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 التعريف بالبحث
 المقدمة وأهمية البحث :  1-1
   االختبارات والقياس من أهم الوسائل التقويمية التي تعطي للمدربين تصور واضح عن مستوي العبيهم  إن

لتدريبية افرقهم الرياضية ومدى فاعلية البرامج والمناهج التدريبية وخطط اللعب المختلفة حيث يتم التعرف على الحالة و 
الخاصة لالعبين ومعرفة مدى التطور في مستوى االنجاز الرياضي بشكل مستمر مع معرفة النقاط المؤثرة في ذلك 

بيرة والقياس في المجال الرياضي لها أهمية ك واالختبار , التطور لوضع مستويات خاصة لمراحل التدريب المختلفة
ومؤشرات حقيقية لالعب والمدرب لمعرفة القابليات والقدرات  في معرفة مستوى الرياضي وهذا يعطي صورة واضحة

الفعاليات الرياضية  غلبامستوى الالعبين في لفي المجال الرياضي والمناهج التدريبية الكبير  ونتيجة للتطور, لالعبين
لمتطور للعبة ى امهارية تتالءم  مع المستو أن توجد هنالك اختبارات بدنية و  الضروريومنها الكرة الطائرة أصبح من 

 لقياس مختلف الصفات البدنية و المهارية لالعبين. 

ويعتبر علم وظائف األعضاء واحدا من أهم العلوم المرتبطة بالتدريب الرياضي والذي يعطي مؤشرا واقعيا عن 
 يعدو  ,او من جراء جهد المباريات او المسابقات العبال ةالتدريبي للحالةمصاحبة  فلسجية متغيرات من ما يحدث

فسيولوجيا التدريب هو دراسة كيف يؤدي التدريب الرياضي إلى تغير وظائف وتركيبات الجسم تحت تأثير التدريب 
أما التغيرات التي تكون من جراء أعادة التدريب لعدة مرات , لمرة واحدة  والتي يطلق عليها مصطلح االستجابات

 .تالتكليفاتسمى 

 وتجمع بين الجانب لالعب المعد )الرافع(اختبارات تحمل األداء  تصميمأهمية البحث في  تكمن ومن هنا
 ,المهاري والجانب البدني  حيث أن الألختبارات الموجودة هي اختبارات عامة لجميع مراكز اللعب هذا من جانب

 دائهمألالفسيولوجية التي تحدث لالعبين بين مختلف تخصصات اللعب نتيجة  تالفروقاومن الجانب األخر معرفة 
ويأمل الباحث أن تساعد االختبارات المصممة المدربون أن يستخدموها ليكون هذا العمل إضافة االختبارات, هذه 

 . جديدة للعبة وللفرق الرياضية في كافة المستويات
 مشكلة البحث . 1-2
الختبارات أن ا إذقيس صفة تحمل األداء بشكل تخصصي ت ات التي اختبار  قلةتبرز مشكلة البحث في     

دون النظر إلى المركز الذي يشغله الالعب  الالعبينالموجودة تحمل الصفة العامة فهي تقيس تحمل األداء لكل 
وطبيعة تحركاته داخل الملعب وهذا ال يتالءم مع التوجه الحديث في التدريب الذي يحدد واجبات عامة لالعب 

 روف ان الجهد المبذول يختلف بين الالعبين وبالتالي فأنه يستوجبومن المع, جبات خاصة حسب المراكز المختلفة وا
 .اختالف الالعبين في مستوى بعض المتغيرات الفسيولوجية
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  .أهداف البحث  3-1 
 بالكرة الطائرة. لالعب المعداختبار بدني مهاري لقياس صفة تحمل األداء  تصميم وتقنين. 1
 . االختبارقبل وبعد  المتغيرات الفسيولوجية. التعرف على التغير الحاصل في بعض 2
 . المعدلالعب و أمالح الدم وتركيز حامض الالكتيك بين اختبار تحمل األداء  العالقة. معرفة 3
 
 :فروض البحث  4-1
 بالكرة الطائرة . لالعب المعدقيس صفة تحمل األداء يختبار ذات داللة احصائية لال هناك فروق -1
 .  االختبارقبل وبعد  في بعض المتغيرات الفسيولوجية داللة أحصائيةذات ق و فر  توجد -2

 . الدم وأمالح حامض الالكتيك لالعب المعد وتركيز األداءتوجد عالقة ارتباط معنوية بين اختبار تحمل  -3
 
 مجاالت البحث : 5-1
الفرات  لمنطقتي 2013- 2 012أندية الشرررررررررباب بالكرة الطائرة للموسرررررررررم  بيالع:المجال البشرررررررررري  5-1- 1

 .عب المعد الاللمركز  األوسط والجنوبية
 .الرياضية القاعات الرياضية المغلقة لألندية  المجال المكاني : 1-5-2

 مستشفى الديوانية التعليمي ومختبرات      
 2013-8-1الى  2012-11-27من المجال الزماني :  1-5-3

 
 الدراسات النظرية والمشابهة

 : الدراسات النظرية 2-1
 تحمل األداء في الكرة الطائرة . 2-1
ل ميرى بعض العلماء أن هناك نوعًا من التحمل يطلق عليه تحمل العمل أو األداء وفيه ترتبط صفة التح "

 ويرى.          ( 1)دة "جي نسبيًا وبصورة توافقيةلة أداء المهارات الحركية لفترات طوي بالرشاقة ويقصد به تحمل تكرار
)ضياء ونوفل( تحمل األداء بصورة أعمق من تكرار أداء المهارات بكفاءة عالية لتشمل المتطلبات الخاصة لألداء 
حيث يعرفه بأنه "كفاءة الالعب للقيام بتحقيق متطلبات األداء الخاصة بنوع النشاط الممارس أثناء المنافسة دون 

 . (2)وط في إنتاجية وفعالية أدائه على طول فترة المنافسة"هب
                                      

 .126، ص 1979،مصر ، دار المعارف ، 6.ط علم التدريب الرياضي :( محمد حسن عالوي 1)
 .427، ص2001، جامعة الموصل، دار الكتب، كرة اليدضياء الخياط ونوفل محمد الميالي:  (2 )
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أن أهمية تحمل األداء في الكرة الطائرة النها تعتمد بشكل كبير على تكرار أداء المهارات من جانب وأستمرارية الحشد 
م عملية لمس الكرة ثالذهني والبدني والنفسي طول فترة المباراة ألن الالعب يستمر بالتهيئة للعب قبل لمس الكرة ومن 

وبعدها االستمرار إلى ما بعد عملية لمس الكرة من خالل العمليات الدفاعية والهجومية, كل ذلك يتطلب من العب 
االستمرار في المباراة وأمتالك تحمل عالي أثناء األداء لغرض تحقيق الهدف  الكرة الطائرة قدرة عالية في عملية

  (1). والوصول إلى الغاية المنشودة"

 تخصص الالعب المعد  2-2
 ,بالتمريرم والقياالكرة  إعدادأو أكثر في يسمى الالعب المعد مهمته األساسية  –" في كل فريق العب اختصاصي   

 ,إي أن دوره تهيئة الكرة للضربة الساحقة وخالل اللعب أخذ احد )معدي الكرة( مكانا له قرب الشبكة أما في الملعب
العبا متعدد القدرات والمواهب قادرا على اللعب الدفاعي ماهرا في تمرير الكرة صاحب نظرة  أن يكون المعدويجب 

 . (2)رة"الك ليمرر لهم تحيط بكل ما يدور في الملعب ويعرف أمكان وجود زمالئه الماهرين في الضربة الساحقة
 الالعب المعد هو المخططإن تخصص الالعب المعد مهم جدا ويعتبر من أهم االختصاصات في الفريق حيث إن  

يقاع اللعب ويصنع الهجوم الفعال والتفوق على الفريق المنافس  ,والقائد الذي يتحكم بإيقاع الفريق الخططي الهجومي وا 
ل عن تهيئة الكرات المناسبة ؤو لمسالالعب المعد وهو الالعب ا بوجود العب مختص بها يسمى اإلعداد وتتميز مهارة

والذكاء  مراكز الهجوم كلها, ويتميز الالعب المعد بقدٍر عال من المهارة والدقة والتنويع لالعبين الضاربين من
إضافة لذلك يجب إن يتميز المعد بمعرفة نقاط القوة والضعف في دفاع الفريق المنافس وكذلك معرفة , الميداني

 ويجب إن يمتلك أمكانية تنويع اإلعداد ومن ,عبين المهاجمين في الفريق من اجل إحراز النقاطإمكانيات وقدرات الال
 مناطق مختلفة حتى يشتت انتباه حائط الصد للفريق المنافس .

 
 حامض الالكتيك 2-3
 أن حامض الالكتيك هو الصورة النهائية الستهالك الكاليكوجين الالهوائي) بدون األوكسجين( إال إن تلك 

 O2دونب      الرياضية ذات الشدة العالية, أو انه الناتج النهائي لعملية تحلل الكلوكوز النسبة تزيد عند أداء األنشطة
(3). 

                                      
ي الكرة لناشئ والخطية ( بشير شاكر العوادي :)تأثير أسلوبين  تدريبيين في تحمل األداء وعدد من مؤشرات المناعة الخلوية1)

 . 2ص2012جامعة القادسية ، كلية التربية الرياضية  نادي الدغارة الرياضي(، أطروحة دكتوراه غير منشورة . الطائرة في 
مكتبة المجتمع  عمان، ،1ط  اصابات ( تدريبات، كرة الطائرة )مهارات،: احمد عيسى البوريني ،صبحي احمد قبالن  (2(

 57ص ،2012
)3   (  Http:/www.Aozoon.com paula Johnsoned M.; Healthy Advantage : Lactic Acid test   

http://www.sport-8.com/vb/t4334.html
http://www.sport-8.com/vb/t4334.html
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أما من وجهة نظر علم فسيولوجيا التدريب الرياضي وكيمياء التدريب الرياضي فإن حامض الالكتيك يتجمع في  
التدريبات التي تنفذ بالشدة القصوى أو األقل من القصوى نتيجة لتحلل مصدر العضالت والدم أثناء المنافسات أو 

الطاقرة الكربوهيدراتيرة ) تحلل الجلوكروز ال أوكسجينا ( أي أن الجلوكوز في هذه التدريبات يتحلل داخل األلياف 
كيميائية وبمساعدة ( خطوة 11العضلية للرياضي دون توفر كمية كافية من األوكسجين ويتم هذا التحلل خالل )

العديد من األنزيمات الالأوكسجينية وتتم هذه العمليات داخل األلياف العضلية وخالل أجزاء من الثانية وينتج في 
جريئتين من ُمركب ثالثي فوسفات األدنونين والذي  (ATP 2)نهاية التحلل الالأوكسجينية للجلوكوز طاقة تقدر 

تاج الطاقة ألي عمل عضلي يقوم به العداء كما ينتج من هذا التحلل حامض المصدر األساسي والمباشر إلن.يعتبر
 . (1) الالكتيك في العضالت ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدم"

  .أيون الكالسيوم 2-4
م لكالسيوم من اكثر العناصر المعدنية التي توجد في الجس, واي البالزما بثالثة اشكال مختلفة " يوجد الكالسيوم ف

منها في الهيكل العظمي  (%99)( كغم من الكالسيوم حيث يوجد معظمها أي1.2جسم اإلنسان على)ويحتوي 
 . (2)واألسنان بينما يوجد الباقي في االنسجة الرخوة وسوائل الجسم "

 
 ايون الصوديوم  2-5

"يعد الصوديوم كأيون أحادي التكافؤ يوجد في السائل خارج الخاليا في الجسم والسوائل داخل األوعية الدموية والسوائل 
 10( من صوديوم الجسم في هذه السوائل . ويوجد الصوديوم بنسبة قليلة في )  % 50حول الخاليا ويوجد حوالي ) 

( الباقية من  % 40دفع هذا الصوديوم إلى الخاليا , الر ) ( داخل الخاليا رغم أن الجسم يعمل دائما على  %
الصوديوم توجد في الهيكل العظمي على سطح العظام حيث يمثل نصف هذه الكمية مخزنا" للصوديوم القابل للتبادل" 

(3) . 

 ايون البوتاسيوم  -2-6
غم, وتبلغ قيمته الطبيعية  1,5 إلىغم( بوتاسيرروم , ويحتاج يوميا 150الطبيعرري على) اإلنسان"يحتوي جسم 

الجسم  أنسجةويوجد البوتاسيوم داخل خاليا , (2)مللتر مصل دم( "  100/مملي غرا 5,0 -4,5)اإلنسانفي جسم 
فقط وعندما يعاد  (% 0,01من البوتاسيوم بينما يحتوي الدم على) %32وليس خارجها وتحتوي العضالت على 

                                      
(1) Htt/sport-8.com/vp/t433.htm   .9.30   6/5.2013 

 60، ص  2000، عمان ، دار الفكر للطباعة،  1إبراهيم رحمة محمد . يوسف الزم كماش : تغذية الرياضين ،ط( 2)
دار اكاديميا انترناشاااااايونال،  ،بيروت ،صااااااادل الهاللي، ط ،،  ترجمةالمرجع في  الفيوزيولوجيا الطبية :( غانيون وهول 3)

 .107، ص  1997
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الدنى البوتاسيوم ا إلى إماالدم فان جزء بسيط من البوتاسيوم يفقد من الجسم ترشيح الصوديوم بواسطة الكليتين في 
  . (1)غم من البوتاسيوم 3فقد يقترب من الصفر ويحتوي الغذاء الكامل على

 .منهجية البحث وإجراءاته امليدانية: 3
 منهج البحث: 3-1
اسررررررررررتخدم لذلك , (2)"لتنظيم موضرررررررررروع البحثالمنهج العلمي هو أسررررررررررلوب للتفكير والعمل الذي يعتمده الباحث "     

  ., نظرا لمالءته وطبيعة مشكلة البحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي والعالقات األرتباطية الباحثون
  -البحث : وعينة جمتمع 2-  3

 فع(د )الراعب المعلمركز ألال اندية الفرات االوسرررررط والمنطقة الجنوبية لفئة الشرررررباب العبي كان مجتمع البحث
( العبين  10, وهم عينة البناء, في حين كانت عينة التطبيق على ) ( العب69) ( نادي وبواقع26والبالغ عددهم )

. 
  ادوات البحث  و الوسائل  املستخدمة :   3  - 33

 المصادر والمراجع العلمية العربية واألجنبية. .1
 (1المقابالت الشخصية) ينظر الملحق .2
 الستبانه . .3
 المالحظة . .4
 .االختبار والقياس  .5

 :املستعملة األجهزة 
 استمارة تفريغ وجمع البيانات .1
 ( .1عدد )  DELLحاسبة)آلب توب( نوع   .2
 ( .1حاسبة شخصية صغيره عدد ) .3
 ( نوع 1ساعة توقيت الكترونية عدد)  .4

 ملعب كرة طائرة  .5

 (15كرات طائرة عدد ) .6

 (2شريط الصق ملون عدد ) .7

                                      
 103،ص1990 ،، دار الفكر العربي، القاهرة الكيمياء الحيوية في المجال الرياضي:  بهاء ابراهيم سالمة (1)
: )عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزيع 1،طمنهاج وأساليب ابحث العلمي:  ( ربحي مصطفى عليان وآخرون 2(
 .53(،ص2000،
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 (1سبورة صغيرة عدد) .8

 (1قلم عدد)  .9

 (1صافرة عدد ) .10

 (20محاقن طبية عدد) .11

 (E.D.T.Aفي عدد منها مادة مانعة للتخثر)(20انابيب تحليل الدم)تيوب (عدد) .12
 (1صندوق لحفظ الدم عدد ) .13

 قطن طبي  .14

 محلول معقم  .15

 أدوات مكتبية )أوراق وأقالم (  . .16
 2013 ( لقياس تركيز حامض الالكتيك ياباني الصنع Lactate Proجهاز )  .17

 .2013ياباني الصنع  )كتأت( لقياس مستوى حامض الالكتيكشرائح  .18

  Na+,K+,Ca  امالح الدم لقياس امريكي الصنع  (Abbot.C4000)جهاز .19

 

  -إجراءات ا لبحث امليدانية  :   4 –3
  -بإجراء بناء اختبار تحمل األداء وفق الخطوات اآلتية: انتحقيقا ألهداف البحث قام الباحث

  -حتديد اهلدف من االختبار:  -اوال
 -حتديد مواصفات اختبار حتمل األداء: -ثانيا

لخبراء أراء ا , واسررتطالع بموضرروع البحث بعد االطالع على المراجع والمصررادر والنظريات والدراسررات المرتبطة    
ومن اجل التعرف على (  تم تحديد مواصررررررفات االختبار 1)الملحق واالختبارات والمختصررررررين في مجال الكرة الطائرة

مدى صرررررررالحية االختبار لجأ الباحث إلى عرضرررررررها على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصررررررراص في الكرة الطائرة, 
(, إذ االسررررتبيان "هو مجموعة من األسررررئلة المكتوبة التي تعد بقصررررد 1واالختبار والقياس  ضررررمن االسررررتبيان)الملحق

 . (1)اهرة او موقف معين "الحصول على معلومات او أراء المبحوثين حول ظ

بالمالحظات المهمة التي أبداها السرررررادة الخبراء والمختصرررررين في صرررررالحية او عدم صرررررالحية تلك  انوقد أخذ الباحث
( لبيان اتفاقهم حسررن  2المواصررفات ولتحليل أراء السررادة الخبراء والمختصررين إحصررائيا اسررتعمل الباحث اختبار ) كا

 .( 1و مبين في الجدول )المطابقة حول االختبار وكما ه
 

                                      
 .53،ص1999، دار وائل ، عمان  ،  منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات( محمد عبيدات واخرون : 1)
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 ( 1) جدول 

 تفاق السادة الخبراء حول اختبار تحمل األداءأ يبين

  -:الصيغة األولية لالختبار -ثالثا 

 -لوضع الصيغة األولية لهذا لالختبار قام الباحث بأجراء خطوات علمية عدة والتي تلخصت بما يأتي:
  - .إعداد تعليمات االختبار: أ

 تم إعداد التعليمات بعد أْن تمت الموافقة على صررررررررررررالحية االختبارات من قبل السررررررررررررادة الخبراء والمختصررررررررررررين
ار التي توضح للمختبر كيفية أداء االختبار , وقد روعي في إعداد هذه التعليمات إن تكون واضحة الخاصة باالختب

 حيا لتسلسل المحطات داخل االختبار يوسهلة الفهم ولزيادة الوضوح فقد تضمنت التعليمات رسما توض
 -التجربة االستطالعية األوىل:  ب

ه , وكذلك التعرف على ظروف تطبيق االختبار وما من اجل التأكد من وضررررررروح تعليمات االختبار ووضررررررروح 
العبين ( 4يرافق ذلك من صررررررررعوبات او معوقات , قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة اسررررررررتطالعية مؤلفة من)

وقررد في تجمع الالعبين بمحررافظررة النجف ومحررافظررة ذي قررار ,  2013/ 3/ 18 -13ا عشرررررررررررررروائيررا وذلررك فيو اختير 
 اتضح من هذه التجربة أن تعليمات االختبار و محطاته واضحة. 

   -التجربة الرئيسة لالختبار :  جـ 

التجربة الرئيسية من خالل تطبيق االختبار على عينة البناء بهدف إجراء عملية تحليل إحصائي وذلك  تتم  
نة والثبات لالختبار , وقد طبق االختبار على عي قدصررررلمعرفة قدرة االختبار التميزية وكذلك السررررتخراج مؤشرررررات ال

       م ( أمرررا أعرررادة ألالختبرررار فتم بترررأري   2013/  4/ 7-1( العرررب  وذلرررك في تررراري  )69البرررالغ عرررددهرررا )البنررراء 
          بررار في يوميتم هررذا بررالنسرررررررررررررربررة للمنطقررة الجنوبيررة امررا منطقررة الفرات األوسررررررررررررررط فتم األخ 2013/  4/  14-20)
 .(  2013/  4/ 30-28 م بتأري  )ختبار فتاالم ( أما أعادة  2013/  4/ 21-23 (

 -التحليل اإلحصائي الختبار حتمل األداء: - ء

 -أسلوب المجموعتان المتطرفتان في تحليل فقرات االختبار إحصائيا: ثانالباح
 

 الداللة المحسوبة 2قيمة كا ال يصلح يصلح اسم االختبار ت
 معنوية 21 0 21 اختبار تحمل األداء 1

 3.84( تساوي 0.05( ومستوى داللة ) 1( الجدولية عند درجة حرية )2قيمة )كا
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  -اجملموعتان الطرفيتان)القوة التمييزية (:  -*  

التمييزية هي قدرة صرفات االختبار على التمييز بين الصرفات التي تحصرل على درجات عالية "ويقصرد بالقدرة 
للكشرررررررررررررف عن القدرة التمييزية الختبار تحمل األداء, تم ,  )1)"والتي تحصرررررررررررررل على درجات منخفضرررررررررررررة في االختبار

باحث تمييز , وقد قام الاسرررررتعمال أسرررررلوب المجموعتين الطرفيتين , إذ يعد هذا األسرررررلوب من األسررررراليب المناسررررربة لل
( العبا والتي تم  69بالتحقق من قدرة االختبار على التمييز باسرررتعمال هذا األسرررلوب من خالل عينة البناء البالغة )

 اختبارهم , ولحساب القدرة التمييزية لالختبار فقد اتبع الخطوات اآلتية:
 رجة.ترتيب درجات الالعبين على االختبار من أعلى درجة إلى أدنى د -1

من االستمارات الحاصلة  (%27( من االختبار الحاصلة على الدرجات العليا )%27تعيين ما نسبته ) -2
( الوسررررطى , "إذ أكدت أبحاث ) ميهرنز وليهمان  و كيلي ( على ان %46على الدرجات الدنيا , واسررررتبعاد نسرررربة )

( 15ضرررررمت كل مجموعة طرفية على ), وعلى هذا األسررررراس ( 2)( تعطي حجم وتمايز جيدين"%27اعتماد نسررررربة )
 ( العبا ضارب عالي. 23( العبا سنتر و)17( العبا معد و)19العبا حر و)

وكما هو مبين , ( لعينتين مسرررررتقلتينt-testحسررررراب معامل تمييز االختبار باسرررررتعمال االختبار التائي ) -3
 . (2في الجدول )

 (2الجدول )
 .حمل االداءحساب القوة التمييزية الختبار تل عليا والدنياللمجموعتين ال بين األوساط الحسابية واالنحرافات المعياريةي

 مراكز اللعب
 درجة المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 الحرية 
 ( tقيمة)

 الجدولية
 ( tقيمة)

 المحسوبة
 قوة األختبا
 ع س   ع س               ر التمييزية

 مميزة 10,67 2.01 44 1.54 56.37 0.67 63.73 المعد
 0.05مستوى الداللة 

ية تائلقيم اللنا ان ا تبيني, ية المحسرروبة  الختبار تحمل االداء تائلنا ان القيم ال تبين( ي2من مالحظة الجدول )
( وهي قيمة اكبر من قيمتها الجدولية 10,67المحسرررررررررررررروبة  الختبار تحمل االداء لالعب صررررررررررررررانع اللعب كانت )

 .له داللة تمييزمما يدل على ان االختبار  (0.05ومستوى داللة ) (44حرية ) ( عند درجة2,01البالغة)

 

                                      
ترجمة ،محمد سعيد واخرون ،دار األمل / األردن ،  ، أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم( دورات رودفي : 1)

 .125،ص1985
 149ص، 1980،، القاهرة، دار الفكر العربي  1ط ،القياس النفسي :(  صفوت فرج 2)
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 -: األسس العلمية لالختبار  هـ

لشروط ومن أهم تلك ا ,ية بناء االختبارميتطلب بناء االختبار توفر شروط أساسية ومهمة لضمان سالمة وعل
وهذا ما تؤكده )دافيد وف(, آذ تشررررير إلى " انه يجب ان يقيم مصررررممو االختبارات الدليل  , امتيازه بالصرررردق والثبات

 . (1)أدواتهم" وصدق على ثبات 
  -صدق االختبار:   * 

 -وقد اعتمد الباحث نوعان من الصدل للتأكد من صدل مقياسه وهما:
 -صدق احملتوى:-

يهدف هذا النوع من الصرررردق الى معرفة مدى تمثيل االختبار او االختبار لجوانب السررررمة او الصررررفة المطلوب 
طابقة اي مدى م" قياسررها, وعما اذا كان االختبار او االختبار يقيس جانبا محدودا من هذه الظاهرة ام يقيسررها كلها. 

 (2)  "المختصررررين في المجال الذي يحاول االختبار قياسررررهمحتواه لما يريد قياسرررره. ويسررررتخدم في تحديده أراء الخبراء 

المختصررررررررررررررين في مجررال و وقررد تحقق هررذا الصررررررررررررررردق عنرردمررا عرض اختبررار تحمررل األداء على مجموعررة من الخبراء 
حذف  وبذلك تم ,االختبارات والكرة الطائرة إلقرار صرررررالحية مكوناته أألسررررراسرررررية وكذلك صرررررالحية محطات األختبار

 .  المحطات الغير مهمة
  -صدق التكوين الفرضي:  -

ويسررررمى أيضررررا صرررردق البناء, و"هو اكثر انواع الصرررردق تعقيدا كونه يعتمد على افتراضررررات نظرية يتحقق منها 
 .(3)تجريبيا"

 ولتحقيل صدل التكوين الفرضي استخدم الباحث الطرل االتية:
 -اجملموعتان الطرفيتان: -*

ان قدرة األختبار على التمييز بين الالعبين  في تحمل األداء تعد من المؤشرررررررات الدالة على صرررررردق البناء .  
وفي االختبار الحالي تم التحقق من ذلك عندما حسررررررررربت القدرة التمييزية لالختبار  بأسرررررررررلوب المجموعتان الطرفيتان 

 .(t-test)وباستعمال االختبار التائي 
 -:ثبات  االختبار  -و

                                      
 .538، ص 1988،دار ماكروجيل ،القاهرة 3سيد طواب واخرون ،ط )ترجمة( مدخل علم النفس( ليندال دافيدوف : 2)
رة ، دار الفكر العربي ،القاهالقياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي (محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين:2) 

 .258،ص 2000، 
Cronbach, L.J. op. Cit , P . 105(3) 
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يعد مفهوم الثبات من المفاهيم األساسية في االختبار ويتعين توفره في االختبار لكي يكون صالحًا لالستعمال وعند  
مقارنته بمفهوم الصررررردق يكون الصررررردق اشرررررمل منه لذلك يمكن القول ان أي اختبار) مقياس ( صرررررادق يكون اختبارًا 

االختبار وتم حسرررراب الثبات ب ,لثابت هو ان يكون صررررادقًا دائمًا ثابتًا ولكن ال يمكن القول بعكس ذلك ان االختبار ا
عادة االختبار  .وا 

 اختبار تحمل األداء لمركز الالعب المعد )الرافع(  3-5-2
 قياس تحمل األداء لتخصص الالعب المعد الغرض من االختبار : 

 .(, شريط قياس , ساعة توقيت, شريط ألصق 10كرات طائرة عدد)األدوات :
 موصفات األداء : 

لالعب بالدفاع عن الملعب بعدها يقوم ا. ( حيث يقوم بأداء مهارة  اإلرسال1يبدأ هذا االختبار من مركز رقم )
( ) تحردد النقطرة 2ثم التغطيرة خلرف حرائط فري مركرز ).( ) المدرب فوق مصطبة ويضرب الكرة (1)من مركز

 .بشريط ألصق (
( )يرمري الكررة 4( الرى الالعرب الضرارب فري مركرز )3الكررة مرن مركرز ) الردخول إلرى المنطقرة األماميرة وأعرداد

أعرداد الكررة  ,( ) مردرب علرى المصرطبة ويضررب الكررة (1ألدفاع عن الملعب فري مركرز ) ,مساعد  المدرب (
الرردفاع  ,(5(إلررى)6أعررداد الكرررة مررن مركررز ) ,( ) ترمررى مررن قبررل المسرراعد(1( لالعررب فرري مركررز)3مررن مركررز )

(  1( إلرى مركرز )5األنتقرال مرن مركرز ) ,( )) مدرب على المصطبة ويضررب الكررة(5مركز ) عن الملعب في
( مررردرب علرررى 4حرررائط الصرررد فررري مركرررز ) ,() ترمرررى مرررن قبرررل المسررراعد(6واعرررداد الكررررة لالعرررب فررري مركرررز)

حائط صررد فرري ,( ترمررى مررن قبررل المسرراعد2( إلررى مركررز )3أعررداد الكرررة مررن مركررز ),المصررطبة ويضرررب الكرة
ترمرى مرن قبرل , و ( سرريع 3(نحرو مركرز )3أعداد مرن مركرز )’( مدرب على المصطبة ويضرب الكرة3)مركز 

( 2الردفاع عرن الملعرب فري مركرز ) ,(1(نحو مركرز)2أعداد من مركز ) ,(2حائط صد في مركز ) ,المساعد 
 ( .1كما موضح في شكل )

 . الدقةيجب ان يكون ألداء بالسرعة القصوى وبدرجة عالية من  الشروط :
 . يحسب الزمن الكلي  لألختبار التسجيل : 
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 اإلرسال               دفاع عن الملعب               التغطية خلف حائط الصد                  

 حائط الصد       األعداد            
 (1شكل )

  لمركز الالعب المعد تحمل األداءيوضح اختبار  
 

 : املعداشتقاق املعايري الختبار حتمل األداء لالعبي  3-6
أ ن المعايير هي أحد األهداف األسرررررررراس التي ترمي إليها عملية بناء وتقنين االختبارات حيث تشررررررررتق المعايير من   

ت اوالدرجة الخام هي النتيجة األصررررلية المشررررتقة من تطبيق االختبار  عينة البناء التي تمثل مجتمع البحث المدروس,
 . (1)" قبل أن تعالج إحصائًيا وهي مصدر المعايير

ية عبارة الدرجة التائ, و  ات عينة البناء وحسررررررررب مراكز اللعبالدرجات المعيارية التائية لدرجالباحثان اسررررررررتخراج ثم   
( وتسررررررتخدم في تحويل الدرجات الخام إلى درجات 10( انحراف يسرررررراوي)50متوسررررررطها يسرررررراوي ) عن درجة معيارية

عمال وتمتاز هذه الدرجة بأنَّها ال تتضمن قيما سالبة وهكذا فان است لغرض مقارنتها وتسهيل تفسيرها, جمعها ,يمكن 
 ومع أداء مجموعة معيارية معينة بعض المهمات  فيالدرجة التائية ما هو إال وسيلة تساعدنا في مقارنة أداء الفرد 

ن يكما يب , خاص  النسررررررررربة إلى الظاهرةنسررررررررربة إلى مجموعة من األشرررررررررالرتبة أ و المنزلة المئوية التي يمثلها الفرد بال
  ( .3الجدول )
 
 
 

                                      
 29ص ،2001، دارا لفكر العربي القاهرة ،4ط ،1ج ،القياس و التقويم في التربية البدنية  :محمد صبحي حسانين )1(
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 (3)جدول 
 يبين الدرجات الخام والمعيارية ألختبار تحمل األداء

 الدرجة  الدرجة الخام ت
 المعيارية

 الدرجة  الدرجة الخام ت
 المعيارية

 الدرجة الدرجة الخام ت
 المعيارية 

1 53.65 71 16 57.97 57 31 59.45 52 

2 53.86 71 17 58.04 56 32 59.52 51 

3 54.35 69 18 58.34 55 33 59.53 51 

4 55.07 66 19 58.43 55 34 59.55 51 

5 55.64 65 20 58.44 55 35 59.57 51 

6 55.65 65 21 58.59 54 36 59.64 51 

7 55.75 64 22 58.65 54 37 59.68 51 

8 55.78 64 23 58.65 54 38 59.87 50 

9 55.82 64 24 58.77 54 39 59.87 50 

10 55.89 64 25 58.87 54 40 60.07 49 

11 55.98 63 26 58.88 53 41 60.11 49 
12 57.45 58 27 58.95 53 48 60.43 48 

13 57.77 57 28 59.07 53 42 60.44 48 

14 57.79 57 29 59.32 52 43 60.47 48 

15 57.87 57 30 59.43 52 44 60.47 48 
45 60.48 48 54 62.86 40 63 63.87 36 

46 60.52 48 55 62.89 40 64 63.89 36 

47 60.54 48 56 63.43 38 65 64.26 35 

48 60.65 47 57 63.55 38 66 64.55 34 

49 60.65 47 58 63.75 37 67 64.58 34 

50 60.87 47 59 63.76 37 68 64.75 33 

51 62.76 40 60 63.85 37 69 64.87 33 

52 62.78 40 61 63.86 36    
53 62.85 40 62 63.86 36    

 املستويات املعيارية لالختبار: 3-7
إن تحديد المسررررررتويات المعيارية الختبار تحمل األداء يتم من خالل الدرجات المعيارية للمقياس والمسررررررتويات " 
إذ تشررررررررررتق المعايير من نتائج التطبيق النهائي لوحدات االختبارات على العينة الرئيسررررررررررة وبالذات من الدرجات الخام 



14 

 

فقد اسرررتخدم الباحث منحنى كاوس )التوزيع  سرررتوياتالمولغرض تحديد  (1)المسرررتخلصرررة التي هي مصررردر المعايير".
الطبيعي( الن هذه التوزيعات قريبة إلى مجال التربية الرياضرررررية وقد اختار الباحث أن تكون هناك خمس مسرررررتويات 

درجة(  6ات المعيارية المعدلة تتكون من )والدرج , درجات (5الدرجات المعيارية إلى)الختبار تحمل األداء وتقسرررررررم 
 ( .4يبين الجدول ), كما 

 درجة معيارية معدلة .  12وحدة معيارية =  1.2فان المستوى الواحد = 

 ولتحويل الدرجة الخام إلى درجات معيارية استخرج الباحث الدرجة الزائية كما يلي:
 س   –س                 

=المتوسط الحسابي   الدرجة الزائية ز = رررررررررررررررررر :  حيث س=الدرجة الخام, س 
 ع=االنحراف المعياري            ع                                        

 50+ 10× أما الدرجة التائية )ت( = الدرجة الزائية 
 20إلى  80ن +الدرجة التائية ماما       3-إلى  3الدرجة الزائية من +

 (4جدول )
 يبين الدرجات والمستويات المعيارية والدرجات الخام الختبار تحمل االداء لالعب المعد

 ت المستويات الفئات للدرجات الخام الفئات للدرجات المعيارية التكرارات

 1 ضعيف 64.87-62.47 33-41 19

 2 مقبول 62.46-60.06 42-50 11

 3 متوسط 60.05-57.65 51-59 27

 4 جيد 57.64-55.24 60-68 8

 5 جيد جدا 55.23-52.83 69-77 4

 :. قياس تركيز حامض الالكتيك  9-3- 3
والمبينة صررورته أدناه إذ توجد  Lactic pro meterتم قياس حامض الالكتيك في الدم وذلك باسررتخدام جهاز 

مض نسبة من حا سترباألول يستخدم ألغراض التأكد من قراءة الجهاز إذ يوجد في الرررررررر سترب ثالثة أنواع من الرررررررر 
الالكتيك مبينة في التعليمات مع الجهاز فعند القراءة البد أن تكون النتيجة مطابقة للتعليمات وخالف ذلك اليمكن 

( فعند  F5الشريحة النحاسية ) يوجد فيه رقم على سترب كال بريشنالثاني فيسمى  سترباعتماد النتائج , أما الررررررررررررررر 
تم يسترب ( على الشاشة إذ تستخدم ألغراض معايرة الجهاز وبعد االنتهاء من قراءة الرررررررر  F5القراءة البد أن تظهر )

إدخال الشررريحة الثالثة التي تسررتخدم لغرض قياس حامض الالكتيك بالدم , إذ يتم وضررع الكحول المعقمة على أبهام 

                                      
 القاهرة ، دار الفكر العربي  ، القياس في التربية الرياضة وعلم النفس :محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان  (1)

 . 376ص   1998، 
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وخز بإبرة خاصرررة وفي هذا الخصررروص تشرررير التعليمات المرفقة إلى عدم اخذ عينة الدم بالمرة الرياضررري بعدها يتم ال
األولى ويتم أخررذهررا بررالمرة الثررانيررة تجنبررا لظهور أمالح الالكتيررك وبررالتررالي يؤثر ذلررك على نتررائج حررامض الالكتيررك و 

  الصور االتيةة وكما مبين في ثانية من الجهاز مباشر  60يتم القراءة بشكل مباشر بعد  تسترب تيستوضع على 
 
 
 
 
 
 

      
 ( 2) صورة                        (          1)  صورة                         

 الشرائح الخاصة لقياس تركيز حامض الالكتيك                Lactic pro meterجهاز                   
 

 . امالح الدمقياس .  3-9-4
+وايون  K+و ايون  Ca+)ايون   امالح الدمتم قياس 

Na( بواسررررررررررررررطة جهاز )400-C-Abbot وهو جهاز )
أمريكي الصررررررنع يعمل وفق نظام التحليل الذاتي حيث توضررررررع عينات الدم في مكان خاص داخل الجهاز يسررررررتوعب 

مل بنظام ( بعد ذلك تظهر مجموعة متغيرات على شرررراشررررة الجهز التي تعA5الى  A1( عينات تأخذ التسررررلسررررل )5)
 المس ويتم اختيار المتغيرات المطلوبة للقياس بعدها تخرج النتائج من خالل طابعة مرتبطة بالجهاز .

 

           
 (4)صورة    (                            3)صورة                  

                                       لمكان المخصص لوضع عينات الد(                 اAbbot-C-400جهاز       
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 التجربة الرئيسية  3-11
بقيام الباحث بتحديد محطات االختبار على ارض الملعب حسرررب تسرررلسرررل المحطات  بدأت التجربة الرئيسرررية  

يك وبعد ذلك تم قياس تركيز حامض الالكت  لبحث واإلجابة على بعض التسررررراوالتوشررررررح تسرررررلسرررررل االختبار لعينة ا
 . (Lactic promete )وقت الراحة بواسطة جهاز

   

   
 (6)صورة                        (    5)صورة                      
 معايرة الجهاز                         استخراج الشريحة )الكت(                   

   
 (8) صورة                         (      7) رة صو                  

 قراءة الجهاز لعينة الدم         بة واخذ عينة الدم          وخز السبا        
( سررري سررري 2( سررري سررري قسرررمت إلى جزأين الجزء األول بمقدار ) 5مقدارها ) تم سرررحب عينة من الدم بعدها 

وأخذها للمختبر لتحليلها واسرررررررتخراج  ( سررررررري سررررررري 3زء الثاني بمقدار )( المانعة للتخثر والج E.D.T.Aوفية مادة )
وبعد  ,مسررررررررتويات المتغيرات الوظيفية ومسررررررررتوى األنزيمات قيد الدراسررررررررة قبل إجراء عملية اإلحماء أي وقت الراحة  

اخذ  مت ةوبعد االنتهاء من الختبار مباشررررررررررررررر  لالعب المعد أجراء اإلحماء قام الباحث بتطبيق اختبار تحمل األداء
 . وضعها في صندوق مبرد و إرسالها إلى المختبر عينات الدم 

أما العينة التي تمت , (  دقائق من االنتهاء من االختبار5بعد مرور ) أما قياس تركيز حامض الالكتيك فلقد اخذ
 (.10الهاشمية( وبمعدل )-الروضتين -القاسم –الشامية –عليها التجربة تمثلت بأندية )الكوفة 
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في تمام السرررراعة التاسررررعة والنصررررف صررررباحا على أندية القاسررررم والهاشررررمية الرئيسررررية  بأجراء التجربة  ناقام الباحث ثم
بأجراء  ثم بدئنا,  ( 2013- 5 -27الالعب المعد في قاعة كلية التربية الرياضرررررررررررية جامعة القادسرررررررررررية  وفي يوم )

  ب المعد . لالعالوقت ضتين في نفس التجربة الرئيسية على العبي أندية الكوفة والشامية والرو 
 

  -الوسائل اإلحصائية :   .3-12
 ( اإلصدار السابع عشر.SPSSباستعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  انقام الباحث

 
 -عرض وتحليلها ومناقشتها  النتائج :-4
 :المعدلالعب ا عرض نتائج المتغيرات الفسيولوجية وتحمل االداء وتحليله4-1

 : تركيز حامض الالكتيك
, 1.51) قبل االختبار واالنحراف المعياري كان الوسط  الحسابي( للمتغيرات قيد الدراسة فقد 5يبين الجدول ) 

 (على التوالي,0.43, 6.3فكان ) لالختبار البعدي واالنحراف المعياري أما الوسرررررررط الحسرررررررابي ( على التوالي,0.14
 .( 1.83( وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة)35.53نت)(المحسوبة كاTقيمة ) وكانت

 
 (5جدول ) 

 ( قبل  وبعد أختبار تحمل األداء tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 

 للمتغيرات الفسيولوجية

 وحدة القياس المتغيرات ت
 بعد الجهد قبل الجهد

 مستوى الداللة (* المحسوبةTقيمة )
 ع س   ع س  

 ---- ----- 2.23 58.41 - - ثانية تحمل االداء 1
 معنوي 35.53 0.43 6.3 0.14 1.51  تركيز حامض الالكتيك 2
 عشوائي Ca Mg\dL 8.71 0.38 8.47 0.37 1.27الكالسيوم  3
 معنوي K Mmol/L 4.27 0.36 3.99 0.45 3.01البوتاسيوم 4
 معنوي Na Mmol/L 142.50 3.44 140.30 3.56 2.79الصوديوم 5

 9، تحت درجة حرية = 1.833=  0.05( الجدولية عند مستوى داللة  T* قيمة ) 
 

 .:Caأيون الكالسيوم 
 أما الوسررررط الحسررررابي ( على التوالي,0.38, 8.71) قبل االختبار واالنحراف المعياري كان الوسررررط  الحسررررابي

( 1.27(المحسرررررررررررررروبة كانت)Tقيمة ) (على التوالي,وكانت0.37, 8.47فكان ) لالختبار البعدي واالنحراف المعياري
 .( 1.83وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة)



18 

 

 :Kأيون البوتاسيوم 
 أما الوسررررط الحسررررابي ( على التوالي,0.36, 4.27) قبل االختبار واالنحراف المعياري كان الوسررررط  الحسررررابي

( 3.01(المحسرررررررررررررروبة كانت)Tقيمة ) (على التوالي,وكانت0.45, 3.99فكان ) لالختبار البعدي واالنحراف المعياري
 .( 1.83وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة)

 
 :  Naايون الصوديوم 

 أما الوسط الحسابي ( على التوالي,3.44, 142.50) قبل االختبار واالنحراف المعياري الحسابي كان الوسط 
( 2.79(المحسوبة كانت)Tقيمة ) وكانت (على التوالي,3.56, 140.30فكان ) لالختبار البعدي واالنحراف المعياري

 .( 1.83وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة)
 
 مناقشة نتائج اختبارات تحمل األداء ومستوى تركيز حامض الالكتيك 4-2-1

ألوسرررررررراط الحسررررررررابية واألنحرافات المعيارية قبل وبعد اختبار تحمل ( للمتغيرات قيد الدراسررررررررة ل5يبين الجدول ) 
وى وكان مسررررررررررررررت وجود فروق معنوية بين قبل وبعد األختبار, ( لتركيز حامض الالكتيك في الدم (Tاألداء وقيمة 

 فقد اما بعد الجهد, لطبيعية لكل المراكز وقت الراحة قبل االختبار كان ضررررررررررررررمن الحدود ا تركيز حامض الالكتيك
 كانت هناك زيادة في تركيز حامض الالكتيك ولكل المراكز اللعب .

يالحظ تأثير ",هذة الزيادة الى اختبار تحمل األداء والجهد الذي يبذلة الالعب لتطبيق األختبار ناويعزو الباحث 
األوكسجين  فايةعدم كالحمل البدني على نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم فتزداد نسبة اثناء النشاط البدني في 

)الهوائي( حيث ينتج الشررررررررررررررخص المدرب كمية كبيرة من حامض الالكتيك وذلك لوجود الكاليكوجين المخزون في 
أن العضالت تقوم ببناء أدينوسين ثالثي  "و يؤكد ) بهاء الدين سالمة( ,(1)العضلة اوبسبب قدرة على تحمل العمل 

هوائية أي في عدم وجود األوكسرررجين ولكن سررررعان ما تسرررتنفذ هذه الفوسرررفات من أنشرررطار الكرياتين فتنطلق طاقة ال
إلنطالق طاقة ATPالطاقة خالل ثواني فتضطر العضالت بعدها إلى هدم الكاليكوجين المخزون فيها ألستعادة بناء

 .(2")اللبنيكال هوائية وينتج عن هذه العملية حامض 
 
 
  مستوى تركيز ايون الكالسيوم وفل التخصص المهاريمناقشة نتائج اختبارات تحمل األداء على . 2-2- 4

                                      
،دار الفكر العربي ، القاهرة   فسيولوجيا التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي ،ابو العال احمد عبد الفتاح : )1(

 170،ص1998
 147،ص1999،  ، القاهرة ، دار الفكر العربي التمثيل الحيوي للطاقة في المجال الرياضي ( بهاء الدين ابراهيم سالمة : 2
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 ( لتركيز(T( األوسررررراط الحسرررررابية واألنحرافات المعيارية قبل وبعد اختبار تحمل األداء وقيمة  5) يبين الجدول
في الدم ولقد اظهرت الجداول عدم وجود فروق معنوية بين قبل وبعد األختبار وكان مسرررررتوى تركيز  ايون الكالسررررريوم

 .ايون البوتاسيوم  قبل االختبار كان ضمن الحدود الطبيعية لكل المراكز وقت الراحة 
 نفي مسررررررتوى ايون الكالسرررررريوم  بعد الجهد ويقع ضررررررم ك انخفاض بسرررررريط ولو انةاما بعد الجهد فقد كانت هنا

الحدود الطبيعية ويعزو الباحث عدم وجود فرق معنوي بين قبل وبعد األختبار لتركيز ايون الكالسرررررررريوم اي انة حافظ 
تركيز  أن المحافظة على"على مسررررررررتوى التركيز وذلك بسرررررررربب هرمون الباراثيرويد الذي يعمل على توازن الكالسرررررررريوم

ور ائية التي تحدث بداخل العضررلة بزيادة األتصررال بين جسررالكالسرريوم يزيد من قوة التقلص من خالل التغيرات الكيم
المايوسرررين واألكتين من خالل تنشررريط عمل التربونين وان انخفاض تركيز الكالسررريوم خارج الخاليا دون الحد السررروي 

 . (1)"يصبح الجهاز العصبي تدريجيا اكثر استشارية
 .المهاري ومستوى تركيز ايونات البوتاسيوم .مناقشة نتائج اختبارات تحمل األداء على وفل التخصص 4-2-3

 ( لتركيز(T( األوسررررراط الحسرررررابية واألنحرافات المعيارية قبل وبعد اختبار تحمل األداء وقيمة 5) ويبين الجدول
في الدم واظهرت الجداول وجود فروق معنوية بين قبل وبعد األختبار وكان مسرررررررررررتوى تركيز ايون  ايون البوتاسررررررررررريوم

 .  كز وقت الراحة ل االختبار كان ضمن الحدود الطبيعية لكل المراالبوتاسيوم  قب
اما بعد الجهد فقد كانت هناك أنخفاض في مسرررررتوى ايون البوتاسررررريوم بعد الجهد ويقع ضرررررمن الحدود الطبيعية 
ويعزو البرراحررث انخفرراض تركيز ايون البوترراسرررررررررررررريوم بعررد الجهررد الى طبيعررة اختبررار تحمررل األداء الررذي يؤدى بررالجهرد 

         وهررذا مررا اكررده  ,القصرررررررررررررروي . وكررذلررك ان درجررة الحرارة العرراليررة قررد سررررررررررررررراهم في انخفرراض تركيز ايون البوترراسرررررررررررررريوم
أن شرررررررردة التمرين وزمن أداءةوأرتفاع درجات الحرارة المحيط مع انخفاض مسررررررررتوى اللياقة البدنية  ")عمار جاسررررررررم ( 

لدوسررتيرون ا وعدم التأقلم على درجات الحرارة تعد أهم العوامل التي تحدد نشرراط هرمون الغدة الدرقية وأفراز هرمونال
 . (2)"وبمجموعهما تؤثر على أنخفاض تركيز ايون البوتاسيوم

راز , واألف األمتصررررررررراص ظيم البوتاسررررررررريوم يقع على الكلية ,وذلك يتم من خالل عمليات ترشررررررررريح وأعادةأن تن"
األمتصررررررررررراص البوتاسررررررررررريوم تكون محددة وتحدث عندما تكون كمية  فالترشررررررررررريح يعتمد على معدل الترشررررررررررريح وأعادة

 . (3)"البوتاسيوم في السائل خارج منخفضة
 

 

  ب املعدالعلعرض نتائج عالقة االرتباط بني حتمل االداء واملتغريات الفسيولوجية وحتليلها ومناقشتها -4-3

                                      
     260،ص  2006، شركة اب للطباعة .بغداد ،  : قلب الرياضي( عمار جاسم مسلم  1
     257،ص  2006،  لمصدر السابلا( عمار جاسم مسلم : 2
 68ص ,م2012والتوزيع للنشر المايرة دار  ,عمان , االعضاء وظائف علم  :اهلل العبد ( شتوي3
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 -( ما يلي:6)يبن الجدول 
( اما قيمة معامل 0.43( وبأنحراف معياري مقدارة)6.3حيث بلغ الوسررررررط الحسررررررابي ):تركيز حامض  الالكتيك

( وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط بين 0.602ية البالغ قيمتها )( وهي اكبر من قيمتها الجدول0.954األرتباط )
 المتغيرين  .

 (6) جدول
 عب المعد تحمل ألداء لال يوضح الوسط الحسابي واألنحراف المعياري وقيمة معامل األرتباط للمتغيرات الفسيولوجية واختبار

 
 ت
 

 المتغيرات
 وحدة

 القياس
 الوسط

الحسابي   
 االنحراف 

 المعياري
 (*Rقيمة )

   المحسوبة 
 مستوى 

 الداللة

 معنوي --- 2.23 58.41 ثانية اختبارتحمل األداء 1
 معنوي 0.954 0.43 6.3  تركيز حامض الالكتيك 2
 عشوائي Mg\dL 8.47 0.37 0.560 الكالسيوم 3
 معنوي -Mmol/L 3.99 0.45 0.653 البوتاسيوم 4
 معنوي -Mmol/L 140.30 3.56 0.724 الصوديوم 5

 : أيون الكالسيوم
( وهي 0.560( اما قيمة معامل األرتباط )0.37( وبأنحراف معياري مقدارة)8.47حيث بلغ الوسط الحسابي )

 . ( وهذا يدل على عدم وجود عالقة ارتباط بين المتغيرين0.602اصغر من قيمتها الجدولية البالغ قيمتها )
 : ايون البوتاسيوم

( -0.653( اما قيمة معامل األرتباط )0.45( وبأنحراف معياري مقدارة)3.99)حيث بلغ الوسررررررررررط الحسررررررررررابي 
 . ( وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط بين المتغيرين0.602وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغ قيمتها )

 : أيون الصوديوم
( -0.724األرتباط ) ( اما قيمة معامل3.56( وبأنحراف معياري مقدارة)140.30حيث بلغ الوسررط الحسررابي )

 . ( وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط بين المتغيرين0.602وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغ قيمتها )
 
 .مناقشة عالقة األرتباط بني أختبار حتمل األداء وتركيز حامض الالكتيك4-4-1

معامل األرتباطبين اختبار تحمل األداء األوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية و وقيمة  ( 6 ول )الجد يبين
حيث أظهرت الجداول اعالة وجود عالقة ارتباط طردية بين اختبار تحمل األداء ومستوى تركيز حامض الالكتيك

ومستوى تركيز حامض الالكتيك اي كلما كان زمن األداء اكبر ازداد مستوى تركيز حامض الالكتيك في الدم . وهذا 
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أن مستوى الكتات الدم لة عالقة مباشرة بتحمل األداء , وان القدرة على تحمل األداء "سالمة ( ما أكده )بهاء الدين 
ترتبط ارتباطا وثيقا مع القدرة على تحمل زيادة الكتات الدم وقدرة العضالت على العمل في ظل زيادة تركيز الالكتات 

 .1"العضالت والدم
د مستوى تركيز حامض الالكتيك في الدم وتبلغ اقصى قيمة لة في كما انة كلما زادة فترة دوام الجهد البدني زا

عندما تكون شدة الحمل البدني مرتفعة "( دقيقة حيث أشار )محمد حسن عالوي وابو العال احمد ( 3-1فترة الدوم ) 
دة الحمل شالالكتيك في الدم يزيد عن مستواه اثناء الراحة وتستمر هذة الزيادة كلما زادة  فأن مستوى تركيز حامض

 2"( دقيقة3-1البدني ويبلغ تركيز الالكتيك اقصى مستوى له عند استمرار الحمل البدني القصى فترة تتراوح ما بين )
. 

أن قيمة معامل األرتباط كانت اكبر لدى العبي تخصص الالعب المعد عن باقي التخصصات األخرى  كما
اء لالعب المعد )الرافع( وتركيز حامض الالكتيك حوالي حيث بلغت قيمة معامل األرتباط بين اختبار تحمل األد

مركز الالعب المعد من اهم المراكز في لعبة الكرة الطائرة فهو من المفترض أن يلمس الكرة خالل , ويعد  (0.954)
ساسية ح"إذ تعد مهارة اإلعداد من أكثر مواقف اللعب عملية التداول وهذا يلقى على عاتقة اعباء بدنية ونفسية عالية.

اذ يتوق عليها هجوم الفريق وطريقة أدائه ويعد الفريق محظوظا إذا تواجد ضمن صفوته اكثر من العب معد يكون 
 (3)صانع ألعاب".

 
 .مناقشة معامل األرتباط بني حتمل األداء ومستوى تركيز ايون الكالسيوم.4-4-2

( األوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية و وقيمة معامل األرتباط بين اختبار تحمل األداء  6 )بين الجدول 
حيث أظهرت الجداول اعالة عدم وجود عالقة ارتباط بين اختبار تحمل األداء ومستوى ومستوى تركيز ايون الكالسيوم 

ركيز قة ارتباط معنوية رغم أن مستوى تويعزو الباحث عدم وجود عال ,تركيز ايون الكالسيوم ولكل تخصصات اللعب
( " عمل هرمون الباراثور الذي يفرز من 1995أوضح ) هارتلي :  أنزيم الكالسيوم بعد الجهد شهد أنخفاض قليل ,

الغدة الدرقية حيث يؤدي هذا الهرمون الى دخول الكالسيوم في العظام ويزيد من امتصاصها الكالسيوم من االمعاء 
ي الالهوائي, العمل العضل ة لذا وجد انخفاضا طفيفا في مستوى تركيز هرمون الباراثور من بعدبطريقة غير مباشر 

كما ان المجهود البدني الهوائي يزيد من ارتفاع تركيز هرمون الباراثور من الذي يساهم في انتقال الكالسيوم من 
 .((4))" العظام ومن االمعاء للدم

                                      
 227، ص 2000مصدر سبل ذكره ، ( بهاء الدين ابراهيم سالمة : 1
 183، ص 1984مصدر سبل ذكرة ،  :ابو العال احمد عبد الفتاحمحمد حسن عالوي ،  (  2)  
  76، ص 1996،  اربد ، دار األمل للنشر ،  تاريخ ومهارات وتدريب –الحديث في الكرة الطائرة ( محمد جبر الحوراني : 3)
 .96، ص2002مصدر سبل ذكره ، : ( ريسان خربيط مجيد، على تركي مصلح4)
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 ومستوى تركيز ايوني الصوديوم والبوتاسيوم ..مناقشة عالقة األرتباط بني أختبار حتمل األداء 4-4-3

 ل األداءتحم اتاألوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية و وقيمة معامل األرتباط بين اختبار  ( 6بين الجدول )
 ل األداءبين اختبار تحم عكسررررررية معنوية  وجود عالقة ارتباطعلى  ومسررررررتوى تركيز ايوني الصرررررروديوم والبوتاسرررررريوم

ومستوى ايوني الصديوم والبوتاسيوم ولكل تخصصات اللعب المختلفة  ويعزو الباحث وجود عالقة األرتباط العكسية 
الى أن الجهد البدني ألختبار تحمل األداء والتعرق المصرررررراحب ألجراء األختبار سرررررراهم في انخفاض مسررررررتوى تركيز 

من  %90( الصوديوم اغلب ايونات أمالح خارج الخلية وفرة ويمثل تقريبا Na"ويعتبر)لبوتاسيوم ايوني الصوديوم وا
االيونات الموجبة خارج الخلية, كما انه ضروري لنقل االيعازات واالشارات في االنسجة العصبية والعضلية, ويلعب 

 يوم من الجسررررم من جراء التعرق المفرطايضررررًا بحركته دورا مهما في توازن السرررروائل واالمالح ويحدث فقدان الصررررود
من و  نيفتزيد نسرربة اخراج الصرروديوم مع العرق عند العمل في الجو الحار او بذل مجهود بدني ع", (1)واالدرار والحروق" 

, ولذلك كلما كان فترة دوم (2) ."هنا نسرررررتطيع القول بان االعضررررراء المسرررررؤولة عن اخراج الصررررروديوم هي الكلى والغدة الدرقية
 الجهد اكبر كان هنالك انخفاض في مستوى ايون الصوديوم ولكنة يقع ضمن الحدود الطبيعية .

اما بالنسبة لتركيز ايون البوتاسيوم فلقد أثبتت الجدال وجود عالقة ارتباط عكسية معنوية بين اختبار تحمل 
ن العكسية الى ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عاألداء ولكافة مراكز اللعب المختلفة . ويعزو الباحث وجود هذة العالقة 

"ان ارتفاع درجة حرارة العضرالت بسبب الجهد البدني يؤدي الى اعاقة أداء المجهود البدني من جراء تطبيق األختبار,
( والمسؤول عن احداث فرق الجهد بين خارج الخلية وداخلها وذلك لتمرير االشارة العصبية اليها,  +Na+, Kانزيم )

ذا االنزيم حساس للحرارة واي ارتفاع عن درجة حرارة العضالت سوف يعيق نشاطه, ومن ثم التصل االشارة فه
 .(3) العصبية الى العضالت االمر الذي يترتب عليه انخفاضًا في االنقباض العضلي ومن ثم التعب واالرهاق"

 االستنتاجات والتوصيات
 : االستنتاجات 5-1

 . صفة تحمل األداء لالعب المعد )الرافع(أن األختبار المصمم يقيس  (1

 . (K,  Naوايوني) حامض الالكتيكوجود فرق معنوية بين قبل وبعد األختبار لتركيز  (2
 .عدم وجود فرق معنوية بين قبل وبعد األختبار لتركيز ايون الكالسيوم  (3

 وجود عالقات ارتباط  طردية اختبارات تحمل األداء وتركيز حامض الالكتيك (4
                                      

(1)Gerard J. Tortora, Wicholas P ؛Anagnostakos: Principles  of anatomy and 
physiology. Ross  copyright, 4th edition, 1984. P: 687.    

يني في الهيدروج( اشرف محمد وهبة. تأثير الحمل البدني االقصى على مستوى تركيز امالح الصوديوم والبوتاسيوم االس 2)
 .25، ص1991الدم ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، جامعة حلوان، 

 . 138، ص1983دار النقاش،  ،، بيروتالتغذية العامة العالجية: ( فوزية عبد اهلل العوض3)
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 . ( K , Naعالقات ارتباط عكسية اختبارات تحمل األداء وتركيز ايوني )وجود  (5
 التوصيات :  5-2

لذي البدنية والمهارية ألنها تعكس المستوى ا والمقاييسبلألختبارات  االهتماميوصي الباحث بضرورة  (1
 يصل لية الالعبون خالل مراحل األعداد .

اختبارات تجمع بين الجانب البدني والمهاري في مختلف الصفات البدنية ولكافة األلعاب  إيجادضرورة  (2
 وخصوصا األلعاب الجماعية .

 ضمن المناهج التدريبية. أوجديدة  تاختبارا أيجادبالتخصص المهاري سواء في  االهتماممراعاة  (3

 المصادر
  2000، عمان ، دار الفكر،  1،ط : تغذية الرياضينإبراهيم رحمة محمد . يوسف الزم كماش ( (1
، عمان، مكتبة المجتمع 1ط  كرة الطائرة )مهارات، تدريبات، اصابات (احمد عيسى البوريني ،صبحي احمد قبالن :  (2

2012 ، 
اشااارف محمد وهبة. تأثير الحمل البدني االقصاااى على مساااتوى تركيز امالح الصاااوديوم والبوتاسااايوم االس الهيدروجيني  (3

 1991ة ماجستير ، كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، جامعة حلوان، في الدم ، رسال
تدريبيين في تحمل األداء وعدد من مؤشرات المناعة الخلوية والخطية لناشئي   تأثير أسلوبين بشير شاكر العوادي : (4

الكرة الطائرة في نادي الدغارة الرياضي، أطروحة دكتوراه غير منشورة . جامعة القادسية ، كلية التربية الرياضية 
2012 

 1990القاهرة ،  ، دار الفكر العربي،الكيمياء الحيوية في المجال الرياضيبهاء ابراهيم سالمة :  (5
 1999، القاهرة ، دار الفكر العربي، التمثيل الحيوي للطاقة في المجال الرياضي بهاء الدين ابراهيم سالمة : (6
  2003،دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1ط فسيولوجيا التدريب والرياضة بو العال عبد الفتاح : (7

 1985، ترجمة ،محمد سعيد واخرون ،دار األمل ، األردن،  ومأساسيات القياس والتقويم في تدريس العلدورات رودفي :  (8
 2000: عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،1،طمنهاج وأساليب ابحث العلميربحي مصطفى عليان وآخرون :  (9

  1999، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان ،مبادئ القياس والتقويم في التربية:  زكريا محمد واخرون (10
  م2012دارالمايرةللنشروالتوزيع  ,عمان  ,االعضاء وظائف علم  :اهلل شتوي العبد (11
  1980، القاهرة، دار الفكر العربي ، 1، طالقياس النفسيصفوت فرج :  (12
   2001، جامعة الموصل، دار الكتب، كرة اليدضياء الخياط ونوفل محمد الميالي: (13
 ، 2006، شركة اب للطباعة .بغداد ، قلب الرياضي عمار جاسم مسلم :  (14
 1997، بيروت ،مطبعة منظمة الصحة العالمية ،: المربع في الفيزيلوجيا الطبية غايون وهول، ترجمة صادل الهاللي  (15
، دار الميسرة لنشر والتوزيع و ، 2، طمناهج البحث العلمي واإلحصاء في البحث العلميفريد كامل أبو زينة وآخرون :  (16

2007. 
 ، 1979القاهرة،، دار الفكر العربي،،3ط، اإلحصائي وقياس العقل البشريعلم النفس  :فؤاد السيد البهي (17
 1983، بيروت، دار النقاش، التغذية العامة العالجيةفوزية عبد اهلل العوض:  (18
 1988،دار ماكروجيل ،القاهرة 3)ترجمة(سيد طواب واخرون ،ط مدخل علم النفسدافيدوف :  ليندال (19
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  1996 ،  اربد ، دار األمل للنشر ، تاريخ ومهارات وتدريب –الكرة الطائرة الحديث في محمد جبر الحوراني :   
 1998،دار الفكر العربي ، القاهرة : فسيولوجيا التدريب الرياضي  محمد حسن عالوي ،ابو العال احمد عبد الفتاح  (20
قاهرة ، دار الفكر ،  ال القياس في التربية الرياضة وعلم النفسمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان :  (21

   1998العربي ، 
رة ، دار الفكر العربي ،القاهالقياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد نصر الدين: و  محمد حسن عالوي (22

 ،2000  
 1979،مصر ، دار المعارف ، 6.ط علم التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي:  (23
 2001، دارا لفكر العربي القاهرة، 4، ط1، جالتربية البدنيةالقياس و التقويم في   :محمد صبحي حسانين (24
 1999، دار وائل ، عمان ،  منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد عبيدات واخرون :  (25
 .98.ص 1997، منشورات جامعة دمشل،دمشل، القياس والتقويم في التربية الحديثة:مطانيوس ميخائيل (26
  1998، دار البيان العربي ، 1، ط أسس التغذية وتقييم الحالة الغذائيةناهد محمد ، منى عبد الفتاح الميناوي :  (27
، مكتبه الفالح للنشر والتوزيع ،  1، ط مناهج البحث التربوي بين النظرية والتطبيليوسف  العنيزي  وآخرون :  (28

 1998الكويت ، 
1) . Ross Principles  of anatomyandphysiology1)Gerard J. ToAnagnostakos: 

copyright, 4th edition, 1984.     
2) 37Http:/www.Aozoon.com paula Johnsoned M.; Healthy Advantage : Lactic Acid test   
3) 38)Htt/sport-8.com/vp/t433.htm   .9.30   6/5.2013 

     4  )Cronbach, L.J. op. Cit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحل
 (1ملحل )

 اسماء السادة الخبراء
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 اللقب العلمي االسم ت
 مكان العمل االختصاص

 كلية التربية الرياضية/جامعة بابل االختبارات والقياس استاذ الياسري جاسمد د. محم 1

2 
د. ناهده عبد زيد 

 كلية التربية الرياضية/جامعة بابل الكرة الطائرة-تعلم   استاذ الدليمي

 كلية التربية الرياضية جامعة بغداد تدريب الكرة الطائرة أستاذ حسن رزوقي طارل 3
 كلية التربيةالرياضية/جامعة البصرة الطائرةةالكر –باوميكانيك  أستاذ د.يعرب عبد الباقي 4
 كلية التربية الرياضية جامعة بغداد الكرة الطائرة-االختبارات استاذ د.رياض خليل خماس 5
 كلية التربيةالرياضية/جامعة تكريت الكرةالطائرة-اختبارات استاذ محمد رشيدد. فاتن  6
 قاركلية التربية الرياضية/جامعة ذي بايوميكانيكالكرة الطائرة استاذ مساعد د. حيدر شمخي جبار 7
 كربالءكلية التربيةالرياضية/جامعة الكرة الطائرة–التدريب  استاذ مساعد د. حبيب علي طاهر 8
 كلية التربية الرياضية جامعة البصرة الكرةالطائرة–فسلجة  استاذ مساعد عادل مجيد د. 9

 كلية التربية الرياضية جامعة بغداد الكرة الطائرة–التدريب  استاذ مساعد د.حسين سبهان 10
 القادسيةكلية التربية الرياضية/جامعة اختبار وقياس استاذ مساعد د. سالم جبار 11
 كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية اختبار وقياس استاذ مساعد عزيزد.مي علي  12
 كلية التربية الرياضية/ جامعة بابل الكرة الطائرة-التدريب استاذ مساعد د.سهيلجواد 13
 كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية الطائرةالكرة–بايوميكانيك  أستاذ مساعد د.احمد عبد األمير 14
 كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية الكرة الطائرة-فسلجة أستاذ مساعد اسعد عدنان عزيزد.  15
 كلية التربية الرياضية/جامعة البصرة الكرة الطائرة-تعلم استاذ مساعد د. محمد عوفي 16
 كلية التربية الرياضية/جامعةالموصل الكرة الطائرة-تعلم مدرس د. احمد حامد السويد 17
 كلية التربية الرياضية/جامعة الكوفة الكرة الطائرة-التدريب  مدرس د.باسم حسن غازي 18
 جامعة القاسم الخضراء الكرةالطائرة-اختبارات مدرس د.عايد كريم الكناني 19
 كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية الكرة الطائرة-فسلجة مدرس د. علي مهدي هادي 20
 كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية الكرة الطائرة-فسلجة مدرس العواديد.بشير شاكر  21

 (2ملحل )
 اسماء كادر العمل المساعد 

 مكان العمل التحصيل الدراسي األسم الثالثي ت
 جامعةالمثنى–كلية التربية الرياضية  طالب دكتوراه اوراس نعمة 1
 مديرة تربية ميسان-وزارة التربية  طالب دكتوراه تحسين عالوي 2
 جامعة واسط–كلية التربية الرياضية  طالب دكتوراه محمد كاظم عرب 3
 جامعة القادسية–كلية التربية الرياضية  طالب دكتوراه حيدر مهدي سلمان 4
 جامعة كربالء–كلية التربية الرياضية  طالب دكتوراه محمد علي 5

 
 

 ( 3ملحل )
 اخذ عينات الدم اسماء الكادر الطبي المساعد في

 مكان العمل التحصيل الدراسي األسم الثالثي ت
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 جامعة القادسية كلية التربية الرياضية دكتوراه احمد عبد الزهرة 1
 جامعة القادسية كلية التمريض ماجستير سعيد هالل 2
 جامعة القادسية كلية التربية الرياضية طالب ماجستير مخلد علي 3
 المركز الصحي–جامعة القادسية  دبلوم- معاون طبي حيدر عامر 4

 (4ملحل )
 استمارة تحليل متغيرات الدراسة

 


