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 :انتعرٌف بانبحث - 3
 مقذمت انبحث وأهمٍت :3-3

ياتو و اسسو ومبادئو في تنفيذ عممياتو مف التدريب الرياضي عمـ يستمد جزءًا كبيرًا مف نظر      
عموـ اخرى كعمـ وظائؼ االعضاء والكيمياء الحياتية والتغذية، والتي تمتزج مع بعضيا لتعمؿ عمى 
رفع الحالة التدريبية لمرياضي ، والتي مف خالليا تتاثر مستويات الالعبيف نحو االيجابية وتحقؽ 

 نتائج متقدمة ومتميزة .
يب الرياضي الحديث عمى تركيز اىدافو لتنمية نظـ انتاج الطاقة والتغيرات الوظيفية يعتمد التدر أذ 

المصاحبة ليا ، فكمما تحسنت امكانية الرياضي الالىوائية او اليوائية انعكس ذلؾ بشكؿ مباشر عمى 
 التدريبية التي تستند عمى االسس العممية لمناىجمستوى االداء البدني والمياري، وذلؾ بوضع ا

 . المتزامنة مع القدرات واالمكانيات التي تنسجـ مع ىيكمية المناىج التدريبة
التدريبية المقننة والتي يتـ تنفيذىا بشكؿ منتظـ تحدث تطورات سريعة ومنتظمة في  المناىجاف و     

 الكفاءة الوظيفية والبدنية والميارية لدى الرياضي ، وتصؿ الى تحقيؽ اىداؼ  العممية التدريبية ،
بمدى التقدـ الذي يحققو الالعب في نوع النشاط الممارس ، ولغرض  المنيج التدريبيويقاس نجاح 

التدريبية لمفعاليات الرياضية المختمفة ،عمى المدرب اف يعتمد عمى مبدأ الخصوصية  المنيجيةوضع 
لمسيطر في في التدريب أوال اي الخصوصية وفؽ نظاـ الطاقة العامؿ ، أي انو يحدد نظاـ الطاقة ا

 خالؿ فترات األعداد العاـ والخاص .تمؾ الفعالية 
خاصا مف اجؿ رفع كفاءة وقدرة  تدريباً التي تتطمب األلعاب مف الكرة الطائرة لعبة وتعد       

تعد انعكاسا لمجيد القدرات ىذه ، حيث اف والميارية والوظيفية البدنية  القدرات الالعب مف حيث
وىناؾ العديد مف المراكز لمعب وفؽ تخصص وظائؼ الجسـ  ه عمى رفعالمبذوؿ الذي يؤثر بدور 

المعب ومنيا مركز الالعب السريع السنتر الذي يكوف أداءة خالؿ مباريات الكرة الطائرة في منتصؼ 
أذ يكوف ليذا الالعب دور كبير وعالي في حسـ العديد مف النقاط مف خالؿ  3الشبكة اي عند مركز 
وكذلؾ أداء حائط الصد الفردي ضد الضرب الساحؽ  3السريع مف مركز أداء الضرب الساحؽ 

أي حائد صد مع  2-3ومف  4-3السريع مف ممعب المنافس وكذلؾ أداء حائط الصد الزوجي مف 
الطرؼ وكذلؾ القياـ بحائط الصد لمضرب الساحؽ الخمفي اي يكوف ىناؾ عبأ كبير عمى الالعب 

ألضافة الى قيامة بالميارات االخرى ليذا يجب أف تتوفر العديد مف في ىذا المركز أثناء المباريات با
القدرات الخاصة لالعب مف خالؿ التدريب التخصص لمركز السنتر السريع ومف ىذه القدرات  ىي 
القدرات الوظيفية المرتبطة بطيبعة االداء مف خالؿ تحمؿ االداء نتيجة التكرار الكبير لمميارات التي 
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أندروفيف الذي يعتبر  –ىذا ترتبط بالعديد مف المتغيرات الكيميائية ومنيا ىرموف بيتا يؤدييا الالعب و 
مف العوامؿ الميمة لديمومة االداء أو مايسمى ىرموف السعادة أو الرضا عف االداء ويكوف فعاال 

 ومنياالى المتغيرات الكيميائية االخرى  باإلضافةخالؿ فترات الجيد الطويمة اثناء المباريات 
(PLT,RDW-CV,MCH)،  اذ يتوجب عمى الالعب السرعة العالية في االنتقاؿ والقوة االنفجارية

كوف مواقؼ المعبة متغيرة مف موقؼ الى اخر ومف ميارة الى ميارة  في القفز واالنسيابية في الحركة
ع طبيعة التدريب التخصص لالعب السريالتعرؼ ومف ىذا اف البحث يكتسب اىمية مف خالؿ أخرى 
 تحمؿ االداء  الكيميائية لمدـالمتغيرات عمى  تأثيرىاوالتي مف خالليا يتـ الكشؼ عف مدى السنتر 

 .المتقدميف  الكرة الطائرةالعبي  لدى
 :مشكهت انبحث  3-1

عمى األمور األساسية التي تعتمد  الؿ فترة األعداد الخاصخ الكرة الطائرة تعتمد في تدريباتيالعبة 
وىذا يعمؿ عمى  خالؿ التركيز عمى االداء المياري المرتبط باالداء اثناء المبارياتعمييا المعبة مف 

التي ترافؽ التدريب الصحيح تعتبر مف المؤشرات الميمة لنجاح  لكيميائيةالقدرات والتغيرات اتطور 
عمى  لمتغمب الالعبيف المتقدميف السائد وخصوصًا ونظاـ الطاقة  وانسجاميا عممية التدريب وتناسبيا

ومدى تأثير تمؾ انخفاض المستوى الذي بدء مالحظة في االونة االخيرة في لعبة الكرة الطائرة 
األداء وبالتالي ىو تطور عمى الحالة الوظيفية  واعتماد تمؾ المتغيراتالقدرات تمؾ عمى  لتدريباتا

دريب التخصصي متل) ىؿ  الكرة الطائرة ومما تقدـ تتمخص مشكمة البحث بالتساؤؿ التالي لالعبي
أندروفيف وبعض متغيرات الدـ الكيميائية  وتحمؿ االداء لمركز المعب -عمى ىرموف بيتاتأثير أيجابي 

 . ( السريع )السنتر( في الكرة الطائرة
 ف انبحث :اهذأ 3-1
أندروفيف وبعض متغيرات الدـ -التدريب التخصصي عمى ىرموف بيتا تأثير  عمى التعرؼ -1

 .االداء لمركز المعب السريع )السنتر( في الكرة الطائرة . الكيميائية  وتحمؿ
 ض انبحث :وفر 4 -3
أندروفيف وبعض متغيرات الدـ -عمى ىرموف بيتاتأثير أيجابي  التدريب التخصصي متدريبات ل -1

 .الكيميائية  وتحمؿ االداء لمركز المعب السريع )السنتر( في الكرة الطائرة .
 -جماالث انبحث :  3-5     
مركز السنتر )السريع( المتقدميف في دوري  الكرة الطائرة عبو ال  -اجملال انبشري :  3 -5- 3

 . 2116-2115النخبة لمكرة الطائرة لمموسـ الرياضي 
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                       .مختبر البالد لمتحميالت المرضية في الديوانية ، الديوانية في المغمقة القاعة -ملكانً: اجملال 3-5-1
  ـ.5/1/2116 -ـ  15/8/2115   -:  اجملال انزمانً  3-5-1
 -ته املٍذانٍت:ءا منهج انبحث واجرا -1
 منهج انبحث : 1-3

اعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي وبأسموب المجموعات المستقمة ، بخطواتو العممية       
 الدقيقة وكما في التصميـ التجريبي التالي :

  

 (1الشكؿ )  
 يوضح التصميـ التجريبي لمدراسة 

 
 

 المجموعة 

  التجريثية

 المجموعة 

  الضاتطة 

 

 التذرية قثل 

  تعذ الجهذ –قثل الجهذ 

المنهج التذريثي 

التخصصي لالعة 

 السنتر )السريع (

 

 التذرية قثل 

 تعذ الجهذ  –ذ قثل الجه
 

 تذريثات المذرب

 االعتيادية 

 

 

 

 تعذ التذرية 

 تعذ الجهذ  –قثل الجهذ 
 

  

 تعذ التذرية 

 تعذ الجهذ  –قثل الجهذ 
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   -جمتمع وعٍنت انبحث :  1-1
مجتمع تـ اختيار ىي الحصوؿ عمى عينة تمثؿ مجتمع البحث تمثياًل حقيقيًا  األساسية األمورمف    

 لمموسـة العبي الكرة الطائرة مركز السنتر )السريع( المتقدميف في الدوري الممتاز والنخب البحث وىـ
           وىـ يشكموف يف( العب11وتـ أختيار ) اً ب( الع24والبالغ عددىـ ) 2116 -2115الرياضي 

% ( مف مجتمع البحث وتـ تقسيميـ بالطريقة العشوائية البسيطة الى مجموعتيف تجريبية 41.66) 
لبحث وكما في وتـ أجراء التجانس واألعتدالية لعينة ا(العبيف لكؿ مجموعة 5وضابطة وبواقع )

 . (2( وتـ اجراء التكافؤ وكما في الجدوؿ )1الجدوؿ )
 (1جدوؿ )ال

 عينة البحثوأعتدالية  تجانسيبيف 

 (2جدول )ال  
 تكافؤ عينة البحثيبين 

 وحدات المتغيرات
 القياس

 Tقيمة  الضابطة التجريبية
 المحسوبة

مستوى 
 ع± س   ع± س   الداللة

 *1.684 1.422 6.643 696.211 6.346 696.611 سنتمتر الطول
 *1.841 1.219 6.814 91.611 5.676 96.411 كيمو غرام الوزن
 *1.716 1.396 6.949 28.611 2.828 28 سنة العمر

 *1.296 6.636 6.346 63.411 1.8366 64.211 سنة العمر التدريبي
 . (8عند درجة حرية ) عشوائي* 

 معامل االختالف معامل االلتواء وسيطال ع  س   وحدة القياس المتغيرات المجموعات ت

6 

 التجريبية

 1.699 1.666 696 6.346 696.611 سنتمتر الطول
 5.663 1.363- 93 5.676 96.411 كيمو غرام الوزن 2

 61.6 1.884- 31 2.828 28 سنة العمر  3

 5.896 1.562- 64 1.8366 64.211 سنة العمر التدريبي 4

5 

 الضابطة

 1.854 1.568- 692 6.643 696.211 سنتمتر الطول
 7.519 1.788- 94 6.814 91.611 كيمو غرام الوزن 6
 6.864 1.756- 31 6.949 28.611 سنة العمر  7
 61.117 1.666- 64 6.346 63.411 سنة يبيالعمر التدر  8
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 -:وسائم مجع املعهىماث واألجهزة املستخذمت و أدواث انبحث انعهمً 1-1
 -وسائم مجع املعهىماث واألجهزة املستخذمت: 1-1-3
 استمارات تفريغ بيانات الالعبيف . -1
 ( .4ساعات توقيت عدد ) -2
 تاميتر( لقياس الطوؿ و الوزف.رسجياز الكتروني)ال -3
 ( . 1كاميرا تصوير عدد)  -4
 ( .1عدد )  DELLحاسوب نوع  -5
 .(2صافرات عدد ) ،  (25عدد ) طائرةكرات  -6
 قانوني مع كافة التجييزات لممباريات الرسمية . الكرة الطائرة عب مم -7
 .(2شريط قياس عدد)، (  2الصقة عدد )  أشرطة -8
 -: أدواث انبحث انعهمً 1-1-1

 الطريقة التي يستطيع بيا الباحث حؿ مشكمتو ميما كانت:  أو"وىي الوسيمة 
 -البحث ومنيا : ؼاليداالتي تضمف تحقيؽ  باألدواتوليذا استعاف الباحث 

 .  واألجنبيةالمصادر والمراجع العربية  -
 شبكة االنترنيت .  -

 المقاييس .  -

 المقابالت الشخصية .  -
 .كادر العمؿ المساعد  -

   -:إجراءاث انبحث املٍذانٍت  4 -1    
الػػى تحديػػد وفػػؽ المصػػادر العمميػػة الحديثػػة  افعمػػؿ الباحثػػ حتذٌــذ متغــرياث انذراســت :  1-4-3

 التي تالئـ الدراسة بشكؿ كبير والمعالجات الميدانية المتعمقة بيا ودراستيا وكانت كالتالي :المتغيرات 
 : أندروفين -هرمون بيتا اواًل : 

 وتشمل : متغيرات الدم الكيميائية ثانيًا : 
1- PLT عدد الصفائح الدموية : . 
2-RDW-CV  توزيع كريات الدـ في القمب واالوعية الدموية :. 
3- MCH  متوسط الييموكموبيف :. 

  . لالعب السنتر ) السريع ( ثالثًا : تحمل األداء
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 -: انتجربت االستطالعٍت 4-1 -1
أف التجربػػة االسػػتطالعية " ىػػي طريقػػة عمميػػة لكشػػؼ المعوقػػات التػػي قػػد تواجػػو الباحػػث أثنػػاء       

 ةكمفػػة ،الكػػوادر المسػػاعدالقيػػاـ بالتجربػػة الرئيسػػية وعػػد مسػػبؽ لمتطمبػػات التجربػػة مػػف حيػػث  الوقػػت ،ال
،صالحية األجيزة و األدوات وغيرىا،وىي دراسة أوليو يقـو بيا الباحث عمى عينػو صػغيره قبػؿ قيامػو 

سػبت الببحثو بيدؼ اختيار أساليب البحث وبناءًا عمى ذلػؾ أجػرى الباحػث التجربػة االسػتطالعية يػوـ 
 (4عمػػػى عينػػػة مػػػف )الديوانيػػػة فػػػي  السػػػاعة التاسػػػعة فػػػي القاعػػػة المغمقػػػة 2115/  8/  15الموافػػػؽ 
 .البحث  نفس مجتمع مف العبيف

 . (1) -: أختبار حتمم االداء نالعب انسنرت )انسرٌع ( 4-1 -1
  السنتر )السريع(قياس تحمؿ األداء لتخصص الالعب الغرض من االختبار : 

 ( ، شريط قياس، ساعة توقيت 12كرات طائرة عدد )األدوات : 
مػػدرب يضػػرب )( 4مركػػز رقػػـ )الدأ االختبػػار بػػأداء ميػػارة حػػائط الصػػد مػػف يبػػ موصففتات األداء :

(، وبعدىا ينتقؿ المدرب يعد الكرة)( 3و4مركز )الضرب ساحؽ سريع بيف (، ثـ يقوـ بأداء الالكرة
سػػاحؽ الضػػرب (، ثػػـ يػؤدي المػدرب يضػػرب الكػرة)( 3مركػز رقػػـ )الداء ميػارة حػػائط الصػد مػػف أل
( 3و) (2) المراكػػز حػػائط صػػد بػػيف(، وبعػػدىا يػػؤدي درب يعػػد الكػػرةالمػػ)( 3) مركػػزال مػػفسػػريع ال
سػريع لمكػرة القادمػة مػف اسػتقباؿ خػاط   السػاحؽ الضػرب (، ثػـ ينتقػؿ ألداء المدرب يضرب الكرة)
سػػريع لمكػػرة المرتػػدة مػػف دفػػاع خػػاط  السػػاحؽ الضػػرب (، وبعػػدىا يقػػوـ بػػأداء المػدرب يرمػػي الكػػرة)

مػدرب )( 2مركػز رقػـ )الأداء ميػارة حػائط الصػد مػف ثـ يقوـ ب( مدرب يرمي الكرة)( 3في مركز )
بعػػد ذلػػؾ يقػػـو الالعػػب بالتغطيػػة خمػػؼ ، و داء ميػػارة اإلرسػػاؿ السػػاحؽ(، ثػػـ ينتقػػؿ أليضػػرب الكػػرة

يقػػـو بعػػد ذلػػؾ الالعػػب بػػأداء ميػػارة الػػدفاع عػػف (، ثػػـ تحػػدد نقطػػة)( 2مركػػز )الحػػائط الصػػد فػػي 
سػاحؽ الضػرب (، ثػـ ينتقػؿ ألداء البة ويضرب الكػرةمدرب عمى المصط)( 1) مركزالالممعب في 

 ( .مساعد المدرب يعد الكرة)( 1مركز )الخمفي مف ال
 الشروط :

  يكوف ألداء بالسرعة القصوى وبدرجة عالية مف دقة أداء المحطات أفيجب . 

  أذا اخطأ الالعب في تسمسؿ المحطات او ارتكب خطأ قانوني يعاد االختبار  
 مف الكمي مف لحظة بدأ االختبار مف أوؿ محطة إلى أخر يحسب الز التسجيل :

 . أالختبار      
                                                 

تصميم وتقنين اختثااااخ تمماا ااءاء واقاات لتاصصااخ الوعاة وعالبتعاا تاثعي المت ياراخ عالء كاظم عرموط الياسري : ( 1)

 .66-65ص , 2114الرياضيح , جامعح القاءسيح ,  , أطروحح ءكتوااه , كويح الترتيح الفسيولوجيح لالعثي الكرج الطائرج الشثاب
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  4مركز                            3مركز                 2مركز       9      

 

 

                          11 

 

 

 6مركز                                            

                

 5 مركز          1مركز         

 

 

      10  

 

 

 

 

 

8                     
 معبإرساؿ       ضرب ساحؽ        حائط الصد        دفاع عف الم     

 تغطية             مساعد المدرب           المدرب               
 

 (2شكؿ )ال
 لمركز الالعب السنتر )السريع( تحمؿ األداءيوضح اختبار 
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 -:ألسس انعهمٍت نالختباراث ا 1-4-4  
 -: انصذق 1-4-4-3

ؽ يعنػػي أف يكػػوف ىػػو الصػػدؽ، والصػػد الختبػػارأف مػػف أىػػـ األمػػور التػػي يجػػب أف يتميػػز بيػػا ا     
بإيجػاد  الباحػثقػاـ لػذلؾ ،  قادرًا عمى قياس السمة أو الظاىرة أو الصفة التي وضع ألجميػا االختبار 

 (  . 3معامؿ الصدؽ الذاتي وىو يمثؿ جذر معامؿ الثبات وكما في الجدوؿ)
إف بيػذه إليجػاد معامػؿ الثبػات  االختبػارقػاـ الباحػث باسػتعماؿ طريقػة إعػادة   -: انثباث  1-4-4-1

.  الطريقة يمكف إعادة البحث عمى العينػة نفسػيا مػرتيف أو أكثػر تحػت ظػروؼ متشػابية قػدر اإلمكػاف
 عمى عينػػة التجربػػة االسػػتطالعية بعػػد مػػرور أسػػبوع األختبػػار ومػػف أجػػؿ إيجػػاد معامػػؿ الثبػػات تػػـ إعػػادة 

ط رتبػػػػػػػػػاط البسػػػػػػػػػي( إذ اسػػػػػػػػػتعمؿ قػػػػػػػػػانوف معامػػػػػػػػػؿ اال 23/8/2115)وذلػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػـو األحػػػػػػػػػد الموافػػػػػػػػػؽ 
 (. 3وؿ )دستخراج معامؿ الثبات،وكما في الج)بيرسوف(ال

عػدـ تػأثر األحكػاـ الذاتيػة مػف قبػؿ  المقيػاساالختبػار يقصػد بموضػوعية   -: املىظـىعٍت  1-4-4-1
المختبر أو أف توافر الموضوعية دوف تحيز والتدخؿ الذاتي مف قبؿ المختبر فكمما زادت درجة الذاتية 

ولذلؾ تـ أيجاد الموضوعية مف خالؿ أخذ درجات أثنػيف  ، جة الموضوعيةعمى األحكاـ كمما قمت نتي
 ( .3مف المحكميف وتـ أيجاد معامؿ االرتباط البسيط بينيما كما في الجدوؿ )

 (3جدوؿ )ال
 في البحث ألختبار تحمؿ االداء لمعب السنتر )السريع(ف المعامالت العممية ييب

 

 -: انتجربت انرئٍست نهبحث 1-5
 :األجراء انقبهً  3- 1-5
الساعة التاسعة  2165/ 9/ 16 ألربعاءالفي يوـ القبمية والقياسات تـ إجراء االختبارات  

مؿ ( مف كؿ العب مف عينة البحث قبؿ  5)صباحًا سحب عينات دـ وريدي مف االالعبيف بمقدار 
( لممجموعتيف التجريبية والضابطة 11لالعبيف ) أختبار تحمؿ االداء لالعب السنتر ) السريع (جيد 

بحيث يكوف الالعبيف في حالة راحة كاممة وبدوف ممارسة أي جيد بدني ، وقد تـ سحب الدـ 
، وىـ في وضع الجموس عمى كرسي  بواسطة كادر طبي متخصص ومف الوريد في منطقة الساعد

 معامل الموضوعية اتيمعامل الصدق الذ معامل الثبات االختبار
تحمل االداء لالعب 

 السنتر ) السريع (
1.91 1.93 1.95 
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كما في ثـ تـ افراغ الدـ مف الحقف الى انابيب حفظ الدـ والمرقمة وكؿ رقـ عمى االنبوبة يقابمو اسـ 
مرقـ بالترقيـ المذكور يحتوي  ات( تيوب11العب في استمارة التسجيؿ وقد تـ تقسيـ التيوبات الى )

أندروفيف  -ىرموف بيتا)  الستخراجخدـ لحفظ الدـ المانعة لتخثر الدـ وىذه تست  EDTAعمى مادة 
PLT, RDW-CV, MCH )  تحمؿ االداء لالعب  اختبارجيد يتعرض الالعبوف الى وبعد ذلؾ

وبعد االنتياء مباشرة سحب الدـ الوريدي بنفس  لممجموعتيف التجريبية والضابطة السنتر ) السريع ( 
عممية سحب الدـ ووضعو في االنابيب ًينقؿ الى بعد اكماؿ و الكيفية في االختبار قبؿ الجيد  

( بواسطة كيمياوي مختص وباستخداـ جياز Serumواستخراج مصؿ الدـ)المختبر، لغرض الفصؿ 
( بواسطة Serumدورة / دقيقة ، ثـ سحب مصؿ الدـ ) 5111وبسرعة  Centrifugedفصؿ الدـ 

برقـ إنبوبة حفظ الدـ نفسو ،بعدىا  ( ويوضع في انبوبة اختبار مرقمةmicropipetteماصة دقيقة )
 القياسات ) موضوع الدراسة(.  ( لحيف أجراءCoolBoxحفظت في صندوؽ التبريد  ) 

 :املنهج انتذرٌبً   1- 1-5
القػدرات البدنيػة بىدفػو االرتقػاء فػي فتػرة االعػداد الخػاص تخصصػي قاـ الباحػث بإعػداد مػنيج تػدريبي 

وقػػد احتػػوى  المتقػػدميفالكرة الطػػائرة السػػنتر )السػػريع( بػػ لالعبػػيى الخاصػػة والفسػػيولوجية واألداء الميػػار 
 -المنيج التدريبي عمى ما يمي :

وحػػدات تدريبيػػة أسػػبوعيا ، إذ  خمػس( 5وبمعػػدؿ ) يعباأسػػ ة( عشػر 11اسػتغرؽ المػػنيج التػػدريبي ) - 1
بمػػػغ مجمػػػوع  ( أيامػػػا تدريبيػػة ، وبػػػذلؾ، الجمعػػػة كانػػت األيػػػاـ )السػػػبت ، االثنػػػيف ، الثالثػػاء ، الخمػػػيس

المجموعة التجريبية األولى الى ىػذا المػنيج أمػا ( وحدة تدريبية ، وقد خضعت 51الوحدات التدريبية )
 المدرب .الى  المجموعة الضابطة خضع

 . تـ تطبيؽ المنيج خالؿ فترة األعداد الخاص -2
 . 1:1أستخدـ الباحث التموج  -3
يبي عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في ألجؿ ضماف سالمة العمؿ تـ عرض المنيج التدر - 4

عمػػـ التػػدريب الرياضػػي إلبػػداء أراءىػػـ فػػي مػػدى مالئمتػػو لمثػػؿ ىػػذه العينػػة ، وقػػد ابػػدوا مجموعػػة مػػف 
التوجييػػات والتعػػديالت والتػػي اخػػذ الباحػػث بػػارائيـ بنظػػر االعتبػػار بعػػد أف تمػػت مناقشػػتيـ فػػي بعػػض 

لمػػنيج المقتػػرح ، وتػػػـ تطبيػػؽ المػػنيج لمفتػػرة مػػػف أوجػػو االخػػتالؼ وبػػذلؾ توصػػؿ الباحػػػث إلػػى إعػػداد ا
واف تصػػػميـ المػػػنيج التػػػدريبي اعتمػػػد  2115/  12/ 3ولغايػػػػػػػة الخمػػػيس  2115/  11/ 1 الخمػػػيس

 عمى األسس العممية مف حيث : 
  . مالئمة محتوى المنيج التدريبي المقترح لمستوى وقدرات أفراد عينة البحث 
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 تدريبي المقترح . مراعاة اليدؼ مف إعداد المنيج ال 
 . مراعاة التشكيؿ المناسب لحمؿ التدريب مف حيث الشدة والحجـ والراحة 

 -االجراء انبعذي : 1-5-1
 اإلجراءات السػػابقةبػػ 5/12/2115أجػػرى الباحػػث االختبػػارات البعديػػة بتػػاريم السػػبت الموافػػؽ 

تبػػار تحمػػؿ االداء الخ جػػراء الجيػػدا  فػػي األجػػراء القبمػػي مػػف خػػالؿ سػػحب عينػػات الػػدـ الوريػػدي و  نفسػػيا
 لالعب السنتر ) السريع (  لممجموعتيف التجريبية والضابطة

 -: اإلحصائٍتانىسائم  1-6 
 -( وأستخرج منها األتي :19)اإلصدار SPSSاستخدم الباحث الحقيبةاالحصائية    
 الوسط الحسابي )  س  ( -1
 االنحراؼ المعياري ) ع ( .  -2

 . وسيطال -3

 . معامؿ األلتواء -4

 األختالؼ . معامؿ -5

 النسبة المئوية . -6

 معامؿ االرتباط البسيط ) بيرسوف ( . -7

 لمعينات المترابطة .  tقانوف  -8

 لمعينات المستقمة .  tقانوف  -9
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 -عرض وحتهٍم ومناقشت اننتائج  : -4
نهمجمىعت انتجرٌبٍت  بعذ اجلهذ عرض وحتهٍم ومناقشت نتائج متغرياث انذراست -4-3
:- 

 (4جدول )ال
( المحسوبة وداللة التروق بين االختبارين القبمي والبعدي  Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

 لممجموعة التجريبية بعد الجهد في متغيرات الدراسة
 وحدات المتغيرات

 القياس
 Tقيمة  بعد التدريب قبل التدريب

 المحسوبة
مستوى 
 ع± س   ع± س   الداللة 

 *Ng/ml 3.261 6.126 4.411 1.641 3.368 1.128 أندروفين –ن بيتا هرمو
PLT 10ˆ12/L 688.21 37.91 247.41 35.96 5.651 1.117* 

RDW-CV % 64.341 6.277 66.681 6.362 3.444 1.126* 
MCH Pg 25.421 6.664 27.591 6.436 5 1.117* 

 *1.125 3.566 1.745 29.124 6.681 32.16 ثانية تحمل االداء لالعب السنتر
 . (4درجة حرية )معنوي عند * 
 

( ومتغيرات أندروفيف -) ىرموف بيتاتبيف أف ىناؾ فروؽ معنوية في ( 4الجدوؿ )مف خالؿ  
 االختباريف بيف وأختبار تحمؿ األداء لالعب السنتر  ،( PLT, RDW-CV, MCH الدـ الكيميائية )

 .صالح بعد التدريب و لممجموعة التجريبية  قبؿ التدريب وبعده 
المستخدـ أدت الى التخصصي أف التدريب  افيرى الباحثأندروفيف  –ليرموف بيتا فبالنسبة 

وذلؾ  تحمؿ االداء لمركز الالعب السريع ) السنتر(بعد جيد  أندروفيف -ليرموف بيتا حدوث زيادة 
ىرموف ي رفع كفاءة عمؿ رفع مف القدرة الوظيفية لالجيزة الداخمية وبالتالالتخصصي  ألف التدريب

 بسبببعد الجيد نتيجة الجيد العالي الفراد عينة البحث لممجموعة التجريبية  أندروفيف -بيتا 
أثناء األداء في الحصوؿ عمى قدر كبير مف الطاقة عمى العمؿ الالىوائي ) الفوسفاتي +  ىـاعتماد

تتطمبيا ظروؼ العب السريع )السنتر( يتميز بيا الالالكتيكي ( وطبقًا لحاالت المعب المتغيرة التي 
الدفاع ،  السريع وحائط الصد الذي يتميز بة الالعب وكذلؾ األرساؿ وحاالت المعب مثؿ الضرب

وحركات الوثب أثناء اليجوـ أو الدفاع ، وكذلؾ العدو السريع باالضافة الى أداء العمؿ العضمي 
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" اف طبيعو  أذتاج الطاقة الالىوائية بأقصى قوة وسرعة حيث يعتمد ىذا العمؿ العضمي عمى ان
ثانية والتي 15 -11ثانية ثـ راحة  15-5رياضة الكرة الطائرة في حركتيا الالىوائيو في معظميا 

تتكرر خالؿ مباريات وتدريبات الكرة الطائرة مئات المرات ، ويعني أنطالؽ الطاقة الحيوية 
 .(1)الالىوائية بصورة سريعة ومفاجئة " 

 بعد جيد تحمؿ االداء لالعب السريع )السنتر( بعد التدريب (PLTعدد الصفيحات الدموية )لفبالنسبة 
وخصوصًا الالعب  الكرة الطائرة العبي المستخدـ الى أف التخصصي ونتيجة التدريب  افرى الباحثي

 عمى االداء السريع وأىمية مركزة في المعب ويجب عمى الالعب االداء بأعمى مستوىعتمد تالسريع 
واال سيتأثر الفريؽ ككؿ الف الالعب السنتر يعتبر صماـ االماف في المعب السريع لحسـ النقاط 
وكذلؾ في القياـ بحائط الصد وبالتالي ىذا الجيد مع التدريب يرفع مف عدد الصفيحات الدموية 

عبارة عف  نتيجة ارتفاع وتيرة االداء لالعب مقارنة بأدائو قبؿ التدريب أذ تعتبر الصفائح الدموية
ميكروف ، أصغر حجما مف خاليا الدـ الحمراء ال  5-2أجزاء مف أجساـ غير منتظمة الشكؿ قطرىا 

( تنتج مف نخاع Megakaryocyticتحتوى عمى أنوية ، عبارة عف أجزاء لخاليا ضخمة النواة )
 3مـ ألؼ صفيحة دموية 351-151أياـ عددىا  11-7العظاـ األحمر او الرئة أو الطحاؿ عمرىا 

ونتيجة (  Thromboblastinتطمؽ الصفائح الدموية عند تكسرىا مادة الثرمبوبالستيف ) ولمدـ 
، وىي ترتبط بالتدريب التخصصي الخاص بالالعب وتوفير الطاقة الجيد العالي سوؼ يرتفع عددىا 

ابيف الطاقة أف الطاقة الحيوية الالزمة لرياضة الكرة الطائرة ىي طاقة كيميائية حيوية مختمطة مأذ 
دقائؽ والطاقة اليوائية فيما يزيد عف ذلؾ وىو مايحدث في  3-1الالىوائية التي يستغرؽ أنتاجيا مف 

لعبة الكرة الطائرة  ويتوقؼ تغمب الطاقة الحيوية اليوائية والالىوائية عمى وضع الالعب في الفريؽ ، 
اء الالعب ومف ثـ تغمب عمية وطبيعة تكتيؾ المعب ، وخطة لعب المنافس حيث يؤثر ذلؾ عمى أد

 ( 2)عمميات حيوية كيميائية معينة ىوائية كانت أو الىوائية " 
فيمكف أيعاز السبب  RDW-CV توزيع كريات الدـ في القمب واالوعية الدموية لمتغيرأما بالنسبة 

 ة الدموية أدت الى زيادة كمية توزيع كريات الدـ في القمب واألوعي التخصصيةتدريبات الأستخداـ  الى
كسجيف أثناء العمؿ العضمي عف طريؽ زيادة سرياف الدـ في و يزيد إمداد القمب بالدـ واأل ةأذ أن

      كسجيف الشرياني الوريدي بدرجة قميمة أثناء النشاط البدنيو الشراييف التاجية حيث يتغير فرؽ األ
        في القمب أثناء العمؿ العضمي كسجيفو بالمقارنة بحالة الراحة حيث أف أقصي استيالؾ لأل

                                                 

 .28-27، ص 2115، مركز الكتاب لمنشر،1، ط الرعاية الطبية لالعبي الكرة الطائرةأسامة رياض : -1
 .35، ص 2115،  المصدر السابؽ نفسةأسامة رياض : -2
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مرات بالمقارنة بوقت الراحة ويتـ إمداد القمب بالدـ بفضؿ شبكة كبيرة مف الشعيرات  5 - 4حوالي 
 .ةكسجيف إلي ألياؼ القمب الستيالكو الدموية وىذا يساعد عمي تسييؿ نفاذية األ

الالىوائيػػة تعمػػؿ عمػػى زيػػادة قػػدرة العضػػمة  أف التػػدريباتإذ " التػػالي التػػأثير عمػػى القػػدرات الالىوائيػػة وب
 (1)."عند عدـ كفاية األوكسجيفعمى استخداـ الكاليكوجيف النتاج الطاقة 

تػػدريبات الأسػػخداـ  فيعػػزو الباحػػث السػػبب الػػى MCHلمتوسػػط الييموكمػػوبيف أمػػا الفػػروؽ المعنويػػة  
يمثػػؿ قػػوة وىػػذا )السػػنتر( تتناسػػب واألداء الفعمػػي لممعػػب السػػريع عمػػى تمػػاريف التخصصػػبة وأعتمادىػػا 

التطػػػػور الحاصػػػػؿ فػػػػي عمػػػػؿ األجيػػػػزة ناتجػػػػة عػػػػف  والييموكمػػػػوبيف  واف ىػػػػذه القػػػػوة الدارئػػػػ ءوكفػػػػاءة در 
عمػػػؿ المنظمػػػات "لػػػذلؾ فػػاف لممجموعػػػة التجريبيػػة التخصصػػػية نتيجػػػة التػػدريبات فػػػي الجسػػـ الوظيفيػػة 

قريبػػا أو انخفاضػػو بنسػػبة ضػػمف الحػػدود الطبيعيػػة ت PHالكيميائيػػة يتركػػز فػػي عمميػػة المحافظػػة عمػػى 
بسػػػيطة جػػػدا مػػػف خػػػالؿ اختػػػزاؿ ايػػػوف الييػػػدروجيف وتحويمػػػو مػػػف حػػػامض قػػػوي إلػػػى حػػػامض ضػػػعيؼ 

(H2co3يمكػف أف يتػ )يف إلػى أCO2+ H2O  ليطػرح خػارج الجسػـ عمػى الػرغـ مػف اف H2co3  
سػكر الدـ باالتجاه الحامضي أال أف ذلؾ غير مؤثر عمى عممية أكسدة ال PHيؤثر بشكؿ بسيط عمى 

، أمػػا بالنسػػبة لتحمػػؿ األداء  ( 2)"الىوائيػػا وتحػػرر الطاقػػة الالزمػػة لمعمػػؿ العضػػمي ألطػػوؿ مػػدة ممكنػػة 
يعػػزو الباحػػث سػػبب ظيػػور الفػػروؽ المعنويػػة بػػيف قبػػؿ التػػدريب وبعػػده الػػى لالعػػب السػػريع )السػػنتر( 

اليػػػػًا عنػػػػد إذ أفَّ ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف التػػػػدريب المسػػػػتخدـ يتطمػػػػب جيػػػػدًا عالتخصصػػػػي إسػػػػتخداـ التػػػػدريب 
التػػدريبات الخاصػػة بػػو إلػػى جانػػب التػػأثيرات الكبيػػرة عمػػى أجيػػزة الجسػػـ الداخميػػة ورفػػع الكفػػاءة البدنيػػة 

 لالعب . 

                                                 

 .25، ص2111ة: دار الفكر العربي، ، القاىر فسيولوجيا التدريب الرياضيمحمد حسف عالوي، أبو العال عبد الفتاح؛  -1
دار الفكر العربي ، القاىرة،  بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي  ،أبو العال احمد عبد الفتاح :  : ابو العال أحمد عبد الفتاح -2

 .168، ص 1998
 .122، ص1998، القاىرة: دار الفكر العربي، 1، طالتدريب الرياضي الحديثمفتي ابراىيـ حمادة؛  -3
تأثير التدريب الالىوائي في كفاءة بعض المنظمات الحيوية و المتغيرات البيوكيميائية  فالح حسف عبداهلل :   -4

، 2118لتطوير التحمؿ الالكتيكي لالعبي كرة السمة . أطروحة دكتوراه . كمية التربية الرياضية ، جامعة بابؿ   
 . 146ص
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عمػى زيػادة قػدرة تحمػؿ الالكتيػؾ  العبي الكرة الطائرة وخصوصػًا الالعػب السػريع )السػنتر(وأفَّ تدريب 
مػػى إنيػػاء المنافسػػة مػػع المحافظػػة عمػػى يجعميػػـ قػػادريف عو  الػػذي يتػػراكـ فػػي عضػػالتيـ فػػي المنافسػػات

سػػرعة األداء والقػػوة ألطػػوؿ مػػدة ممكنػػة فيػػذه التكيفػػات الفسػػيولوجية تسػػمح بإنتػػاج المزيػػد مػػف الطاقػػة 
 الالىوائية وتتـ تنمية تحمؿ الالكتيؾ مف خالؿ : 

 في العضالت .   LDHتحسيف عمؿ المنظمات الحيوية بزيادة نشاط أنزيـ  -
ػػا يسػػاعد ا زيػػادة تحمػػؿ ا الـ - عمػػى المحافظػػة عمػػى سػػرعتو لالعػػب الناتجػػة عػػف تػػراكـ األحمػػاض ممَّ

( الػػػدـ لػػػذلؾ فػػػإفَّ القػػػدرة عمػػػى   PHبػػػالرغـ مػػػف الػػػنقص التػػػدريجي لػػػألس الييػػػدروجيني )   االداءفػػػي 
 األشػػػواطتحمػػػؿ تػػػراكـ حػػػامض الالكتيػػػؾ لػػػو أىميػػػة خاصػػػة فػػػي النجػػػاح فػػػي البطػػػوالت خصوصػػػًا فػػػي 

حسيف في ىذه العمميػات الفسػيولوجية يػؤدي إلػى ظيػور مبكػر لحػامض الالكتيػؾ األخيرة فييا وعدـ الت

  (.3وكما موضح في الشكؿ ). ( 1)وبكميات كبيرة 
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 (3الشكؿ )

 يوضح االوساط الحسابية لمتغيرات الدراسية قبؿ التدريب وبعده لممجموعة التجريبية 

                                                 

راري والفتري المرتفع الشدة في بعض المتغيرات الوظيفية وانجاز ركض أسراء فؤاد : تأثير استخداـ طريقتي  التك( 1)
 .  76، ص 1999ـ  ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد    811
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 -نهمجمىعت انعابطت :بعذ اجلهذ ائج متغرياث انذراست عرض وحتهٍم ومناقشت نت -4-1
 (5جدول )ال

( المحسوبة وداللة التروق بين االختبارين القبمي والبعدي  Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )
 الضابطةلممجموعة بعد الجهد في متغيرات الدراسة 

 وحدات المتغيرات
 القياس

 Tقيمة  تدريببعد ال قبل التدريب
 المحسوبة

مستوى 
 ع± س   ع± س   الداللة 

 *Ng/ml 3.361 1.844 3.661 1.832 6.718 1.113 أندروفين -هرمون بيتا 
PLT 10ˆ12/L 218.21 13.84 211.21 22.53 1.219 1.837 

RDW-CV % 14.441 1.133 15.481 1.152 1.1394 1.236 
MCH Pg 23.511 1.414 25.161 2.119 1.772 1.151 

 *1.142 2.943 1.824 32.114 1.966 32.584 ثانية تحمل االداء لالعب السنتر
 . (5درجة حرية )معنوي عند * 
 

أندروفيف( ومتغيرات الدـ  -في ) ىرموف بيتا( تبيف أف ىناؾ فروؽ معنوية 5مف خالؿ الجدوؿ )
لسنتر بيف االختباريف  (، وأختبار تحمؿ األداء لالعب ا PLT, RDW-CV, MCHالكيميائية ) 

 .قبؿ التدريب وبعده  لممجموعة التجريبية وصالح بعد التدريب 
التدريب المستخدـ مف قبؿ المدرب لعينة المجموعة  إلىسبب الفروؽ المعنوية  افالباحث ويعزو

مف خالؿ التماريف المستخدمة التي  أندروفيف -ىرموف بيتا أدى الى حدوث تحسف في   ضابطةال
مع نظاـ الطاقة السائد في لعبة الكرة الطائرة مف خالؿ االداء المتكرر لمميارات خالؿ تمؾ تتناسب 
" اف سرعة تكيؼ العمميات الفسيولوجية اثناء العمؿ مع االستمرار في اداء العمؿ مع تغير الفترة 

االداء  الوسط الداخمي تعتبر مف العوامؿ التي يجب عمييا تحقيؽ نتائج رياضية عالية لرفع مستوى
باألضافة الى ذلؾ فأف العديد مف المصادر العممية المعتبر تؤكد أف التغير لكي  . (1)المياري" 

يحدث ألي متغير فسيولوجي يجب أف يكوف الجيد المبذوؿ أثناء التماريف وطريقة أستخداميا وفترة 
ا " أف التعرؼ عمى دواميا تؤثر بشكؿ كبير لتمؾ المتغيرات حتى يمكف أف يحدث التغير الممحوث لي

نوعية وطبيعة العمميات والتغيرات الفسيولوجية الناتجة عف أستجابة الجسـ وتكيفة مع األحماؿ 
  (2)التدريبية بحيث يخطط المدرب برامج التدرب المالئمة "

                                                 

 .141. ص 1998،  مصدر سبؽ ذكرة أبو العال احمد عبد الفتاح : -1
 . 84، ص2113، دار الفكر العربي ،  القاىرة ، 1، ط ضة: فسيموجيا التدريب والرياأبو العال أحمد عبد الفتاح   -2
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فيعزو الباحثػاف  ( PLT, RDW-CV, MCH) بينما كانت الفروؽ عشوائية لمتغيرات الدـ الكيمائية 
أف التدريب المستخدـ مف قبؿ المػدرب لػـ يػؤثر بشػكؿ كبيػر عمػى متغيػرات الػدـ الكيميائيػة السبب الى 

وىػذا مػالـ ألنيا تحتاج الى عمؿ تدريبي أكثر وبشكؿ يتناسب وطبيعة االداء لالعب السريع )السنتر( 
دريب ومػع حداثػة التػحاليػًا المسػتخدـ الحػديث و التػدريب  تظير نتائجة عمى العينة الضابطة وذلػؾ ألف

فػي وقتنػػا الحػػالي وفػؽ مراكػػز المعػػب التخصصػية ودقػػة أختيػػار الوحػدات التدريبيػػة التخصصػػية الفرديػػة 
كػػاف االحػػرى بالمػػدربيف تػػدريب العبػػييـ عمػػى أسػػاس التخصػػص ومركػػز المعػػب وىػػذا مػػا  والجماعيػػة 

حسػػب وخصوصػػًا التخصػػص  نالحظػػة انخفػػاض مسػػتوى كثيػػر مػػف الالعبػػيف فػػي لعبػػة الكػػرة الطػػائرة 
اكػػز المعػػب اال فػػي حالػػة الفػػرؽ فػػي العػػراؽ وخصوصػػًا المتقدمػػة حاليػػًا فػػي دوري النخبػػة وىػػي تشػػكؿ مر 

نسػػبة قميمػػة مقارنػػة بمعبػػة الكػػرة الطػػائرة فػػي العػػراؽ بشػػكؿ عػػاـ فيحتػػاج التوجػػة الػػدقيؽ نحػػو التخصػػص 
 وبناء المناىج التدريبية وفؽ ذلؾ .

 موعػػػة الضػػػابطة جلمم (لالعػػػب السػػػريع ) السػػػنترلمتغيػػػر تحمػػػؿ االداء  أمػػػا بالنسػػػبة لمفػػػروؽ المعنويػػػة
بشػكؿ عػاـ  القػدراتالتػأثير عمػى مػف قبػؿ المػدرب كػاف ليػا فيمكف أيعاز السبب الى أستخداـ تػدريبات 

اسػػتجابة الجسػػـ إلػػى الجيػػد البػػدني الخػػارجي حيػػث " اف أي جيػػد فيزيػػائي  مػػا ىػػي إاللػػدى الالعبػػيف 
مػع ذلػؾ الجيػد ونػوع الطاقػة المصػروفة فيػو فضػال عػف يؤدى مف قبؿ الفرد يؤدي إلى زيػادة منسػجمة 

  (.4وكما موضح في الشكؿ )،  (1)مستوى المياقة البدنية لمفرد "
 

 

 
 
 
 
 
 

 (4لشكؿ )ا
 يوضح االوساط الحسابية لمتغيرات الدراسية قبؿ التدريب وبعده لممجموعة الضابطة 

                                                 

 .  35ص 1988. ترجمة ، عبد اإللو احمد الجوادي . بغداد . المكتبة الوطنية . عمـ القمب غ جولياف :  -1

0

50

100

150

200

250

           
–        

PLTRDW-CVMCH           
     
      

            

           



 17 

بعذ  بني اجملمىعتني  بعذ اجلهذ عرض وحتهٍم ومناقشت نتائج متغرياث انذراست -4-1
 -:انتذرٌب 

 (6جدول )ال
( المحسوبة وداللة التروق في االختبار البعدي  لمتغيرات Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

 بعد التدريب بين المجموعتين بعد الجهد الدراسة
 وحدات المتغيرات

 القياس
 Tقيمة  الضابطة التجريبية

 المحسوبة
 مستوى
 ع± س   ع± س   الداللة 

 *Ng/ml 4.411 1.641 3.661 1.832 2.732 1.126 أندروفين –هرمون بيتا 
PLT 10ˆ12/L 247.41 35.96 211.21 22.53 4.851 1.111* 

RDW-CV % 66.681 6.362 15.481 1.152 4.137 1.113* 
MCH Pg 27.591 6.436 25.161 2.119 2.389 1.144* 

 *1.111 8 1.824 32.114 1.745 29.124 ثانية عب السنترتحمل االداء لال
 ( 8درجة حرية )معنوي عند * 

أندروفيف( ومتغيرات الدـ  -) ىرموف بيتا( تبيف أف ىناؾ فروؽ معنوية في 6مف خالؿ الجدوؿ )
بيف بعد التدريب (، وأختبار تحمؿ األداء لالعب السنتر  PLT, RDW-CV, MCHالكيميائية ) 

 .  يف التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية المجموعتا
مابيف  أف السبب في ظيور الفروؽ المعنوية افيفسر  افأف الباحث أندروفيف -يرموف بيتالفبالنسبة 

المستخدمة مف قبؿ التخصصية يعود إلى طبيعة التدريبات المجموعتيف ولصالح المجموعة التجريبية 
يا كانت أكثر تركيزًا عمى الخصوصية بشكؿ اكثر دقة تميزت عف تدريبات المدرب بأن افالباحث

التكرار الكبير المبذوؿ مف قبؿ الالعب طواؿ أوقات ء المعب السريع )السنتر( و أعتمدت عمى مزية أدا
المباراة يتطمب مف الالعب بذلؾ أقصى مايمكف لتحقيؽ الفوز وأف طالت مدة المباراة ليذا فأف 

يفرز استجابة لمجيد البدني ويعتقد  أندروفيف -ىرموف بيتاى مستوى مستوى المنافسة أكثر تأثيرًا عم
كثير مف العمماء أف اإلندورفيف ىو المسؤوؿ عف حالة الشعور بالسعادة التي يشعر بيا الالعبوف 
المنتظموف عمى التدريب وعمى الرغـ مف االختالفات الكبيرة في توقيت إفراز اإلندورفيف بيف العب 

 –ؤدي الى أرتفاع ىرموف بيتا يسأف الالعب كمما تحسف أداءه نحو االفضؿ فأنو وىذا يؤكد  وآخر،
إذ اف ميارات ومتطمبات ىذه المعبة تكوف ذات  .أندروفيف مقارنة بالالعبيف االخريف األقؿ تدريبًا 

طبيعة قصوية في الغالب لذا عمدت الباحث إلى استخداـ تدريبات تعمؿ عمى تطوير القدرات ألف 
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ألسس العممية في التدريب تعمؿ عمى تنمية نظـ انتاج الطاقة واف عدـ اتباع ىذه األسس اتباع ا
  (1)العممية في التدريب يساعد عمى تحقيؽ نسبة تطور واالرتقاء بتمؾ القدرات.

( بعد جيد تحمؿ PLTفي حيف كانت الفروؽ معنوية لمتغير عدد الصفيحات الدموية )
عد التدريب بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ويرى الباحثاف االداء لالعب السريع )السنتر( ب

الالعب السريع عمى االداء الفعمي أثناء السبب نتيجة أستخداـ التدريب التخصصي التي يعتمد فييا 
المباريات وبالتالي زيادة  العبء المسمط جسـ الالعب مما أدى الى حدوث زيادة في كفاءة االجيزة 

تحمؿ األداء بصورة أعمؽ مف تكرار أداء الميارات ليا السبب الرئيسي في زيادة  الوظيفية التي كاف
بكفاءة عالية لتشمؿ المتطمبات الخاصة لألداء أذ أف "كفاءة الالعب لمقياـ بتحقيؽ متطمبات األداء 

 .(2) الخاصة بنوع النشاط الممارس دوف ىبوط في إنتاجية وفعالية أدائو عمى طوؿ فترة المنافسة
 الالعب السريع )السنتر(نتيجة تمؾ التدريبات مايسبب زيادة مقدرة  الالعبالتالي يرفع مف كفاءة وب

زيادة عدد الصفائح  وىذا يصاحبة  (3) بقوة بدوف الشعور بالتعب الزائد ألطوؿ فترة ممكنة االداءعمى 
ألؼ  251وية حوالي الدموية أثناء الجيد البدني مقارنة خالؿ فترة الراحة يكوف عدد الصفائح الدم

مف الدـ ، ونتيجة الجيد البدني تحدث زيادة في عدد الصفائح  3( ممـ  1صفيحة دموية كؿ ) 
( أضعاؼ حالتيا في خالؿ فترة الراحة وتكوف الزيادة أكبر لألشخاص  4 – 2الدموية مف ) 

 المدربيف بشكؿ أفضؿ نتيجة أرتفاع فعالياتيـ الحيوية .
فيمكف أيعاز السبب الى  RDW-CVالدـ في القمب واالوعية الدموية أما متغير توزيع كريات 

أستخداـ التدريبات التخصصية لممجموعة التجريبية أدت الى زيادة كمية توزيع كريات الدـ في القمب 
أثناء النشاط البدني يزيد سرياف الدـ تبعا لزيادة شدة الحمؿ البدني حيث يمكف أف واألوعية الدموية 

مرة أكثر مف سرياف الدـ أثناء الراحة ويبمغ مجموع الدـ مف الفرد إلي الفرد  31 - 21يصؿ  مف
عضالت الجسـ أي  2/3لتر/ ؽ عند العمؿ العضمي الذي تشترؾ فيو 21الغير مدرب أكثر مف 

مؿ لتر دـ ويساعد عمي  111كجـ مف الكتمة العضمية فأف معدؿ سرياف الدـ يبمغ حوالي 21حوالي 
لدـ أثناء العمؿ العضمي وجود شبكة غنية بالشعيرات الدموية حيث تساعد في توصيؿ زياد اإلمداد با

كمية أكبر مف األوكجسيف والغذاء لمعضمة وكذا في التخمص مف فضالت الطاقة ولذا فأف العمؿ 
العضمي اإليقاعي يمعب دورا ىاما في عممية الضم العضمي لزيادة عودة الدـ إلي القمب أثناء العمؿ 

                                                 

، محمػػد كػػاظـ خمػػؼ: تػػأثير مػػنيج تػػدريبي مقتػػرح فػػي تطػػوير بعػػض القػػدرات البدنيػػة والوظيفيػػة الخاصػػة بالعبػػي الكػػرة الطػػائرة -1
 .112، ص  2111رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

 .427، ص2111جامعة الموصؿ، دار الكتب  كرة اليد، ضياء الخياط ونوفؿ محمد الميالي:  -2
 . 22،ص.2118،الدار الجامعية لمطباعة ،بغداد  التعميـ والتدريب الرياضي في لعبة المصارعة حمداف رحيـ الكبيسي:  -3
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وذلؾ ألف الجيد الذي يبذلة العب الكرة الطائرة ىو جيد مرتفع نتيجة التغيرات التي تحدث  العضمي
اثناء المباراة مف خالؿ الظروؼ المختمفة التي يمر بيا الالعب السريع مثؿ أداء الضرب الساحؽ 

او السريع بقوة وبأكثر مف مرة أو قيامة بحائط الصد أكثر مف بقية الالعبيف في أكثر مف مكاف 
الدفاع عف الممعب وكذلؾ الركض السريع نحو الكرات المرتدة ألرجاعيا او القياـ باألرساالت القوية 
ىذة كميا ظروؼ يمر بيا الالعب السريع )السنتر( في الكرة الطائرة وىذا الجيد الذي يقوـ بة 

ذا بدورة يوثر الالعب مف خالؿ المباراة  يؤدي الى حدوث استجابات في األجيزة الحيوية لمجسـ وى
، أذ أف الجيد لممنافسة في توزيع كريات الدـ في القمب واالوعية الدمويةبشكؿ واضح عمى مستوى 

لعبة الكرة الطائرة يتطمب قدرًا كبيرًا مف الطاقة التي تعمؿ عمى تعويض المفقود منيا نتيجة زيادة 
       ذائي في خاليا الجسـ معدؿ أستيالؾ االطاقة والتحسف الذي يطرأ عمى عمميات التمثيؿ الغ

 . ( 1)إلنتاج الطاقة 
خداـ تفيعزو الباحث السبب الى أس MCHأما الفروؽ المعنوية  لمتوسط الييموكموبيف 

يعود عب السريع )السنتر( ة وأعتمادىا عمى تماريف تتناسب واألداء الفعمي لاليالتدريبات التخصص
بالييدروجيف لتخفيؼ  ةلجيد الالىوائي نتيجة ارتباطاإلنخفاض في مستوى ىيموكموبيف الدـ بعد ا الى

شدة الحموضة التي قد تسببيا ايونات الييدروجيف المتحررة أذ يعمؿ الييموكموبيف المحافظة عمى      
 (PH  الدـ ضمف الحدود الطبيعية إذ أف ثاني اوكسيد المتحرر في الخاليا العضمية نتيجة الجيد )

جة العضمية لالعب السنتر )السريع( يتفاعؿ مع الماء مكونا حامض الالىوائي الحاصؿ عمى األنس
الدـ بشكؿ بسيط ، واف ىذه العممية تتـ في الكريو الحمراء وبعد أف  PHالكاربونيؾ الذي يغير مف 

 +Hوايوف الييدروجيف   -Hco3 فييا يتأيف ليتحوؿ مرة أخرى إلى البيكربونيت H2CO3يتكوف 
ألطوؿ مدة ممكنة قريبا مف الحالة السوية ، أما   -Hco3عمى تركيز  وبذلؾ مف الممكف المحافظة

إلى  Hbفيتـ درؤىا عف طريؽ اكتساب جزئ  H2CO3ايوف الييدروجيف المتحرر مف عممية تأيف 
 :( 2)وكما في المعادلة األتية HHbالييدروجيف وبذلؾ يتحوؿ إلى 

                         HHb     + Hb H+ 
وبيف يعمؿ عمى وفؽ عممية كفاءة الدرء وبما أف الالعبيف يؤدوف جيد تحمؿ الىوائي وبذلؾ الييموكمو 

يحدث تراكـ لحامض الالكتيؾ في الدـ بعد الجيد لكف ىذا الدرء يكوف أكثر فعالية بعد التدريب وفؽ 
                                                 

، المؤتمر العممي " واقع الرياضة تأثير العمؿ البدني اليوائي والالىوائي عمى أستجابة ىرمونات بالزما الدـ عبد الرحمف عبد الحميد :  -3
 .21، ص1999العربية وطموحاتيا المستقبمية ،  جامعة األمارات العربية المتحدة ،

، 1997ترجمة ) صادؽ الياللي ( منظمة الصحة العالمية  المرجع في الفيزيولوجيا الطبية ،ىوؿ :  غايتوف و( 2)
 .  461ص
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لمروره بأكثر مف نظاـ طاقة ما جعؿ ىناؾ فسحة لتطور كفاءة عمؿ  التدريب التخصصي
ومف ثـ  بالمجموعة الضابطةوبيف وبالتالي عممية االنخفاض بعد التدريب كانت اقؿ مقارنة الييموكم

 .PH (1 )تقميؿ مف تراكـ حامض الالكتيؾ بالدـ والمحافظة عمى االس الييدروجيني 
فيمكف أيعاز  لتحمؿ األداء لالعب السنتر )السريع(أما بالنسبة لمفروؽ المعنوية بيف المجموعتيف 

ثر عمى القدرات ؤ التالي تبو  لممجموعة التجريبيةالىوائية تخصصية أستخداـ تدريبات  السبب الى
ات ذي شدة عالية عمى أف تتكرر ىذه بريداستخداـ تفأف   الكرة الطائرةفي لعبة لعبة الالىوائية 

يذه ات مرات عديدة متتالية إذ تكوف شدة التمريف متناسبة مع اوقات الراحة لكي يتحقؽ تطور لبريدالت
القدرات الالىوائية ومف خالؿ التكيؼ الوظيفي الحاصؿ  ينتج زيادة في نشاط االنزيمات المسؤولة 
عف انتاج الطاقة الىوائيًا لذلؾ يجب مراعاة اختبار تمرينات مناسبة مف إذ الشدة وعدد مرات التكرار 

عضاء واجيزة الجسـ إذ إف حامض الالكتيؾ أحد األسباب الميمة في زيادة كفاءة اأذ ،  ومدد الراحة
ف المدخؿ العممي و ،  (2) إف زيادة الالكتات بالدـ يصاحبيا زيادة في نشاط بعض الوظائؼ الحيوية ا 

لتحديد اتجاه حمؿ التدريب يتوقؼ عمى معرفة نظاـ االمداد بالطاقة االساسي" لذلؾ يعد التدريب وفؽ 
في عمى االرتقاء بمستوى الالعبيف انظمة الطاقة مف أفضؿ طرائؽ التدريب الحديث التي تساعد 

  (.5وكما موضح في الشكؿ ) .3 الكرة الطائرة
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