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  : التعرف بالبحث-1
 المقدمة وأهمية البحث :-1-1
 الطووائرة يرجووى الووى التخطوويط السووليم فووي مختلووف الفعاليوواا الريانووية ومناووا لعبووة الكوورة حاصوولأن التطووور ال   

فوي العلووم ااساسوية والمصواحبة للتربيوة نتوائ  البحووث والدراسواا مسوتندا  علوى  الةوفع علميةعلى أسس المبني 
، وأن علووم التوودريب الريانووي واحوود موون العلوووم التووي واوور فووي ووول التطووور التقنووي وأرتباطووة بنوريوواا الريانووية 

  أفنل . نجازااإالبدني والمااري لتحقيق  األداءتطوير  إلىوقواعدها ، ويرجى هذا الترابط  األخرىالعلوم 
التووي يوورتبط تطووور مسووتوى أداء اعبياووا بالقوودراا الوويفيووة والبدنيووة  األلعووابولعبووة الكوورة الطووائرة واحوودة موون     

المناه  التدريبيوة الحديثوة والتعورف علوى  اعتمادوالخططية والنفسية وغيرها ، مما يحتم على الباحثين والمدربين 
علووى الحالووة التدريبيووة ططيووة والبدنيووة ، وموون خوونل الوقوووف خالمااريووة والمسووتوياا وقوودراا النعبووين الوويفيووة و 

توياتام ألن ااختباراا هي " إحودى وسوائل لنعبين ينبغي ااستعانة بااختباراا والقياساا المناسبة لمعرفة مس
والمراحل العمرية التقويم والقياس والتشخيص والتوجيه في المناه  والبرنام  والخطط المختلفة لجميى المستوياا 

 . (1)فاي تقوم بدور المؤشر ، وتشير بونوح إلى مدى التقدم والنجاح في تحقيق األهداف المونوعية " 
وشوووعورهم بنووورورة التعووورف علوووى قووودراا اعبوووي الكووورة الطوووائرة الوويفيوووة والبدنيوووة  ينومووون خووونل رغبوووة البووواحث

الفنوي لاوم توي تقوف حوائن  دون تقودم مسوتوى أداء ومعداا تقدمام وتقويماا ، والوقوف علوى بعوا المسوبباا ال
أفنول  إلوىوخصوصا  في بعا القدراا الوويفية والماارية ، وبالتالي تحسين مستوى أداء هذه القدراا وصوا  

في حل المشكنا الميدانية التي تعكوس فوي ذلو  الذي يجعل هذا البحث يساهم مساهمة جادة  األمر،  إنجازاا
 بة الكرة الطائرة تحديدا  .تردي النتائ  في لع

 

 :مشكلة البحث  1-2
روح  فوي لعبوة الكورة الطوائرة ألناوا تعود األساسويةأن ماارة النربة الساحقة هي أحودى الماواراا الاجوميوة       

وتعود الفووز ،  إحورازاللعبة ، أذ تعمل على تفوق الفرق والحصول علوى نقطوة مباشورة مون نقواط المبواراة وبالتوالي 
والنوام الاووائي  التوي تعتمود  ةالنهوائيذاا العمل المناوب لنوامين هما ) نوام الطاقة  األلعاببة من هذه اللع

علوى كفوواءة عموول العنوونا والجاوواز العصوبي ، وموون هنووا تكموون مشووكلة البحوث بوجووود تفوواوا فووي مسووتوى أداء 
العنقووة بووين  القيووام بدراسووة إلووى ونثالمبوواراة ، ممووا دفووى البوواح وأشووواطاعبووي الكوورة الطووائرة خوونل الشوووط الواحوود 

الووويفي  األداء) النهوائيوة   ودقوة أداء ماوارة النوربة السواحقة والوقووف علوى مسوتوى بعا القدراا الوويفية 
 والبدني والمااري لنعبين ، وما يجب أن يكونوا عليه مستقبن  .

 :البحث  أهداف  1-3

                                                 

طورق  –األعوداد والبودني  –ومكوناتاوا األسوس النوريوة  ة: اللياقة البد نيوكمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسانين   1)
 . 267، ص 1997 ، دار الفكر العربي، ، القاهرة 1،ط  القياس
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 اارية لدى اعبي الكرة الطائرة .التعرف على قيم بعا القدراا النهوائية والم .1

 النربة الساحقة بالكرة الطائرة. التعرف على العنقة بين بعا القدراا النهوائية ودقة ماارة .2

 

 فروض البحث :  1-4 
 النهوائية والماارية لدى اعبي الكرة الطائرة .القدرة لقيم  إحصائيةوجود عنقة ذاا دالة  .1

بالكرة  ااداء المااري النرب الساحقالنهوائية ودقة  بين القدرة إحصائيةوجود عنقة ذاا دالة  .2
 الطائرة .

 

 :مجاالت البحث   1-5
 /جامعة القادسية .كلية التربية الريانية طنب المرحلة الرابعة / :المجال البشري    1-5-1
  .عة القادسيةجام/ في كلية التربية الريانية الريانية المغلقة :القاعة  المجال المكاني 1-5-2
 م .  1/4/2007   ولغاية  10/11/2006من للمدة  المجال الزماني :-1-5-3
 
 الدراسات النظرية والمشابهة  -2
 الدراسات النظرية : 2-1
 الكفاية الوظيفية لالعبي الكرة الطائرة : 2-1-1
ويفيوة التوي يمتواز باوا الفورد أصبح واجبا  على جميى العاملين في مجال التدريب الريانوي معرفوة القودراا الو    

معنووي " أذ الريانووي عوون طريووق أجووراء بعووا القياسوواا البدنيووة والمااريووة والفسوويولوجية الخاصووة بنووو  النشوواط ال
 األداءالجسم وأعنائه المختلفة بموا ينومن التناسوق والتكامول فوي  أجازةيرها الشامل في تأثتتميز الكرة الطائرة ب

الماهر على مقدرة النعب لتشكيل أونا  جسومة فوي  األداءالمختلفة ، ويعتمد  ةاألساسيأثناء تطبيق المااراا 
مسووتوياا متباينووة موون القوووى بالمقوودار الصووحيح والمناسووب لنووو  الماووارة ، وهووذا يتطلووب أن  اسووتخدامالفووراع علووى 

مختلفووة موون ال األنوووا يكووون النعووب علووى مسووتوى عووال  موون الكفايووة البدنيووة والوويفيووة التووي تمكنووه موون تطبيووق 
 .  1)" األداءالمااراا بمستوى عال من الدقة والفاعلية والكفاية العنلية أثناء 

 ةالتعرف على القدراا الوويفية التي تميز اعب الكرة الطائرة وتونيح مدى قدراتو نروريلوقد أصبح من ا   
وصواا الوويفيوة ونتائجاوا هوي على وفق كفايتوه الوويفيوة فااختيواراا والفحته على تحمل أعباء التدريب وبرمج

تتميووز لعبووه و ،   1)"ين علووى وفووق المؤشووراا الوويفيووة لووهعنموة دالووة علووى موودى منئمووة الفوورد لممارسووة نشوواط معوو
                                                 

، القاهرة ، مطبعة روز  ااسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياسمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم :   1)
 . 33-32، ص 1997،  2اليوسف ، ط

نعمووة محمووود عطيووة : تووأثير أشووواط مبوواراة الكوورة الطووائرة فووي بعووا القوودراا الوويفيووة والبدنيووة ، أطروحووة دكتوووراه ،   1)
 . 13،  ص  2002غداد ، كلية التربية الريانية ، جامعة ب
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بقيووة األلعوواب والفعاليوواا الريانووية األخوورى بووأن برامجاووا التدريبيووة تبنووى علووى أسوواس إنتووا  مثوول الكوورة الطووائرة 

  المصوودر الوورئيس جنتووا  الطاقووة فووي الخليووة العنوولية وهووذا  ATPسووفاا )الطاقووة ، ويعوود ثنثووي أدينوسووين الفو 
يحتووا   ذل كووو اانقبوواا العنوولي ، مثوول المركووب مخووزون فووي خنيووا الجسووم العنوولية للقيووام بالووووائف الحيويووة 

احتيوووا  العنووولة وطبيعوووة األداء الماووواري مووون أجووول تحميووول أعبووواء   اعوووب الكووورة الطوووائرة إلوووى هوووذه الووونوم تبعوووا  
دريب ، لذا أصبحا برام  التودريب الريانوي كلاوا تبنوى علوى أسوس نووم إنتوا  الطاقوة لرفوى مسوتوى األداء ، الت

  " أن النسب المئوية لتنويم إنتا  الطاقوة فوي الكورة الطوائرة هوي ) 1993 أبو العالء عن فوكس) هذا ما أكده 
ا النكتيوو  ولنأوكسووجيني و)   موون نوووام حووام %5  موون النوووام الفوسووفاجيني وحوواما النكتيوو  و)  80%
 .  2)"  ي  من النوام األكسوجين 15%
 
 مهارة الضربة الساحقة : 2-1-2
في لعبة الكرة الطائرة والسنح الاجومي القووي والنتيجوة الناائيوة لجاوود الفريوق  األساسيةتعد أحدى المااراا    

 .  3)" % 75" تشكل نسبة نجاحاا  األخرىاراا النقاط مقارنه بالما ف تحقيق األولىبأكمله ، أذ تحتل المرتبة 
النقاط أو الصوعوبة دفوا  الكورة مون قبول الفريوق المنوافس علوى الورغم  إحرازوقد تجلا أهمية هذه الماارة في     

نااءمن وجود حائط الصد والتشكينا الدفاعية  التوي  األهميوة، وبوالنور لاوذه  اجرسوالاللعب لصالحة وتغير  وا 
 :  4)بمواصفاا تشمل     ونوعية خاصة من النعبين الذين يتمتعون  كفاءة عال من القدرااتتطلب مستوى 

 طول قامة الجسم الكلي . .1

القوة اانفجارية العالية في القفز والنرب لعنونا الورجلين والوذراعين التوي تتمثول بالودفى بوالرجلين إلوى  .2
 أن تصل في أقصاها برسغ اليد )الكف  .

  تهسم لبداية الاجوم ليتمكن من خدا  المنافس ومباغتة واربا  حركجتي يمتلكاا الالسرعة الحركية ال .3

قوووة عنوونا الجووذ  والووبطن لمووا لاووا موون أهميووة كبوورى فووي تنفيووذ الحركووة وبمووا أن المجموعووة العنوولية  .4
للجوذ  هووي حلقووة الوصول بووين الطوورف السووفلي والصودر وحووزام الكتووف والووذراعين لوذا فعنوود اسووتخدام النقوول 

ي لاذه األجزاء وبشكل صحيح وانسيابية كبيرة ستؤدي إلى خدمة األداء الماواري للنوربة السواحقة الحرك
. 

                                                                                                                                                                            

،         1997 ، القوواهرة ، دار الفكوور العربووي ، : التوودريب الريانووي واألسووس الفسوويولوجية  أبووو العوون احموود عبوود الفتوواح 2) 
 . 85-83ص 

لطائرة ، رسالة   ديمن فر  كريم :الدفا  عن الملعب وااعداد للنرب الساحق وعنقتاا باانجاز في الكرة ا3) 
 . 28، ص  1999ماجستير ، كلية التربية الريانية ، 

،          199،السعودية ،  م 2000ولغاية  1998القانون الدولي للكرة الطائرة من ااتحاد السعودي للكرة الطائرة:  4)
 . 38ص 
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 القدرة على التوقى والتوقيا الجيد والرشاقة في الوثب والنرب . .5

 التوافق العنلي العصبي بين عناصر الحركة والمرونة الحركية . .6

ق التوي توجود باوا ثغوراا موى منحووة تحركواا وأداء الدقة في األداء والذكاء في توجية الكرة إلى المناط .7
 الذي يأتي من خنل الخبرة والممارسة .الفريق المنافس 

المحافوووة علووى التوووازن فووي إثنوواء نوورب الكوورة والقوودرة علووى الابوووط الصووحيح ليتجنووب ارتكوواب أخطوواء  .8
 قانونية ، وهذا يتطلب اجحساس بالمسافة والمكان .

 قيام بالاجوم أو بخدا  حائط الصد الذي يمكنه من تحقيق أفنل النتائ  .بالنفس عند الثقة العالية  .9

قووووة انووودفا  النعوووب وحرصوووة علوووى ااسوووتمرار فوووي التووودريب المعتمووود علوووى اسوووتخدام الطرائوووق العلميوووة   .10
 الحديثة للوصول إلى المستوى المطلوب جتقان الماارة واألداء الخططي لاا .

بون باذه المواصفاا من أجب نرب الكرة وتسجيل النقاط وأثار حمواس وأن معوم اعبي الكرة الطائرة يرغ
المشاهدين وتصوفيق الجماوور لتلو  النوربة التوي تعطوي إحسواس القووة المندفعوة مون خونل يود ذلو  النعوب 

  .النارب 
 

 :كرة الطائرة المراحل األداء الفني لمهارة الضربة الساحقة في  2-1-2-1
ربة السوواحقة تتميووز موون غيرهووا موون الماوواراا بمراحوول أدائاووا الحركووي الووذي يووتم فوور  أن ) النوو ألووينيؤكوود     

نصوف  إلوىبالوثب عاليا  ونرب الكرة مون أعلوى نقطوة لتعبيور الشوبكة موى دقوة توجيااوا لتصول بقووة وسورعة 
 ومن اجل أن يكوون األداء متكوامن  يجوب تقسويم األداء الحركوي لماوارة النوربة السواحقة،   1)الملعب األخر 

 إلى مراحل فني مترابطة هي :
 مرحلة ااستعداد ) التايؤ . .1

 مرحلة الخطوط التقريبية ) ااقتراب  . .2

 مرحلة اارتقاء ) الناوا  . .3

 مرحلة النرب ) التنمس مى الكرة  . .4

 مرحلة الابوط . .5

 

 أنواع مهارة الضربة الساحقة : 2 -2-1-2
ق فوي الكورة الطوائرة تقسويم أنووا  الصورب السواح علوى  2)وسوعد الجميلوي  (1)يتفق كون  مون عقيول الكاتوب 

 الحديثة الى :
                                                 

 . 31، ص 1990، منشاة المعارف ،  ، اجسكندرية الكرة الطائرة دليل المعلم والمدرب والنعبألين وديى فر  ،   1)

، جامعة بغداد ، مطبعة وزارة التعليم العالي ،  الكرة الطائرة التكني  والتكتي  الفرديعقيل عبد اهلل الكاتب :    1)
 . 78-75، ص  1987
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 الي   .عالنرب الساحق المواجه ) ال .1

 النرب الساحق بالدوران . .2

 النرب الساحق الجانبي الخطاف . .3

 النرب الساحق من الملعب الخلفي . .4

 النرب الساحق بالجذ  . .5

 

جراءاته الميدانية  -3  منهج البحث وا 
 :منهج البحث  -3-1
 . استخدم الباحث المنا  ألوصفي لمنءمته حل مشكلة البحث وصوا  لتحقيق األهداف     
 
 :مجتمع وعينة البحث  -3-2
          طالووووووب يمثلووووووون فريووووووق جامعووووووة القادسووووووية بووووووالكرة الطووووووائرة للعووووووام الدراسووووووي12البحووووووث ) مجتمووووووىشووووووملا    

  طالووووب وذلوووو  ألجووووراء التجربووووة 2م )عينووووة بالطريقووووة العمديووووة وقوووود أسووووتبعد موووونا اختيووووارم وتووووم  2006-2007
، كمووا    %83بنسووبة )   طوونب فقووط10أجووري البحووث علوويام )الووذي للعينووة ، وبلووغ العوودد الكلووي ااسووتطنعية 

 والوزن والطول لعينة البحث تراوحا بوين التدريبي كما أن معامل االتواء لكل من العمر  1مبين في الجدول ) 
 .  3) أاعتدالينى   وأن المجموعة تقى تحا المنح±1)
 
 

  1جدول )
 بمتغيراا الدراسةيبين المعلوماا الوصفية المتعلقة 

 الوسائل ااحصائية     
 

 القياساا

الوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

معامل 
 االتواء

 أقل قيمة أعلى قيمة

 1.67 1.9 - 0.49 0.08 1.82 )سم الطول الكلي  
 67 85 - 0.73 5.33 78 الوزن )كغم  

                                                                                                                                                                            

،    1997ل ، ، ليبيا ، منشوراا السابى من أبري 1، ط لكرة الطائرة تعليم وتدريب وتحكيمسعد حمادي الجميلي : ا   2)
 . 73ص 

 112ص     ،  1978، القواهرة ،  ااحصواء ، مؤسسوة ااهورامشبيجل فوزي ترجمة شعبان عبد الحميد شوعبان :   3)
. 
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 2 4.5 - 0.36 0.75 3.35 العمر التدريبي ) سنة 
 854.56 1214.17 0.28 130.52 1023.89 القفز العمودي لسارجنا
 40 50 0.16 3.23 44.7 النرب الساحق القطري
 42 55 0.19 3.89 46.5 النرب الساحق الخطي

 
 
 أجرأءات البحث الميدانية :-3-3
 :حث ستخدمة في الباالختبارات الم -3-3-1

  (1) تجنلسار اختبار الوثب العمودي : 

 الغرض : 
 القصيرة . ةنهوائيال/ الفوسفاجينية  الناوكسجينيةقياس القدرة  .1

 

  هوائية  :لن) االناوكسجينيةويستخدم المعادلة التالية لحساب القدرة 
 مسافة القفز     × وزن الجسم   × 2.21=  الناوكسجينيةالقدرة                

 
  (2)دقة الضرب الساحق القطري اختبار : 

 الغرض : 
 القطري األتجاةقياس دقة النرب الساحق في 

  (1)دقة الضرب الساحق الخطي اختبار : 

 الغرض : 
 قياس دقة النرب الساحق في اتجاهاا مستقيمة .    
 
 : األسس العلمية لالختبارات المقترحة -3-4
 صدق االختبارات  -

                                                 

مركز الكتاب للنشر ، ، لقاهرة ا، 1في الريانة ، ط  ألبدني  محمد نصر الدين رنوان : طرق قياس الجاد 1)
 . 127-123، ص  1998

نشر ، ، مركز الكتاب لل ااسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياسين و حمدي عبد المنعم : صبحي حسانمحمد    2)
 . 206، ص 1997مصر ،

 . 206، ص 1997صبحي حسانين و حمدي عبد المنعم : مصدر سبق ذكرة ، محمد    1)
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وبما ،    2)ااختبار في قياس الصفة التي يريد قياساا فعن   إمكانيةباراا هو التعبير عن إن صدق ااخت    

المووراا لاوووذا لجوووأ  نان الثبوواا يعتمووود علووى جووووهر الووودرجاا لعينووة ااختبوووار إذا أعيووود الووى نفوووس األفووراد عووودد مووو
     مووول الثبووواا كموووا فووويالبووواحثون علوووى اسوووتخدام معامووول الصووودق الوووذاتي الوووذي يعتمووود علوووى الجوووذر ألتربيعوووي لمعا

 .  2الجدول )
 
 ثبات االختبارات  -  

الواهرة التي ونى من اجلاا ، إذا يعتمد  هب سبثباا ااختباراا هي مدى الدقة أو األتقان الذي يقييقصد     
مختلفووين علووى ان يعطووي نفووس النتووائ  أو ثبوواا ااختبووار علووى تطبيقيووة علووى نفووس اافووراد لموورتين فووي اليووومين 

لاذا تم ايجاد معامل الثباا عن طريق اجراء ااختبار مورة ثانيوة لونفس اافوراد كموا فوي الجودول  ،  3) ب لاامقار 
(2  .  
 
 موضوعية االختبارات -

هوذه  مون قبول الحكوم او القوائم بااختبواراا وان مالمونوعية : هوي اابتعواد عون التميوز والتعصوب فوي التقيوي    
لاووذا لجووا البوواحثون الووى أيجوواد مونوووعية ااختبوواراا موون خوونل أخووذ راي ونوووح الااختبوواراا تعتموود البسوواطة و 

   .2حكمين وأيجاد عنقة أرتباط بيناما كما في الجدول )
 
 
 

  2جدول )
 يبين المعامنا العلمية

معامل الصدق  معامل الثبات اراتاالختب
 الذاتي 

 الموضوعية

القفز العمودي 
 لسارجنا

0.83 0.91 0.84 

                                                 

 163ص   ، 1984،  قيس ناجي وبسطوسي أحمد : ااختباراا والقياس وميداني ااحصاء في المجال الرياني  2)
. 

، دار الفكر  القياساا في التربية الريانية وعلم النفس الريانيمحمد حسن عنوي ومحمد نصر الدين رنوان :   3)
 . 278،ص  2000العربي ، القاهرة ، 
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لساحق النرب ا
 القطري

0.92 0.96 0.84 

النرب الساحق 
 الخطي

0.88 0.94 0.85 

 
 : التجربة الرئيسية - 6 - 3

) الطوول الكلوي للجسوم ،  أخوذ القياسواا الجسوميةا البحث من قبل الباحثون عون طريوق تم تنفيذ أجراءا        
ث والتي شملا أختبواراا القفوز العموودي الوزن والعمر التدريبي   لعينة البحث وأجراء ااختباراا الخاصة بالبح

لسارجنا لقياس القدرة النأوكسجينية الفوسفاجينبة القصيرة وأختبار دقة ااداء المااري للنرب الساحق القطري 
  وبعدها درسا العنقة بين المتغيراا اعنه .وأختبار دقة ااداء المااري للنرب الساحق الخطي 

 
 الوسائل اإلحصائية :  -7  - 3
 .  1) آاتيةاستخدم الباحث الوسائل اجحصائية   

  . الوسط الحسابي 

 . النسبة المئوية 

 . اانحراف المعياري 

    .  معامل اارتباط البسيط 

 . معامل االتواء 

 
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4
 الهوائية ومهارة الضربة الساحقة القطرية :القدرة ال اختبار نتائجعرض  4-1
القفوز العموودي لسوارجنا  باختبوار  قيمة معامول اارتبواط بوين القودرة النهوائيوة المتمثول 3) يبين جدول   

 ألنرتبواطة بو حسومعنووي حيوث كانوا القيموة الم اارتباطوماارة النربة الساحقة القطرية ، أذ كان معامل 
موون  اكبوورويواوور وانووح لوودينا إن قيمووة الدرجووة المحسوووبة هووي   0.776انووا )فك هألجدوليوو إمووا  0.831)

                                                 

،  التطبيقاا اجحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الريانيةياسين وحسين محمد عبد :  وديى   1)
 . 310-102، ص 1999صل ، دار الكتب للطباعة و النشر ، المو 
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ار معنويوة اارتبواط بوين القفوز العموودي لسوارجنا والنورب السواحق ووهذا ما ي هألجدوليقيمة الدرجة 
وهذه العنقة تؤكد بأن القفز العموودي لسوارجنا   8  ودرجة حرية )0.05القطري وتحا مستوى الدالة )

انووحة موون خوونل  القوودرة  الناوكسووجيني التووي يؤدياووا النعووب خوونل عمليووة القفووز العمووودي لووه عنقووة و 
العموول الناوكسووجيني بووين القفووز العمووودي لسووارجنا والنوورب السوواحق القطووري  هلسووارجنا ونتيجووة لتشوواب

ة القوودر  أسوواسعمليووة تنفيووذ النوورب السوواحق القطووري تقوويم علووى  ألناووا ةأواوور ذلوو  اارتبوواط بعنقووة معنويوو
تعتموود متطلبوواا اعووب كوورة الطووائرة  إنكمووا ذكرنووا . علمووا   ةوانووح ةالناوكسووجينية وبالتووالي تواوور عنقوو

  بينموووووووا تشوووووووكل القووووووودرة %85تشوووووووكل القووووووودرة الناوكسوووووووجينية نسوووووووبة ) إذ)) علوووووووى القووووووودرة الناوكسوووووووجينيه
 . 1)  من نسبة مساهمة نوم الطاقة في الكرة الطائرة    %15نسبة ) ةالناوكسجيني

  3دول )ج
 يبين معامل اارتباط بين القفز العمودي لسارجنا والنرب الساحق القطري

القفز 
العمودي 
 لسارجنا

النرب الساحق 
 القطري

 الدالة الجدولية المحتسبة
 معنوي * 0.576 0.831

 ( 8  ودرجة حرية  0.05قيمة اارتباط تحا مستوى دالة . 
 

العامل الحاسم في ماواراا  تعتبر هذة القدرة إذ ، ةاألساسي ألبدنيها تعرا القدرا اانفجاريةالقوة  إن    
مسوافة عموديوة  أعلوىيحقوق فياوا النعوب  إنوالتوي يجوب  أنواعاواالساحقة باختنف  ألنربهمناا ة مختلف

 هذه الماارة ، أن اختيار القدرة الناوكسجينية الذي اعتمد الباحثون يعتمد علوى الووزن ألداءممكنة تمايدا  
وثابوووا الجاذبيوووة ومسوووافة القفوووز التوووي يحققاوووا النعوووب فزيوووادة الكتلوووة العنووولية والوووزن يزيووود مووون اسوووتان  

توودريباا خاصووة فووي القوودرة الناوكسووجينية النعووب  إعطوواءالباحووث علووى نوورورة لووذل  يؤكوود  األوكسووجين
ري وتعتمود ذلو  والرقي في تحقيق الماارة العالية في النرب الساحق القطو اجنجازلغرا تحقيق مستوى 

أو غيورة مون واعتماد اختبار سوارجنا لنعبين من خنل ااختباراا اليومية التقويمية  من خنل العملياا
يعطينوا التأكود ااختباراا التي تعطي مستوى وانح على مستوى النعبين في تلو  الماواراا الماموة مموا 

لنعووب الكوورة  بفووي بوورام  التوودري أساسووي توودخل بشووكل إنعلووى الموودربين ااهتمووام باووذه القوودرة التووي يجووب 
    الطائرة .

 

                                                 

 .79، ص 1998اهلل ألبساطي : أسس وقواعد التدريب الرياني وتطبيقاته ، اجسكندرية ، أمر   1)
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 :مستقيمة عرض نتائج اختبار القدرة الالهوائية ومهارة الضربة الساحقة ال 4-2
يونووح العنقووة المعنويووة بووين القفووز العمووودي لسووارجنا وماووارة النوورب    الووذي4)موون خوونل الجوودول   

  وهووذا يوودل علووى 0.576 أمووا الجدوليووة فكانووا )0.823حيووث كانووا القيمووة المحسوووبة ) مسووتقيمالسوواحق ال
إن القيمة المحسوبة اكبر مون الجدوليوة مموا يعطوي دالوة علوى معنويوة العنقوة أارتباطيوه بوين ااختبوارين 

  وفووووي حقيقووووة األموووور إن هووووذه الماووووارة نتيجووووة لتكتيكاووووا 8  ودرجووووة حريووووة )0.05وتحووووا مسووووتوى الدالووووة )
ياا النعب والتي من خنلاوا تحقيوق نقطوة فلوذل  يعتمود علوى تأدياوا الوانح من خنل الصعوبة التي يؤد

وكلمووا اسووتطا  النعووب إن يصوول بتطوووير قدرتووه ، وهووي أساسووا  تعتموود علووى توودريباا القوودرة النأوكسووجينية 
 الناوكسجينية كلما استطا  إن ينفذ النرب الساحق بشكل جيد وقدرته عالية من التصرف . 

  4جدول )
 ارتباط بين القفز العمودي لسارجنا ومااراا النرب الساحق الخطييبين معامل ا

القفز العمودي 
 لسارجنا

النرب الساحق 
 المستقيم

 الدالة الجدولية المحتسبة
 معنوي * 0.576 0.823

  ( 8  ودرجة حرية  0.05قيمة اارتباط تحا مستوى دالة . 
 
قوووة انفجاريووة عاليووة كووذل  الووى قوودرة علووى اارتفووا  حيووث إن العموول فووي هووذه الماووارة الصووعبة يحتووا  إلووى  

فوق الشبكة للقدرة على تنفيذ النربة السواحقة وكول هوذا يوؤثر مون خونل عملوة القودرة الناوكسوجينية وبموا 
 إن تعتمد على هذه القدرة التي تكون بأزمان قصيرة جدا  ألن متطلباا الماارة تحتا  الى ذل  .

بعوود بدايووة العموول العنوولي ، ويمكوون ثانيووة  0.7إلووى  0.5القصوووى خوونل فتوورة )) تواوور القوودرة النهوائيووة  
غير المدربين بينما يمكون إن يحوتفو باوذا المسوتوى مون  األشخاصثانية لدى  15 – 7ااحتفاو باا لفترة 

  . 1)ثانية     30 - 25لدى الباحثين ذوي المستوياا العالية لفترة تصل إلى  األداء
الوو  تووأثير للقوووة اانفجاريووة فووي تحقيووق القوودرة النهوائيووة موون خوونل القفووز العمووودي كمووا إن ننحووو هن   

  إن 1999لسوووارجنا وهوووذا موووا يحتاجوووة النعوووب خووونل عمليوووة النووورب السووواحق وكموووا يؤكووود )نووواجي ، 
التموارين النمركزيوة إذ توؤدي هوذه التموارين في ااختباراا القوة اانفجارية التوي تسوتخدم التطور الحاصل 

ذ إن مقوووودرة العنوووولية  األليووووافلووووى إطالووووة إ موووون جوانباووووا وهووووذا بوووودورة يووووؤدي الووووى زيووووادة قوتاووووا وسوووورعتاا وا 

                                                 
 . 33، ص 1997دار الفكر العربي ،  التدريب الرياني األسس الفسيولوجية ،أبو العن احمد عبد الفتاح :   1)
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المطلووب  األساسويةالحركوة  باتجواةفوي حركوة عكوس كبر قوة في اقل من بصور ا إنتا العننا على 
  . 2)تنفيذها 
 كورة الطوائرةالفي لعب دمة هذه المااراا المستخ أهميةيتنح لنا السابقتين ن منحوة الجدولي لومن خن
حيوث تعورف الفووز الكامول فوي مبواراة  أونقطوة  أخوركثيور مون المواقوف فوي بالغة فوي حسوم  أهميةوكم لاا 
" الماارة األساسية والاجومية في الكرة الطائرة أذ يثب النعب وينرب الكرة بسرعة من فووق الشوبكة إلوى بأناا 

 .  3)ملعب المنافس وبطريقة قانونية " 
ذا مووا يؤكووود علووى معنويوووة اارتبوواط بووين ماوووارة النوورب السووواحق القطووري والخطووي موووى القفووز العموووودي وهوو

السووووواحق وكوووووذل  يمثووووول ااختبوووووار للقووووودرة  بالحركوووووي لماوووووارة النووووور  األداء أتجووووواةيمثووووول  ألنوووووةلسوووووارجنا 
))                       ب عنود تنفيوذ ماوارة النورب السواحق  ، لنعوالناوكسجينية في العمل الووويفي 

بوأن برامجاوا التدريبيوة تبنوى علوى  األخورىوالفعاليواا الريانوية  األلعوابمثل بقية تتميز لعبة الكرة الطائرة 
 . الطاقة    إنتا  أساس

 ةالنهوائيوووبوووين القووودراا  أارتباطيوووهإذا  يؤكووود الباحثوووان تحقيوووق الاووودف مووون خووونل الحصوووول علوووى العنقوووة 
العنقوة المعنويوة بوين  إيجوادالباحثوان مون خونل قود تحقوق و ي ، اا النورب السواحق الخطوي والقطور وماار 
 . رجنااالناوكسجينية لس القدرة هالمستخدمة فياا لبحث واختبار  ةاالماار 

 
 

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات -5
 :االسنتاجات  -5-1

ارة ماووودقوووة القووودرة الناوكسوووجينية ) القفوووز العموووودي لسوووارجنا لوووه توووأثير علوووى  ختبوووارا .1
 .  النربة الساحقة القطرية والخطية 

الفنوي لماوارة النوربة السواحقة بأنواعاوا  األداءوويفوي فوي فعوال القدرة النهوائية عامول  .2
. 

                                                 

ااتحاد  الدولي أللعاب القوى للاواء العدد  يصدرهاعملية اتفاقية  مجلة البليومتريالتدريب :  ناجي اسعد يوسف  1)
12  ،1999 

،  1998رية ، دار المعارف ، ، اجسكند الكرة الطائرة بناء المااراا الفنية والتخطيطيةزكي محمد حسن ،   2)
 . 28ص
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هوووذه الماووواراا تعتمووود بصوووورة مباشووورة علوووى القووودراا النهوائيوووة الناوكسوووجينية فوووي  .3
 تدريباتاا .

الكوورة الطووائرة لتحديوود مسووتوى  يعتبوور اختبووار سووارجنا موون ااختبوواراا التقويميووة لنعبووي .4
 القدرة النهوائية .

 

 :التوصيات  -5-2

الفنووووي لماووووارة النووووربة  األداءنوووورورة اسووووتخدام توووودريباا القوووودرة النهوائيووووة فووووي تنفيووووذ  .1
 .الساحقة الخطية والقطرية 

لنعبوي الكورة الطوائرة  األداءنرورة استخدام اختباراا سارجنا للقدرة النهوائية لتقويم  .2
. 

لماوارة  الفنوي  األداءفي تحسين ميكانيكية  ة استخدام اعتماد التدريباا النهوائيةنرور  .3
 النرب الساحق الخطي والقطري .
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 .1998، اجسكندرية ،  أسس وقواعد التدريب الرياني وتطبيقاتهأمر اهلل ألبساطي :  .1

 . 1990      ، اجسكندرية ، منشاة المعارف ،  مدرب والنعبالكرة الطائرة دليل المعلم والألين وديى فر  ،  .2
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