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  التعریف بالبحث
  المقدمة وأهمیة البحث :  1-1
ن االختبارات والقیاس من أهم الوسائل التقویمیة التي تعطي للمدربین تصور واضح عن مستوي العبیهم  إ

فرقهم الریاضیة ومدى فاعلیة البرامج والمناهج التدریبیة وخطط اللعب المختلفة حیث یتم التعرف على الحالة و 
التدریبیة الخاصة لالعبین ومعرفة مدى التطور في مستوى االنجاز الریاضي بشكل مستمر مع معرفة النقاط المؤثرة 

والقیاس في المجال الریاضي لها  واالختبار ، في ذلك التطور لوضع مستویات خاصة لمراحل التدریب المختلفة
ومؤشرات حقیقیة لالعب والمدرب لمعرفة  أهمیة كبیرة في معرفة مستوى الریاضي وهذا یعطي صورة واضحة

مستوى الالعبین في لفي المجال الریاضي والمناهج التدریبیة الكبیر  ونتیجة للتطور، القابلیات والقدرات لالعبین
مهاریة تتالءم  أن توجد هنالك اختبارات بدنیة و  الضروريالفعالیات الریاضیة ومنها الكرة الطائرة أصبح من  اغلب

  ى المتطور للعبة لقیاس مختلف الصفات البدنیة و المهاریة لالعبین. مع المستو 

ویعتبر علم وظائف األعضاء واحدا من أهم العلوم المرتبطة بالتدریب الریاضي والذي یعطي مؤشرا واقعیا 
، او من جراء جهد المباریات او المسابقات العبال ةالتدریبی للحالةمصاحبة  فلسجیة متغیرات من عن ما یحدث

فسیولوجیا التدریب هو دراسة كیف یؤدي التدریب الریاضي إلى تغیر وظائف وتركیبات الجسم تحت تأثیر  یعدو 
أما التغیرات التي تكون من جراء أعادة التدریب لعدة ، التدریب لمرة واحدة  والتي یطلق علیها مصطلح االستجابات

  .تالتكلیفامرات تسمى 

وتجمع بین الجانب  لالعب المعد (الرافع)اختبارات تحمل األداء  تصمیمأهمیة البحث في  تكمن ومن هنا
، المهاري والجانب البدني  حیث أن الألختبارات الموجودة هي اختبارات عامة لجمیع مراكز اللعب هذا من جانب

 ألدائهمالفسیولوجیة التي تحدث لالعبین بین مختلف تخصصات اللعب نتیجة  تالفروقاومن الجانب األخر معرفة 
ویأمل الباحث أن تساعد االختبارات المصممة المدربون أن یستخدموها لیكون هذا العمل إضافة االختبارات، هذه 

  . جدیدة للعبة وللفرق الریاضیة في كافة المستویات
  مشكلة البحث . 1-2
أن االختبارات  إذقیس صفة تحمل األداء بشكل تخصصي ت ات التي اختبار  قلةتبرز مشكلة البحث في     

دون النظر إلى المركز الذي یشغله الالعب  الالعبینالموجودة تحمل الصفة العامة فهي تقیس تحمل األداء لكل 
وطبیعة تحركاته داخل الملعب وهذا ال یتالءم مع التوجه الحدیث في التدریب الذي یحدد واجبات عامة لالعب 

روف ان الجهد المبذول یختلف بین الالعبین وبالتالي فأنه ومن المع، جبات خاصة حسب المراكز المختلفة وا
  .یستوجب اختالف الالعبین في مستوى بعض المتغیرات الفسیولوجیة
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    .أهداف البحث  3-1 
  بالكرة الطائرة. لالعب المعداختبار بدني مهاري لقیاس صفة تحمل األداء  تصمیم وتقنین. 1
  . االختبارقبل وبعد  المتغیرات الفسیولوجیة. التعرف على التغیر الحاصل في بعض 2
  . المعدلالعب و أمالح الدم وتركیز حامض الالكتیك بین اختبار تحمل األداء  العالقة. معرفة 3
  
  :فروض البحث  4-1
  بالكرة الطائرة . لالعب المعدقیس صفة تحمل األداء یختبار ذات داللة احصائیة لال هناك فروق - 1
 .  االختبارقبل وبعد  في بعض المتغیرات الفسیولوجیة داللة أحصائیةذات ق و فر  توجد - 2

  . وأمالح الدم حامض الالكتیك لالعب المعد وتركیز األداءتوجد عالقة ارتباط معنویة بین اختبار تحمل  - 3
  
  مجاالت البحث : 5-1
الفـــرات  لمنطقتـــي 2013- 2 012أندیـــة الشـــباب بـــالكرة الطـــائرة للموســـم  بـــيالع:المجـــال البشـــري  5-1- 1

  .عب المعد الاللمركز  األوسط والجنوبیة
  .الریاضیة القاعات الریاضیة المغلقة لألندیة  المجال المكاني : 1-5-2

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

  
  الدراسات النظریة والمشابهة

  : الدراسات النظریة 2-1
  تحمل األداء في الكرة الطائرة . 2-1
مل یرى بعض العلماء أن هناك نوعًا من التحمل یطلق علیه تحمل العمل أو األداء وفیه ترتبط صفة التح "

.          ) 1(جیدة " نسبیًا وبصورة توافقیةلة أداء المهارات الحركیة لفترات طوی بالرشاقة ویقصد به تحمل تكرار
(ضیاء ونوفل) تحمل األداء بصورة أعمق من تكرار أداء المهارات بكفاءة عالیة لتشمل المتطلبات الخاصة  ویرى

لألداء حیث یعرفه بأنه "كفاءة الالعب للقیام بتحقیق متطلبات األداء الخاصة بنوع النشاط الممارس أثناء المنافسة 
  . )2(وط في إنتاجیة وفعالیة أدائه على طول فترة المنافسة"دون هب

                                      
  .126، ص 1979،مصر ، دار المعارف ، 6.ط علم التدریب الریاضي :) محمد حسن عالوي 1(
 .427، ص2001، جامعة الموصل، دار الكتب، كرة الیدضیاء الخیاط ونوفل محمد المیالي:  ) 2(
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أن أهمیة تحمل األداء في الكرة الطائرة النها تعتمد بشكل كبیر على تكرار أداء المهارات من جانب وأستمراریة 
ثم عملیة الحشد الذهني والبدني والنفسي طول فترة المباراة ألن الالعب یستمر بالتهیئة للعب قبل لمس الكرة ومن 

لمس الكرة وبعدها االستمرار إلى ما بعد عملیة لمس الكرة من خالل العملیات الدفاعیة والهجومیة، كل ذلك یتطلب 
االستمرار في المباراة وأمتالك تحمل عالي أثناء األداء لغرض تحقیق  من العب الكرة الطائرة قدرة عالیة في عملیة

   )1(. الهدف والوصول إلى الغایة المنشودة"

  تخصص الالعب المعد  2-2
والقیام الكرة  إعدادأو أكثر في یسمى الالعب المعد مهمته األساسیة  –" في كل فریق العب اختصاصي   

إي أن دوره تهیئة الكرة للضربة الساحقة وخالل اللعب أخذ احد (معدي الكرة) مكانا له قرب الشبكة أما  ،بالتمریر
العبا متعدد القدرات والمواهب قادرا على اللعب الدفاعي ماهرا في تمریر الكرة  أن یكون المعدویجب ، في الملعب

 لیمرر لهم صاحب نظرة تحیط بكل ما یدور في الملعب ویعرف أمكان وجود زمالئه الماهرین في الضربة الساحقة
  . )2(الكرة"

الالعب المعد هو إن تخصص الالعب المعد مهم جدا ویعتبر من أهم االختصاصات في الفریق حیث إن  
یقاع اللعب ویصنع الهجوم الفعال والتفوق على  ٕ المخطط والقائد الذي یتحكم بإیقاع الفریق الخططي الهجومي وا

ل عن ؤو لمسالالعب المعد وهو الالعب ا بوجود العب مختص بها یسمى اإلعداد وتتمیز مهارة، الفریق المنافس
مراكز الهجوم كلها، ویتمیز الالعب المعد بقدرٍ عال من المهارة  تهیئة الكرات المناسبة لالعبین الضاربین من

إضافة لذلك یجب إن یتمیز المعد بمعرفة نقاط القوة والضعف في دفاع الفریق ، والذكاء المیداني والدقة والتنویع
ویجب إن یمتلك  ،عبین المهاجمین في الفریق من اجل إحراز النقاطالمنافس وكذلك معرفة إمكانیات وقدرات الال

  أمكانیة تنویع اإلعداد ومن مناطق مختلفة حتى یشتت انتباه حائط الصد للفریق المنافس .
  

يك 3- 2 ل كت ض ا م   حا
 أن حامض الالكتیك هو الصورة النهائیة الستهالك الكالیكوجین الالهوائي( بدون األوكسجین) إال إن تلك 

     الریاضیة ذات الشدة العالیة، أو انه الناتج النهائي لعملیة تحلل الكلوكوز النسبة تزید عند أداء األنشطة
  .)O2 )3بدون

                                      
لناشئي الكرة  والخطیة ) بشیر شاكر العوادي :(تأثیر أسلوبین  تدریبیین في تحمل األداء وعدد من مؤشرات المناعة الخلویة1(

  . 2ص2012جامعة القادسیة ، كلیة التربیة الریاضیة  نادي الدغارة الریاضي)، أطروحة دكتوراه غیر منشورة . الطائرة في 
مكتبة المجتمع  عمان، ،1ط  اصابات ) تدریبات، كرة الطائرة (مهارات،: احمد عیسى البوریني ،صبحي احمد قبالن  )(2

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

http://www.Aozoon.com
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أما من وجهة نظر علم فسیولوجیا التدریب الریاضي وكیمیاء التدریب الریاضي فإن حامض الالكتیك یتجمع في  
التدریبات التي تنفذ بالشدة القصوى أو األقل من القصوى نتیجة لتحلل مصدر العضالت والدم أثناء المنافسات أو 

الطاقـة الكربوهیدراتیـة ( تحلل الجلوكـوز ال أوكسجینا ) أي أن الجلوكوز في هذه التدریبات یتحلل داخل األلیاف 
كیمیائیة وبمساعدة ) خطوة 11العضلیة للریاضي دون توفر كمیة كافیة من األوكسجین ویتم هذا التحلل خالل (

العدید من األنزیمات الالأوكسجینیة وتتم هذه العملیات داخل األلیاف العضلیة وخالل أجزاء من الثانیة وینتج في 
ركب ثالثي فوسفات األدنونین والذي  )ATP 2(نهایة التحلل الالأوكسجینیة للجلوكوز طاقة تقدر  ُ جریئتین من م

تاج الطاقة ألي عمل عضلي یقوم به العداء كما ینتج من هذا التحلل حامض المصدر األساسي والمباشر إلن.یعتبر
  . )1( الالكتیك في العضالت ثم ینتقل بعد ذلك إلى الدم"

م 4- 2 سيو    .أيون الكا 
لكالسیوم من اكثر العناصر المعدنیة التي توجد في الجسم ، واي البالزما بثالثة اشكال مختلفة " یوجد الكالسیوم ف

منها في الهیكل العظمي  %)99() كغم من الكالسیوم حیث یوجد معظمها أي1.2جسم اإلنسان على(ویحتوي 
  . )2(واألسنان بینما یوجد الباقي في االنسجة الرخوة وسوائل الجسم "

  
م  2-5 ص ديو ن ال   ايو

"یعد الصودیوم كأیون أحادي التكافؤ یوجد في السائل خارج الخالیا في الجسم والسوائل داخل األوعیة الدمویة 
% ) من صودیوم الجسم في هذه السوائل . ویوجد الصودیوم بنسبة قلیلة  50والسوائل حول الخالیا ویوجد حوالي ( 

% )  40دفع هذا الصودیوم إلى الخالیا ، الـ ( % ) داخل الخالیا رغم أن الجسم یعمل دائما على  10في ( 
الباقیة من الصودیوم توجد في الهیكل العظمي على سطح العظام حیث یمثل نصف هذه الكمیة مخزنا" للصودیوم 

  . )3(القابل للتبادل" 

م  -2-6 سيو ت    ايون البو
غم، وتبلغ قیمته الطبیعیة  1,5 إلىغم) بوتاسیــوم ، ویحتاج یومیا 150الطبیعــي على( اإلنسان"یحتوي جسم 

الجسم  أنسجةویوجد البوتاسیوم داخل خالیا ، )2(مللتر مصل دم) "  100/مملي غرا 5,0 -4,5(اإلنسانفي جسم 
فقط وعندما یعاد  %) 0,01% من البوتاسیوم بینما یحتوي الدم على(32ولیس خارجها وتحتوي العضالت على 

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

  60، ص  2000، عمان ، دار الفكر للطباعة،  1إبراهیم رحمة محمد . یوسف الزم كماش : تغذیة الریاضین ،ط) 2(
دار اكادیمیــا انترناشــیونال،  ،بیــروت ،صــادق الهاللــي، ط ،،  ترجمــةالمرجــع فــي  الفیوزیولوجیــا الطبیــة :) غـانیون وهــول 3(

  .107، ص  1997
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االدنى البوتاسیوم  إلى إماالدم فان جزء بسیط من البوتاسیوم یفقد من الجسم ترشیح الصودیوم بواسطة الكلیتین في 
   . )1(غم من البوتاسیوم 3فقد یقترب من الصفر ویحتوي الغذاء الكامل على

را اته ا يدانية: 3 وإج ث  ح جية ا ب ه من .  
ث: 3-1 ج  لبح ه   من

اســـتخدم لــذلك ، )2("لتنظــیم موضــوع البحــثالمــنهج العلمــي هــو أســلوب للتفكیــر والعمــل الــذي یعتمــده الباحــث "     
   .، نظرا لمالءته وطبیعة مشكلة البحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي والعالقات األرتباطیة الباحثون
ث : وعينة جمتمع 2-  3 ح    -الب

 فـع)عـب المعـد (الرالمركـز ألال اندیة الفرات االوسط والمنطقة الجنوبیـة لفئـة الشـباب العبي كان مجتمع البحث
)  10، وهـــم عینـــة البنـــاء، فـــي حـــین كانـــت عینـــة التطبیـــق علـــى ( ) العـــب69( ) نـــادي وبواقـــع26والبـــالغ عـــددهم (

  العبین .
ة :   3  - 33 م خد مل ت س  ل  ا ل  ث  و ا ت ال     ادوا

  المصادر والمراجع العلمیة العربیة واألجنبیة. .1
  )1المقابالت الشخصیة( ینظر الملحق .2
  الستبانه . .3
  المالحظة . .4
 .االختبار والقیاس  .5

ة  ة األجهز ملستعمل   :ا
  استمارة تفریغ وجمع البیانات .1
  ) .1عدد (  DELLحاسبة(آلب توب) نوع   .2
  ) .1حاسبة شخصیة صغیره عدد ( .3
 ) نوع 1ساعة توقیت الكترونیة عدد(  .4

 ملعب كرة طائرة  .5

 )15كرات طائرة عدد ( .6

 )2شریط الصق ملون عدد ( .7

                                      
  103،ص1990 ،، دار الفكر العربي، القاهرة الكیمیاء الحیویة في المجال الریاضي:  بهاء ابراهیم سالمة )1(

: (عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزیع 1،طمنهاج وأسالیب ابحث العلمي:  ) ربحي مصطفى علیان وآخرون (2
  .53)،ص2000،
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 )1سبورة صغیرة عدد( .8

 )1قلم عدد(  .9

 )1صافرة عدد ( .10

 )20محاقن طبیة عدد( .11

  )E.D.T.Aفي عدد منها مادة مانعة للتخثر()20انابیب تحلیل الدم(تیوب )عدد( .12
 )1صندوق لحفظ الدم عدد ( .13

 قطن طبي  .14

 محلول معقم  .15

  أدوات مكتبیة (أوراق وأقالم )  . .16
 2013 ) لقیاس تركیز حامض الالكتیك یاباني الصنع Lactate Proجهاز (  .17

 .2013یاباني الصنع  (كتأت) لقیاس مستوى حامض الالكتیكشرائح  .18

  Na+,K+,Ca  امالح الدم لقیاس امریكي الصنع  )Abbot.C4000(جهاز .19
 
ة  :   4 –3 داني ي ح   مل ت   لب جراءا    -إ

   -بإجراء بناء اختبار تحمل األداء وفق الخطوات اآلتیة: انتحقیقا ألهداف البحث قام الباحث
ال ال تبار:  -او ف  ن ا هل  ديد ا    -حت
يا ل  ألداء: -ثان م ر حت ت ا ت اخ ديد  واص ا  -حت

أراء الخبـراء  ، واسـتطالع بموضـوع البحـث بعد االطالع على المراجع والمصادر والنظریات والدراسات المرتبطة    
ومـن اجـل التعـرف علـى )  تـم تحدیـد مواصـفات االختبـار 1(الملحـق واالختبارات والمختصین في مجال الكرة الطائرة

مــدى صــالحیة االختبــار لجــأ الباحــث إلــى عرضــها علــى مجموعــة مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي الكــرة الطــائرة، 
)، إذ االســتبیان "هــو مجموعــة مــن األســئلة المكتوبــة التــي تعــد بقصــد 1واالختبــار والقیــاس  ضــمن االســتبیان(الملحق

  . )1(اهرة او موقف معین "الحصول على معلومات او أراء المبحوثین حول ظ

بالمالحظـات المهمـة التـي أبـداها السـادة الخبـراء والمختصـین فـي صـالحیة او عـدم صـالحیة تلــك  انوقـد أخـذ الباحثـ
) لبیـان اتفـاقهم حسـن  2المواصفات ولتحلیل أراء السادة الخبـراء والمختصـین إحصـائیا اسـتعمل الباحـث اختبـار ( كـا

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

                                      
 .53،ص1999، دار وائل ، عمان  ،  منهجیة البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبیقات) محمد عبیدات واخرون : 1(
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  ) 1( جدول 
  تفاق السادة الخبراء حول اختبار تحمل األداءأ یبین

ثا  ر -ثال ختبا ال ألولية   صيغة   ل   -:ا

  -لوضع الصیغة األولیة لهذا لالختبار قام الباحث بأجراء خطوات علمیة عدة والتي تلخصت بما یأتي:
ر: أ تبا خ ت ا  يما ت ل عداد    - .إ

ْ تمـــت الموافقـــة علـــى صـــالحیة االختبـــارات مـــن قبـــل الســـادة الخبـــراء والمختصـــین تـــم إعـــداد التعلیمـــات  بعـــد أن
ار التي توضح للمختبر كیفیة أداء االختبار ، وقد روعي في إعداد هذه التعلیمات إن تكون واضحة الخاصة باالختب

  حیا لتسلسل المحطات داخل االختبار یوسهلة الفهم ولزیادة الوضوح فقد تضمنت التعلیمات رسما توض
ىل:  ب ال ية األو ستط ج بة اال  -الت

ه ، وكـذلك التعـرف علـى ظـروف تطبیـق االختبـار ومـا من اجل التأكد من وضـوح تعلیمـات االختبـار ووضـوح 
العبـین ) 4یرافق ذلـك مـن صـعوبات او معوقـات ، قـام الباحـث بتطبیـق االختبـار علـى عینـة اسـتطالعیة مؤلفـة مـن(

وقد اتضح في تجمع الالعبین بمحافظة النجف ومحافظة ذي قار ،  2013/ 3/ 18 -13ا عشوائیا وذلك فيو اختیر 
  من هذه التجربة أن تعلیمات االختبار و محطاته واضحة. 

ر :  ـج  ختبا ال ة ل س لتجربة الرئي    -ا

التجربة الرئیسیة من خالل تطبیق االختبار على عینة البناء بهدف إجراء عملیة تحلیل إحصائي وذلك  تتم  
والثبـات لالختبـار ، وقـد طبـق االختبـار علـى عینـة  قدصـلمعرفة قدرة االختبار التمیزیة وكذلك الستخراج مؤشـرات ال

ــــاء  م ) أمــــا أعــــادة ألالختبــــار فــــتم بتــــأریخ  2013/  4/ 7-1) العــــب  وذلــــك فــــي تــــاریخ (69البــــالغ عــــددها (البن
 بــــار فــــي یــــوميتم هــــذا بالنســــبة للمنطقــــة الجنوبیــــة امــــا منطقــــة الفــــرات األوســــط فــــتم األخ 2013/  4/  14-20(
  .)  2013/  4/ 30-28 م بتأریخ (ختبار فتاالم ) أما أعادة  2013/  4/ 21-23 (

ء: - ء حت ل األدا بار  صائي  خت ح لتحل ل ا   -ا

  -أسلوب المجموعتان المتطرفتان في تحلیل فقرات االختبار إحصائیا: ثانالباح
  
  

  الداللة  المحسوبة 2قیمة كا  ال یصلح  یصلح  اسم االختبار  ت
  معنویة  21  0  21 اختبار تحمل األداء  1

  3.84) تساوي 0.05) ومستوى داللة ( 1) الجدولیة عند درجة حریة (2قیمة (كا



9 
 

ييزية ):  -*   ل م ن(القوة ا ل رفيتا موعتان ا ا-   
التمییزیة هي قدرة صفات االختبار على التمییز بین الصفات التي تحصل على درجـات عالیـة "ویقصد بالقدرة 

للكشـــف عـــن القـــدرة التمییزیـــة الختبـــار تحمـــل األداء، تـــم ، ) 1("والتـــي تحصـــل علـــى درجـــات منخفضـــة فـــي االختبـــار
تمییــز ، وقــد قــام الباحــث اســتعمال أســلوب المجمــوعتین الطــرفیتین ، إذ یعــد هــذا األســلوب مــن األســالیب المناســبة لل

) العبـا والتـي تـم  69بالتحقق من قدرة االختبار على التمییز باستعمال هذا األسلوب من خالل عینة البناء البالغة (
  اختبارهم ، ولحساب القدرة التمییزیة لالختبار فقد اتبع الخطوات اآلتیة:

 رجة.ترتیب درجات الالعبین على االختبار من أعلى درجة إلى أدنى د - 1

من االستمارات الحاصلة  %)27%) من االختبار الحاصلة على الدرجات العلیا (27تعیین ما نسبته ( - 2
%) الوسـطى ، "إذ أكـدت أبحـاث ( میهرنـز ولیهمـان  و كیلـي ) علـى ان 46على الدرجات الـدنیا ، واسـتبعاد نسـبة (

) 15ضــمت كــل مجموعــة طرفیــة علــى (، وعلــى هـذا األســاس ) 2(%) تعطــي حجــم وتمــایز جیــدین"27اعتمـاد نســبة (
 ) العبا ضارب عالي. 23) العبا سنتر و(17) العبا معد و(19العبا حر و(

وكمـا هـو مبـین ، ) لعینتـین مسـتقلتینt-testحساب معامـل تمییـز االختبـار باسـتعمال االختبـار التـائي ( - 3
 . )2في الجدول (

  )2الجدول (
  .حساب القوة التمییزیة الختبار تحمل االداءل علیا والدنیاللمجموعتین ال بین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریةی

مراكز اللعب
  درجة  المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا

  الحریة 
  ) tقیمة(

  الجدولیة
  ) tقیمة(

  المحسوبة
  قوة األختبا
َ             ر التمییزیة َ   ع  س   ع  س

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

یة تائلنا ان القیم ال تبینی، یة المحسوبة  الختبار تحمل االداء تائلنا ان القیم ال تبین) ی2من مالحظة الجدول (
) وهـــي قیمـــة اكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیــــة 10,67المحســـوبة  الختبـــار تحمـــل االداء لالعـــب صـــانع اللعـــب كانـــت (

  .له داللة تمییزمما یدل على ان االختبار  )0.05ومستوى داللة ( )44حریة ( ) عند درجة2,01البالغة(

  

  
                                      

ترجمة ،محمد سعید واخرون ،دار األمل / األردن ،  ، أساسیات القیاس والتقویم في تدریس العلوم) دورات رودفي : 1(
 .125،ص1985

  149ص، 1980،، القاهرة، دار الفكر العربي  1ط ،القیاس النفسي :)  صفوت فرج 2(
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ر  ـه ال تبا مية ل س ال ل س أل   -: ا
ومن أهم تلك الشـروط  ،یة بناء االختبارمیتطلب بناء االختبار توفر شروط أساسیة ومهمة لضمان سالمة وعل

وهذا ما تؤكده (دافید وف)، آذ تشـیر إلـى " انـه یجـب ان یقـیم مصـممو االختبـارات الـدلیل  ، امتیازه بالصدق والثبات
  . )1(أدواتهم" وصدق على ثبات 

خ بار:   *  ق اال د   -ص

  -وقد اعتمد الباحث نوعان من الصدق للتأكد من صدق مقیاسه وهما:
ق ا توى:-  -صد

یهدف هذا النوع من الصدق الى معرفة مـدى تمثیـل االختبـار او االختبـار لجوانـب السـمة او الصـفة المطلـوب 
اي مدى مطابقة " قیاسها، وعما اذا كان االختبار او االختبار یقیس جانبا محدودا من هذه الظاهرة ام یقیسها كلها. 

 )2( " المختصـین فـي المجـال الـذي یحـاول االختبـار قیاسـهمحتواه لما یرید قیاسـه. ویسـتخدم فـي تحدیـده أراء الخبـراء 

ـــدما عـــرض اختبـــار تحمـــل األداء علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء  المختصـــین فـــي مجـــال و وقـــد تحقـــق هـــذا الصـــدق عن
وبــذلك تــم حــذف  ،االختبــارات والكــرة الطــائرة إلقــرار صــالحیة مكوناتــه أألساســیة وكــذلك صــالحیة محطــات األختبــار

  .  المحطات الغیر مهمة
ضي:  - ل ر ن ا ل كوي ق ا    -صد

ویسمى أیضا صدق البنـاء، و"هـو اكثـر انـواع الصـدق تعقیـدا كونـه یعتمـد علـى افتراضـات نظریـة یتحقـق منهـا 
  .)3(تجریبیا"

  ولتحقیق صدق التكوین الفرضي استخدم الباحث الطرق االتیة:
فيتان: -* ل ر ن ا وعتا  -ام

ان قدرة األختبار على التمییز بین الالعبین  في تحمـل األداء تعـد مـن المؤشـرات الدالـة علـى صـدق البنـاء .  
وفـي االختبـار الحـالي تـم التحقـق مـن ذلـك عنــدما حسـبت القـدرة التمییزیـة لالختبـار  بأسـلوب المجموعتـان الطرفیتــان 

  .)t-test(وباستعمال االختبار التائي 
بار  -و ت  ا  ت با  -:ث

یعد مفهوم الثبات من المفاهیم األساسیة في االختبار ویتعین توفره في االختبار لكي یكون صالحًا لالستعمال وعند  
مقارنتــه بمفهــوم الصــدق یكــون الصــدق اشــمل منــه لــذلك یمكــن القــول ان أي اختبــار( مقیــاس ) صــادق یكــون اختبــارًا 

                                      
 .538، ص 1988،دار ماكروجیل ،القاهرة 3سید طواب واخرون ،ط (ترجمة) مدخل علم النفس) لیندال دافیدوف : 2(
، دار الفكر العربي ،القاهرة القیاس في التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضي )محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین:2( 

  .258،ص 2000، 
Cronbach, L.J. op. Cit , P . 105)3(  
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وتـم حسـاب الثبـات باالختبـار  ،لثابت هو ان یكون صادقًا دائمـًا ثابتًا ولكن ال یمكن القول بعكس ذلك ان االختبار ا
عادة االختبار ٕ   .وا

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

  .)، شریط قیاس ، ساعة توقیت، شریط ألصق 10كرات طائرة عدد(األدوات :
  موصفات األداء : 

لالعب بالدفاع عن الملعب بعدها یقوم ا. ) حیث یقوم بأداء مهارة  اإلرسال1یبدأ هذا االختبار من مركز رقم (
) ( تحـدد النقطـة 2ثم التغطیـة خلـف حـائط فـي مركـز (.) ( المدرب فوق مصطبة ویضرب الكرة )1(من مركز

  .بشریط ألصق )
) (یرمـي الكـرة 4) الـى الالعـب الضـارب فـي مركـز (3الكـرة مـن مركـز ( الـدخول إلـى المنطقـة األمامیـة وأعـداد

أعـداد الكـرة  ،) ( مـدرب علـى المصـطبة ویضـرب الكـرة )1ألدفاع عن الملعب فـي مركـز ( ،مساعد  المدرب )
الــدفاع  ،)5)إلــى(6أعــداد الكــرة مــن مركــز ( ،) ( ترمــى مــن قبــل المســاعد)1) لالعــب فــي مركــز(3مــن مركــز (

)  1) إلـى مركـز (5األنتقـال مـن مركـز ( ،) (( مدرب على المصطبة ویضـرب الكـرة)5مركز ( عن الملعب في
) مـــدرب علـــى 4حـــائط الصـــد فـــي مركـــز ( ،)( ترمـــى مـــن قبـــل المســـاعد)6واعـــداد الكـــرة لالعـــب فـــي مركـــز(

حــائط صــد فــي ،) ترمــى مــن قبــل المســاعد2) إلــى مركــز (3أعــداد الكــرة مــن مركــز (،المصــطبة ویضــرب الكــرة
ترمـى مـن قبـل ، و ) سـریع 3)نحـو مركـز (3أعداد مـن مركـز (’) مدرب على المصطبة ویضرب الكرة3(مركز 

) 2الـدفاع عـن الملعـب فـي مركـز ( ،)1)نحو مركـز(2أعداد من مركز ( ،)2حائط صد في مركز ( ،المساعد 
  ) .1كما موضح في شكل (

  . الدقةیجب ان یكون ألداء بالسرعة القصوى وبدرجة عالیة من  الشروط :
  . یحسب الزمن الكلي  لألختبار التسجیل : 
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  اإلرسال               دفاع عن الملعب               التغطیة خلف حائط الصد                  

  حائط الصد       األعداد            
  )1شكل (

   لمركز الالعب المعد تحمل األداءیوضح اختبار  
  

ي  3-6 العب ل حت ل األدا   بار  ري ال ت شتقا  املعا  دا   : املع
َأن المعاییر هي أحد األهداف األسـاس التـي ترمـي إلیهـا عملیـة بنـاء وتقنـین االختبـارات حیـث تشـتق المعـاییر مـن   

ات والدرجة الخام هي النتیجة األصـلیة المشـتقة مـن تطبیـق االختبـار  عینة البناء التي تمثل مجتمع البحث المدروس،
ا وهي مصدر المعاییر ً   . )1(" قبل أن تعالج إحصائی

الدرجـة التائیـة عبـارة ، و  ات عینـة البنـاء وحسـب مراكـز اللعـبالـدرجات المعیاریـة التائیـة لـدرجالباحثـان استخراج ثم   
) وتســتخدم فــي تحویــل الــدرجات الخــام إلــى درجــات 10) انحــراف یســاوي(50متوســطها یســاوي ( عــن درجــة معیاریــة

وتمتـــاز هـــذه الدرجـــة بأنَّهـــا ال تتضـــمن قیمـــا ســـالبة وهكـــذا فـــان  لغـــرض مقارنتهـــا وتســـهیل تفســـیرها، جمعهـــا ،یمكـــن 
مع أداء مجموعة معیاریة بعض المهمات  فياستعمال الدرجة التائیة ما هو إال وسیلة تساعدنا في مقارنة أداء الفرد 

، كمـا  خاص  النسـبة إلـى الظـاهرةنسبة إلى مجموعـة مـن األشـالرتبة َأو المنزلة المئویة التي یمثلها الفرد بال ومعینة 
   ) .3ن الجدول (ییب

  
  
  

                                      
  29ص ،2001، دارا لفكر العربي القاهرة ،4ط ،1ج ،القیاس و التقویم في التربیة البدنیة : محمد صبحي حسانین (1)
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  )3(جدول 
  یبین الدرجات الخام والمعیاریة ألختبار تحمل األداء

  الدرجة   الدرجة الخام  ت
  المعیاریة

  الدرجة   الدرجة الخام  ت
  المعیاریة

  الدرجة  الدرجة الخام  ت
  المعیاریة 

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       

ر: 3-7 ختبا ال ل ي   عيار ستويا  امل مل   ا
إن تحدید المستویات المعیاریة الختبار تحمـل األداء یـتم مـن خـالل الـدرجات المعیاریـة للمقیـاس والمسـتویات " 
إذ تشـتق المعــاییر مــن نتـائج التطبیــق النهــائي لوحــدات االختبـارات علــى العینــة الرئیســة وبالـذات مــن الــدرجات الخــام 
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فقـد اسـتخدم الباحـث منحنـى كـاوس (التوزیـع  سـتویاتالمولغـرض تحدیـد  )1(المستخلصة التـي هـي مصـدر المعـاییر".
الطبیعي) الن هذه التوزیعات قریبة إلى مجال التربیة الریاضـیة وقـد اختـار الباحـث أن تكـون هنـاك خمـس مسـتویات 

درجـة)  6ات المعیاریـة المعدلـة تتكـون مـن (والدرج ، درجات )5الدرجات المعیاریة إلى(الختبار تحمل األداء وتقسم 
  ) .4یبین الجدول (، كما 

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

  ولتحویل الدرجة الخام إلى درجات معیاریة استخرج الباحث الدرجة الزائیة كما یلي:
َ  –س                    س

=المتوسط الحسابي  َ   الدرجة الزائیة ز = ــــــــــــــــــ :  حیث س=الدرجة الخام، س
  ع=االنحراف المعیاري            ع                                        

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

  )4جدول (
 یبین الدرجات والمستویات المعیاریة والدرجات الخام الختبار تحمل االداء لالعب المعد

 ت المستویات الفئات للدرجات الخام  الفئات للدرجات المعیاریة التكرارات

 1 ضعیف 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 جید 57.64-55.24  60-68 8

 5 جید جدا 55.23-52.83  69-77 4

ك  9-3- 3 تي ض ال ك م ر يز ح  س ت   :. قيا
والمبینة صورته أدنـاه إذ توجـد  Lactic pro meterتم قیاس حامض الالكتیك في الدم وذلك باستخدام جهاز 

نسـبة مـن حـامض  سـترباألول یستخدم ألغـراض التأكـد مـن قـراءة الجهـاز إذ یوجـد فـي الــ سترب ثالثة أنواع من الـ 
الالكتیك مبینة في التعلیمات مع الجهاز فعند القراءة البـد أن تكـون النتیجـة مطابقـة للتعلیمـات وخـالف ذلـك الیمكـن 

) فعنـد  F5الشـریحة النحاسـیة ( یوجـد فیـه رقـم علـى سـترب كـال بریشـنالثاني فیسـمى  سترباعتماد النتائج ، أما الـ 
یـتم سـترب ) على الشاشة إذ تستخدم ألغراض معایرة الجهاز وبعد االنتهاء مـن قـراءة الــ  F5القراءة البد أن تظهر (

إدخال الشریحة الثالثة التي تستخدم لغرض قیاس حامض الالكتیك بالدم ، إذ یتم وضع الكحول المعقمة علـى أبهـام 

                                      
القاهرة ، دار الفكر   ، القیاس في التربیة الریاضة وعلم النفس :محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان  )1(

  . 376ص   1998العربي ، 
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وخز بإبرة خاصة وفي هذا الخصوص تشیر التعلیمات المرفقـة إلـى عـدم اخـذ عینـة الـدم بـالمرة الریاضي بعدها یتم ال
األولــى ویــتم أخــذها بــالمرة الثانیــة تجنبــا لظهــور أمــالح الالكتیــك وبالتــالي یــؤثر ذلــك علــى نتــائج حــامض الالكتیــك و 

   الصور االتیةة وكما مبین في ثانیة من الجهاز مباشر  60یتم القراءة بشكل مباشر بعد  تسترب تیستوضع على 
  
  
  
  
  
  

       
  ) 2( صورة                        )          1(  صورة                         

  الشرائح الخاصة لقیاس تركیز حامض الالكتیك                Lactic pro meterجهاز                   
  

  . امالح الدمقياس .  3-9-4
) وهــو جهــاز Abbot-C-400) بواســطة جهــاز (Na+وایــون  +Kو ایــون  +Ca(ایــون   امــالح الــدمتــم قیــاس 

أمریكي الصنع یعمل وفـق نظـام التحلیـل الـذاتي حیـث توضـع عینـات الـدم فـي مكـان خـاص داخـل الجهـاز یسـتوعب 
مـل بنظـام ) بعـد ذلـك تظهـر مجموعـة متغیـرات علـى شاشـة الجهـز التـي تعA5الى  A1) عینات تأخذ التسلسل (5(

  المس ویتم اختیار المتغیرات المطلوبة للقیاس بعدها تخرج النتائج من خالل طابعة مرتبطة بالجهاز .
  

            
  )4(صورة    )                            3(صورة                  

                          لمكان المخصص لوضع عینات الد)                 اAbbot-C-400جهاز       
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  التجربة الرئيسية  3-11
بقیام الباحث بتحدیـد محطـات االختبـار علـى ارض الملعـب حسـب تسلسـل المحطـات  بدأت التجربة الرئیسیة  

وبعـد ذلـك تـم قیـاس تركیـز حـامض الالكتیــك   لبحـث واإلجابـة علـى بعــض التسـاوالتوشـرح تسلسـل االختبـار لعینـة ا
  . )Lactic promete (وقت الراحة بواسطة جهاز

    

    
  )6(صورة                        )    5(صورة                      

  معایرة الجهاز                         استخراج الشریحة (الكت)                   

    
  )8( صورة                         )      7( رة صو                  

  قراءة الجهاز لعینة الدم         بة واخذ عینة الدم          وخز السبا        
) سـي سـي 2) سـي سـي قسـمت إلـى جـزأین الجـزء األول بمقـدار ( 5مقـدارها ( تم سـحب عینـة مـن الـدم بعدها 

وأخــذها للمختبــر لتحلیلهــا واســتخراج  ) ســي ســي 3زء الثــاني بمقــدار () المانعــة للتخثــر والجــ E.D.T.Aوفیــة مــادة (
وبعــد ، مســتویات المتغیــرات الوظیفیــة ومســتوى األنزیمــات قیــد الدراســة قبــل إجــراء عملیــة اإلحمــاء أي وقــت الراحــة  

اخــذ  تــم ةوبعــد االنتهــاء مــن الختبــار مباشــر  لالعــب المعــد أجــراء اإلحمــاء قــام الباحــث بتطبیــق اختبــار تحمــل األداء
  . وضعها في صندوق مبرد و إرسالها إلى المختبر عینات الدم 

أمـا العینـة التـي تمـت ، )  دقـائق مـن االنتهـاء مـن االختبـار5بعد مـرور ( أما قیاس تركیز حامض الالكتیك فلقد اخذ
  ).10الهاشمیة) وبمعدل (-الروضتین -القاسم –الشامیة –علیها التجربة تمثلت بأندیة (الكوفة 
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فــي تمــام الســاعة التاســعة والنصــف صــباحا علــى أندیــة القاســم والهاشــمیة الرئیســیة  بــأجراء التجربــة  ناقــام الباحثــ ثــم
بــأجراء  ثــم بــدئنا،  ) 2013- 5 -27الالعــب المعــد فــي قاعــة كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة القادســیة  وفــي یــوم (

   ب المعد . لالعالوقت ضتین في نفس التجربة الرئیسیة على العبي أندیة الكوفة والشامیة والرو 
  

   -الوسائل اإلحصائية :   .3-12
  ) اإلصدار السابع عشر.SPSSباستعمال الحقیبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (  انقام الباحث

  
  -عرض وتحلیلها ومناقشتها  النتائج :-4
  :المعدلالعب ا عرض نتائج المتغیرات الفسیولوجیة وتحمل االداء وتحلیله4-1

  : تركیز حامض الالكتیك
 قبـــل االختبـــار واالنحـــراف المعیـــاري كـــان الوســـط  الحســـابي) للمتغیـــرات قیـــد الدراســـة فقـــد 5یبـــین الجـــدول ( 

)علـى 0.43، 6.3فكـان ( لالختبار البعـدي واالنحراف المعیاري أما الوسط الحسابي ) على التوالي،0.14، 1.51(
  .) 1.83) وهي اكبر من القیمة الجدولیة والبالغة(35.53نت()المحسوبة كاTقیمة ( وكانت التوالي،
  

  )5جدول ( 
  ) قبل  وبعد أختبار تحمل األداء tیبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة ( 
  للمتغیرات الفسیولوجیة

وحدة القیاس  المتغیرات  ت
  بعد الجهد  قبل الجهد

  مستوى الداللة)* المحسوبةTقیمة (
 َ َ   ع±  س   ع±  س

  ----   -----   2.23  58.41  -   -   ثانیة  تحمل االداء  1
  معنوي  35.53  0.43  6.3  0.14  1.51  تركیز حامض الالكتیك  2
  عشوائي  Ca Mg\dL 8.71  0.38  8.47  0.37  1.27الكالسیوم   3
  معنوي K Mmol/L  4.27  0.36  3.99  0.45  3.01البوتاسیوم  4
  معنوي  Na Mmol/L  142.50  3.44  140.30  3.56  2.79الصودیوم  5

  9، تحت درجة حریة = 1.833=  0.05) الجدولیة عند مستوى داللة  T* قیمة ( 
  

  .:Caأیون الكالسیوم 
 أمـا الوسـط الحسـابي ) علـى التـوالي،0.38، 8.71( قبـل االختبـار واالنحـراف المعیـاري كان الوسط  الحسابي

) 1.27)المحسـوبة كانـت(Tقیمـة ( )علـى التوالي،وكانـت0.37، 8.47فكـان ( لالختبـار البعـدي واالنحراف المعیـاري
  .) 1.83وهي اكبر من القیمة الجدولیة والبالغة(
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  :Kأیون البوتاسیوم 
 أمـا الوسـط الحسـابي ) علـى التـوالي،0.36، 4.27( قبـل االختبـار واالنحـراف المعیـاري كان الوسط  الحسابي

) 3.01)المحسـوبة كانـت(Tقیمـة ( )علـى التوالي،وكانـت0.45، 3.99فكـان ( لالختبـار البعـدي واالنحراف المعیـاري
  .) 1.83وهي اكبر من القیمة الجدولیة والبالغة(

  
  :  Naایون الصودیوم 

أما الوسط  ) على التوالي،3.44، 142.50( قبل االختبار واالنحراف المعیاري الحسابي كان الوسط 
)المحسوبة Tقیمة ( وكانت )على التوالي،3.56، 140.30فكان ( لالختبار البعدي واالنحراف المعیاري الحسابي

  .) 1.83) وهي اكبر من القیمة الجدولیة والبالغة(2.79كانت(
  
  مناقشة نتائج اختبارات تحمل األداء ومستوى تركیز حامض الالكتیك 4-2-1

ألوســاط الحســابیة واألنحرافــات المعیاریــة قبــل وبعــد اختبــار تحمــل ) للمتغیــرات قیــد الدراســة ل5یبــین الجــدول ( 
وكــان مســتوى  وجــود فــروق معنویــة بــین قبــل وبعــد األختبــار، ) لتركیــز حــامض الالكتیــك فــي الــدم (Tاألداء وقیمــة 

 امــا بعــد الجهــد فقــد، لطبیعیــة لكــل المراكــز وقــت الراحــة قبــل االختبــار كــان ضــمن الحــدود ا تركیــز حــامض الالكتیــك
  كانت هناك زیادة في تركیز حامض الالكتیك ولكل المراكز اللعب .

"یالحظ تأثیر ،هذة الزیادة الى اختبار تحمل األداء والجهد الذي یبذلة الالعب لتطبیق األختبار ناویعزو الباحث  
ـــاء النشـــاط البـــدني فـــي   فایـــةعـــدم كالحمـــل البـــدني علـــى نســـبة تركیـــز حـــامض الالكتیـــك فـــي الـــدم فتـــزداد نســـبة اثن

األوكســجین (الهــوائي) حیــث ینــتج الشــخص المــدرب كمیــة كبیــرة مــن حــامض الالكتیــك وذلــك لوجــود الكالیكــوجین 
أن العضـالت تقـوم ببنـاء  "و یؤكـد ( بهـاء الـدین سـالمة) ،)1(المخزون فـي العضـلة اوبسـبب قـدرة علـى تحمـل العمـل 

هوائیة أي في عدم وجود األوكسجین ولكـن سـرعان أدینوسین ثالثي الفوسفات من أنشطار الكریاتین فتنطلق طاقة ال
مـــا تســـتنفذ هـــذه الطاقـــة خـــالل ثـــواني فتضـــطر العضـــالت بعـــدها إلـــى هـــدم الكالیكـــوجین المخـــزون فیهـــا ألســـتعادة 

  .)2"(اللبنیكإلنطالق طاقة ال هوائیة وینتج عن هذه العملیة حامض ATPبناء
  
  

                                      
،دار الفكر العربي ، القاهرة   فسیولوجیا التدریب الریاضيمحمد حسن عالوي ،ابو العال احمد عبد الفتاح : (1)

  170،ص1998
،  ، القاهرة ، دار الفكر العربي التمثیل الحیوي للطاقة في المجال الریاضي ) بهاء الدین ابراهیم سالمة : 2

  147،ص1999
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   مستوى تركیز ایون الكالسیوم وفق التخصص المهاريمناقشة نتائج اختبارات تحمل األداء على . 2-2- 4
 ) لتركیـز(T) األوساط الحسابیة واألنحرافـات المعیاریـة قبـل وبعـد اختبـار تحمـل األداء وقیمـة  5( یبین الجدول

في الدم ولقد اظهرت الجداول عدم وجود فروق معنویـة بـین قبـل وبعـد األختبـار وكـان مسـتوى تركیـز  ایون الكالسیوم
  .ایون البوتاسیوم  قبل االختبار كان ضمن الحدود الطبیعیة لكل المراكز وقت الراحة 

ن فــي مســتوى ایــون الكالســیوم  بعــد الجهــد ویقــع ضــم ك انخفــاض بســیط ولــو انــةامــا بعــد الجهــد فقــد كانــت هنــا
الحدود الطبیعیة ویعزو الباحث عدم وجود فرق معنوي بین قبل وبعد األختبـار لتركیـز ایـون الكالسـیوم اي انـة حـافظ 

أن المحافظــة علــى تركیــز "علــى مســتوى التركیــز وذلــك بســبب هرمــون الباراثیرویــد الــذي یعمــل علــى تــوازن الكالســیوم
ائیة التي تحدث بـداخل العضـلة بزیـادة األتصـال بـین جسـور الكالسیوم یزید من قوة التقلص من خالل التغیرات الكیم

المایوسین واألكتین من خالل تنشیط عمـل التربـونین وان انخفـاض تركیـز الكالسـیوم خـارج الخالیـا دون الحـد السـوي 
  . )1("یصبح الجهاز العصبي تدریجیا اكثر استشاریة

  .المهاري ومستوى تركیز ایونات البوتاسیوم .مناقشة نتائج اختبارات تحمل األداء على وفق التخصص 4-2-3
 ) لتركیـز(T) األوساط الحسابیة واألنحرافات المعیاریـة قبـل وبعـد اختبـار تحمـل األداء وقیمـة 5( ویبین الجدول

فــي الــدم واظهــرت الجــداول وجــود فــروق معنویــة بــین قبــل وبعــد األختبــار وكــان مســتوى تركیــز ایــون  ایــون البوتاســیوم
  .  كز وقت الراحة ل االختبار كان ضمن الحدود الطبیعیة لكل المراالبوتاسیوم  قب

اما بعد الجهد فقد كانت هنـاك أنخفـاض فـي مسـتوى ایـون البوتاسـیوم بعـد الجهـد ویقـع ضـمن الحـدود الطبیعیـة 
ویعــزو الباحــث انخفــاض تركیــز ایــون البوتاســیوم بعــد الجهـــد الــى طبیعــة اختبــار تحمــل األداء الــذي یــؤدى بالجهـــد 

وهـــــذا مـــــا اكـــــده  ،القصـــــوي . وكـــــذلك ان درجـــــة الحـــــرارة العالیـــــة قـــــد ســـــاهم فـــــي انخفـــــاض تركیـــــز ایـــــون البوتاســـــیوم
أن شــدة التمــرین وزمــن أداءةوأرتفــاع درجــات الحــرارة المحــیط مــع انخفــاض مســتوى اللیاقــة البدنیــة  "(عمــار جاســم ) 

الدوسـتیرون  وعدم التأقلم على درجات الحرارة تعد أهم العوامل التي تحدد نشاط هرمون الغدة الدرقیة وأفراز هرمونال
  . )2("وبمجموعهما تؤثر على أنخفاض تركیز ایون البوتاسیوم

واألفــراز ،  األمتصــاص ظــیم البوتاســیوم یقــع علــى الكلیــة ،وذلــك یــتم مــن خــالل عملیــات ترشــیح وأعــادةأن تن"
األمتصـــاص البوتاســـیوم تكـــون محـــددة وتحـــدث عنـــدما تكـــون كمیـــة  فالترشـــیح یعتمـــد علـــى معـــدل الترشـــیح وأعـــادة

  . )3("البوتاسیوم في السائل خارج منخفضة

  

  

                                      
      260،ص  2006، شركة اب للطباعة .بغداد ،  : قلب الریاضي) عمار جاسم مسلم  1
     257،ص  2006،  لمصدر السابقا) عمار جاسم مسلم : 2
  68ص ,م2012والتوزیع للنشر المایرة دار  ,عمان , االعضاء وظائف علم  :اهللا العبد ) شتوي3
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   العب املعدلعرض نتائج عالقة االرتباط بني حتمل االداء واملتغريات الفسيولوجية وحتليلها ومناقشتها -4-3
  -) ما یلي:6(یبن الجدول 

) امـا قیمـة معامـل 0.43) وبـأنحراف معیـاري مقـدارة(6.3حیـث بلـغ الوسـط الحسـابي (:تركیز حامض  الالكتیك
) وهـذا یـدل علـى وجـود عالقـة ارتبـاط بـین 0.602یـة البـالغ قیمتهـا () وهي اكبـر مـن قیمتهـا الجدول0.954األرتباط (

  المتغیرین  .
  )6( جدول

  تحمل ألداء لالعب المعد  یوضح الوسط الحسابي واألنحراف المعیاري وقیمة معامل األرتباط للمتغیرات الفسیولوجیة واختبار
  
  ت
  

  المتغیرات
  وحدة

  القیاس
 الوسط

الحسابي   
  االنحراف 
  المعیاري

  )*Rقیمة (
    المحسوبة 

  مستوى 
  الداللة

  معنوي  ---  2.23  58.41  ثانیة  اختبارتحمل األداء  1
  معنوي  0.954  0.43  6.3    تركیز حامض الالكتیك  2
  عشوائي  Mg\dL 8.47  0.37  0.560  الكالسیوم  3
  معنوي  -Mmol/L 3.99  0.45  0.653  البوتاسیوم  4
  معنوي  -Mmol/L  140.30  3.56  0.724  الصودیوم  5

  : أیون الكالسیوم
) وهي 0.560) اما قیمة معامل األرتباط (0.37) وبأنحراف معیاري مقدارة(8.47حیث بلغ الوسط الحسابي (

  . ) وهذا یدل على عدم وجود عالقة ارتباط بین المتغیرین0.602اصغر من قیمتها الجدولیة البالغ قیمتها (
  : ایون البوتاسیوم

) -0.653) امــا قیمــة معامــل األرتبــاط (0.45) وبــأنحراف معیــاري مقــدارة(3.99(حیــث بلــغ الوســط الحســابي 
  . ) وهذا یدل على وجود عالقة ارتباط بین المتغیرین0.602وهي اكبر من قیمتها الجدولیة البالغ قیمتها (

  : أیون الصودیوم
) -0.724األرتبـاط ( ) امـا قیمـة معامـل3.56) وبأنحراف معیـاري مقـدارة(140.30حیث بلغ الوسط الحسابي (

  . ) وهذا یدل على وجود عالقة ارتباط بین المتغیرین0.602وهي اكبر من قیمتها الجدولیة البالغ قیمتها (
  
  .مناقشة عالقة األرتباط بني أختبار حتمل األداء وتركيز حامض الالكتيك4-4-1

معامل األرتباطبین اختبار تحمل األداء األوساط الحسابیة واألنحرافات المعیاریة و وقیمة  ) 6 ول (الجد یبین
حیث أظهرت الجداول اعالة وجود عالقة ارتباط طردیة بین اختبار تحمل األداء ومستوى تركیز حامض الالكتیك

ومستوى تركیز حامض الالكتیك اي كلما كان زمن األداء اكبر ازداد مستوى تركیز حامض الالكتیك في الدم . 
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أن مستوى الكتات الدم لة عالقة مباشرة بتحمل األداء ، وان القدرة على تحمل "سالمة ) وهذا ما أكده (بهاء الدین 
األداء ترتبط ارتباطا وثیقا مع القدرة على تحمل زیادة الكتات الدم وقدرة العضالت على العمل في ظل زیادة تركیز 

  .1"الالكتات العضالت والدم
د مستوى تركیز حامض الالكتیك في الدم وتبلغ اقصى قیمة لة في كما انة كلما زادة فترة دوام الجهد البدني زا

عندما تكون شدة الحمل البدني ") دقیقة حیث أشار (محمد حسن عالوي وابو العال احمد ) 3-1فترة الدوم ( 
شدة الالكتیك في الدم یزید عن مستواه اثناء الراحة وتستمر هذة الزیادة كلما زادة  مرتفعة فأن مستوى تركیز حامض

) 3-1الحمل البدني ویبلغ تركیز الالكتیك اقصى مستوى له عند استمرار الحمل البدني القصى فترة تتراوح ما بین (
  . 2"دقیقة

أن قیمة معامل األرتباط كانت اكبر لدى العبي تخصص الالعب المعد عن باقي التخصصات األخرى  كما
اء لالعب المعد (الرافع) وتركیز حامض الالكتیك حوالي حیث بلغت قیمة معامل األرتباط بین اختبار تحمل األد

مركز الالعب المعد من اهم المراكز في لعبة الكرة الطائرة فهو من المفترض أن یلمس الكرة ، ویعد  )0.954(
"إذ تعد مهارة اإلعداد من أكثر مواقف اللعب خالل عملیة التداول وهذا یلقى على عاتقة اعباء بدنیة ونفسیة عالیة.

حساسیة اذ یتوق علیها هجوم الفریق وطریقة أدائه ویعد الفریق محظوظا إذا تواجد ضمن صفوته اكثر من العب 
  )3(معد یكون صانع ألعاب".

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

) األوساط الحسابیة واألنحرافات المعیاریة و وقیمة معامل األرتباط بین اختبار تحمل األداء  6 (بین الجدول 
حیث أظهرت الجداول اعالة عدم وجود عالقة ارتباط بین اختبار تحمل األداء ومستوى تركیز ایون الكالسیوم 

قة ارتباط معنویة رغم أن ویعزو الباحث عدم وجود عال ،ومستوى تركیز ایون الكالسیوم ولكل تخصصات اللعب
) " عمل هرمون الباراثور 1995أوضح ( هارتلي :  مستوى تركیز أنزیم الكالسیوم بعد الجهد شهد أنخفاض قلیل ،

الذي یفرز من الغدة الدرقیة حیث یؤدي هذا الهرمون الى دخول الكالسیوم في العظام ویزید من امتصاصها 
العمل  ة لذا وجد انخفاضا طفیفا في مستوى تركیز هرمون الباراثور من بعدالكالسیوم من االمعاء بطریقة غیر مباشر 

العضلي الالهوائي، كما ان المجهود البدني الهوائي یزید من ارتفاع تركیز هرمون الباراثور من الذي یساهم في 
  .))4((" انتقال الكالسیوم من العظام ومن االمعاء للدم

                                      
 227، ص 2000مصدر سبق ذكره ، ) بهاء الدین ابراهیم سالمة : 1
  183، ص 1984مصدر سبق ذكرة ،  :ابو العال احمد عبد الفتاحمحمد حسن عالوي ،  )  2(  
،  1996،  اربــد ، دار األمــل للنشــر ،  تــاریخ ومهــارات وتــدریب –الحــدیث فــي الكــرة الطــائرة ) محمــد جبــر الحــوراني : 3(

  76ص
  .96، ص2002مصدر سبق ذكره ، : ) ریسان خربیط مجید، على تركي مصلح4(
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  ومستوى تركيز ايوني الصوديوم والبوتاسيوم ..مناقشة عالقة األرتباط بني أختبار حتمل األداء 4-4-3

تحمـــل  اتاألوســـاط الحســـابیة واألنحرافـــات المعیاریـــة و وقیمـــة معامـــل األرتبـــاط بـــین اختبـــار  ) 6بـــین الجـــدول (
بــین اختبــار تحمــل  عكســیة معنویــة  وجــود عالقــة ارتبــاطعلــى  ومســتوى تركیــز ایــوني الصــودیوم والبوتاســیوم األداء
ومستوى ایوني الصدیوم والبوتاسیوم ولكل تخصصات اللعـب المختلفـة  ویعـزو الباحـث وجـود عالقـة األرتبـاط  األداء

العكسیة الى أن الجهد البدني ألختبار تحمل األداء والتعرق المصاحب ألجراء األختبار سـاهم فـي انخفـاض مسـتوى 
) الصــودیوم اغلــب ایونــات أمــالح خــارج الخلیــة وفــرة ویمثــل تقریبــا Na"ویعتبــر(لبوتاســیوم تركیــز ایــوني الصــودیوم وا

% مـــن االیونـــات الموجبـــة خـــارج الخلیـــة، كمـــا انـــه ضـــروري لنقـــل االیعـــازات واالشـــارات فـــي االنســـجة العصـــبیة 90
یوم من الجسم من جراء والعضلیة، ویلعب ایضًا بحركته دورا مهما في توازن السوائل واالمالح ویحدث فقدان الصود

تزید نسبة اخراج الصودیوم مـع العـرق عنـد العمـل فـي الجـو الحـار او بـذل مجهـود "، )1(التعرق المفرط واالدرار والحروق" 
، ولــذلك )2( ."ومــن هنــا نســتطیع القــول بــان االعضــاء المســؤولة عــن اخــراج الصــودیوم هــي الكلــى والغــدة الدرقیــة نیــفبــدني ع

  الجهد اكبر كان هنالك انخفاض في مستوى ایون الصودیوم ولكنة یقع ضمن الحدود الطبیعیة .كلما كان فترة دوم 
اما بالنسبة لتركیز ایون البوتاسیوم فلقد أثبتت الجدال وجود عالقة ارتباط عكسیة معنویة بین اختبار تحمل 

العكسیة الى ارتفاع درجة الحرارة الناتجة األداء ولكافة مراكز اللعب المختلفة . ویعزو الباحث وجود هذة العالقة 
"ان ارتفاع درجة حرارة العضـالت بسبب الجهد البدني یؤدي الى عن أداء المجهود البدني من جراء تطبیق األختبار،

) والمسؤول عن احداث فرق الجهد بین خارج الخلیة وداخلها وذلك لتمریر االشارة  +Na+, Kاعاقة انزیم (
ذا االنزیم حساس للحرارة واي ارتفاع عن درجة حرارة العضالت سوف یعیق نشاطه، ومن ثم العصبیة الیها، فه

التصل االشارة العصبیة الى العضالت االمر الذي یترتب علیه انخفاضًا في االنقباض العضلي ومن ثم التعب 
  .)3( واالرهاق"

  االستنتاجات والتوصیات
  : االستنتاجات 5-1

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

  . )K,  Naوایوني( حامض الالكتیكوجود فرق معنویة بین قبل وبعد األختبار لتركیز  )2
 .عدم وجود فرق معنویة بین قبل وبعد األختبار لتركیز ایون الكالسیوم  )3

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

الهیدروجیني فـي ) اشرف محمد وهبة. تأثیر الحمل البدني االقصى على مستوى تركیز امالح الصودیوم والبوتاسیوم االس 2(
  .25، ص1991الدم ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة الریاضیة للبنین بالقاهرة، جامعة حلوان، 

  .  138، ص1983دار النقاش،  ،، بیروتالتغذیة العامة العالجیة: ) فوزیة عبد اهللا العوض3(
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 وجود عالقات ارتباط  طردیة اختبارات تحمل األداء وتركیز حامض الالكتیك )4
 . ) K , Naعالقات ارتباط عكسیة اختبارات تحمل األداء وتركیز ایوني (وجود  )5

  التوصيات :  2- 5
البدنیة والمهاریة ألنها تعكس المستوى الذي  والمقاییسبلألختبارات  االهتمامیوصي الباحث بضرورة  )1

 یصل لیة الالعبون خالل مراحل األعداد .

اختبارات تجمع بین الجانب البدني والمهاري في مختلف الصفات البدنیة ولكافة األلعاب  إیجادضرورة  )2
 وخصوصا األلعاب الجماعیة .

  ضمن المناهج التدریبیة. أوجدیدة  تاختبارا أیجادبالتخصص المهاري سواء في  االهتماممراعاة  )3
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  )1ملحق (
  اسماء السادة الخبراء
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  )2ملحق (
  اسماء كادر العمل المساعد 

  مكان العمل  التحصیل الدراسي  األسم الثالثي  ت
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  اخذ عینات الدم اسماء الكادر الطبي المساعد في
  مكان العمل  التحصیل الدراسي  األسم الثالثي  ت
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  استمارة تحلیل متغیرات الدراسة

  


