الدراسة:-

  املمتاز لالعيب الكرة الطائرة ملنطقة الفرات األوسط. 
  هدف الدراسة: -
 التعرف على التوافق العصيب العضلي لدى العيب الدوري املمتاز ابلكرة الطائرة ملنطقة الفرات. -
 التعرف على دقة أساليب اإلرسال الساحق لدى العيب الدوري املمتاز ابلكرة الطائرة ملنطقة الفرات. -
فرق الكرة الطائرة  احق وبرتتيبالتعرف على العالقة بني التوافق العصيب العضلي ودقة أساليب االرسال الس -

 ملنطقة الفرات.
  فرض الدراسة: -
 هناك عالقة ارتباطية معنوية بني التوافق العصيب العضلي وترتيب الفرق يف الدوري. -
 هناك عالقة معنوية بني دقة االرسال الساحق وترتيب الفرق يف الدوري املمتاز. -
 ري.عضلي ودقة أساليب االرسال الساحق وترتيب الفرق يف الدو هناك عالقة معنوية بني التوافق العصيب ال -
 .أبسلوب العالقات االرتباطية املنهج الوصفيمنهج الدراسة:  -
ندية الفرات األوسط من العيب الدرجة املمتازة املشاركني حدد الباحث عينة البحث بالعيب أ عينة الدراسة: -

 العبني عشوائيا من كل اندي. 8ة ومت اختيار أندي 5وكانت  3117/3118يف دورة العراق لعام 
  أهم النتائج: -
 التوافق العصيب العضلي يرتبط ارتباطا وثيقا مع ترتيب الفرق للدوري املمتاز ابلكرة الطائرة. -
 دقة مهارة االرسال الساحق يرتبط برتتيب الفرق للدوري املمتاز ابلكرة الطائرة. -
 .(3116)سبع عطية،  (8116أمحد السبع عطية ) دراسة-0-6
 داء املهارات اهلجومية وترتيب الفرق يف الكرة الطائرة.أعنوان الدراسة: عالقة مستوى  -
ائزة داء املهارات اهلجومية وعالقتها مبستوى ترتيب الفرق يف بطولة اجلأعلى مستوى  التعرف الدراسة:هدف  -

 م.3111رة للعام الكربى العاملية للكرة الطائ
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هناك عالقة ذات داللة احصائية بني مستوى أداء كل مهارة من املهارات اهلجومية واملهارات  فروض الدراسة: -
 اهلجومية جمتمعة وترتيب الفرق يف بطولة اجلائزة الكربى العاملية للكرة الطائرة.

 رتباطية.استخدم الباحث املنهج الوصفي أبسلوب العالقات اال منهج الدراسة: -
يقة العمدية ئرة ابلطر اختار الباحث عينة البحث من بطولة اجلائزة الكربى العاملية للكرة الطا عينة البحث:-

ومية وبلغ ىل توفر املعلومات عن هذه الفرق ومهاراهتا اهلجإتشكل قمة الفرق العاملية، اضافة فرق املشاركة اللكون 
 من اجملتمع. %51سبة فريق ومثلت ن 43فرق من أصل  6عدد العينة 

 أهم النتائج:-
هناك عالقة ارتباط ضعيفة بني أداء مهارة االرسال والضرب الساحق وأخطاء اخلصم واملهارات اهلجومية  -

 جمتمعة وترتيب الفرق.
 هناك عالقة ارتباط جيدة بني مهارة الضرب الساحق وترتيب الفرق. -
  (3116)اثئر د.، اثئر داود حممد العزاوي : دراسة-0-7
القدرات البدنية واملهارات األساسية على وفق اإليقاع احليوي لالعبني وعالقتها برتتيب  عنوان الدراسة:-

  الفرق ابلكرة الطائرة.
 دوري بني الناشئني املشاركني يفلالع األساسيةالتعرف على القدرات البدنية واملهارات  هدف الدراسة: -
  .احليويية القطر ابلكرة الطائرة وفق االيقاع ندأ

 .الطائرةحتديد أطوار االيقاع احليوي بدورته البدنية لالعبني الناشئني ابلكرة  -
املشاركة  وفق االيقاع احليوي برتتيب الفرق األساسيةالبدنية واملهارات  راتالقدالتعرف على عالقة بعض  -

 .ابلدوري
طوار ألالعيب الكرة الطائرة حسب  األساسيةبني القدرات البدنية واملهارات هناك عالقة  فرض الدراسة: -

 .3115-3111ايقاعهم احليوي وترتيب فرقهم املشاركة ابلدوري للموسم 
 .أبسلوب العالقات االرتباطية املنهج الوصفيمنهج الدراسة:  -
-3111ة املشاركة يف الدوري للموسم دية القطر ابلكرة الطائر أنالالعبون الناشئون لفرق  عينة الدراسة: -

3115. 
  أهم النتائج: -
 .ملشاركةاملفردات العينة وترتيب فرقهم  األساسيةهناك عالقة ارتباط معنوية طردية اتمة ما بني املهارات  -
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  باريةملتما بني ترتيب القدرات البدنية ملفردات العينة وترتيب فرقهم ا )طردية(هناك عالقة ارتباط غري معنوية  -
 لعينةاعالقة ارتباط معنوية طردية اتمة ما بني ترتيب القدرات البدنية واملهارات االساسية جمتمعًة ملفردات  هناك-

 .املتباريةوترتيب فرقهم 
 ابللغة األجنبية: الدراسات-8
 Monique Lynae Schaal :(Monique , 2011)دراسة -8-0

Physiologic Performance Test Differences by Competition Level and 

Player Position in Female Volleyball Athlètes. 

 فروق اختبار األداء الفسيولوجي حسب مستوى املنافسة ووضع الالعب يف العبات الكرة الطائرة -
  هدف الدراسة: -

سيولوجي لدى الرايضيني اجلامعيني من القسم كان الغرض من هذه الدراسة هو فحص اختالفات األداء الف
 .األول وحسب موقع الالعب يف أربعة اختبارات حمددة تتعلق أبداء الكرة الطائرة

ع فروق يف مستوى القدرات الفيسيولوجية حسب مستوى املنافسة ومواقافرتض الباحث وجود  فرض الدراسة: -
 االعبني.

 لوصفي أبسلوب العالقات االرتباطية.ااستخدم الباحث املنهج  منهج الدراسة: -
موسم  القسم األولأندية من  عينة البحث ابلطريقة العمدية ومشلت أربع اختار الباحث عينة البحث: -

 ، مقسمة على انديني من املدرسة الثانوية وانديني من اجلامعة.3141/3144
 أهم النتائج:  -
 قل،أايضي املدرسة الثانوية لديهم مستوايت أداء وجود اختالف واحد يف األداء حسب املوضع حيث ر   -

 الالهوائية.خاصة يف قوة اجلسم املنخفضة والقدرة 
 وجود فروق يف القدرة اهلوائية لصاحل الرايضيني اجلامعيني. -

  (BUŚKO, 2019) :بيسكو  كرزيستوف  دراسة - 8-8  
      : عنوان الدراسة- 

Power–vélocité relationship and muscular strength in Female volleyball 

players during the préparatoire periods and competition season.  

 وموسم حضرييةالت الفرتة خالل الطائرة الكرة العبات لدى العضلية والقدرة والسرعة القوة بني العالقة -
 .املنافسة
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األطراف ) العضلية والقوة والسرعة القوة بني العالقة يف التغريات دراسة هو فاهلد كان  هدف الدراسة: -
 .املنافسة وموسم التحضريية الفرتة خالل الطائرة الكرة السفلية والعلوية( لالعبات

افرتض الباحث وجود عالقة دالة بني السرعة والقوة العضلية )األطراف العلوية والسفلية(  فرض الدراسة: -
ة الفرتة التحضريية وخمتلف فرتات املوسم.قبل بداي  

 الوصفي أبسلوب العالقات االرتباطية.استخدم الباحث املنهج  منهج الدراسة: -
وكان  3147/3148قسم الثاين ببولندا موسم ال من العمدية ابلطريقة البحث عينة راختيا مت عينة البحث: -

 العبة من القسم الثاين. 44عددهم 
 أهم النتائج:  -
 بني التنافسي املوسم بعد ملحوظ بشكل اجلسم وزن من ٪ 5.1و 3.5 يساوي العضلية بقدر القدرة زادت -

 .فرتة التحضري وهناية املوسم
 . طفيف بشكل والعلوي السفلي للطرف املشرتك الدوران عزم مبالغ تغريت -
 وقوة الطاقة تجان لتدريب افياً ك كان التدريب أمحال اختيار أن إىل عليها احلصول مت اليت النتائج تشري -

 .لعلويةا األطراف عضالت قوة تطوير على جًدا قليالً  الرتكيز مت ولكن السفلية األطراف يف العضالت

(Miguel, García, González, & David, 2018) ميقال سانشيز وآخروندراسة: -8-3  
      الدراسة:عنوان  -

Strength and vertical jump performance changes in Elite male volleyball 

players during the season.         

 .املوسم خالل الطائرة الكرة يف رايضة النخبة العيب لدى الرأسي والقفز القوة تغريات -
 الكرة عيبال خنبة ىلد البدين األداء على القوة تدريب أثر حتليل إىل الدراسة هذه هدفت هدف الدراسة: -

 املوسم. هناية ويف نافسي،الت املوسم منتصف املوسم، بداية يف الرايضيني تقييم وكذا التنافسي املوسم خالل الطائرة
األمحال والقفز على تطوير القوة العضلية خالل مراحل املوسم لدى تدريب  هناك أتثري فرض الدراسة: -

 العيب الكرة الطائرة النخبة.
 .التجرييباستخدم الباحث املنهج  دراسة:منهج ال-
قسم املمتاز للبطولة االسبانية موسم ال من العمدية ابلطريقة البحث عينة اختيار مت عينة البحث: -

 .الطائرة الكرة يف حمرتف العب عشر أحدوالبالغ عددهم  3146/3147
 أهم النتائج:  -
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ف األول ،كما بداية املوسم وحيت النص من النبضية الدفع وسرعة ، الرأسية القفزة ارتفاع يف زايدات لوحظت  -
 يف خمتلف املتغريات يف هناية املوسم. مفيدة زايداتوجدت 

.(3141)عبد الستار،  االله عبد الستار عبد ماهر دراسة:  - 8-4  
  : عنوان الدراسة- 

The Level Of Performance Of Free Player And Relation With Arrange Of 

Teams Of Champions hip For Men Of Wheel chair Volleyball. 

 .ملتحركةاللرجال لكرة الطائرة على الكراسي مع ترتيب فرق بطولة اجلمهورية  تهعالقداء الالعب احلر و أ -
 .كةاملشار  الفرق لدى احلر لالعب الدفاعية اراتامله داءأ على التعرف هدف الدراسة: -
 الفرق ترتيب مع احلر لالعب) امللعب عن الدفاع ،االستقبال (الدفاعية رت ا املها بني العالقة على التعرف-

 .املشاركة
 عن الدفاع ،االستقبال (الدفاعية ترا اامله بني احصائية داللة ذات ارتباط عالقة كهنا فرض الدراسة: -

 .الفرق ترتيب مع احلر لالعب) امللعب
 استخدم الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي. اسة:منهج الدر  -
 اجلمهورية بطولة يف املشاركة املنتخبات فرق من العمدية ابلطريقة البحث عينة اختيار مت عينة البحث: -

 قد البحث لعينة العدد فان لذلك العراق يف اجللو  من الطائرة الكرة يفالعبني  5 عددهم والبالغ للمنتخبات
 .قفر  2 من بنيالع 2 بلغ
 أهم النتائج:  -
 .البطولة يف الفرق وترتيب احلر الالعب مستوى بني ارتباط عالقة وجود-
 .وجود بعض املنتخبات اليت ال تلعب بنظام الالعب احلر -
 .ن يكون مع الفريق الفائز ابلبطولةأالعب حر ليس من الضرورة  أفضل -
سيا عتمادا كليا أثناء املبارايت مما يرتتب عليه جهدا بدنيا ونفغلب املنتخبات على العب حر واحد اأاعتماد  -

 .ن القانون اجلديد مسح ابثننيأالقدرة يف اجناح الدفاع يف حني  يؤدي اىل ضعف
 & ,,Vilamitjana, Barrial, Del Grecco, Montes de Oca) : جيفر وآخرون:دراسة-8-5

Soler, 2006)     
CHANGES IN PHYSICAL AND MORPHOLOGICAL PROFILES IN 

ARGENTINE ELITE VOLLEYBALL MALE PLAYERS DURING THE 

COMPETITION. 
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لكرة الطائرة خالل ل عنوان الدراسة: التغيريات البدنية واملالمح املورفولوجية لالعيب النخبة االرجنتينني -
 املنافسة )موسم تنافسي(.

راسة تغريات اللياقة البدنية واملالمح املورفولوجية لالعيب كرة الطائرة الذكور النخبة يف د هدف الدراسة: -
 موسم تنافسي.

توجد تغريات يف عناصر اللياقة البدنية واملالمح املورفولوجية لالعيب كرة الطائرة الذكور فرض الدراسة:  -
 النخبة يف موسم تنافسي.

املنهج الوصفي.منهج الدراسة:  -  
عشرة أعضاء من فريق كرة الطائرة النخبة للرجال متت دراستها خالل مرحلة املنافسة اليت ينة البحث: ع -

 افسة مث اعادة االختبارات بعدمت تطبيق االختبارات عليها قبل مرحلة املن أسابيع، 41تتكون من فرتة ملدة 
أسابيع(. 41املنافسة )  

نوية ات يف املؤشرات املورفولوجية، كما أظهرت النتائج زايدة معأطهرت النتائج عدم حدوث تغري  أهم النتائج: -
 كذاك وجود حتسن يف الوثب العمودي.الستهالك األوكسجني و  األقصىيف احلد 

 Selma Civar Yavuz ( Civar Yavuz, 2015) 8105 دراسة:-8-6
 عنوان الدراسة: -

Somatic and Physical Characteristics of Adolescent Female Volleyball 

Teams at Different Success Levels. 

 .اخلصائص اجلسمانية والبدنية لفرق املراهقات للكرة الطائرة عند مستوايت النجاح املختلفة-
كرة لالغرض من هذه الدراسة هو مقارنة اخلصائص األنثروبومرتية واألداء البدين لـالعيب ا هدف الدراسة: -

عاًما، وشاركن يف البطوالت الوطنية مع مستوايت  41الطائرة من الفتيات املراهقات اللوايت يبلغن من العمر 
 .جناح خمتلفة

سنة واملؤدية  41توجد اختالف ف اخلصائص اجلسمانية والبدنية لالعبات الكرة الطائرة  فرض الدراسة: -
 لتحقيق النجاح.

 .املنهج الوصفيمنهج الدراسة:  -
العبة ممن شاركن يف بطولة الكرة الطائرة وحققن نتائج خمتلفة  61عينة الدراسة من  تكونت عينة الدراسة: -

 جمموعات. 6ومت تقسيمهم اىل 
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جاءت النتائج حسب مستوايت الرتتيب يف البطولة حيث كانت اجملموعة األوىل والثانية أعلى  أهم النتائج: -
 اجملموعات األخرى يف االستهالك األقصى لألوكسجني واخنفاض يف نسبة من العيب الكرة الطائرة يف بكثري

 الدهون يف اجلسم.
 :السابقة الدراسات على التعقيب-

 يلي: ما ىلإ باحثال الطالب خلص املشاهبة الدراسات على االطالع خالل من
سات حتديد دراالكان هدف بعض م، حيث   3116 اىل 3149من املمتدة الفرتة يف الدراسات كلها أجريت

 (3118)الشطرات، و (3143)عقيل،  و (3142)حازم،  واألداء املهاري ةالبدني قدراتالعالقة بني ال
(Vilamitjana ،Barrial ،Del Grecco ،Montes de Oca و ،,Soler ،3116)  من

، jareh sabor) و (3116)اثئر د.، : اتجهة أخرى مثل دراس والقدرات البدنية وترتيب الفرق منجهة، 
 Vilamitjana ،Barrial ،Del Grecco ،Montes de) (BUŚKO ،3149) و (3143
Oca و ،,Soler ،3116) و (Miguel ،García ،González و ،David ،3148) 

، Civar Yavuz) رات الفيسيولوجية مع ترتيب الفرق كما هدفت دراسات أخرى اىل حتديد العالقة للمؤش
، Soler,، و Vilamitjana ،Barrial ،Del Grecco ،Montes de Oca) و (3145
فيما كان هدف الدراسات األخرى تقييم أو مقارنة مستوى القدرات البدنية والفيسيولوجية لالعيب  (3116

، Vilamitjana ،Barrial ،Del Grecco)أو مع نظرائهم من رايضات أخرى الكرة الطائرة فيما بينهم 
Montes de Oca و ،,Soler ،3116)  يف كان االختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية، و: 

 حتديد تطور بعض القدرات البدنية والفيسيولوجية خالل املوسم. -
 مع ترتيب الفرق على حدى. هذه الدراسات تناولت العالقة بني األداء املهاري-
 العالقة بني املؤشرات الفيسيولوجية واألداء املهاري. -
حتديد عالقات ارتباط بني األداء املهاري وترتيب الفرق خالل بطولة معينة دون متابعة املوسم بفرتاته املختلفة،  -

ا ابلنتائج النهائية اولة ربطهفيما ارتكزت دراسات أخرى على حتديد تطور بعض الصفات يف فرتات املوسم دون حم
وبعض املؤشرات  اخلاصة البدنية القدرات بني االرتباطية العالقات اجياد على ركزت فقد الدراسة احلالية للفرق، أما

ونتائج الفرق يف مرحلة الذهاب وحتديد أهم العوامل البدنية األكثر  الفيسيولوجية )احلد األقصى لألوكسجني(
 املنهج عن ، أمالقدرات األكثر أمهيةة ربط نتائج هذه الفرق ابوحماول  األول موسم(،أتثريا )خالل النصف 

الوصفي هو املستخدم يف الدراسات سوآءا ابألسلوب املسحي أو أبسلوب العالقات  املنهج أن فيالحظ املستخدم
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،أما عينة البحث  (David ،3148، و Miguel ،García ،González) :ةاالرتباطية ابستثناء دراس
لصت أغلب ارها، وخيفقدت اختلفت من دراسة ألخرى حسب طبيعة الدراسة وغلبت الطريقة العمدية يف اخت

 (3118لشطرات، )اعلى غرار دراسات:  وترتيب الفرق الدراسات لوجود ارتباط بني املتغريين البدين واملهارى
 املشاركة الفرق ترتيب بني اجيابية عالقة وجود (3142)حازم،  (3141)عبد الستار،  (3116)سبع عطية، 

 . املهارى األداء مع ةالبطول يف
 :الدراسات من االستفادة أوجه

 للدراسة العملية واالجراءات النظرية النواحي حتديد إىل السابقة الدراسات يلوحتل عرض من الطالب خلص
 :احلالية كاآليت

 .البحث ملشكلة املختلفة اجلوانب حتديد -
 .وفيسيولوجيةت : بدنية مهارية العالقات بني خمتلف املتغريا التعرف على -
 .احلالية للدراسة الفروض و األهداف صياغة -
 .العينة أفراد حجم و نوعية حتديد -
 .احلالية للدراسة املالئم املنهج حتديد -
 .الدراسة إلجراء املناسبة األجهزة و األدوات و البياانت مجع وسائل على التعرف -
 .وحتديد االرتباطات والتعليق عليها  معاجلة البياانتيفحتديد واالستفادة من الطرق االحصائية  -
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 :خالصة
ريقة علمية ذ تتيح للباحث حتديد مشكلة حثه بطإاهبة االنطالقة السليمة ألي حث لسابقة واملشن الدراسات اإ

 اليت القاعدة هذه من انطلق الباحث إذالطالب صحيحة بغية الوصول اىل النتائج الصحيحة، هذا ما سار عليه 
 صحيحة علمية وفقا لطريقة مشكلة حثه بتحديد له مسح دراسته مما بصدد هو الذي البحث مبواصلة له مسحت
النتائج. إىل يوصله الذي الصحيح واإلطار



 

 
 

 

 

 اينــــــــالفصل الث
 ائرةـــالط رةـــالك

ااراهتـــومه تطوراهتا
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 :متهيد
الوطنية أي ما يعرف  اتمن األلعاب الراقية اليت متار  يف املقابالت الدولية واألوملبية واملنافس ئرةالكرة الطا     

أصبحت هذه اللعبة تتسم ابلديناميكية اليت ينتج عنها ارتفاع مستوى اإلاثرة، فهي نسبيا حديثة و  ابلبطوالت
 انتشرت سريعا وزاد مستواها من حيث األداء يف أحناء العامل. ارنة ابأللعاب الرايضية األخرى حيثابملق

اتريخ الكرة  رها يف أحناء العامل وكذانشأهتا وتطو  ل عن رايضة الكرة الطائرة منوهلذا أردان أن نتكلم يف هذا الفص
( مع بيان اخلصائص والفوائد األساسية للعبة FIVBالطائرة يف اجلزائر وأتسيس االحتاد الدويل للكرة الطائرة )

 وتوضيح التقنيات األساسية للكرة الطائرة ودورها يف حسم املبارايت.
 تطويرو  الطائرة الكرة التحكم اجليد يف مهارات على الجنازا من متقدمة مراحل إىل الوصول يتوقف حيث     

وقبل ذلك يف بداية التخصص املنافسة  مرحلة ويف التحضريية للمرحلة اإلعداد برامج يف األخرية هذه وحتسني
 .الطائرة الكرة يف أداءللوصول ألفضل 
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 : الطائرة الكرة 1-
 قانونية بادئمل ختضعو  البعض، بعضها مع متسلسلة تكون والدفاعية يةاهلجوم احلركات من جمموعة الكرة الطائرة

، صفحة 3144)أمحد فار ،  .األرض على السقوط من الكرة ملنع خمتلفة أوضاع من الالعب بتطبيقها يقوم
امللعب تفصل  نمجانب كل ى  ني علتواجد ستة العب تاجفسية حتالتنا الرايضاتالكرة الطائرة من ورايضة  (39

يف هذه األخرية من  جوماهل ويتم تشكيل الالعبني،بينهم شبكة تعمل علي توافر االحتكاك اجلسماين املباشر بني 
 فرض قانونويالصد لكل العب احلق يف ملس الكرة مرة واحدة فقط عدا ملسة أقصي، و ثالث ملسات فقط كحد 

الكرة الطائرة غري  املباراة يف وإهناء الساعة،رب ادورة واحدة يف اجتاه عق العبيهوحترك اللعبة وجوب دوران الفريق 
 (32، صفحة 3114)حممد سعد زغلول،  ."بعدد األشواط بلحمدد بوقت 

 رة الطائــرة:الكـرايضة اتريخ ونشأة  2-
ا عليه دلت فقدسنة تقريبا قبل امليالد  2111 قبلظهرت جدا ء وإعادهتا هي لعبة قدمية طريان الكرة يف اهلوا

لقفها من تشري إىل قذف الكرة و  ندونيسياوإملوجودة يف مقابر الفراعنة، وصور أخرى قدمية يف أمريكا اآلاثر ا
سنة، أما يف الياابن قدميا فقد كانت حماوالت لعب الكرة تدور حول  3111جانب إىل آخر وذلك منذ حوايل 

حماوالت  يف الربازيل ويف مشال أمريكا كانتأنه ومات وتقارير نظرية تشري إىل لكرة حنو هدف وهناك معلقذف ا
 لعب الكرة تقام بني فريقني كل منهما حياول احلصول على الكرة ويرميها لفريقه.

م 4892يا عام نالشعب اإليطايل عرف لعبة تشبه الكرة الطائرة خالل العصور الوسطى مث انتقلت إىل أملا حديثاو 
حلديثة اليت ا وكانت تسمى "فوست بول" ذلك ابلرغم من أن التاريخ الرايضي يعترب الكرة الطائرة من األلعاب

، 4991)زينب فهمي و املعطي،  عن طريقة جديدة لقضاء أوقات الفراغ حماولة البحثجاءت عن طريق 
 .(17صفحة 
إىل "ويليام مورغان" مدر  الرتبية البدنية واملدير السابق جلمعية الشبان املسيحية ترجع الطائرة الكرة  ونشأت

ري ي"املينونيت" وقد شاهد هذه اللعبة "د. هالستيد"، حيث اقرتح تغبـــ مساها"ماسا شوسين" وقد  هبوليود بوالية
كة وكان ان الكرة عاليا وخلفا، وأماما لعبور الشبالفكرة الرئيسية للعب هي طري وذلك أن امسها إىل الكرة الطائرة، 

 4.81األرض )أقدام من  6م، وقد استعمل "ويليام مورغان" شبكة التنس وثبتها على ارتفاع 4895هذا عام 
 سم(.

ا بني ا ساعد على انتشارهمال شك أن منذ ذلك الوقت، و مل انتشرت لعبة الكرة الطائرة يف العا مث بعد ذلك
وانتشرت الكرة الطائرة  ممارستها،تهم يف إجياد ألعاب صيفية مناسبة كاأللعاب الشتوية يستطيعون الشباب هو رغب
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اجنلرتا  انتقلت إىل وبعدها أصبحت كندا تتبىن هذه اللعبة،حيث م، 4911تقريبا يف عام على املستوى العاملي 
بعد أثناء احلرب العاملية األوىل، و م وقد دخلت الكرة الطائرة إىل أوراب عن طريق اجليش األمريكي 4941عام 

م ويف إفريقيا 4949م ويف تشيكوسلوفاكيا وبولندا سنة 4948انتهاء احلرب انتشرت اللعبة يف يوغسالفيا سنة 
  (44، صفحة 4999)طه مصطفى،  . م4932

 بعض التواريخ عن تطور الكرة الطائرة: -8.0
 العامل:ة يف الطائر  الكرة-أ

 : أول بطولة دولية للكرة الطائرة للرجال بتشيكوسلوفاكيا.4933
 : أول خطوة إلنشاء االحتاد الدويل للكرة الطائرة.4938
 : الكرة الطائرة للسيدات أدرجت ضمن األلعاب االوملبية يف السلفادور.4923
 (.FIVBإنشاء االحتاد الدويل للكرة الطائرة ) فريلأ 48-31: 4917
 : تنظيم أول بطولة عاملية للذكور برباغ.4919
 : ظهور رايضة كرة الطائرة الشاطئية أبطلنطا.4996

 ضاء إىل كرة ملونةالكرة البي تغيري-املستمراستعمال التنقيط -: تغري كبري يف قوانني الكرة الطائرة 4998
 أمتار.16السماح للمدرب ابلوقوف والتحرك يف منطقة -إدخال الالعب احلر-

 ثواين من صفارة احلكم. 18: حتديد مدة القيام ابإلرسال ال تتجاوز 4999
 إبندونيسيا.: إجراء أول بطولة عاملية 3112
 اإلانث.: ألعاب أثينا وفوز الربازيل ابلذهبية عند الذكور والصني ابلذهبية عند 3111
 ابجلزائر.سنة 49من : بطولة العامل ألقل 3115

 ـــر:الطائرة يف اجلزائـ الكرة-ب
كرة الطائرة متار  من طرف املستوطنني واندرا ما متار  من طرف اجلزائريني ويف سنة القبل االستقالل كانت 

م مت إنشاء الفيدرالية اجلزائرية للكرة الطائرة على يد الدكتور "بوركايب" ويف نفس السنة مت إنشاء املنتخب 4963
  يف وطين لإلانث أما يف السنوات األخرية فقد أصبحت متار الوطين للذكور وسنتني بعد ذلك إنشاء املنتخب ال

  (18، صفحة 4991)معوش،  .الوطينأغلبية الرتاب 
 :وهذه بعض نتائج املشاركات للفريق الوطين يف احملافل الدولية

  لتاسع.: أول مشاركة للفريق الوطين ذكور يف كأ  العامل واحتل املركز ا4994
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 املركز الثاين عشر. حتلنواوطين للناشئات يف بطولة العامل : أول مشاركة للفريق ال4994
 حتل املركز الثاين عشر.أطين ذكور يف األلعاب األوملبية و : أول مشاركة للفريق الو 4993
 املركز الثالث عشر. حصل علىيق الوطين يف البطولة العاملية و : أول مشاركة للفر 4991
 .: أول مشاركة للفريق الوطين سيدات يف األلعاب األوملبية ابلصني )بكني( 2008
 .التوايل للفريق الوطين سيدات يف األلعاب األوملبية بربيطانيا )لندن( ى: اثين مشاركة عل3143

 أما ابلنسبة للمحافل القارية:
 : احتالل اجلزائر املركز الثاين )البلد املنظم كوت ديفوار(.4989
 جلزائر حتتل املرتبة األوىل )البلد املنظم مصر(.: ا4994
 : اجلزائر حتتل املرتبة األوىل على التوايل )البلد املنظم اجلزائر(.4992
 : اجلزائر حتتل املركز الثالث )البلد املنظم نيجرياي(.4997

 أما ابلنسبة لألندية:
 .اجلزائر تفوز ابلبطولة اإلفريقية لألندية مولوديه: 4988

 : الطائرة الكرة زاتممي -3
  .طويلة لفرتة الكرة ميتلك ال الفريق ألن مرتدة، لعبة تعترب-
  .املنافس مع احتكاك فيها يوجد وال كبرية، مساحة وإىل كثرية أدوات إىل حتتاج ال-
  .والصاالت املالعب يف ومتار  اجلنسني وكال األعمار جلميع ومناسبة التعلم سهلة-
  .ابللعب االشرتاك يف عدد ألكرب الفرصة يعطي الكرة على ابالستحواذ السماح عدم-
  .اخللفية املنطقة ويف الشبكة على قدراته إلظهار لالعب الفرصة يتيح الدوران قانون-
  .حمدد زمن على تعتمد وال الفراغ، وقت لقضاء تروحيية ورايضة تنافسية رايضة تعترب-
  (42، صفحة 3111)زكي حممد حسن،  .رضاأل فيها الكرة تلمس ال اليت الوحيدة اللعبة-
ابت بني تاليف حدوث اصاتفصل بني الفريقني شبكة متنع من أي احتكاك جسماين قد حيدث بينهما و -

 (31، صفحة 3114)سعد محاد اجلميلي ، الكرة الطائرة ، تعليم تدريب حتكيم،  الالعبني.
 : الطائرة الكرة خصائص -4 

هبا وذلك من خالل تطوير  املرتبطة املختلفة العلومبشكل إجيايب مبا وصلت إليه  أتثرت الطائرة الكرة رايضة
 انيبد الالعبني مستوى رفع يف ساعد الذي األمر الالعبني وإعداد تدريب أساليب وتطور الرايضيمستوايت 
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 حققه الذي األداء مبستوى اإلجناز هذا ظهرو  ،املستوايت أعلى إىل الوصول يف عدهموسا ،وخططياً  ومهارايً 
 (15، صفحة 3115)خالد عوض،  .والعاملية األوملبية الدورات خالل من الالعبون
 فهو يلعب( والليرب عب احلر )أن يلعب يف مجيع املراكز األمامية واخللفية ما عدا الال يستطيع عبالال كما أن

 افس.لكل فريق ملعب خاص به حيث ال ميكن للفريق دخول ملعب الفريق املنفقط، ويوجد يف املراكز اخللفية 
 (59، صفحة 3113)اكرم زكي خطايبية ، 

 :الطائرة الكرة يف املهاري األداء-5

 لمهارةل أن حيث لفريقل اجيابية نتائج حتقيق يف كبريا دوراً  يلعب احلديثة الطائرة كرةلإن األداء املهاري يف رايضة ا
 اللعب جمرايت على السيطرة على قدرته وعدم اخلصم الفريق إرابك إىل يؤدي مما اللعبأسلوب  يف ابرزا دوراً 

 حيث،األماكن واملواقف  أفضل يف ابلتواجد وذلك دائما املبادرة زمام أيخذ أن املهاجم فريقلل كنمي وبذلك
الفريق الذي ال جييد  وهذا خالف وجه، أكمل على واهلجومي الدفاعي ابلواجب القيام على القدرة له تسهل

 .الدفاع أو اإلرسال استقبال أثناء خاصةوابلتايل تشتيت انتباه اخلصم وفقدان التمركز اجليد  ، األداء املهاري
 املهارة: تعريف-5-1
حد يوظفها الفريق يف خطط اللعب لتحقيق أفضل النتائج والفوز ابملبارايت وتعترب املهارات أة عبارة عن وسيل 

 املهارة،تحكم يف فعند غيات ال الطائرة،ملكوانت األساسية يف تنفيذ اخلطط وحسم املبارايت خاصة يف الكرة ا أهم
يف أداء مباراة  الالعب علىيؤثر وهذا يذ اخلطط صعب تنفيفقد الرايضي املوازنة بني اجلوانب املختلفة ويصبح 

 .ةواخلططي البدنيةاجلوانب يف  الالعبني ابلشكل املطلوب، كما أن املهارات بدورها تؤثر يف أداء
ادف واقتصادي أسلوب هالالعب عند أدائها اج تلك املهارات اليت حيتاألساسية يف الكرة الطائرة "املهارات  وتعد

لرايضي على أداء قدرة امع مراعاة قانون تلك اللعبة واملهارة هي  مستوى عال   ىلتيجة أفضل والوصول انلتحقيق 
للمبادئ  عناصره وإجادةالطائرة على مقدرة  جناح أي فريق ابلكرة من احلركات بدقة وجناح، حيث يتوقف العديد

 (449-448، الصفحات 3143قبالن، )عيسى البوريين و أمحد  .يف الرايضة األساسية
 :الطائرة الكرة يف املهاري األداء مواصفات -58- 

 يف املهارييتميز هبا األداء  أن جيب اليت اخلصائص بعض توافرل ةالطائر  الكرة جمال يف املتخصصنيو  اخلرباء نبه
 :هي واصفاتامل أو اخلصائص هذهو  املهارات، هلذه األمثل االجناز حنقق حىت الطائرة، الكرة

  .اجلهد بذل يف االقتصادحتقيق -
  .األداء يف واالنسيابية الدقة-
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 .احملدد الواجب اجناز يف السرعة-
  .األداء يف والدقة التحكم-
  .احلركة مرونة-
 .(92، صفحة 4991)الوشاحي م.،  .احلركة عناصر بني التوافقضرورة -
-37، الصفحات 3111)زكي حممد حسن،  .املنافسة يف املختلفة واملواقف الظروف مع التكيفالقدرة على -

38) 
 :الطائرة الكرة يف املهارية املتطلبات -53- 

 للدفاع لةكوسي للعبة األساسية هاراتاألمثل للم ستغاللاال على يعتمد احلاالت كثري من يف املهاري األداء إن
 يف الرئيسية النواحي أهم أحد األساسية املهارات تعدد ويعترب الالعب، ذي يوجد بهال للموقف تبعاً  اهلجوم أو

 اجلماعية أو الفردية سواء اخلطط تنفيذ لالعب ميكن ألنه ال هلا، الفقري العمود مبثابة هي بل الطائرة الكرة رايضة
 الكرة لعبة يف العالية الرايضية املستوايت إىل لوصولل وإتقان بدقة يةاألساس املهارات يف حالة حتكمه يف إال

 .الطائرة
 : الطائرة الكرة يف األساسية املهارات وأمهية ماهية -6

 فريق أي جناححيث  واالنتصار، الفوز املسامهة يف العوامل أهم يف الكرة الطائرة األساسية املهارات إتقانيعترب 
 .األخطاء من قدر أقلو  دقةب املختلفة أبنواعها األساسية املهارات أداء مجيعاً  العبيه قدرة على يتوقف

 بغرض اللعبة تتطلبها اليت املواقف مجيع يف أداؤها الالعب على يتحتم اليت احلركات هي األساسية واملهارات
 إذ ،وسهولة اتمةإبتقان  العب كل جييدها أنالنتائج مع االقتصاد يف اجملهود لذلك جيب  أفضل إىل الوصول

 أو سوآءا كانت دفاعية املوضوعة اللعب طرق تنفيذ من خالهلا يتمو  اجملوعة الواحدة بني التعاون يتم طريقها عن
 .فوزال هتدف لتحقيق واليت هجومية

 املهام تنفيذأداء األدوار و  هلمسىن يت حىت متكافئقدر  على األساسية املهارات الالعبني كل يؤدي أن جيبكما 
 مهارات على التدريب عندف ،تعلمها يسهل لكي متعددة خطوات إىلاملهارات الفنية  امللعب ويتم حتليليف 

 هلدفا يكون ذلك وعلى الالعب إليها يصل نقطة أعلى يف الكرة تضرب أعلى من اإلرسال أو الساحق الضرب
 .النقطة هذه إىل الوصول هو تدريبه من األساسي

 احلركة تنفيذ وطريقة نوع هو األداء هذا أن حيث لألداء أساسيا شرطايعترب  حركةلل الفين األداء على القدرةو 
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 أن من وابلرغم احلركة، عناصر من هاما عنصرا يعد الذي اللعبة لقانون مطابقتها مراعاة مع سريها وخطوات
  قانون يفرضه ملاو  ذلك لصعوبة تنفيذ بعضهاإلتقاهنا و  كبري جهد تتطلبال أهنا إ األداءبسيطة  تبدو املهارات

 (455، صفحة 4997)حممد صبحي و محدي،  .اللعبة
 عبد لعديد التصنيفات ويذكر محدي الطائرة الكرة يف األساسية هاراتامل املختلفة املراجع من العديد وقسمت 

 :على التصنيفات هذه أهم عرض يلي التقسيمات، فيما أهم املنعم
  :تعليمها يف اجلديد التطور حسب مرتبة كماهي جمموعات ست إىل األساسية املهارات صنفت-
  .اإلرسال-
  .اإلعداد-
  اهلجوم-
  .الصد-
  .واإلرسال استقبال-
  .امللعب عن الدفاع-
  :شملوت اهلجومية املهارات-
  .اإلرسال-
  .اإلعداد-
  .الساحق الضرب-
  .اهلجومي الصد-
 : وتشمل يةالدفاع املهارات-
  .الصد-
  .اإلرسال عن الدفاع-
  .امللعب عن الدفاع-
  :هي التصنيفات أخرى من أنواع هناكو 
 حنو الزميل وحنو املنافس : مهارات-
 الصد الدفاعي(.-الدفاع-االعداد-حنو الزميل مثل: )االستقبالمهارات تؤدى  
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، صفحة 4997)حممد صبحي و محدي،  ي(.الصد اهلجوم-الضرابت اهلجومية-حنو املنافس: )االرسالمهارات 
461) 

  ".الغطس -امللعب عن الدفاع -الصد-الساحق ربضال -اإلعداد -اإلرسال "واحدة بيد مهارات-
 ابليدين امللعب عن الدفاع -الصد حائط-اإلعداد -اإلرسال استقبال  "بواسطة اليدين معا تؤدى مهارات-

 ".والغطس اخللفية والدحرجة فلأس من
  ".اإلعداد -اإلرسال استقبال -اإلرسال "الثبات وضع من مهارات-
)روز غازي،  " .الصد حائط -الساحق الضرب -اإلعداد -الساحق اإلرسال "احلركة وضع من مهارات-

 .(57، صفحة 3146
 : اإلرسالمهارة  -7 

 ضربةإذا كانت  نقطة ليسجلت أول فرصةو  الطائرة، الكرة يف اللعب به يبدأ الذي األداء ال هيمهارة االرس
 (414، صفحة 4994)عصام الدين الوشاحي ،  .وضوعة يف مكاهنا املضبوطاالرسال م

 اخللفي الالعب عند منويبدأ  خطأ بداية كل شوط وبعد كل عندهبا اللعب  يبدأ اليت الضربة هو اإلرسالو 
 الالعبون يستعملها اليت املباشرة اهلجومية الضرابت أهم من االرسال ويعترب اإلرسال، منطقة يف املتمركز األمين
 (41، صفحة 4991)زينب فهمي و املعطي،  .كبرية بدرجة تطورت اليت املهارات من وهو املباراة، خالل
 :الطائرةيف الكرة  اإلرسال أمهية -70-

أفراد  العيب الفريق، إذ أن قانون اللعبة حيتم على مجيع ساسية اليت جيب أن يتقنها كلاالرسال من املهارات األ
نسيمة حممود ) لذلك مهم جدا األداء بشكل جيد يف هذه املهارة والعمل على حتسينها. الفريق أدائه كل يف دوره

 (25، صفحة 3116وايل ، 
 اإلرسال أداء يف التحكم عملية كما أن الطائرة الكرة يف جومياهل طابعذات ال املهارات أحد اإلرسال ويعترب
 أدائه يكون الالعب نأو  خاصة نقطة كسب الالعب يستطيع اإلرسال أداء إتقان بواسطة ألنه هامة، عملية

 .املنافس الفريق أو بزمالئه بطمرت وغري مستقال
 تقييم حسب وهذا اللعب يف استعماله كراربت فيما يتعلق املهارات من % 13 ل علىاإلرساقسم  حيوزو 

 الكرة يف املهاري األداء تطور مع تطورت النسبة هذهو  براغ،املقامة يف  1966 نةلس العامل دورة يف املهارات
 .الفريق على إجيابيا أتثريها كان قوية الضرابت كانتكلما   حيث اللعب يف هاما عامالواإلرسال  ،ديثاح الطائرة

 (77، صفحة 4991)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب، 
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 : اإلرسال ملهارة الفين األساس -2-7
على ل عواموثب وكل واحد له مميزاته املختلفة ويتطلب أو ال الثبات من إمامها  اإلرسال ألداء أسلوبني يوجد

 األسلوبني سيؤدي يف املباراة. أي يقررالالعب مراعاهتا عند استخدامه، ل
ع املرسل متابعة الكرة وأداء واجبات مركزة يف خط دفا الالعب جيب على  كما أنه وبعد اختيار أي نوع لإلرسال

خالله نقطة مباشرة فاختيار  من حيرز أن يستطيع والذي إرساله هسيوج أين ويقرر حيدد كما عليه أن  ،فريقه
وهناك عاملني البد من مراعاهتما عند  العوامل اهلامة ألداء ارسال انجح منيعترب  الكرة املكان الذي سريسل اليه

 االرسال:تصميم تدريبات 
 .اإلرسال ضرابت يف دوره الفريق يف العب كل أيخذأن  الرتكيز يف-
د )سعجيدا ومؤثرا من بداية التدريب أو املباراة إىل النهاية.  إرساال يؤدي أن مرسلالعب  كل علىجيب -

 (59، صفحة 3114زغلول و لطفي السيد، األسس الفنية ملهارات الكرة الطائرة للمعلم واملدرب، 

 ال.( : ميثل األداء الفين ملهارة االرس0الشكل رقم )
 : اإلرسالأنواع  -3-7

 يفذلك اىل دوراهنا أثناء طرياهنا  يؤدي حيث معينة بطريقة ابليد الكرة ضربوهو  :الكرة بدوراناالرسال -
 :العناصر التالية ويشمل اهلواء

 .أسفل من املواجهاالرسال  -
 .أسفل من اجلانيباالرسال  -
 .التنس- أعلى من املواجهاالرسال  -
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، 4991)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب،  .اخلطايف- أعلى من نيباجلااالرسال  -
 (78-77الصفحات 

وذلك  املتموج ابإلرساليعرف   اإلرسال من النوع هذا : (املتموجاإلرسال ) الكرة دوران بدون اإلرسال-
 ركةحل وهذا نظرا استالمه، عند عالية تركيز درجة الالعبني من ويتطلب اءاهلو  يف وهي الكرة سريطريقة ل نسبة
 :نيقسم إىل ينقسم هذا النوعو  االستالم مكان تقدير صعوبة إىل تؤدي واليت اطرياهن أثناء الكرة متوج

  .(األمريكي اإلرسال) املتموج التنس إرسال-
  .(الياابين اإلرسال) املتموج اخلطايف اإلرسال-

 النوع أنه كما اإلرسال أنواع أسهل أسفل من املواجه اإلرسالإن  : أسفل من املواجه اإلرسال1-3-7- 
 .أدائه عملية يف بسيطة قوة إىل حيتاج يثح للمبتدئني، األساسي

 ملعب إىل اجتاهها يف الكرة مسار بطء بسبب عنه الدفاع يف صعوبة أية املنافس الفريق ألفراد ابلنسبة يوجد وال
 .اخلصم

 من املواجه اإلرسال أدائه سهولة يف اإلرسال من النوع هذابه شي : أسفل من اجلانيب اإلرسال 2-3-7-
 الذراع رجحةمل وذلك للضرب الالزمة القوة لقلة ابلنسبة والناشئني للسيدات املفضلة األنواع من ويعترب أسفل

 .كبرية مسافة للخلف
  هأن يثح واستعماال انتشارا اإلرسال أنواع أكثر يعترب من:  (سالتن) أعلى من املواجه اإلرسال 3-3-7-
 صعوبة يف تؤثر قوية بضربة أداؤه وميكن فيها، والتحكم الكرة توجيه لالعب يسهلمن خالل أنه  ،إرساال هادفا

 .هلابقة ة ساعرب خطوة تعليميويأدائه مشاهبة حلركة أداء الضرب الساحق  حركة ومسي هكذا ألن استالمه، وفشل
 (84-78، الصفحات 4991)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب، 

 حركة إىل ذلك سببو  عموما اإلرسال أنواع أقوى هومن (:اخلطايف) أعلى من اجلانيب اإلرسال4-3-7- 
 توجيه يف التحكم الالعب يستطيع حىت اإلتقان من عالية جةدر  إىل حيتاج لكنه الضاربة، للذراع الكبرية املرجحة
يزيد من  مما اجلذع لف حركة تخدميس اآلخر والبعض الذراع مرجحة عند اجلذع ثين الالعبني خدمويست الكرة،

 .لضربةا قوة
 حيث من التنس إرسال يشبه كثريا اإلرسالالنوع من  هذا  : (األمريكيج )املتمو  التنس إرسال 5-3-7-

 دوران العملية هذه تصاحب ث الحي متموجاً، يكون الكرة سري خط يف كون عنهتلف خي ولكنه اجلسم، ضعو 
 لألمام الكرة متابعة عن اليد حركة فتتوقف اليد تصلب مع عمودية وهي الرسغ ثبات نتيجة ذلك ويكون للكرة
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 تتأهب الضاربة الذراعو  التنس، لإرسا عن ما نوعا قلأ ألعلى الكرة قذف كما يكون أدائه دعن مباشرة وترتد
 .قليال يكون اجلذع استخدامو  قصرية بفرتة القذف قبل للحركة

ن ومهارة فنية حيتاجه من دقة واتقا ات املستوايت العالية نظرا ملااالرسال يف الفرق ذويستعمل هذا النوع من      
استقباله من قبل  لصعوبةوذلك كرة الطائرة الرايضة أنواع االرساالت املستخدمة يف  بني أصعب منويعترب عالية 

)سعد  حيحة.بصورة ص يصعب تقدير مكان الكرةوهذا حيث يكون مسري الكرة يف خط متعرج  الفريق املنافس
 (56، صفحة 3113محاد اجلميلي، 

وكذا طريقة  البدء وقفة يف اخلطايف اإلرسال  عيشبه هذا النو :  (الياابين) املتموج اخلطايف اإلرسال 6-3-7-
 وتضرب للجنب، كبرية ابلذراع التمهيد حركة أن كما اثبتة تكون فيه الذراع أما الرسغ بشد يتميزكنه ل ،احلركة

 أسفل، من وليس مباشرة اخللف من الكرة ضربيكون و  اثبتني، والرسغ الذراع فيها يكونحيث  الكرة اليد
 .متصلبة وهي اليد نبباط الضرب ويكون

أبن خط سري الكرة يكون متموجا أثناء طرياهنا يف اهلواء  (املتموج اخلطايف) اإلرسال كما يتميز هذا النوع من 
)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم  .األخرى اإلرسال أنواع يف عنه بعيدة مسافة حيث يصل إىل ومداه طويل

  (81، صفحة 4991املدرب والالعب، و 
 (28، صفحة 4997)حممد صبحي و محدي،  : اإلرسال ملهارة البدنية املتطلبات 4-7-

 العناصر البدنية النواحي الفنية املهارات 
 االرسال من أسفل.

 ارسال التنس.
 االرسال اخلطايف.
 االرسال املتموج:

 الفين إلرسال التنس.األداء -
 األداء الفين لإلرسال اخلطايف. -

 االرسال اجلانيب.
 

 الشكل عند اختاذ الوقفة.
 
 
 

 القذف ألعلى.
 املرجحة.

 اجللد العضلي للطرف السفلي.
 القدرة على احلكم(.)االرختاء 

 
 التوقيت والتحكم.

 قوة املعصم واملنكب.
 القوة العضلية.

قوة عضالت البطن والظهر 
 يت والتوافق.التوق

 ( ميثل: املتطلبات البدنية ملهارة االرسال.0اجلدول رقم )
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لتهيئتها  كوذل للفريق املنافس استقبال الكرة املرسلة من الالعب ويعين: (اإلرسال عن الدفاع) االستقبال -8
فل إىل أعلى سامتصاص سرعتها وقوهتا وبتمريرها من أ ويتم ذلك من خالل امللعب،لالعب املعد أو الزميل يف 

)الوشاحي ع.، الكرة الطائرة  .ابلساعدين أو ابلتمرير أعلى حسب قوة الكرة وسرعتها ووضع الالعب املستقبل
 (37، صفحة 4991احلديثة ،مفتاح الوصول اىل املستوى العاملي ، 

 املنافس الفريق من املرسل الالعب من املرسلة لكرةا استقبال تعين االستقبال مهارة أن طه مصطفى علي ويشري
 األعلى إىل األسفلها ومتريرها من امللعب وذلك من خالل امتصاص قوهتا وسرعت يف املعد الالعب إىل لتهيئتها

)طه  .املستقبل الالعب ووضعية وسرعتها الكرة قوة على حسب أعلى إىل ابلتمرير األسفل من أو ابلساعدين،
 (74، صفحة 4999مصطفى، 

 من املرسلة الكرة عمالاست هو اإلرسال عن الدفاع أن عودي إلني ويذكر اإلرسال عن الدفاعويسمى أيضا 
 رتدادها على الساعدين هبدف توجيهها لزميل يف امللعب.النتيجة  ألعلى أسفل من ومتريرها املنافس

أو كما يسميها البعض الدفاع عن  االستقبال مهارة تعد: (اإلرسال عن الدفاع) االستقبال أمهية 1-8-
 املنافس الفريق فوز إىل يؤديأداء هده املهارة  يف خطأ وأي الطائرة الكرة يف اهلامة الدفاعية املهارات أحد امللعب
 .أمهيته تظهر هنا ومن بنقطة

 للساعدين الداخلي ابلسطح اإلرسال مابستال تؤدى صبحتأ اإلرسال عن الدفاع أو االستقبال طريقة إن
 لتصل يف  رفعها وحسن طأاخل حدوث وتقليل الكرة استالم ضمان حتقيق يف قيمة من هلا ملا وذلك متالصقني،

 ويستعمل الفريق أفراد بباقي متعلقة وغري مستقلة مهارة اإلرسال عن الدفاع ويعترب أحسن الظروف لالعب املعد،
)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب،  رات الكرة الطائرةاي مهقمقارنة ببا % 43 بنسبة

 .(93، صفحة 4991

 ( ميثل: وضعية اليدين أثناء االستقبال.8الشكل رقم )
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 : االستقبال ملهارة الفين األساس 2-8-
اعت الفرصة ض للكرة، ويف حال كان االستقبال غري صحيحاجليد ستقبال انجح يتوقف على اال ن أي هجومإ

له  مما يسمحلفريق املنافس ل سهلةبصورة  الكرة رومت متقن غري اإلعداد يكون حيث ومؤثرعال فيف القيام هبجوم 
ات الكرة الطائرة للمعلم )سعد زغلول و لطفي السيد، األسس الفنية ملهار   .انجح مضاد هجومبفرصة أداء 

 (61، صفحة 3114واملدرب، 
 لإلرسال، استقباله عند خاصة النفسية الناحية إىل املهارة هلذه الالعب واتقان إجادة عدم ويرجع عديد املدربني

 أسفل من الساعدينعمال است خالل من الالعب عاتق على تقع أخرى دفاعية مهمة فهناك الغالب يف أما
 بشجاعة القوي الساحق للهجوم التصدي يف ينجح ماعادة و  املنخفض، الدفاع وهي اإلرسال لاستقبا جبانب

 على اجلانب أو ابلطريان أماما سواء دفاعه عند خطورة ذات متعددة أخرى أشكال أبداء يقوم هأن حيث وإقدام،
 .لدحرجةأو اب

 : االستقبال أنواع 3-8-
 نطقةم وتكون استعماال االستقبال هو األكثر انتشارا و هذا النوع من: األسفل من االستقبال 1-3-8-

 .اليدين استقامة ضرورة مع لتوجيهها للكرة مقابال الالعب فيها ويكون اليدين مبقدمة خداماالست
 اليدين، مبقدمةفريق املنافس ال من القادمة الكرة استقبال يتم يف هذا النوع : األعلى من االستقبال 2-3-8-

 .الرأ  فوق عالية وضعية من وهذا
 .اليدين بكلتا أو واحدة بيد اجلسم ويتم ون فيه وضعية الكرة جبنبتك:اجلانيب االستقبال 3-3-8-
ا اليدين و بكلتت من زوااي ميتة ويتم بيد واحدة أ: يتم خالهلا انقاذ الكرا االنبطاح مع االستقبال 4-3-8-

 وذلك من خالل االنبطاح أو االرمتاء.
 : اإلعداد -9
أن تستقر  دوناهها اجت تغيريو  ألعلى ومتريرها تقريبا اجلبهة وأمام الرأ  فوق ابليدين الكرة قبالاست هو إلعداداو 

 دايةب ألنه دقة بكل اتقاهنا الالعب على جيب اليت األساسية الفنية املهارات أهم من اإلعداديعترب و  ،اليدين على
 .كفاءتهخطورته و ديد وحت اهلجوم صناعة

 : اإلعداد ةأمهي 1-9-
دد احمل املكان يف برفعها أعلى من الكرة مترير اهلدف منه الطائرة، الكرة يف األساسية من املهارات اإلعداد مهارة

  الثانية، اللمسة منيف أغلب النوادي  يؤدى نهأ إال األوىل، اللمسة من اإلعداد هذا يكون وقد اهلجومية للضرابت
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كما  الرأ ، فوق يلعبها سوف الذي لالعب ابلنسبة وعالية بطيئة امللعوبة الكرة حركة تكون عندما تعمليس وهو
 ميكن لعب الكرة من خالل ثين الرجلني وهي يف األسفل.

شياء احمليطة كثري من األمالحظة   من الذكاء والرتكيز ألنه جيب عليهدرجة عالية كما جيب أن حيوز الالعب املعد 
الالعب  ىلصل الكرة ابلشكل املثايل إلكي يو  ن مجيع أنواع االعداديتق أن به عند إعداد الكرة، كما جيب

فريق لعليه أن يراقب جيدا حالة حائط الصد يف االضارب وذلك قصد متكينه من أداء ضربة انجحة، وأيضا 
نسبة االعداد ب الئما مع الظروف القائمة، ويستخدممت املضاد كي يوجه رفع الكرة إىل الضارب الذي يكون

، 4991)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب،  مجيع املهارات األخرى تقريبا. من 31%
 (414-411الصفحات 

 ."من أكثر مواقف اللعب حساسية وأمهية حيث يتوقف عليه هجوم الفريق وطريقة أدائه "وتعترب مهارة االعداد 
 (25، صفحة 4998)زكي حممد، 

جناح  ألن الطائرة الكرة رايضة يف االنطالق بداية هو اإلعدادإن مهارة : اإلعدادملهارة  األساس الفين 2-9-
صحيحة حيث  صورةب االجتاهات لكإىل   وتوجيهها الكرة يف مترير التحكم يف العبيه قدرة يتم من خالل الفريق

األمر مواصلة  يتطلب وهلذا ،اجليد يف املكان والوقت املناسبني اإلعداد ىعل لساحقا الضربمهارة  احجن عتمدي
 ضارب الضاربني، فهناك بني الفردية للفروق املعد معرفة تزداد التدريب املشرتك بني املعدين والضاربني حىت

)سعد زغلول و لطفي  .املنخفض ىل اإلعدادحيتاج إهذا ف أقل خطوات اقرتاب أبخذ وأخر املرتفع اإلعداد يناسبه
 .(65، صفحة 3114السيد، األسس الفنية ملهارات الكرة الطائرة للمعلم واملدرب، 

 (: ميثل مهارة االعداد.3شكل رقم )
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 : اإلعداد أنواع 3-9-
 % 70 حوايل خدامهاست و استعماال عداداإل أنواع أكثر يعترب هذا النوع :األمامي اإلعداد 1-3-9-

لك ميكن لذ األخرى، التمرير أنواع جلميع أساسا ويعترب أدائه ويرجع ذلك لسهولة األخرى اإلعداد نواعسبة ألابلن
 اإلعداد إتقان مراعاةو ينصح األخرى  اإلعداد أنواع ابقي أتدية على يساعد حىت أوال وإتقانه تعلمه الرتكيز على

 .اللعب يف املختلفة املواقف تفرضه ما مع التكيف من الالعب يتمكن كي واالجتاه والطول رتفاعحيث اال من
االعداد  ويستخدم ،باراةامل يف % 15 حوايل اخللفي اإلعداد تكرار نسبة تبلغ :اخللفي اإلعداد 2-3-9-

اإلعداد  النوع من هذا ىويؤد املعد، عباللا لدى الكرة وضع حالة يف وأيضا اخلططية، هدافاأل اخللفي لبعض
 الذي اهلدف يرى ال الالعب أن حيث للحركة كبرية  درجة يتطلب وهو الرأ ، أعلى امللعوبة الكرة تكون عندما
 خيتلف أنه إال احلركي، أدائه طريقة يف األمامي كاإلعداد اخللفي واإلعداد خلفاً، أدائه حلظة اإلعداد إليه يوجه
 يف بعض النقاط هي: عنه
  .مالمستها عند الكرة حتت الالعب وضع يكونعداد اخللفي يف اال-
  .ني لألمامواملرفق ،مثنيتني والذراعان مباشرة الرأ  فوق اليدان توضعو -
  .ابلدفع وليس ابنسياب ألعلى الذراعني امتداد -
  .قليال للخلف الرأ  سقوط مع لألمام احلوض سحبيتم -

   حوايل املتدحرج ابلسقوط اإلعداد حدوث تكرار نسبة درتق : املتدحرج ابلسقوط اإلعداد 3-3-9- 
 العب،ال جبانب ابخنفاض الساقطة الكرات و األرض من القريبة الكرات حالة يف تخدمويسخالل املباراة  5%

 السريع اجلري يف األمامي إلعدادل به هذا النوعشي و مباشرة، الصد حائط خلف ساقطة كرات هناك حال يف و
 .االستعداد وقفة ويف الكرة على واألصابع اليدين حركة و قتالو  يف للكرة

 نوعال هذا خدمويست ،باراةامل يف %5 بـــــ اإلعدادهذا النوع من  تكرار نسبةتعد  :اجلانيب اإلعداد 4-3-9-
 ملس خطأ حدوث من خوفا ابلدوران املكان يسمح وال الشبكة من قريبة زميل من اآلتية الكرة تكون عندما
  للدوران  وقت وجود عدم عند وكذلك اخلداع، عند خططية أغراض يف اإلعداد هذا ويستخدم أيضا ة كماالشبك

 فيما عنه وخيتلف احلركي األداء حيث من األمامي لإلعداد مشابه وهو إليه، الكرة توجيه املرغوبإىل االجتاه 
 :يلي
 وتتحمل الكرة، توجيه دقة عملية يصعب ولذا التمرير الجتاه جانبا االستعداد اقف وقفةو  الالعب يكون فيه -

 لف حركة فيه تتغري و األمامي، اإلعداد يف تتحمله عما التمرير هذا يف أكرب جهداً  واليدان الذراعان
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 (418-413، الصفحات 4991)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب،   .الرسغني
  يف يتم استخدامه ،يف املباراة %5 سبةن اإلعداد من النوع هذا تكرار يبلغ : ابلوثب اإلعداد 5-3-9- 

 الذراعني استعمال يف األمامي اإلعداد عن خيتلف وهو اخلططية، اخلداع عملياتو يستعمل يف  العالية، الكرات
 أثناء الوثب يف نقطة أعلى يف أي ،اإلعداد حلظة الوثب نتيجة الرجلني خداماست قليو  ،ليكبشكل    واألصابع

 الدوران حركة جيمع أن الالعب على جيب( خداع) الساحق الضرب حركة ومتثيل الدورانعند و  الكرة، ارتفاع
)حممد  .التمويه من كمزيد أيضا للضرب التمهيد حركة متثل اخلداع عملية صماخلشف يك ال حىتو  الوثب، مع

 .(29، صفحة 4997صبحي و محدي، 
 :التمرير-01
 اهلجوم يف استعماهلا ميكنو  اللعب، خالل استخداما وأكثرها أسهل املهارات من بنيتعترب  التمرير مهارةإن 

، 4991همي و املعطي، )زينب ف .املباشر غري أو املباشر للهجوم الطرق أحد حيث ميكن أن تكون والدفاع،
 يؤدي الذي األمر اتما اتقاان تتقن أن جيب اليت اهلامة اللمسة هي ابألصابع األعلى من والتمرير (44صفحة 
 .اإلرسال كسب أو نقطة إحراز من متكنه بطريقة الزميل إىل الكرة لوصول

 : التمرير مهارة أمهية 1-10- 
 ساعدوي اخلطأ، يف املنافس وقوع نتيجة اهلجومي العمل يف املبادرة لىع القدرة على أبنواعه التمريرتساعد مهارة 

 التمرير أن يرون الذيناملختصني  وهناك بعض ،الطائرة الكرة يف املهاري األداء نظام يف أساسية كمهارة التمرير
 لذلك هاري،امل الشكل هذا يف أدق التمرير أن الإ استقبال احلاالت بعض يف هو واإلعداد ،اإلعداد نفسه هو

 أفضل حتقيق يف تساعد اليت املهارة هذه إتقان وبجلو  املهاري اإلعداد برامج يف هاما عنصرا التمرير فمهارة
 (42، صفحة 4991)زينب فهمي و املعطي،  الرايضية. النتائج

 : التمرير أنواع 2-10-
 أدائه طريقة حيث من الّتمرير نقّسم أن لكرة الطائرة ميكن من خالهلارايضة اتمرير يف هناك عدة تقسيمات لل

 من ومترير األعلى من مترير إىل الكرة وصول ستوىم حيث من وتقسيم ،احلركة من ومترير الثّبات من مترير إىل
 بشكل عامو  ،الواحدة ابليد مترير أو ابليدين مترير إىل اليدين استخدام حيث من تقسيمه وميكن أيضا األسفل،

 :مها نوعني إىل التمرير نقّسم أن ميكن
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 فشله أو الفريق جاحالتمرير من أسفل ابلساعدين مهم جدا فن : ابلساعدين أسفل من التمرير 1-2-10- 
 ومواقف حاالت يف كل الطرق ضمنفهي من أ ابلساعدين أسفل من الكرة مترير يف مهارتهاىل  كبرييرجع بشكل  

 : ابلساعدين التمرير أسفل من اعأنو  ثالثة هناكو  اللعب،
  .اإلرسال استقبال عندالتمرير من أسفل ابلساعدين -
 (.الشبكة من املرتدة الكرات ولعب واهلجوم الدفاع تغطية)عند  التمرير عند-
  .املنخفض الدفاع عندالتمرير من أسفل -

من خالل  ذلكو  اهلدف، ابجّتاه جلنيللرّ  إجيابيةحركة مرير من أسفل ابلساعدين جيب عمل مهارة الت وعند أداء
 االجتاه يف وكذلك ،بينه وبني الكرة سافةامل مع تتفق اليت املناسبة ابلّسرعة حنوها متحرّكا للكرة الالعب مواجهة

 .املناسب ابلقدر بيديه إايها دافعا الكرة إليهتجه ست الذي
 لتحريكها كرةال لعبعند  ى ابألصابعيستخدم نوع التمرير من أعل من أعلى : ابألصابع  التمرير2-2-10-

ممكن  غري الساحق ربضال يكون عندما اللعب يف الكرة جلعل أو للمهاجم وذلك قصد اعدادها ببطء ألعلى
 : يف يتمثل ابألصابع أعلى من التمرير ملهارة الفين األسا  فإن وابلتايل

  .التمرير مكان أو الكرة مكان إىل الوصول يف اإلسراع-
  .كامال وابجلسم اجلبهة أمام من الثابت الوضع من هارةامل تنفيذ-
  .الالعب وحترك الكرة مسار بني والربط لالعب الكرة إعداد-
  .األداء تنفيذ قبل ريرتمال مكان ابجتاه اجلسم دوران جيب-
 إلهناء األسا  هو اإلعداد أن إىل واالنتباه قطري، وبشكل الشبكة ابجتاه يكون اخللفية املنطقة من الكرة مترير-

 .اهلجوم عمليات
)سعد   .احمليطية الرؤية هذا على ويطلق املنافس الفريق صد حائط بتحركات اإلعداد عملية كما جيب ربط

 .(74-71، الصفحات 3114زغلول و لطفي السيد، األسس الفنية ملهارات الكرة الطائرة للمعلم واملدرب، 
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 اإلعداد التمرير من أعلى
 أن يقوم به مجيع الالعبني. ستطيعي -
 بمبلعب الفريق املناس يوجه للمكان الشاغر -
اىل املعد أو من املهاجم إىل  هاجميتم من امل -

 .ملهاجممهاجم 
كة من هناية امللعب ابجتاه الشب التمرير يكون -

 لذلك فطرق التمرير خمتلفة.

 .نخفض )املعد(املعب يؤديه الال-
فقا البعد واالجتاه واالرتفاع وو  يتم توجيهه حسب -

 ملميزات املهامجني.
حتضري لعمل هجومي ويكون من عند الالعب   -

 املعد إىل املهاجم.
 يتم من أمام الشبكة وموازاي هلا.يف غالب األحيان  -

 ( ميثل: الفرق بني التمرير من أعلى ابألصابع واإلعداد.8اجلدول رقم )
 :الصد-00

 املنافس ملعب من ساحقاً  املضروبة الكرة ابعرتاض األمامي الصف العيب من أكثر أو العب قيام عملية وه 
  الكرة وصدها مللعب املنافس وملس للشبكة العليا احلافة مستوى فوق اليدين كلتا أو اليد برفع الشبكة من ابلقرب

 .(421، صفحة 4991دليل املعلم واملدرب والالعب،  )وديع فرج، الكرة الطائرة
 قنية وتكتيكيةمن خصوصيات ت أتثرا مباشرا يف خطط اهلجوم وذلك ملا حيوزه و الكرة الطائرة تتأثر هبذه الصد

وإرجاعها  ةكمستوى الشبيسمح إبيقاف الضربة الساحقة عند  دفاعيالثاين هجومي و األول  وابختاذه شكلني
الالعبني أثر بعدد قد تتفاعلية عملية الصد إلعادة بناء اهلجمة من جديد، و  من قوهتا ملنافس أو احلدجلهة الفريق ا

عملية  كية فالصدكذا اخلربة التكتيعلى االرتقاء اجليد وسرعة رد الفعل و اركني يف هذه العملية ومدى قدراهتم املش
ريق الوثب إىل أقصى ن طعالعبني ثالثة  وأعبني العب أو المبواجهة الشبكة وقريبا منها ويتم تنفيذها من  تتم

مام قليال حيث يكون حائط الصد مقابال ابجتاه الكرة عند أداء العملية ) عملية ارتفاع ومد الذراعني عاليا ولأل
 (ferhmer jackermenm, 1990, p. 151) الضربة الساحقة ( ومن قبل الفريق املضاد
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 مهارة الصد. أداءميثل: ( 4الشكل )
 يف عملةاألخرى املست ملهاراتاب مقارنة تقريبا % 20 بنسبة الصد مهارة تستعمل :الصد أمهية -00-0

 مهامجه منع وذلك عن طريق املنافس الفريق عزم تثبيط يف فعالة أمهية كبرية حيث يعترب أداةلصد لو  الطائرة، الكرة
 سالح يعترب حيث للفريق، الرئيسي اهلجوم سالحويعترب أيضا  الشبكة، أعلى ساحقضراب  الكرة ضرب من

 من نقطة إما بطريقة مباشرة بصد %51على احلصول  للفريقميكن  واجليد وبفضل الصد القويالرئيسي  الدفاع
 استخدام إىل هودفع املنافس إرابك الفريقخالل وذلك من  مباشرة غري بطريقة أو لعب املنافس،الكرة وإعادهتا مل

 امللعب من كبريا جزءاً  الصد حائط بناء ويغطي الصد، حلائط جتنباغري جمدية ال الساحقة من الضرابت جمموعة
طية تغطلوبة وذلك لملالوضعيات ا ختاذاب الدفاع من العيب فريقه ابقي أفراد قومي كما القوية، هجمات املنافس ضد

 (421، صفحة 4991)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب،  .امللعب األخرىمناطق 
و لصد الضرابت اء عن امللعب أاجلانب الدفاعي سو  يفيف الكرة الطائرة  األساسية املهارات من الصد إن مهارة

فى، )طه مصط .هلجوميةاهلجومية على الشبكة من خالل منع مهامجي الفريق اخلصم من إجراء الضرابت ا
 (426، صفحة 4999

 ظهورو يهدف حاصد الصد إلفشال هجوم الفريق املنافس ،  :الصد حائط ملهارة الفين األساس -00-8
 كونه يف أمهية كربى الصد ائطوحل الساحق، الضرب بظهور مرتبطاً  انك الطائرة الكرة يف الصد حائطمهارة 

 الفريق انتباه يشتت فهو النقاط، على احلصولوحيول دون جناح هجوم اخلصم و  الساحقة الضربة وةق تصمي
 عن للدفاع الفعالة املثلى والطريقة األول الدفاع خط هو الصد وحائط وإرابكه، تركيزه عدم إىل ويؤدي املنافس
 مع ابلذكاء تتصف مواجهة معركة يف ابلصد القائم يعد ولذلك النقاط، إحراز وكذلك املنافس الفريق هجوم

)سعد زغلول و لطفي السيد، األسس الفنية ملهارات الكرة الطائرة للمعلم واملدرب،  (.ملنافس)ا املهاجم الالعب
 (78، صفحة 3114



تطوراهتا ومهاراهتاطائرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكرة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
46 

 

 :الصد مهارة أنواع 3-11-
 جهة يف الصد عملية بعدطها سقو د الكرة ليتم املهارة صهذه  يف يتمو  :الدفاعي الصدمهارة -00-3-0

 لتحضريا يف يستغلها أن للفريق ميكن حيثتكون قد قلت قوهتا وفقدت خطورهتا  حيث املدافع، الفريق ملعب
  جديدة. ساحقة لضرابت

 من قريبة متوازنة الصد حلائط املكونة األيدي تكون اهلجومي الصد أداء عند :اهلجومي الصد-00-3-8
 الكرة ضرب حملاولة الصد أثناء واليدان الذراعان فتتحرك املنافس ملعب حنووتتجه لألسفل قليال أي  ،الشبكة

 .املنافسوسقوطها داخل ملعب 
 :امللعب عن الدفاع-08

 ومتريرها الصد حائط من املرتدةالكرة  أو املنافس من ساحقاً  ضرابً  املضروبة الكرة استالم هو امللعب عن الدفاعو 
 امللعب، أو ارجاعها يف ملعب اخلصم.ألعلى هبدف توجيهها لزميل يف من أسفل 

 :امللعب عن الدفاع أمهية-08-0
وغالبا  الدفاع عن امللعب هو تقليل خطورة اهلجمات للفريق اخلصم والوقوف دون احرازه نقاطا  من اهلدف إن

عن امللعب   الصد يف وقت الدفاع،كما تتم مهارة امللعب  من اخللفي اجلزء يف للمنافس الساحق الضربيكون 
احلقيقة عكس  ، ولكناملباراةيف  14 %بنسبة املهارة هذه وتتكرر ذاته، للفريق ابلنسبة اهلجوم عملية تغطيةل

 مجيع من% 23 خالهلا  الفريق ويسجل اللعب، يف الفشل حاالت من41%ذلك إذ أن امهاهلا يؤدي اىل 
 جدا املنخفضة الكرات حالة يف تستخدم وهي اللعب، نتيجة يف اأمهيته بوضوح تظهر ذلك خالل ومن النقاط،

  .اجلسم عن جدا والبعيدة جدا، والسريعة
هنا حتتاج مستوايت عالية من القوة االنفجارية للرجلني والذراعني وسرعة رد هذه املهارة من املهارات الصعبة إذ أو 

، 4991)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب،  الفعل حنو الكرة وكذلك الرشاقة والرتكيز
 (451صفحة 

 (:املنخفض الدفاع) امللعب عن الدفاع ملهارة الفين األساس-08-8
 مع الرتكيز اجليد سرعة رد الفعل والقوة االنفجارية للرجلنييد الصفات واملتطلبات تتمثل يف رة عداحتتاج هذه امله

 :يلي ما مراعاة البد من امللعب عن الدفاع أداء وعند ،املضروبة الكرة إليه املوجه لمكانوحسن التوقع ل
 ويكون الدفاعي العمل إجنازمن شروط  سريعا الكرة مكان إىل والوصول(التوقع)املسبقة واحلركة االستجابةإن -

 .ابهلجوم املنافس قيام قبل ذلك
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 وبزاوية اجلسم أمام مفروداتن اليدان حيث املنخفض (القرفصاء نصف وضع يف الوقوف) الوضع اختاذمراعاة -
 اإلمكان. قدر األرض من اجلسم ثقل مركز يقرتب وأن اجلذع مع مناسبة

 مت اليت الكرة تكون حيث الدفاعي العمل يتم وأن ابهلجوم قيامه قبل املهاجم مراقبة مع الكرة طريان خطتتبع -
 .ذلك أمكن ما بامللع داخل عنها الدفاع
ل حيث يتم التدريب وفق شروط وظروف مثشرط أساسي عند تدريب الالعبني على العمل الدفاعي  يوجد

)سعد زغلول و لطفي السيد، األسس الفنية ملهارات الكرة الطائرة   .الرمسية بارايتامل يف اللعب ومواقفاالت ح
 (83، صفحة 3114للمعلم واملدرب، 

 (:املنخفض الدفاع) امللعب عن الدفاع أنواع-08-3
من أكثر أنواع الدفاع من حيث االستعمال يتم فيها التحرك من  :الوقوف من ابليدين الدفاع-08-3-0

املراد تغطيتها حسب اخلطة الدفاعية للفريق وتوقع مكان الكرة، حيث يتم ثين الركبتني ما  الناحية الالعب حنو
 ن أما القدمني فتكون ابلتوازي مع تباعد بينهما بقدر عرض الكتفني واجلذع بشكل عمودي.أمك
يستخدم يف حالة الكرات القوية واليت تكون قريبة من الالعب  :الوقوف من واحدة بيد الدفاع-08-8-3

 .يهالأو ابجلانب حيث يتم ضرب الكرة ابليد املقبوضة أو الرسغ أو بداخل الساعد يف حال الوصول ا
 عند وجود من الدفاع النوع هذا خدميست :املتدحرج ابلسقوط واحدة بيد أو ابليدين الدفاع-08-3-3

 ال الالعب فإن واخنفاضها الكرة مسار يف سرعةنتيجة لوجود و  الالعب، جبانب (م 1-2) حوايل تبعد كرات
 .الكرة ملقابلة للجانب واحدة ذراع أو ذراعيه حيرك فإنه ولذلك الكرة، خلف ليكون جسمه بكامل التحرك ميكنه
 حال يف خدم الدفاع ابلسقوط الغاطسيست :الغاطس ابلسقوط واحدة بيد أو ابليدين الدفاع-08-3-4

 اليت الكرات حاليف  وكذلك ،(فأكثر م 2)حوايل  مسافةبعد  وعلى لالعب جنبا أو أماما تكون كرات وجود
 السقوط قبل ولعبها الكرة جتاه غطس حركة بعمل خالله الالعب يقوم ألسفل، شديد ابحندار ساقطة تكون
 .بتمريرها آخر زميل يقوم لكي اهلواء يف الكرة على إلبقاءوهبذه الطريقة ميكن ا األرض، على
 فوق مريرهالت بقوة اليدين إبحدى الكرة ضربب هو أن يقوم الالعب (:السحق) الساحق الضربمهارة -03

 (24، صفحة 3144)أمحد فار ،  .قانونية بطريقة داملضا الفريق ملعب إىل الشبكة،
 للكرة الالعب ضرب عن عبارة سمى يف بعض األحياني كما اهلجومي الضرب أو الساحق الضرب وعملية
 .ساملناف ملعب حنو ألسفل وتوجيهها للشبكة الراسي املستوى فوق ابلكامل لعبورها بقوة اليدين إبحدى

 (55، صفحة 4999)مصطفى طه و عبد الدامي، 
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 يف الكرة وضرب الصد، حائط دفاع إخالل تتطلب وهي للفريق، الثالثة اللمسةة هي الساحق ةالضرب عتربوت
 القوةو  داءاأل يف الدقة تطلبي األخري وهذا املنافس، فريقلل الصد حائط دفاع فيه التصدي من يصعب مكان

 .التعلم عملية يف املهارات أصعب من واحدة تعد فهي لذلك الالزمة
 الالعب ميتلكه هجومياً حا سال حيث تعترب للفريق، احلاسم والفوز النقاط كسب يفوهام  كبرياً  أتثرياً  املهارة هلذهو 

 األداء يف والدقة لتوافقوا والسرعة العضلية القوة من عالية متطلبات الساحق الضرب مهارةلفذا وهل الضارب؛
 (john, 2003, p. 632)  .احلركي

ل أكرب إىل أن الضرب الساحق يشك العاملية اإلحصائيات تشري حيث:الساحق الضرب مهارة أمهية-03-0
 ومن اهلجومية املهارات خالل تكون املباراة نقاط من% 21 أن حراز نقاط للفريق، حيثمهارة تساهم يف إ

  اللعب خالل املهاراتلباقي  ابلنسبة اهلجومية الضرابت أداء تكرار نسبةكانت و  ،اهلجومية الضربة مههاأ
 نسبة أعلى ممثلة بذلك ،61.89% اإلجيايب أتثريها نسبة بلغت كما ،تكرار نسبة كربأ متثل وهي %31.39

، صفحة 3144)أمحد فار ، . 3113عام رجال العامل بطولة يف وذلك ،األخرى املهارات ابقي عن إجيايب أتثري
24)  
 21% سبةلن أهنا تصل حيث للفريق، جلب نقاط يف األول السالح تعد مهارة الضرب الساحق حتديدا كما
 (jonthan, 2003, p. 02) .املباراة يف النقاط إلحراز األوىل الوسيلة وتعد األخرى، املهارات بقية من

 تاجوحت سال،اإلر احلصول على  أواملباراة هو احلصول على نقاط يف  ضرب الساحقال ويعد أهم أبرز هدف ملهارة
القامة، وقوة عضالت  وارتفاع ابلنفس،من الالعبني يتميزون ابلسرعة وحسن التصرف والثقة معني  هذه املهارة نوع

 الوثب والضرب، والدقة يفعضلي، والقوة االنفجارية والسرعة احلركية الفائقة والرشاقة والتوافق العصيب الالرجلني 
)فهمي، اسكندر،  .توجيه الضرابت إىل نقطة معينة ابإلضافة إىل اهلبوط الصحيحمع الدقة يف يف األداء احلركي 

 (55-51ت ، الصفحا4998و بطريس، 

 تلعب دون أنيف السابق كانت لعبة الكرة الطائرة :الساحق الضرب هارةألداء م الفين األساس-03-8
 اخلايل مكانلل وتوجيهها الكرة ضرب على االعتماد أن ظهر الوقت رورمع مو  يستعمل فيها الضرب الساحق،

 سريعال األداء إيقاعوجود فرق تستعمل السيما يف ظل  ،فعال هجوم يعترب أسلوب ال املنافس الفريق ملعب يف
 جديدة طريقة ظهور من البد كان لذلكو  املباراة، من فرتة أي يف امللعب أجزاء تغطيةميكن  خالله من والذي
، أما يف الوقت احلديث املختلفة أبنواعهاهذه املهارة  ظهرت وهنا والسرعة، القوة عنصري فيها يتوفر الكرة لضرب

 وحسن املالحظة بقوة الضارب ميتع أن البد من لذلك الفريق، ومستوى قوة قا ت طريقها عن أصبح فقد
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ء هذه ألدا والرشاقة احلركة وسرعة واليدين لرجلنيا عضالت وقوة القامة طول من األفضل أن حيوز و التصرف
)سعد زغلول و لطفي السيد، األسس الفنية   .املطلوبة وابلطريقة املناسب التوقيت رة أبفضل صورة من حيثاامله

 (72، صفحة 3114ملهارات الكرة الطائرة للمعلم واملدرب، 
 

 :الساحق الضرب أنواع-03-3
 ،البطنية املستقيمة العضلة نقباضوجترى هذه الضربة من خالل ا :املواجه الساحق الضرب-03-3-0

 ركةحذ تغطي اليد الكرة إلكساهبا عملية ضرب الكرة إخالل  الكتف والذراع من لتحريك العاملة العضالتو 
 قوة أكرب إلحراز والعضد الساعد بني قائمة الذراع زاوية وتكون ،الضرب أثناء يف بكامله الذراع مبرجحة دوران
 .الساحقة الضربةبعد 
 اب ويقوماالقرت  عملية أثناء يف قليل دوران يكون هناك :ابلدوران املواجه الساحق الضرب-03-3-8

 اجتاه يف تتابع حركة الذراع تتبع مث ،املواجهة الضربة ألداء االستعداد أثناء الضاربة اليد كتف بلف الالعب
 (418، صفحة 4994)عصام الدين الوشاحي ،   .الدوران

يث طريقة األداء والتنفيذ وطريقة ختتلف هذه الضربة ح (:اخلطايف) أو اجلانيب الساحق الضرب-03-3-3
 إليها، مائالً  أو للشبكة موازايً  يكون ما غالباً  اخلاطفة الساحقة بةالضر  ألداء االقرتابحيث  ،االقرتاب ألدائها 

 يف جانباً  متأرجحة فتكون الضاربة الذراع حركة أما القدمني، بكلتا أو واحدة بقدم إما والوثب االرتقاء ويكون
 بلف الالعب يقوم الضربة تنفيذ أثناء ويف الرأ ، فوق الكرة لتقابل أعاله إىل اجلنب أسفل من دائرية حركة
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  الضرابت أصعب من الضربة هذه عتربوت ، للشبكة مواجهاً  اهلبوط يكون ما وغالباً  الضربة أداء حلظة اجلسم
 .املنافس للفريق خداعاً  وأكثرها

 وذلك الكرة أو بدون دوراهنا، بدوران إما الضربة هذه وتؤدى: ابلرسغ الساقط الساحق الضرب-03-3-4
 بدقة تنفيذها من يتمكن حىت ابلرسغ الضربة وأداء مباشرة الكرة مالمسة قبل الضاربة واليد الذراع حركة إبيقاف
 الضربة ألداء كاملة أتهب حالة يف الالعب يكون عندما الضربة هذه تنفذ ،الالعب يريده مكان أي يف متناهية

 (433، صفحة 4999)طه مصطفى، . اخلصم اجأةفمل
 وأبصابع هلا نقطة أسفل من الكرة ملسم فيها تتتم هذه الضربة ابخلداع ي :اخلادع الساحق الضرب-03-3-5
 الضرابت أنواع إحدى لتنفيذ الالعب أتهبها  بعد تميو  خلفه وتسقط الصد حائط فوق قو  الكرة لتعمل اليد

 .(451، صفحة 3113)اكرم زكي خطايبية ،   .ىل أعلى نقطة بعد هناية الدفعبقوة، بعد وصوله إ اهلجومية
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 :خالصة
 ايعد اتقان مهارات الكرة الطائرة أفضل وسيلة للوصول ألفضل النتائج، لذلك البد من الرتكيز على تعليمه
 للفئات السنية الصغرى للوصول ألعلى مستوى من األداء املهاري عند وصل الالعب للمراحل السنة الكربى،

يها اجلانب وذلك لألمهية واملكانة اليت يكتسوأهم مهاراهتا  لعبة الكرة الطائرةخصائص  هذا الفصل تناول يفوقد 
 ببعضها ارتباط هلا املهارات هذه أن الباحث طالبال يرى العموم وعلىت ين هلذه الرايضة يف حسم املبارايالتق

 العناصر تكون أن ينجاهدنا حاول وقد الطائرة، الكرة يف املهارية املتطلبات هي واحدة وحدة لتشكل البعض
حيث  للربط، كعنصرين فيسيولوجيةوال البدنية القدرات من انطالقا املهارية ابملتطلبات املباشر االرتباط هلا املقدمة

.للوصول اىل أفضل أداء مهاري ممكن هذين العنصرين مها األسا  يعترب



 

 
 

 

 

 الفصل الثالث
 املتطلبات البدنية

يف  جيةوالفيسيولو 
ةالكرة الطائر 
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 :متهيد

 البدين اإلعداد من انطالقا العليا، وهذا املستوايت إىل الالعبني لوصول األسا  تطوير القدرات البدنية عدي
 البدنية والفيسيولوجية يف وحتسني القدرات لتطوير الزاوية حجر ميثل الذي ضرييةالتح للمرحلة واخلاص العام
 .الطائرة الكرة

 وتشكل املتطلبات البدنية والفيسيولوجية أمهية قصوى يف الربامج التدريبية السنوية ألهنا املدخل األويل للمنافسة
 اجملال هذا يف الباحثني على حتم خصصية ماالبدنية العامة والت املكوانت كل على اعتماداً  وذلك الرايضية،

 والتنفسي الدوري ابجلهاز املتعلقة التفاصيل دقأعلى  اجلانبني البدين والفسيولوجي واالطالع يف التعمق
 جناعة. أكثر التدريب عملية تكون حىت البدنية والصفات
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 االعداد البدينأوال: 
واخلاصة ابللعبة  العامة البدنية الالعبني قدرات تطوير عداد البدين هواهلدف من اال :البدين اإلعداد مفهوم-0
، خالل املبارايت جيدة ورةصداء واجباهتم البدنية بأ وذلك ليتسىن لالعبني، كايفاتقاهنا ابلقدر الالتحكم فيها مع و 

الطائرة قدرات  لكرةرايضة اوحتتاج على صعوابت املهارات اخلاصة ابلكرة الطائرة،  ولكي يتمكنوا من التغلب
 املستوايت العليا.و ناسب تبدنية عالية ت

 اللياقة عناصر الالعبني إكساب فيها من يتم اليت العملية هو االعداد البدين يف الكرة الطائرة"ويعرفه السيد 
 ."قدراته به تسمح حد ألقصى للرايضي البدين األداء مستوى ورفع ،وازنةومت شاملة بصورة البدنية

 للفرد التدريبية احلالة مستوىاهلدف منها رفع  تطبيقية عمليةعبارة أبنه  البدين اإلعداد فيعرف اخلالق عبد أما
 لتحقيق لبدايةا مفتاح وهو الرايضي األداء يف النجاح مقومات واحلركية، كما أنه من أبرز دنيةبال اللياقة إكسابهو 

متطلبات  ملواجهة والنفسية الوظيفية ه البدنيةإمكاانت تطويرالعالية حيث يسمح للرايضي ب الرايضية املستوايت
 .النشاط املمار 

 : البدين اإلعداد أمهية -2
 يكتسي اإلعداد البدين لالعبني أمهية كربى يف تطوير قدرات وإمكاانت الرايضي اليت هي أسا  األداء 

 القدرات أن املختصني يرى أغلبو  الرايضي، تبىن عليها برامج التخطيط والتدريب ساسيةة أز ركي حيث أصبح أول
 البدنية اللياقة قمة إىل للوصول الالزمة اخلاصة املكوانت بقية عليه قومت الذي األساسي املكون هي العامة البدنية
 :التالية النقاط يف ظهر واضحاي والذي

 .الرايضي مستوى وتطوير تنمية يف التدريب خلطةول هدف أ هو البدين اإلعداديعترب -
 واألنشطة الرايضي النشاط يف األداء مستوى بزايدة للرايضي احلركية اللياقة رفع على ساعدي البدين عداداإلإن -

 .املختلفة
 التدريب عن الالعب انقطاع عند البدنية وخاصة التدريبية الالعب حالة على للمحافظة هدفي البدين اإلعداد-

 .مثال اإلصابة عند
 استعدادهم ومدى الرايضية املواهب كشف على ابلعمل الناشئني عند يلرايضل اهزيةاجلشف لك مؤشرا يعد-

 املناقشة  تقبل ال اليت العريضة والقاعدةألسا  ا هو البدين اإلعداد يكون وهكذا الرايضي، النشاط ملمارسة
 (41-19، الصفحات 3118)لطفي السيد،  .أمهيتها حول
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 : الطائرة الكرة يف البدين داإلعدا -3
العداد البدين ألخرى وله نوعني، الإلعداد البدين دورا كبريا يف االرتقاء مبستوى الرايضي على غرار الرايضات ا

العام الذي يعمل على رفع القدرات بصفة شاملة ومتزنة واالعداد اخلاص الذي ينمي القدرات والوظائف اخلاصة 
 .(32، صفحة 4998)البيك و شعبان،  ة الطائرة(بنوع النشاط الرايضي )الكر 

األساسية  البدنية والعناصر الصفات رايضيالويهدف هذا النوع إلكساب  : العام البدين اإلعداد1-3- 
 عناصرال أن إال وتصنيفها، حتديدها حول وحث نقاش حمور الزالتو  كانت البدنية القدرات أن الرغم وعلى

يف  بتنميتها االهتمام جيب واليت والتوازن والرشاقة واملرونة والتحمل والسرعة العضلية القوة يف تنحصر األساسية
  (31، صفحة 3113)خيون،  .مبكر وقت

 األساسية، واهلدف املهارات لتعلم ابلنسبة خاصة اتباعها جيب اليت األسس أهم من العام البدين اإلعداد ويعترب
 اجلسم إعداد كان كلما أنهف البدين اإلعداد يف املختلفة لألنواع وابلنسبة لالعب، البدنية القدرة تنمية هو منه

 الكرة تدريب يف هاما عامال العام البدين اإلعداد و وسريعا، سهال احلركة أداء تعلم كان كلما صحيحا إعداد
 اللعبة يف وحتديدا الالعب، لدى ومتزنة شاملة بصورة البدنية اللياقة مكوانت رفع خالله من يتم والذي الطائرة،

 فرتة يف كبرية بصورة أمهيته وتكمن اخلاص، اإلعداد عليه يتأسس والذي للبدن كامل إعداد وهي التخصصية
 وحيسن متزان، منوا القدرات ينمي العام البدين اإلعداد فان لذاو  (339، صفحة 3115)عبد اخلالق،  .املبارايت

)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل  .ىاألخر  األعضاء وبقية الدموية والدورة كالقلب الداخلية اجلسم أعضاء وظيفة
  (334، صفحة 4991املعلم واملدرب واالعب، 

 البدين العام: االعداد أهداف 1-1-3- 
  .الرايضي للفرد البدنية لقدراتاو  اإلمكاانت يعمج يعمل على تنمية-
 واكتساب الداخلية لألعضاء الوظيفية لإلمكاانت العام التطوير خالل من الرايضي للتخصص األسس تطوير-

 .املمار  الرايضي النشاط نوع يف التقدم إىل تؤدي عديدة ومهارات قدرات
  .الرايضي النشاط بنوع اخلاصتني واخلططية الفنية النواحي من عايل رايضي ىملستو  األسس وضع-

 : ى اإلعداد البدين العامحمتو  2-1-3-
القوة  الصفات البدنية الشاملة اليت أمهها احلصول على بغرضالالعب  قوم بهالنشاط احلركي الذي ي فيه-

 .العام اإلعداد مكوانتما تسمى  وهي التوازن املرونة الرشاقة، التحمل، السرعة، العضلية،
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 بصورة الرايضي جلسم املختلفة احليوية األجهزة فيها تعمل السابقة العناصر معظم تتضمن اليت التمرينات كل-
 .ومتزنة شاملة

 : اإلعداد العام خصائص 3-1-3-
  .العام اإلعداد خالل من البدنية اللياقة عناصر مشولية-
 .التخصص متوسطة أو ةقليل فيه املستخدمة التمرينات-
  .ألخرى رايضة من له املخصصة الزمنية الفرتة فتلخت -
  .األكثر إىل األقل من احلمل بدرجات االرتفاع خالل التدرجيتم خالله -

 االعداد البدين العام: واجبات 4-1-3-
 بصورة اجلوانب لاملتكام البدين النمو مبدأ حتقيق تتضمن وسائل للرايضي العام البدين اإلعداد يتضمن أن-

 .فعالة
  .املمار  النشاط خصائص للرايضي العام البدين اإلعداد يعكس أن الضروري من-
  .املهاري لألداء األساسية املتطلبات وتوفري تنمية يف املسامهة-
  .والرايضة ابلتدريب تتعلق ومعلومات معارف اكتساب على العمل-
 (32، صفحة 3118)لطفي السيد،  .واالجناز بللتدري الرايضي لدى الدافعية مستوى تطوير-

 : اخلاص البدين اإلعداد2-3- 
 التمرينات نتيجةور تطوتاهلدف من االعداد البدين اخلاص هو الوصول ابلالعب ألعلى مستوى يف اللياقة البدينة ،

 اخلاص، والتحمل السرعة مثل البدنية الصفات مترينات أيضا تشمل كما املنافسة طبيعة من تقرتب واليت اخلاصة
 هذه خالل متساو   بشكل املنافسة مترينات توزيع ويتم التخصصي ، االجتاه للتدريب الكلي احلجم على يغلب و

 اخنفاض يعين ال هذا أن إال اخلاصة ابلتمرينات االهتمام من زايدة زايدة حجمها مع هنايتها وابلرغم مع الفرتة
 ابلنواحي االهتمام ومي أيضا خالله مراعاة األوىل، الفرتة حتقيقه خالل سبق ما على للحفاظ العامة ناتالتمري
 الفين، ابألداء املرتبطة البدنية الصفات تنمية أحدمها اجتاهني يف ذلك يتم ما وعادة ابملنافسة، املرتبطة الفنية

، صفحة 3143)أمحد عبد الفتاح، التدريب الرايضي املعاصر، يف اجلهد  داجتاه االقتصا يف األداء حتسني واألخر
392) 

 مؤثر االرتقاء مبكوانت القدرات البدنية اخلاصة هبدف أتهيل الالعب بدنيا وحركيا بشكل هدفه بشكل عامو 
 والقدرة كاملرونة البدنية القدرات ةبتنمي االهتمام يف وينحصر الطائرة، الكرة يف املهارية املتطلبات يف واجيايب
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 فالقدرات أخر، إىل نشاط من ختتلف البدنية املتطلبات أن جند عامة وبنظرة والدقة، والتوافق والسرعة والرشاقة
 أخرى انحية ومن انحية من هذا الطائرة الكرة لالعب البدنية القدرات عن ختتلف الطاولة كرة لالعب البدنية

 مكوانت من مكون إىل افتقاره حالة يف املهارية املتطلبات من العديد إتقان يستطيع ال ار املم الرايضي أن جند
 .املهاري املستوى تدين إىل يؤدي مما البدنية القدرات
يف حمتوايهتا لكل مهارة من  وختتلف غريها دون بدنية قدرات على تركيز هو الطائرة الكرة يف اخلاص واإلعداد
 .(397، صفحة 4996)زكي خطابية، املهارات 
 تتناسب اليت التمارين استخدام من خالل الطائرة الكرةيف رايضة  اخلاص البدين ابإلعداد االهتمام إن ضرورة

)وديع فرج، الكرة  اللعبة يف ملستواه املباشر البناء على تعمل حيث الالعب منو وخصائص لعبةلا خصائص مع
 .(334، صفحة 4991الطائرة دليل املعلم واملدرب واالعب، 

املمار  حيث أن نوع  النشاط لنوع الضرورية البدنية القدرات هو تطوير اخلاص البدين اإلعداد كما أن هدف
 كنهمي العب الكرة الطائرة الفمثال يف رايضة ال الضرورية، البدنية الصفاتالرايضة املمارسة هي اليت حتدد نوعية 

 مميزات اخلاص ولإلعداد عاليا الوثب على تساعد اليت السفلية األطراف عضالت لقوة تقارهاف عند السحق إتقان
 هي:

  .والتكتيكي التقين االرتقاء على ساعداليت تتنمية الصفات البدنية   -
 .تنميتها ميكن اليت الضرورية البدنية الصفات حيدد الذي هو التخصصي احلركي لنشاطا طابع  -
 البدنية القدرات لتطوير األساسية والقاعدة البدين اإلعداد لربامج الثاين الشق االعداد البدين اخلاص هو -
  (86، صفحة 4998)عادل الرشيدي،  .اصةاخل

ع االعداد البدين اخلاص متيزه عن النو  هناك بعض اخلائص يتميز هبا االعداد اخلاص: خصائص 1-2-3-
 الثاين هي:

  .املمار  النشاط نوع على املؤثرة البدنية اللياقة عناصريهتم برفع كفاءة -
 .داءاأل يت تشارك يفال البدنية القدرات مثل املسابقة من املستمدة البدنية اللياقة عناصر شملي-
  .العام البدين اإلعداد يف مةاملستخد من أعلى بدرجات تتميز األمحالاستخدام -
  .ختصصية طبيعة ذات تكون املستخدمة التمريناتالنشاطات و -

 :أهداف االعداد البدين اخلاص 2-2-3-
 العبال وتزويد املمار  النشاط بنوع اخلاصة والقدرات الصفات تطويريهدف االعداد البدين اخلاص ل-
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  .جلانب املهاري للنشاطاب
  .التخصصي األداء ملتطلبات صيةالتخص التنميةمراعاة -
  .عليها واحلفاظ العامة البدنية القدرات تطوير يف املسامهة-

 : واجباته 3-2-3-
  .اخلاصة البدنية اللياقة ملستوى احملددة الفسيولوجية القدرات نميةت-
  .حمدد بشكل اخلاصة البدنية اللياقة عناصر من خمتارة مركبة أو فردية عناصر نميةت-
  .حمدد خططي أو مهاري عنصر وتنمية رتطوي-
، 3118)لطفي السيد،  التخصصية والرايضة التدريب عن بدنية ومعارف معلومات اكتسابالعمل على -

  .(36صفحة 
 : حمتواه -4-2-3

  .التخصصي النشاط فسيولوجية تنمية على تعمل اليت يشمل كل التمارين-
  .املنافسة أثناء الرايضي يؤديه الذي الكلي احلركي شاطالن نوع-
  .املمار  الرايضي النشاط نوع من عناصر تتضمن اليت التمرينات يشمل-

 : اخلاص البدين واإلعداد العام البدين اإلعداد بني التوازن 4-
 العام البدين عدادلإل املخصصة تلك حساب على اخلاص البدين لإلعداد املخصصة األزمنة زايدة عدم ضرورة-

 .الناشئني لدى وخاصة
 مهملني اخلاص البدين اإلعداد على كبرية بدرجة تعتمد للناشئني تدريبية برامج خيططون املدربني بعضإن -

 .العام البدين اإلعداد
  :منها ميزاتجمموعة من امل املبكرة السنية املراحل يف العام البدين إلعدادل حيث أن-
 حيقق مما الوظيفية لألجهزة النمو معدالت مع العام البدين اإلعداد خالل من املقدمة الاألمح درجات توافق-

 .األداء يف وثباات انتظاما
 املهاري األداء على اجيابيا يؤثر مما والتدريب التعلم نتيجة العضلي العصيب التوافق كفاءةيزيد ويطور من  -

 . (417-416، الصفحات 3114براهيم محاد، )ا واخلططي
 البدين اإلعداد حتقيق يف ساعدي العام البدين اإلعداد أن حيث بينهما الفصل عدم اخلرباء يرى نظرا لذلكو 

 .البدنية للقدرات العامة التنمية خالل من وذلك مباشرة غري أو مباشرة بصورة اخلاص
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 الفرتة التدريبية
 د البدينالنسبة املئوية لإلعدا
 اإلعداد البدين اخلاص اإلعداد البدين العام

 
 الفرتة اإلعدادية

 30-40% 60-70% مرحلة أوىل
 60-70% 30-40% مرحلة اثنية

 70-80% 20-30% فرتة املنافسات
 20-30% 70-80% الفرتة االنتقالية

 ملوسم.( ميثل: النسب املئوية لإلعداد البدين العام واخلاص خالل ا3جدول رقم )
 :البدنية القدرات  5-

 للفرد املكونة ألركانلكن الشيء األكيد أن هناك اتفاق يف أبرز ا البدنية القدرات تعريف هناك اختالف يف
بكل كفاءة  مطلوبة مثالية بقوة اجلسم أعضاء حتريك إمكانية تعين البدنية واحلالة الرايضية، األنشطة يف الرايضي

 تسمح اليت القدرات تلك" البدنية للصفات التايل التعريف ومن خالله يظهر ،ةخالل أداء األنشطة الرايضي
 عديد اتفق وقد البدنية للصفات واملرتبط الشامل التطور أسا  على للعمل واستعداد قابلية للجسم وتعطي

 السرعة، حتمل السرعة، التحمل، شملت الكرة الطائرة لالعب البدنية املتطلبات أن على ابلكرة الطائرة املهتمني
 . (435، صفحة 3112)رضا الوقاد،  املرونة الرشاقة، القوة، حتمل ابلسرعة، املميزة القوة القوة،
 بذل تتطلب خاصة أعمال أداء أجل من املطلوبة الوظيفية القدرات إىل أهنا جمموعة " إبراهيم سالمة ويشري
 (39، صفحة 3111)سالمة،  " ونوعا كماً  املؤدى والعمل ابلعمل القائم ابلفرد ماماالهت مع العضلي اجلهد

 كاملدرسة املختلفة األجنبية املدار  يف وذلك مسميات عدة الرايضي التدريب جمال يف البدنية القدرات فهومومل
 البدنية والصفات الفسيولوجية، والقدرات احلركية القدرات اتاملسمي هذه ومن والروسية، واألمريكية األملانية

 .البدنية واللياقة البدنية والعناصر احلركية، والصفات
 من متكنه يتال والعضوي اجلسمي تكوينه حيث من للفرد السليمة احلالة أن اللياقة البدنية " حسانني ويذكر

)صبحي حسانني، التقومي والقيا  يف الرتبية البدنية والرايضية،  "النشاط نواحي يف مبهارة جسمه استخدام
 .(365، صفحة 3111
 على اجيايب أتثري خاصة به وذات بدنية بقدرات الفردية أو اجلماعية األلعاب من لعبة لكل الفين األداء ويرتبط

 .األداء مستوى
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 عالقة هناك أن مراعاة ضرورة مع املمارسة، اللعبة ومتطلبات بيعةلط طبقاحتدد  بدنية قدرةأي  أمهية كما أن
 تطوير ،كما ميكن(83، صفحة 3115)عبا  أبو زيد، األساسية  البدنية القدرات خمتلف بني وثيقة ارتباطيه

 تطوير يف كبري بقدر تسهم اليت طةاألنش أحد ابعتبارها التخصصية البدنية التمرينات خالل من القدرات هذه
وإلتقان  (21، صفحة 4997)زهران،  .ابلسرعة املميزة والقوة واملرونة والتحمل والسرعة كالقوة البدنية القدرات
 وإتقان بتثبيت يف تسمح فهي واخلاصة العامة البدنية القدرات من العديد توافر البد من الطائرة الكرة مهارات

 .(436، صفحة 3112)مخيس،  أداء متكامل إىل للوصول املهارية احلالةمستوى  على ينعكس مما املهارة
 :الطائرة الكرة يف البدنية ماهية القدرات-6

وى اجليد يف القدرات تقر للمستللقدرات البدنية دور كبري يف جناح املستوى املهاري وابلتايل فالالعب الذي يف
البدنية التخصصية سيواجه مشاكل كبرية يف اتقان املهارات األساسية للرايضة، وعليه فمن املهم العمل على 

 الكرة يف البدنية القدرات ويرى املختصون أن أهم املهاري األداء تطويرلإلسهام يف  البدنية القدرات حتسني
 والسرعة، واملرونة، والرشاقة، االنفجارية، ابلسرعة، القوة املميزة والقوة والسرعة حملوالت العضلية القوةهي  الطائرة
 .الطائرة الكرة يف قدراتأهم الك والدقة،

 إىل الدفاع من االنتقال وضرورة طويلة لفرتة املباراة الستمرار الطائرة الكرة لالعب البدنية القدرات أمهية عودوت
 والتحمل واملرونة والقدرة السرعة يتطلب والذي اهلجومي، الضرب ألداء تكررامل والوثب وابلعكس، اهلجوم

 (52، صفحة 4995)حجاج، والدقة  والتوافق والرشاقة
عد العمل وبعقبات التقدم ابلنسبة للفريق الياابين  إحدى كانت القوة حيث ذكر ماتسيوداير وقد أشار إىل ذلك

 فرق مجيع ويكتسح الفوز حيقق جعله مما الفريق على كبريا أتثرياذلك  هبا قد أثر طويرها وتدريبها واالرتقاءعلى ت
 .الطائرة الكرة يف والرسغ لألصابع مهم القوة عنصر أن نورماند األوملبية، ويذكر ميونخ دورة يف العامل دول

 الطائرة، الكرة يف اهلامة البدنية القدرات من حقالسا الضرب للوثب كانت سواء االنفجارية القوة أو فالقدرة
 :هي الطائرة الكرة يف أساسية استخدامات مخسة هلا االنفجارية القوة أن دان نورمان يشري الصدد هذا ويف

 .والصد واهلجوم واالستقبال، والتمرير، اإلرسال
 املبارايتابخلصوص وأن  طائرةال الكرة رايضة يف ضروري مطلبفهو  التحمل أو التنفسي الدوري اجللدأما 

فهي حمددة بوقت لذلك  ليست الطائرة الكرة مباراةف ونصف، ساعتني من أكثر إىل األحيان بعض يف تستمر
خاصة  العضلي العصيب التوافق أمهية علىكد أي أيشحيث أن  ، اجللد الدوري التنفسي من تتطلب مستوى عال

 إحراز وأيضا عملية االجتاه، تغري وسرعة الرشاقةهو  أخر ونكم يفرض الطائرة الكرة ملعب مساحة ضيق وأن
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 املهارات إلجناز املرونة يتطلب واألداء والضرابت الساحقة، واإلعداد اإلرسال يف الدقة مكون دور يربز النقاط
)صبحي والتوازن  احلركي احلسي التوافق مثل البدنية اللياقة مكوانت ابقي مع األمر وهكذا هلا، مدى أقصى إىل

 .(34، صفحة 4997حسانني و عبد املنعم، 
ت هناك زايدة ملحوظة يف أزمنة املبارايإال أنه وابلرغم من أن بعض املهارات هلا زمن حمدد بوقت لكن يبقى 

 .(49، صفحة 3116)عبد احملسن م.، املباراة  ظروفلقد تزيد أو تقل طبقا  تتعدى الساعتني والنصف،

 فقد حنتاج الالعبني بني مقارانتولعمل  الطائرة، الكرة يف قياسها جيب اليت بدنيةال قدراتوجد جمموعة من الي
 البدنية القدرات وتتضمن البدنية الصفات مسمى عليها أطلق ما وأمهها القدرات من قليل عدد مع عاملللت

 :التالية
  لالعب. العمودي قفزال-
  .الفعل رد زمن-
  .القبضة قوة-
 .بسرعة للجانبني التحرك علىالالعب  قدرة-

قسيم بت جاء قد تويودا أن ابلذكر واجلدير التحمل،و  رشاقةلل ابإلضافة والسرعة أما كيش الري فيقسمها إىل: القوة
 :التالية البدنية القدرات إىل البدنية للقدرات

  .العضلي واجللد القدرة : نوتتضم العضلية القوة-
 .الرشاقة-
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 من متوقع غري فجائي حنو علىوكذا حلركة  الفعل رد زمنو ، والتنبؤ الرتكيز على القدرة :وتتضمن احلركة سرعة- 
  .واالجتاه السرعة حيث

 الدوري. ابجلهاز اخلاصة القدراتو  القليب الدفع قوةو  األوكسجني استخدام : فيهو  التحمل-
ابإلضافة  ةللحرك املفاصل قابلية،  متطاطاإل على واألربطة العضالت درةق : وتتضمن املطاطية – املرونة-
  .العضلية للتوترات واالرختاء تناسقلل
  .التوازنو  ،اإليقاعالتوقيت، و  العناصر التالية : : وتتضمن الرباعة – احلركات يف ابلتحكم اخلاصة القدرات-

  .اجلدوى عدمي العقلي النشاط يف موالتحك العضلي، لالنقباض الرتكيز
 ،البدنية باهتالكل مهارة متطل أن حيث ،عالية بدنية قدرات تتطلب الطائرة يف الكرة نافسيةت طلباتمتكما توجد 

 :إىل الطائرة الكرة يف البدنية لقدراتا كما قسم
  .العضلية القوة -
  .املرونة-
  .العضليواجللد -
  .والتنفسي الدوري اجلهازينقدرة وكفاءة -
  (23-31، الصفحات 4997)صبحي حسانني و عبد املنعم، الرشاقة -
 :الطائرة الكرة يف البدنية القدرات مكوانت وعناصر-7
 معظم أداء عليها يتوقف حيث البدنية، القدرات مكوانت من أهم العضلية القوة :العضلية القوة-7-0

فهي  الرايضية، األلعاب من كثري يف البطولة مراتب أعلى إىل ابلفرد للوصول ضرورة وهي لرايضية،ا األنشطة
)صبحي حسانني  ةالرايضي اتواملمارس اتاحلرك عليها تعتمد اليت الدعامات أبرز ومن البدين األداء يف األسا 

 .(47، صفحة 4998و كسرى معاين، 
، صفحة 4991)عالوي م.،  "مواجهتها أو خارجية مقاومة على التغلب يف العضلية القدرة" وتعرف أيضا

94). 
حات، )السيد فر   تعرف القوة أبهنا قدرة العضلة يف التغلب على املقاومات املختلفة )خارجية، داخلية( كما

 . (491، صفحة 3117
بسيوين و ايسني  )عوضالقوة العضلية أبهنا القوة القصوى املستخدمة أثناء اندفاعية عضلية واحدة  وتعرف أيضا

 (474، صفحة 4993الشاطئ، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املتطلبات البدنية والفسيولوجية يف الكرة الطائرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
63 

 

)أمحد عبد الفتاح و   "ضليع انقباض أقصى يف أداؤه للعضلة ميكن للقوة مقدار أقصى أهناويرى نصر الدين 
 .(82، صفحة 3112نصر الدين، 

 اخلارجية املقاومات على التغلب على تساعد قوة من العضالت لدى يكون ما مقدار" ويعرفها حلمي أبهنا
 ." (91ة ، صفح3113)حلمي أبو هرجة،  أنواعها ابختالف

 :العضلية القوة أمهية-7-8
فتشارك يف مهارات  الطائرة الكرة أما يف الرايضات كل يف البدين اجلهد أنواع من نوع أي اجناز يفساعد ت-

 هناك ليكون العضلية القوة من مناسب بقدر املهارية املتطلبات كذلك كلو  الساحق والضرب الساحق اإلرسال
 .أداء

  .والرشاقة والتحمل السرعة مثل األخرى صرالعنا تقدير يف تسهم-
 املطروحة: التقسيمات أكثر من التقسيم وهذا العضلية القوة تقسيم املختصني تناول ولقد

  القصوى القوة-
  القوة حتمل-
 (594، صفحة 4995)ريسان م.،  ابلسرعة املميزة القوة-
 :الطائرة ابلكرة يةالعضل القوة ارتباط-7-3

 ومعطال كبريا عائقا خبصوص ارتباط القوة العضلية ابلكرة الطائرة أن القوة كانت ماتسيوداير ايسواتكاويذكر 
 وكبار القامة طول الالعبني وتوفري إجياد على جاهدا عملت وهلذا الدولية، املبارايت يف السيما اللعبة يف للتقدم
 تعترب القوة أن إىل الطائرة للكرة أونتاريو الحتاد الفين الدير كيش الري ويشري ة،كبري  بصورة بدنيا ودربتهم احلجم

 .(441، صفحة 4997)صبحي حسانني و عبد املنعم،  الطائرة الكرة يف هام عنصر أول
 أنواع أساسية للقوة العضلية هي: ثالثتوجد  :العضلية القوة أنواع-7-4

 :العظمى أو القصوى القوة1-4-7-
 ايزومرتي إرادي انقباض طريق عن عضلية جمموعة أو العضلة تنتجها قوة أكربأبهنا “حسام  طلحة عرفهاوي

  ."اثبت
، )حسام الدين واحدة ملرة التمرين أداء خالل املقاومة ضد عزم من العضلة تنتجه أن ميكن ما مقدار" وهي

 . (45، صفحة 4997
 .(351، صفحة 3112)شحاتة، إرادي  جهد أبقصى بذهلا الالعب من يتمكن قوة أكرب أهنا“ وتعرف على
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 :الطائرة ابلكرة القصوى القوة ارتباط 2-4-7-
 ا تتساوى بقية العناصر األخرى،خاصة عندم وفوز قوة عنصر من حيث أهناترتبط ابلقوة القصوى لكرة الطائرة ا

 اإلرسال الساحق، الضرب فتشمل الطائرة الكرة يفأما استعماالهتا  والتفوق الفوز وتعترب العنصر احلاسم يف
 .اخل...الساحق

 : العضلية القوة حتمل5-7- 
 أكرب وأداء عب،الت مواجهة يف ممكنة فرتة طولأل القوة من عال   مبستوى االحتفاظ على القدرة"هو  قوةال وحتمل

)أمحد عبد الفتاح، التدريب الرايضي املعاصر،   "ة الثابتة العضلي اتاالنقباض أو التمرين تكراراتمن  ممكن عدد
 .(453، صفحة 3143

  " .طويلة لفرتة وذلك مقاومات أمام القوة إخراج يف االستمرار على املقدرة "حتمل القوة 
 العضلية االنقباضات أو اجملموعات العضلية على الوقوف ضد التعب أثناء العضلة مقدرةعل أهنا  "أيضا تعرف و 

 (351، صفحة 3112)شحاتة،   "طويلة زمنية لفرتة خارجية مقاومات ضد الوقوف وأ املتكررة،
 : لطائرةا ابلكرة العضلية القوة حتمل ارتباط1-5-7-

 الالعبقيام ف تقريبا، الوقت نفس يف املهارات من جمموعة أداء يتطلبإن طبيعة تكرار احلركات يف هذه الرايضة 
 على حيتم مما تقريبا الوقت نفس يف عالية عضلية توترات يشكل امللعب عن للدفاع الصد مث اإلعداد مث ابلصد

 .املقاومات ضد هذه متكررة بصورة األداء الالعب
 : ابلسرعة املميزة القوة6-7- 

إن القوة املميزة ابلسرعة من أهم القدرات يف الكرة الطائرة السيما مهاريت الضرب الساحق واالرسال الساحق 
 ليتناسب وهذا واحدة، حمصلة يف وإخراجهما والسرعة، القوة بني ربط من ينتج ابلسرعة املميزة القوة ومصطلح

 ىل املستوايت املطلوبة.بغية الوصول إ املهاري واألداء
 فيهما الزايدة يعين مما والسرعة القوة بني احلادث التفاعل على مباشر بشكل ابلسرعة املميزة القوة تعتمدحيث 
 .(99، صفحة 3111)بريقع و البديوي، العضلية  القدرة لزايدة يؤدي

الساحق،  الضرب هارةم أداء عند االرتقاء يف خاصة الضرورية البدنية اتالقدر  أهم منوالقوة املميزة ابلسرعة 
 واحد قالب يف والقوة السرعة من كل بدمج العضلية القدرة على احلصول ويشرتط واإلعداد امللعب عن والدفاع

 .(65، صفحة 3114)السكري و بريقع،  عالية مبهارة
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 انقباضات أداء من الالعب متكن حيث للرايضيني، القوة أنواع أبرز من ابلسرعة املميزة لقوةفا تصنيوابتفاق املخ
 .ممكن مستوى أبعلى املهارات أداء وهذا ما ينعكس على ،وسريعة قوية

 ومنهم ة،العضلي والقدرة ابلسرعة، املميزة القوة عليها أطلق من هناكف ابلسرعة، امليزة القوةأما فيما يتعلق بتسمية 
 السريعة القوة أو القوة سرعةوالبعض األخر املطاطة  القوة عليها أطلق والبعض االنفجارية لقوةا عليها أطلق من

 . (235، صفحة 4998)السكار، 
 ،ذات سرعة عالية اتانقباض على التغلب يف العضلياجلهاز و  العصيب اجلهاز مقدرةويعرفها عبد الفتاح أبهنا "

 .(23، صفحة 3113)الفاتح و السيد،   "العضلية للقوة السريع ابملظهر عرفت و
، 3141)محاد م.،  واحدة"حركة يف والقوة السرعةفيه  يدمجو  العضلية للقوة سريع أبهنا مظهر "ويعرفها محاد

 .(469فحة ص
 : الطائرة ابلكرة ابلسرعة املميزة القوة ارتباط1-6-7-

السيد و زايدة، )ترتبط القوة املميزة ابلسرعة بصورة مباشرة ابلكرة الطائرة وتظهر جليا يف أداء الضرابت اهلجومية 
ه القوة والسرعة هبا وتنطوي هذ اخراجاملقدرة على أما قدرة العضلة فهي تتمثل يف ، (39، صفحة 3113

 ميتلكون إذ املتفوقني، الرايضيني مييز ما أهم من وهي ، وقت أسرع يف القوة العملية على توليد قدر كبري من
 .الفائق األداء حتقيق أجل من السريعة القوية احلركة ألحداث متكامل شكل بينهما يف الربط على القدرة
 : التحمل 8-

هم مكوانت األداء البدين وله أمهية عند رايضي الكرة الطائرة وهذا ابلنظر ألهنا تستمر يف بذل أ لتحمل منا
 .(418، صفحة 3115)عبد اخلالق،  اجلهد لفرتة طويلة

 "كفاءتهمستوى   يف هبوط دون بفاعلية البذل واألداء على الالعب مقدرة فريى أن التحمل هو محاد ابراهيمأما 
 (486، صفحة 3141)محاد م.، 

 منخفضة بشدة جمهود بذل يف واالستمرار التعب مواجهة على قدرة الالعب "التحمل أنه الدين عماد رىوي
 .(358حة ، صف3115)أبو زيد،   "كنةمم فرتة ألطول نسبيا

 يف الكرة الطائرة : التحمل أمهية 1-8-
رايضة الكرة الطائرة من األنشطة اليت حتتاج عنصر التحمل سواء الدوري التنفسي أو العضلي وهناك عديد 

 اإلجيابيات لتطوير هذا العنصر:
  .العضلية اخلالاي مجيع إىل األوكسجني وصولبسبب  وذلك فضالتال من التخلص سرعةتزيد -
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  لدى الرايضي. التعب ظهور ريأتخ على يساعد مما للدم العضلة استيعاب قدرةسرعة  ايدةز -
 اليت الرايضات يف اخلططية والفاعلية واإليقاع والتحكم كالدقة جيدة بطريقة املهارات أداء يف اهم التحمليس-

 .تستمر طويال
 : التحمل أنواع 2-8-

 : العام التحمل 1-2-8-
 اجلسم فيها يعمل اليت عن الرايضات أو النشاطات الناتج التعب مقاومة على الالعب ةقدر  التحمل العام هو

 اليت األنشطة أداء على القدرة وهو االثنني، بني مزدوجة أو الهوائيةال أو وائيةاهل األنشطةسواء  مستمرة بطريقة
 العصيب، العضلي والنظام زياملرك العصيب اجلهاز خصائص على اعتمادا بفاعلية، متعددة عضلية جمموعة تتضمن

، 3113)الفاتح و السيد،  األداء فرتة طوال اخلصائص على العتمادابو  التنفسي الدوري اجلهاز عمل إىل ضافةإ
 .(43صفحة 

 : اخلاص التحمل 2-2-8-
 مّدة طول وخططي مهاري بدين ببشكل متواصل جلميع اجلوان األداء ر ومواصلةاالستمرا التحمل اخلاص هو

 .التعب الالعب على يطرأ أن دون املباراة
 "معني  رايضي لنشاط مزاولته أثناء ظهري الذي التعب ضد واصلةامل على الالعب قدرة "أيضا به يقصد كما

 .(496، صفحة 4998)صبحي حسانني و كسرى معاين، موسوعة التدريب الرايضي التطبيقي ، 
 :هي رئيسية أقسام ثالث إىل اخلاص التحملقسم وي
 دون طويلة لفرتات وفاعلية بكفاءة احلركية املهارات  تكرارا يف ستمراراال على قدرة الالعب  : األداء حتمل-

 .مهارة الصد تكرار مثال األداء مستوى هبوط
 بسرعات طويلة لفرتات بكفاءة وتكرارها املماثلة غري أو املماثلة احلركات أداء استمرار وهو : السرعة حتمل-

 .(433، صفحة 3113)الفاتح و السيد، األداء  كفاءة يف هبوط دون عالية
 احلركة أو التدريب مواصلة أثناء التعب مقاومة على القدرة وهو والقوة التحمل مزيد من عنصري : القوة حتمل-

 .(332، صفحة 4991)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب واالعب،  أنواعها من نوع أبي
 : الطائرة ابلكرة التحمل ارتباط 3-8-

 من أكثر إىل لفرتات طويلة تستمر وأن مباراة الكرة الطائرة خاصة الطائرة، الكرة يف ضروري متطلب التحمل-
 .ونصف عتنيسا
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 .األداء مبتطلبات تفي بصورة التنفسي الدوري للجهاز وظيفية كفاءة يستلزم وجود املهارات تكرار-
 : السرعة 9-

إن السرعة من املتطلبات األساسية للنشاط البدين وهلا أتثري كبري يف تتابع االنقباضات العضلية خاصة تلك اليت 
 ترتبط بزمن خالل األداء.

)عبد  "ممكنة زمنية فرتة أقل يف ظرفحتت أي  ما حركة تنفيذ على أهنا قدرة الرايضي"احلميد  دعب كمال يعرفهاو 
 (87، صفحة 4997احلميد، 
وتتأثر ابجلهاز العصيب العضلي واأللياف  ممكن، وقت أقل يف عضلي عمل حقيقلت الفرد قابليةهي  والسرعة

 الوراثي للرايضي.العضلية والعامل 
)صبحي حسانني و   "ممكن زمن أقصى يف واحد نوع من متتابعة حركات أداء على رايضيال قدرة" السرعة هي

 . (76، صفحة 4998كسرى معاين، موسوعة التدريب الرايضي التطبيقي ، 
مكون هام للعديد من جوانب  يف كوهنا الطائرة تظهررايضة الكرة  يف السرعة أمهية إن: السرعة أمهية 1-9-

 على القدرة الالعب وامتالك أحد عوامل جناح املهارات احلركية تعترب حيث، و املهاريسوآءا البدين أ األداء
 .(442، صفحة 3113)الفاتح و السيد،  أبقصى سرعة األداء

 السريعة االندفاعات فيها تتواىل حيثتتميز ابلسرعة  الطائرة الكرة لعبة: الطائرة كرةابل السرعة ارتباط2-9-
 حاسم عامل وهي أثناء اللعب وهذا ما يدعو الستخدام السرعة، متكررة قصرية مسافاتيف  االجتاهات، كل يف
 .الضربة اهلجومية أداء يف

 : السرعة تقسيمات 3-9-
 كسرعة واحدة، رةملوتؤدى  واحدة، حركية مهارة فيها اليت املغلقة ركاتاحل وفيها : احلركية السرعة1-3-9-

 . (496، صفحة 3114)عالوي و رضوان، اختبارات األداء احلركي،  الكرة وتصويب الكرة استالم
 مدة أقصر يف واحد نوع من ةمتتابع حركات أداء على الفرد قدرة" ويذكر عبد البصري أن السرعة احلركية هي

 .(487، صفحة 4999)عبد البصري،   " ممكنة
)عبد  "ممكن زمن قلأ يف معينة حركة ألداء عضلية جمموعة أو العضلة انقباض "على أهنا ويعرفها عبد احملسن

 .(386ة ، صفح3111احملسن ج.، 
 يف أقل  خرىإىل نقطة أ  نقطة من أجزائه أحد أو اجلسم انتقال : االنتقالية السرعة2-3-9-

  .(492، صفحة 4996)النمر و اخلطيب،  ممكن زمن
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 االجتاه، وتغيري لسريعا التوقف مع التحرك وسرعة االنطالق على ابلقدرة يتميز أن جيب الطائرة الكرة العبوعليه 
 .(453، صفحة 4998)حممد حسن،  بنجاح السريع املهاري ابألداء القيام يستطيع لكي

ميكن  أو ممكن، زمن قلأ يف حركة ملثري االستجابة على اجلهاز احلركي قدرةهي  : الفعل رد سرعة 3-3-9-
، صفحة 3113)الفاتح و السيد،   "احلركية االستجابة وبدء معني مثري ظهور بني الزمنية الفرتةالقول أهنا 

441). 
 الرايضية لألنشطة ابلنسبة أمهية البدنية املكوانت أكثرمن  " الرشاقة حسب أبو عبدهعنصر : الرشاقة 10-

 والتوافق والدقة السرعة من كبري وبقدر األرض، أو اءاهلو  يف أوضاعه أو اجلسم اجتاهات تغيري تتطلب اليت
 .(417، صفحة 3114)أبو عبده،   "والقدرة

)صبحي حسانني، التقومي والقيا   "األرض على أو اهلواء يف جسمه أوضاع تغيري على الفرد قدرة" والرشاقة هي
 . (263، صفحة 3111 الرتبية البدنية والرايضية، يف

 : الرشاقة أمهية 1-10-
 .(433)حلمي و بريقع، صفحة  .البدنيةقدرات وال احلركية املهارات لبك ترتبط-
 الطائرة الكرة ثلم وسرعات اجتاهات تغري إىل تنفيذها حيتاج اليت الرايضية التخصصاتعنصر هام يف أغلب -

 . (311، صفحة 3141)محاد م.، 
 : الرشاقة أقسام2-10-

 بدقة والتعدد واالختالف ابلتنوع يتسم حركي واجب أداء على املقدرة هي : العامة الرشاقة 1-2-10-
 .سليم وتوقيت انسيابية

 والرتكيب والتكوين اخلصائص مع متطابق حركي واجب أداء على هي القدرة : اخلاصة الرشاقة2-2-10-
 .(311، صفحة 3114)ابراهيم محاد،  التخصصية الرايضة يف املنافسة لواجبات احلركي

 : الطائرة ابلكرة الرشاقة ارتباط 3-10-
 الفنية املهارات أداء دقة ن أتثري يفم هلا ملا الطائرة الكرة رايضة يف البدنية للقدرات األوىل املرتبة الرشاقة حتتل-

 .(439، صفحة 4993)البيك ع.، فائقة  بسرعة اجلسم اجتاه تغري املهارات هذه تتطلب حيث
 .(315، صفحة 3117)الرويب، احلركة يف املفصل أو سلسلة من املفاصل  مدى تعرف أبهنا :املرونة 11-

 احلركة مدى ويزداد أدائه، العضو يستطيع الذي للحركة الكامل املدى هنا"كما تعرف أيضا حسب زيدان أب
 مدى على احملافظة يف هامة ألهنا تساعد املرونة متارين واملفاصل وتعترب للعضالت إبمحاء اجلسم يقوم عندما
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 هي الشدة مرتفع الفرتي التدريب طريقة وتعترب اجلهد اقتصاد يف وتسهم واملزمنة، حلادةا اإلصاابت ومتنع احلركة،
 .(33، صفحة 3114)زيدان،  القدرة هذه لتنمية الطرق أنسب

 احلركة مدى ويكون اجلسم، من جزء يف أو عامة معينة مرونة إىل حتتاج وهلا دور هم يف كل النشاطات الرايضية
 .(324، صفحة 4999)قاسم ح.،  مفصلني أو مفصل يف ضرورايً  القصوى

 من الرايضي ميكِّن منوها وأن الكمية، أو النوعية سواء احلركي، لألداء املهمة الصفات من املرونة صفة وتعترب
 .(498، صفحة 3113)سهري،  لألنشطة الفنية الناحية وإتقان سرعة

 جهداً  يبدل ابملرونة يتمتع الذي الرايضيأن  حيث الرايضي التدريب مراحل كل يف املرونة إىل حيتاج والرايضي
 مببدأ والعمل والقوة كالسرعة األخرى البدنية الصفات مع الصفة هذه الرتباط مرونة، واألقل اآلخر من أقل

  .(481، صفحة 4999)أبو عريضة و عماد،  واحلركي العضلي للجهاز املتوازنة التنمية ضمانل التكامل
 : املرونة أمهية 1-11-

 من واإلقالل الطاقة من التقليلو  وفعالية، انسيابية أكثر بصورة للمهارات الالعب اكتسابتساعد على  املرونة-
  .(13، صفحة 3114)ساري،  العضلي والتقلص التعب ريوأتخ األداء زمن

 .املهاري األداء تساهم بشكل كبري يف-
، 3143حسن، )يف أي عمل حركي تنافسي وهذا يؤدي اىل تسهيل العمل القوي واملتوافق  تقليل ومنع االصابة-

 .(89صفحة 
 أو واالجيابية السالبة املرونة ما بني الباحثني لدى رونةللم التقسيماتهناك عديد : املرونة أنواع 2-11-

 يف حني هناك تقسيم يشمل : خاصة ومرونة عامة مرونة إىل ويقسمها أخرون النشطة،
 يف ثباتال من للمفصل مدى أقصى عند هي قدرة الرايضي على أداء نشاط : الثابتة املرونة 1-2-11-

 .الوضع هذا
 بشكل للمفصل الكامل املدى على احلركات أداء علىالرايضي  قدرةهي  : املتحركة املرونة 2-2-11-

 .االجيابية املرونة أو النشطة املرونة أيضا تسمى بــو  متحرك،
 حيث الساحقة الضربة مهارةأمهية كبرية خصوصا عند أداء  هلا : الطائرة ابلكرة املرونة ارتباط 3-11-

 .(57، صفحة 3112)طه أ.،  بقوة أعلى من الكرة لضرب متهيداً  للخلف االعب وكتف جذع فيها يتقو 
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 : التوافق 12-
 للمستوايت الرايضي إلعداد األساسية العناصر كأحد التوافق اليت تعتمد على الرايضية األنشطة هناك عديد

 املطلوبة والرشاقة والدقة ابلسرعة السليم احلركي األداء هو معانيه بسطأ يف التوافق فإن ذلك على وبناءً  العالية،
 للرايضيني احلركي لألداء النظر ابلعني اجملردة من خالل كن مالحظتهوهذا مي األخطاء وقلة اجلهد يف االقتصاد مع

)أمحد عبد الفتاح، التدريب الرايضي املعاصر، املبتدئني  الرايضيني من بغريهم مقارنة العليا املستوايت ذوي
 .(344، صفحة 3143

 :التوافق أمهية1-12-
  .العمل يف للمشاركة املطلوبة احلركية الوحدات تنشيط سرعةتظهر أمهيته يف  -
  .هلا املضادة والعضالت األساسية العضالت عمل بني التنسيق حتقيقكذلك يف -
 .العضلي واالرختاء العضلي االنقباض ما بني التغيري سرعةتظهر يف -

 :التوافق مكوانت2-12-
 ويلعب متحركا، توزان أو اثبتاً  يكون أن ميكن وهو للتوافق األساسية املكوانت من التوازن :التوازن 1-2-12-

 سواء اجلسم أوضاع خمتلف يف نشطةاأل هذه مثل يف التوازن ويظهر كثرية، رايضية أنشطة يف هاما دورا التوازن
 .املختلفة احلركات أو الثابتة األوضاع يف

 دقة يف ساعدت حيث العليا الرايضية املستوايت حتقيق له أمهية ابلغة يف :ابإليقاع اإلحساس 2-2-12-
 األداء وانتمك بني والتغيري األداء سرعة يشمل لألداء إيقاع ركةح ولكل ابلسرعة، املميزة القوة وتوجيه األداء

 .األداء وتوقيتات
 وإتقان تعلم سرعةكذا   و املعقدة احلركية التوافقات إتقان علىالفرد  قدرة تعرف على أهنا :الرشاقة 3-2-12-

)أمحد املتغرية  املواقف متطلبات مع تتناسب بصورة احلركي األداء تعديل على مع القدرة الرايضية احلركية املهارات
 (332-345، الصفحات 3143عبد الفتاح، التدريب الرايضي املعاصر، 

 :الطائرة ابلكرة التوافق ارتباط3-12-
 .ابلتوافق كليا يرتبط الطائرة الكرة يف الفنية املهارات أداء وتنسيق-
 .راقي أداء هناك ليكون التوافق صفة وجود ات البد مناملهار  بعض إلتقان-
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 :الدقة 13-
اليت يقوم  اإلرادية للحركات حمكم على سرعة التعلم واتقان املهارات احلركية والرايضية بتوجيهعب الالقدرة  هي

 ،انحية من اجلسمية الصفات من بكل الدقيق الرتباطها نظراً  املركب ابلطابع معني، كما أهنا متتازهبا حنو هدف 
 . (319، صفحة 4999)الصفار،  أخرىانحية  من املهاري األداء وصفات

 العضلي اجلهازين من عالية كفاءة ذلك القدرة على توجيه احلركات االرادية للفرد حنو هدف حمدد ويتطلب وهي 
 .(15صفحة  ،3111)حسانني، القيا  والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية،  والعصيب

 احلركي األداء متيز ابلضبط املطلوبة القوة مقدار إنتاج يف التحكم كفاءة ازدادت كلما أنه الفتاح عبد ويشري
 .(444، صفحة 4992)عبد الفتاح و سيد، فبسيولوجيا اللياقة البدنية، اجلهد  يف واالقتصادية ابلدقة

 :دقةال أمهية 1-13-
ومن هنا تتضح حاجه العب  وابلعكس الدفاع إىل اهلجوم من اللعب مواقف بتغيري تتميز الطائرة الكرة لعبة -

، صفحة 3115)اثئر ح.، اللعب  جمرايت على للسيطرة أمثل بشكل توظيفها يستلزم مماالكرة الطائرة هلا 
416) 

 املراد اهلدف إىل للتص التصويب دقة على يتوقف ما ملكانكرة  توجيه مثل اتهار املتساعد يف جناح مجيع -
 .إليه التوجيه

 :الطائرة ابلكرة الدقة ارتباط 2-13-
إن الدقة عنصر مهم جدا يف الكرة الطائرة ويظهر ذلك جليا يف استغالل الفراغات وتوجيه الكرات اليها، 

 .(391، صفحة 3116)اجلميلي،  اخلصم وتسجيل النقاط وامتالكها يعترب سالح قوي إلرابك دفاع
 الفسيولوجية(. (الوظيفية اثنيا: األجهزة

 وذلك والتدريب، الفسيولوجيا علم بني جدا وقوية متينة عالقة هناك: ) الفسيولوجية (الوظيفية األجهزة-0
 التدريب وأتثري الوظيفية اجلسم أجهزة يف حتدث اليت الفسيولوجية اتالتغري  بدراسة العلم هذا الهتمام نتيجة
 .(61، صفحة 3111)املوىل، العضلي  واجلهاز التنفسي الدوري واجلهاز واهلرموين العصيب كاجلهاز عليها

 :الدوري اجلهاز-0-0
 ابة حلقة مغلقة يدور بداخله الدم اىل مجيع أنسجة اجلسميعترب اجلهاز الدوري لإلنسان مبث :تعريفه-0-0-0

وحيتاج الدم لكي يتحرك داخل هذه الدورة اىل حركة مضخة عضلية، وتقوم هبذا الدور عضلة القلب اليت تؤدي 
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، صفحة 3112ضة، )عبد الفتاح، فيسيولوجيا التدريب والراي اىل حدوث ضغط حيرك الدم خالل اجلهاز
317). 

يعترب اجلهاز الدوري القليب أحد أهم األجهزة يف جسم اإلنسان. ويؤكد معظم األطباء على أمهيته ابلتعاون مع 
األجهزة احليوية األخرى، وتتحدد وظائف اجلهاز الدوري يف العناصر التالية: التوزيع والتخلص والنقل، الوقاية، 

، صفحة 3111)ابراهيم سالمة،  خلمسة ليبقى اإلنسان يف أحسن حالة صحيةوتتعاون العناصر ا ،واحملافظة
25). 

أن اللياقة القلبية الوعائية يقصد هبا "قدرة القلب واألوعية الدموية، والدم واجلهاز  كوربن، لينس"  حيث يذكر
 العضالت وقدرة العضالت على استغالل مواد الطاقة وخاصة األوكسجني إىل ،التنفسي على إمداد مواد الطاقة

 (461-459، الصفحات 3111)سيد، فيسيولوجيا الرايضة )نظرايت وتطبيقات(،  يف أداء تدريبات التحمل
 :هي ساسيةأ اءز جأ ثالث توفر من البد به املنوطة ابلوظيفة اجلهاز يقوم حىت :ووظيفته تركيبه-0-0-8

 .والدم الدموية وعيةاأل القلب،
 وهو للدم مرسلة كوحدات) امين، أيسر (وبطينني الدم، الستقبال) ن، أيسرأمي (ذيننيأ من يتكون :القلب
 .اجلسم عضاءأ كل ىلإ انقلة قنوات اليت تعترب والشرايني وعيةاأل خالل الدم مدفع رئيسية مضخة
 يعود الغذائية واملواد ابألكسجني حممال اجلسم خالاي ىلإ طريقه يف يتدفق الذي الدم :القلب عرب الدم تدفق

 ذيناأل ىلإ والسفلي العلوي جوفاأل الوريدين ىلإ الكبرية مث الصغرية وردةاأل عرب اجلسم خالاي من خرىأ مرة
 .(26صفحة ، 3111)سالمة، املؤكسد  غري الدم كل يستقبل الذي ميناأل
 وحجمه غ 350 حوايل القلب يزن :الرايضيني وغري الرايضيني بني القلب عضلة حجم قياس-0-0-3

 .(27، صفحة 3111)سالمة،  البالغ للشخص اليد قبضة حجم
 قل عندأ هو بينما سم 12.13 ب الرجال لدى يبلغ للقلب العرضي القطر نأ 1981 شيفر الحظ ولقد

-489، الصفحات 3111)سيد، فيسيولوجيا الرايضة )نظرايت وتطبيقات(، سم  10.67 يبلغ حيث النساء،
 كمية أكرب الستقبال البطينني تساعا يف تربز القلب حجم قياسات حدود نإف الرايضيني خبصوص ماأ ،(481
 .للتدريب هذا ويعود القلب لعضلة اخلارجي اجلدار مسك الواحدة بزايدة ةالدقيق يف الدم من ممكنة

 :الدوري اجلهاز على التدريب أتثري-0-0-4
 كل على حتدث اليت التغريات خالل من الدم على التدريب يؤثر حيث الدوري اجلهاز على أتثري له التدريب إن

 لزوجة يف زايدة حدوث الدراسات أثبتت وقد وحالته الدم حجم وكذلك (الدم بالزما الدم، خالاي) الدم مركبات



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املتطلبات البدنية والفسيولوجية يف الكرة الطائرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
73 

 

 يزيد كما الالهوائي، خاصة التدريب عند الالكتيك حامض تركيز نسبة ارتفاع مع % 65 إىل تصل قد الدم
 مما البحر، سطح عن األعلى املستوايت يف احلمراء خاصة الكرايت وعدد الدم حجم من الرايضي التدريب

 البيضاء الكرايت متثله اليت املناعي النشاط زايدة مع اهليموغلوبني نقل زايدة ابلتايلو  3O نسبة إىل زايدة يؤدي
 اجملهود يؤدي كما العايل، املستوى ذوي الرايضيني لدى % 80 بلغت حيث الدموية الصفائح عدد زايدة  مع

 يف الدم لسراين العامة قاومةامل الخنفاض ونظرا القليب الدفع زايدة نتيجة االنقباضي الدم ضغط ارتفاع إىل البدين
 الضغط ينخفض حيث الراحة أثناء يف مبستواها مقارنة مرات 1-2حوايل العضلي العمل أثناء الدموية األوعية

 .(59، صفحة 4998)درويش، االنبساطي 
 :التنفسي اجلهاز-8
ني، عمليات اليت متكن اجلسم من احلصول على األوكسجهو جمموعة من الالتنفس أنه: " تعريفه: يعرف-8-0

 .(89، صفحة 3111)سعد الدين،  وختليصه من اثين أكسيد الكربون"
 12 العادي التنفس معدل ويبلغ اجلوي، والضغط احلرارة ودرجة واجلهد العمر ابختالف التنفس سرعة وختتلف

 أثناء يتضاعف احلجم هذا أن غري د،/لرت 6 حوايل الدقيقة يف التنفس هواء حجم فإن كولذل الدقيقة يف مرة
 أقصى أو الرئوية للتهوية األقصى احلد يسمى ما وهذا د،/ل 180 د/ل 150 إىل يصل وقد الرايضي النشاط

 ضعف 25 حوايل إىل تصل قد البدين واجلهد الراحة أثناء الرئوية التهوية بني الفرق فنالحظ الدقيقة، يف هتوية
 لإلشارات نتيجة وكذلك لالعب، التنفس عضالت وقوة التنفس وعمق لسرعة نتيجة يكون الفرق هذا وأن

 العاملة والعضالت املفاصل يف احلسية واملستقبالت والرئتني القلب من القريبة الدموية األوعية من الواردة العصبية
 .(74، صفحة 3113 )الكيالين،

 اليومية الوحدات التدريبية تنفيذ أن حيث اجلسم، وأجهزة أعضاء كافة يف التغريات بعض التدريب وحيدث
 أداء التمرينات وأثناء البدنية، التدريبات أداء أثناء الرئوية التهوية ارتفاع إىل يؤدي الشدة من خمتلفة وبدرجات

 عالقة هناك فإن وبذلك ترتفع، الغذائي التمثيل عمليات من للوقود ماجلس حاجة فإن مرتفعة تدريبية أبمحال
 األكسجني من قليلة كمية على يعتمدخالهلا   الالعب منخفضة بشدة التمرينات أداء أن حيث بينهما، طردية
طريق زايدة حجم  عن الالعب يعوضها والذي لألكسجني أكرب بشكل احلاجة ترتفع التدريب شدة زايدة وعند
)عبد هد اجل التنفس عدد مرات التنفس وسرعته وعمقه إلمداد العضالت ابألكسجني الالزم الستمرار هواء

 .(464، صفحة 4991الفتاح و شعالن، فيسيولوجيا التدريب يف كرة القدم، 
 يتمتع ما مدى على رفللتع اهلامة القياسات من تعترب: (Vital Capa city)احليوية  السعة-8-0
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 واملائي اجلاف ومنه(Spiromètre) سبريومرت جهاز يسمى بواسطة قياسها ويتم بدين استعداد من الرايضي به
 أقصى بعد زفري أبقصى طرحها ميكن اليت اهلواء ميةك  أو حجم أقصى عن عبارة احليوية والسعة واإللكرتوين

 العمل يف كبرية أمهية احليوية وللسعة الرايضي، الفرد لدى زيدت بينما مليلرت 4600 حوايل تبلغ ما وعادة شهيق
 (315، صفحة 3116)كماش و سعد،  العضلي.

 األداء مصدر وهي العضلي االنقباض مصدر وهي احلركة مصدر هي الطاقة تعترب: الطاقة إنتاج نظم-3
 اجلسم أوضاع تثبيت عن أو احلركة عن املسئول العضلي االنقباض حيدث أن ميكن أنواعه، وال بكل الرايضي

 بشكل أو متشاهبة رايضي أداء لكل أو عضلي انقباض لكل املطلوبة الطاقة ليست ولكن الطاقة، إنتاج بدون
 لفرتة املستمر العضلي لالنقباض الالزمة الطاقة عن ختتلف السريع العضلي لالنقباض الالزمة فالطاقة موحد،

 برامج أصبحت لذلك الرايضي، األداء وطبيعة العضلة الحتياجات تبعا) البطيئة أو السريعة الطاقة (لةطوي
 الفسيولوجية اجلسم كفاءة تنمية يف هلا التطبيقي والفهم الطاقة إنتاج نظم تنمية أسس على تقوم كلها التدريب

 ) .الرايضي األداء مستوى ورفع
 :وهي ثالثة الطاقة إنتاج ونظم

 (ATP-PC) .الفوسفايت الالهوائي نظامال-
 ) .الالكتيك حامض نظام (الالكتيكي الالهوائي النظام-
 (481-482، الصفحات 3116)كماش و سعد،  ) .األكسجيين (اهلوائي النظام-
 أبنه األكسجني هالكالست األقصى احلد يعرف :(VO2 max) األوكسجني الستهالك األقصى احلد-4

، صفحة 3114)البساطي، . بدين جهد أداء عند د/لرت يف الدقيقة املستهلك األكسجني من حجم أقصى
هاز الدوري جليعد املستهلك األقصى األكسجيين من أهم املؤشرات الفسيولوجية اليت تعرب عن كفاءة او ، (96

ىل العضالت العاملة ونقل اثين أكسيد الكربون خارجها، حيث يتفق أبو العال سجني إالتنفسي يف نقل األك
م 4998م،و حممد نصر الدين رضوان4997و أبو العال عبد الفتاح  م،4992عبد الفتاح و أمحد نصر الدين 

ة ثالثة سؤوليو تقوم هبذه امل يعرب عن قدرة اجلسم اهلوائية، 2MAXVOعلى أن احلد األقصى الستهالك االكسجني 
هالك حيث أن زايدة است اجلهاز التنفسي و اجلهاز الدوري و اجلهاز العضلي، أجهزة أساسية يف اجلسم هي:

 وهو أقصى معدل لألكسجني الذي يستهلكه اجلسم يف دة قدرة العضلة على انتاج الطاقة،األكسجني تعين زاي
كسجني املستهلك يف الدقيقة قصى حجم من األأنه أ 3116كما يرى الزم   (Mccaw, 1992, p. 43) الدقيقة

 .(481، صفحة 3116)سعد، من عضالت اجلسم  %51من  أكثر وتستخدم لذلكداء جهد بدين، أعند 
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مستوى  ىلإىل وصول الالعب إ من الدالئل اليت تشري احلد األقصى الستهالك األوكسجني:مؤشرات -4-0
 كسجني ما يلي:احلد األقصى الستهالك األ

 كسجني عند زايدة شدة احلمل البدين.عدم زايدة استهالك األ-4
 ضربة يف الدقيقة. 485-481زايدة معدل القلب عن -3
 .4,4عن  (RQزايدة نسبة التنفس )-2
 م.ميليغرا100%-81اليقل تركيز حامض الالكتيك يف الدم عن -1
  :منها نذكر عوامل بعدةVO2 maxال  مؤشر يتأثر :VO2 max ال على املؤثرة العوامل-4-8
 ,JAKSON) كل سنة.  %4أي  كغ،/ملل 0,4 حوايل للبالغني VO2 max ال يرتاجع : السن-

1995, p. 27) 
 VO2 max ال من % 50 نسبته مبا تتدخل حيث اهلوائية للقدرات احملددات أهم أحد هي :الوراثة

(jack, 2006, p. 27). 
 إىل راجعةVO2 max ال يف الفردية الفروق من % 60 نسبة أن خرونأو  دلأر  أشار : اجلسم كتلة-

 (arddle, 2001, p. 250) .اجلسمية الكتلة
ء.ابلنسا ابملئة ابملقارنة 21ىل إ 45جندها مرتفعة عند الرجال من    VO2 max اجلنس: قيمة-  

 ,Monod) .املمار  للنشاط تبعا مهمة بصور للرايضيني VO2 maxيتغري املمارس النشاط نوع-
2000, p. 125) 

ىت يتم قيا  أو تقدير االستهالك األقصى ح طرق قياس احلد األقصى الستهالك األوكسجني:-4-3
فسيولوجيا االختبارات املعملية ل ويف جمال ذلك،لألكسجني ال بد أن يقوم املخترب أبداء جهد بدين يعرب عن 

و دراجة قيا   Treadmillالسري املتحرك  مهها:أالرايضة يستخدم لتقنني اجلهد البدين أجهزة و أدوات من 
ىل بعض أنواع األجهزة إهذا ابإلضافة  وStepping Bench و صندوق اخلطو  Aegometer Bicycleاجلهد 

)سيد، فسيولوجيا الرايضة،نظرايت و  األخرى كما أن هناك عددا من الرتتيبات الالزمة إلجراء كل قيا .
ىل أتثر املستهلك األقصى إ( lampert 4998، كما يشري )المربت (349، صفحة 3112تطبيقات، 

على السري  % 41اىل  5ىل أن هناك زايدة قدرها من إاألكسجيين بنوع اجلهاز الذي مت القيا  به حيث توصل 
( الذي يقا  بروتوكول) على العكس فانه يتأثر أتثرا قليال بنوعية التمرينو  املتحرك مقارنة بدراجة قيا  اجلهد،
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ن لقيا  احلد االقصى .و هناك طريقتان أساسيتا(Lampert, 1998, pp. 193-201)و شدة املراحل(  )وقتبه 
 :(441، صفحة 3146)بوفادن،  كسجني مهاالستهالك األ

الل قيام كسجني من خأليف هذه الطريقة يتم قيا  احلد االقصى الستهالك ا الطريقة املباشرة:-4-3-0
املخترب أبداء جهد بدين متدرج الشدة متواصل األداء حىت مرحلة التعب أو عدم القدرة على االستمرار يف اجلهد 

و غالبا ما يستخدم يف ذلك وحدة قيا  متكاملة تشتمل على جهاز لتقنني اجلهد البدين  و التوقف عن األداء،
 ية( يتصل جبهاز آخر يستخدم يف التحليل املباشر لغازات التنفس أثناء)السري املتحرك أو الدراجة األرجومرت 

ض ىل بعإافة ابإلض MAX2VOو من خالل اجلهاز األخري تؤخذ قراءة احلد األقصى الستهالك االكسجني  األداء،
و  Bpو مقدار ضغط الدم  BRو معدل التنفس  HRالقلب  خرى: كمعدلاألمؤشرات اللياقة الفسيولوجية 

، الصفحات 3112)سيد، فسيولوجيا الرايضة،نظرايت و تطبيقات،  ..و غريهاVCاحليوية للرئتني  السعة
كثر شيوعا يف قيا  أقصى استهالك لألكسجني هي جهازي السري املتحرك و جهزة األاأل و(349-331

 ة أكثر مالءمة لنوع النشاط املمار  من طرف املختربلكن تستعمل يف ذلك أجهز  الدراجة األرجومرتية،

(P.Rochcongar, 2009, p. 37).  
ئمة تعد االختبارات غري املباشرة ملعرفة أقصى استهالك لألكسجني الطريقة املال :الطريقة غري املباشرة-4-3-8

ختبارات عيب كرة القدم يف غياب األجهزة املختربية املتطورة حيث أن االملعرفة مستوى القدرة اهلوائية القصوى لال
امليدانية احملكمة اليت سوف نتطرق إليها ابختصار هي طريقة لتقدير املستهلك األقصى األوكسجيين وليس لقياسه 

رق منها معادالت ط يف هذه االختبارات عدة وقد تستعملابلدقة الالزمة اليت تتم يف اختبارات الطريقة املباشرة، 
 االختبارات على سبيل املثال: ومن هذهالسن  الوزن، لسرعة،ابداللة نبض القلب، 

لذي طور ا الطبيب األمريكي كينيث كوبرىل إوهو اختبار ميداين مشهور ينسب دقيقة كوبر:  08اختبار  -
لى عينة قدرها ، حيث قام بتطبيقه عهذا االختبار واشتق معايريه من جتارب عديدة أجراها على اجلنود األمريكيني

كلغم، حيث يعتمد االختبار   433اىل  53سنة يزنون ما بني  53ىل إ 47خمترب ذكور ذوي سن من  445
دقيقة، على مضمار ألعاب قوى أو على مضمار مطابق )مسطح،  43على جري أكرب مسافة ممكنة يف مدة 

 ألوكسجني وفقا للمعادلة التالية:يتم تقدير االستهالك األقصى ل ذمبقاييس صحيحة(، إ

سافة معامل االرتباط بني م وقد بلغ ،واملسافة ابلكلم )ملي لرت/كجم/دقيقة(، MAX2VOحيث أن وحدة قيا  
 .(Billat, 2003, p. 155) .1,81األقصى لألوكسجني  وقيمة االستهالكدقيقة  43اجلري يف 

 44,388 –املسافة ×  33,245ملستهلك األقصى لألوكسجني =ا
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 ستهالك األقصىاالهو اختبار متدرج يهدف إىل قيا  :  luc Léger :(Léger L, 1982)اختبار  -
 يعتمد أساسا على القيام ابلعدد األكرب من اجلري (،VMAالقصوى) والسرعة اهلوائية (MAX2VOلألوكسجني)

 يتم ضبطها بواسطة شريط تسجيل ،تصاعديةسرعة بو  م، 31خطني يبعدان عن بعضهما  وإاياب بني ذهااب
يبدأ  م، 31ينبغي عند مساعها أن يكون املخترب عند طرف  (،cassette audio) يصدر صوات ذا نغمة قصرية 

و يستمر االختبار حىت الوصول إىل  كلم /سا كل دقيقة،  1,5كلم/سا مع زايدة متدرجة بـ  8 االختبار بسرعة
 :يتم حساب املستهلك األقصى األوكسجيين وفقا للمعادلةحيث  ،إيقاع النغمات التعب و عدم جمارات سرعة

 
 
 
 وأعضاء أجهزة وظائف بدراسة يهتم الفسيولوجيا علم إن الطائرة: الكرة يف الرايضة فسيولوجيا أمهية-5

 عند فهبوظائ اجلسم قيام وكيفية ككل، اجلسم وظائف إىل وصوال خلية كل وظيفة حيث من املختلفة اجلسم
 وزايدة التنفس سرعة ودراستها كزايدة األجهزة هلذه حتدث اليت التغريات مالحظة على والعمل البدين اجلهد أداء

 الناجتة األخرى الداخلية التغريات عن فضال هذا احلرارة، درجة ارتفاع العرق، إفراز زايدة القلب، ضرابت سرعة
 الفسيولوجية واالختبارات الفحوصات إجراء بعد إال وكشفها مالحظتها ميكن ال واليت البدين اجلهد أداء عن

 (34، صفحة 4999)عبد الفتاح، التدريب الرايضي األسس الفيزيولوجية،  .املتخصصة والطبية
 ت أجهزةقدرا مع يتناسب بشكل املختلفة التدريب طرق على والتعديالت التغريات من الكثري أدخلت حيث
 املهارية واملتطلبات واملنافسة التدريب متطلبات اجتاه يف إجيابية تطورات يضمن مبا املختلفة الالعب جسم

 احليوية، والسعة الدم، وضغط) النبض (القلب معدالت استخدام خالل من الفسيولوجية النواحي من واخلططية
 التدريب محل وتشكيل التدريبية الربامج وضعو  التخطيط ألن وذلك الدم، يف الالكتيك حامض تركيز ونسبة

 والتنفس القلب وظائف يف حتسنا حيدث التكيف ألن وذلك التكيف عملية حتقيق إىل يهدف السليم ابلشكل
 التدريبية الوحدات واستخدام التدريب أن املعروف فمن العضالت، عمل كفاءة عن فضال الدموية والدورة
 الطاقة إطالق أجل من العضلية اخللية داخل وكيميائية فسيولوجية تغريات ىلإ تؤدي الالعبني قبل من اليومية
الغذائي.  التمثيل عمليات يف تشرتك اليت واهلرموانت اإلنزميات نشاط زايدة بسبب وذلك الالعب ألداء الالزمة

 الفسيولوجية قدراته مستوى على كبري بشكل فيتوق الالعب مستوى تطور إذا، (68، صفحة 3111)املوىل، 
 .اهلوائية

VO2MAX (ةدقيق .كلغ/ملل) =( ابلسنوات العمر×501,3)-(سا/كلم اجلري سرعة×50153)+ 520,13

 (السرعة ×العمر)02350,+
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 :خالصة
 املستوايت مجيع يف الكرة الطائرة العيب أداء كفاءة رفع حول مضت سنوات منذ االجتهادات تزايدت      

 الرايضي جسم معرفة خالل من البدنية املتطلبات كدراسة املتعددة الدراسات من ابالستفادة وذلك صنافواأل
 كفاءة لرفع الفسيولوجية اجلوانب وكذا التخصصي، ابلنشاط املتعلقة البدنية الصفات ابلذكر وخنص دقيقة معرفة

 .الرايضي صحة على احملافظة مع ممكن مستوى علىأ ىلإ الوظيفية جهزةاأل
لقدرات عرب حتسني ا مير وهذا حيث يعد حتقيق االجناز اهلدف الذي يسعى اليه مجيع القائمني على الكرة الطائرة

، ويعترب اختبار الراحة املتقطعة من أفضل االختبارات الكرة الطائر يف األداء تطوير أجل البدنية والفيسيولوجية من
 للوقوف على مستوى تطور القدرات الوظيفية للرايضيني.

 ع توضيحم الباحث يف هذا الفصل إىل حتديد العناصر البدنية املهمة يف رايضة الكرة الطائرةالطالب وقد تطرق 
عيب الكرة ال دىل احلد األقصى لالستهالك األكسجني ودوره يف زايدة التمثيل الغذائيارتباطها اهلام ابللعبة وكذا 

الطائرة.



 

 

 
 

 الفصل الرابع
 والقياس التقومي

واالختبار
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 متهيد:
ك احلركي للفرد ها ابلسلو تلعب املقاييس واالختبارات دوراً أساسياً وهاماً يف اجملال الرايضي وذلك ابهتمام      

الرايضي أثناء األداء البدين، لذا جند أن رصد هذا السلوك وتقوميه ميكن أن يتناول الفرد الرايضي من النواحي 
اجلسمية والفسيولوجية والصحية واحلركية والعقلية واالنفعالية وغريها من منظور أن اإلنسان وحدة واحدة متكاملة، 

ت علمية لذلك جند أن البحوث العلمية النظرية والعملية تؤسس على القيا  وهي تركز على أسس ونظراي
جناح أو  تعترب هذه العناصر ركائز أساسية للعملية التدريبية ألهنا تعرفنا أبسباب ما حنققه من واالختبار والتقومي و

أحكام على  نا إبصدارما نقابله من معوقات ،وكذلك عملية مجع البياانت ابستخدام الوسائل املناسبة تسمح ل
هاته البياانت ومن مت اختاذ القرارات املناسبة فيما خيص موضوع التقومي استنادا إىل البياانت املتاحة، ونظرا لالرتباط 
الوثيق ملفهوم التقومي هبذه الدراسة وحماولة حتديد دور برامج املتابعة وأتثريها على األداء الرايضي خالل املوسم  

ضيح مفهومه وأدواته وموضحا كذلك الفرق بينه وبني القيا  واالختبار و غريها من اجلوانب كان ال بد من تو 
 املختلفة املتعلقة ابلتقومي والقيا  واالختبار يف جمال التدريب الرايضي احلديث.
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 أي الشيء فتقوم قدر قيمته أي الشيء قوم " لغواي يعرف ذإ الواسعة املصطلحات من التقومي يعد :التقومي-0
  (359، صفحة 3119)حسني، . "وعدله وزنه
 حتديد عملية " نهأب تعريفهم للتقومي يف وجونسون وكاربر كريكندال من كل ليهإ ذهب ما يطابق املعىن هذا وجند
  (47، صفحة 3114)جعفر، . "القيا  واالختبار بذلك ويتضمن اجملمعة للمعلومات قدر وأ قيمة

الالعبني مث إصدار حكم ء تضمن تقديرا عن أدايال خيرج عن املفهوم السابق، ف ضيةايوالتقومي يف الرتبية البدنية والر 
ناهج وطرق على الربامج وامل قومي يف الرتبية البدنية والرايضية يتضمن إصدار قواننيتعلى هذا األداء، كما أن ال

)عبد اجمليد م.،  .فيهاوأساليب التدريب واإلمكانيات وكل ما يتعلق بتعليم وتدريب املهارات احلركية ويؤثر 
 (27، صفحة 4998

 تدر ، يتمر يبدو حتميا إذا ما أردان أن نعرف مدى فائدة أو فعالية الربامج الأويذكر بوسرت أن استخدام التقومي 
)حسانني،  وما يتم عن طريقها وإذا ما أردان التحقق أبن هاته الربامج حتقق فعال األغراض املوضوعة ألجلها.

  (29، صفحة 4995القيا  ةالتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية، 
ية بدنية ال يقتصر على جانب واحد من جوانب شخصالرتبية اليف ويذكر كل من عالوي ورضوان "أبن التقومي 

ترب جانب من و خيأو مقيا  واحد يقيس أ تباراخنتيجة عنها عرب تلك ألن الشخصية أعم وأمشل من أن الفرد، ذ
وطاقات  ىجوانب شخصية الفرد املتعددة األبعاد، إذ يعترب التقومي الرتبوي الرايضي عملية تقدير شاملة لكل قو 

 (38، صفحة 4996)عالوي و رضوان، القيا  يف الرتبية الرايضية وعلم النفس الرايضي،  الفرد.
 جاكسون التقومي إجرائيا أبنه "عملية تتضمن ثالث خطوات رئيسية:وعرف 

 .عايري أو املستوايتاحملكات التقوميية، كامل مجع البياانت الالزمة ابستخدام الوسائل املناسبة اخلطوة األوىل:
 أو غريها. هاإصدار قيمية على البياانت اجملمعة وفقا لبعض اخلطوة الثانية:

الرايضي هو: عملية اهلدف منها تقدير قيمة األشياء ابستخدام وسائل القيا   ن التقوميأ فرحات وترى ليلى
 (355، صفحة 3114)فرحات ل.،  املناسبة جلمع البياانت وإصدار األحكام.

 : التقومي الرتبوي الرايضي أبنه " عملية تقدير شامل لكل القوىنصر رضوانو  بينما يعرف حممد حسن عالوي
النفس  م)عالوي و رضوان، القيا  يف الرتبية الرايضية وعل فرد.للوطاقات الفرد، فهي عملية جرد احملتوايت 

 (39-38، الصفحات 4996الرايضي، 
 :التقومي هي لعملية عدة مبادئ توجدالتقومي:  مبادئ-8
 على احلكم الصعب فمن غري واضح الغرض كان إذا أنه ذإ تقوميه نريد ما تعزيز أو التقومي من الغرض حتديد -
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 ب العملية حنو اختيار أسلو  جدوى عملية القومي، كما أنه يصعب التأكد من صحة أي خطوة الحقة يف هذه
 .والبياانت املعلومات جلمع املناسبة املناسب واألدوات التقومي 

 .التقومي من غرضلل املناسبة التقومي أدوات وتطوير اختيار -
 .التقومي عملية يف احملتملة األخطاء مبصادر التقومي فريق وأ املقوم وعي-
 .) االستمرارية التنوع، ازن،التو  الشمول، (التقومي عملية خبصائص الوعي-
 وااللتزام أبخالقياته. التقومي خطة ووضوح تقوميه مت الذي اجلانب أمهية من التأكد-
 .التقومي بعملية الصلة ذات واملؤسسة األفراد واجلماعات بظروف الوعي-
، الصفحات 3145)الفرطوسي، احلسيين، و الكريزي،  واملتعلم. الالعب مع املدر  أو املدرب احرتام ترابط-

33-32) . 
 :منها للتقومي عدة وظائف توجد :التقومي وظائف-3
 تقومي عملية إىل حتتاج مبثابة فروض تكون صياغتها عند فاألهداف األهداف، قيمة على احلكم يف املساعدة-

 .خطئها أو صدقها مدى تبني
 هدافاأل حنو املتعلمني الالعبني أو تقدم مدى حتديد طريق عن الرايضي األداء مستوى رفع يف املساعدة-

 .املطلوب ابملستوى األهداف حتقيق تلك من لتمكينهم الالزمة القرارات واختاذ املقررة
 الصعوابت تواجههم. وعن تقدمهم مدى عن دقيقة مبعلومات املتعلمني وأ الالعبني تزويد-
 ويسعى القوة نقاط تدعيم ليعمل على املتعلمني أو الالعبني أداء مستوى يف القوة الضعف نواحي على التعرف-

 .وتالفيه الضعف لعالج
 التكلفة ضبط على مما يساعد واسع نطاق على اهتطبيق اعادة قبل املختلفة التجارب فاعلية مدى على احلكم-

 د.     هواجل الوقت هدارإ دون احليلولة ويف
للتقومي  أن ىلع حسنني صبحي حممد مع أمحد وبسطويسي انجي قيس من كل يتفق :التقومي أدوات-4

 (48، صفحة 3114)جعفر، هي:  أدوات
 املقاييس املدرجة. من معني إطار وفق على كميا تقديرا األشياء تقدير هو :القياس-4-0
 معارفه على التعرف للفرد هبدف تعطى تمريناتال أو املشكالت أو األسئلة من جمموعة هو :االختبار-4-8
 كفايته. أو أو استعداداته قدراته أو

 :مها ميزتني لتقوميل أنكما 
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 امكانية وكذلك املختلفة واملتعددة املواقف من موقف لكل املناسبة الوسيلة اجياد يضمن مبا أدواته تعدد-
 .املختلفة احلاالت تقومي يف أداء من أكثر استخدام

 التقومي على قدرة جيعلها أكثر وهذا األدوات تلك معظم يف واملوضوعية والثبات الصدق معدالت عارتفا -
 .وقعوالت
  :التقومي أنواع-5
 حسب وقت اجراءه: على-5-0
 الالعب حالة عن كمية املعلومات على للتعرف النوع هذا يستخدم: ) التمهيدي (القبلي التقومي-5-0-0
 لنقطة بداية املتعلم أو الالعب موقف وحتديد التدرييب املنهج البدء بتطبيق قبل لتعليميةا أو التدريبية املتعلم أو

 .معه اتباعها سيتم اليت أو التعليمية التدريبية والطرائق األساليب حتديد عن فضال تعليمية أو تدريبية
 التعليمية أو لية التدريبيةالعم أثناء يف التقومي من النوع هذا ويتم: ) املستمر (التكويين التقومي-5-0-8-

 إىل ابالنتقال له يسمح بشكل تعلم أو قد تدرب املتعلم وأ الالعب أن من للتأكد متقاربة فرتات على ويكون
 يعد وهبذا والضرورية الالزمة إلجراء التعديالت والضعف القوة اكتشاف جوانب على يساعد لذا التالية ةلاملرح

 من التعليمي للتأكد أو التدرييب املنهج وأ التدريبية الوحدة أثناء يف مستمرة ليةعم املرحلي التكويين أو التقومي
 .املطلوب اهلدف حنو تسري التعليم أو التدريب عملية أن
 منه واهلدف التقومي االستمرارية يف أتكيد قصد التكويين ابلتقومي ارتباط هل :التشخيصي التقومي-5-0-3

 حتديد األخطاء ىلإ ابإلضافة األداء مستوى يف والضعف القوة جوانب ديدوحت التدريب عملية صعوابت تشخيص
 .اجتاهاهتم أو معارفهم أو مهاراهتم احلركية أو أو البدنية صفاهتم يف سواء املتعلمني أو الالعبني بني الشائعة

 من كوذل من أهداف املنهج حققه ما معرفة إىل يؤدي الذي وهو :) النهائي (اخلتامي التقومي-5-0-4
 حتديد أيضا وهدفه ما صفة أو مهارة أو تعلم للتدريب الرئيسة للمخرجات املتعلمني أو الالعبني حتقيق   خالل

أدواته  ومن أعلى، تعليمية أو تدريبية مرحلة إىل لنقلهم لألهداف متهيدا حتقيقهم ومدى الالعبني مستوى
 .علميةالواالختبارات  النهائية واالختبارات الشفوية االختبارات

 التقومي من حيث الشمولية: تقسيم-5-8
 وأتيت ابألهداف املنهج وعالقتها خمرجات مجيع التقومي من النوع هذا يتناول :الشامل التقومي-5-8-0

 زمنية مدة يستغرق وقد كبرية جهودا التقومي من النوع هذا التدريبية ويتطلب للعملية الشمولية النظرة من تسميته
 .البياانت مجع يف من أداة أكثر ويعتمد فريق بصورة التدريبية ابلعملية املعنيني مجيع فيه طويلة ويشرتك
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 أو التعليمية العملية التدريبية جوانب من حمددا جانبا التقومي من النوع هذا يتناول :اجلزئي التقومي-5-8-8
 .املنهج وتقومي املدر  أو املدرب فاعلية املتعلمني وتقومي أو الالعبني أداء ملستوى املدر  املدرب أو كتقومي

 تقسيم التقومي على حسب نوع املعلومات اليت يتم مجعها.-5-3
 من عليها اليت حنصل كالعالمات الرقمية املعلومات على يعتمد الذي التقومي هو :الكمي التقومي-5-3-0

 .كمية معلومات األدوات توفر هذه إذ االستبياانت من عليها حنصل اليت التقارير أو االختبارات
 ووصف مجعها ابملالحظة يتم اليت املعلومات على التقومي من النوع اهذ ويعتمد :النوعي التقومي-5-3-8

 قبل من الالعب ملف يف املالحظات ويتم تدوين لفظيا وصفا أخر جانب أي أو احلركي األداء أو السلوك
 املدرب. 

            (45، صفحة 3111)جواد، التقومي:   خطوات-6
 .تقوميها املراد ابلظاهرة اخلاصة البياانت وأ املعلومات كافة مجع-4

 .الظاهرة هبذه واخلاصة املتجمعة البياانت أو املعلومات يللحت 3-
 ملعلوماتا يللحت وفقا لنتائج الظاهرة هذه مع التعامل لكيفية األحكام واصدار املناسبة القرارات اختاذ 4-

 .الظاهرة هذه عن مجعيا مت اليت والبياانت
 :والتقومي القياس بني العالقة-7

 القيا  مصطلح من وأمشل أعم التقومي يعترب فمصطلح ،القيا  استخداماته مصطلح يف التقومي مصطلح يتجاوز
 ميكن السبب هلذا وميالتق لعمليات ابلنسبة مدخالت تعد عمليات القيا  من عليها احلصول يتم اليت فالبياانت

  البياانت بدقة تتأثر التقومي عملية وألن مراحله أهم من مرحلة أو التقومي متطلبات القيا  من عملية اعتبار
 حىت القيا  يف األدوات املستخدمة ودقة بسالمة االهتمام الضروري من يصبح لذا القيا  عملية من املتجمعة

 :الشكل يف األسفل وفق والتقومي القيا  بني عن العالقة التعبري وميكن دقيقة عملية التقومي عملية تكون
 ( ما يلي:17ونالحظ من خالل الشكل ) (37، صفحة 3145)الفرطوسي، احلسيين، و الكريزي، 

 .واالختبار القيا  من كل من وأمشل أعم التقومي أن -
 اختبارات. املقاييس كل وليست مقاييس االختبارات كل أن -
 ووسائل األدوات يف املطلوب توافرها اجلودة شروط من التطبيق ومتطلبات واملوضوعية والثبات الصدق أن -

 .املختلفة القيا 
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 أو املستوايت أو من املعايري كل استخدام يتطلب) والتجميعي التكويين : الكبريين بنمطيه (التقومي أن -
 .عمليا قييميةتال االحكام اصدار بعد عملية القيا  من معةاجمل الدرجات على للحكم كأسس احملكات

 :والتقومي القياس بني الفرق-2
 :التايل ابجلدول موضح هو ما وفق بينهما مقارنة عقد طريق عن والتقومي القيا  بني الفروق إدراك ميكن

 التقومي القياس
 .السلوك قيمة على ابحلكم يهتم .السلوك بوصف يهتم

 .للسلوك والكيفي الكمي التقدير على يشتمل .للسلوك الكمي التقدير على يقتصر
 معىن ذات تصبح لكي حمددة مبعايري األرقام يقارن الظاهرة. عن التعبري يف األرقام يستخدم

 .النتائج تفسري ىلإ يهدف .دقيقة نتائج على احلصول ىلإ يهدف
 .األحكام واصدار ملقارانتا على يعتمد فقط. املعلومات مجع على يعتمد

 .األساسية وظيفته هو فاحلكم صريح قيمية. أحكام أية يتضمن ال حيادي
 والعالج، التشخيص يف تتمثل متعددة وظائف له .على النتائج احلصول وهي حمدودة وظيفة له

 وغريها. الوسائل األهداف، اختيار حتديد التصحيح،
 س والتقومي.( يبني: الفرق بني القيا14جدول رقم )

 :االيت يتضح املقارنة جدول خالل من
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 هذه على حكما يصدر التقومي حني معينة، يف لقواعد وفقا املقاسة للظاهرة عددية قيما حيدد القيا  أن -
 .حمددة ومعايري حملكات وفقا القيم
 فالقيا  فته األساسيةحدود وظي يف يتناوهلا منهما كال أن غري والتقومي القيا  اهتمام حمور هي النتائج أن -

 أي نهأو  النتائج هذه قيمة على ابحلكم التقومي بينما يعين للسلوك كمية تقديرات واعطاء النتائج بوصف يعىن
 .واملعايري خاصا ابحملكات اهتماما يعطي التقومي

 احلصول نأل تكفي ال القيا  وحدها نتائج على فاالقتصار التقومي لعملية ابلنسبة الزاوية حجر القيا  ميثل -
 .واملسؤولني للمهتمني ابلنسبة شيئا ال يعين لقيمتها تقدير غري من وموضوعية دقيقة نتائج على
 خطط لتحسني مبستوايهتم وكمدخل التقدم على واملتدربني املتعلمني مساعدة يف التقومي نتائج من يستفاد -

، 3117)فرحات ل.،  العمل. صالحية مدى على طريق احلكم عن املسار تصحيح ويف والتدريب التعليم وبرامج
 (47صفحة 

 للتقومي أمهية كبرية ميكن حصرها يف النقاط التالية:التقومي:  أمهية-2
 التقومي حيدد قيمة األهداف التعليمية والتدريبية وتوضيحها. -
 التعليمية. حتديد أمهية الطريقة املستخدمة ومدى حتقيقها لألهداف -
اكتشاف نواحي القوة والضعف يف عملية تنفيذ املنهج ملساعدة القائم ابلتدريس أو املدرب على معرفة طرائق  -

 التدريس.
لتالميذ ا قدرات الالعبني أوو ( حتديد عناصر املنهج كوهنا تراعي مستوايت )األهداف، احملتوى، الطريقة-

 وامكانياهتم واستعداداهتم اخلاصة.
 النمو بون ألن كل مرحلة من مراحلد عناصر املنهج كوهنا تراعي مستوايت النمو الذي وصل اليه الالعحتدي -

 هلا أهدافها اخلاصة.
 حتديد مستوى االعبني ومدى استفادهتم مما تعلموه. -
 يعد التقومي وسيلة تساعد على فعالية التعلم واستشارة االعبني حنوه. -
 يمي.الكثري من اجلوانب األساسية اليت تتعلق ابملنهج التدرييب أو املنهج التعلإن التقومي يلقي الضوء على  -

 (31، صفحة 4993)املندالوي، 
 حتديد كون املنهج يساعد على حل املشاكل وحتقيق احلاجات اخلاصة للوصول اىل املستوايت العليا أم ال. -

 (84، صفحة 4987)أمحد و انجي، 
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أن التقومي يساعد الفرد الرايضي ويقدم خدمات جليلة للفرد الرايضي أو املدر   ملأكدمن ا التقومي: أهداف-01
أو التلميذ فهو يكشف له مدى التقدم الذي توصل اليه من خالل عملية األداء، وكذلك استنتاج نواحي الضعف 

ىل املستوى املناسب الذي يرضاه لنفسه وميكن حصر أهداف التقومي إجمهود أكرب للوصول ة ومن مث بذل والقو 
 يف اجملال الرايضي فيما يلي:

 يعترب التقومي أساسا لوضع التخطيط السليم يف املستقبل. -
 يعترب التقومي مؤشرا لكافة طرق التدريب ومدى مناسبتها لتحقيق األهداف املرجوة. -
 ؤشرا لتحديد مدى مالئمة وحدات التدريب مع إمكانيات االعبني.يعترب التقومي م-
 يعترب التقومي مرشدا للمدرب لتعديل وتطوير اخلطة التدريبية وفقا للواقع التنفيذي. -
يساعد التقومي املدر  واملدرب يف معرفة املستوى احلقيقي للمتعلم ومدى مناسبة التدريب إلمكانياهتم وقدراهتم  -

 م.وكذلك جتاوهب
 يساعد التقومي املدر  واملدرب على التعرف على نقاط الضعف والصعوابت اليت تواجه العملية التدريبية. -
يساعد التقومي يف الكشف عن حاجات وقدرات التالميذ كما يساعد يف توجيههم للنشاط املناسب أو املراكز  -

 املالئمة لقدراهتم داخل النشاط الواحد.
، 3114ات ل.، )فرح نظيم السليم للعمل اإلداري الذي ال ينفصل على العمل الفين.يساعد التقومي يف الت-

 (15صفحة 
 إىل:ات الفسيولوجية االختبار  وهتدف الفسيولوجي:أهداف التقومي -01-0

ه ابملعايري ارنتة مع مقإمكانياته الفسيولوجيتّعرف الرايضي على نقاط القوة والضعف لديه، وتوضح مدى -4
 العامة.

توّفر معلومات أولية تساعد على وصف التدريب املناسب، وجتعل من املمكن معرفة التحسن أو التغيري الناتج -3
 من التدريب فيما بعد.

االختبارات يف حد ذاهتا وسيلة تعليمية تساعد الرايضي على فهم أفضل حلالته الوظيفية وما حيدث  تعترب-2
 التدريب البدين مما جيعله أكثر حرصاً واهتماماً هبذا التدريب. ءمه من جرّاداخل جس

ي أو املفحوص وهي ضايتستخدم ملعرفة تفاصيل أكثر عن حالة الر  ةتعترب االختبارات يف حد ذاهتا جمرد أدا-1
، الصفحات 4993)اهلزاع،  بذلك مكملة للمعلومات املتوافرة عن الالعب من خالل أدائه يف امليدان الرايضي.

447-448) 
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 :القياس-00
 على املصطلح هذا مفهوم فانه ميكن إيضاح القيا  مبصطلح املتعلقة املعاين وتداخلت الكلمات تعددت مهما

 :التايل النحو على وذلك تفصيال أكثر حنو
 مفهوم القياس:-00-0

 أو القدرة أو للسمة التقدير الكمي يستهدف وهو االنسانية العموم جمال يف االنتشار واسعة ظاهرة :القياس
    (31، صفحة 3117)فرحات ل.، املقاسة.  الظاهرة
 أدوات ابستخدام ذلك الشيء ويتم على حكم عليها يؤسس كمية بطريقة وبياانت معلومات مجع هو :القياس
)رضوان م.، القيا  يف الرتبية التقومي.  عملية يف على التقدم يساعد مما البياانت مجع يف ةخاص وتقنية متعددة

   (38، صفحة 3116البدنية والرايضية، 
، 3118)زيد،  للمعاجلة اإلحصائية. قابلة نتائجها تكون واليت واملوضوعية اإلجراءات املقننة تلك هو :القياس
  (49صفحة 

 :القياس عملية عليها تعتمد اليت العناصر-00-8
 :وهي القيا  عملية يف عناصر ثالثة توجد

 القيا  موضوع أو الالعبني التالميذ تقدير عند تقيسها اليت أو املهارات القدرات أو اخلصائص أو األشياء -
 .وعظام دهون وعضالت من اجلسم كوانتم أو العضلية القوة أو كالذكاء

 وهذا امللعب يف على الالعب للداللة (1) الرقم يستخدم فقد األشياء هذه على تدل اليت واألرقام األعداد -
 اليت غرامات الكيلو عدد على أو ما مترين يف اليت تؤدي التكرارات عدد ( بوصف1الرقم) استخدام عن خيتلف

اجلري  سباق يف الالعب عليه حصل الذي املركز ىلإ يشري كان إن ذلك خيتلفكما  معني ثقل وزن ىلإ تشري
 . مثال م 411 ملسافة

 قواعد حتديد من البد لذلك أو تسلسل رموز أو كميات تعرب عن أن ميكن واليت واألرقام األشياء بني املقابلة -
وكانت  التالميذ أو الالعبني من جمموعة لدينا كان فاذا صحيحة عملية القيا  تصبح حىت األعداد استعمال

 أطوهلم فاألول 1،2،3،4:  الطول إىل يف تدرجهم وفق ترتيبهم فيمكن 451،461، 461،475أطواهلم : 
)رضوان م.،   منهم كل سافة بنيـــامل النظر عن كمية اخلاصية )الطول( أو مدى بغض ترتيبهم أي أقصرهم والرابع

  (21-39، الصفحات 3116القيا  يف الرتبية البدنية والرايضية، 
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 واملوضوعية الكمية مزااي حتديد على ويشتمل القيا  ملزااي ملخصا 4978 اناتيل قدم :القياس مزااي-00-3
 :كما يلي واالقتصادية العددية واملعلومات

 كرر إذا منها التأكد بياانت ميكن بتقدمي عاملوال والباحث للمعلم ابلسماح وذلك املوضوعية إىل يؤدي القيا -
 .زمالئه أبدائها قام أو ذلك

 املقاسة للقدرة وذلك القيا  مقارنة لنتائج إلجراء الفرصة تعطي املتصلة والدراسات احملددة األساسية القياسات-
 .التقنني جمموعة لنفس لتلك القدرة معيارية جبداول أو أخرى بقدرات أو بنفسها

 ميتلكها اليت واخلصائص والصفات قدراتلل القيا  نتائج بتحديد والباحث للمعلم ألنه يسمح كمي القيا -
 .القيا  من تنتج اليت األرقام عليها تدل واليت فراد بدقةاأل
 .حمددة يعطي نتائج جيدة احصائية حتميل طرق املتجمعة بياانته يف يستخدم الذي القيا -
 .الشخصي التقومي عن واملال توقلل اقتصادا أكثر يعد القيا -
)رضوان م.، القيا  يف الرتبية البدنية عاما وموضوعيا  علميا تقوميا يعد املقننة وإجراءاته املتعددة بوسائله القيا -

  (22، صفحة 3116والرايضية، 
 تلخيصها ميكن واليت قيا لائص ( خصا3111رضوان ) الدين نصر حممد عالوي، حسن حممد يذكر كما
 :يلي كما

 .كلي تقدير القيا -4
 .مباشر وغري مباشر القيا -3

 .الفردية الفروق حيدد القيا  3-
 .الفرد ذات يف الفروق- أ      

 فراد.األ بني الفروق- ب     
 .اجلماعات بني الفروق- ج     

  (24-39، الصفحات 3118)زيد، للمقارنة.   وسيلة القيا  4- 
 :نذكر القيا  أخطاء من :القياس أخطاء-00-4
 اختيار صعوبة أو يف الرتمجة وأخطاء أجهزة استخدام حالة يف القيا  أدوات صناعة أو عدادإ يف أخطاء 1-

 .ةاختبارات مرتمج استخدام يف حالة وغريها األجنبية االصطالحات لبعض املناسبة األلفاظ
 .األجهزة استخدام لكثرة نتيجة االستهالك أخطاء2-
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 .املستخدمة القيا  وأجهزة أدوات ومكوانت ملواصفات الصحيح الفهم أخطاء 3-
  الرايح( سرعة درجة احلرارة، (مثل الثانوية وخاصة االختبارات وشروط بتعليمات االلتزام عدم أخطاء 4-
 .) البطارية (االختبار وحداتل املوضوع االلتزام ابلتسلسل عدم أخطاء 5-
 .احملكمني تقدير يف الفردية الفروق أخطاء 6-
   (44، صفحة 3111)جواد، . ) العفوية (العشوائية األخطاء7-
 لالختبار: والباحثني واخلرباء العلماء اهوضع اليت التعريفات من العديد دتوج :االختبار-08
 أو أو الذكاء املعرفة لتقدير صممت املشكالت أو سئلةاأل من جمموعة عن عبارة :االختبارم مفهو -08-0

 سلفا املعدة سئلةاأل من جمموعة اإلجابة على طلب ايضمن يعين االختبار فمفهوم واخلصائص القدرات من غريها
 .سئلةاأل تلك على جابأ املفحوص الذي اجاابت على بناءا حنصل حيث

 :أنه على والرتبوي النفسي اجملالني يف باراالخت ويعرف
 عن القدرات من أو قدرة لسمة أكثر أو واحد ملظهر الكيفي أو الكمي القيا  تستهدف منظمة إجراءات -

  (34، صفحة 3117)فرحات ل.،  اللفظي. غري أو اللفظي السلوك من عينة طريق
 اليت القيا  وسائل فهي من كمية بطريقة ما سلوكا أو صفات قدرات أو لتقيس تعد املثريات من جمموعة -

 .(43، صفحة 3111)جواد، االفراد واجلماعات.  بني الفردية الفروق عن للكشف الباحث يستخدمها
 االختبارات: أنواع-08-8
 :القياس مليدان وفقا-08-8-0

 .السابقة الفرد قيا  خربات إىل هتدف واليت التحصيل كاختبارات :املعرفية عقليةال املقاييس-
 قدرات أو ومعلومات معارف عقلية من قدرات مثل العامة القدرات قيا  ىلإ هتدف اليت :القدرات اختبارات-

 .املختلفة ابأللعاب الرايضية واملهارات البدنية كاللياقة بدنية
 .الفرد مستقبال به يقوم أن ميكن مبا التنبؤ إىل هتدف ليتا :االستعدادات راتاختبا-

 :للمخترب وفقا-08-8-8
 مثل طويال وقتا تستغرق أهنا ابلرغم من ابلدقة ومتتاز للمختربين الفردي القيا  إىل وهتدف :فردية اختبارات -

 .فرديةال األنشطة من والعديد والرمي والركض احلركية واجلودو والسالسل اجلمباز اختبارات
  اختبارات أو اجلماعية واحدة كاأللعاب ملرة األداء يف معا جمموعة قيا  ىلإ وهتدف :مجاعية اختبارات-

 أو جهدا كبريا. وقتا تستغرق ال وهي وغريها والقلم الورقة
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 :االختبار تطبيق ألسلوب وفقا-08-8-3
 .والقلم الورقة كاختبارات : كتابية-
 .األداء اختبارات أو لبدنيةا اللياقة كاختبارات : عملية-
 .العلمية األجهزة اختبارات-

 :للزمن وفقا-08-8-4
 .األركاض مثل األداء يف السرعة اختبارات مثل :موقوتة اختبارات-
 والرمي أبنواعه. االثقال رفع مثل القدرة مستوايت تقدير مثل :موقوتة غري اختبارات-

 :لألداء وفقا-08-8-5
 اختبارات مثل قدرته األداء أبقصى يف الفرد قدرة على التعرف إىل وهتدف : األقصى األداء اختبارات-

 .الرايضية الرتبية ياتلبك لاللتحاق القدرات
 على تدربوا أفراد له أمهيته وأداء عمل أداء على القدرة تقيس فهي وظيفية أو بدنية سواء :الكفاءة اختبارات-

 .ابختبارات التحصيل أيضا تعرف وهي النشاط ذلك
 نشاط أو تدريب أو يف مهنة مستقبال ابلنجاح وقعللت االختبارات هذه وتستعمل :االستعدادات اختبارات-

 .معني
 ذلك مثال معني موقف يف أن يفعله ميكن مبا للفرد املميز األداء حتديد إىل وهتدف :املميز األداء اختبارات-
 .املصارعة أو كمةاملال  يف كقيا  األداء الرايضية والبطوالت املنافسات يف

 :إىل االختبارات يقسم من وهناك
 إحكام إصدار طريقها عن حيث ميكن واحملكات واملستوايت املعايري على تعتمد :موضوعية اختبارات -

 .موضوعية
 لالختبارات أخر تقسيم وهناك، األداء تقومي يف االعتيادي أو الذايت التقرير على تعتمد :اعتبارية اختبارات-

 :وهي الرايضية الرتبية يف مةاملستخد
 قطبت علمية، شروط حمدد، توقيت لألداء، حمددة تعليمات فيها تتوافر القيا  خرباء يضعها :مقننة اختبارات-

 .املعايري ضوء هذه يف النتائج تفسريويتم  جمموعة على
 تستخدم الرايضي اليف اجمل العاملون حيتاجها جديدة اختبارات وهي :املدرب أو الباحث يضعها اختبارات -
 :اآلتية احلاالت يف واملهارات الصفات قيا  يف
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 توفر املكان عدم ،للتنفيذ الوقت املستغرق حيث من مناسبة غري املصادر يف املوجودة االختبارات تكون عندما-
 .وغريها واألدوات األجهزة

 األداء، تعميمات منه، طريقة الغرض مثل االختبار عن كافية بياانت املصادر تذكر ال اليت احلاالت يف-
 .وغريها اجلنس ،املستوى ،الالزمة النشر، األدوات واتريخ الناشر ،الدرجة حساب طرق االختبار،

 الصدق حساب يف احملكات املستخدمة وأنواع وثباته لصدقه احصائيا يشري ما إىل االختبار يفتقد عندما-
 .وغريها

 اللعب خلطط ابلنسبة قد حتدث األلعاب ،التطورات اليت بعض اعدوقو  قوانني على تطرأ قد اليت التعديالت -
 (46-45، الصفحات 3111)جواد، التدريس.  وأساليب

 :واالختبار القياس بني الفرق-08-3
 موقف (للمفحوص بةيعين ابلنس االختبار أن طاملا أنه الرايضي الرتبوي اجملال يف القيا  علماء بعض يرى    

 القوية) األداء (االستجابة متطلبات أهم أحد يعد وموقف االختبار املفحوص بني التفاعل أن جند لذا) امتحان
 يعرب به حيث يقوم أن املفحوص يستطيع ما أبقصى األداء يستهدف االختبار على لالختبار، فاإلجناز ابلنسبة

 املفحوص ويكون اجملاالت من جمال حمدد يف االستعدادات أو القدرات أو التحصيل مستوايت عن األداء هذا
 أو مقبول ، خطأ أم ، صحيح ضعيفا ممتاز أم املستوى هذا إذا كان وعما اجنازه مستوى عن األول املسؤول هو
 : يتاآل والبدنية الرايضية الرتبية يف القيا  علماء يقرر سبق ما وبناءا على مقبول غري
 جلمع البياانت.) أدوات (وسائل منهما كل لكون مقاييس االختبارات كل اعتبار ميكن أنه -
 الرايضية امليول ومقاييس الطول والوزن كمقيا  اجلسمية فاملقاييس اختبارات املقاييس كل اعتبار جيوز أنه ال -

 نم تتطلب ال لكوهنا اختبارات أبهنا وصفها جيوز الشخصية ال ومقاييس البدين النشاط حنو واالجتاهات
 ." االمتحان " معىن للمفحوص ابلنسبة حتمل ال أيضا التطبيق ولكوهنا أثناء التفاعل املفحوص

 ابستخدام اخلصائص الصفات أو بعض نقيس أن نستطيع فنحن االختبار من اتساعا أكثر يعد القيا  إن-
 املقابالت أو ةكاملالحظ األساليب بعض معينة خصائص ومسات القيا  يستخدم فقد بدوهنا أو االختبارات
 الظاهرة املقاسة. عن كمية بياانت شكل يف معلومات تعطينا أن ميكن اليت من الوسائل وغريها الشخصية
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 :الصةخ

لقد حاولنا يف هذا الفصل تسليط الضوء على عملية التقومي بداية بتوضيح مفهومها واحلاجة إليها يف اجملال      
 مرتبطني نيا عاملواالختبار ابعتبارمه ه وكذلك الشأن ابلنسبة لكل من القيا ووسائل ة التقوميأمهيا وكذ ،الرايضي

الفرق بني كل منها وكذلك  الثالثة وتوضيح الواقع بني املفاهيم ارتباطا وثيقا بعملية التقومي حيث قمنا إبزالة اللبس
ال الرايضي ابعتبارها ار يف اجملحيث مسح لنا هذا الفصل بتوضيح عملية التقومي والقيا  واالختب،ا مالعالقة بينه

تسمح لنا جبمع معلومات سواء عن احلالة البدنية أو النفسية  عملية مهمة يف كل املراحل وشاملة لكل اجلوانب
أو االجتماعية أو غريها للفرد ومن مت إصدار حكم على هاته احلالة مما يسمح لنا بتقييم العمل املنجز وتعديله 

عند الضرورة.



 

 

 اب األول:خامتة الب

نكون قد وفران مرجعا مهما للمدربني واحملضرين البدنيني  اخلاص ابلدراسة النظرية من خالل هذا الباب
ن  مالباحث على مجع املادة العلمية  الطالب عملوأساتذة جامعيني، حيث من طالب وابحثني واألكادمييني 

الطالب عطي يالقدمية منها واحلديثة وهذا ما سوف ، ةورقية كانت أو الكرتوني، كل أنواع املراجع العربية واألجنبية
ليه يف الدراسة طرقنا إتائج احملصلة من خالل ما ت اجلانب التطبيقي وتفسري الن يف التطرق إىلالباحث الدفع الكبري

 النظرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الباب الثاين
الدراسة امليدانية 

 والتطبيقية
 

 

 



 

 

 الباب الثاين مدخل 
 نهجيةمل للدراسة االستطالعية أما الفصل الثاين فكان األول الفصل خصص حيث ثالث فصول الباب هذا مشل

 البحث، وعينة جمتمعالبحث،  مشكلة يالءم الذي املستخدم املنهج خالله من عرض امليدانية واجراءاته البحث

 اإلحصائية واملعاجلة البحث وأدوات البحث ملتغريات اإلجرائي البحث، الضبط متغرياتالبحث،  جماالت

 .النتائج حتليل يف املستخدمة
 االستنتاجات من جمموعة واستخالص النتائج مناقشةو  وحتليل عرض لثالثا الفصل يف الباحثالطالب  وتناول

.اخلامتة إىل وصوال االقرتاحات من مبجموعة اخلروج مث



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
لدراسة االستطالعيةا
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 متهيد:
 ستطالعية كإجراء يقوم به الباحث حىت يثمن مشكلة الدراسة ، و يتحكم يف متغريات حثه وتعترب التجربة اال

حيدد الصعوابت و املشاكل اليت قد يلقاها قبل الشروع يف الدراسة األساسية ،كما تسمح له بتحديد اإلجراءات 
الستطالعية الدراسة اىل إالتطرق امليدانية من أدوات ووسائل، اختبارات ، و يشري عطاء هللا أمحد أن الفائدة من 

يلها ألجل و يقوم الباحث بتعد ، ها من قبليتكمن يف أهنا "تدل الباحث على املشكالت اليت ميكن أن يالق
الدراسة ىل إالباحث  الطالب ،ووفقا هلذا جلأ(3141)أمحد ع.،  اجناز الدراسة األساسية يف أحسن الظروف

 البدنية و الفسيولوجية و عرضها على جمموعة من االختباراتيث قام بتحديد جمموعة من حتطالعية االس
حىت رق والزايرات امليدانية للفمبجموعة من املقابالت الشخصية  الباحثالطالب  قام  كمادربني  وامل األساتذة

 .12/41/3148واىل غاية 43/19/3148وهذا يف الفرتة املمتدة من يثمن مشكلة حثه 
 ياسات املناسبةوالقاهلدف منها حتديد االختبارات  كان  االختبارات:االستطالعية األوىل، ترشيح  الدراسة-0

 هذا وفقا للخطوات اآلتية: وقد متللدراسة األساسية 
  األوىل: املرحلة-0-0
رة الطائرة وممن يشرفون يف الك متثلت اخلطوة األوىل يف اجراء مقابلة مع جمموعة من املدربني واملختصني قابلة:امل -

 القسم الوطين املمتاز وذلك قصد: على بعض أندية
 معرفة آراءهم حول فرتة التحضري وماهي الصفات األكثر أمهية اليت يعمل املدرب على تطويرها والرتكيز عليها. -
 طرق التحضري املتبعة ومدة التحضري اليت يستغرقها حتضري النادي للمنافسة. -
 الوقوف على تقدم مستوى الالعبني وتقييم الرايضيني خالل املوسم.مدى  -
تب من ك واملراجع العلمية والدراسات املشاهبةالبحوث  الباحث ابالطالع على عديدالطالب ام قكما - 

هذا مت حصر  من خالل البحثاملناسبة ألهداف  االختباراتأكرب عدد ممكن من حتديد يتسىن له  ومقاالت حىت
 استمارةها يف القيام بتنظيم االعتماد عليها من قبل الباحثني وبعدها مت واليت لوحظ االختباراتجمموعة من 

لحق رقم م لرتشيحهاجمموعة من األساتذة واملدربني املختصني  وتوزيعها على (14انظر ملحق رقم ) استبيانيه
 :لباحث بتحليلها وفقا ألسلوب النسبة املئوية كما يف اجلدول رقماالطالب قام  االستمارات وبعد مجع ،(13)
(15.) 
رضوان أن" كل مكون أو مهارة خاصة حتصل على نسبة تكرارات تقل  ونصر الدينحسن عالوي  يشري حممدو 

 .(239، صفحة 4988م.،  )رضوان من اجملموع الكلي لآلراء تستبعد من التجربة املقصودة"%35عن 
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صلت على الباحث ابنتقاء االختبارات اليت حت الطالب بعد االنتهاء من املرحلة األوىل قامالثانية:  املرحلة-0-8
 حيث ((13)انظر ملحق ) قام ابنتقاء فريق عمل (، كما3امللحق رقم )أكرب نسبة من املوافقة من قبل احملكمني 

ا يتم تطبيق اليت من خالهل وحتديد األدواتهبا  هلم وطريقة القياماالختبارات  اء لقاء عمل معهم ومت شرحمت إجر 
 ات احملكمني:بعد حتليل ترشيح اآلتية يف الدراسة األساسية االختباراتعلى  كما مت االعتمادهذه االختبارات  

 .Myo testجهاز  ابستخدام( développe couche)لألطراف العلوية القدرة  اختبار -

 املعروضة للمحكمنياالختبارات امليدانية  ( يوضح النسب املئوية جملموعة15)اجلدول رقم

 ويةئالنسبة امل احملكمني منه اهلدف االختبار

 

 جسمية مورفولوجية

 

 

 %411 17 الطول

 %411 17 الوزن

 %411 17 العمر التدرييب

 %411 17 السن

 ميدانية

 الوقوف وضع منكغ( 2طبية وزن) كرة رمي-4

 االنفجاريةقياس القوة 
 للذراعني

14 41.38% 

كغ( من وضع التثبيت 2كرة طبية وزن )  رمي-3

 كرسيعلى ال
13 38.57% 

 Myo test  11 57.41%جهاز -قدرة الذراعني -2

 الوثب العمودي من الثبات اختبار-4
 قياس القوة االنفجارية

 للرجلني

14 41.38% 

 %41.38 14 الوثب الطويل من الثبات اختبار-3

 MYO TEST جهاز-        2  15 74.13% 

 نيلسون اختبار -4
 سرعة رد الفعلقياس 

14 41.38% 

 Myotest 16 85.74%هاز سرعة رد ابلفعل جب اختبار-3

  (cooper) كوبر اختبار-4
 

 القدرة اهلوائية

02 38.57% 

 02 38.57% (vameval)اختبار فانيفال -3

 Yo-Yo /للراحة املتقطعة يويواختبار -2
intermittent recovery test 

 

03 13.85% 
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 test  Myoالقوة االنفجارية لألطراف السفلية ابستخدام جهاز اختبار -
 الوزن والطول اخلربة والسن. -
 .Myo tesسرعة رد الفعل ابستخدام جهاز  اختبار -
 .Yo-Yo intermittent recovery test /للراحة املتقطعة يويواختبار اختبار  -

 :ة إىل العديد من النقاط هيهتدف هذه املرحل ة:املرحلة الثالث-0-8
التعرف على األسس العلمية لالختبارات )الثبات الصدق واملوضوعية( وحتديد بعض الصعوابت واملشاكل اليت 
تعيق عملية اجراء االختبارات، كما تسمح لفريق العمل ابلتعرف على األدوات والوسائل املستخدمة يف اجراء 

 االختبارات.
 عينة من انديني: حيث مت اختيار  ميدانيا والتأكد منهاى أرض الواقع علات االختبار  ومت تطبيق

من نفس جمتمع البحث ومت تطبيق WORالوداد األومليب الرويبة  ، وانديHAMRAمحراء عنابة اندي 
العب يف  32على عينة قدرها  46/41/3148 ىل غايةوإ 11/41/3148و12يف الفرتة من االختبارات 

 .(17أنظر اجلدول رقم ) نفس الظروف والشروط.
من خالل الدراسة االستطالعية اليت تناول فيها الطالب الباحث حتديد مدى  استنتاج الدراسة االستطالعية: -

وقوف املدربني على اجراء بعض االختبارات لتحديد على مستوايت الرايضيني يف بداية املوسم، واليت كانت 
 احث اىل:يني واملدة اليت تتم فيها هذه العملية توصل الطالب البهتدف لتحديد الطرق املتبعة لتقييم الرايض

 لدى أغلب املدربني. الرايضينيمستوايت  التقييم والكشف عنغياب  -
 (.ةبرامج املتابعاملوسم )غياب اتم ملتابعة تطور الصفات البدنية والفيسيولوجية خالل مراحل  -
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 خالصة
ابالطالع داية ب العديد من املعلومات اخلاصة ببحثهكل مرحلة مت فيها مجع مت تقسيم هذا الفصل لثالث مرحل  

على عديد البحوث والدراسات املشاهبة واملراجع العلمية من كتب ومقاالت حىت يتسىن له حتديد أكرب عدد 
مها يممكن من االختبارات املناسبة ألهداف البحث ، مرورا بوضع االختبارات اليت تناسب أهداف البحث وحتك

و يف األخري مت  تطبيق االختبارات والتأكد منها وحتديد األسس العلمية لالختبارات )الثبات الصدق واملوضوعية( 
وحتديد بعض الصعوابت واملشاكل اليت تعيق عملية اجراء االختبارات، كما تسمح لفريق العمل ابلتعرف على 

األدوات والوسائل املستخدمة يف اجراء االختبارات.



 

 
 

 

 

 فصل الثاينال

منهج البحث 

واإلجراءات امليدانية
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عداد كان ال بد لنا من اإلحاطة بكل ما حيتاجه البحث من إلتنظيم واجراء اخلطوات امليدانية هلذا البحث  : متهيد
و ختطيط و تنظيم خلطواته امليدانية وفق منهجية علمية دقيقة تساعدان يف اجراء االختبارات احملددة ،و ابلتايل 

حيث تناول الطالب الباحث يف هذا الفصل أكرب قدر ممكن من األخطاء و اختصار الوقت و اجلهد، جتنب 
منهجية البحث املتبعة واإلجراءات امليدانية بغية الوصول إىل حتقيق األهداف املنشودة، وهذا من خالل حتديد 

سائل ئصها العلمية والو منهج البحث، عينة البحث وطرق اختيارها، جماالت البحث، أدواته البحث وخصا
 اإلحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج احملصل عليها .

و جمموعة الطرق أ الطريقة"هو: فاملنهج  ، املشكالت البحثية ابختالفختتلف مناهج البحث  :منهج البحث-0
ومستندا إىل  نىل نتائج ذات قيمة مستلهما معطيات العقل والوجداإاليت يتبعها الباحث للوصول إىل احلقيقة و 

يف هذه الدراسة  تمدتاعفقد  ،  اعه بطبيعة الدراسةإتبومبا أن املنهج املستخدم يرتبط ، الواثئق اليت يتحراها"
رتبطة كرب عدد من املعلومات املأومجع  ، على املنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف الظاهرة املراد دراستها

 ما هو كائن ( ي أبنه) وصف وتفسريإذ يعرف املنهج الوصفالدراسة ،  ، لكونه املنهج املالئم هلذه واحمليطة هبا
 .(4999)عويس، 

 يتمع األصلجملاإذ يقوم الباحث عادة بتحديد  اهلامة،العينة من اخلطوات  اختيار يعدجمتمع وعينة البحث: -8
 يا منوذج ميثل جانبا أخر من وحدات اجملتمع األصلحسب املشكلة أو الظاهرة اليت يريد دراستها وتعرف أبهن

على أهنا جزء من الكل أو البعض من اجلميع يف حماولة الوصول إىل تعميمات ،وتعرف أيضا (4999)فنديلجي، 
ال، أما عينة رج– للقسم املمتاز عيب الكرة الطائرةثل جمتمع حثنا يف الومت ،  (4999)عالوي،  لظاهرة معينة.

رتيب )الثالثة أندية يرتبعون على أفضل تالذين  قسم الوطين املمتازال لكرة الطائرةلأندية ست البحث فتمثلت يف 
اية يف هن (2لحق رقم )امل (6) اجلدول رقم انظرندية يف الرتتيب األخري( الثالثة أ)األوىل( وأندية الرتتيب األخري 

اندي ينشط ابلقسم  (41جمتمع البحث قبل بداية املنافسة )ن البطولة، حيث مت أخذ مجيع مرحلة الذهاب م
القياسات القبلية عليها مت اجراء  (1ملحق رقم ) (7أنظر اجلدول رقم ) ( 3148/3149)املمتاز موسم الوطين 

 بلغت عدد و  ققة يف هناية مرحلة الذهاب، يف حني مت إعادة تطبيق االختبارات على الفرق حسب النتائج احمل
رتتيب اختريوا ميثلون األندية حسب الست أندية )ثالث من الرتتيب األول وثالثة ذات الرتتيب األخري (، العينة 

 .ابلطريقة العمدية
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FEDERATION ALGERIENNE DE VOLLEYBALL 
DIRECTION DE L’ORGANISATION SPORTIVE 

CHAMPIONNAT DIVISION EXCELLENCE 
SENIORS HOMMES SAISON SPORTIVE 2018-2019 

  
 .8102/8102( يوضح الفرق املشاركة يف القسم الوطين املمتاز ملوسم:7اجلدول رقم )      

دة من أجل جتنب املؤثرات اليت قد تؤثر على نتائج البحث للفروق الفردية املوجو  خصائص عينة البحث:-8-0
لك بعض املتغريات اليت متثل مواصفات العينة لغرض التأكد من جتانسها يف تحتديد لدى الالعبني، فقد مت 

 (:2ا مبني يف اجلدول )املتغريات اليت تعد مؤثرة يف التجربة واليت البد من ضبطها كم

 

 

club N 
NAHD:  NASR ATHLETIC HUSSEIN DEY. 14 
BVB : BEJAIA VB. 13 
JS : JEUNESSE SKIKDA. 12 
ASCA : ASSOCIATION SPORTIVE COMMUNALE AMOUCHA. 11 
HAMRA: HILLAL AMEL MOSTAKBAL RIADHI ANNABA. 05 
WOR: WIDAD OLYMPIQUE ROUIBA. 16 
OEO:  OLYMPIQUE EL OUED. 17 
CSS: CLUB SPORTIF SETIF. 18 
ASVB : ASSOCIATION SPORTIVE DE LA VILLE DE BLIDA. 19 
RMA: RAED MADINET ARZEW. 41 
IBMC:  ITHIHAD BALADIYATE METLILI CHAAMBA. 44 
MRHB:  MOUSTAKBAL RIADHI HASSI BOUNIF. 43 
ESD : ESPERANCE SPORTIVE DE DJELFA. 42 
MCBL : MOULOUDIATE CHABAB BALADIATE LAGHOUAT. 41 
CRBB : CHABAB RIADHI BALADIAT BOUNOURA. 45 
CRBC : CHABAB RIADHI BALADIAT CHLEF. 46 
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:وزن الطول العمر التدرييب التكافؤ وجتانس العينة يف متغريات   -2-2 

 
 املتغريات

 
 

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 
 الوزن

 
 الطول

 
 اخلربة

 
 املتوسط
 احلسايب
 

 
 االحنراف
 املعياري

 
 املتوسط
 احلسايب
 

 
 االحنراف
 املعياري

 
 املتوسط
 احلسايب
 

 
 افاالحنر 

 املعياري

12 83,81 5,63 188,54 4,90 7,18 1,16 
11 82,90 6,64 186,09 4,65 7,63 1,20 
17 84,81 5,52 191 4,31 8,09 1,75 
45 82,18 6,36 188,27 5,46 8,90 1,13 
46 82,36 6,34 190,90 4,03 7,90 1,44 
34 81,72 7,52 187,18 5,60 8,18 1,47 

ف قيمة  1,361 1,813 1,932 
االحتمالية القيمة  1,873 1,124 1,102 

 الداللة
 

 غري دال غري دال غري دال
 

.61داخل اجملموعات،  5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:   
.ت االحصائية لعينة البحثاملعلما( ميثل 21جدول رقم )  

توجد  ومنه نستنتج أنه ال spss برانمج ( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ابستخدام18يوضح اجلدول رقم )
لدى عينة البحث  سةقبل بداية املنافمتغريات الوزن الطول اخلربة واملبارايت امللعوبة فروق ذات داللة احصائية يف 

-1241,-8731,) ( بقيم احتمالية2861,-1,932-1,813-3611,)حيث جاءت قيمة ف 
 ي غري دالة احصائيا.أ 1.15وهي أكرب من  ( على التوايل9191,-1021,

حث قبل وهذا ما يظهر تكافؤ عينة الب يف هذه املتغرياتكما يوضح اجلدول السابق تقارب قيمة املتوسطات 
 بداية املنافسة.
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 البحث: جماالت-3
 22ملمتاز مقسمة إىل: العب من أندية القسم ا 66 ست أندية بعددمتثلت عينة البحث اجملال البشري: -3-0

( ASVB( )JSاملراتب الثالثة األوىل بعد هناية مرحلة الذهاب وهي: )ل تأندية حت ثالث العب وهي
(NAHDوالعيب الثالثة أندية اليت حتتل الرتتيب األخري يف مرحلة الذهاب والبالغ عددهم ،)العب وهي  22

 (.RMA( )ASCA( )CRBBأندية )
 فرق احملددة وهي:لدريب لمت اجراء االختبارات على مستوى قاعات الت املكاين:اجملال -3-8
تطبيق االختبارات البدين بقاعة التقوية مبلعب االخوة زيوي حسني داي أما اختبار  NAHDابلنسبة لنادي  -

 القدرات اهلوائية فكان ابلقاعة متعددة الرايضات ابملكان اجلميل.
 .سكيكدة 4955اوت  31 الرايضاتلقاعة املتعددة اب مت اجراء االختبارات JSنادي ابلنسبة ل -
 مت اجراء االختبارات ابلقاعة متعددة الرايضات بن اعمر عبد القادر بلعيد ابلبليدة. ASVBاندي  -
 .االختبارات ابملركب الرايضي أرزيومت اجراء  RMAاندي  -
 .الرايضات عموشةابلقاعة املتعددة  ASCAاندي  -
توى تطبيق وإعادة تطبيق االختبارات على مسالقاعة املتعددة الرايضات بزلفانة، حيث مت  CRBBاندي  -

 هذه املرافق.
 متت فرتة البحث على عدة مراحل: الزماين: اجملال-3-3

وتضمنت هذه املرحلة اخلطوات  38/41/3148ىل إ 31/11/3148واليت امتدت من  املرحلة األوىل:
 التالية:

 البحث عن املراجع واملصادر والدراسات املشاهبة والسابقة. -
 .املقرتحةاخلاصة بتحكيم االختبارات  استبيانيه وتوزيع استماراتعداد إ -
 حتديد الفريق املساعد(. عينة البحث، )عتاد ووسائل( و )حتديدحتديد اإلمكانيات  -
 االستطالعية. والبعدية للتجربةإجراء االختبارات القبلية  -

 املرحلة اخلطوات اآلتية: وتضمنت هذهاملرحلة الثانية: 
      .42/44/3148وإىل غاية  12/41/3148 االختبارات القبلية للنوادي: منراء إج -
 .31/14/3149إىل غاية  11/14/3149للنوادي: من اتريخ إجراء االختبارات البعدية  -
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 متغريات البحث: -4
 ترتيب فرق القسم الوطين املمتاز. املتغري األول: -
 البدنية واحلد األقصى الستهالك االكسجني وهي: القدراتمتثلت يف بعض املتغري الثاين:  -
 hauteur cm ،puissance w/kg، forceطراف السفلية وتتضمن مؤشرات )ألالقوة االنفجارية ل-

n/kg، vitesse.) 
 ،vitesse cm/s، puissance/w ،force/nلألطراف العلوية وتتضمن مؤشرات ) القدرة -

p,max/w.) 
 (.réactivité) سرعة رد الفعل -
 احلد األقصى الستهالك االوكسجني. -
 أدوات البحث:-5
 وسائل مجع البياانت:-5-0

 املقاالت العلميةو لقد مت االعتماد على جمموعة كبرية من الكتب  :واألجنبيةالعربية  غةلواملراجع ابلاملصادر -
ث مبجموعة من املرتمجني الباح الطالب استعان واألجنبية، كمااملنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة ابللغتني العربية 

ية للضبط اللغوي مت االستعانة أبساتذة اللغة العرب العربية، كمااالجنليزية إىل  العربية، ومنمن اللغة الفرنسية إىل 
 لألطروحة.

مت اجراء املقابلة قصد تثمني مشكلة البحث ومت اجراء بعض املقابالت مع مدربني وخمتصني يف املقابلة:  -
ويذكر دافيد انشيماز أن املقابلة الشخصية هي: مقابلة وجه لوجه، حيث يقوم من جيري  دريب الرايضي،الت

املقابلة بتوجيه األسئلة للمستجيبني بقصد استخالص إجاابت ذات صلة بفروض البحث وحتدد بنية املقابلة 
 .(3111و شافا، )انشيماز  ابألسئلة وصياغتها وطريقة تتابعها

 مت االعتماد على استمارة استبيانيه قصد حتكيم االختبارات وأخذ آراء اخلرباء واختيار األنسب.االستبيان: -
مع رات والقياسات واليت مسحت له جبجمموعة من االختبا اعتمد الطالب الباحث :والقياساتاالختبارات -

 وكسجني لعينة البحث.ستهالك األى لالواحلد األقص البدنية املعلومات اخلاصة ابلقدرات
 الباحث عدة أدوات لتنفذ االختبارات هي: الطالب اعتمدكما 

 ميزان طيب لقيا  الوزن، وقائم خشيب مدرج لقيا  الطول. -4
 شواخص. -3
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 جهاز كمبيوتر. -2
 .yoyo intermittent testنغمة اختبار  -1
 صافرة. -5
 ميقايت. -6
 جهاز ميو تست برو. -7
 الصق.شريط  -8
 ورقة وقلم. -9

 .Excel3142برانج -41
 .SPSS V24برانمج -44
 مقعد سويدي.-43
 تلفة.أثقال التقوية العضلية أبوزان خم-42

 .االختبارات املستخدمة يف الدراسةمواصفات وكيفية أداء  مواصفات االختبارات:-5-8
 تربهوكلمة أخ Examination االمتحانيف اللغة حتمل معىن  اختبار كلمة  البدنية: االختبارات-5-8-0

Tested اختبارإىل لفظة  وقد يشار أجربه، تعين أمتحنه أو test جنليزية بكلمة يف اللغة اإلtrial  أوProof 
وسنعتمد يف هذه الدراسة ،  (4995)العساف،  على عينة من األفراد االختبارتعين التجربة أي تطبيق األداة أو 

بدنية والفيسيولوجية يف الكرة الطائرة ،معتمدين على جهاز ميوتست واختبار الراحة على بعض االختبارات ال
 املتقطعة.

 (lammari, 2016) التعريف ابجلهاز:
ضية لفتة رايء العضالت للرايضي من خالل حساب هو مقيا  قوة ديناميكي يقيم مستوى أداميوتست  

ل وصالبة )أو لي اثنية( ، والتفاعلقفزة )ابلطول( زمن الرحلة )ابمل عن قيا  ارتفاع اوقوهتا وسرعتها ، فضالً 
املناورة  ميزة هذا املقيا  هي القدرة على ،تصلب العضالت يف كيلو نيوتن / م( الختبار القفز من التفاعل

وزن الشخص  ل قيمةتعلق العلبة على مستوى احلوض حزام فيلكرو بعد إدخا ،وسهولة االستخدام لالختبار
 .من املمكن حتديد عدد القفزات اليت نريدها لدراستنا ،الذي مت اختباره

بة كل قفزة بشكل املمكن أيًضا حوس املختلفة من للقيم القفزاتيف هناية االختبار، يقوم اجلهاز حساب متوسط  
 خاص بفضل التسجيل بواسطة مقيا  التسارع. 
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 نطاق واسع يف الرايضات عالية األداء لتقييم الصفات البدنية للرايضيني.اآلن على  Myotest Pro يستخدم

 
 ( يوضح جهاز ميوتست12الشكل رقم )                                  

 :détente (sj) القفز العمودي اختبار-5-8-0-0
 القفز العمودي ابلسنتيمرت.  قيا االختبار: أهداف
 .ارتفاع أقصى عن حثًا تكرار عمليات 5 التنفيذ:

 

 ( يبني الوسائل املستعملة يف جهاز ميوتست وكيفية أداء اختبار القفز العمودي.12الشكل رقم )  
 :اإلجراء

 .الشعار يظهر حىت" ON / OFF" زر على ابلضغط Myotestمن جهاز ابدأ . 4
 .بتعديله قم وإال ،اجلسم وزن صحة من وأتكد" Jump SJ" اختبار حدد. 3
 ".ENTER" على واضغط احلزام على Myotest ضع. 2
 .ساكًنا وأبقى درجة 91 الركبتني وثين لألمام، مباشرة والنظر الوركني، على يديك وضع ابلوقوف، ابدأ. 1
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 . اخلصر مع اتصال على يديك إبقاء مع ممكن، مستوى ألعلى اقفز القصري، التنبيه عند. 5
 .املوالية فزةقلل التايل الصفري كررتي حىت حراك بال وانتظر درجة 91 بزاوية االحنناء وضع إىل عد اهلبوط، بعد. 6

 .االختبار هناية إىل املزدوجة الصفارة تشري تكرار، مرات 5 بعد
 :التحضري

 .صلبة أحذية
 .صلبة أرض

 .اإلمحاء
 .االختبار قبل احلركة على التعرف
 .اليسار على دائًما مستقيم،: احلزام على Myotest موضع

 تلقائًيا، االختبار إيقاف قبل خطأين Myotestيتحمل و  منخفض بصوت التنفيذ أخطاء إىل ريشا األخطاء:
 :التالية النقاط مراعاة يتم مل إذا خطأ رسالة تظهر حيث النتائج صحة على ذلك يؤثر ال حىت

 .بوضوح Myotest يكتشفها حىت بقوة احلركات إبجراء قم. 4
 .التنبيه أصوات انتظار أثناء حراك بال البقاء. 3
 .اإلشارة عند ابلقفز وقم الصفري إيقاع احرتم. 2
 .مضادة حركة بدون القفز. 1
 .تكرار مرات 5 إمجايل إبجراء قم. 5

 :النتائج
 ارتفاع) تكرارات ثالثة أفضل متوسط من تتألف وهي ،االختبار بعد الشاشة على تلقائًيا النتائج عرض يتم

 (. مرجعي
 . وقت أي يف عرضها من تتمكن حىت اجلهاز، ذاكرة يف ختباراال نتائج ختزين يتم

 ابلرايضيني نتائجك ومقارنة اختباراتك حلفظ www.myotest.com إىل الدخول تسجيل كما ميكن
 .الرايضيني وخنبة اآلخرين
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 (SAUT RÉACTIVITÉ (PLIOMÉTRIE)) (:القفز )رد الفعل تفاعلية-5-8-0-8

د الفعل ر  الصالبة(، أو الصالبة أو الزنربك) الساق لعضالت االنقباضية تالصفا  قيا االختبار: أهداف
 . السفلية لألطراف العضلي التنسيقو  واالستجابة

 التنفيذ:
 .األرض مع للتالمس وقت وأقل ارتفاع أقصى إىليسعى الالعب فيها  تكرارات 5

 أو الركبتني يف آالم من تعاين نتك إذا. االختبار قيود بتحمل لك تسمح جيدة عضلية بصحة تتمتع أن جيب
 .مسبًقا أخصائًيا فاستشر الظهر،

 ( يوضح النتيجة على شاشة جهاز ميوتست بعد اكتمال االختبار.01الشكل رقم )
 :التحضري

 .صلبة أحذية
 .صلبة أرض

  .اإلمحاء
 .االختبار قبل احلركة على التعرف
 .اليسار على دائًما مستقيم،: احلزام على Myotest موضع

 :جراءاإل
 .الشعار يظهر حىت" ON / OFF" زر على ابلضغط Myotest ابدأ. 4
 اخلاص ابملخترب. اجلسم وزن أضف" التفاعلي القفز" اختبار حدد. 3
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 ".ENTER" على واضغط احلزام على Myotest ضع. 2
 .اثبًتا والبقاء مباشرة، األمام إىل والنظر الوركني، على يديك وضع ابلوقوف، ابدأ. 1
 إبقاء مع لتالمس،ل ممكن وقت أقصر مع ميكن ما أعلى أضعاف مخسة ارتد مث بقفزة، قم القصري، التنبيه عند. 5

 د(، وبعالرتامبولني ثلم األدىن، احلد إىل الركبتني ثين مع القدمني ابطن على اقفز) اخلصر مع اتصال على اليدين
 .االختبار هناية إىل املزدوجة الصفارة تشري ارتدادات، 5

 تلقائًيا، االختبار إيقاف قبل خطأين Myotestيتحمل و  منخفض بصوت التنفيذ أخطاء إىل ريشا األخطاء:
 :التالية النقاط مراعاة يتم مل إذا خطأ رسالة تظهر حيث النتائج صحة على ذلك يؤثر ال حىت

 .بوضوح Myotest يكتشفها حىت بقوة احلركات إبجراء قم. 4
 .التنبيه صوت بدأي أن قبل ساكناً  ابق. 3
 .قصريًا األرضي التالمس وقت يكون أن جيب. 2
 .متابعات 5 إمجايل أداء. 1

 تكرارات ثالثة ضلأف متوسط من تتألف وهي، االختبار بعد الشاشة على تلقائًيا النتائج عرض يتم :النتائج
 (. مرجعي ارتفاع)

 على درتكق عن يعلمونك إهنم ،االختبار أثناء ابناملطلو  األداءان مها األرض مع التالمس ووقت القفزة ارتفاع
 .اعلالتف مؤشر ارتفع قصري، اتصال وقت مع أعلى مستوى إىل القفز من متكنت كلما، فالتعايف

 إىل الدخول يلبتسج قم ،وقت أي يف استشارهتم ميكنك لذلك اجلهاز؛ ذاكرة يف االختبار نتائج ختزين يتم
www.myotest.com ينيالرايض وخنبة اآلخرين ابلرايضيني نتائجك ومقارنة اختباراتك حلفظ. 

 :DÉVELOPPÉ-COUCHÉ  عضالت الصدر والذراعني: اختبار-5-8-0-3
وخاصة عضالت الصدر  السرعة(،- القدرة-تطور أداء األطراف العلوية )القوة   قيا :االختبارف هد -

 .والعضلة ثالثية الرؤو 
 .رعةتكرارات تسعى إىل أقصى س5 :التنفيذ -
 :التحضري -

 .اإلمحاء
 .اإلملام ابحلركة قبل االختبار )االختبارات الفارغة(
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 :جراءاإل-
 حىت يظهر الشعار. "ON / OFF" ابلضغط على زر Myotest من جهاز بدأن .4
وحتقق من أن  (DÉVELOPPÉ-COUCHÉ). حدد اختبار "الضغط على مقاعد البدالء"3 

 .إال قم بتعديلهو  التدريب،احلمل يتوافق مع مستوى 
 ."، اضغط على "إدخال االختبار Myotest ضع. 3

 .اجلس يف موضعه على املقعد ، ارفع البار وظل اثبًتا 4.
 .إىل صدرك وانتظر يف وضع اثبت بارعند مساع الصفري الطويل ، قم خبفض ال. 5
 .د الذراعني ابلكاملمتدي عند التنبيه القصري ، ادفع الشريط بقصد السرعة القصوى مع احلفاظ عليه، حىت.6

 5بعد مرات ، 5 ةعمليالمث كرر  ،بعد الدفع ، ابق يف الوضع املمدود وانتظر الصفري الطويل ليعود ألسفل 7.
 (.44)الشكل  الحظ مرات تكرار ، تشري الصفارة املزدوجة إىل هناية االختبار

 تلقائًيا،ين قبل إيقاف االختبار خطأ Myotestيتحمل و  إىل أخطاء التنفيذ بصوت منخفض ريشا :األخطاء
 :حىت ال يؤثر ذلك على صحة النتائج. تظهر رسالة خطأ إذا مل يتم مراعاة النقاط التالية

 .والدفع اخلفض، بوضوح: Myotest قم إبجراء احلركات بقوة حىت يكتشفها.4
 .البقاء بال حراك أثناء انتظار أصوات التنبيه الطويلة والقصرية .3
 قصري = دفع. هبوط،طويل =  للصفارات:ء احلركات املقابلة قم إبجرا .2
 .مرات تكرار 5قم إبجراء إمجايل .1
 .يف وضع عمودي Myotest جيب أن يكون .6
 .الثة تكراراتأفضل ثوهي تتألف من متوسط  ،يتم عرض النتائج تلقائًيا على الشاشة بعد االختبار :نتائجال

القيمة األكثر  غالًبا ما تكون ،درتك على إنتاج طاقة ميكانيكية مبرور الوقتمعلومات عن ق الطاقة ابلواط،توفر 
 .ارتباطًا ابلنشاط الرايضي

 .إىل قدرتك على توفري أكرب قدر ممكن من الديناميكيات ضد نظام اإلزاحة أثناء االندفاع نيوتن،يف  القوة،تشري 
 .زادت السرعة لدافع،االسرعة ابلسنتيمرت / الثانية هي نتيجة جهدك: فكلما زاد 

 قم بتسجيل الدخول إىل ،لذلك ميكنك استشارهتم يف أي وقت اجلهاز؛يتم ختزين نتائج االختبار يف ذاكرة 
www.myotest.com  ة.ورايضيي النخبحلفظ اختباراتك ومقارنة نتائجك ابلرايضيني اآلخرين 
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 ثالثية الرؤوس. طريقة أداء اختبار قدرة عضالت الصدر والعضلة (: يبني00الشكل )
 املستخدمة: األدوات-5-8-0-4

 جمموعة من األثقال خمتلفة األوزان، مقعد سويدي.–عمود رفع األثقال -حزام الفيلكرو –جهاز ميوتست برو 
 yoyo intermittent) طريقة الفرتيةلاختبار يويو تست اب الفيسيولوجية: االختبارات-5-3

recovery test)   (Bangsbo, 1994, pp. 110-116)     
-ينس ابنقسبو–مت تطوير هذا االختبار من طرف الدمناركي الفيسيولوجي  :)يويو(ختبارمواصفات ا-5-3-0

 )للمبتدئني واملستوى املتقدم(. 3و4وهناك اصداران مستوى 
 /األعالم( كما يف الرسم البياين ابستخدام األقماع)عمودية  مساحة من ثالث خطوط منفصلةيتم يف 

 ويبدأ املخترب خلف خط الوسط ويبدأ ابالنطالق مرت للراحة البينية، 5مرت و31 أسفله( 43شكل )
سجلة هناك ىل عند مساع صافرة الصوت املو ىل نقطة البدء األإيستدير ويعود  منبه الصوت، املختربعند مساع  

 راحة بينية بعد كل ركضة ذهااب وإاياب. 
الالعب  ربويعت يتلقى رسالة حتذير (الصوت)خط البداية يف الوقت املخصص  إىل عب يف العودةاللاإذا فشل و 

 االختبار إذا مل يتمكن من اللحاق ابإلشارة الالحقة )صافرة منبه الصوت املسجلة(.  مقصى من
لالعبني ست و تتوجيهات عرب متابعة شريط تسجيل الصوت يويالاتباع  بعد األداء:كيفية -5-3-0-0

تنبيه( من حماولة التحضري لالنطالق قبل إشارة )تتم ابألقماع( ا مطني )املشار اليهاخلتشغيل ذهااب وإاياب بني 
 ملعني.عب يتلقى حتذيرا إذا مل يكمل احملاولة يف الوقت االال كل دورة،وترية بعد  التتم زايدة القرص املضغوط، 

عادة  ويو املتقطعيتسجيل، اختبار الية قبل أن يكون غري قادر على مواكبة نتيجة املخترب تعطى املسافة االمجال
 .3دقيقة ملستوى  31-6وبني 4دقيقة ملستوى 41-3ما يستغرق ما بني 
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 األدوات املستخدمة:-5-3-0-8
ورقة  –شريط تسجيل االختبار يويو تست  –جهاز التنبيه الصويت -شريط قيا  )ديكا مرت(  –أقمعه  -

 تسجيل.

 مضمار اختبار الراحة املتقطع. (: يظهر08لشكل )ا

، لتوقفوعلى مسافة امجالية قدرها املسافة املقطوعة أثناء االختبار قبل ا ابملرت تسجيل النتيجة يتم التسجيل:
املوقع الرمسي لالختبار  عرب ومت حتويل هذه النتائج )املسافة املقطوعة ابملرت(

(yyet.htm-https://www.theyoyotest.com/calculator إىل أقصى مستهلك )
 أوكسجيين للرايضيني .

حية كان البد من التأكد من صال  بعد عملية حتكيم االختبارات من قبل اخلرباء األسس العلمية لألداة:-6
 الطالب هلاألسس العلمية وتؤ  واملوضوعية هلا حىت تتوافر االختبارات وذلك من خالل اجياد الصدق والثبات

 تطبيقها.الباحث ل
عيد على نفس ذا ما أو أن يعطي االختبار نفس النتائج إنعين بثبات االختبار هثبات االختبارات:  -6-0

قيمة اثبتة  اذ ،و املقصود به "درجة الثقة" و ذلك أن االختبار ال يتغري يف النتيجة أي األفراد و يف نفس الظروف
عيدت التجربة ذا ما أاحث إعطاء الثبات للنتائج اليت حتصل عليها البخالل التكرار  أو اإلعادة ،و مبعىن آخر إ

الباحث يقوم بدراسة ثبات  الطالب و هذا ما جعل (419، صفحة 4999)اهلادي، على نفس اجملموعة 
قت ب،حيث ط من العيب القسم الوطين املمتاز للكرة الطائرة (العبا32) انديني عينة  قوامهااالختبارات على 

،و مت اعتماد ارتباط بريسون ملعرفة درجة الثبات و هذا ما يبينه اجلدول  أايم41بعد  عليهم االختبارات مث أعيدت

https://www.theyoyotest.com/calculator-yyet.htm
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ذا ما يعين أن وهكل االختبارات ي ل( حيث نالحظ عالقة ارتباطية قوية بني القيا  القبلي و البعد19رقم )
 .معامل الثبات مناسب لتطبيق االختبارات

 يف البحث. ( يوضح ثبات االختبارات املطبقة12جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجم  االختبار
 العينة

معامل 
 الثبات

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 سرعة رد الفعل  
(réactivité) 

réactivité 
hauteur cm 

32 1,71 33 1.15 
23 0.87 22 0.05 

لقوة االنفجارية ا  
 لألطراف السفلية

(détente) 
 

hauteur cm 32 1,81 33 1.15 

puissance w/kg 32 0.71 33 1.15 

force n/kg 32 0.68 33 1.15 

vitesse cm/s 32 0.77 33 1.15 

 القوة االنفجارية
 لألطراف العلوية 
(développe couche) 

puissance/w 32 1,89 33 1.15 

p, max/w 32 0.82 33 1.15 

force/n 32 0.88 33 1.15 

vitesse cm/s 32 0.72 33 1.15 

 1.15 33 1,83 32 اختبار الراحة املتقطعة
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دات، )عبيالذي يقيس ما وضع من أجله فعال  االختبارالصادق هو  االختبار صدق االختبارات:-6-8
التأكد من صدق االختبارات استخدم الطالب الباحث صدق احملك أو الصدق الذايت  أجلومن ، (4998

ي ملعامل الثبات، اب اجلذر الرتبيعوالذي يعرب عن صالحية االختبار يف قيا  ما وضع لقياسه، حيث يقا  حس
 ختبارات صادقة.أن كل اال (41رقم ) اجلدول ونالحظ من

 ح معامل صدق االختبارات املقرتحة يف البحث.( يوض01جدول رقم )
الذاتية  اجليد اليت تعين " عدم أتثري األحكام لالختبارشروط املهمة الإن املوضوعية أحد  املوضوعية:-6-3

تتأثر ال لما ل الذايت من قبل اجملرب وكأو أن تتوافر املوضوعية دون التحيز والتدخ )الباحث(من قبل اجملرب 
أن املوضوعية تعين أن االختبار حسانني  ويذكر (4992)حمجوب،  قيمة املوضوعية ام زادتابألحكالذاتية 

، صفحة 4995)حسانني، طرق بناء و تقنني االختبارات،  يعطي نفس الدرجة بغض النظر عمن يصححه
 عية االختبارات يف النقاط التالية :وميكن اجياز موضو  ،(313

 عن الصعوبة. اوضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبارات وحساب النتائج بعيد -
 بساطة لغة التواصل مع املختربين والشرح املفصل لالختبار مع العرض النموذجي لكل اختبار. -
رجة التعب لدى فرتة االختبارات ودلت يف لعوامل األخرى اليت متثالباحث مبراعاة بعض االطالب التزم كما   -

 املختربين.

 

حجم  االختبار
 العينة

مل معا
 الصدق

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 سرعة رد الفعل  
(réactivité) 

réactivité 
hauteur cm 

32 1.86 33 1.15 
23 1.92 22 0.05 

لقوة االنفجارية ا  
 لألطراف السفلية

(détente) 
 

hauteur cm 32 1,89 33 1.15 

puissance w/kg 32 1.81 33 1.15 

force n/kg 32 1.83 33 1.15 

vitesse cm/s 32 1.87 33 1.15 

 القوة االنفجارية
 لألطراف العلوية 
(développe couche) 

puissance/w 32 1.91 33 1.15 

p, max/w 32 1.91 33 1.15 

force/n 32 1.92 33 1.15 

vitesse cm/s 32 1.81 33 1.15 

 1.15 33 1,91 32 اختبار الراحة املتقطعة
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 حساب: ومت spssاملعاجلة اإلحصائية ابستخدام برانمج  متتاإلحصائية:  املعاجلة-7
 احلسايب. وسطتامل –4
 االحنراف املعياري.-3
 .بريسون االرتباط معامل-2
 التباين. –1
 معامل االلتواء.-5
 الصدق الذايت. معامل-6
 ر.مقدار التطو -7
 املعادالت اإلحصائية: -

:املتوسط احلسايب-4
مج  

ن =   ̅ 

ع االحنراف املعياري:-3 =  
2( −̅ )مج√

1−ن
 

  معامل االرتباط البسيط )بريسون(:-2

   التباين:-1
 
 
 معامل االلتواء  -5
 

  (4999)عالوي،  الصدق الذايت:-6

 نسبة التطور: -7
)انهد  .411نتائج االختبار القبلي( /نتائج اختبار البعدي *  –انون مقدار التطور = )نتائج اختبار البعدي ق

(3113ع.،   
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لباحث االطالب واجه ختلو أي دراسة من الصعوابت خاصة الدراسات امليدانية وقد  ال البحث: صعوابت-2
 ديد الصعوابت والعراقيل على اختالف مصادرها:أثناء إجناز هذا العمل ع

 قلة الدراسات واملراجع احلديثة اخلاصة ابالختبارات سواء البدنية أو الفيسيولوجية. -
 دية القسم املمتاز وإقناعهم نظرا لسعيهم وراء النتائج.صعوبة االتصال ببعض مدريب أن -
لتحضري لتحقيق ايف ظل ، الفرتة الثانية من املوسمالباحث خاصة يف الطالب مع عدم جتاوب بعض املدربني  -

 املراكز األوىل.
 لتدريب.اأدى لغياب بعض الالعبني خالل حصص  امم املدربني،عدم اجلدية يف التعامل مع الالعبني من بعض  -
ىل مساعدة من بعض األطراف لتطبيق الباحث يلجأ إالطالب عض األندية مما جعل صعوبة العمل مع ب -

 .دراسته
اليت هتتم بتتبع األداء البدين أو الفيسيولوجي ملراحل خمتلفة من املوسم مما صعب التعامل مع  تندرة الدارسا -

 اجلانبني النظري والتطبيقي.
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الباحث يف الب الطتعد اإلجراءات املنهجية والدراسة االستطالعية االنطالقة األوىل اليت يعتمد عليها :خالصة 
شكلة م ىل اهلدف من خالل حللمي الصحيح الذي خيول له الوصول إجربة أو البحث ابلشكل العالقيام ابلت

الباحث أن حيدد منهج دراسته وأن خيتار عينة البحث ابلطريقة املناسبة كما الدراسة، لذا كان لزاما على الطالب 
استعملها  ارات والقياسات اليتمت حتديد كل الوسائل واألدوات املساعدة يف امتام البحث، كما تعترب االختب

خمتصني  ومدربني الباحث ذات ثبات وصدق وموضوعية عالية مرتكزا يف اختيارها على أراء أساتذةالطالب 
منهجية الباحث ك الطالب وانطالقا من االطار الذي وضعه ،نتج عنه نتائج ختدم البحث مماومراجع علمية، 

. SPSSعن طريق برانمج النتائج وفقا لطريقة علمية اجلة حتدد املسار الصحيح لسريورة البحث، مت مع



   

 
 
 

 
 

 

 الفصل الثالث

 عرض وحتليل 

ومناقشة النتائج
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ألجل اخلروج ابلفائدة املرجوة من حثنا كان جيب عدم االكتفاء ابلنتائج املتحصل عليها من االختبارات  متهيد: 
جية علمية من أن تعاجل هذه النتائج وفقا لطريقة منه أو االكتفاء ابملالحظة ملعرفة النتيجة النهائية، بل ال بد

اعتمادا على جمموعة من املقاييس االحصائية، حيث تعرض يف جداول و أشكال بيانية لتسهيل قراءهتا، و حتليلها 
 الباحثلطالب ا مث تناقش اعتمادا على اخللفية النظرية و الدراسات السابقة أو املشاهبة للدراسة، و هبذا يستطيع 

اصدار األحكام حول متغريات البحث و اخلروج ابستنتاجات و توصيات يستفيد منها اآلخرون علميا و تطبيقيا 
 .الباحث على الوسائل االحصائية املناسبة و اليت حتقق اهلدف من الدراسةالطالب  على حد سواء، و قد اعتمد 
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رق القسم الوطين املمتاز مبستوى تطور بعض الصفات هدفت الدراسة اىل حتديد فارق وعالقة ترتيب ف
 البدنية ومستوى تطور احلد األقصى لألكسجني وهذا من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعية املوالية:

تطور سرعة رد الفعل قبل بداية املنافسة وعند هناية  ىيف مستو  ةفروق ذات داللة إحصائي توجدهل -0
الفرق؟ برتتيب تهاعالقما مرحلة الذهاب و   

، الكتشاف هل توجد spssابستخدام برانمج  )أنوفا(اختبار التباين األحادي الباحث  الطالب استخدم 
 .سرعة رد الفعل قبل بداية املنافسة وعند هناية مرحلة الذهابفروق ذات داللة إحصائية بني مستوى تطور 

 رعة رد الفعل قبل بداية املنافسة:( يوضح نتائج اختبار التباين األحادي لس08جدول رقم )-0-0
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 2,251 1,092  

 
 

1,908 

 
 
 

0,106 

 
 
 

 غري دال

11 2,326 1,197 
17 2,389 1,163 
45 2,44 1,186 
46 2,324 1,107 
34 2,365 1,150 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة 43يوضح اجلدول رقم )

 فث حيث جاءت قيمة لدى عينة البح سرعة رد الفعل قبل بداية املنافسةمستوى تطور احصائية يف 
أي غري دالة احصائيا. 1.15وهي أكرب من  1.416بقيمة احتمالية  4.918  

كما يوضح اجلدول السابق تقارب قيمة املتوسطات يف سرعة رد الفعل وهذا ما يظهر تكافؤ عينة البحث يف 
 هذه الصفة قبل بداية املنافسة.
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رعة رد الفعل عند هناية مرحلة األحادي لس ( يوضح نتائج اختبار التباين03جدول رقم )-0-8
 :الذهاب

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 2,30 1,109  
 
 

3,221 

 
 
 

,0121 

 
 
 

 دال

11 2,312 1,076 
17 2,295 1,088 
45 2,272 1,067 
46 2,230 1,055 
34 2,203 1,070 
( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 42يوضح اجلدول رقم )

 2,334 فعند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة سرعة رد الفعل مستوى تطور يف 
أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  1.143بقيمة احتمالية   

 least significant)ومن أجل حتديد بني من كانت الفروق مت استخدام اختبار أقل فرق دال  
difference)  (lsd)  البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب  للمقارانت

 الفروق.

(LSD) لسرعة رد الفعل: اختبار املقارانت البعدية  ( يوضح نتائج04جدول رقم )-0-3  

 الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
 14 1,012- 1,711 غري دال

  
12  

 07 1,004 1,894 غري دال
 15 1,027 1,427 غري دال

 16 *1,070 1,045 دال
 21 *1,096 1,006 دال

  04 03 1,012 1,711 غري دال
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   
( أن أقل فرق يف سرعة رد الفعل عند هناية مرحلة الذهاب يعود لصاحل 41لنا من اجلدول رقم ) يتضح

 وتظهر النتائج تناقص يف زمن رد الفعل لصاحل األول يف الرتتيب يليه الثاين والثالثاألحسن نتيجة )نقاط(، 

 07 1,017 1,615 غري دال
 15 1,040 1,246 غري دال

 16 *1,082 1,018 دال
 21 *1,109 1,002 دال

 03 1,004- 1,894 غري دال

07  
 04 1,017- 1,615 غري دال
 15 1,022 1,508 غري دال
 16 1,065 1,060 غري دال

 21 *1,091 1,009 دال
 03 1,027- 1,427 غري دال

15  
 04 1,040- 1,246 غري دال
 07 1,022- 1,508 غري دال
 16 1,042 1,215 غري دال

 21 *1,069 1,047 دال
 03 *1,070- 1,045 دال

16  
 04 *1,082- 1,018 دال

 07 1,065- 1,060 غري دال
 15 1,042- 1,215 غري دال
 21 1,026 1,443 غري دال

 03 *1,096- 1,006 دال

21  
 04 *1,109- 1,002 دال
 07 *1,091- 1,009 دال
 15 *1,069- 1,047 دال

 16 1,026- 1,443 غري دال
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( عن 0,096/0,109بفارق معنوي: ) (11،12، حيث كان الفرق بني النوادي األخرية )ب نقاطوهكذا
( عن النادي الثاين يف الرتتيب ب 0,070/0,082)نقطة(، وفارق معنوي 34النادي يف الرتتيب األول ب )

( على 0181,-0,045-0,002-0,006-0,045)نقطة(، حيث جاءت القيمة االحتمالية  46)
 .1.15التوايل وهي أقل من 

نقطة( والرتتيب 45صاحب الرتتيب الثالث ب) يف حني كانت هناك فروق بني النوادي األوىل: وذلك بني
هي أقل ( 1(047,حيث كانت القيمة االحتماليةلصاحل الثالث  (1(069,نقطة( بفارق معنوي34األول ب)

 .1.15من 
( مل يكن 17( و)11)(، 17( )12)و( 11)( 12بينما الفرق بني النوادي يف الرتتيب األخري بتنقيط )    

، 1.15( وهي أكرب من 0,615-0,894-0,711)مة االحتمالية دال احصائيا حيث جاءت القي
 سرعة رد الفعل لدى عينة البحث. يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه والشكل

 
( يوضح الفروق يف سرعة رد الفعل لدى عينة البحث عند هناية مرحلة الذهاب.42الشكل رقم: )  

الفعل مكانة  سرعة ردحتوز "عليوي وبطاهر ريده يف دراسة تو  ىل ما متالباحث هذا االختالف إ الطالب ويرجع
)  "متميزة يف تنفيذ املهارات الدفاعية لدى الالعبني، ملا يصاحبها من تغيري يف ايقاع اللعب الذي يتسم ابلسرعة

خزعل، و مشتت أن لسرعة  الديلمي، جميدويتفق كل من ، )مقدمة البحث((3146خالد، عليوي ، و بطاهر ، 
رة الدفاع أمهية كبرية يف رايضة الكرة الطائرة السيما مها إن لسرعة رد الفعلرد الفعل دور كبري يف حسم النقاط " 

مرت/اثنية، 21عن امللعب ألن هذه املهارة تتميز بسرعة األداء واملفاجئة، ابإلضافة اىل سرعة الكرة واليت تصل اىل 
دافع أن يتمتع برد فعل عال، إذ يستغرق زمن وصول الكرة اىل األرض مدة زمنية ترتاوح ما حتتم على الالعب امل

2.3
2.31

2.29

2.27

2.23

2.2

2.14

2.16

2.18

2.2

2.22

2.24

2.26

2.28

2.3

2.32

3 4 7 15 16 21

حث  ب ل ا ة  ن ي ع ل ب  ا ه ذ ل ا ة  ل ح ر م ة  ي ا ه ن ل  ع ف ل ا د  ر سرعة 
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/اثنية( وقد ينجح بعض الالعبني يف التصدي ملثل هذه الكرات، غري أن هذا يتم على  %43- %41بني )
 .(21-39، الصفحات 3145و مشتت، )الديلمي، جميد خزعل،  حساب توقع مسبق لطريان الكرة

ملميزة ا مكوانت بدنية خاصة وتشمل القوةويرى طه أهنا من املكوانت األساسية اخلاصة ابلنشاط هناك "  
ساسية تسمح لالعيب  كمتطلبات أ وسرعة رد الفعل االنتقالية ، ابإلضافة اىل السرعةاالنفجاريةابلسرعة والقوة 

)طه م.،  .والعكس طيلة فرتة املبارايتية إىل الواجبات الدفاعية لواجبات اهلجوما نتقال مناال يف الطائرةكرة 
ضربة الساحقة سمح إبيقاف التويورد فرمر أن سرعة رد الفعل تكتسي دورا ابلغا يف علية الصد حيث  ، (4999

لى عدد عتعتمد ا إن فاعلية عملية الصد د من قوهتة وإرجاعها إىل منطقة اخلصم أو حتعلى مستوى الشبك
كية فالصد على االرتقاء اجليد وسرعة رد الفعل وكذا اخلربة التكتياركني يف هذه العملية ومدى القدرة الالعبني املش

عبارة عن عملية تتم مبواجهة الشبكة وقريبا منها يقوم هبا العب أو العبني وثالثة عن طريق الوثب إىل أقصى 
مد الذراعني عاليا واىل األمام قليال حيث يكون حائط الصد مقابال ابجتاه الكرة عند أداء العملية ) ارتفاع مع 

، (ferhmer jackermenm, 1990, p. 151) عملية الضربة الساحقة ( ومن قبل الفريق املضاد
الدفاع عن امللعب  مهارة (451، صفحة 4991رج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب، )وديع فويرى 

 طويلة لفرتة والرتكيز الفعل رد سرعة على والقدرة والرشاقةعال من القوة العضلية للرجلني  تتطلب مستوى
ابلتقومي الدوري  ثحالبا لبالطا ينصح ، وعليهالبعيدة الكرات إلنقاذ(الغطس) اجلسم استخدام يف والشجاعة

ائج ترب وتعطي نتالبسيطة واليت ال حتتاج ملخمثل هذه األجهزة و االختبارات امليدانية توظيف بهلذه الصفة وذلك 
ية لالعبني ضمن املنافسات للموسم الرايضي، واليت تعترب كربانمج تقومي للصفات األساستعكس اجلانب البدين 

 جلهد خالل تطبيقه.ال يتطلب الكثري من الوقت وا
اية مرحلة طراف السفلية قبل بداية املنافسة ويف هنلألمستوى تطور القوة االنفجارية  توجد فروق يف هل-8

 الذهاب؟الذهاب وماهي عالقة هذا التطور برتتيب الفرق يف هناية مرحلة 
توجد فروق  هلكتشاف ، ال spss)أنوفا( ابستخدام برانمج اختبار التباين األحادي الباحث  الطالب استخدم

ة طراف السفلية قبل بداية املنافسة ويف هناية مرحلة الذهاب وماهي عالقلأل مستوى تطور القوة االنفجارية يف
ن طريق إبجراء االختبارات ع الباحثالطالب قام حيث  الذهاب،هذا التطور برتتيب الفرق يف هناية مرحلة 

 :البياانت التاليةتبويب  امليوتست ومتجهاز 
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بل ق ر التباين األحادي للقوة االنفجارية لألطراف السفلية( يوضح نتائج اختبا05جدول رقم )-8-0 
 بداية املنافسة:

 ( قبل بداية املنافسة:hauteur cmالقفز العمودي ) مؤشر-8-0-0
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 
 يةاالحتمال

الداللة 
 االحصائية

12 37,361 2,002  
 
 

2,196 

 
 
 

,0661 

 
 
 

 غري دال

11 37,361 2,002 
17 37,209 1,581 
45 39,371 2,819 
46 36,870 1,979 
34 38,943 3,132 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
ومنه نستنتج أنه ال توجد  spss برانمجابستخدام  نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه( 45يوضح اجلدول رقم )

 القوة االنفجارية لألطراف السفلية بداللة مؤشر القفز العموديمستوى تطور فروق ذات داللة احصائية يف 
أكرب من وهي  0661,بقيمة احتمالية  2,196 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  قبل بداية املنافسة

 أي غري دالة احصائيا. 1.15
وهذا ما  (hauteur cm) مؤشر القفز العموديكما يوضح اجلدول السابق تقارب قيمة املتوسطات يف 

 قبل بداية املنافسة.ر تكافؤ عينة البحث يظه
 hauteurالقفز العمودي ) ملؤشر( يوضح نتائج اختبار التباين األحادي 06رقم ) جدول-8-0-8

cmاية مرحلة الذهاب( عند هن: 
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 36,254 1,927  
 
 

32,632 

 
 
 

,0001 

 
 
 

 دال

11 36,991 1,640 
17 37,506 1,272 
45 40,390 2,280 
46 41,820 3,493 
34 46,250 2,536 
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( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 46يوضح اجلدول رقم )
( عند هناية مرحلة hauteur cmالقوة االنفجارية لألطراف السفلية يف مؤشر القفز العمودي ) مستوىيف 

 1.15وهي أقل من  0001,ة احتمالية بقيم 32,632 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة الذهاب 
 أي دالة احصائيا.

 least significant)ومن أجل حتديد بني من كانت الفروق مت استخدام اختبار أقل فرق دال       
difference) (lsd) البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفروق للمقارانت. 

: cm عموديمؤشر القفز ال  (LSD) املقارانت البعدية   ( يوضح نتائج ا07جدول رقم )-8-0-3     

  

 الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
 14 0,737- 0,435 غري دال

13  
  
  

 07 1,251- 0,187 غري دال
 15 *4,136- 0,000 دال
 16 *5,566- 0,000 دال
 21 *9,995- 0,000 دال

 03 0,737 0,435 غري دال

04  
 07 0,514- 0,585 غري دال

 15 *3,399- 0,001 دال
 16 *4,829- 0,000 دال
 21 *9,258- 0,000 دال

 03 1,251 0,187 غري دال

07  
 04 0,514 0,585 غري دال

 15 *2,884- 0,003 دال
 16 *4,314- 0,000 دال
 21 *8,743- 0,000 دال
 03 *4,136 0,000 دال

15  
 04 *3,399 0,001 دال
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.1.15ند *مستوى الداللة ع  
( عند هناية مرحلة hauteur cm( أن أكرب فرق يف مؤشر القفز العمودي )47يتضح لنا من اجلدول رقم )

القفز العمودي  حيث تظهر النتائج أكرب فرق يفعود لرتتيب النوادي من حيث النقاط )األفضل ترتيب(، يالذهاب 
 رق بني النوادي الثالثة األوىل )ذات، حيث كان الفلصاحل األول يف الرتتيب يليه الثاين والثالث 

نقاط(، 2( عن النادي يف الرتتيب األخري ب )4,136/5,566/9,995( بفارق معنوي: )34،46،45نقاط
نقاط(، وبفارق  11( عن النادي يف الرتتيب قبل األخري ب )3,399/4,829/9,258)وفارق معنوي 

،حيث جاءت القيم االحتمالية نقاط( ّ 17( عن النادي صاحب )2,884/4,314/8,743)معنوي 
( على التوايل 0031-1,001-1,001-1,001-1,001-1,001-1,001,-0011,-1,01)

 .1.15وهي أقل من 

نقطة( 34يف حني كانت هناك فروق بني النوادي يف الرتتيب األول: وذلك بني صاحب الرتتيب األول ب)
( عن صاحب الرتتيب الثاين 4,429/5,859نقطة( بفارق معنوي )45و46والرتتيب الثاين والثالث ب)

 .1.15( للناديني وهي أقل من 1,01والثالث وكانت القيمة االحتمالية )

 07 *2,884 0,003 دال
 16 1,430- 0,132 غري دال

 21 *5,859- 0,000 دال
 03 *5,566 0,000 دال

16  
 04 *4,829 0,000 دال
 07 *4,314 0,000 دال

 15 1,430 0,132 غري دال
 21 *4,429- 0,000 دال
 03 *9,995 0,000 دال

21  
 04 *9,258 0,000 دال
 07 *8,743 0,000 دال
 15 *5,859 0,000 دال
 16 *4,429 0,000 دال
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مل يكن  (17( )11، )(17( و)12(، )11( و)12بينما الفرق بني النوادي يف الرتتيب األخري بتنقيط )    
، 1.15 من ( وهي أكرب1871/0,585,/4351,)دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 

لدى عينة ( hauteur cmمؤشر القفز العمودي ) يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه والشكل
 البحث.

 
لدى عينة البحث عند هناية مرحلة الذهاب. مؤشر القفز العمودي( يوضح الفروق يف 14الشكل رقم: )  

( قبل puissance w/kgالقدرة العضلية لألطراف السفلية ) ؤشر( مل02جدول رقم )-8-8-0
 بداية املنافسة:

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 46,354 1,881  

 
 

1,943 

 
 
 
,1001 

 
 
 

 غري دال

11 46,558 1,129 
17 46,39 1,156 
45 48,51 4,188 
46 47,60 1,820 
34 48,05 2,340 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
ومنه نستنتج أنه ال توجد  spss برانمج( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ابستخدام 48يوضح اجلدول رقم )

 puissance)مؤشر القدرة العضلية القوة االنفجارية بداللة مستوى تطور فروق ذات داللة احصائية يف 

36.25 36.99 37.5
40.39 41.82

46.25
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ة  ي ل سف ل ا ف  ا ألطر ل ة  ي ر ا ج ف ن ال ا ة  و ق ل ا ت  وسطا ت ز )م ف ق ل ا مؤشر 
مودي ع ل هاب( ا ذ ل ا ة  ل ح ر م ة  ي ا ه ن د  ن ع حث  ب ل ا ة  ن ي ع ل
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w/kg)  بقيمة احتمالية  1,943لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة ف  قبل بداية املنافسةلألطراف السفلية
 أي غري دالة احصائيا. 1.15وهي أكرب من  1001,

 وهذا (puissance w/kg) مؤشر القدرة العضليةكما يوضح اجلدول السابق تقارب قيمة املتوسطات يف 
 .يف هذا املتغري ما يظهر تكافؤ عينة البحث قبل بداية املنافسة

 puissanceملؤشر القدرة العضلية )التباين األحادي  ( يوضح نتائج اختبار02رقم ) جدول-8-8-8
w/kg ):عند هناية مرحلة الذهاب 

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

 القيمة فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 45,554 1,610  
 
 

10,625 

 
 
 

,0001 

 
 
 

 دال

11 46,280 1,457 
17 46,410 1,333 
45 47,266 2,246 
46 49,540 2,488 
34 51,01 3,258 

داللة احصائية  ت( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذا49يوضح اجلدول رقم )
عند هناية  (puissance w/kgمؤشر القدرة العضلية )القوة االنفجارية لألطراف السفلية يف مستوى يف 

وهي أقل من  0001,بقيمة احتمالية  10,625 فمرحلة الذهاب لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة 
 أي دالة احصائيا. 1.15

 (lsd) (least significant difference)م اختبار أقل فرق دال ومن أجل حتديد بني من كانت الفروق مت استخدا 

 البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفروق. للمقارانت
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  (puissance w/kg)( يوضح نتائج املقارانت البعدي ملؤشر القدرة العضلية81جدول رقم ) -3-2-2

 الفرق يف املتوسطات  مة االحتماليةالقي  الداللة االحصائية
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
 14 0,726- 0,436 غري دال

13  
  
  

 07 0,855- 0,360 غري دال
 15 1,711- 0,070 غري دال

 16 *3,986- 0,000 دال
 21 *5,457- 0,000 دال

 03 0,726 0,436 غري دال

04  
 07 0,129- 0,890 غري دال

دالغري   0,292 -0,985 15 
 16 *3,260- 0,001 دال
 21 *4,730- 0,000 دال

 03 0,855 0,360 غري دال

07  
 04 0,129 0,890 غري دال
 15 0,856- 0,359 غري دال

 16 *3,130- 0,001 دال
 21 *4,601- 0,000 دال

 03 1,711 0,070 غري دال

15  
 04 0,985 0,292 غري دال
 07 0,856 0,359 غري دال

 16 *2,274- 0,017 دال
 21 *3,745- 0,000 دال
 03 *3,986 0,000 دال

16  
 04 *3,260 0,001 دال
 07 *3,130 0,001 دال
 15 *2,274 0,017 دال
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   
 

 (puissance w/kg)ر القدرة العضلية ( أن سبب الفروق الدالة احصائيا يف مؤش31يتضح لنا من اجلدول رقم )

لنتائج أكرب فرق حيث تظهر ا عند هناية مرحلة الذهاب تعود لرتتيب النوادي من حيث النقاط )األفضل ترتيب(،
ىل )األول والثاين( ،حيث كان الفرق بني النوادي األو ل يف الرتتيب يليه الثاينلصاحل األو  مؤشر القدرة العضليةيف 

نقاط(، وفارق 2( عن النادي يف الرتتيب األخري ب )5,457/3,986رق معنوي: )( بفا46،34)بنقاط
نقاط(، وبفارق معنوي  11( عن النادي يف الرتتيب قبل األخري ب )4,730/3,260)معنوي 

-11,01-11,01)نقاط( ،حيث جاءت القيم االحتمالية 17( عن النادي صاحب )4,601/3,130)
 .1.15توايل وهي أقل من ( على ال0011,-0011-1,001,-11,01

يف حني كانت هناك فروق دالة بني النوادي يف الرتتيب األول: وذلك بني صاحب الرتتيب األول والثاين       
( عن صاحب الرتتيب 3,745/2,274نقطة( بفارق معنوي )45نقطة( والرتتيب الثالث ب)46،34ب)

 .1.15وايل وهي أقل من ( على الت0171,و 11,01الثالث وكانت القيمة االحتمالية )
( مل يكن دال احصائيا حيث جاءت 46( و)34بينما الفرق بني النوادي يف الرتتيب األول والثاين بنقاط )    

 .1.15( وهي أكرب من 1181,)القيمة االحتمالية 
ئيا ( غري دال احصا17)( 11)و (17( )12و) (11)( 12يف الرتتيب األخري بتنقيط ) الفرق بني النواديوكان 

 البياين أدانه ، والشكل1.15( وهي أكرب من 0.436-0.360-0.890)حيث جاءت القيمة االحتمالية 
 لدى عينة البحث.( puissance w/kgمؤشر القدرة العضلية ) يف متوسطات الفرق يوضح

 21 1,470- 0,118 غري دال
 03 *5,457 0,000 دال

21  
 04 *4,730 0,000 دال
 07 *4,601 0,000 دال
 15 *3,745 0,000 دال

 16 1,470 0,118 غري دال
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ية لدى عينة البحث عند هنا الفروق يف مؤشر القدرة العضلية لألطراف السفلية ( يوضح54الشكل رقم: )

 مرحلة الذهاب.
 ( قبل بداية املنافسة:force n/kg( ملؤشر القوة لألطراف السفلية )80جدول رقم )-8-3-0

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 20,172 1,150  

 
 

1,966 

 
 
 

0,097 

 
 
 

 غري دال

11 20,576 1,195 
17 20,623 1,177 
45 21,519 1,374 
46 21,232 0,915 
34 21,059 1,156 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
ال توجد  ومنه نستنتج أنه spss برانمج( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ابستخدام 21يوضح اجلدول رقم )

 (force n/kg)بداللة مؤشر القوة  لألطراف السفليةوة االنفجارية القمستوى تطور فروق ذات داللة احصائية يف 
وهي أكرب من  0,097بقيمة احتمالية  1,966لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة ف  بداية املنافسة قبل

 أي غري دالة احصائيا. 1.15
وهذا ما يظهر تكافؤ عينة  (force n/kg) وةمؤشر القمة املتوسطات يف كما يوضح اجلدول السابق تقارب قي

 البحث قبل بداية املنافسة يف هذا املتغري.

45.55
46.28 46.41

47.26

49.54

51.01

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

3 4 7 15 16 21

ة  ي ل سف ل ا ف  ا الطر ل ة  ي ر ا ج ف ن ال ا ة  و ق ل ا ت  وسطا ت ة )م ر د ق ل ا مؤشر 
ة ي عضل ل هاب(ا ذ ل ا ة  ل ح ر م ة  ي ا ه ن د  ن ع حث  ب ل ا ة  ن ي ع ل
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( force n/kg)العضلية  ملؤشر القوةالتباين األحادي  ( يوضح نتائج اختبار22رقم ) جدول-8-3-8

 عند هناية مرحلة الذهاب:
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط

 حلسايبا
 فاالحنرا

 املعياري

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 20,163 1,774  
 
 

7,288 

 
 
 

,0001 

 
 
 

 دال

11 20,708 1,832 
17 20,763 1,631 
45 21,198 1,704 
46 21,556 1,197 
34 22,246 1,105 

ة دي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائي( نتائج حتليل التباين أحا33يوضح اجلدول رقم )
عند هناية مرحلة الذهاب ( force n/kg) مؤشر القوةبداللة ة االنفجارية لألطراف السفلية القو مستوى يف 

أي دالة  1.15وهي أقل من  0001,بقيمة احتمالية  7,288 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة 
 احصائيا.

 (lsd) (least significant difference)بني من كانت الفروق مت استخدام اختبار أقل فرق دال  ومن أجل حتديد 

 للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفروق.
: )force n/kg ) ؤشر القوةمل  ( يوضح نتائج اختبار املقارانت 38جدول رقم ) -3-3-8 البعدية   

 

  القيمة االحتمالية  لداللة االحصائيةا
الفرق يف 
 املتوسطات

  ترتيب الفرق
(pts)   )حسب النقاط(

 14 0,544- 0,160 غري دال
13  

  
  

 07 0,600- 0,123 غري دال
 15 *1,034- 0,009 دال
 16 *1,392- 0,001 دال
 21 *2,082- 0,000 دال

 03 0,544 0,160 غري دال
04  

 07 0,055- 0,885 غري دال
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.1.15*مستوى الداللة عند   
عند هناية  (force n/kgوق الدالة احصائيا يف مؤشر القوة )( أن سبب الفر 32يتضح لنا من اجلدول رقم )

مؤشر رق يف حيث تظهر النتائج أكرب ف مرحلة الذهاب تعود لرتتيب النوادي من حيث النقاط )األفضل ترتيب(،
و كان الفرق بني النوادي األوىل )األول والثاين(  والثالث، لصاحل األول يف الرتتيب يليه الثاينالقوة 

 15 0,490- 0,206 غري دال
 16 *0,848- 0,031 دال
 21 *1,538- 0,000 دال

 03 0,600 0,123 غري دال

 
07  

 04 0,0554 0,885 غري دال
 15 0,434- 0,261 غري دال

 16 *0,792- 0,043 دال
 21 *1,482- 0,000 دال
 03 *1,034 0,009 دال

15  
 04 0,490 0,206 غري دال
 07 0,434 0,261 غري دال
 16 0,358- 0,354 غري دال

 21 *1,048- 0,008 دال
 03 *1,392 0,001 دال

16  
 04 *0,848 0,031 دال
 07 *0,792 0,043 دال

 15 0,358 0,354 غري دال
 21 0,690- 0,077 غري دال

 03 *2,082 0,000 دال

21  
 04 *1,538 0,000 دال
 07 *1,482 0,000 دال
 15 *1,048 0,008 دال

 16 0,690 0,077 غري دال
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نقاط(، وفارق 2( عن النادي يف الرتتيب األخري ب )2,082/1,392( بفارق معنوي: )46،34)بنقاط
نقاط(، وبفارق معنوي  11( عن النادي يف الرتتيب قبل األخري ب )8481,/1,538)معنوي 

-11,01)نقاط( على التوايل ،حيث جاءت القيم االحتمالية 17( عن النادي صاحب )7921,/1,482)
 .1.15( على التوايل وهي أقل من 0431,-0011-11,01-0,031-1,001,
نقطة( 34يف حني كانت هناك فروق بني النوادي يف الرتتيب األول: وذلك بني صاحب الرتتيب األول ب)      

( عن صاحب الرتتيب الثالث وكانت القيمة االحتمالية 1,048نقطة( بفارق معنوي )45والرتتيب الثالث ب)
 .1.15( وهي أقل من 0,008)

( مل يكن دال احصائيا حيث جاءت 46( و)34بينما الفرق بني النوادي يف الرتتيب األول والثاين بنقاط )    
 .1.15( وهي أكرب من 1.177)القيمة االحتمالية 

( غري دال 17) (11)و (17( )12) (،11)( 12يف الرتتيب األخري بتنقيط ) الفرق بني النوادي الثالثةوكان 
 ، والشكل1.15( وهي أكرب من 1.885-1.432-1.461)القيمة االحتمالية  احصائيا حيث جاءت

 لدى عينة البحث.( force n/kgمؤشر القوة ) يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه

 
لدى عينة البحث عند هناية مرحلة  لألطراف السفلية الفروق يف مؤشر القوة ( يوضح64الشكل رقم: )

 الذهاب.
 
 
 

20.16

20.7 20.76

21.19

21.55

22.24

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

22.5

3 4 7 15 16 21

ة  ي ل سف ل ا ف  ا الطر ل ة  ي ر ا ج ف ن ال ا ة  و ق ل ا ت  وسطا ت ة)م و ق ل ا ي(مؤشر  ع ة ل ن
ب ا ه ذ ل ا ة  ل ح ر م ة  ي ا ه ن د  ن ع حث  ب ل ا
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 بداية املنافسة:( قبل vitesse cm/sالسرعة لألطراف السفلية )( ملؤشر 84) جدول رقم-8-4-0
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 264,636 9,394  

 
 

4.688 

 
 
 
,1511 

 
 
 

 غري دال

11 269,636 8,891 
17 269,090 9,802 
45 275,636 12,379 
46 273,545 13,056 
34 275,636 12,379 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
ومنه نستنتج أنه ال توجد  spss برانمج ( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ابستخدام31يوضح اجلدول رقم )

 بداللة مؤشر السرعة القوة االنفجارية لألطراف السفليةمستوى تطور داللة احصائية يف فروق ذات 
(vitesse cm/s) بقيمة احتمالية 4.688لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة ف  بداية املنافسة قبل

 أي غري دالة احصائيا. 1.15وهي أكرب من  1511,
وهذا ما يظهر  (vitesse cm/s) مؤشر السرعةتقارب قيمة املتوسطات يف كما يوضح اجلدول السابق 

 تكافؤ عينة البحث قبل بداية املنافسة يف هذا املتغري.
( vitesse cm/s) ملؤشر السرعةالتباين األحادي  ( يوضح نتائج اختبار85رقم ) جدول-8-3-8

 عند هناية مرحلة الذهاب:
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 عياريامل

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 269,636 4,588  
 
 

2,874 

 
 
 

,0221 

 
 
 

 دال

11 271,545 6,919 
17 274,090 10,270 
45 277,545 12,225 
46 279,363 11,491 
34 283,090 11,466 
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ية اه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائ( نتائج حتليل التباين أحادي االجت35يوضح اجلدول رقم )
عند هناية مرحلة (vitesse cm/s)مؤشر السرعة بداللة ة االنفجارية لألطراف السفلية القو مستوى يف 

أي  1.15وهي أقل من  0,022بقيمة احتمالية 2,874 فالذهاب لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة 
 دالة احصائيا.

 (least significant difference)كانت الفروق مت استخدام اختبار أقل فرق دال   ومن أجل حتديد بني من 

(lsd) .للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفروق 
: مؤشر السرعة   (LSD) 8-3-3- ( يوضح نتائج اختبار املقارانت البعدية86جدول رقم )  

 الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
 14 1,909- 0,653 غري دال

13  
  
  

 07 4,454- 0,295 غري دال
 15 7,909- 0,066 غري دال

 16 *9,727- 0,025 دال
 21 *13,454- 0,002 دال

 03 1,909 0,653 غري دال

04  
 07 2,545- 0,549 غري دال
 15 6,00- 0,160 غري دال
 16 7,818- 0,069 غري دال

 21 *11,545- 0,008 دال
 03 4,454 0,295 غري دال

07  
 04 2,545 0,549 غري دال
 15 3,454- 0,416 غري دال
 16 5,272- 0,216 غري دال

 21 *9,00- 0,037 دال
 03 7,909 0,066 غري دال

 04 6,00 0,160 غري دال  15
 07 3,454 0,416 غري دال
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   
 

عند  ((vitesse cm/s)ب الفروق الدالة احصائيا يف مؤشر السرعة )( أن سب36يتضح لنا من اجلدول رقم )
 ةمؤشر السرعحيث تظهر النتائج أكرب فرق يف  هناية مرحلة الذهاب تعود لصاحل النادي األول )األفضل ترتيب(

نقطة( بفارق معنوي: 34كان الفرق بني النادي األول )و  والثالث، لصاحل األول يف الرتتيب يليه الثاين
( عن النادي يف الرتتيب 11,545)نقاط(، وفارق معنوي 2( عن النادي يف الرتتيب األخري ب )13,454)

نقاط( على التوايل، حيث 17( عن النادي صاحب )9,00)نقاط(، وبفارق معنوي  11قبل األخري ب )
 .1.15( على التوايل وهي أقل من 27,01-18,01-13,01)جاءت القيم االحتمالية 

نقاط( 12نقطة( والرتتيب األخري ب)46كانت هناك فروق بني النادي يف الرتتيب الثاين ب)يف حني        
( وهي أقل من 0,025( عن صاحب الرتتيب األخري وكانت القيمة االحتمالية )9,727بفارق معنوي )

1.15. 

( غري دال 17)( 11)و( 17( )12) (11)( 12يف الرتتيب األخري بتنقيط ) الفرق بني النوادي الثالثةوكان 
 ، والشكل1.15( وهي أكرب من 0,549-0,295-0,653)احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 

 لدى عينة البحث.( (vitesse cm/s)) سرعةمؤشر ال يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه

 16 1,818- 0,668 غري دال
 21 5,545- 0,194 غري دال

 03 *9,727 0,025 دال

16  
 04 7,818 0,069 غري دال
 07 5,272 0,216 غري دال
 15 1,818 0,668 غري دال
 21 3,727- 0,381 غري دال

 03 *13,454 0,002 دال

21  
 04 *11,545 0,008 دال
 07 *9,00 0,037 دال

 15 5,545 0,194 غري دال
 16 3,727 0,381 غري دال
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ة مرحلة لدى عينة البحث عند هناي لألطراف السفلية الفروق يف مؤشر السرعة ( يوضح74الشكل رقم: )
 الذهاب.

ع )االرتقاء العمودي، األربالباحث سبب الفروق يف القوة االنفجارية لألطراف السفلية مبؤشراهتا  الطالب ويعزي
اجلذع والبطن و  القدرة العضلية للرجلني ما ذكرت انهدة الديلمي وآخرون أنالقدرة العضلية، القوة، السرعة( اىل 
تعمل عيب الكرة الطائرة إد تؤدي القدرة على القفز دورا كبريا ومؤثرا ألنه يسمن املتطلبات الرئيسية األساسية لال

يف أكثر مواقف املبارايت مثل مهاريت: اإلرسال الساحق والضرب الساحق الهنما حيتاجان إىل القفز العمودي 
كة ضرب عن حر  دائها وهذا يتوقف على القدرة االنفجارية للرجلني ، فضالللوصول للمسافة املمكنة متهيدا أل

الصد ألن هذه املهارة  حلائط دائهة الطائرة للقدرة االنفجارية يف أ، كما حيتاج العب الكر الكرة يف هاتني املهارتني 
)انهدة و  دائها حتتاج القفز لألعلى وهذا يتطلب القدرة االنفجارية للرجلني والذراعني عند صد الكرة.يف أ

 (37، صفحة 3141زعل، خ
م سرعة يف احداث فروق لدى العيب 31القفز العمودي واختبار دريب تلأتثري يشري سيفار أن هناك و       

أن إىل  (3144)رايف و منر حممود، دراسة ، كما توصلت  (Civar Yavuz ،3145) الكرة الطائرة 
  .يف احداث فروق يف بعض الصفات البدنية )القوة االنفجارية، تكرار الصد(دور منافسات لل

اسية تسمح اس تكمتطلبا  االنفجاريةاملميزة ابلسرعة والقوة  كما أن هناك مكوانت بدنية خاصة وتشمل القوة
)طه  .ة املبارايتوالعكس طيلة فرت  ية إىل الواجبات الدفاعيةالواجبات اهلجوم نتقال مناال يف الطائرةلالعيب كرة 

   (4999م.، 

269.63
271.54

274

277.54
279.36

283.09

260

265

270

275

280

285

3 4 7 15 16 21

ة  ي ل سف ل ا ف  ا الطر ل ة  ي ر ا ج ف ن ال ا ة  و ق ل ا ت  وسطا ت سرعة)م ل ا ع(مؤشر  ة ل ن ي
هاب ذ ل ا ة  ل مرح ة  ي ا ه ن د  ن ع حث  ب ل ا
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 والسرعة القوة بني العالقةنظرت يف والذي  (BUŚKO, 2019)وتتوافق هذه الفروق مع ما جاء يف دراسة 
 أمحالىل ان اوتوصلت  املنافسة وموسم ةالتحضريي الفرتة خالل الطائرة الكرة العبات لدى العضلية والقدرة

 وجدت اليت رونوآخميقال سانشيز دراسة و  ،السفلية األطراف يف العضالت قوةلتحسني  ت كافيةكان التدريب
يف خمتلف  ةمفيد زايداتوجدت  األول، كماالنصف  وحىتبداية املوسم  من الرأسية، القفزة ارتفاع يف زايدات

 املتغريات يف هناية املوسم.
 طويلة لفرتة املباراة الستمرار واليت تسمح الطائرة الكرة لالعب البدنية القدراتوترجع هذه النتائج ألمهية هذه 

 السرعة يتطلب والذي اهلجومي، الضرب ألداء املتكرر والوثب وابلعكس، اهلجوم إىل الدفاع من االنتقال وضرورة
 (52، صفحة 4995)حجاج، ة والدق والتوافق والرشاقة والتحمل واملرونة والقدرة

 إىل الالعب افتقار حال ويف املهاري، املستوى جناح عليها يتوقف اليت األسس من البدنية القدرات إن     
 مالً عا يعترب البدنية القدرات حتسني فإن لذا للعبة، األساسية املهارات إتقان يستطيع لن فإنه البدنية القدرات
 القوة) يف الطائرة الكرة يف البدنية والقدرات والصفات العناصر واحنصرت املهاري األداء تطوير يف مسامهاً 

 (.الطائرة الكرة يف وخاصة عامة بدنية كقدرات والدقة، والسرعة، واملرونة، والرشاقة، االنفجارية،
قاء هبا قد أن تدريبها واالرتو  للفريق الياابينعقبات التقدم ابلنسبة  إحدى كانت القوة أن ماتسيوداير ذكر وقد
 كما االوملبية، ميونخ دورة يف العامل دول فرق مجيع ويكتسح الفوز حيقق جعله مما الفريق على كبريا أتثريا أثر

 االنفجارية القوة أو فالقدرة، الطائرة الكرة يف والرسغ لألصابع ضروري متطلب القوة أن إىل جيونيت نورماند يشري
 يشري الصدد هذا ويف الطائرة، الكرة يف اهلامة البدنية القدرات من الساحق الضرب أو للوثب كانت واءس

 والتمرير، لاإلرسا :هي الطائرة الكرة يف أساسية استخدامات مخسة هلا القدرة أو االنفجارية القوة دان نورمان
  ينصح عليهو  عها أساسا لرايضة الكرة الطائرة ،جي ، وابلتايل ارتباطها جبميع املهاراتوالصد واهلجوم واالستقبال،

تعكس اجلانب  واليت ال حتتاج ملخترب وتعطي نتائج ختبارات واألجهزة  امليدانيةهذه اال ابستخدام ثحالباالطالب 
البدين والوظيفي لالعبني ضمن املنافسات للموسم الرايضي، واليت تعترب كربانمج تقومي للصفات األساسية وال 

 ب الكثري من الوقت واجلهد خالل تطبيقه.يتطل
ذهاب قبل بداية املنافسة ويف هناية مرحلة ال علويةطراف الألا قدرةمستوى تطور  توجد فروق يف هل-3

 الذهاب؟وماهي عالقة هذا التطور برتتيب الفرق يف هناية مرحلة 
توجد فروق  هل، الكتشاف spss ابستخدام برانمج )أنوفا(اختبار التباين األحادي الباحث استخدم الطالب 

القة هذا التطور عحتديد سة ويف هناية مرحلة الذهاب و ة قبل بداية املنافعلويطراف الاأل قدرة مستوى تطور يف
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ت ومت تبويب جهاز امليوتس الذهاب، حيث قمنا إبجراء االختبارات ابستخدامبرتتيب الفرق يف هناية مرحلة 
 البياانت التالية:

 العلويةالتباين األحادي لقدرة األطراف ر ( يوضح نتائج اختبا27قم )جدول ر -3-0-0 
(développé couché) بداية املنافسة: لقب 

 بداية املنافسة: قبل( puissance w/kg) مؤشر طراف العلويةلأل ةالعضلي القدرة-
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
ة القيم

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 997,636 34,986  

 
 

,9301 

 
 
 

,4681 

 
 
 

 غري دال

11 1000,727 36,663 
17 1002,00 38,264 
45 1031,00 57,007 
46 1017,727 45,902 
34 1008,545 45,105 

.61تداخل اجملموعا،  5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
ومنه نستنتج أنه ال توجد  spss برانمج( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ابستخدام 37يوضح اجلدول رقم )

مؤشر  ةبدالل (développé couché) القدرة لألطراف العلويةمستوى تطور فروق ذات داللة احصائية يف 
 9301,البحث حيث جاءت قيمة ف  لدى عينة بداية املنافسة قبل( puissance w/kg)العضلية القدرة 

 أي غري دالة احصائيا. 1.15وهي أكرب من  4681,بقيمة احتمالية 
 ( وهذا(puissance w/kg)مؤشر القدرة العضلية ) ة املتوسطات يفكما يوضح اجلدول السابق تقارب قيم

 ما يظهر تكافؤ عينة البحث قبل بداية املنافسة.
 
 
 
 
 
 
 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 puissance)  القدرة العضلية ملؤشرنتائج اختبار التباين األحادي ( يوضح 82رقم ) جدول-3-0-8
w/kg )هناية مرحلة الذهاب عند: 

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 997,272 24,029  
 
 

5,652 

 
 
 

,0001 

 
 
 

 دال

11 1003,818 39,899 
17 1008,454 40,087 
45 1009,737 26,288 
46 1039,909 39,888 
34 1062,454 38,095 

( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 38يوضح اجلدول رقم )
اية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث حيث هن عند( puissance w/kg)العضلية القدرة  تطور مستوىيف 

 أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0001,بقيمة احتمالية  5,652 فجاءت قيمة 
 least significant)ومن أجل حتديد بني من كانت الفروق مت استخدام اختبار أقل فرق دال       

difference)  (lsd) بب والرسومات البيانية اليت توضح سالبعدية بني املتوسطات احلسابية  للمقارانت
 الفروق.

مؤشر القدرة العضلية  (LSD)( يوضح نتائج اختبار املقارانت البعدية 82جدول رقم )-3-0-3
 لألطراف العلوية: 

  ترتيب الفرق الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
(pts)   )حسب النقاط(

 14 6,545- 0,666 غري دال
13  

  
  

 07 12,454- 0,412 غري دال
 15 11,181- 0,461 غري دال

 16 *42,636- 0,006 دال
 21 *65,181- 0,000 دال

 03 6,545 0,666 غري دال
04  

 07 5,909- 0,697 غري دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45ب سكيكدة/:شبا16الرايضي البليدة/ :النادي21

 .1.15*مستوى الداللة عند 

القدرة ( puissance w/kg) ( أن سبب الفروق الدالة احصائيا يف مؤشر 39يتضح لنا من اجلدول رقم )
 ( واب تعود لرتتيب النوادي من حيث النقاط )األفضل ترتيبالعضلية لألطراف العلوية عند هناية مرحلة الذه

 15 4,636- 0,760 غري دال
 16 *36,090- 0,020 دال
 21 *58,636- 0,000 دال

 03 12,454 0,412 غري دال

07  
 04 5,909 0,697 غري دال
 15 1,272 0,933 غري دال

 16 *30,181- 0,050 دال
 21 *52,727- 0,001 دال

 03 11,181 0,461 غري دال

15  
 04 4,63636 0,760 غري دال
 07 1,272- 0,933 غري دال

 16 *31,454- 0,041 دال
 21 *54,00- 0,001 دال
 03 *42,636 0,006 دال

16  
 04 *36,090 0,020 دال
 07 *30,181 0,050 دال
 15 *31,454 0,041 دال

 21 22,545- 0,140 غري دال
 03 *65,181 0,000 دال

21  
 04 *58,636 0,000 دال
 07 *52,727 0,001 دال
 15 *54,00 0,001 دال

 16 22,545 0,140 غري دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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، و كان الفرق بني  لصاحل األول يف الرتتيب يليه الثاينمؤشر القدرة لألطراف العلوية تظهر النتائج أكرب فرق يف 
( عن النادي يف 65,181/42,636( بفارق معنوي: )46،34الناديني يف الرتتيب األول والثاين )بنقاط

 11( عن النادي يف الرتتيب قبل األخري ب )58,636/36,09نقاط(، وفارق معنوي )2األخري ب ) الرتتيب
نقاط(ّ ،حيث جاءت القيم 17( عن النادي صاحب )52,727/30,181نقاط(، وبفارق معنوي )

 .1.15( على التوايل وهي أقل من 1,051-4,001-1,021-11,01-1,006-11,01االحتمالية )

والثاين  لهناك فروق بني النوادي يف الرتتيب األول: وذلك بني صاحب الرتتيب األو  يف حني كانت      
( عن صاحب الرتتيب الثالث 54,00/31,454نقطة( بفارق معنوي )45الثالث ب)عن نقطة( 46،34ب)

 .1.15( على التوايل وهي أقل من 0411,-4,001وكانت القيمة االحتمالية )
( مل يكن 11( و)17(، )12( و)17(، )12( و)11 الرتتيب األخري بنقاط )بينما الفرق بني النوادي يف    

، 1.15( تواليا وهي أكرب من 6971,-4611,-666,1)دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 
 لدى عينة البحث.القدرة العضلية  يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه والشكل

 
لدى عينة البحث عند هناية مرحلة الذهاب. مؤشر القدرة العضليةوضح الفروق يف ( ي84الشكل رقم: )  

 
 
 

997.27
1003.81

1008.45 1009.72

1039.9

1062.45

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

3 4 7 15 16 21

د عن ة  ر د ق ل ا مؤشر  ة  ي و ل ع ل ا ف  ا ألطر ل ة  ي ر جا ف ن ال ا ة  ر د ق ل ا ت  وسطا ت م
هاب ذ ل ا ة  ل ح ر م ة  ي ا ه ن
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 القوة مؤشر ( يوضح نتائج اختبار التباين األحادي لقدرة األطراف العلوية31رقم ) جدول-3-8-0
 بداية املنافسة: لقب (p,max/w)القصوى 

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

القيمة  ف قيمة
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 1019,636 41,156  
 
 

,5201 

 
 
 

,7601 

 
 
 

 غري دال

11 1028,00 39,995 
17 1028,72 34,368 
45 1027,0 57,007 
46 1013,727 45,902 
34 1004,545 45,105 

.61جملموعاتداخل ا،  5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
ومنه نستنتج أنه ال توجد  spss برانمج( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ابستخدام 21يوضح اجلدول رقم )

مؤشر  ةبدالل (développé couché) القدرة لألطراف العلويةمستوى تطور فروق ذات داللة احصائية يف 
بقيمة  5201,لبحث حيث جاءت قيمة ف لدى عينة ا قبل بداية املنافسة (p,max/w) القوة القصوى

 أي غري دالة احصائيا. 1.15وهي أكرب من  7601,احتمالية 
وهذا ما يظهر  (p,max/w)القوة القصوى  مؤشر كما يوضح اجلدول السابق تقارب قيمة املتوسطات يف

 تكافؤ عينة البحث قبل بداية املنافسة.
عند هناية مرحلة  (p,max/w)ؤشر ملاألحادي  ( يوضح نتائج اختبار التباين31رقم ) جدول-3-2-8

 :الذهاب

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 1018,818 38,044  
 
 

5,341 

 
 
 

0,000 

 
 
 

 دال

11 1033,090 39,624 
17 1034,181 39,014 
45 1043,909 56,433 
46 1077,909 43,230 
34 1098,636 44,504 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 31يوضح اجلدول رقم )
عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة ( p,max/w) وة القصوىالق تطور مستوىيف 
 أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0001,بقيمة احتمالية  5,341 ف

 least significant)ومن أجل حتديد بني من كانت الفروق مت استخدام اختبار أقل فرق دال       
difference) (lsd) البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفروق للمقارانت. 

مؤشر القوة القصوى  (LSD)( يوضح نتائج اختبار املقارانت البعدية 32رقم )جدول -3-2-3
(p,max/w :لألطراف العلوية ) 

 

 الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
 14 14,272- 0,449 غري دال

13  
  
  

 07 15,363- 0,415 غري دال
 15 25,090- 0,185 غري دال

 16 *59,090- 0,003 دال
 21 *79,818- 0,000 دال

 03 14,272 0,449 غري دال

04  
 07 1,090- 0,954 غري دال
 15 10,818- 0,566 غري دال

 16 *44,818- 0,020 دال
 21 *65,545- 0,001 دال

 03 15,363 0,415 غري دال

07  
 04 1,090 0,954 غري دال

دالغري   0,605 -9,727 15 
 16 *43,727- 0,023 دال
 21 *64,454- 0,001 دال

 03 25,090 0,185 غري دال
15  

 04 10,818 0,566 غري دال
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/مدينة أرزيو:رايضيي 17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

 .1.15*مستوى الداللة عند 

( p,max/w)( أن سبب الفروق الدالة احصائيا يف مؤشر القوة القصوى 23يتضح لنا من اجلدول رقم )

تظهر يب( كما ترتلألطراف العلوية عند هناية مرحلة الذهاب تعود لرتتيب النوادي من حيث النقاط )األفضل 
، و كان الفرق بني الناديني يف  لصاحل األول يف الرتتيب يليه الثاينمؤشر القوة القصوى النتائج أكرب فرق يف 

( عن النادي يف الرتتيب األخري ب 79,818/59,09( بفارق معنوي: )46،34الرتتيب األول والثاين )بنقاط
نقاط(، وبفارق  11دي يف الرتتيب قبل األخري ب )( عن النا65,545/44,818نقاط(، وفارق معنوي )2)

-11,01نقاط(ّ ،وجاءت القيم االحتمالية )17( عن النادي صاحب )64,454/43,727معنوي )
 .1.15( على التوايل وهي أقل من 0231,-0,003-4,001-1,021-4,001

نقطة( 34ل )لرتتيب األو يف حني كانت هناك فروق بني النوادي يف الرتتيب األول: وذلك بني صاحب ا      
( عن صاحب الرتتيب الثالث وكانت القيمة االحتمالية 54,727نقطة( بفارق معنوي )45والرتتيب الثالث ب)

 .1.15( وهي أقل من 0051,)

 07 9,727 0,605 غري دال
 16 34,00- 0,074 غري دال

 21 *54,727- 0,005 دال
 03 *59,090 0,003 دال

16  
 04 *44,818 0,020 دال
 07 *43,727 0,023 دال

 15 34,00 0,074 غري دال
 21 20,727- 0,273 غري دال

 03 *79,818 0,000 دال

21  
 04 *65,545 0,001 دال
 07 *64,454 0,001 دال
 15 *54,727 0,005 دال

 16 20,727 0,273 غري دال
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( مل يكن 17( و)11(، )17( و)12(، )11( و)12بينما الفرق بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )    
، 1.15( تواليا وهي أكرب من 0,954-0,415-0,449)القيمة االحتمالية دال احصائيا حيث جاءت 

 لدى عينة البحث.القوة القصوى  يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه والشكل

 

عينة البحث عند هناية مرحلة الذهاب.ضح الفروق يف مؤشر القوة القصوى لو ( ي94الشكل رقم: )  
 القوة بار التباين األحادي لقدرة األطراف العلوية مؤشر( يوضح نتائج اخت33جدول رقم )-3-3-0

(force n) بداية املنافسة: لقب 
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 727,454 92,672  

 
 

0,334 

 
 
 

0,890 

 
 
 

 غري دال

11 726,00 91,182 
17 733,09 88,732 
45 729,63 40,834 
46 756,545 85,152 
34 717,363 32,314 

.61داخل اجملموعات،  5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
توجد  ومنه نستنتج أنه ال spss برانمج( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ابستخدام 23يوضح اجلدول رقم )

مؤشر  بداللة (développé couché) القدرة لألطراف العلويةمستوى تطور فروق ذات داللة احصائية يف 

1018.81
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1043.9

1077.9

1098.63

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

3 4 7 15 16 21

ة  ي و ل ع ل ا ف  ا ألطر ل ة  ي ر ا ج ف ن ال ا ة  و ق ل ا ت  وسطا ت قصوى)م ل ا ة  و ق ل ا (  مؤشر 
هاب ذ ل ا ة  ل ح ر م ة  ي ا ه ن د  ن ع حث  ب ل ا ة  ن ي ع ل
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بقيمة احتمالية  0,334لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة ف  قبل بداية املنافسة (force n)القوة 
 أي غري دالة احصائيا. 1.15وهي أكرب من  8901,

ما يظهر تكافؤ عينة  وهذا (force n) القوة مؤشر قيمة املتوسطات يف كما يوضح اجلدول السابق تقارب
 البحث قبل بداية املنافسة.

عند هناية  (force n) القوة ملؤشر( يوضح نتائج اختبار التباين األحادي 34رقم ) جدول-3-3-8
 :مرحلة الذهاب

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 722,818 92,301  
 
 

1,116 

 
 
 

0,362 

 
 
 

 غري دال

11 727,272 91,978 
17 729,545 87,274 
45 750,454 30,084 
46 751,272 23,563 
34 778,636 17,454 

اللة احصائية توجد فروق ذات د ال ومنه نستنتج أنه ( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه21يوضح اجلدول رقم )
 فعند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  (force n) وةالق مؤشر تطور مستوىيف 

 دالة احصائيا.غري أي  1.15من  كربوهي أ 0,362بقيمة احتمالية  1,116
 سرعةال لقدرة األطراف العلوية مؤشر( يوضح نتائج اختبار التباين األحادي 35جدول رقم )-3-4-0

(vitesse cm/s) بداية املنافسة: لقب 
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 197,210 2,563  

 
 

1,917 

 
 
 
,1051 

 
 
 

 غري دال

11 197,964 1,251 
17 197,136 1,748 
45 199,207 2,281 
46 198,731 2,287 
34 198,920 2,406 

.61داخل اجملموعات،  5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
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ومنه نستنتج أنه ال توجد  spss برانمج( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ابستخدام 35يوضح اجلدول رقم )
مؤشر  ةبدالل (développé couché) القدرة لألطراف العلويةمستوى تطور لة احصائية يف فروق ذات دال

بقيمة  1,917لدى عينة البحث حيث جاءت قيمة ف  قبل بداية املنافسة (vitesse cm/s) سرعةال
 أي غري دالة احصائيا. 1.15وهي أكرب من  1051,احتمالية 

وهذا ما يظهر تكافؤ  (vitesse cm/s)السرعة  مؤشر سطات يفكما يوضح اجلدول السابق تقارب قيمة املتو 
 عينة البحث قبل بداية املنافسة.

عند ( vitesse cm/s) ملؤشر السرعة( يوضح نتائج اختبار التباين األحادي 36رقم ) جدول-3-4-8
 :هناية مرحلة الذهاب

 رتيب الفرقت
 )حسب النقاط(

(pts) 

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 191,730 5,450  
 
 

5,810 

 
 
 

0,000 

 
 
 

 دال

11 193,989 7,043 
17 194,627 5,503 
45 197,8 4,376 
46 198,99 2,578 
34 201,106 2,117 

احصائية  أنه توجد فروق ذات داللة ( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج36يوضح اجلدول رقم )
عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث حيث  (vitesse cm/s) سرعةال مؤشر تطور مستوىيف 

 أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0001,بقيمة احتمالية  5,810 فجاءت قيمة 
 least significant)ومن أجل حتديد بني من كانت الفروق مت استخدام اختبار أقل فرق دال      

difference)   (lsd) البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب  للمقارانت
 الفروق.
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 vitesse)مؤشر السرعة  (LSD)( يوضح نتائج اختبار املقارانت البعدية 37جدول رقم )-3-4-3

cm/s ) :لألطراف العلوية 

 الفرق يف املتوسطات  االحتمالية القيمة  الداللة االحصائية
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
 14 2,258- 0,277 غري دال

13  
  
  

 07 2,896- 0,165 غري دال
 15 *6,069- 0,005 دال
 16 *7,259- 0,001 دال
 21 *9,375- 0,000 دال

 03 2,258 0,277 غري دال

04  
 07 0,638- 0,758 غري دال
 15 3,810- 0,069 غري دال

 16 *5,00- 0,018 دال
 21 *7,117- 0,001 دال

 03 2,896 0,165 غري دال

07  
 04 0,638 0,758 غري دال
 15 3,172- 0,129 غري دال

 16 *4,362- 0,038 دال
 21 *6,479- 0,003 دال
 03 *6,069 0,005 دال

15  
 04 3,810 0,069 غري دال
 07 3,172 0,129 غري دال
 16 1,190- 0,565 غري دال
 21 3,306- 0,114 غري دال

 03 *7,259 0,001 دال
 04 *5,00 0,018 دال  16

 07 *4,362 0,038 دال
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

 .1.15*مستوى الداللة عند 
لألطراف  (vitesse cm/s) شر السرعة( أن سبب الفروق الدالة احصائيا يف مؤ 37يتضح لنا من اجلدول رقم )

ظهر النتائج أن تالعلوية عند هناية مرحلة الذهاب تعود لرتتيب النوادي من حيث النقاط )األفضل ترتيب(، كما 
والثالث حيث كان الفرق بني  لصاحل األول يف الرتتيب يليه الثاينمؤشر السرعة لألطراف العلوية أكرب فرق يف 

( عن النادي يف الرتتيب 9,375/7,259( بفارق معنوي: )46،34األول والثاين )بنقاطالناديني يف الرتتيب 
نقاط(،  11( عن النادي يف الرتتيب قبل األخري ب )7,117/5,00نقاط(، وفارق معنوي )2األخري ب )

حيث جاءت القيم االحتمالية  نقاط(ّ ،17( عن النادي صاحب )6,479/4,362وبفارق معنوي )
 .1.15( على التوايل وهي أقل من 0381,-0031,-0181,-11,01-4,001-4,001)

نقاط( 12نقطة( والرتتيب األخري ب)45يف حني كانت هناك فروق بني النادي يف الرتتيب الثالث ب )      
 .1.15( وهي أقل من 0051,( لصاحل الرتتيب الثالث وكانت القيمة االحتمالية )6,069بفارق معنوي )

( مل يكن 17( و)11(، )17( و)12(، )11( و)12 النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )بينما الفرق بني    
، 1.15( تواليا وهي أكرب من 0,758-0,165-0,277)دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 

 لدى عينة البحث.السرعة لألطراف العلوية  يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه والشكل

 15 1,190 0,565 غري دال
 21 2,116- 0,308 غري دال

 03 *9,375 0,000 دال

21  
 04 *7,117 0,001 دال
 07 *6,479 0,003 دال

 15 3,306 0,114 غري دال
 16 2,116 0,308 غري دال
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عينة البحث عند هناية مرحلة الذهاب.ل وضح الفروق يف مؤشر السرعة( ي31الشكل رقم: )  

القدرة العضلية للرجلني  أن (37، صفحة 3141)انهدة و خزعل، الباحث نقال عن  الطالب ومما سبق يؤكد
القفز دورا   لكرة الطائرة إد تؤدي القدرة علىوالذراعني واجلذع والبطن من املتطلبات الرئيسية األساسية لالعيب ا

كبريا ومؤثرا ألنه يستعمل يف أكثر مواقف املبارايت مثل مهاريت: اإلرسال الساحق والضرب الساحق الهنما 
اتني دائها ، فضال عن حركة ضرب الكرة يف هللوصول للمسافة املمكنة متهيدا ألحيتاجان إىل القفز العمودي 

الطائرة  ةالقدرة االنفجارية للذراعني وذلك ألداء ضرب قوي ومؤثر ، كما حيتاج العب الكر املهارتني تتطلبان 
لقدرة دائها حتتاج القفز لألعلى وهذا يتطلب احلائط الصد ألن هذه املهارة يف أ دائهللقدرة االنفجارية يف أ

دور منافسات إىل أن لل (3144)رايف و منر حممود، عند صد الكرة، كما أشار االنفجارية للرجلني والذراعني 
 .يف احداث فروق يف بعض الصفات البدنية )القوة االنفجارية، تكرار الصد(

 سواء االنفجارية القوة أو فالقدرة الطائرة الكرة يف متطلب أساسي ةاالنفجاري القوة أن جيونيت نورماند ويذكر
 دان نورمان يشري الصدد هذا ويف الطائرة، الكرة يف اهلامة البدنية القدرات من الساحق الضربأو  للوثب كانت

 .والصد واهلجوم واالستقبال، والتمرير، اإلرسال :هي الطائرة الكرة يف أساسية استخدامات هلا االنفجارية القوة
رتات خمتلفة من املوسم )الفرتة التحضريية بني ف محالاأل أن إىل (BUŚKO ،3149)وتشري نتائج دراسة 

 العلوية األطراف ضالتع تطوير قوةو  السفلية األطراف يف العضالت قوةله أتثري يف تطوير  نكا  وموسم املنافسة(
بقدر   تسهم اليت األنشطة أحد ابعتبارها البدنية التمرينات ممارسة خالل من أقل، وينتج تطوير القدراتبنسبة 

مما  (21، صفحة 4997)زهران،  وة االنفجارية لألطراف السفلية والعلويةكالق البدنية القدرات تطوير يف كبري

191.73
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ة  ي و ل ع ل ا ف  ا ألطر ل ة  ي ر ا ج ف ن ال ا ة  و ق ل ا ت  وسطا ت سرعة)م ل ا (  مؤشر 
هاب ذ ل ا ة  ل ح ر م ة  ي ا ه ن د  ن ع حث  ب ل ا ة  ن ي ع ل
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العايل  املستوى إىل للوصول املهارية احلالة ارتفاعو  الطائرة الكرة يف األساسية املهارات أداء ينعكس إجيااب على
 .(436، صفحة 3112)مخيس، 

 اإلرسال مثل املهارات نم نوع أي اجناز يف تسهموتكتسي القوة االنفجارية لألطراف العلوية أمهية ابلغة حيث 
جيد   أداء هناك ليكون العضلية القوة من مناسب بقدر املهارية املتطلبات وكل الساحق والضرب خاصة الساحق

 .(594، صفحة 4995)ريسان م.،  والرشاقة والتحمل السرعة مثل األخرى العناصر تقدير يف تسهمكما 
خاصة عندما تتساوى بقية  وفوز قوة لالعب الكرة الطائرة عنصر ابلنسبة القصوى القوة ابراهيم شحاتة عتربوي

 مثل الضرب الطائرة الكرة يف استخدامات ةعد وهلا والتفوق الفوز العنصر احلاسم يف هيو  العناصر األخرى،
 (351، صفحة 3112)شحاتة،  .اخل...الساحق اإلرسال الساحق،

 الضرب مهارات يف وخاصة الطائرة، الكرة يف أمهية البدنية القدرات أكثر من ابلسرعة املميزة القوة تعترب
 القوة بني وفعال دقيق ومزج ربط من ينتج الذي احلركي املكون يعين لسرعةاب املميزة القوة الساحق، ومصطلح

 إىل للوصول الناجح السريع املهاري األداء مع ويتوافق يتناسب وهذا واحدة، حمصلة يف وإخراجهما والسرعة،
 .البطولة

 الطائرة، يف الكرة ةاألساسي املهارات معظم أداء يف هاماً  دوراً  يلعب اجلسم عضالت مبختلف القوة تنمية إن
 الزايدة يعين مما والسرعة القوة بني احلادث التفاعل على مباشر بشكل القوة وتعتمد الساحق، الضرب وخاصة

  ينصح ، ومن خالل ما سبق(99، صفحة 3111)بريقع و البديوي، العضلية  القدرة لزايدة يؤدي فيهما
وسم الرايضي، امل اللخ لالعبني تائج تعكس اجلانب البدينطي نتوظيف هذا االختبار الذي يعب ثحالباالطالب 

 واليت تعترب كربانمج تقومي للصفات األساسية وال يتطلب الكثري من الوقت واجلهد خالل تطبيقه.
ة مرحل ية املنافسة وعند هنايةابد للألوكسجني قبهل توجد فروق يف مستوى تطور احلد األقصى -4

 الذهاب؟برتتيب الفرق عند هناية مرحلة  ة هذا التطورعالق يوماه الذهاب
توجد فروق هل، الكتشاف spssبرانمج )أنوفا( ابستخدام األحادي اختبار التباين الباحث  الطالب استخدم

 الذهاب. بداية املنافسة وعند هناية مرحلة للألوكسجني قبيف مستوى تطور احلد األقصى 
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التباين األحادي الختبار احلد األقصى الستهالك ( يوضح نتائج اختبار 32رقم ) جدول-4-0 
 بداية املنافسة: لقب (mls/kg/min)األوكسجني 

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 56,613 1,905  

 
 

2,039 

 
 
 
,0861 

 
 
 

 غري دال

11 56,027 1,624 
17 56,709 1,528 
45 57,193 1,762 
46 57,995 1,858 
34 57,768 1,687 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
ومنه نستنتج أنه ال توجد  spss برانمج ( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ابستخدام28يوضح اجلدول رقم )

 (mls/kg/min)احلد األقصى الستهالك األكسجنيمستوى تطور فروق ذات داللة احصائية يف 
(Vo2max) 0861,بقيمة احتمالية 4.688عينة البحث حيث جاءت قيمة ف  لدى بداية املنافسة لقب 

 أي غري دالة احصائيا. 1.15وهي أكرب من 
 (mls/kg/min)احلد األقصى الستهالك األكسجنيب قيمة املتوسطات يف كما يوضح اجلدول السابق تقار 

(Vo2max) .وهذا ما يظهر تكافؤ عينة البحث قبل بداية املنافسة يف هذا املتغري 
 Vo2max) أكسجنيستهالك ألقصى ار التباين األحادي ( يوضح نتائج اختبا32رقم ) جدول-4-8

ml/kg/min) هناية مرحلة الذهاب: عند 
 ب الفرقرتيت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 56,002 1,152  
 
 

10,034 

 
 
 

,0001 

 
 
 

 دال

11 56,609 1,630 
17 56,842 1,399 
45 58,266 1,366 
46 58,520 2,009 
34 59,720 1,066 
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( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 29دول رقم )يوضح اجل
لدى  هناية مرحلة الذهاب عند (Vo2max ml/kg/min) كسجنيلألستهالك أقصى اتطور مستوى يف 

 ائيا.أي دالة احص 1.15وهي أقل من  0001,بقيمة احتمالية  10,034 فعينة البحث حيث جاءت قيمة 
 (lsd) (least significant difference)ومن أجل حتديد بني من كانت الفروق مت استخدام اختبار أقل فرق دال  

 للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفروق.
 أوكسجيين( ألقصى استهالك LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )41جدول رقم )-4-3
(Vo2max ml/kg/min) : 

  الداللة االحصائية
القيمة 
 الفرق يف املتوسطات  االحتمالية

  ترتيب الفرق
(pts)   )حسب النقاط(

 14 0,606- 0,338 غري دال
13  

  
  

 07 0,840- 0,186 غري دال
 15 *2,263- 0,001 دال
 16 *2,517- 0,000 دال
 21 *3,718- 0,000 دال

 03 0,606 0,338 غري دال

04  
 07 0,233- 0,711 غري دال

 15 *1,657- 0,011 دال
 16 *1,910- 0,003 دال
 21 *3,111- 0,000 دال

 03 0,840 0,186 غري دال

07  
 04 0,233 0,711 غري دال

 15 *1,423- 0,027 دال
 16 *1,677- 0,010 دال
 21 *2,878- 0,000 دال
 03 *2,263 0,001 دال

 04 *1,657 0,011 دال  15
 07 *1,423 0,027 دال
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

 .1.15*مستوى الداللة عند 
اية عند هن ( أن سبب الفروق الدالة احصائيا يف أقصى استهالك لألوكسجني11يتضح لنا من اجلدول رقم )

قصى استهالك أتظهر النتائج أن أكرب فرق يف مرحلة الذهاب تعود لصاحل النوادي األوىل )األفضل ترتيب( و 
)ب   والثالثوالثالث، حيث كان الفرق بني النوادي األول والثاين لصاحل األول يف الرتتيب يليه الثاينأوكسجيين 

نقاط(، 2( عن النادي يف الرتتيب األخري ب )3,718/2,517/2,263( بفارق معنوي: )45،46،34نقاط
نقاط(، وبفارق  11( عن النادي يف الرتتيب قبل األخري ب )3,111/1,910/1,657)وفارق معنوي 

لقيم نقاط( على التوايل، حيث جاءت ا17( عن النادي صاحب )2,878/1,677/1,423)معنوي 
( 37,01-41,01-11,01-44,01-12,01-11,01-14,01-11,01-11,01)االحتمالية 

 .1.15على التوايل وهي أقل من 
نقطة( 45نقطة( والرتتيب الثالث ب)34يف حني كانت هناك فروق بني النادي يف الرتتيب األول ب)      

 .1.15( وهي أقل من 0,024) ( لصاحل الرتتيب األول وكانت القيمة االحتمالية1,454بفارق معنوي )
( مل يكن 17( و)11(، )17( و)12(، )11( و)12بينما الفرق بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )    

( تواليا وهي أكرب من 0,711-0,186-0,338)دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 
 لدى عينة البحث.الستهالك األوكسجني  احلد األقصى يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه والشكل1.15

 16 0,253- 0,687 غري دال
 21 *1,454- 0,024 دال
 03 *2,517 0,000 دال

16  
 04 *1,910 0,003 دال
 07 *1,677 0,010 دال

 15 0,253 0,687 غري دال
 21 1,200- 0,060 غري دال

 03 *3,718 0,000 دال

21  
 04 *3,111 0,000 دال
 07 *2,878 0,000 دال
 15 *1,454 0,024 دال

 16 1,20 0,060 غري دال
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لدى عينة البحث عند هناية مرحلة الذهاب. ق يف استهالك األوكسجنيالفرو  ( يوضح34الشكل رقم: )  

ة على األكسجني من رايض الطلب فاختالأن سبب الفروق يكمن يف الباحث  الطالب يرىالل نقال عن 
كلما ذهب و  (CHANDRA ،3143، و  INDRANIL ،GULSHAN LAL) ىألخر 

لوحظ أيًضا  ذا،هيتم تعزيز قدرته الالهوائية ولكن جنًبا إىل جنب مع  الالهوائي،الرايضي إىل نوع من التدريب 
 تتحسن القدرة اهلوائية للرايضي وابلتايل من الضروري جًدا معرفة نوع التدريب،أنه بعد النوع الالهوائي من 

 أو ما إذا كان التدريب املركب مطلوابً  معينة،)اهلوائي / الالهوائي( الذي يهيمن على رايضات  التدريب
(Mukesh ،Ajay و ،Devarshi ،3145)  دراسة:توصلت و (Kaynak ،Eryılmaz ،

Aydoğan و ،Mihailov ،3147) من القدرة م حيسن 31تدريب العدو السريع  مجإىل أن إضافة بران
 ,,Vilamitjana, Barrial, Del Grecco, Montes de Oca) وذكر سوالر، (3141)صبيح، اهلوائية 

& Soler, 2006)   كذاك وجود حتسن يفو الستهالك األوكسجني  األقصىمعنوية يف احلد أن هناك تغريات 
 Civar) الوثب العمودي لدى العيب النخبة يف األرجنتني خالل موسم تنافسي، كما توصلت دراسة 

Yavuz ،3145)  حسب مستوايت الرتتيب يف البطولة حيث كانت القدرات الوظيفية جاءت نتائج أن
العيب الكرة الطائرة يف اجملموعات األخرى يف االستهالك األقصى  من اجملموعة األوىل والثانية أعلى بكثري

عين القدرة ي اخنفاض يف نسبة الدهون يف اجلسم ، ويذكر على أن " االستهالك األقصى لألكسجنيو لألوكسجني 
ثر من كاليت تستغرق أ (3115علي، )ال على توفري الطاقة للعضالت العاملة أثناء التدريبات واملنافسات الرايضية

دقيقة ونصف وتعتمد يف القيام بوظائفها على استخدام األوكسجني واستهالكه وقد استخدم الباحثون احلد 

56

56.6
56.84

58.26
58.52

59.72

54

55

56

57

58

59

60

3 4 7 15 16 21

ه ذ ل ا ة  ل مرح ة  ي ا ه ن د  ن ع حث  ب ل ا ة  ن ي ع ل ن  ألكسجي ا هالك  ست ا ت  وسطا ت بم ا
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األقصى لألوكسجني كمعيار لقيا  اللياقة البدنية وخاصة عنصر التحمل اهلوائي إذا زاد هذا املعدل يعطي دليل 
 (51، صفحة 4989)ريسان خ.،  نية عالية والعكس صحيحعلى أن الشخص يتمتع بلياقة بد

وحيتاج العب الكرة الطائرة إىل القدرة األوكسجينية نتيجة لطول املدة الزمنية للمبارايت مما يتطلب االستمرار       
، (ATPوإعادة تكوين مركب الطاقة )لألداء وحتمل التعب وهذا حيتاج إىل زايدة يف القدرة على االستشفاء 

الذي حيتاجه الالعب ألداء التكرارات املتتابعة يف تنفيذ املهارات واحلركات السريعة واملتكررة وغريها وهذه تظهر 
عل، و مشتت، ز )الديلمي، جميد خ من خالل االقتصاد الوظيفي عند أداء عمل عضلي واالرتقاء به يف زمن قليل.

هو أفضل  (VO2max) أن امتصاص األكسجني األقصى كثري من الباحثنياعترب  ، و  (31، صفحة 3145
 & Sujan) مؤشر على القدرة اهلوائية للفرد، ويف الوقت نفسه، أفضل مؤشر على القدرة البدنية للرايضيني

Avinash, 2019)الفسيولوجية للرايضيني عنصراً هاماً من عناصر النجاح يف اإلجنازات تعترب القدرة ، حيث 
الكرة الطائرة هي رايضة ذات متطلبات ال هوائية عالية يف و  (Boris ،3141و  Guillaume)الرايضية 

 , Kazemi) لةستمر فرتة طوياجلزء السفلي من اجلسم ألهنا حتتاج إىل قفزات قوية وعودة سريعة أبرجل قد ت
Ghodosi, Gharehlar , & Rahbari , 2013) تعتمد على النظام اهلوائي كمصدر يف حني أهنا

عمال ابست ثحالبا الطالب ينصح ، ومما سبق(Monique  ،3144)لتجديد الطاقة خالل فرتات الراحة 
االختبارات قصد الوقوف على تطور هذه القدرات واليت تعكس اجلانب البدين والوظيفي لالعبني ضمن هذه 

املنافسات للموسم الرايضي، واليت تعترب كربانمج متابعة للصفات األساسية ،ال يتطلب الكثري من الوقت واجلهد 
 خالل تطبيقه.

اب ق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهصفات املقاسة قبل انطالاليف نسبة تطور توجد فروق  هل-5
 ؟برتتيب الفرق عند هناية مرحلة الذهاب ة نسب تلك التطوراتعالق وماهي

عادلة ق ماملدروسة لدى عينة البحث وف الباحث املعادلة التالية لتحديد نسب تطور الصفاتالطالب استخدم 
نتائج /ي( نتائج االختبار القبل –البعدي قانون مقدار التطور = )نتائج االختبار  التالية:مقدار التطور 

 .011 *اختبار البعدي( 
 تحديد( وذلك ل6أنظر امللحق رقم ) نسب التطور (، فاستخراج15مجع النتائج اخلام انظر ملحق )وبعد 

ي هلذه لتباين األحادا سابح وعالقتها برتتيب النوادي ومن خالل هذه القيم قمناأفضل نسب التطور 
 املتغريات.
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قبل انطالق  (réactiviteسرعة رد الفعل ) نسبة مستوى تطور يوضح (40رقم ) جدول-5-0
 .املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 -1,276 0,054  

 
 

44,381 

 
 
 

0,000 

 
 

 
 دال

11 -1,313 0,106 
17 -1,351 0,084 
45 -1,627 0,150 
46 -1,708 0,098 
34 -1,769 0,131 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
داللة احصائية  ات( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذ41يوضح اجلدول رقم )

ينة لدى ع قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب (réactiviteسرعة رد الفعل ) تراجع نسبةيف 
 أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0001,بقيمة احتمالية  44,381 فالبحث حيث جاءت قيمة 

 (least significant difference)رق دال مت استخدام اختبار أقل ف لسرعة رد الفعل أكرب نسبومن أجل حتديد  

(lsd) .للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفروق 
قبل ( لنسبة تطور سرعة رد الفعل LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )42جدول رقم )1--5-1

 :انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب

  ترتيب الفرق الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  لة االحصائيةالدال
(pts)   )حسب النقاط(

 14 0,038- 0,413 غري دال
13  

  
  

 07 0,075- 0,109 غري دال
 15 *0,275 0,000 دال
 16 *0,356- 0,000 دال
 21 *0.417 0,000 دال

 03 0,038 0,413 غري دال
04  

 07 0,037- 0,424 غري دال
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

 .1.15*مستوى الداللة عند 
وبعد هناية  قبل انطالق املنافسةبني فرتيت ل ( أن نسب الفروق يف سرعة رد الفع42يتضح لنا من اجلدول رقم )

يف  ألولالنادي ا لصاحل تظهر النتائج أن أفضل نسبة حتسن ترجعلصاحل النوادي األوىل، و  تعود مرحلة الذهاب

 15 *0,313 0,000 دال
 16 *0,394 0,000 دال
 21 *0,455 0,000 دال

 03 0,075 0,109 غري دال

07  
 04 0,037 0,424 غري دال

 15 *0,350 0,000 دال
 16 *0,431 0,000 دال
 21 *0,492 0,000 دال
 03 *0,275- 0,000 دال

15  
 04 *0,313- 0,000 دال
 07 *0,350- 0,000 دال
 16 *0,141 0,003 دال

 21 0,080 0,086 غري دال
 03 *0,356- 0,000 دال

16  
 04 *0,394- 0,000 دال
 07 *0,431- 0,000 دال
 15 *0,141- 0,003 دال

 21 0,060- 0,194 غري دال
 03 *0,417- 0,000 دال

21  
 04 *0,455- 0,000 دال
 07 *0,492- 0,000 دال
لغري دا  0,086 -0,080 15 

 16 0,060 0,194 غري دال
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( 0,275- /0,356- /0,417-( بفارق معنوي: )45،46،34والثالث، )ب نقاط الرتتيب يليه الثاين
( عن النادي 0,313-/0,394-/0,455-، وفارق معنوي ) (اطنق03)يف الرتتيب األخري ب  عن النادي

( عن النادي صاحب 0,350-/0,431-/0,492-نقاط(، وبفارق معنوي )11يف الرتتيب قبل األخري ب )
 .1.15( لألندية وهي أقل من 11,01)نقاط( على التوايل، حيث جاءت القيمة االحتمالية 07)

 نقطة(46نقطة( والرتتيب الثاين ب)45ة بني النادي يف الرتتيب الثالث ب)يف حني كانت هناك نسبة معنوي      
 .1.15( وهي أقل من 0031,( لصاحل الرتتيب الثالث وكانت القيمة االحتمالية )1411,بفارق معنوي )

( مل يكن دال 46نقطة( وصاحب املركز الثاين )بنقاط 34صاحب املركز األول )نسبة التطور بني ق فر أما 
 .1.15( تواليا وهي أكرب من 1941,)ا حيث جاءت القيمة االحتمالية احصائي

( مل تكن 17) (11)( و17)( 12)، (11) (12بينما نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )    
، 1.15( تواليا وهي أكرب من 4241,-1091,-4131,)دالة احصائيا حيث جاءت القيم االحتمالية 

 لدى عينة البحث. يف نسبة تطور سرعة رد الفعل الفرق يوضح  أدانهالبياين والشكل

 
قبل انطالق املنافسة وبعد هناية بني فرتيت  مقدار نسبة التطور يف سرعة رد الفعل ( يوضح33الشكل رقم: )
.لدى عينة الدراسة مرحلة الذهاب  

 
 
 

-1.27%
-1.31%

-1.35%

-1.62% -1.70%

-1.76%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

3 4 7 15 16 21

لفعل بني مرحليت قبل انطالق املنافس ا ة ة وبعد مقدارنسب تطور سرعة رد  ي هنا
مرحلة الذهاب 
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)مؤشر  يةالسفل رية لألطرافالقوة االنفجا مستوى تطوريف  الفرق نسبة يوضح (43رقم ) جدول-5-2
 .انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبل (hauteur cmالقفز العمودي 

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 1,682 1,177  

 
 

3,929 

 
 
 
,0041 

 
 

 
 دال

11 1,704 1,977 
17 2,253 1,917 
45 3,630 6,494 
46 7,841 7,762 
34 8,081 6,753 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 12يوضح اجلدول رقم )

 قبلبني فرتيت  (hauteur cmالقوة االنفجارية لألطراف السفلية )مؤشر القفز العمودي  تطور نسبة يف
بقيمة احتمالية 3,929 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب

 أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0041,
 least)ال مت استخدام اختبار أقل فرق د التطور ملؤشر القفز العموديية يف نسبة ومن أجل حتديد أفضل األند 

significant difference) (lsd)  للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب
 الفروق.

قبل ( لنسبة تطور القفز العمودي LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )44جدول رقم )-5-8-0
 :انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث

 الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
 14 0,570- 0,791 غري دال

13  
  
  

 07 0,021- 0,992 غري دال
 15 1,948- 0,366 غري دال

 16 *6,159- 0,006 دال
الد  0,004 -6,399* 21 
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 .1.15توى الداللة عند *مس

 03 0,570 0,791 غري دال

04  
 07 0,549 0,798 غري دال
 15 1,377- 0,522 غري دال

 16 *5,588- 0,011 دال
 21 *5,828- 0,008 دال

 03 0,021 0,992 غري دال

07  
 04 0,549- 0,798 غري دال
 15 1,926- 0,372 غري دال

 16 *6,137- 0,006 دال
 21 *6,377- 0,004 دال

 03 1,948 0,366 غري دال

15  
 04 1,377 0,522 غري دال
 07 1,926 0,372 غري دال
 16 4,210- 0,054 غري دال

 21 *4,450- 0,042 دال
 03 *6,159 0,006 دال

16  
 04 *5,588 0,011 دال
 07 *6,137 0,006 دال

 15 4,210 0,054 غري دال
 21 0,240- 0,911 غري دال

 03 *6,399 0,004 دال

21  
 04 *5,828 0,008 دال
 07 *6,377 0,004 دال
 15 *4,450 0,042 دال

 16 0,240 0,911 غري دال
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بل انطالق قنسبة التطور يف القفز العمودي بني فرتيت ( أن أكرب فرق يف 11يتضح لنا من اجلدول رقم )
لنتائج أن أكرب ا تعود لصاحل النوادي األوىل )األفضل ترتيب(، كما أظهرتاملنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب 

والثالث، حيث كان الفرق بني الناديني  األول يف الرتتيب يليه الثاين لصاحل النادينسب التطور يف القفز العمودي 
نقاط(، 2( عن النادي يف الرتتيب األخري ب )6,399/6,159نقطة( بفارق معنوي: )46،34األول والثاين )

نقاط(، وبفارق معنوي  11( عن النادي يف الرتتيب قبل األخري ب )5,828/5,588)وفارق معنوي 
-0,004)نقاط( على التوايل، حيث جاءت القيم االحتمالية 17عن النادي صاحب )( 6,377/6,137)

 .1.15وهي أقل من  على التوايللألندية  (0061,-0041,-0111,-008-0,0061,

نقطة( 45نقطة( والرتتيب الثالث ب)34يف حني كانت هناك نسبة معنوية بني النادي يف الرتتيب األول ب)
 .1.15( وهي أقل من 0421,األول وكانت القيمة االحتمالية ) ( لصاحل4,450بفارق معنوي )

( مل يكن 17( و)11(، )17( و)12(، )11( و)12بينما نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )
، 1.15( تواليا وهي أكرب من 7981,-9921,-7911,)دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 

 لدى عينة البحث.القفز العمودي  يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه والشكل

 
ة قبل انطالق املنافسبني فرتيت  لألطراف السفلية يف القفز العمودي نسبة التطور ( يوضح23رقم: )الشكل 

.لدى عينة الدراسة وبعد هناية مرحلة الذهاب  
 

1.68%
1.70%

2.25%

3.63%

7.84%

8.08%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

3 4 7 15 16 21

لعمودي بني فرتيت قبل املنافس لقفز ا ا لتطور يف مؤشر  ا ة ة وعند هنانسب  ي
مرحلة الذهاب
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ية ارية لألطراف السفلالقوة االنفج مستوى تطوريف  الفرق نسبة يوضح (45رقم ) جدول-5-8-8
 .املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب انطالق قبل (puissance w/kg)مؤشر القدرة العضلية 

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 1,006 0,682  

 
 

4,811 

 
 
 
,0011 

 
 

 
 دال

11 1,118 1,341 
17 1,208 0,829 
45 1.339 1,344 
46 1,603 2,256 
34 2,173 0,720 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
ية ئ( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصا15يوضح اجلدول رقم )

 (puissance w/kgالقوة االنفجارية لألطراف السفلية )مؤشر القدرة العضلية  تطور نسبةيف 
بحث حيث جاءت لدى عينة ال انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبلبني فرتيت لألطراف السفلية 

 أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0011,بقيمة احتمالية 4,811 فقيمة 
 least)دال  مت استخدام اختبار أقل فرق قدرة العضليةحتديد أفضل األندية يف نسبة التطور ملؤشر الومن أجل  

significant difference) (lsd)  للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب
 الفروق.

( لنسبة تطور مؤشر القدرة العضلية LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )46جدول رقم )-5-8-3
 :انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث قبل

 

  ترتيب الفرق الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
(pts)   )حسب النقاط(

 14 0,711- 0,209 غري دال
13  

  
  

 07 0,201- 0,720 غري دال
 15 *1,167- 0,042 دال
 16 *1,345- 0,020 دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

 .1.15*مستوى الداللة عند 

 21 *3,597- 0,111 دال
 03 0,711 0,209 غري دال

04  
 07 0,510 0,367 غري دال
 15 0,455- 0,420 غري دال

 16 *2,057- 0,001 دال
 21 *4,914- 0,114 دال

 03 0,201 0,720 غري دال

07  
 04 0,510- 0,367 غري دال
 15 0,965- 0,090 غري دال

 16 *1,547- 0,008 دال
 21 *4,395- 0,148 دال
 03 *1,167 0,042 دال

15  
 
 
 

 04 0,455 0,420 غري دال
 07 0,965 0,090 غري دال

 16 *2,512- 0,000 دال
 21 0,570 0,313 غري دال

 03 *1,345 0,020 دال

16  
 04 *2,057 0,001 دال
 07 *1,547 0,008 دال
 15 *2,512 0,000 دال
 21 *1,942- 0,001 دال
 03 *3,597 0,111 دال

21  
 04 *4,914 0,114 دال
 07 *4,395 0,148 دال

 15 0,570- 0,313 غري دال
 16 *1,942 0,001 دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الفرق املعنوي املسجل لنسبة التطور يف القدرة العضلية بني فرتيت قبل انطالق  ن( أ16يتضح لنا من اجلدول رقم )
املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب تعود لصاحل النوادي األوىل كما أظهرت النتائج أن نسب التطور يف القدرة 

نقطة(  46،34ضلية تسري وفق منحىن طردي وترتيب الفرق، حيث كان الفرق بني الناديني األول والثاين )الع
 وفارق معنوي: نقاط(12( عن صاحب الرتتيب األخري )5973/1,345,بفارق معنوي )

( 4.295/4.517نقاط(، وفارق معنوي )11( عن النادي يف الرتتيب قبل األخري ب )4.941/2,057)
( 1-1,001-0201,001,-01,01نقاط(، حيث جاءت القيم االحتمالية  كالتايل :) 17)عن صاحب 

 .1.15ية على التوايل وهي أقل من لألند تواليا

نقطة( بفارق معنوي 46نقطة( والثاين)34مت تسجيل فروق بني النوادي يف الرتتيب األول بني األول )كما  
نقطة( عن النادي 45بني النادي يف الرتتيب الثالث ب)(، وفارق معنوي 1.114( بقيمة احتمالية )4.493)

 .1.15( وهي أقل من 1.113( وقيمة احتمالية )4.467نقاط( بفارق معنوي )12يف الرتتيب األخري )

( 11( )17( و)12(، )11( و)12بينما الفروق يف نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )    
( 0,367-0,72-0,209)دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية ( مل يكن 17( و)11( )07و)

 لدى عينة البحث.القدرة العضلية  يف متوسطات الفرق يوضح البياين أدانه والشكل، 1.15تواليا وهي أكرب من 

 
سة قبل انطالق املنافبني فرتيت نسبة التطور يف القدرة العضلية لألطراف السفلية  ( يوضح31الشكل رقم: )

.لدى عينة الدراسة وبعد هناية مرحلة الذهاب  

1.01%
1.12% 1.21%

1.34%

1.60%

2.17%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3 4 7 15 16 21

لعضلية لألطراف السفلية بني فرتيت لقدرة ا ا لتطور يف  ا ة  ق قبل انطالنسب
ية مرحلة الذهاب املنافسة وهنا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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فلية راف السالقوة االنفجارية لألط مستوى تطور يف الفرق نسبة يوضح (47رقم ) جدول-5-8-4
 .املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب انطالق قبل (force n/kg )مؤشر القوة

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 رياملعيا

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 2,056 1,877  

 
 

10,437 

 
 
 
,0001 

 
 

 
 دال

11 2,211 2,137 
17 2,60 1,545 
45 3,117 1,855 
46 3,547 1,346 
34 4,650 1,548 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 17اجلدول رقم ) يوضح

انطالق  قبلبني فرتيت  (force n/kg)مؤشر القوة القوة االنفجارية لألطراف السفلية  تطور نسبةيف 
بقيمة احتمالية 10,437 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب

 أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0001,
 least significant)مت استخدام اختبار أقل فرق دال  قوةومن أجل حتديد أفضل األندية يف نسبة التطور ملؤشر ال 

difference) (lsd) للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفروق. 
)مؤشر القوة ( لنسبة تطور LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )42جدول رقم )-5-8-5

force n/kg) انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث قبل: 

  ترتيب الفرق الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
(pts)   )حسب النقاط(

 14 0,247 0,769 غري دال
13  

  
  

 07 0,093- 0,911 غري دال
 15 *1,886- 0,028 دال

 16 0,945- 0,264 غري دال
 21 *2,594- 0,003 دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45كدة/:شباب سكي16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   

 03 0,247- 0,769 غري دال

04  
 07 0,340- 0,686 غري دال

 15 *2,133- 0,014 دال
 16 1,192- 0,160 غري دال

 21 *2,841- 0,001 دال
 03 0,093 0,911 غري دال

07  
 04 0,340 0,686 غري دال

 15 *1,792- 0,037 دال
 16 0,851- 0,314 دال
 21 *2,500- 0,004 دال
 03 *1,886 0,028 دال

15  
 04 *2,133 0,014 دال
 07 *1,792 0,037 دال

 16 0,940 0,266 غري دال
 21 0,708- 0,402 غري دال
 03 0,945 0,264 غري دال

16  
دال غري  0,160 1,192 04 

 07 0,851 0,314 غري دال
 15 0,940- 0,266 غري دال
 21 1,649- 0,054 غري دال

 03 *2,594 0,003 دال

21  
 04 *2,841 0,001 دال
 07 *2,500 0,004 دال

 15 0,708 0,402 غري دال
 16 1,649 0,054 غري دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ق املنافسة قبل انطاللنسبة التطور يف القوة بني فرتيت ( أن أكرب فرق مسجل 18يتضح لنا من اجلدول رقم )
( 2,594/1,886( بفارق معنوي: )45،34ي األوىل بنقاط )تعود لصاحل النوادوبعد هناية مرحلة ابلذهاب 

( عن صاحب الرتتيب قبل 2,841/2,133نقاط(، وفرق )12األخري يف الرتتيب ب ) عن النادي
نقاط( حيث جاءت القيم االحتمالية 17( عن صاحب )2,50/1,792نقاط( وبفارق معنوي )11األخري)

 .1.15لتوايل وهي أقل من ( على ا0371,-0041,-0141,-0011,-0281,-0031,)
( 11(، )17( و)12(، )11( و)12بينما الفروق يف نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )    
( تواليا وهي أكرب 6861,-9111,-7691,( مل يكن دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية )17و)

 ر القوة لألطراف السفلية لدى عينة البحث.مؤش نسب تطور يوضح البياين أدانه ، والشكل1.15من 

 
عد قبل انطالق املنافسة وببني فرتيت لألطراف السفلية  نسبة التطور يف مؤشر القوة ( يوضح53الشكل رقم: )

.لدى عينة الدراسة هناية مرحلة الذهاب  
ية لالقوة االنفجارية لألطراف السف مستوى تطوريف  الفرق نسبة يوضح (42رقم ) جدول-5-8-6

 .املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب انطالق قبل (vitesse cm/s)مؤشر السرعة 
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 -0,860 1,061  

 
 

30,415 

 
 
 
,0001 

 
 

 
 دال

11 -2,209 2,174 
17 -1,684 0,605 
45 2,098 1,459 
46 2,640 1,380 
34 3,240 1,467 

2.05% 2.21% 2.60%
3.11%

3.54%

4.65%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

3 4 7 15 16 21

لقوة لألطراف السفلية بني فرتيت ق ا لتطور يف مؤشرة  ا ة  بل انطالق نسب
ية مرحلة الذهاب املنافسة وهنا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 19يوضح اجلدول رقم )

 انطالق قبلبني فرتيت  (vitesse cm/sاالنفجارية لألطراف السفلية )مؤشر السرعة القوة  تطور نسبةيف 
بقيمة احتمالية 30,415 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب

 أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0001,
 least) استخدام اختبار أقل فرق دال مت سرعةومن أجل حتديد أفضل األندية يف نسبة التطور ملؤشر ال 

significant difference) (lsd)  للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب
 الفروق.

)مؤشر السرعة ( لنسبة تطور LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )51جدول رقم )-5-8-7
vitesse cm/s) افسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحثانطالق املن قبل: 

  ترتيب الفرق الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
(pts)   )حسب النقاط(

 14 *1,348 0,032 دال
13  

  
  

 07 0,823 0,184 غري دال
 15 *4,10- 0,000 دال
 16 *2,959- 0,000 دال
 21 *3,501- 0,000 دال

لدا  0,032 -1,348* 03 

04  
 07 0,524- 0,396 غري دال

 15 *5,449- 0,000 دال
 16 *4,307- 0,000 دال
 21 *4,850- 0,000 دال

 03 0,823- 0,184 غري دال

07  
 04 0,524 0,396 غري دال

 15 *4,924- 0,000 دال
 16 *3,782- 0,000 دال
 21 *4,325- 0,000 دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   
 vitesse)مؤشر السرعة يف نسبة التطور يف ( أن أكرب الفروق املسجلة 51اجلدول رقم ) يتضح لنا من

cm/s)  عود لصاحل النوادي تقبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة ابلذهاب لألطراف السفلية بني فرتيت
( عن 3,501/2,959/4,10( بفارق معنوي )45،46،34األوىل )األفضل ترتيب( األول والثاين والثالث )

( عن النادي يف الرتتيب 4,850/4,307/5,449)نقاط(، وفارق معنوي 2النادي يف الرتتيب األخري ب )
نقاط( 17( عن النادي صاحب )4,325/3,782/4,924)نقاط(، وبفارق معنوي  11قبل األخري ب )

 .1.15من وهي أقل  على التوايلندية لكل أل (1,001)على التوايل، حيث جاءت القيم االحتمالية 

( عن النادي يف 1,348نقاط( بفارق ) 12بني النادي يف الرتتيب األخري صاحب ) كما وجدت فروق معنوية
 .1.15وهي أقل من  (0,032نقاط( بقيمة احتمالية )11الرتتيب قبل األخري ب)

 03 *4,100 0,000 دال

15  
 04 *5,449 0,000 دال
 07 *4,924 0,000 دال

 16 1,141 0,068 غري دال
 21 0,599 0,333 غري دال

 03 *2,959 0,000 دال

16  
 04 *4,307 0,000 دال
 07 *3,782 0,000 دال

 15 1,141- 0,068 غري دال
 21 0,542- 0,380 غري دال

 03 *3,501 0,000 دال

21  
 04 *4,850 0,000 دال
 07 *4,325 0,000 دال

 15 0,599- 0,333 غري دال
 16 0,542 0,380 غري دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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صائيا ( مل يكن دال اح46( و)34(، )34( و)45(، )46( و)45بينما الفروق بني النوادي األوىل بنقاط )
 .1.15( تواليا وهي أكرب من 10,38-3331,-0681,)حيث جاءت القيمة االحتمالية 

( مل تكن 17( )11(، و)17( و)12بينما الفروق يف نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )  
 شكل، وال1.15( تواليا وهي أكرب من 3961,-1841,دالة احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية )

 لدى عينة البحث.لألطراف السفلية  يف نسب تطور مؤشر السرعة الفرق يوضح البياين أدانه

 
قبل انطالق املنافسة بني فرتيت لألطراف السفلية  سرعةنسبة التطور يف مؤشر ال ( يوضح63الشكل رقم: )

.لدى عينة الدراسة وبعد هناية مرحلة الذهاب  
القوة االنفجارية لألطراف العلوية )مؤشر  مستوى تطوريف  الفرق نسبة يوضح (50رقم ) جدول-5-3

 .انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبل (puissance w/kgالعضلية القدرة 
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 ,5291 1,407  

 
 

3,768 

 
 
 
,0051 

 
 

 
 دال

11 0.776 1,571 
17 ,8701 0,709 
45 4.734 1,088 
46 2,662 2,211 
34 3,370 3,504 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 

-0.86%

-2.21%

-1.68%

2.10%
2.64% 3.42%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

3 4 7 15 16 21

لتطور يف مؤشر السرعة لألطراف السفلية بني فرتيت قب ا ل انطالق نسب 
ية مرحلة الذهاب املنافسة وهنا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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احصائية  نه توجد فروق ذات داللة( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أ54يوضح اجلدول رقم )
بني فرتيت  (puissance w/kgالعضلية )مؤشر القدرة  القوة االنفجارية لألطراف العلوية تطور نسبةيف 
بقيمة  3,768 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبل

 ا.أي دالة احصائي 1.15وهي أقل من  0051,احتمالية 
 least)دال  مت استخدام اختبار أقل فرق نسبة التطور ملؤشر القدرة العضلية ومن أجل حتديد أفضل األندية يف 

significant difference) (lsd)  للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب
 الفروق.

( لنسبة تطور القدرة العضلية LSDالبعدية ) ( يوضح نتائج املقارانت58جدول رقم )-5-3-0
قبل انطالق املنافسة وبعد هناية   (puissance w/kgالعضلية )مؤشر القدرة لألطراف العلوية مؤشر 

 :مرحلة الذهاب لعينة البحث

 الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
  14 0,247 0,769 غري دال

 
12 
  
  

 07 0,093- 0,911 غري دال
 15 *1,886- 0,028 دال
 16 *4,945- 1,133 دال
 21 *2,594- 0,003 دال

 03 0,247- 0,769 غري دال

04  
 07 0,340- 0,686 غري دال

 15 *2,133- 0,014 دال
 16 *1,192- 0,131 دال
 21 *2,841- 0,001 دال

 03 0,093 0,911 غري دال

07  
 04 0,340 0,686 غري دال

 15 *1,792- 0,037 دال
 16 *4,851- 0,139 دال
 21 *2,500- 0,004 دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   
ة العضلي)مؤشر القدرة نسبة التطور يف ( أن سبب الفروق املسجلة يف 53يتضح لنا من اجلدول رقم )

puissance w/kg)   لوية ة مرحلة الذهاب  لألطراف العقبل انطالق املنافسة وبعد هنايبني فرتيت
( بفارق 45،46،34تعود لصاحل النوادي األوىل )األفضل ترتيب(، حيث كان الفرق بني النوادي الثالثة األوىل )

نقاط(، وفارق معنوي 2( عن النادي يف الرتتيب األخري ب )2,5944,915/1,886/معنوي: )
نقاط(، وبفارق معنوي  11ألخري ب )( عن النادي يف الرتتيب قبل ا2,841/4,493/2,133)
-)نقاط( على التوايل، حيث جاءت القيم االحتمالية 17( عن النادي صاحب )2,50/4,854/1,792)

على لألندية  (0371,-0,0141,041-1,139--001-0,0281-1,131,-0,0031,133
 .1.15وهي أقل من  التوايل

( مل يكن دال 34( و)46(، )34( و)45(، )46و) (45نقاط )الفروق لدى أندية الرتتيب األول ببينما   
 .1.15( تواليا وهي أكرب من 0541,-4021,-2661,)احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 

 03 *1,886 0,028 دال

15  
 04 *2,133 0,014 دال
 07 *1,792 0,037 دال

 16 0,940 0,266 غري دال
 21 0,708- 0,402 غري دال

 03 *4,945 1,133 دال

16  
لدا  0,131 1,192* 04 

 07 *4,851 0,139 دال
 15 0,940- 0,266 غري دال
 21 1,649- 0,054 غري دال

 03 *2,594 0,003 دال

21  
 04 *2,841 0,001 دال
 07 *2,500 0,004 دال

 15 0,708 0,402 غري دال
 16 1,649 0,054 غري دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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( 17( و)11(، )17( و)12(، )11( و)12وكانت نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )  
، 1.15( تواليا وهي أكرب من 6861,-9111,-7691,) غري دالة احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية

 لدى عينة البحث. يف نسب تطور مؤشر القدرة يف األطراف العلوية الفرق يوضح البياين أدانه والشكل

 
ة قبل انطالق املنافسبني فرتيت  نسبة التطور يف القدرة العضلية لألطراف العلوية ( يوضح73الشكل رقم: )

.لدى عينة الدراسة هابوبعد هناية مرحلة الذ  
ر القوة االنفجارية لألطراف العلوية )مؤش مستوى تطور الفرق يف نسبة يوضح (53رقم ) جدول5-3-8

 .انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبل (p,max/wالقوة القصوى 
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 

 القيمة فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 -0,079 1,381  
 
 

9,895 

 
 
 
,0001 

 
 

 
 دال

11 ,4031 1,055 
17 ,5991 0,897 
45 4,337 3,321 
46 6,11 6,133 
34 7,882 4,856 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
تائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية ( ن52يوضح اجلدول رقم )

 قبلبني فرتيت ( p,max/wالقصوى )مؤشر القوة القوة االنفجارية لألطراف العلوية  تطور نسبةيف 

0.53% 0.78%
0.87%

1.72%

2.66%

3.37%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

3 4 7 15 16 21

علوية بني فرتيت ل ا لعضلية لألطراف  لقدرة ا ا لتطور يف  ا ق قبل انطالنسب 
ية مرحلة الذهاب  املنافسة وبعد هنا
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 بقيمة احتمالية 9,895 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب انطالق
 أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0001,

 least)ال مت استخدام اختبار أقل فرق د وة القصوىنسبة التطور ملؤشر القومن أجل حتديد أفضل األندية يف  

significant difference) (lsd)  للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب
 الفروق.

)مؤشر القوة القصوى ( لنسبة تطور LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )54جدول رقم )-5-3-3
p,max/w) قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث: 

  ترتيب الفرق الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
(pts)   )حسب النقاط(

  14 0,482- 0,752 غري دال
 

12 
  
  

 07 0,678- 0,657 غري دال
 15 *6,189- 0,000 دال
 16 *4,416- 0,005 دال
 21 *7,961- 0,000 دال

 03 0,482 0,752 غري دال

04  
 07 0,195- 0,898 غري دال

 15 *5,706- 0,000 دال
 16 *3,933- 0,012 دال
 21 *7,479- 0,000 دال

 03 0,678 0,657 غري دال

07  
 04 0,195 0,898 غري دال

 15 *5,51- 0,001 دال
 16 *3,738- 0,017 دال
 21 *7,283- 0,000 دال
 03 *6,189 0,000 دال

 04 *5,706 0,000 دال  15
 07 *5,510 0,001 دال
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/رايضيي مدينة أرزيو:17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   
( لألطراف العلوية p.max) نسبة التطور للقوة القصوى( أن أكرب فروق يف 51تضح لنا من اجلدول رقم )

ضل ترتيب(، حيث  دي األوىل )األفتعود لصاحل النواقبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب بني فرتيت 
( عن النادي 6,189/4,416/7,961نقطة( بفارق معنوي: )34،46،45كان الفرق بني النوادي األوىل )

( عن النادي يف الرتتيب قبل 5,706/3,933/7,479)نقاط(، وفارق معنوي 2يف الرتتيب األخري ب )
نقاط( على 17عن النادي صاحب )( 5,510/3,738/7,283)نقاط(، وبفارق معنوي  11األخري ب )

-11,01-0121,-1,001-1,001-0051,-1,001)التوايل، حيث جاءت القيم االحتمالية 
 .1.15وهي أقل من  على التوايللألندية  (0171-1,001,-0011,

( لصاحل 3,545نقطة( بفارق )46نقطة( والنادي الثاين )34كما وجدت فروق معنوية دالة بني النادي األول )
 .1.15وهي أقل من  (0231,ل وبقيمة احتمالية )األو 

( مل 07( و)04(، )07( و)03(، )04( و)03وكانت نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )  
( تواليا وهي أكرب من 8981,-6571,-7521,)يكن دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 

 16 1,772 0,248 غري دال
 21 1,772- 0,248 غري دال

 03 *4,416 0,005 دال

16  
 04 *3,933 0,012 دال
 07 *3,738 0,017 دال

 15 1,772- 0,248 غري دال
 21 *3,545- 0,023 دال
 03 *7,961 0,000 دال

21  
 04 *7,479 0,000 دال
 07 *7,283 0,000 دال

 15 1,772 0,248 غري دال
 16 *3,545 0,023 دال
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ينة لدى ع يف األطراف العلويةالقصوى  يف نسب تطور مؤشر القوة الفرق يوضح البياين أدانه ، والشكل1.15
 البحث.

 
بعد قبل انطالق املنافسة و بني فرتيت  لألطراف العلوية نسبة التطور يف القوة القصوى ( يوضح83الشكل رقم: )

.لدى عينة الدراسة هناية مرحلة الذهاب  
ر قوة االنفجارية لألطراف العلوية )مؤشال مستوى تطور الفرق يف نسبة يوضح (55رقم ) جدول5-3-4

 .انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبل (force nالقوة 
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 ,3851 1,326  

 
 

3,725 

 
 
 
,0051 

 
 

 
 دال

11 1,661 1,619 
17 ,8231 1,791 
45 1,341 1,192 
46 1,384 1,212 
34 2,461 2,003 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 55يوضح اجلدول رقم )

ة املنافس انطالق قبلبني فرتيت  (force nالقوة القوة االنفجارية لألطراف العلوية )مؤشر  تطور نسبة يف

-0.08%

0.40%
0.60%

4.34%

6.11%

7.88%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

3 4 7 15 16 21

ة بني فرتيت قب علوي ل ا لقوة القصوى لالطراف  ا لتطور يف  ا ل انطالق نسب 
ية مرحلة الذهاب املنافسة وبعد هنا
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وهي  0051,بقيمة احتمالية 3,725 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  وبعد هناية مرحلة الذهاب
  أي دالة احصائيا. 1.15أقل من 

 least significant)مت استخدام اختبار أقل فرق دال  وةشر القومن أجل حتديد أفضل األندية يف نسبة التطور ملؤ  

difference) (lsd) .للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفروق 
)مؤشر القوة ( لنسبة تطور LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )56جدول رقم )-5-3-5

force n) املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحثانطالق  قبل: 

 الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
  14 0,561 0,228 غري دال

 
12 
  
  

 07 0,720 0,124 غري دال
 15 0,043 0,925 غري دال
 16 0,000 0,998 غري دال

 21 *1,797- 0,000 دال
 03 0,561- 0,228 غري دال

04  
 07 0,159 0,732 غري دال
 15 0,518- 0,266 غري دال
 16 0,560- 0,229 غري دال

 21 *1,638- 0,001 دال
 03 0,720- 0,124 غري دال

07  
 04 0,159- 0,732 غري دال
 15 0,677- 0,148 غري دال
 16 0,720- 0,124 غري دال

 21 *1,076-  0,023 دال

 03 0,043- 0,925 غري دال

15  
 04 0,518 0,266 غري دال
 07 0,677 0,148 غري دال
 16 0,042- 0,927 غري دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 .لشباب الرايضي بنورةا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   
لألطراف العلوية بني فرتيت  (force n)مؤشر القوة نسبة تطور يف  ( أن أكرب56يتضح لنا من اجلدول رقم )

فرق تعود لصاحل النادي األول )األفضل ترتيب(، حيث كان القبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب 
نقاط(، وفارق 2عن النادي يف الرتتيب األخري ب ) (1,797نوي: )نقطة( بفارق مع34بني النادي األول ب)

( عن النادي 1,076)نقاط(، وبفارق معنوي  11( عن النادي يف الرتتيب قبل األخري ب )1,638)معنوي 
 على التوايل (0231,-0,001-0,000)نقاط( على التوايل، حيث جاءت القيم االحتمالية 17صاحب )

 .1.15وهي أقل من 
نقطة( بفارق  45،46نقطة( والنادي الثاين والثالث )34دت فروق معنوية دالة بني النادي األول )كما وج

 .1.15أقل من وهي  (0,018-0231,( على التوايل لصاحل األول وبقيم احتمالية )1,077/1,120)
( مل 17و) (11(، )17( و)12(، )11( و)12وكانت نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )  

( تواليا وهي أكرب من 0,732-0,124-0,228)يكن دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 
 لدى عينة البحث. يف نسب تطور مؤشر القوة لألطراف العلوية الفرق يوضح البياين أدانه والشكل، 1.15

 
 
 

 21 *1,120- 0,018 دال
 03 0,0009- 0,998 غري دال

16  
 04 0,560 0,229 غري دال
 07 0,720 0,124 غري دال
 15 0,042 0,927 غري دال

 21 *1,077- 0,023 دال
 03 *1,797 0,000 دال

21  
 04 *1,638 0,001 دال
 07 *1,076 0,023 دال
 15 *1,120 0,018 دال
 16 *1,077 0,023 دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 قبل انطالق املنافسة وبعدفرتيت  بني لألطراف العلوية نسبة التطور يف مؤشر القوة ( يوضح93الشكل رقم: )

.لدى عينة الدراسة هناية مرحلة الذهاب  
االنفجارية لألطراف العلوية  القدرة مستوى تطور الفرق يف نسبة يوضح (57رقم ) جدول5-3-6

 .انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبل (vitesse cm/s)مؤشر السرعة 
 رتيب الفرقت

 (pts) )حسب النقاط(
 ملتوسطا

 احلسايب
 %لنسب التطور

 فاالحنرا
 املعياري

 

القيمة  فقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحصائية

12 -0,513 0,534  
 
 

3,217 

 
 
 
,0121 

 
 

 
 دال

11 -0,607 0,546 
17 -1,053 0,796 
45 -1,082 0,870 
46 -1,346 1,012 
34 -1,385 1,044 
.61اجملموعات لداخ،5جة احلرية بني اجملموعات، در 1.15مستوى الداللة:  - 
( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 57يوضح اجلدول رقم )

 انطالق قبلبني فرتيت  (vitesse cm/sالقوة االنفجارية لألطراف العلوية )مؤشر السرعة  تراجع نسبةيف 
 0121,بقيمة احتمالية 3,217 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  ة مرحلة الذهاباملنافسة وبعد هناي

  أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من 

0.39% 0.66%
0.82%

1.34%

1.38%

2.46%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3 4 7 15 16 21

ا ة بني فرتيت قبل  علوي ل ا لقوة لألطراف  ا لتطور يف مؤشر  ا نافسة نطالق املنسب 
ية مرحلة الذهاب وبعد هنا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 least significant)مت استخدام اختبار أقل فرق دال  سرعةملؤشر ال ومن أجل حتديد أكرب قيمة يف نسبة تراجع 

difference) (lsd) وق.احلسابية والرسومات البيانية اليت توضح سبب الفر  للمقارانت البعدية بني املتوسطات 
)مؤشر السرعة ( لنسبة تطور LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )52جدول رقم )-5-3-7

vitesse cm/s) قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث: 

 

تالفرق يف املتوسطا  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية  
  ترتيب الفرق

(pts)   )حسب النقاط(
  14 0,093 0,768 غري دال

 
12 
  
  

 07 0,569 0,077 غري دال
 15 0,540 0,093 غري دال

 16 *0,767 0,136 دال
 21 *0,871 0,008 دال

 03 0,093- 0,768 غري دال

04  
 07 0,475 0,138 غري دال
 15 0,446 0,164 غري دال

 16 *0,809 0,148 دال
 21 *0,778 0,017 دال

 03 0,569- 0,077 غري دال

07  
 04 0,475- 0,138 غري دال
 15 0,029- 0,927 غري دال
 16 1.361 0,142 غري دال
 21 0,302 0,343 غري دال
 03 0,540- 0,093 غري دال

15  
 04 0,446- 0,164 غري دال
 07 0,029 0,927 غري دال

 16 *0,707- 0,029 دال
 21 0,331 0,299 غري دال

  16 03 *0,767- 0,136 دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 لشباب الرايضي بنورة.ا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   
قبل يت بني فرت  (vitesse cm/s)مؤشر السرعة ( أن أفضل نسبة تطور يف 58يتضح لنا من اجلدول رقم )

نقطة( بفارق  46،34تعود لصاحل الناديني األول والثاين ب )انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب 
-نقاط(، وفارق )12( عن النادي يف الرتتيب األخري ب )-7671,/-8711,معنوي: )
 على التوايل (1,148-0171,-1,136-0081,)حيث جاءت القيم االحتمالية  (-8091,/0,7781

 .1.15أقل من وهي 
نقطة( 46يف الرتتيب حيث كان الفرق بني النادي الثاين ) كما وجدت فروق معنوية دالة بني النوادي األوىل

( عن النادي يف الرتتيب 7071,نقطة( وفارق معنوي )34( عن النادي يف الرتتيب األول ب)1,039بفارق )
 .1.15وهي أقل من  ( على التوايل0291,-0021,نقطة( على التوايل بقيم احتمالية )45الثالث ب)

( 11(، )17( و)12(، )11( و)12يف حني كانت نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )  
( تواليا وهي أكرب من 1381,-0771,-7681,)( غري دالة احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 17و)

 لدى عينة البحث. تطور مؤشر السرعة لألطراف العلوية يف نسب الفرق يوضح البياين أدانه ، والشكل1.15
 
 
 
 

 04 *0,809- 0,148 دال
 07 1.361 0,142 غري دال

 15 *0,707 0,029 دال
 21 *1,039 0,002 دال
 03 *0,871- 0,008 دال

21  
 04 *0,778- 0,017 دال

 07 0,302- 0,343 غري دال
 15 0,331- 0,299 غري دال

 16 *1,039- 0,002 دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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عد قبل انطالق املنافسة وببني فرتيت  نسبة التطور يف مؤشر السرعة لألطراف العلوية ( يوضح21الشكل رقم: )

.لدى عينة الدراسة هناية مرحلة الذهاب  
تهالك االكسجني احلد األقصى الس مستوى تطور الفرق يف نسبة يوضح (52رقم ) جدول-5-4
(Vo2max ml/kg/min) انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبل. 

 رتيب الفرقت
 (pts) )حسب النقاط(

 املتوسط
 احلسايب

 فاالحنرا
 املعياري

 
 

 فقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
الداللة 

 االحصائية
12 1,329 0,806  

 
 

3,764 

 
 
 
,0051 

 
 

 
 دال

11 1,340 1,474 
17 1,682 1,285 
45 1,975 0,901 
46 2,425 2,056 
34 3,856 2,539 

.61،داخل اجملموعات5، درجة احلرية بني اجملموعات1.15مستوى الداللة:  - 
( نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 59يوضح اجلدول رقم )

 قبلبني فرتيت  (Vo2max ml/kg/minقصى الستهالك االكسجني )احلد األ تطور نسبةيف 
بقيمة 3,764 فلدى عينة البحث حيث جاءت قيمة  املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب انطالق

  أي دالة احصائيا. 1.15وهي أقل من  0051,احتمالية 

-0.51%
-0.61%

-1.05%
-1.08%

-1.35%
-1.39%

-1.60%

-1.40%

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

3 4 7 15 16 21

ي لعلوية بني فرتيت قبل بدا ا ة ة املنافسنسب تطور مؤشر السرعة لالطراف 
ية مرحلة الذهاب وبعد هنا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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تخدام اختبار مت اس وكسجنييف احلد األقصى الستهالك األومن أجل حتديد أفضل األندية يف نسبة التطور  
للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية والرسومات  (lsd) (least significant difference)أقل فرق دال 

 البيانية اليت توضح سبب الفروق.
( لنسبة تطور احلد األقصى LSD( يوضح نتائج املقارانت البعدية )61جدول رقم )-5-4-0

قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب  (Vo2max ml/kg/min) الستهالك األوكسجني
 :لعينة البحث

  ترتيب الفرق الفرق يف املتوسطات  القيمة االحتمالية  الداللة االحصائية
(pts)   )حسب النقاط(

  14 0,635- 0,365 غري دال
 

12 
  
  

 07 0,342- 0,624 غري دال
 15 0,010 0,988 غري دال

 16 *1,685- 0,124 دال
 21 *2,516- 0,001 دال

 03 0,635 0,365 غري دال

04  
 07 0,292 0,675 غري دال
 15 0,646 0,356 غري دال

-4 0,122 دال ,450* 16 
 21 *1,880- 0,009 دال

 03 0,342 0,624 غري دال

07  
 04 0,292- 0,675 غري دال
 15 0,353 0,613 غري دال
 16 0,742- 0,290 غري دال

 21 *2,173- 0,003 دال
 03 0,010- 0,988 غري دال

15  
 04 0,646- 0,356 غري دال
 07 0,353- 0,613 غري دال
 16 1,096- 0,120 غري دال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وحتليل ومناقشة النتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 الرايضي بنورة. لشبابا:12: النادي الرايضي عموشة/11/:رايضيي مدينة أرزيو17:نصر حسني داي/45:شباب سكيكدة/16الرايضي البليدة/ :النادي21

.1.15*مستوى الداللة عند   
نسبة التطور يف احلد األقصى الستهالك األكسجني ( أن أكرب فرق مسجل يف 61يتضح لنا من اجلدول رقم )

(Vo2max ml/kg/min)  د لصاحل النوادي تعو قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب بني فرتيت
( 2,516/4,685نقطة( بفارق معنوي: )46،34فرق بني أفضل انديني ب)األوىل )األفضل ترتيب(، وكان ال

( عن النادي يف الرتتيب قبل 1,8804,151/)نقاط(، وفارق معنوي 2عن النادي يف الرتتيب األخري ب )
 على التوايل (0321,-0,009-1,131-0,001)نقاط(، حيث جاءت القيم االحتمالية  11األخري ب )

 .1.15وهي أقل من 
نقطة( بفارق  45،46نقطة( والنادي الثاين والثالث )34جدت فروق معنوية دالة بني النادي األول )كما و 

 .1.15وهي أقل من  (0011,-0441,وبقيم احتمالية ) ( على التوايل1,430/2,527)
 ( مل يكن17( و)11(، )17( و)12(، )11( و)12أما نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري بنقاط )  

، 1.15( تواليا وهي أكرب من 6751,-6241,-3651,)دال احصائيا حيث جاءت القيمة االحتمالية 
 يف نسب تطور احلد األقصى الستهالك األكسجني لدى عينة البحث. الفرق يوضح البياين أدانه والشكل
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سة بل انطالق املنافقبني فرتيت  نسبة التطور يف احلد األقصى الستهالك األكسجني ( يوضح24الشكل رقم: )

.لدى عينة الدراسة وبعد هناية مرحلة الذهاب  
  كما ورد عن عليوي إذ يذكر ان لسرعة رد الفعل مكانةنسب التطور لعينة البحث يف هذه املتغريات   وجاءت
 ممتميزة يف تنفيذ املهارات الدفاعية لدى الالعبني، ملا يصاحبها من تغيري يف ايقاع اللعب الذي يتسأساسية 
، كما تعكس أفضل النتائج حيث يشري الديلمي أن هذه املهارة (3146) خالد، عليوي ، و بطاهر ، ابلسرعة 

 تتسم بعنصر املفاجئة وهو ما يفرض على الالعب اكتساب رد فعل عال قصد التصدي للكرة.
 لطائرةا الكرة العبات لدى العضلية والقدرة والسرعة القوة بني للعالقة (BUŚKO ،3149)ويف دراسة ل 

 ٪ 5.1و 3.5 يساوي العضلية بقدر القدرةان هناك زايدة يف  أثبتت املنافسة وموسم التحضريية الفرتة خالل
 .بني فرتة التحضري وهناية املوسم التنافسي املوسم بعد ملحوظ بشكل اجلسم وزن من

ة درة العضلية للرجلني والذراعني واجلذع والبطن من املتطلبات الرئيسية األساسية لالعيب الكرة الطائر تعد القوتعد 
إد تؤدي القدرة على القفز دورا كبريا ومؤثرا ألنه يستعمل يف أكثر مواقف املبارايت مثل مهاريت: اإلرسال الساحق 

على  للمسافة املمكنة متهيدا آلدائها وهذا يتوقفوالضرب الساحق الهنما حيتاجان إىل القفز العمودي للوصول 
ني فضال عن حركة ضرب الكرة يف هاتني املهارتني تتطلبان القدرة االنفجارية للذراع للرجلني،القدرة االنفجارية 

 أداء عند االرتقاء حركات يف خاصة الضرورية البدنية القدرات أهم من وتعترب ومؤثر،وذلك ألداء ضرب قوي 
 كل دمج العضلية القدرة على حصوللل ويشرتط واإلعداد امللعب عن الساحق، والدفاع الضرب هارةمل الالعب

، كما أن للقوة القصوى (65، صفحة 3114)السكري و بريقع،  عالية مبهارة واحد قالب يف والقوة السرعة من
خاصة عندما  وفوز قوة لالعب الكرة الطائرة عنصر ابلنسبة ربتعتكبري عند العب الكرة الطائرة حيث   ادرو 
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لتطور يف احلد األقصى الستهالك األكسجني بني فرتيت ق ا سة بل املنافنسب 
ية مرحلة الذهاب وهنا
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 الطائرة الكرة يف استخدامات عدة وهلا والتفوق الفوز وتعترب العنصر احلاسم يف تتساوى بقية العناصر األخرى،
فهمي واسكندر أن للسرعة  وذكر (351، صفحة 3112)شحاتة،   "الساحق اإلرسال الساحق، مثل الضرب

ول على نقاط هو احلصاهلدف من الضرب الساحق يف لعبة الكرة الطائرة احلركية الدور البارز يف احراز النقاط ف
وتتطلب هذه املهارة نوعية معينة من الالعبني يتميزون ابلسرعة وحسن  اإلرسال،احلصول على  أواملباراة يف 

لعصيب قامة، وقوة عضالت الرجلني والسرعة احلركية الفائقة والرشاقة والتوافق اوارتفاع ال ابلنفس،التصرف والثقة 
العضلي، والقوة االنفجارية العالية يف الوثب والضرب، والدقة يف األداء احلركي وتوجيه الضرابت إىل نقطة معينة 

، ونظر ألمهية   (55-51، الصفحات 4998و بطريس،  )فهمي، اسكندر، .ابإلضافة إىل اهلبوط الصحيح
هذه االختبار الوظيفي الذي يقدم نتائج تعكس اجلانب الوظيفي  ابستخدام ثحالبا الطالب ينصح هذا العنصر

 لالعبني حيث يعترب كربانمج تقومي للقدرة الوظيفية وال يتطلب الكثري من الوقت واجلهد خالل تطبيقه.



 

 

 

 
 

 ة ــــــــــــــلابــــــــــمق
 ج ـــــــــــــتائـــــــالن

اتــــابلفرضي
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اقشة فرضيات ىل منإاد حل اإلشكالية املطروحة نتطرق بغية توظيف البياانت يف خدمة موضوع البحث وإلجي
 .ليل النتائجراسة االستطالعية وحتيها من خالل الدإلهم االستنتاجات اليت مت التوصل البحث وذلك بعد عرض أ

 الباحث ما يلي:الطالب استنتج  من خالل نتائج الفرضية األوىلاستنتاجات: -6
 .عينة البحث لدى بداية املنافسة لقب لقدرات األساسية قيد الدراسةيف ا إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
النوادي  ىلإد تعو عند هناية مرحلة الذهاب سرعة رد الفعل مستوى تطور يف  إحصائيةفروق ذات داللة  وجود -

 .مقارنة مع أندية الرتتيب األخري يف الرتتيباألول والثاين 
 لصاحل األندية اليت حتتل املراكز املتقدمة. هناية مرحلة الذهاب هناك تطور ملحوظ يف سرعة رد الفعل -
 فضل ترتيب.وجود فروق دالة احصائيا بني األندية األوىل فيما بينها يف مستوى تطور سرعة رد الفعل لصاحل األ -
 عدم وجود فروق دالة للثالث أندية يف الرتتيب األخري فيما بينها. -

 يلي:الباحث ما استنتج الطالب الفرضية الثانية من خالل نتائج 
ة القو  لصاحل األندية اليت حتتل املراكز املتقدمة )األول والثاين( يف هناك تطور ملحوظ يف مؤشر القفز العمودي -

 الذهاب.عند هناية مرحلة ( hauteurمؤشر القفز العمودي )راف السفلية االنفجارية لألط
ز العمودي بعد األول يف مؤشر القف النادي لصاحلاألول فيما بينها ترجع الة بني أندية الرتتيب هناك فروق د -

 هناية مرحلة الذهاب.
ر القفز ة لألطراف السفلية مؤشالنفجارياعدم وجود فروق دالة احصائيا ألندية الرتتيب األخري يف القوة  -

 العمودي.
القوة االنفجارية لألطراف السفلية يف مؤشر القدرة العضلية مستوى يف  إحصائيةفروق ذات داللة وجود  -
(puissance عند هناية مرحلة الذهاب ) للناديني األول والثاين عن أصحاب املراتب األخرية.تعود 
عد األول فيما بينها ترجع لصاحل النادي األول يف مؤشر القدرة العضلية ب هناك فروق دالة بني أندية الرتتيب -

 هناية مرحلة الذهاب.
 عدم وجود فروق دالة احصائيا يف مؤشر القدرة العضلية يف هناية مرحلة الذهاب لدى أندية الرتتيب األخري. -
( forceوة )مؤشر القبداللة فلية القوة االنفجارية لألطراف السمستوى يف  إحصائيةفروق ذات داللة هناك  -

 ة.األخري الرتتيب  عن نوادي األوىل )األول، الثاين(ألندية الرتتيب تعود عند هناية مرحلة الذهاب 
( عند هناية مرحلة forceمؤشر القوة )وجود فروق دالة احصائيا يف القوة االنفجارية لألطراف السفلية  -

 والثالث لصاحل األول(. بني أندية الرتتيب األول )األول الذهاب
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 الذهاب.( بعد هناية مرحلة forceمؤشر القوة )ندية الرتتيب األخري يف فروق دالة بني أ دال توج -
رعة مؤشر السبداللة القوة االنفجارية لألطراف السفلية مستوى يف  إحصائيةذات داللة هناك فروق  -
(vitesse عند هناية مرحلة الذهاب )األوىل. تعود لصاحل النوادي 
مؤشر داللة بالقوة االنفجارية لألطراف السفلية عدم وجود فروق دالة بني أندية الرتتيب األخري يف تطور  -

 الذهاب.( عند هناية مرحلة vitesseالسرعة )
  ما يلي:الباحث استنتج الطالب من خالل نتائج الفرضية الثالثة و 
( عند هناية مرحلة الذهاب puissanceقدرة العضلية )المستوى تطور يف  إحصائيةفروق ذات داللة هناك  -

 والثاين عن أندية الرتتيب األخري.حل الناديني األول الصتعود 
وجود فروق بني األندية األوىل فيما بينها لصاحل األول والثاين عن الثالث عند هناية مرحلة الذهاب يف مؤشر  -

 القدرة العضلية لألطراف العلوية.
طراف العلوية يف مؤشر القدرة العضلية لألق دالة احصائيا بني الثالث أندية يف الرتتيب األخري عدم وجود فرو  -

 .عند هناية مرحلة الذهاب
 تعود لصاحل اية مرحلة الذهابعند هن( p. Max) وة القصوىالقمستوى يف توجد فروق دالة احصائيا  -

 األول والثاين عن نوادي الرتتيب األخري. النوادي:
ستوى تطور م ل: وذلك بني األول والثالث يفبني النوادي يف الرتتيب األو د فروق ذات داللة إحصائية وجو  -
 .اية مرحلة الذهاب لصاحل األول( عند هنp. Max) وة القصوىالق
اية مرحلة ( عند هنp. Max) وة القصوىالقتطور عدم تسجيل فروق دالة بني أندية الرتتيب األخرية يف  -

 الذهاب.
 .ابعند هناية مرحلة الذهلألطراف العلوية ( force) وةالقمؤشر  فروق دالة يف تطور سجل أيت مل -
اية عند هنلألطراف العلوية ( vitesse) سرعةالمستوى تطور مؤشر يف  إحصائيةفروق ذات داللة وجود  -

 للناديني األول والثاين عن أندية ذيل الرتتيب.تعود مرحلة الذهاب 
 سرعةالؤشر مقدرة األطراف العلوية بداللة تطور  دالة احصائيا بني أندية الرتتيب األخري يفمل تسجل فروق  -
(vitesse.عند هناية مرحلة الذهاب ) 
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 الباحث ما يلي:الطالب من خالل نتائج الفرضية الرابعة استنتج 
ند هناية ع (Vo2maxأقصى استهالك لألكسجني )مستوى تطور يف  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت-

 األفضل ترتيب( األول والثاين عن أندية الرتتيب األخري.)تعود لصاحل النوادي األوىل  مرحلة الذهاب
تهالك لألكسجني أقصى اسمستوى تطور  نادي يف الرتتيب األول والثالث يفبني الدالة احصائيا هناك فروق  -
(Vo2max) .عند هناية مرحلة الذهاب 
عند هناية مرحلة  (Vo2maxأقصى استهالك لألكسجني )مستوى تطور ئيا يف فروق دالة احصامل تسجل  -

 األخري.دية الرتتيب لدى أن الذهاب
 :يالباحث ما يلالطالب استنتج  ابلنسبة للفرضية اخلامسة

قبل انطالق املنافسة وبعد  (réactiviteسرعة رد الفعل )نسبة تطور يف  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 برتتيب الفرق األوىل. عكسية هلا عالقةو  ة الذهابهناية مرحل

قبل عل بني فرتيت يف سرعة رد الفعدم وجود فروق دالة يف مقدر نسبة التطور بني النوادي يف الرتتيب األخري  -
 .انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب

 (hauteur)مؤشر القفز العمودي  القوة االنفجارية لألطراف السفلية دالة احصائيا يف نسبة تطورتسجيل - 
على  والثالث ل والثايناألو )تعود لصاحل النوادي األوىل  انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبلبني فرتيت 
 الرتتيب(.

 .تطور القفز العمودي لألندية املتصدرة تتوافق طرداي وترتيب األنديةهناك نسبة معنوية يف  -
 (hauteurالقوة االنفجارية لألطراف السفلية )مؤشر القفز العمودي نسبة تطور  فروق دالة يف دال توج -

 لدى الثالث أندية يف أخر الرتتيب. انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبلبني فرتيت 
 بل( بني فرتيت قpuissanceالقوة االنفجارية لألطراف السفلية )مؤشر القدرة العضلية يف  نسبة تطور هناك -

 .(والثالث )األول والثاين األندية األوىل لصاحل تعود انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب
 اية مرحلة الذهابقبل انطالق املنافسة وبعد هنقدرة العضلية بني فرتيت النسبة تطور روق دالة يف مل تسجل ف -

 لدى أندية الرتتيب األخري.
القوة  القوة االنفجارية لألطراف السفلية )مؤشرالنادي األول والثاين يف وجود نسبة تطور دالة احصائيا لدى  -

force) ترتيب ادي األفضلتعود لصاحل النو  لدى عينة انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب بني فرتيت قبل 
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بني فرتيت  (vitesseالقوة االنفجارية لألطراف السفلية )مؤشر السرعة  تسجيل نسب تطور دالة احصائيا يف -
 ألول والثاين والثالث.اتعود لصاحل النوادي األوىل )األفضل ترتيب(  انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبل

 بني فرتيت قبل (vitesseالقوة االنفجارية لألطراف السفلية )مؤشر السرعة وجود فرق دال يف نسبة تطور  -
 .أندية املقدمةلدى  بانطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذها

 انطالق املنافسة بني فرتيت قبل (vitesseالقوة االنفجارية لألطراف السفلية )مؤشر السرعة عدم تطور نسبة  -
 ندية الرتتيب األخري.لدى أ وبعد هناية مرحلة الذهاب

 انطالق قبلفرتيت بني ( puissanceالعضلية لألطراف العلوية )مؤشر القدرة  القدرة يفدالة  نسبة تطور وجود -
 والثالث(.والثاين املقدمة )األول ألندية  املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب

 قبلبني فرتيت ( puissanceالعضلية القوة االنفجارية لألطراف العلوية )مؤشر القدرة عدم تسجيل تطور يف  -
 .ما بينهافي الرتتيب األخري لدى أنديةالذهاب انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة 

بني ( p. Maxالقوة االنفجارية لألطراف العلوية )مؤشر القوة القصوى  دالة احصائيا يف نسبة تطور وجود -
 الثالثة األوىل.تعود لصاحل النوادي  انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبلفرتيت 

 (p. Maxعلوية )مؤشر القوة القصوى القوة االنفجارية لألطراف ال وجدت فروق معنوية دالة يف نسبة تطور -
 بني النادي األول والثالث لصاحل األول. انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبلفرتيت  بني
بني ( p. Maxالقوة االنفجارية لألطراف العلوية )مؤشر القوة القصوى  تطوريف نسب دالة عدم تسجيل  -

 ندية يف الرتتيب األخري.الثالث أعند  رحلة الذهابانطالق املنافسة وبعد هناية م قبلفرتيت 
 قبلبني فرتيت (   forceةلألطراف العلوية )مؤشر القو القدرة  نسبة تطوريف  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة -

 .عن الثاين والثالث تعود لصاحل النادي األول انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب
انطالق  قبلبني فرتيت  (force) ةلألطراف العلوية مؤشر القو  القدرة طورنسبة ت عدم تسجيل فروق يف -

 ندية يف الرتتيب األخري.الثالث أعند  املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب
انطالق املنافسة  قبلبني فرتيت ( vitesseلألطراف العلوية )مؤشر السرعة القدرة  دالة يف نسبة تطورتوجد  -

 .لألندية تتناسب طرداي وترتيب الفرق هابوبعد هناية مرحلة الذ
 قبلبني فرتيت ( vitesseلألطراف العلوية )مؤشر السرعة  القدرةيف  دالة احصائيا تطورنسب  عدم تسجيل -

 الرتتيب األخري. لدى أندية انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب
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بني فرتيت  (Vo2maxالستهالك االكسجني )احلد األقصى  نسبة تطوريف  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
 ث.والثال األول والثاين األوىلتعود لصاحل النوادي  انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب قبل

دية الرتتيب األول فيما بينها حيث سجلت فروق لصاحل األول جدت نسب تطور دالة احصائيا بني أنكما و 
 عن الثاين والثالث.
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ات هاد ابلدراسومع االستش الدراسة،على نتائج التحليل االحصائي لبياانت  دابالعتما يات:الفرضمناقشة -7
 :التايلاقشة النتائج وفقا لفروض البحث على النحو ت مناملشاهبة واملراجع العلمية مت

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  الباحث: الطالب واليت يفرتض فيها مناقشة الفرضية األوىل:-7-0
وى تطور سرعة رد الفعل قبل بداية املنافسة وعند هناية مرحلة الذهاب وهلا عالقة برتتيب الفرق يف مست

 هناية مرحلة الذهاب.
( اخلاص بنتائج سرعة رد الفعل لعينة البحث قبل بداية املنافسة مل تسجل أي فروق 43من خالل اجلدول رقم )

مما يعين تكافؤ األندية يف هذا املتغري،  1.15ية أقل من بني أندية الدراسة حيث جاءت مجيع القيم االحتمال
الباحث هذا التجانس احلاصل قبل بداية املوسم لتقارب املستوى لدى األندية من حيث الصفات  الطالب ويفسر

املدروسة، ابإلضافة لإلمكانيات املتاحة للتحضري وطرق التحضري املتشاهبة، وغياب هذه األندية عن املشاركة يف 
 سابقات واحملافل القارية والدولية فكل هذه العوامل أفردت جمتمع البحث هبذا التجانس.امل

( نالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى تطور سرعة رد الفعل عند 42و من خالل اجلدول رقم )
 ة لألندية يف سرعة( اخلاص ابملقارانت البعدي41هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث ومن خالل اجلدول رقم )

( يتضح مقدار الفروق يف سرعة رد الفعل لدى عينة البحث عند هناية مرحلة الذهاب 42رد الفعل والشكل رقم )
والذي يظهر حتسن لدى مجيع األندية، لكن هذا التطور كان بشكل أفضل لدى أندية الرتتيب األخري، ويفسر 

األول من  واملنافسات اليت طبقت خالل هذه الفرتة )النصف الباحث هذا التحسن بتأثري التدريب النظمالطالب 
أن اختيار أمحال التدريب كان كافيًا لتطوير بعض  إىل ,(BUŚKO, 2019)املوسم(، حيث توصلت   

وجود اىل  (Miguel, García, González, & David, 2018)املقدرات البدنية وتوصلت دراسة 
 التوافق العصيب العضلي( يف دراسة بعنوان 3118يذكر )شرب،زايدات مفيدة يف خمتلف املتغريات يف هناية املوسم ،و 

ودقة أساليب االرسال الساحق وعالقته برتتيب فرق الدوري املمتاز لالعيب الكرة الطائرة ملنطقة الفرات األوسط 
 وية بني التوافق العصيب العضلي وترتيب الفرق يف الدوري.هناك عالقة ارتباطية معنأن 

ها حتوز سرعة رد الفعل مكانة متميزة يف تنفيذ املهارات الدفاعية لدى الالعبني، ملا يصاحب"ويذكر عليوي وبطاهر 
)مقدمة البحث(، ويتفق  (3146) خالد، عليوي ، و بطاهر ،  من تغيري يف ايقاع اللعب الذي يتسم ابلسرعة"

لفعل إن لسرعة رد االديلمي، جميد خزعل، و مشتت أن لسرعة رد الفعل دور كبري يف حسم النقاط " كل من 
أمهية كبرية يف رايضة الكرة الطائرة السيما مهارة الدفاع عن امللعب ألن هذه املهارة تتميز بسرعة األداء واملفاجئة، 

مرت/اثنية، حتتم على الالعب املدافع أن يتمتع برد فعل عال، إذ 21واليت تصل اىل ابإلضافة اىل سرعة الكرة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمناقشة الفرضيات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
202 

 

/اثنية( وقد ينجح بعض  %43- %41يستغرق زمن وصول الكرة اىل األرض مدة زمنية ترتاوح ما بني )
الديلمي، جميد ) الالعبني يف التصدي ملثل هذه الكرات، غري أن هذا يتم على حساب توقع مسبق لطريان الكرة

 .(21-39، الصفحات 3145خزعل، و مشتت، 
مكوانت بدنية خاصة وتشمل القوة املميزة ويرى طه أهنا من املكوانت األساسية اخلاصة ابلنشاط هناك "  

ساسية تسمح لالعيب  كمتطلبات ا ابلسرعة والقوة االنفجارية، ابإلضافة اىل السرعة االنتقالية وسرعة رد الفعل
)طه م.،  .كرة الطائرة يف االنتقال من الواجبات اهلجومية إىل الواجبات الدفاعية والعكس طيلة فرتة املبارايت

ضربة الساحقة سمح إبيقاف الت، ويورد فرمر أن سرعة رد الفعل تكتسي دورا ابلغا يف علية الصد حيث  (4999
الشبكة وإرجاعها إىل منطقة اخلصم أو حتد من قوهتا إن فاعلية عملية الصد تعتمد على عدد  على مستوى

الالعبني املشاركني يف هذه العملية ومدى القدرة على االرتقاء اجليد وسرعة رد الفعل وكذا اخلربة التكتيكية فالصد 
ب إىل أقصى عبني وثالثة عن طريق الوثعبارة عن عملية تتم مبواجهة الشبكة وقريبا منها يقوم هبا العب أو ال

ارتفاع مع مد الذراعني عاليا واىل األمام قليال حيث يكون حائط الصد مقابال ابجتاه الكرة عند أداء العملية ) 
 ،(ferhmer jackermenm, 1990, p. 151) عملية الضربة الساحقة ( ومن قبل الفريق املضاد

مهارة الدفاع عن امللعب  (451، صفحة 4991)وديع فرج، الكرة الطائرة دليل املعلم واملدرب والالعب، ويرى 
 طويلة لفرتة والرتكيز الفعل رد سرعة على والقدرة عال من القوة العضلية للرجلني والرشاقة تتطلب مستوى

 .الكرات البعيدة )الغطس(إلنقاذ اجلسم استخدام يف والشجاعة
( فإن تطور سرعة رد الفعل لدى أندية الدراسة كانت بدرجات متفاوتة حيث 42وحسب نتائج اجلدول رقم )

سجلت أعلى قيمة تطور لدى النادي قبل األخري فيما سجلت أدىن قيمة تطور للنادي األول يف الرتتيب، لذلك 
ختدم نتائج  سرعة رد الفعل نأ احلالية الدراسة ، وتؤكد األندية األوىلقيم التطور لصاحلليس ابلضرورة أن تكون 

معيقات و وحتديد مواطن الضعف فيها  وف املستمر على تقومي هذه القدرةالنوادي وهذا بدوره يستوجب الوق
 ها قصد الوصول هبا ألعلى مستوى.تطور 

 اىل:ومن خالل مناقشة وتفسري نتائج الفرضية األوىل للدراسة توصلنا 
فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطور سرعة رد الفعل ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية  توجد

  بقياسات ما قبل بداية مرحلة املنافسة.ة مرحلة الذهاب وهي ملصلحة القياسات البعدية مقارن
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 مستوى تطور القوةوجود فروق يف  الباحث: الطالب واليت يفرتض فيها مناقشة الفرضية الثانية:-7-8
االنفجارية لألطراف السفلية قبل بداية املنافسة ويف هناية مرحلة الذهاب وهلا عالقة برتتيب الفرق يف هناية 

 مرحلة الذهاب.
، ونتائج (hauteur)( اخلاص بنتائج مؤشر القفز العمودي قبل بداية املنافسة 45من خالل اجلداول رقم )

( قبل بداية املنافسة، puissanceمؤشر القدرة العضلية لألطراف السفلية )( اخلاص بنتائج 48اجلدول رقم )
( قبل بداية املنافسة، ابإلضافة للجدول رقم force( ملؤشر القوة لألطراف السفلية )34ونتائج اجلدول رقم )

اسة يف الدر ( قبل بداية املنافسة مل تسجل أي فروق بني أندية vitesse( ملؤشر السرعة لألطراف السفلية )31)
القوة االنفجارية لألطراف السفلية يف مؤشرات )القفز العمودي، القدرة ، القوة والسرعة(حيث جاءت مجيع القيم 

الباحث هذا ب الطالمما يعين تكافؤ األندية يف هذا املتغري مبؤشراته األربع، ويفسر  1.15االحتمالية أقل من 
ستوى لدى األندية من حيث الصفات املدروسة، ابإلضافة التجانس احلاصل قبل بداية املوسم لتقارب امل

لإلمكانيات املتاحة للتحضري وطرق التحضري املتشاهبة، وغياب هذه األندية عن املشاركة يف املسابقات واحملافل 
 القارية والدولية فكل هذه العوامل أفردت جمتمع البحث هبذا التجانس.

( hauteur cmألطراف السفلية مؤشر القفز العمودي )مناقشة نتائج القوة االنفجارية ل-7-8-0
 عند هناية مرحلة الذهاب:

 لقوة االنفجارية( نالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى تطور ا46من خالل اجلدول رقم ) -
عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث ومن  (hauteur) مؤشر القفز العموديلألطراف السفلية 

( أعاله واخلاص ابملقارانت البعدية لألندية يف مستوى تطور مؤشر القفز العمودي 47دول رقم )خالل اجل
عند هناية مرحلة الذهاب،  (hauteur)( يتضح مقدار الفروق يف تطور القفز العمودي 41والشكل رقم )

(، 11.29، 14.83، 16.35وتظهر النتائج أن أفضل زايدة كانت لألندية الثالثة األوىل على الرتتيب بقيم )
وجاء تطور هذه القيم ابلتناسب طردا مع ترتيب النوادي حيث سجل النادي األول أعلى قيمة فيما كانت أقل 

 (hauteur) الباحث هذا التحسن يف مؤشر القفز العموديالطالب قيمة للنادي يف الرتتيب األخري ،ويفسر 
صلت   ذه الفرتة )النصف األول من املوسم(، حيث تو بتأثري التدريب املنظم واملنافسات اليت طبقت خالل ه

(BUŚKO, 2019),  أن اختيار أمحال التدريب كان كافيًا لتطوير بعض املقدرات البدنية وتوصلت إىل
ت مفيدة يف خمتلف وجود زايدااىل  (Miguel, García, González, & David, 2018)دراسة 

بعض  أن للمنافسات دور يف احداث فروق يفاملتغريات يف هناية املوسم ، وهذا يتوافق مع ما ذكره منر حممود 
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 3145، وجاءت دراسة سيفار  (3144)رايف و منر حممود، الصفات البدنية )القوة االنفجارية، تكرار الصد( 
م سرعة يف احداث فروق لدى العيب 31الل حتديد أتثري تدريب القفز العمودي واختبار مؤكدة لذلك من خ

ائط دائه حلأة الطائرة للقدرة االنفجارية يف حيتاج العب الكر و ، (Civar Yavuz ،3145) الكرة الطائرة 
 كرة.درة االنفجارية للرجلني والذراعني عند صد الالصد ألن هذه املهارة حتتاج القفز لألعلى وهذا يتطلب الق

 .(37، صفحة 3141)انهدة و خزعل، 
بعض الصفات يف دراسة ختص  (3143)عقيل، ما ورد عن ويؤكد أمهية هذا املتغري وارتباطه الوثيق ابألداء الفعال 

القة ارتباط بني ع تها مبستوى اجناز الالعب احلر )الليربو( ابلكرة الطائرة واليت خلصت لوجودالبدنية وعالق
بعض القدرات البدنية ومهارة استقبال االرسال لالعب احلر وجناحه )القفز العمودي، ثالث وثبات طويلة، 

رب الساحق عن امللعب يف الض م واملرونة( ، وكذا وجود ارتباط بني بعض القدرات البدنية ومهارة الدفاع31ركض
لالعب احلر وجناحه )ثالث وثبات( وهذا ما يعزز مكانة هذا املتغري يف ترتيب القدرات اخلاصة ابللعبة ، وما 

( يوضح أمهية hauteur) مؤشر القفز العمودي ظهر يف حتليل نتائج الدراسة من فروق واضحة يف تطور
ث يذكر وهلذا املؤشر أتثري مباشر يف أداء الضرب الساحق حي قدمة ،هذا املتغري ودوره البارز يف نتائج فرق امل

ئر داود اثأن هناك عالقة ارتباط جيدة بني مهارة الضرب الساحق وترتيب الفرق ويرى  (3116)سبع عطية، 
ساسية البدنية واملهارات االهناك عالقة ارتباط معنوية طردية اتمة ما بني ترتيب القدرات حممد العزاوي أن 

ومن خالل  (BUŚKO, 2019)، أما (3116)اثئر د.،  جمتمعًة ملفردات العينة وترتيب فرقهم املتبارية
ل الفرتة ائرة خالدراسة أجريت لتحديد العالقة بني القوة والسرعة والقدرة العضلية لدى العبات الكرة الط

التحضريية وموسم املنافسة واليت خلصت نتائجها إىل أن اختيار أمحال التدريب كان كافيًا لتدريب انتج الطاقة 
 & ,Miguel, García, González)وقوة العضالت يف األطراف السفلية ، وتوصلت دراسة 

David, 2018) والقفز الرأسي لدى العيب النخبة يف الكرة الطائرة خالل املوسم أن  بعنوان تغريات القوة
هناك زايدات يف ارتفاع القفزة الرأسية من بداية املوسم وحيت النصف األول ،كما وجدت زايدات مفيدة يف 

 خمتلف املتغريات يف هناية املوسم، وهذا ما أكدته دراسة  
 (Vilamitjana, Barrial, Del Grecco, Montes de Oca,, & Soler, 2006)  واليت اهتمت مبتابعة

التغيريات البدنية واملالمح املورفولوجية لالعيب النخبة االرجنتينني للكرة الطائرة خالل املنافسة )موسم تنافسي( 
وجود حتسن  ت النتائجوخلصت إىل أطهرت النتائج عدم حدوث تغريات يف املؤشرات املورفولوجية، كما أظهر 
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يف الوثب العمودي، وتعكس هذه النتائج دور هذا املؤشر )القفز العمودي( يف رايضة الكرة الطائرة لذلك كان 
 ال بد من اجراء وحتديد جلسات تقومي ختص هذا املتغري يف فرتات معينة خالل املوسم التدرييب التنافسي.

 puissanceاف السفلية مؤشر القدرة العضلية )مناقشة نتائج القوة االنفجارية لألطر -7-8-8
w/kg:عند هناية مرحلة الذهاب ) 

لقوة االنفجارية ( نالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى تطور ا49من خالل اجلدول رقم )
( عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة puissance w/kgلألطراف السفلية مؤشر القدرة العضلية )

( أعاله واخلاص ابملقارانت البعدية لألندية يف مستوى تطور مؤشر القدرة 31خالل اجلدول رقم )البحث ومن 
( عند puissance w/kgالقدرة العضلية )( يتضح مقدار الفروق يف تطور 45العضلية والشكل رقم )

تيب بقيم لى الرت هناية مرحلة الذهاب، وتظهر النتائج أن أفضل زايدة كانت لصاحل األندية الثالثة األوىل ع
(، وجاء تطور هذه القيم ابلتناسب طردا مع ترتيب النوادي حيث سجل النادي 26 .49، 49.54، 51.01)

تحسن يف تطور الباحث هذا ال الطالب األول أعلى قيمة فيما كانت أقل قيمة للنادي يف الرتتيب األخري ،ويفسر
ب املنظم واملنافسات اليت طبقت خالل هذه ( بتأثري التدريpuissance w/kgالقدرة العضلية )مؤشر 

أن اختيار أمحال التدريب كان  إىل  (BUŚKO, 2019)الفرتة )النصف األول من املوسم(، حيث توصلت 
من وزن اجلسم بشكل  ٪ 5.1و 3.5كافياً لتطوير بعض القدرات البدنية و زادت القدرة العضلية بقدر يساوي 

 ,Miguel, García)ظ بعد املوسم التنافسي بني فرتة التحضري وهناية املوسم ،وتوصلت دراسة ملحو 
González, & David, 2018)  وجود زايدات مفيدة يف خمتلف املتغريات يف هناية املوسم ، وهذا اىل

جارية، فروق يف بعض الصفات البدنية )القوة االنفأن للمنافسات دور يف احداث يتوافق مع ما ذكره منر حممود 
حيتاج العب الكرة الطائرة للقدرة االنفجارية يف آدائه حلائط الصد و ،(3144)رايف و منر حممود، تكرار الصد( 

)انهدة  د الكرة.ني عند صألن هذه املهارة حتتاج القفز لألعلى وهذا يتطلب القدرة االنفجارية للرجلني والذراع
 .(37، صفحة 3141و خزعل، 

 هناك عالقة ارتباط معنوية طردية اتمة ما بني ترتيب القدرات البدنية واملهاراتاثئر داود حممد العزاوي أن ويرى 
ومن  (BUŚKO, 2019)، أما (3116)اثئر د.،  االساسية جمتمعًة ملفردات العينة وترتيب فرقهم املتبارية

خالل دراسة أجريت لتحديد العالقة بني القوة والسرعة والقدرة العضلية لدى العبات الكرة الطائرة خالل الفرتة 
يب انتج الطاقة يب كان كافيًا لتدر التحضريية وموسم املنافسة واليت خلصت نتائجها إىل أن اختيار أمحال التدر 

 أو خارجية مقاومة على التغلب يف العضلية القدرة"وقوة العضالت يف األطراف السفلية، ويذكر عالوي أن 
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ويظهر دورها بوضوح يف الدفاع املنخفض عن امللعب حيث  (94، صفحة 4991)عالوي م.،  "مواجهتها
للرجلني  العضلية القدرة من عال   ومستوى وسرعة رشاقة من الصفات من الكثري املنخفض الدفاع ارةمه تتطلب
 واإلعداد امللعب عن الفعل، ويورد السكري أن الدفاع رد وسرعة املضروبة الكرة إليه املوجه للمكان التوقع وحسن

)السكري و بريقع،  عالية واحد مبهارة بقال يف والقوة السرعة من كل دمج العضلية القدرة على احلصول ويشرتط
ويظهر حتليل النتائج تطور هذا املؤشر ابلتوازي وترتيب األندية حيث سجلنا أكرب قيمة  (65، صفحة 3114

ز على برامج يتطور لصاحل  النادي األول يف الرتتيب، وهذا ما يعكس أمهية هذا املؤشر لذلك كان ال بد من الرتك
 املتابعة وحتديد جلسات تقومي ختص هذا املتغري يف فرتات معينة خالل املوسم التدرييب التنافسي.

( عند هناية force n/kgمناقشة نتائج القوة االنفجارية لألطراف السفلية مؤشر القوة )-7-8-3
 مرحلة الذهاب:

لقوة االنفجارية ائية يف مستوى تطور ا( نالحظ وجود فروق ذات داللة احص33من خالل اجلدول رقم )
عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث ومن خالل اجلدول رقم  (forceلألطراف السفلية مؤشر القوة )

( يتضح مقدار 46( أعاله واخلاص ابملقارانت البعدية لألندية يف مستوى تطور مؤشر القوة والشكل رقم )23)
ند هناية مرحلة الذهاب، وتظهر النتائج أن الفروق كانت لصاحل األندية ع (forceالقوة )الفروق يف تطور 

(، وجاء تطور هذه القيم ابلتناسب طردا مع 21.19، 21.55، 22.24الثالثة األوىل على الرتتيب بقيم )
ترتيب النوادي حيث سجل النادي األول أعلى قيمة فيما كانت أقل قيمة للنادي يف الرتتيب األخري ،ويفسر 

بتأثري التدريب واملنافسات اليت طبقت خالل  (forceالقوة )الباحث هذا التحسن يف تطور مؤشر طالب ال
اليت مت احلصول عليها إىل  (BUŚKO, 2019)هذه الفرتة )النصف األول من املوسم(، حيث تشري دراسة 

كيز الطاقة وقوة العضالت يف األطراف السفلية ولكن مت الرت  أن اختيار أمحال التدريب كان كافيًا لتدريب انتج
قلياًل جًدا على تطوير قوة عضالت األطراف العلوية، ولصفة القوة دور مهم يف جناح أغلب املهارات ال سيما 

 هجومياً  اً  سالح ابعتبارها للفريق، احلاسم والفوز النقاط إحراز كبريا يف أتثري املهارة من هلذه الضرب الساحق ملا
 والتوافق والسرعة العضلية القوة من عالية متطلبات الساحق الضرب ملهارة فإن ولذا الالعب الضارب؛ ميتلكه
 (john, 2003, p. 632) األداء احلركي يف والدقة
إىل  بفريقه قفز الذي الياابين لفريقا مدرب ماتسيوداير ايسواتكا يقول الطائرة ابلكرة العضلية القوة ارتباط وعن
كبريا  عائقا كانت آسيا لسكان البدنية القوة أن لكم أؤكد خربيت منطق من االوملبية ميونخ دورة يف األول املركز

القامة  طول الالعبني وتوفري إجياد على جاهدا عملت وهلذا الدولية، املبارايت يف السيما اللعبة يف للتقدم ومعطال
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 أن إىل الطائرة للكرة أونتاريو الحتاد الفين املدير كيش الري ويشري كبرية، بصورة بدنيا ودربتهم جماحل وكبار
ويظهر  (441، صفحة 4997)صبحي حسانني و عبد املنعم،  الطائرة الكرة يف هام عنصر أول القوة تعترب

تطور  لألطراف السفلية( ابلتوازي وترتيب األندية حيث سجلنا أكرب قيمة حتليل النتائج تطور هذا املؤشر)القوة
د من طراف السفلية لذلك كان ال بلصاحل  النادي األول يف الرتتيب وهذا ما يعكس أمهية هذا املؤشر يف األ

 جراء وحتديد جلسات تقومي ختص هذا املتغري يف فرتات معينة خالل املوسم التدرييب التنافسي.إ
( عند هناية vitesse cm/sمناقشة نتائج القوة االنفجارية لألطراف السفلية مؤشر السرعة )-7-8-4

 مرحلة الذهاب:
لقوة االنفجارية ( نالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى تطور ا35من خالل اجلدول رقم )

ة البحث ومن خالل اجلدول عند هناية مرحلة الذهاب لدى عين( vitesseلألطراف السفلية مؤشر السرعة )
( يتضح 47( أعاله واخلاص ابملقارانت البعدية لألندية يف مستوى تطور مؤشر السرعة والشكل رقم )36رقم )

عند هناية مرحلة الذهاب، وُتظهر النتائج أن الفروق كانت لصاحل ( vitesseالسرعة )مقدار الفروق يف تطور 
(، وجاء تطور هذه القيم ابلتناسب 277.54، 279.36، 283.09م )األندية الثالثة األوىل على الرتتيب بقي

طردا مع ترتيب النوادي حيث سجل النادي األول أعلى قيمة فيما كانت أقل قيمة للنادي يف الرتتيب األخري 
بتأثري التدريب واملنافسات اليت  (vitesseالسرعة )الباحث هذا التحسن يف تطور مؤشر الطالب  ،ويفسر

والسرعة  العالقة بني القوةهذه الفرتة )النصف األول من املوسم(، وهذا يتوافق ودراسة بعنوان  طبقت خالل
 خلصت إىل أن واليت والقدرة العضلية لدى العبات الكرة الطائرة خالل الفرتة التحضريية وموسم املنافسة

 ية ،ت يف األطراف السفلاختيار أمحال التدريب كان كافيًا لتدريب انتج الطاقة  والسرعة وقوة العضال
(BUŚKO, 2019)الوشاحي م.، احملددة اخلاصة ابلرايضة  الواجبات اجناز يف ، كما أن للسرعة أمهية(

لسرعة يزون اب، وال شك أن رايضة الكرة الطائرة  تتطلب نوعية معينة من الالعبني يتم(92، صفحة 4991
وحسن التصرف والثقة ابلنفس، وارتفاع القامة، وقوة عضالت الرجلني والسرعة احلركية الفائقة والرشاقة والتوافق 
العصيب العضلي، والقوة االنفجارية العالية يف الوثب والضرب، والدقة يف األداء احلركي وتوجيه الضرابت إىل نقطة 

، ويذكر (55-51، الصفحات 4998)فهمي، اسكندر، و بطريس،  معينة ابإلضافة إىل اهلبوط الصحيح.
أحد  يف أهنا مكون هام للعديد من جوانب األداء البدين يف الرايضات املختلفة، وأهنا تعترب السرعة الفاتح أمهية

 أبقصى سرعة األداء على املقدرة الالعب الكامت على عوامل جناح العديد من املهارات احلركية، كما أهنا تساعد
 فيها تتواىل حيث سريعة لعبة هي الطائرة خاصة وأن الكرة (442، صفحة 3113)الفاتح و السيد، 
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املباراة  خالل متكررة قصرية مسافات وىف متتابعة، أوقات وىف االجتاهات، شىت املفاجئة يف السريعة االندفاعات
الضربة اهلجومية ، ويظهر حتليل نتائج الدراسة  أداء يف حاسم عامل وهي السرعة، استخدام حيث يتطلب اللعب

تطور هذا املؤشر)تطور مؤشر السرعة للعضالت السفلية( ابلتوازي وترتيب األندية حيث سجلنا أكرب قيمة تطور 
دور القوة االنفجارية لألطراف السفلية يف نتائج النوادي  اليةاحل الدراسة ، وتؤكد لصاحل  النادي األول يف الرتتيب

وهذا يستوجب الوقوف املستمر على تقومي هذه القدرة وحتديد مواطن الضعف فيها ومعيقات تطورها قصد 
ات لذلك كان ال بد من اجراء وحتديد جلسات تقومي ملتابعة تطور هذا املتغري، يف فرت الوصول هبا ألعلى مستوى، 

 .ملتغرياتا وتطبيق تدريبات ومتارين تسمح بتطوير هذهل املوسم التدرييب التنافسي ، ة خالمعين
 ىل:إالفرضية الثانية للدراسة توصلنا ومن خالل مناقشة وتفسري نتائج 

وجد فروق يف مستوى تطور القوة االنفجارية لألطراف السفلية مؤشرات )القفز العمودي، القدرة، ت -
صلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة الذهاب وهي ملصلحة القياسات البعدية القوة، السرعة( مل

  بقياسات ما قبل بداية مرحلة املنافسة. ةمقارن
وجود فروق يف مستوى تطور قدرة الباحث:  الطالب واليت يفرتض فيها مناقشة الفرضية الثالثة:-7-3

حلة الذهاب وهلا عالقة برتتيب الفرق يف هناية مرحلة األطراف العلوية قبل بداية املنافسة ويف هناية مر 
 الذهاب.

( قبل بداية puissance( اخلاص بنتائج القدرة العضلية لألطراف العلوية مؤشر )37ول رقم )من خالل اجلد
قبل بداية املنافسة، ونتائج  (p.max)القوة القصوى  ( اخلاص بنتائج مؤشر21املنافسة ، ونتائج اجلدول رقم )

( 25( قبل بداية املنافسة، ابإلضافة للجدول رقم )force( ملؤشر القوة لألطراف العلوية )22دول رقم )اجل
( قبل بداية املنافسة مل تسجل أي فروق بني أندية الدراسة يف قدرة vitesseملؤشر السرعة لألطراف العلوية )

الية السرعة(حيث جاءت مجيع القيم االحتماألطراف العلوية مؤشرات )القدرة العضلية، القوة القصوى ، القوة و 
هذا التجانس  الباحث الطالب مما يعين تكافؤ األندية يف هذا املتغري مبؤشراته األربع، ويفسر 1.15أقل من 

احلاصل قبل بداية املوسم لتقارب املستوى لدى األندية من حيث الصفات املدروسة، ابإلضافة لإلمكانيات 
الدولية حضري املتشاهبة، وغياب هذه األندية عن املشاركة يف املسابقات واحملافل القارية و املتاحة للتحضري وطرق الت

 فكل هذه العوامل أفردت جمتمع البحث هبذا التجانس.
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( عند هناية مرحلة puissance w/kgمناقشة نتائج القدرة العضلية لألطراف العلوية )-7-3-0
 الذهاب:

لقدرة العضلية وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى تطور ا ( نالحظ28من خالل اجلدول رقم ) -
عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث ومن خالل اجلدول  (puissance w/kgلألطراف العلوية )

( يتضح 48( أعاله واخلاص ابملقارانت البعدية لألندية يف مستوى تطور القدرة العضلية والشكل رقم )39رقم )
عند هناية مرحلة  (puissance w/kg) يف تطور القفز القدرة العضلية لألطراف العلوية مقدار الفروق

( 1039.9،  1020.27الذهاب، وتظهر النتائج أن أفضل زايدة كانت لصاحل النادي األول والثاين بقيم )
تيب األخرية على التوايل، حيث سجل النادي الثاين يف الرتتيب أعلى قيمة ، كما سجلت فروق بني أندية الرت 

بدرجات متفاوتة وجاء تطور هذه القيم ابلتناسب طردا مع ترتيب النوادي حيث سجل النادي األخري أقل قيمة 
بتأثري التدريب املنظم  (puissance) الباحث هذا التحسن يف القدرة لألطراف العلوية الطالب ،ويفسر

 ,BUŚKO)ملوسم(، حيث توصلت   واملنافسات اليت طبقت خالل هذه الفرتة )النصف األول من ا
أن اختيار أمحال التدريب كان كافياً لتطوير القوة االنفجارية لألطراف السفلية والعلوية لكن بدرجة إىل  ,(2019

من وزن اجلسم بشكل ملحوظ  ٪ 5.1و 3.5أقل لألطراف العلوية حيث زادت القدرة العضلية بقدر يساوي 
 املوسم التنافسي بني فرتة التحضري وهناية املوسم.بعد 

أن القدرة العضلية للرجلني والذراعني واجلذع والبطن من  (37، صفحة 3141)انهدة و خزعل، وتذكر 
مؤثرا ألنه يستعمل يف و املتطلبات الرئيسية األساسية لالعيب الكرة الطائرة إد تؤدي القدرة على القفز دورا كبريا 

أكثر مواقف املبارايت مثل مهاريت: اإلرسال الساحق والضرب الساحق الهنما حيتاجان إىل القفز العمودي 
دائها ، فضال عن حركة ضرب الكرة يف هاتني املهارتني تتطلبان القدرة للوصول للمسافة املمكنة متهيدا أل

 دائهأ ة الطائرة للقدرة االنفجارية يفثر ، كما حيتاج العب الكر االنفجارية للذراعني وذلك ألداء ضرب قوي ومؤ 
دائها حتتاج القفز لألعلى وهذا يتطلب القدرة االنفجارية للرجلني والذراعني أحلائط الصد ألن هذه املهارة يف 

ت دور يف احداث فروق يف بعض إىل أن للمنافسا (3144)رايف و منر حممود، عند صد الكرة، كما أشار 
 الصفات البدنية )القوة االنفجارية، تكرار الصد(.

 سواء االنفجارية القوة أو الطائرة فالقدرة الكرة يف القوة االنفجارية متطلب أساسي أن جيونيت نورماندويذكر 
 دان نورمان يشري الصدد ويف هذا الطائرة، الكرة يف اهلامة البدنية القدرات من الساحق للوثب أو الضرب كانت

 .والصد واهلجوم واالستقبال، والتمرير، اإلرسال :هي الطائرة الكرة يف أساسية استخدامات هلا االنفجارية القوة
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 يف تطوير بقدر كبري تسهم اليت األنشطة أحد ابعتبارها البدنية التمرينات ممارسة خالل من وينتج تطوير القدرات
مما ينعكس إجيااب  (21، صفحة 4997)زهران،  نفجارية لألطراف السفلية والعلويةكالقوة اال البدنية القدرات

، 3112)مخيس، العايل  املستوى إىل للوصول املهارية وارتفاع احلالة الطائرة الكرة يف األساسية املهارات أداء على
 .(436صفحة 

 املهارات من نوع أي اجناز يف ويضيف ريسان تكتسي القوة االنفجارية لألطراف العلوية أمهية ابلغة حيث تسهم
 ليكون العضلية القوة من مناسب بقدر املهارية املتطلبات وكل الساحق والضرب خاصة الساحق اإلرسال مثل

، 4995)ريسان م.،  والرشاقة والتحمل ةالسرع مثل األخرى العناصر تقدير يف أداء جيد كما تسهم هناك
 .(594صفحة 

وجود زايدات مفيدة اىل  (Miguel, García, González, & David, 2018)وتوصلت دراسة 
احداث فروق  أن للمنافسات دور يفد يف خمتلف املتغريات يف هناية املوسم ، وهذا يتوافق مع ما ذكره منر حممو 

، وجاءت دراسة سيفار  (3144)رايف و منر حممود، يف بعض الصفات البدنية )القوة االنفجارية، تكرار الصد( 
م سرعة يف احداث فروق لدى 31مؤكدة لذلك من خالل حتديد أتثري تدريب القفز العمودي واختبار  3145

دائه أة الطائرة للقدرة االنفجارية يف حيتاج العب الكر و ، (Civar Yavuz ،3145) الكرة الطائرة  العيب
حلائط الصد ألن هذه املهارة حتتاج القفز لألعلى وهذا يتطلب القدرة االنفجارية للرجلني والذراعني عند صد 

 يف العلوم املختلفة اهتمام أن الباحث الطالب خيلص وعليه،  (37، صفحة 3141)انهدة و خزعل،  الكرة.
سبب حتقيق النتائج يرجع و  الرايضي، جمال يف القدرات هذه أمهية على خلري دليل القدرات هبذه الرايضي اجملال

عينة خالل هذا املتغري يف فرتات ملذلك كان ال بد من اجراء وحتديد جلسات تقومي ختص لتطور هذه الصفات 
 املوسم التدرييب التنافسي والوقوف على بعض املشاكل اليت قد تعيق هذا التحسن.

عند هناية مرحلة  (p,max/w)القوة القصوى  مناقشة نتائج قدرة األطراف العلوية مؤشر-7-3-8
 الذهاب:

راف لقوة القصوى لألطيف مستوى تطور ا( نالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية 24من خالل اجلدول رقم )
( أعاله واخلاص 23( عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث ومن خالل اجلدول رقم )p.maxالعلوية )

( يتضح مقدار الفروق يف 49ابملقارانت البعدية لألندية يف مستوى تطور مؤشر القوة القصوى والشكل رقم )
( عند هناية مرحلة الذهاب، وتظهر النتائج أن أفضل زايدة  p.max) القوة القصوى لألطراف العلويةتطور 

(، وجاء 1098.63،  1098.63،  1098.63كانت لصاحل األندية الثالثة األوىل على الرتتيب بقيم )
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تطور هذه القيم ابلتناسب طردا مع ترتيب النوادي حيث سجل النادي األول أعلى قيمة فيما كانت أقل قيمة 
( بتأثري p.maxالقصوى )الباحث هذا التحسن يف تطور مؤشر  الطالب رتتيب األخري ،ويفسرللنادي يف ال

وصلت تالتدريب املنظم واملنافسات اليت طبقت خالل هذه الفرتة )النصف األول من املوسم(، وهذا يتوفق مع ما 
وجود زايدات مفيدة يف خمتلف اىل  (Miguel, García, González, & David, 2018)دراسة 

وق يف بعض حداث فر إأن للمنافسات دور يف املتغريات يف هناية املوسم ، وهذا يتوافق مع ما ذكره منر حممود 
 ، ويظهر دور القوة القصوى يف(3144)رايف و منر حممود، الصفات البدنية )القوة االنفجارية، تكرار الصد( 
احدة لقوة القصوى املستخدمة أثناء اندفاعية عضلية و هنا دور لأداء بعض املهارات مثل الضرب الساحق والصد ف

 خاصة الضرورية البدنية القدرات أهم من ، وتعترب (474، صفحة 4993)عوض بسيوين و ايسني الشاطئ، 
)السكري و بريقع،  واإلعداد امللعب عن الساحق، والدفاع الضرب ملهارة العبال أداء عند االرتقاء حركات يف

لالعب  ابلنسبة ، كما أن للقوة القصوى دروا كبري عند العب الكرة الطائرة حيث تعترب(65، صفحة 3114
 الفوز وتعترب العنصر احلاسم يف األخرى،خاصة عندما تتساوى بقية العناصر  وفوز قوة الكرة الطائرة عنصر

، 3112)شحاتة،   "الساحق اإلرسال الساحق، مثل الضرب الطائرة الكرة يف استخدامات عدة وهلا والتفوق
يف  يةاألساس املهارات معظم أداء يف هاماً  دوراً  يلعب اجلسم عضالت مبختلف القوة تنمية إن، (351صفحة 

 والسرعة بني القوة احلادث التفاعل على مباشر بشكل القوة وتعتمد الساحق، الضرب وخاصة الطائرة، الكرة
 .(99، صفحة 3111)بريقع و البديوي، العضلية  القدرة لزايدة يؤدي فيهما الزايدة يعين مما

على مدى منو وتطور  التعرف بغرض التقومي برانمج إىل املتمرن خضاعإ ضرورة إىل الباحث الطالب يشري وعليه
 على وهذا ابالعتماد النقائص مثل هذه القدرات اليت تعترب سبب لتحقيق أفضل النتائج والكشف الدوري عن

 أهم االختبارات اليت هتتم هبذه القدرات اخلاصة.
 قيا  أيضا جيب بل األداء لتقيم كأسا  املهارية تابالختبارا االكتفاء عدم أمهية تعكس النتائج هذه أن كما

ويظهر حتليل  ،اتطويره على والعمل الضعف مواطن لتحديد وهذا احلركية أو البدنية سواء مهارة كل متطلبات
األول يف الرتتيب،  لصاحل الناديالنتائج تطور هذا املؤشر ابلتوازي وترتيب األندية حيث سجلنا أكرب قيمة تطور 

يعكس أمهية هذا املؤشر لذلك كان ال بد من الرتكيز على برامج املتابعة وحتديد جلسات تقومي ختص وهذا ما 
 هذا املتغري يف فرتات معينة خالل املوسم التدرييب التنافسي.
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 عند هناية مرحلة الذهاب: (force n)القوة  مناقشة نتائج قدرة األطراف العلوية مؤشر-7-3-3
ية لقوة االنفجار ( نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى تطور ا21من خالل اجلدول رقم )

عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث، حيث جاءت قيمة ف  (forceلألطراف العلوية مؤشر القوة )
 أي غري دالة احصائيا. 1.15وهي أكرب من  0,362بقيمة احتمالية  1,116
ئج ابن رايضة الكرة الطائرة تعتمد على القدرات القصوى واليت تساهم يف الباحث هذه النتاالطالب ويفسر 

 أغلب مهارات اللعبة، وهذا ما تثبته النتائج أعاله حيث كان هناك تطور كبري يف القوة القصوى لألطراف العلوية.
ياب هذا املؤشر  غويظهر حتليل النتائج عدم وجود تطور يف هذا املؤشر )القوة لألطراف العلوية( وهذا ما يعكس 

كعنصر بدين أساسي يف هذه الرايضة مقارنة أبنواع القوة )القوى القصوى، القوة املميزة ابلسرعة، القوة 
 االنفجارية(.

( عند هناية مرحلة vitesse cm/sمناقشة نتائج القدرة لألطراف العلوية مؤشر السرعة )-7-3-4
 الذهاب:

وية لقدرة لألطراف العلق ذات داللة احصائية يف مستوى تطور ا( نالحظ وجود فرو 26من خالل اجلدول رقم )
( أعاله 27عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث ومن خالل اجلدول رقم )( vitesseمؤشر السرعة )

( يتضح 31واخلاص ابملقارانت البعدية لألندية يف مستوى تطور مؤشر السرعة لألطراف العلوية والشكل رقم )
عند هناية مرحلة الذهاب، وُتظهر النتائج أن الفروق كانت لصاحل ( vitesseالسرعة )ق يف تطور مقدار الفرو 

(، وجاء تطور هذه القيم ابلتناسب طردا 197.8، 198.9، 201.1األندية الثالثة األوىل على الرتتيب بقيم )
ي يف الرتتيب مع ترتيب النوادي حيث سجل النادي األول أعلى قيمة فيما كانت أقل قيمة للناد

بتأثري التدريب  (vitesseالسرعة )الباحث هذا التحسن يف تطور مؤشر الطالب  (،ويفسر197.8األخري)
احملددة  الواجبات اجناز يف ، وللسرعة دورواملنافسات اليت طبقت خالل هذه الفرتة )النصف األول من املوسم(

، وال شك أن رايضة الكرة الطائرة  تتطلب نوعية معينة (92، صفحة 4991احي م.، )الوشاخلاصة ابلرايضة 
من الالعبني يتميزون ابلسرعة وحسن التصرف والثقة ابلنفس، وارتفاع القامة، وقوة عضالت الرجلني والسرعة 

الضرب، والدقة يف األداء و  احلركية الفائقة والرشاقة والتوافق العصيب العضلي، والقوة االنفجارية العالية يف الوثب
، 4998ريس، )فهمي، اسكندر، و بط احلركي وتوجيه الضرابت إىل نقطة معينة ابإلضافة إىل اهلبوط الصحيح.

يف أهنا مكون هام للعديد من جوانب األداء البدين يف  السرعة ، ويذكر الفاتح أمهية(55-51الصفحات 
 امتالك على أحد عوامل جناح العديد من املهارات احلركية، كما أهنا تساعد ات املختلفة، وأهنا تعتربالرايض
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 الطائرة خاصة وأن الكرة (442، صفحة 3113)الفاتح و السيد،  أبقصى سرعة األداء على املقدرة الالعب
 وىف متتابعة، أوقات وىف االجتاهات، شىت املفاجئة يف السريعة دفاعاتاالن فيها تتواىل حيث سريعة لعبة هي

الضربة  أداء يف حاسم عامل وهي السرعة، استخدام املباراة حيث يتطلب اللعب خالل متكررة قصرية مسافات
ترتيب و اهلجومية ، ويظهر حتليل نتائج الدراسة تطور هذا املؤشر)تطور مؤشر السرعة للعضالت العلوية( ابلتوازي 

األندية حيث سجلنا أكرب قيمة تطور لصاحل  النادي األول يف الرتتيب وهذا ما يعكس أمهية هذا املؤشر لتحقيق 
هذه القدرات ختدم نتائج النوادي وهذا بدوره يستوجب  نأ أتكد احلالية الدراسة كما أن نتائج  نتائج جيدة،

الوصول هبا ألعلى  قصدالضعف فيها ومعيقات تطويرها الوقوف املستمر على تقومي هذه القدرات وحتديد مواطن 
 ابستخدام هذه األجهزة األنية التقومي برانمج إىل املتمرن إخضاع ضرورة إىل الباحثالطالب  يشري وعليهمستوى 

 ربامج متابعة دورية خالل مراحل املوسم.ك
 ىل:إالفرضية الثالثة للدراسة توصلنا ومن خالل مناقشة وتفسري نتائج 

وجد فروق يف مستوى تطور القدرة لألطراف العلوية )القدرة، القوة القصوى، السرعة( ملصلحة فرق ت -
بل بداية بقياسات ما قة املراتب األوىل عند هناية مرحلة الذهاب وهي ملصلحة القياسات البعدية مقارن

  مرحلة املنافسة.
املنافسة  ةر )القوة( بني فرتيت قبل بدايعدم وجود فروق يف مستوى تطور القدرة لألطراف العلوية مؤش -

 .يف هناية مرحلة الذهاب
وجود فروق يف مستوى تطور احلد الباحث:  الطالب واليت يفرتض فيها مناقشة الفرضية الرابعة:-7-4

األقصى لألوكسجني قبل بداية املنافسة وعند هناية مرحلة الذهاب وهلا عالقة برتتيب فرق املقدمة 
اية مرحلة الذهاب.واملؤخرة عند هن  

( اخلاص بنتائج اختبار احلد األقصى الستهالك األوكسجني قبل بداية املنافسة مل 28من خالل اجلدول رقم )
مما يعين تكافؤ األندية  1.15تسجل أي فروق بني أندية الدراسة حيث جاءت مجيع القيم االحتمالية أقل من 

انس احلاصل قبل بداية املوسم لتقارب املستوى لدى األندية الباحث هذا التج الطالب يف هذا املتغري، ويفسر
من حيث احلد األقصى استهالك األوكسجني، ابإلضافة لإلمكانيات املتاحة للتحضري وطرق التحضري 

املتشاهبة، وغياب هذه األندية عن املشاركة يف املسابقات واحملافل القارية والدولية فكل هذه العوامل أفردت 
هبذا التجانس.جمتمع البحث   
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( نالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى تطور احلد األقصى 39و من خالل اجلدول رقم )
( اخلاص 11الستهالك األكسجني عند هناية مرحلة الذهاب لدى عينة البحث ومن خالل اجلدول رقم )

( يتضح مقدار الفروق يف 34قم )ابملقارانت البعدية لألندية يف احلد األقصى الستهالك االوكسجني والشكل ر 
احلد األقصى لألكسجني لدى عينة البحث عند هناية مرحلة الذهاب والذي يظهر حتسن لدى مجيع األندية، 

(، وجاء 58.26، 58.52، 59.72لكن أفضل زايدة كانت لصاحل األندية الثالثة األوىل على الرتتيب بقيم )
نوادي حيث سجل النادي األول أعلى قيمة فيما كانت أقل قيمة تطور هذه القيم ابلتناسب طردا مع ترتيب ال

الباحث هذا التحسن بتأثري التدريب النظم واملنافسات اليت  الطالب ( ،ويفسر56للنادي يف الرتتيب األخري )
 جيفر وآخرون يف دراسة ختصطبقت خالل هذه الفرتة )النصف األول من املوسم(، وهذا ما يتوافق و دراسة 

 ات البدنية واملالمح املورفولوجية لالعيب النخبة االرجنتينني للكرة الطائرة خالل املنافسة )موسم تنافسي(التغيري 
 Vilamitjana, Barrial, Del)حيث أظهرت النتائج زايدة معنوية يف احلد األقصى الستهالك األوكسجني 

Grecco, Montes de Oca,, & Soler, 2006) أتثريوأخرون واليت تناولت  ،وأوردت دراسة عدانن 
أن هناك فروق يف مستوى  اجللو  وضع من الطائرة الكرة لدى العيب الوظيفية املتغريات بعض على املنافسة جهد

، ويذكر مونيك أن (3143)عزيز صاحل، عبا  الفزع، و مجيل الفتالوي، القدرات اهلوائية قبل وبعد املنافسة 
 فروق مستوى القدرات الفيسيولوجية حسب مستوى املنافسةهناك 

، وجاءت نتائج دراسة يوفز تتوافق ونتائج الدراسة حيث جاءت (Monique , 2011)يف القدرة اهلوائية  
ن العيب الكرة ألوىل والثانية أعلى بكثري مالنتائج حسب مستوايت الرتتيب يف البطولة حيث كانت اجملموعة ا

 الطائرة يف اجملموعات األخرى يف االستهالك األقصى لألوكسجني واخنفاض يف 
وحيتاج العب الكرة الطائرة إىل القدرة األوكسجينية نتيجة  ، (Civar Yavuz, 2015 ) نسبة الدهون يف اجلسم

ة للمبارايت مما يتطلب االستمرار لألداء وحتمل التعب وهذا حيتاج إىل زايدة يف القدرة على لطول املدة الزمني
(، الذي حيتاجه الالعب ألداء التكرارات املتتابعة يف تنفيذ ATPاالستشفاء وإعادة تكوين مركب الطاقة )

ضلي يفي عند أداء عمل عاملهارات واحلركات السريعة واملتكررة وغريها وهذه تظهر من خالل االقتصاد الوظ
واحلد األقصى لألوكسجني  (31، صفحة 3145)الديلمي، جميد خزعل، و مشتت،  واالرتقاء به يف زمن قليل.

اليت تستغرق  (3115 لعلي،)ا هو القدرة على توفري الطاقة للعضالت العاملة أثناء التدريبات واملنافسات الرايضية
أكثر من دقيقة ونصف وتعتمد يف القيام بوظائفها على استخدام األوكسجني واستهالكه وقد استخدم الباحثون 
احلد األقصى لألوكسجني كمعيار لقيا  اللياقة البدنية وخاصة عنصر التحمل اهلوائي إذا زاد هذا املعدل يعطي 
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اعترب  ، و (51، صفحة 4989)ريسان خ.،  دنية عالية والعكس صحيحدليل على أن الشخص يتمتع بلياقة ب
هو أفضل مؤشر على القدرة اهلوائية للفرد،  (VO2max) كثري من الباحثني أن امتصاص األكسجني األقصى

، حيث (Sujan & Avinash, 2019) ويف الوقت نفسه، أفضل مؤشر على القدرة البدنية للرايضيني
و  Guillaume)تعترب القدرة الفسيولوجية للرايضيني عنصراً هامًا من عناصر النجاح يف اإلجنازات الرايضية 

Boris ،3141) م ألهنا سو الكرة الطائرة هي رايضة ذات متطلبات ال هوائية عالية يف اجلزء السفلي من اجل
 Kazemi , Ghodosi, Gharehlar) حتتاج إىل قفزات قوية وعودة سريعة أبرجل قد تستمر فرتة طويلة

, & Rahbari , 2013) يف حني أهنا تعتمد على النظام اهلوائي كمصدر لتجديد الطاقة خالل فرتات
 .(Monique  ،3144)الراحة 

، و  INDRANIL ،GULSHAN LAL)وخيتلف الطلب على األكسجني من رايضة ألخرى 
CHANDRA ،3143)  وكلما ذهب الرايضي إىل نوع من التدريب الالهوائي، يتم تعزيز قدرته الالهوائية

للرايضي  ائي من التدريب، تتحسن القدرة اهلوائيةولكن جنًبا إىل جنب مع هذا، لوحظ أيًضا أنه بعد النوع الالهو 
وابلتايل من الضروري جًدا معرفة نوع التدريب )اهلوائي / الالهوائي( الذي يهيمن على رايضات معينة، أو ما إذا  

 ،حيث توصلت دراسة: (Devarshi ،3145، و Mukesh ،Ajay) كان التدريب املركب مطلوابً 
(Kaynak ،Eryılmaz ،Aydoğan و ،Mihailov ،3147)  إىل أن إضافة برانمج تدريب العدو

،ومن (3141)صبيح،  .م حيسن كل من القدرة اهلوائية، واألداء الالهوائي لالعيب الكرة الطائرة 31السريع 
سبب حتقيق النتائج يرجع لتطور و  الكرة الطائرة يف احلد األقصى لألكسجني أمهيةح خالل حتليل النتائج تتض

احلد األقصى الستهالك األوكسجني ختدم نتائج النوادي نتائج تطور  نأ احلالية الدراسة تؤكد وهذه القدرات ،
قصد  عيقات تطويرهمو  ن الضعف فيهوحتديد مواط وف املستمر على تقومي هذا املتغريوهذا بدوره يستوجب الوق

متابعة ابستخدام االختبارات الوظيفية  برانمج إىل املتمرن إخضاع الوصول به ألعلى مستوى وذلك من خالل
القدرة  الكشف عن  غرض)اختبار الراحة املتقطعة( ملا يتميز به من آنية ولنظرا لسهولة وسرعة استخدامه ب

 الوظيفية.
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 ىل:إصلنا رضية الرابعة للدراسة تو مناقشة وتفسري نتائج الفومن خالل 
توجد فروق يف مستوى تطور احلد األقصى لألوكسجني ملصلحة فرق املراتب األوىل عند هناية مرحلة  -

  بقياسات ما قبل بداية مرحلة املنافسة. ةالذهاب وهي ملصلحة القياسات البعدية مقارن
توجد فروق يف نسبة تطور الصفات  لباحث:ا الطالب واليت يفرتض فيها مناقشة الفرضية اخلامسة:-7-5

املقاسة قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب وهلذه النسب عالقة برتتيب الفرق عند هناية 
 مرحلة الذهاب.

( الذي 14)من خالل حساب قانون مقدار التطور وحتليل التباين ملتغريات البحث ومن خالل اجلدول رقم  -
قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة  (réactivite)تطور احلاصل يف سرعة رد الفعل يوضح نسبة مقدرا ال

الذهاب يتضح لنا أن هناك تراجع يف سرعة رد الفعل بدرجات متفاوتة بني األندية ومن خالل اجلدول رقم 
 نافسة وبعدقبل انطالق امل( لنسب تطور سرعة رد الفعل LSDيوضح نتائج املقارانت البعدية )( الذي 13)

  بلغت بــــــــــــــــــــــــت ألندية املقدمة بنســــــــــكانفضل نسب  اتضح أن أ (33اب والشكل رقم )ـــــــــــــــــــهناية مرحلة الذه
ومن ، (%4.63-ثاين يليه الثالث يف الرتتيب )للنادي ال %)4.7-يف الرتتيب و ) ولللنادي األ1.76%-) )

 ب الفرق.تتناسب عكسيا وترتي يف نسب التطور الباحث وجود فروق الطالب ج يشريخالل هذه النتائ
( واجلدول رقم hauteur)مؤشر القفز العمودي ( اخلاص بــــنسب الفرق يف 12ومن خالل اجلدول رقم )-
 دقبل انطالق املنافسة وبع( لنسبة تطور القفز العمودي LSDيوضح نتائج املقارانت البعدية )( الذي 11)

 تتناسب  القفز العمودينسب التطور يف( يتضح أن 32هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث والشكل رقم )
 وترتيب الفرق طرداي حيث سجل الفريق األول أعلى نسبة تطور يليه الثاين والثالث على الرتتيب.

( واجلدول رقم puissance)مؤشر القدرة العضلية ( اخلاص بــــنسب الفروق يف 15ومن خالل اجلدول رقم )-
قبل انطالق املنافسة وبعد ( لنسبة تطور القدرة العضلية LSDيوضح نتائج املقارانت البعدية )( الذي 16)

 وادي األوىلكرب نسب التطور كانت لصاحل الن( يتضح أن أ31هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث والشكل رقم )
( مث النادي الثالث ترتيبا %1.60بنسبة تطور ) الثايننادي (، يليه ال%2.17الرتتيب بنسبة بلغت )األول يف 

الباحث أن أفضل نسب يف تطور مؤشر القدرة العضلية لألطراف الطالب  وعليه يرى ( ،%1.34بنسبة )
 تتناسب طرداي مع أصحاب املراكز األوىل.السفلية 

( الذي 18( واجلدول رقم )force)مؤشر القوة ( اخلاص بــــنسب الفروق يف 17ومن خالل اجلدول رقم )-
ة قبل انطالق املنافسة وبعد هناي( لنسبة تطور القوة لألطراف السفلية LSDيوضح نتائج املقارانت البعدية )
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 أندية املقدمةكرب نسب التطور كانت لصاحل ( يتضح أن أ35مرحلة الذهاب لعينة البحث والشكل رقم )
يليهما الثالث بنسبة  للثاين (%2.51لألول و) (%4.65لغت )بنسبة ب يف الرتتيبمث الثالث  ول والثايناأل
صاحل أندية ل ويتضح من خالل النتائج أن نسب التطور يف مؤشر القوة لألطراف السفلية كانت ،(2.44%)

 .وىلز األفلية تعزى ألصحاب املراكوعليه توجد نسب تطور يف مؤشر القوة لألطراف الس ولالرتتيب األ
( 51( واجلدول رقم )vitesse)مؤشر السرعة ( اخلاص بــــنسب الفروق يف 19رقم )ومن خالل اجلدول  -

عد قبل انطالق املنافسة وب( لنسبة تطور السرعة لألطراف السفلية LSDيوضح نتائج املقارانت البعدية )الذي 
 نوادي األوىل( يتضح أن أكرب نسب التطور كانت لصاحل ال36هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث والشكل رقم )

 باثاين ترتيال ، يليه الناديول( للنادي صاحب املركز األ%3.42تطور بلغت )يف الرتتيب حيث سجلت نسبة 
(، فيما سجلت أندية الرتتيب األخري تراجعا يف هذا املؤشر %2.09) لث( مث النادي الثا%2.64بنسبة تطور )

يب األول لألطراف السفلية كانت لصاحل أندية الرتتويتضح من خالل النتائج أن نسب التطور يف مؤشر السرعة 
 ىل.ألصحاب املراكز الثالثة األو السرعة لألطراف السفلية تعزى تطور يف مؤشر وعليه توجد نسب 

تطور القوة االنفجارية لألطراف العلوية )مؤشر القدرة العضلية ( اخلاص بنسب 54من خالل اجلدول رقم ) -
puissance) ( الذي 53واجلدول رقم )( يوضح نتائج املقارانت البعديةLSD لنسبة تطور القدرة لألطراف )

( يتضح أن أكرب نسب 37قبل انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث والشكل رقم )العلوية  
يليه ( للنادي األول، %3.37التطور كانت لصاحل النوادي األوىل يف الرتتيب حيث سجلت نسبة تطور بلغت )

(، فيما سجلت أندية الرتتيب األخري %1.72( مث النادي الثالث بنسبة )%2.66النادي الثاين بنسبة تطور )
انت كتطور أقل يف هذا املؤشر ويتضح من خالل النتائج أن نسب التطور يف مؤشر القدرة لألطراف العلوية  

صحاب املراكز لألطراف العلوية تعزى أل وعليه توجد نسب تطور يف مؤشر القدرةلصاحل أندية الرتتيب األول 
 الثالثة األوىل.

( p. Maxبنسبة الفرق يف مستوى تطور )مؤشر القوة القصوى  ( اخلاص52من خالل اجلدول رقم ) -
( لنسبة تطور القوة القصوى لألطراف العلوية  LSDيوضح نتائج املقارانت البعدية )( الذي 51واجلدول رقم )

( يتضح أن أكرب نسب التطور  38وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث والشكل رقم )قبل انطالق املنافسة 
( للنادي األول، يليه النادي %7.88كانت لصاحل النوادي األوىل يف الرتتيب حيث سجلت نسبة تطور بلغت )

ع فيها هذا (، فيما سجل النادي األخري تراج%4.33( مث النادي الثاين بنسبة )%6.11الثالث بنسبة تطور )
( ، أما ابقي أندية الرتتيب األخري فسجلت تطور بسيط يف هذا املؤشر ويتضح من %0.07-املؤشر بنسبة )
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وعليه ألول اخالل النتائج أن نسب التطور يف مؤشر القوة القصوى لألطراف العلوية كانت لصاحل أندية الرتتيب 
الثة طراف العلوية تعزى ألصحاب املراكز الثلأل وة القصوىتطور دالة احصائيا يف مؤشر القتوجد نسب 

 األوىل.
( الذي 56واجلدول رقم )بنسبة الفرق يف مستوى تطور )مؤشر القوة(  ( اخلاص55من خالل اجلدول رقم ) -

ة قبل انطالق املنافسة وبعد هناي( لنسبة تطور القوة لألطراف العلوية  LSDيوضح نتائج املقارانت البعدية )
( يتضح أن أكرب نسب التطور كانت لصاحل النوادي األوىل يف 39عينة البحث والشكل رقم )مرحلة الذهاب ل

( %1.38( للنادي األول، يليه النادي الثاين بنسبة تطور )%2.46الرتتيب حيث سجلت نسبة تطور بلغت )
ؤشر ويتضح ا املفسجلت تطور بسيط يف هذ، أما ابقي أندية الرتتيب األخري  (%1.34مث النادي الثالث بنسبة )

عليه و من خالل النتائج أن نسب التطور يف مؤشر القوة لألطراف العلوية كانت لصاحل أندية الرتتيب األول 
 .توجد نسب تطور دالة احصائيا يف مؤشر القوة لألطراف العلوية تعزى ألصحاب املراكز الثالثة األوىل

واجلدول  (vitesseى تطور )مؤشر السرعة بنسبة الفرق يف مستو  ( اخلاص57من خالل اجلدول رقم ) -
قبل انطالق ( لنسبة تطور السرعة لألطراف العلوية LSDيوضح نتائج املقارانت البعدية )( الذي 58رقم )

يف هذا املؤشر جلميع  طورك ت( يتضح أن هنا21املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة البحث والشكل رقم )
لألول يف  (%4.285-بنسبة بلغت ) أفضل نسبة حتسن للنوادي املتصدرة ، كما سجلتاألوىل  النوادي 
(، %4.183-سبة )ن ثالثسجل النادي ال (، فيما%4.216) الرتتيب بنسبة الثاين يف، يليه النادي الرتتيب

 سرعة مؤشر اليفتتناسب عكسيا وترتيب الفرق دالة احصائيا  طورت نسب أن هناك يتضح من خالل النتائجو 
 .بدرجات ف العلوية طرالأل
( قبل Vo2maxبنسبة  تطور احلد األقصى الستهالك االكسجني ) ( اخلاص59من خالل اجلدول رقم ) -

( LSDيوضح نتائج املقارانت البعدية )( الذي 61انطالق املنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب واجلدول رقم )
بحث ملنافسة وبعد هناية مرحلة الذهاب لعينة القبل انطالق النسبة تطور احلد األقصى الستهالك األكسجني 

الثالث و حتل النادي األول والثاين أنوادي و ( يتضح أن هناك تطور يف هذا املؤشر جلميع ال24والشكل رقم )
على التوايل ويتضح من خالل النتائج أن نسب ( %4.975و )( %2.42( و)%3.85أفضل نسبة تطور )
 هالك األكسجني كانت تتناسب طرداي وترتيب الفرق األوىل )األول والثايناألقصى الست دالتطور يف مؤشر احل

تعزى  ستهالك األوكسجنيلالد األقصى تطور دالة احصائيا يف مؤشر احلوعليه توجد نسب ( والثالث
 ألصحاب املراكز األوىل.
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 والوظيفي لألندية البدينتوجد العديد من القدرات واملؤشرات اليت هلا دور كبري وكانت سببا يف متايز املستوى 
ختدم نتائج النوادي وهذا بدوره يستوجب الوقوف  البدنية والوظيفية هذه القدرات نأ احلالية الدراسةوتؤكد 

ا ألعلى مستوى قصد الوصول هباملستمر على تقومي هذه القدرات وحتديد مواطن الضعف فيها ومعيقات تطويرها 
جهزة امليدانية اليت يتم فيها استعمال األ  دخال برامج املتابعةا رورةالباحث ض الطالب يرى ينصحولتحقيق ذلك 

 برامج التخطيط والتحضري للمواسم التنافسية لتقومي أهم القدرات اخلاصة كشرطاعداد ضمن و االختبارات األنية 
لتحقيق  نوادي،لخاصة وأهنا تتطلب حيزا صغريا فيما يتعلق بوقت تنفيذها وأمهية ابلغة يف انعكاسها على ا أسا 

من خالل مناقشة و  أعلى املستوايت الرايضية والرفع من مستوى األداء لفرق النخبة يف الدوري اجلزائري املمتاز،
 ىل:إالفرضية اخلامسة للدراسة توصلنا وتفسري نتائج 

القوة االنفجارية )الفعل، سرعة رد  توجد فروق دالة احصائيا يف نسب تطور القدرات املقاسة  -
رات مؤش العلوية، القدرة لألطراف (السرعة القوة، القدرة، العمودي،القفز مؤشرات ) طراف السفليةلأل

ملصلحة فرق املراتب  احلد األقصى الستهالك األكسجني( ،(السرعة القوة، )القدرة، القوة القصوى،
قبل بداية مرحلة بقياسات ما  ةاألوىل عند هناية مرحلة الذهاب وهي ملصلحة القياسات البعدية مقارن

املنافسة.
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الباحث  لطالبا ضوء اإلجراءات املتبعة والنتائج املتحصل عليها يف هذا البحث يوصي ىعل التوصيات:-7-6
 مبا يلي:
 تضمني برامج املتابعة والتقومي يف خطط التدريب والتحضري لالعيب الكرة الطائرة. -4
ز العمودي، القفمؤشرات ) لألطراف السفلية )القوة االنفجاريةالرتكيز على تطوير القدرات اخلاصة  -3

ك احلد األقصى الستهال العلوية مؤشرات )القدرة، القوة القصوى، القوة(،، القدرة لألطراف (السرعة
 واليت هلا دورها البارز يف حتقيق أحسن النتائج. األكسجني(

مواطن الضعف  تحديدالوقت لالكثري من  فاجراء اختبارات دورية ابستخدام األجهزة األنية واليت ال تكل -2
 .وتطويرها

على التكنلوجيا واألجهزة اآلنية يف قيا  وتقومي القدرات واليت تتسم بسهولة استخدامها ودقة  داالعتما -1
 نتائجها.

بارات حىت االخت ءاهتمام املسؤولني عن الفرق بتدعيم فرقهم بقاعات مزودة بوسائل حديثة لإلجرا  -5
 ريبية.يستفاد منها يف العملية التد

ضرورة تكوين املدربني على استعمال الوسائل التكنولوجية يف عملية التقومي والقيا  واستغالل النتائج  -6
 يف برجمة التدريب.

 د من البحوث اليت هتتم مبتابعة تطور القدرات البدينة والوظيفية خالل فرتت خمتلفة من املوسماجراء مزي -7
 الرايضي.

خطيط الالزمة لت اإلمكاانت وذلك بتوفريابلفئات السنية الصغرى  امالهتمواملختصني ااملسؤولني على  -8
 الربامج التدريبية والتقوميية وفق الدراسات احلديثة.

 .واملختصنيإعطاء حيز أكرب للعملية التقوميية من قبل املدربني  -9
 واملتابعة ضمن خمطط الدورات التدريبية.تضمني برامج التقومي -41
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 :خامتة البحث
حتديد الفروق يف تطور بعض القدرات البدنية يهدف اىل الكشف عن  والذي كانل هذا البحث من خال

لنتائج أن هناك تبني لنا من خالل اوالوظيفية لدى أندية الكرة الطائرة للقسم املمتاز وعالقتها برتتيب الفرق 
لقفز العمودي، امؤشرات ) فلية)القوة االنفجارية لألطراف الس قدرات هلا صلة وثيقة بنتائج وترتيب النوادي

 جني(احلد األقصى الستهالك األكس العلوية مؤشرات )القدرة، القوة القصوى، القوة(،، القدرة لألطراف (السرعة
 ة لألطراف السفليةلقوة االنفجارياحيث تتفق املراجع ضمن الدراسة أن  حتقيق النتائج ترجع لتطور هذه القدراتو 

 القدرات من الساحق للوثب أو الضرب كانت سواء االنفجارية القوة أو ائرة فالقدرةالط الكرة يف متطلب أساسي
 يف أساسية استخدامات هلا االنفجارية القوة دان نورمان يشري الصدد ويف هذا الطائرة، الكرة يف اهلامة البدنية
 .والصد واهلجوم واالستقبال، والتمرير، اإلرسال :هي الطائرة الكرة

 يف تطوير بقدر كبري تسهم اليت األنشطة أحد ابعتبارها البدنية التمرينات ممارسة خالل من لقدراتوينتج تطوير ا
مما ينعكس إجيااب  (21، صفحة 4997)زهران،  كالقوة االنفجارية لألطراف السفلية والعلوية البدنية القدرات

، 3112)مخيس، العايل  املستوى إىل للوصول املهارية وارتفاع احلالة الطائرة كرةال يف األساسية املهارات أداء على
 ,BUŚKO)حيث توصل  ، وجاءت دراسة بيسكو متوافقة مع ما أوردانه يف الدراسة (436صفحة 

رجة ن كافياً لتطوير القوة االنفجارية لألطراف السفلية والعلوية لكن بدأن اختيار أمحال التدريب كاإىل  ,(2019
من وزن اجلسم بشكل ملحوظ  ٪ 5.1و 3.5أقل لألطراف العلوية حيث زادت القدرة العضلية بقدر يساوي 

 بعد املوسم التنافسي بني فرتة التحضري وهناية املوسم.
 رتفاعا يف زايدات لوحظت"فروق خالل املوسم  توصلت إىل وجود ميقال سانشيز وآخرونوكانت دراسة 

 ايداتز بداية املوسم وحىت النصف األول، كما وجدت  من النبضية الدفع وسرعة القفزة ارتفاعو  الرأسية، القفزة
يف خمتلف املتغريات يف هناية املوسم، أما دراسة عقيل فتوصلت لعالقة هذه القدرات بنجاح األداء املهاري  مفيدة

الكرة الطائرة حيث يذكر عقيل أن هناك عالقة ارتباط بني بعض القدرات البدنية ومهارة استقبال يف رايضة 
االرسال لالعب احلر وجناحه )القفز العمودي( ،وجود عالقة ارتباط بني بعض القدرات البدنية ومهارة الدفاع 

 (3143)عقيل، عن امللعب يف الضرب الساحق لالعب احلر وجناحه )ثالث وثبات( 
البدنية  ما بني ترتيب القدرات )طردية(هناك عالقة ارتباط غري معنوية  فيذكر أناثئر داود حممد العزاوي أما 

القدرات البدنية  عالقة ارتباط معنوية طردية اتمة ما بني ترتيب كذلك وجود  املتباريةملفردات العينة وترتيب فرقهم 
 (3116)اثئر د.،  .املتباريةوترتيب فرقهم  العينةية جمتمعًة ملفردات واملهارات االساس
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يف احداث فروق يف بعض الصفات دور منافسات إىل أن لل (3144)رايف و منر حممود، كما توصلت دراسة 
لقوة امكوانت بدنية خاصة وتشمل شمل رايضة الكرة الطائرة وت، (البدنية )القوة االنفجارية، تكرار الصد

 يف الطائرةكمتطلبات اساسية تسمح لالعيب كرة  وسرعة رد الفعل االنتقالية ، ابإلضافة اىل السرعةاالنفجارية
 .  (4999)طه م.،  .والعكس طيلة فرتة املبارايتية إىل الواجبات الدفاعية الواجبات اهلجوم نتقال مناال

التحمل ل يف وتتمث عامةدنية بمكوانت شقني لعبة الكرة الطائرة احلديثة  يف التنافسي ألداءامتطلبات  وتشمل
 عدانندراسة وحسب  ( 367،ص  4996)عبد احلميد،  العضلي(والتحمل  التنفسي الدوري التحمل)بشقيه 
احل، عبا  )عزيز ص فروق يف مستوى القدرات اهلوائية قبل وبعد املنافسة.وجود  لوحظفقد  3143وأخرون

 ,Vilamitjana, Barrial, Del Grecco) : جيفر وآخرون:دراسةو (3143الفزع، و مجيل الفتالوي، 

Montes de Oca,, & Soler, 2006)  تهالك الس األقصىزايدة معنوية يف احلد  النتائج وجودهرت أظاليت
 Selma Civar Yavuz ( Civar 8105 دراسة:كذاك وجود حتسن يف الوثب العمودي واألوكسجني و 

Yavuz, 2015) حسب مستوايت الرتتيب يف البطولة حيث كانت اجملموعة األوىلفيها جاءت النتائج اليت 
اخنفاض و من العيب الكرة الطائرة يف اجملموعات األخرى يف االستهالك األقصى لألوكسجني  والثانية أعلى بكثري

 الطائرة إىل األوكسجني ةوحيتاج العب الكر الكرة الطائرة ،يف نسبة الدهون يف اجلسم فيظهر أمهية هذا املتغري يف 
دة يف القدرة ألداء وحتمل التعب وهذا حيتاج إىل زايستمرار يف اللمبارايت مما يتطلب اال نتيجة لطول املدة الزمنية

، الذي حيتاجه الالعب ألداء التكرارات املتتابعة يف تنفيذ (ATPعلى االستشفاء وإعادة تكوين مركب الطاقة )
اعترب  ، و  (31، صفحة 3145و مشتت،  )الديلمي، جميد خزعل،املهارات واحلركات السريعة واملتكررة وغريها 

هو أفضل مؤشر على القدرة اهلوائية للفرد،  (VO2max) أن امتصاص األكسجني األقصى كثري من الباحثني
 ، حيث(Sujan & Avinash, 2019) ويف الوقت نفسه، أفضل مؤشر على القدرة البدنية للرايضيني

و  Guillaume)سيولوجية للرايضيني عنصراً هامًا من عناصر النجاح يف اإلجنازات الرايضية تعترب القدرة الف
Boris ،3141)  الكرة الطائرة هي رايضة ذات متطلبات ال هوائية عالية يف اجلزء السفلي من اجلسم ألهنا و

 Kazemi , Ghodosi, Gharehlar) فرتة طويلة حتتاج إىل قفزات قوية وعودة سريعة أبرجل قد تستمر
, & Rahbari , 2013) تعتمد على النظام اهلوائي كمصدر لتجديد الطاقة خالل فرتات يف حني أهنا

 .(Monique  ،3144)الراحة 
، و  INDRANIL ،GULSHAN LAL) ىعلى األكسجني من رايضة ألخر  وخيتلف الطلب

CHANDRA ،3143)  الهوائية يتم تعزيز قدرته ال الالهوائي،كلما ذهب الرايضي إىل نوع من التدريب و
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وائية للرايضي تتحسن القدرة اهل التدريب،لوحظ أيًضا أنه بعد النوع الالهوائي من  هذا،ولكن جنًبا إىل جنب مع 
أو ما إذا   عينة،من الضروري جًدا معرفة نوع التدريب )اهلوائي / الالهوائي( الذي يهيمن على رايضات وابلتايل م

 دراسة:توصلت ، (Devarshi ،3145، و Mukesh ،Ajay) كان التدريب املركب مطلوابً 
(Kaynak ،Eryılmaz ،Aydoğan و ،Mihailov ،3147)  إىل أن إضافة برانمج تدريب العدو

فهذه  ،(3141)صبيح،  .الالهوائي لالعيب الكرة الطائرة واألداء ،م حيسن كل من القدرة اهلوائية31السريع 
الجناز الرايضي.ا من أسباب حتقيق املكوانت البدنية والوظيفية تشكل جمتمعة احلالة البدنية لالعب وتعترب
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-مستغامن–جامعة عبد احلميد بن ابديس   

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.

 املقرتحة البدنية االختبارات أولوية لتحديد انيهاستبي استمارة

 :ختصص التحضري البدين الرايضي بعنوان دكتوراه مذكرة لتحضري مقدمة استمارة

حتديد فارق وعالقة ترتيب فرق القسم املمتاز للبطولة الوطنية للكرة الطائرة مبستوى تطور بعض الصفات 
 البدنية واحلد األقصى الستهالك األكسجني.

د/زرف حممد.-أالب الباحث: لقليب خلضر                                            األستاذ املشرف: الط  

                     مساعد املشرف: د/ شتيوي عبد املالك. 

 :إىل والتقدير االحرتام كل
 املوقرين واألساتذة الدكاترة السادة

 .احملرتمني املدربني والسادة
 التفضل سيادتكم من نرجو العلمي، والبحث التدريب جمال يف امليدانية وخربتكم لعلميا ملستواكم نظرا

 ذوي ولكونكم املقدمة، امليدانية االختبارات أولوية حتديدكم خالل من االستمارة هذه حتكيم يف ابملسامهة
 معرفة يف ةالقيم أراءكم إىل العودة الضروري من كان الرايضي التدريب جمال يف خاصة واختصاص خربة

 تشكراتنا مع .... البحث لعنوان ومالءمتها أمهيتها حسب لالعيب الكرة الطائرة البدنية االختبارات تسلسل
 .البناءة آبرائكم البحث هذا إبثراء تعاونكم حلسن املسبقة
 ................................................................................... :واللقب االسم

 ................................................................... :العلمية الشهادة /العلمية الدرجة
    ................................................................................... :اخلربة سنوات

 
                                         

 :التوقيع                                                                                              
 

 



  

 
 
 
 
 
 

 

 
من  اهلدف
 االختبار

 
االختبـــــاراســم   

 
القياسوحدة  التسلسل  

 حسب األمهية

 
قياس سرعة رد 

 الفعل

  اثنية نيلسون اختبار-0

 Kn/m (Myotestابستخدام جهاز )-8
 
 

اس القوة قي
 االنفجارية
 للذراعني

  مرت الوقوف وضع منكغ( 3)وزن طبية  كرة رمي-1

كغ( من وضع التثبيت على الكرسي3كرة طبية وزن )  رمي-8   مرت 

  مرت الكرة الناعمة للذراع العاملة رمي-3

 k/n (myotestابستخدام جهاز ميوتست)-4
 

قياس القوة 
 االنفجارية
 للرجلني

ثب العمودي من الثباتالو  اختبار-0   سم 

الوثب الطويل من الثبات اختبار-8   سم 
م( 31احلجل على ساق واحدة ملسافة ) اختبار-3   اثنية 

Myo test 4- ابستخدام جهاز k/n  

 
 

 القدرة اهلوائية

  (ml/kg.min) (cooper) كوبر اختبار-0

  (ml/kg.min) (vameval)فانيفال  اختبار-8

/للراحة املتقطعة يويواختبار -3   Yo-Yo intermittent 
recovery test 

  مرت

 ..............................................................................................................اختبارات ميكن للمحكم إضافتها: 

 ....................................................................................................................................... احملكم: مالحظات
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 لالختبارات:قائمة األساتذة احملكمني 

 ومكان العملالوظيفة  الدرجة  واللقب  االسم
  مستغامن والرايضيةمعهد الرتبية البدنية  أستاذ تعليم عايل  طاهر طاهرب

 املعهد العايل للرايضة استاذ   زردومي حممد الطاهر
 بية البدنية والرايضية سطيف.معهد الرت  دكتوراه تدريب رايضي  جحيش حكيم
 زائر اجل والرايضية جامعةبية البدنية معهد الرت   أستاذ تعليم عايل بورايو وسيم 

  للكرة الطائرة مدرب املنتخب الوطين ماسرت حتضري بدين  عاشوري سليم
 -الرايضيةالثانوية  –

  قطر-مدرب منخب قطر لألمال   ماجستري تربية بدنية راجي مالك
 بغدادكلية الرتبية الرايضية  أستاذ تعليم عايل  عي مسوم الفرطوسي  

 قائمة فريق العمل:

 ومكان العملالوظيفة  التحصيل العلمي  واللقب االسم
 مدرب   طالب دكتوراه  لورسي يزيد

  أستاذ موقت جامعة اجلزائر طالب دكتوراه   محودة حممد ملني
 استاذ اثنوي  ماسرت تربية بدنية  أمريي عادي 
  /  ليسانس عبد الرزاق شريف جامع

 األساتذة املرتمجني: قائمة

 اخلربة  الوظيفة  التحصيل العلمي  واللقب االسم 
 سنوات 7 ذ اثنوي أستا لغة اجنليزية  ماسرت  جوميعة نعاس

 سنوات  6  أستاذ مدرسة ابتدائية  لغة فرنسيةليسانس   بن رزقة عبد القادر
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( ترتيب الفرق يف مرحلة الذهاب13امللحق رقم )  
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FEDERATION ALGERIENNE DE VOLLEYBALL 
DIRECTION DE L’ORGANISATION SPORTIVE 

 

CHAMPIONNAT DIVISION EXCELLENCE 
SENIORS HOMMES SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 

  

8102/8102جدول يوضح الفرق املشاركة يف القسم املمتاز موسم  

 

 

club N 

NAHD:  NASR ATHLETIC HUSSEIN DEY. 10 

BVB : BEJAIA VB. 10 

JS : JEUNESSE SKIKDA. 10 

ASCA : ASSOCIATION SPORTIVE COMMUNALE 
AMOUCHA. 

10 

HAMRA: HILLAL AMEL MOSTAKBAL RIADHI 
ANNABA. 

05 

WOR: WIDAD OLYMPIQUE ROUIBA. 10 

OEO:  OLYMPIQUE EL OUED. 10 

CSS: CLUB SPORTIF SETIF. 10 

ASVB : ASSOCIATION SPORTIVE DE LA VILLE DE 
BLIDA. 

10 

RMA: RAED MADINET ARZEW. 01 

IBMC:  ITHIHAD BALADIYATE METLILI CHAAMBA. 00 

MRHB:  MOUSTAKBAL RIADHI HASSI BOUNIF. 00 

ESD : ESPERANCE SPORTIVE DE DJELFA. 00 

MCBL : MOULOUDIATE CHABAB BALADIATE 
LAGHOUAT. 

00 

CRBB : CHABAB RIADHI BALADIAT BOUNOURA. 01 

CRBC : CHABAB RIADHI BALADIAT CHLEF. 00 
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 نتائج الفرق على موقع االحتادية اجلزائرية للكرة الطائرة:
http://www.afvb.org/?-Championnats,307-#pagination_articles 
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نواديرات القبلية للنتائج االختبا  

 
 
 
 
 
 

reactivitereactivite detente hauteur puissance force vitesse developpecouchepuissance pmax force vitesse yoyo T1

2.5 36 50.12 22.8 257 1050 1046 753 196 60.33 T1 21 1 1

2 2.36 38 51.48 20 266 1110 1106 764 201 54.7 T1 21 1 1

3 2.26 35.7 50.74 21.55 293 960 956 680 196.5 58.49 T1 21 1 1

4 2.3 38.55 47 22.1 283 976 972 702 200.3 59 T1 21 1 1

5 2.58 33.77 46.56 22.78 294 971 967 697 198.5 58.22 T1 21 1 1

6 2.14 41 45.4 20.3 278 998 994 742 196.6 56 T1 21 1 1

7 2.19 40.5 49.22 19.4 282 986 982 764 203 55.45 T1 21 1 1

8 2.52 43.5 49 21.2 268 1005 1001 715 197.7 57.96 T1 21 1 1

9 2.23 43.8 46.54 21.1 273 993 989 690 199.6 58.86 T1 21 1 1

10 2.44 38.56 44 19.95 259 1056 1052 684 202 57.98 T1 21 1 1

11 2.5 39 48.5 20.47 279 989 985 700 197 58.46 T1 21 1 1

12 2.33 39.63 48.93 22.43 255 1059 1055 775 195 60.58 T1 16 2 1

13 2.26 36.56 51.29 20.56 252 1047 1043 780 199 60.98 T1 16 2 1

14 2.24 35.45 49.42 21.54 292 960 956 700 198.7 58 T1 16 2 1

15 2.3 35.98 47.36 22.57 282 1065 1061 719 201.5 55.96 T1 16 2 1

16 2.22 38 46.15 21.96 290 1038 1034 988 199.7 58.94 T1 16 2 1

17 2.21 33.24 46 19.98 275 982 978 785 197.6 57.45 T1 16 2 1

18 2.43 38.69 48.99 20.04 282 993 989 770 200.9 57.49 T1 16 2 1

19 2.28 39.56 46.34 20.48 266 1003 999 706 196 55.36 T1 16 2 1

20 2.45 35 45.29 21.1 278 981 977 702 196 56.47 T1 16 2 1

21 2.3 36.47 46.9 21.9 266 1099 1095 689 201 59.74 T1 16 2 1

22 2.55 37 46.98 21 271 968 964 708 200.7 56.98 T1 16 2 1

23 2.46 38.9 51 23.9 257 1060 1056 771 196 55.05 T1 15 3 1

24 2.17 40.01 52.9 22.1 266 1120 1116 795 203 59.36 T1 15 3 1

25 2.25 34.8 40.3 19 293 933 929 693 198 53.88 T1 15 3 1

26 2.37 39 49.57 20.35 283 1095 1091 709 201 57.7 T1 15 3 1

27 2.4 38.88 50.55 20.08 294 1030 1026 711 199.3 59.5 T1 15 3 1

28 2.6 45 49.3 21.9 278 993 989 790 197.7 58.72 T1 15 3 1

29 2.45 43 51.07 20.98 282 997 993 760 201 57.22 T1 15 3 1

30 2.84 40 40.42 22 268 1023 1019 710 198 58.22 T1 15 3 1

31 2.6 37 49.35 21.8 273 992 988 695 196.3 56.82 T1 15 3 1

32 2.4 39.7 48.66 23.05 259 1100 1096 687 201.9 56 T1 15 3 1

33 2.3 36.8 50.5 21.55 279 998 994 705 199.2 56.66 T1 15 3 1  



نواديرات القبلية للنتائج االختبا  

 
 
 
 
 
 

1 2.26 34.2 47.4 20.7 251 1020 1007 762 197.8 58.5 T1 7 4 1

2 2.23 38.6 48.2 22.1 254 1018 1033 763 198.4 56.4 T1 7 4 1

3 2.33 37.1 46.9 21.7 276 976 1032 678 198.5 56.9 T1 7 4 1

4 2.69 38.9 45.7 21.5 265 1047 1062 689 196.5 57.6 T1 7 4 1

5 2.38 37.5 46.3 21.8 283 1083 1054 696 193.2 59.1 T1 7 4 1

6 2.23 37.1 45.3 19.5 275 1015 1065 980 197.4 54.3 T1 7 4 1

7 2.53 39.6 46.7 18.3 271 972 1061 754 197.6 55.2 T1 7 4 1

8 2.43 36.8 47.1 19.32 264 967 967 683 198.5 56.9 T1 7 4 1

9 2.24 35.2 45.5 20.74 275 975 1052 696 198.6 57.1 T1 7 4 1

10 2.33 37.9 47.1 20.6 270 986 998 677 197.4 57.3 T1 7 4 1

11 2.63 36.4 44.1 20.6 276 963 985 686 194.6 54.5 T1 7 4 1

12 2.23 34.4 47.5 20.8 252 1022 1008 760 198 58.6 T1 4 5 1

13 2.13 38.9 48.4 22.3 258 1017 1024 762 198 57.4 T1 4 5 1

14 2.18 37.7 46.65 21.8 277 971 1033 673 198.5 57.2 T1 4 5 1

15 2.13 39.1 45.9 21.6 268 1041 1064 671 196.3 56.6 T1 4 5 1

16 2.33 38.6 46.75 21.2 285 1082 1052 685 199.4 53.5 T1 4 5 1

17 2.23 37.21 46.15 19.3 273 1004 1066 983 197.2 54.7 T1 4 5 1

18 2.39 40.32 46.3 18.25 270 976 1069 709 197.6 55.7 T1 4 5 1

19 2.38 36.95 47.49 20.1 266 966 961 695 199.7 56.4 T1 4 5 1

20 2.63 35.4 45.6 19.6 274 976 1068 694 197.6 54.3 T1 4 5 1

21 2.23 38.3 47.2 20.89 271 977 990 672 199.5 57.5 T1 4 5 1

22 2.73 34.1 44.2 20.5 272 976 973 682 195.9 54.4 T1 4 5 1

23 2.15 34.4 47.5 20.6 244 1022 1007 761 196.5 57.45 T1 3 6 1

24 2.28 38.9 47.1 22.2 251 1016 1022 760 197.5 55.65 T1 3 6 1

25 2.18 37.7 47.2 21.3 266 974 1012 675 198.4 56.02 T1 3 6 1

26 2.49 39.1 45.5 20.1 263 1040 1042 679 195.4 58.84 T1 3 6 1

27 2.18 38.6 46.2 21.2 273 1061 1047 688 191.2 54.98 T1 3 6 1

28 2.23 37.21 45.6 19.2 271 1020 1092 981 199.7 53.75 T1 3 6 1

29 2.23 40.32 46.5 18.3 269 966 1052 762 198.6 59.96 T1 3 6 1

30 2.33 36.95 47.3 19.2 262 967 962 675 199.9 55.63 T1 3 6 1

31 2.24 35.4 45.9 20.3 273 970 1043 668 197.5 56.75 T1 3 6 1

32 2.23 38.3 46.4 19.1 267 976 975 670 199.5 58.62 T1 3 6 1

33 2.23 34.1 44.7 20.4 272 962 962 683 195.2 55.1 T1 3 6 1



 نتائج االختبارات البعدية للنوادي

 
 
 
 
 
 

reactivitereactivite detente hauteur puissance force vitesse developpecouchepuissance pmax force vitesse yoyo T2

1 2.26 38.5 47.4 21.8 274 1075 1120 780 198 61.02 T2 21 1

2 2.22 37.3 45.2 20.1 272 1058 1190 796 204 60.59 T2 21 1

3 2.18 34.2 48.3 19.23 258 1076 1108 791 200.7 60.88 T2 21 1

4 2.26 36.6 48.8 20.8 263 1087 1120 773 204 58.47 T2 21 1

5 2.14 36.21 44.9 20.54 271 1069 1114 799 200 59.89 T2 21 1

6 2.1 37.23 45.5 21.59 278 1096 1098 793 199 58 T2 21 1

7 2.15 40.27 44.59 20.8 279 1095 1105 765 201.7 59 T2 21 1

8 2.18 38.56 45.61 20.13 280 1012 1025 795 198.3 59.89 T2 21 1

9 2.19 37.49 46.78 19.54 276 1007 1090 754 201.5 58.65 T2 21 1

10 2.2 37.95 45.15 21.4 266 1109 1032 751 202 60.88 T2 21 1

11 2.36 36.9 47.9 20.5 273 1003 1083 768 203 59.66 T2 21 1

12 2.19 36.4 46.2 21.56 272 1019 1050 774 193 61 T2 16 2

13 2.22 35.1 45.36 21.7 271 1020 1107 779 199 61.25 T2 16 2

14 2.2 34.5 46.4 19.7 275 1085 1090 780 197.5 58.32 T2 16 2

15 2.16 36.7 47.2 20.8 264 1042 1130 698 202 57.14 T2 16 2

16 2.18 36.9 48.1 19.5 271 1027 1123 750 200.2 57.69 T2 16 2

17 2.17 36.7 45.9 21.6 270 1079 1065 755 198.3 58 T2 16 2

18 2.29 37.8 44.7 19.5 272 1082 1098 760 200.7 60.3 T2 16 2

19 2.24 36.4 45.3 20.3 278 1009 1089 734 197 59.42 T2 16 2

20 2.31 36.8 46.4 19.2 269 1091 1098 752 199 55 T2 16 2

21 2.26 36.5 43.5 20.7 262 1020 1004 742 202 59.6 T2 16 2

22 2.31 35.3 46.2 20.8 270 965 1003 740 200.2 56 T2 16 2

23 2.32 35.3 42.5 19.3 266 1010 1030 736 201 60.1 T2 15 3

24 2.13 35.9 44.9 20.4 269 1000 1090 752 200 59.5 T2 15 3

25 2.21 35.7 52.5 23.2 299 973 1020 775 199.5 59.2 T2 15 3

26 2.23 43 50.5 23.7 292 1007 1164 789 201 59.1 T2 15 3

27 2.36 45.2 52 23.2 298 1005 1120 790 196.8 58.5 T2 15 3

28 2.26 43.3 50.21 22.15 286 1025 999 779 198 56.9 T2 15 3

29 2.31 41 51.9 21.8 289 988 1003 740 201 55.4 T2 15 3

30 2.3 38 52.42 22.9 288 1000 1006 720 189 58.9 T2 15 3

31 2.26 41 50.5 22.3 283 985 1000 754 195 57 T2 15 3

32 2.36 40 50.4 23.75 271 1030 1048 715 203 58 T2 15 3

33 2.26 38 51.5 21.98 287 1070 1003 705 191.5 58.33 T2 15 3



 نتائج االختبارات البعدية للنوادي

 
 
 
 
 
 

1 2.23 34.6 47.6 21.9 256 1025 1007 762 192.6 59.1 T2 7 4

2 2.2 38.9 48.2 22.4 258 1019 1032 763 183.2 56.8 T2 7 4

3 2.3 37.8 47.35 21.6 277 977 1038 698 190.7 57.54 T2 7 4

4 2.36 38.4 46.95 21.2 269 1058 1069 675 197.1 58.65 T2 7 4

5 2.35 38.4 47.1 22.5 288 1081 1064 684 194.3 55.47 T2 7 4

6 2.2 38.57 45.8 20.8 288 1055 1067 971 198.8 55.14 T2 7 4

7 2.5 39.8 47.5 19.6 276 986 1065 746 188.2 56.9 T2 7 4

8 2.3 38.7 47.61 20.8 268 977 966 679 196.6 57.11 T2 7 4

9 2.21 36.6 45.8 21.7 279 985 1082 685 201.2 55.96 T2 7 4

10 2.3 38.5 47.4 21.8 274 980 991 673 199.7 57.8 T2 7 4

11 2.3 37.3 45.2 21.1 282 964 995 689 198.5 54.8 T2 7 4

12 2.2 34.2 48.3 21.23 258 1032 1007 763 191.2 59.8 T2 4 5

13 2.3 39.6 48.8 22.8 263 1036 1039 771 183.6 57.8 T2 4 5

14 2.35 40.21 46.9 22.54 281 970 1074 689 181.4 57.6 T2 4 5

15 2.2 4.23 46.5 21.59 278 1044 1055 676 194.6 58.5 T2 4 5

16 2.3 49.27 47.59 21.8 289 1085 1049 675 196.8 54.7 T2 4 5

17 2.29 38.56 47.61 20.13 280 1006 1064 985 197.7 55.8 T2 4 5

18 2.46 39.49 46.78 19.54 276 973 1067 704 187.6 56.9 T2 4 5

19 2.35 37.95 48.15 21.4 286 968 960 693 200.2 55.5 T2 4 5

20 2.3 36.9 47.9 20.5 273 971 1069 690 201.6 55.7 T2 4 5

21 2.29 39.4 47.2 21.56 277 987 998 676 199.5 55.1 T2 4 5

22 2.4 35.1 45.36 21.7 271 970 982 678 199.7 55.3 T2 4 5

23 2.12 34.5 48.4 21.7 245 1032 1017 766 192.3 55.2 T2 3 6

24 2.25 37.7 47.2 22.8 254 1021 1032 768 183.6 55.7 T2 3 6

25 2.35 38.9 48.1 21.5 271 984 1022 673 182.8 56.65 T2 3 6

26 2.46 38.7 45.9 21.6 270 1035 1035 683 197.1 55.4 T2 3 6

27 2.15 37.8 46.7 21.5 272 1008 1026 649 192.1 55.18 T2 3 6

28 2.4 36.4 46.3 20.3 278 1006 1087 969 196.5 56.9 T2 3 6

29 2.3 37.8 46.4 19.2 269 974 1065 752 189.6 54.9 T2 3 6

30 2.36 37.5 47.5 22.7 262 977 970 685 196.3 55.2 T2 3 6

31 2.31 36.3 46.2 21.8 270 975 1013 676 198.7 56.1 T2 3 6

32 2.4 36.3 46.5 19.3 266 986 972 667 193.1 58.9 T2 3 6

33 2.2 36.9 44.9 21.4 269 972 968 663 186.9 55.9 T2 3 6



 نسب التطور ألندية الرتتيب األول
 

 
 
 
 
 
 

reactivite detente hauteur puissance force vitesse developpecouchepuissance pmax force vitesse yoyo

-1.56 7.69 1.69 2.77 2.28 2.33 4.91 3.46 -1.03 1.13 21 1

-1.72 12.04 1.79 4.17 2.21 4.91 7.06 4.02 -1.47 9.72 21 1

-1.80 4.16 0.51 2.05 2.33 1.64 13.72 3.00 -2.09 3.93 21 1

-1.77 6.48 2.08 5.84 2.41 10.21 13.21 2.90 -1.84 4.48 21 1

-1.57 24.11 1.88 1.34 1.34 9.17 13.20 0.29 -0.77 2.79 21 1

-1.90 4.65 0.44 3.24 2.11 0.20 9.47 6.43 -3.22 3.45 21 1

-1.86 0.20 1.56 1.31 1.40 0.90 11.13 0.13 -0.64 6.02 21 1

-1.61 14.47 1.61 2.26 2.19 0.69 0.60 0.00 -0.32 3.70 21 1

-1.83 6.83 2.19 1.86 5.54 0.61 9.27 1.99 -0.90 2.10 21 1

-1.54 1.13 2.87 1.57 5.13 4.78 1.94 1.01 0.00 4.76 21 1

-1.63 7.14 1.02 5.06 2.11 1.64 2.20 3.85 -2.96 0.34 21 1

-1.75 3.81 0.06 -1.77 1.54 1.92 2.48 0.13 -0.52 0.69 16 2

-1.80 9.95 -2.05 0.59 2.70 0.29 5.78 0.13 0.00 0.44 16 2

-1.82 4.50 -1.31 0.27 -1.39 3.52 2.29 1.45 -0.58 4.22 16 2

-1.94 13.63 2.45 1.31 1.74 1.24 6.11 3.90 -0.26 2.07 16 2

-1.83 21.82 2.14 0.14 2.03 1.07 7.93 2.10 -0.26 2.17 16 2

-1.84 18.07 -0.09 0.45 2.14 0.31 8.17 2.97 -0.33 0.95 16 2

-1.67 3.59 -2.94 3.38 1.40 1.12 9.93 1.32 -0.12 4.66 16 2

-1.79 -6.52 3.70 0.49 3.62 0.40 1.01 1.12 0.51 6.83 16 2

-1.66 5.41 -0.60 -0.19 2.11 1.01 1.02 1.40 -1.51 2.67 16 2

-1.77 5.74 -2.69 -2.00 4.32 7.75 1.06 0.43 -0.50 0.23 16 2

-1.59 6.26 -2.40 -5.00 2.87 0.31 1.93 0.28 -0.24 1.75 16 2

-1.47 7.16 0.00 2.45 3.38 1.85 2.55 0.64 -2.49 1.69 15 3

-1.88 7.38 0.19 2.43 2.92 2.61 2.22 0.87 -0.49 0.23 15 3

-1.81 2.52 4.19 5.17 2.01 4.11 17.05 1.70 -1.25 0.53 15 3

-1.72 9.30 1.84 1.48 3.08 0.18 6.27 1.39 -0.99 0.67 15 3

-1.69 13.98 2.79 0.52 1.34 5.07 8.39 1.25 -0.25 1.65 15 3

-1.56 -3.93 1.81 1.13 2.80 3.12 11.78 1.13 -0.18 1.97 15 3

-1.66 -4.88 1.60 3.76 2.42 0.10 4.79 2.56 -1.95 2.02 15 3

-1.43 -5.26 3.82 3.93 6.94 2.57 2.58 1.39 -1.98 1.15 15 3

-1.43 9.76 2.28 2.24 3.53 0.30 13.33 1.28 -0.29 0.32 15 3

-1.56 0.75 3.45 2.95 4.43 2.65 -4.58 1.15 -0.55 1.67 15 3



 نسب التطور ألندية الرتتيب األخري
 

 
 
 
 
 
 

-1.35 1.16 0.42 5.48 -1.99 0.49 0.98 1.30 -0.42 1.02 7 4

-1.36 0.77 0.00 1.34 -1.57 0.10 -0.10 1.29 -0.98 0.70 7 4

-1.30 1.85 0.95 4.17 -0.36 0.10 0.58 1.45 -3.25 1.11 7 4

-1.13 0.78 2.66 3.30 -1.51 1.04 0.65 0.58 -0.30 1.79 7 4

-1.28 2.34 1.70 3.11 -1.77 0.09 0.94 0.29 -0.57 4.27 7 4

-1.36 1.22 1.09 6.25 -2.86 3.79 0.19 0.10 -0.70 1.52 7 4

-1.20 0.50 1.68 6.63 -1.85 1.42 0.38 0.26 -0.32 2.99 7 4

-1.25 2.33 1.07 7.12 -1.52 1.02 -0.10 0.87 -0.97 0.37 7 4

-1.36 3.83 0.66 4.42 -1.45 1.02 2.77 0.14 -1.29 3.32 7 4

-1.30 1.56 0.63 5.50 -1.48 0.40 -0.71 0.59 -1.15 0.87 7 4

-1.15 2.41 2.43 2.37 -2.17 0.10 1.01 0.44 -1.96 0.55 7 4

-1.36 2.27 1.66 2.03 -2.38 0.97 -0.10 0.39 -0.64 2.01 4 5

-1.43 1.77 0.82 2.19 -1.94 1.83 1.44 1.17 -0.42 0.69 4 5

-1.40 0.27 0.53 3.28 -1.44 0.21 2.91 2.32 -0.61 0.69 4 5

-1.43 2.81 1.29 4.59 -3.73 0.29 -0.85 0.74 -0.87 3.25 4 5

-1.30 1.71 1.77 2.75 -1.40 0.28 -0.29 1.48 -0.70 2.19 4 5

-1.36 3.50 3.07 4.12 -2.56 0.20 -0.19 0.20 -0.25 1.97 4 5

-1.27 2.82 1.03 6.60 -2.22 -0.31 -0.19 0.71 0.00 2.11 4 5

-1.28 2.64 1.37 6.07 -7.52 0.21 -0.10 0.29 -0.27 1.91 4 5

-1.15 1.36 4.80 4.39 0.73 0.51 0.09 0.58 -0.99 2.51 4 5

-1.36 2.79 0.00 3.11 -2.21 1.01 0.80 0.59 0.00 1.03 4 5

-1.11 2.85 2.56 5.53 0.37 0.62 0.92 0.59 -1.93 3.37 4 5

-1.42 0.29 1.86 5.07 -0.41 0.97 0.98 0.65 0.42 1.29 3 6

-1.33 2.07 0.21 2.63 -1.20 0.49 0.97 1.04 -1.69 0.09 3 6

-1.40 3.08 1.87 0.93 -1.88 1.02 0.98 0.30 -0.33 1.11 3 6

-1.22 1.55 0.87 2.31 -2.66 0.48 -0.68 0.59 -0.86 0.79 3 6

-1.40 0.53 1.07 1.40 0.37 0.66 -2.05 1.33 -0.47 0.36 3 6

-1.36 0.52 1.51 5.42 -2.58 1.54 -0.46 0.81 -0.10 5.54 3 6

-1.36 3.92 1.94 4.69 0.00 0.82 1.22 2.56 -0.53 1.71 3 6

-1.30 1.47 0.42 2.20 0.00 1.02 0.82 1.46 -0.23 0.78 3 6

-1.36 2.48 0.65 6.88 -0.37 0.51 -2.96 2.62 -0.60 1.16 3 6

-1.36 0.54 0.22 4.02 -0.37 0.00 -0.31 2.44 -0.35 0.48 3 6

-1.36 2.06 0.45 4.67 -0.37 1.03 0.62 1.44 -0.91 1.43 3 6  
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