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جامعة الجزائر  3معهد التربية البدنية والرياضية
ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة القيم الكمية التي تساهم بها القدرات البدنية قيد الدراسة في أداء مها ةر الصد

الهجومي لدى العبي الكرة الطائرة.

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية ذات داللةة إصصةائية بةيل القةدرات البدنيةة المبصو ةة و

أداء مها ةر الصد الهجومي  ،كمةا سةاهمت هةذه القةدرات بقةيم كميةة متفاوتةة فةي دقةة أداء المهةارة ،وتوصة ت الد ارسةة
إلى إستنباط أربع معادالت تنبؤية ألداء المها ةر بداللة القدرات البدنية المبصو ة.

الكلمات المفتاحية :القدرات البدنية – الصد الهجومي – الكرة الطائرة.
Abstract.
This study aims at finding the values of quantity of physical abilities (explosive legs
force, explosive arms force, speed, fitness) that takes part and participate in the accuracy and
exactness of the volley ball player in the block.
The final results shows that there is a statistical relation between the physical
abilities studied and the accuracy of the block, in which these abilities contribute largely to the
accuracy of this technique, This study led to the deduction of four predictive equations that
determines the accuracy of performance in relation to the physical abilities covered by the study.
Key-words: the physical abilities- the block- volley ball.
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مدى مساهمة بعض القدرات البدنية في أداء مهارة الصد الهجومي لدى العبي الكرة الطائرة صنف أكابر
مقدمة:
يشهد العصر الصديث نهضة واسعة النطاق شم ت مخت ف مجاالت الصياة وجميع المياديل الع مية وهذه

النهضة مبنية ع ى أساس البصث الع مي والدراسات الموضوعية والهادفة ،والرياضة كجزء مل مياديل الع م

والمعرفة فقد نالت نصيبها مل هذه النهضة ،صيث انعكست آ ار هذا التقدم ع ى مستوى اإلنجازات الرياضية،

ويعود ذلك ع ى التطور الصاصل في مجال التدريب بأنواعه ،وأساليبه المخت فة في إعداد الالعبيل المبنى ع ى

أسس ع مية باإلضافة إلى تطور أدوات التدريب التي يستخدمها المدربول في وصداتهم التدريبية.

وتعد لعبة الكرة الطائرة مل األلعاب الجماعية التي واكبت هذا التطور ،مما جع ها تأخذ مكانا مرموقا

بيل األلعاب الجماعية بصفة خاصة وهذا لم يكل وليد الصدفة بل هي مرة مجموعة مل الجهود والدراسات

الع مية التي أدت إلى ابتكار طرق لعب صدي ة ناتجة عل استخدام أساليب وأنواع متعددة في اإلعداد البدني

والمهاري والخططي المتطورة وهذا مانشاهده في السنوات األخيرة مل خالل البطوالت العالمية واألولمبية

والمص ية.

وتعد مهارة صائط الصد مل المهارات المهمة والمؤ رة في تغيير نتائج المباراة صيث أصبح تشكل النواة األساسية

ألداء الفريق صالتي الدفاع والهجوم وخاصة بعد عام ( )1964بعد أل سمح قانول ال عبة باجتياز اليد كما سمح
ب الث ضربات ل كرة بعد لم صائط الصد لها ( مها صبري وآخرون.)2009 ،

وتعد القدرات البدنية مل العناصر المهمة واألساسية لالعبي الكرة الطائرة إذ ك ما تصسل مستوى الالعب

مل الناصية البدنية ك ما زادت قدرته ع ى تصسيل مستواه المهاري ،وال ضعف القدرات البدنية لدى العبي الكرة
الطائرة يؤدي إلى ضعف األداء المهاري العتماد هذه األخيرة ع ى القدرات البدنية.

ومل أجل ذلك جاءت هذه الدراسة ل تعرف ع ى العالقة الموجودة بيل بعض القدرات البدنية ( القوة

االنفجارية ل رج يل ،القوة االنفجارية ل ذراعيل ،السرعة ،الرشاقة) لالعبي الكرة الطائرة لدى أفراد العينة وأداء

مهارة الصد الهجومي ،م بعد ذلك إست نباط معادالت تنبؤية ل تنبؤ بقياس المهارة بداللة القدرات البدنية المبصو ة.
إشكالية الدراسة:

إل زيادة االهتمام بالقدرات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة تؤدي إلى زيادة المقدرة المهارية والصركية

لدى الالعبيل ،ولقد تأكد ع ميا وعم يا أهمية توفير القدرات البدنية لالعب إلى جانب لياقته المهارية ،ف م يعد

هناك مجال لالعب الذي يتمتع بمستوى عال مل المهارات دول أل يكول ع ى مستوى مما ل مل الناصية

البدنية ،كما أل هذه األخي ةر وصدها ال يمكل أل تؤدي إلى نتائج طيبة في ال عبة بدول مستوى مما ل مل الناصية
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المهارية ،وهكذا أصبصت القدرات البدنية والمهارية ال يمكل فص هما في أي مرص ة مل مراصل اإلعداد وفترة

المنافسة.

صيث تعتبر القدرات البدنية هي القاعدة الهامة التي يستطيع بها الالعب التصرك في الم عب بسرعة

ل وصول إلى الكرة ،كما يجب ع ى الالعب أل يتميز بالقوة الالزمة صتى يستطيع الو ب إلى األع ى ألداء مهارة

صائط الصد  ،كما يصتاج الالعب إلى تنمية الرشاقة والمرونة لكي يستطيع أداء المهارات المخت فة في مداها
الواسع وفي اتجاهاتها المخت فة (فرج إلين.)1990 ،

وتعد مهارة الصد الهجومي مل أبرز المهارات الهجومية التي تستعمل في الهجوم ،وهذا مل خالل

مواجهة الضربات المخت فة ع ى الشبكة مل الفريق المنافس مما يؤدي إلى إصباط عزم الفريق المنافس مل خالل

منع مهاجميه مل ضرب الك ةر الساصقة فوق الشبكة ،وفي هذا الصدد يرى الك ير مل الباص يل وأهل االختصاص
أل الفريق الذي يتقل العبوه أداء مهارة الصد الهجومي يتمكل مل الفوز في المباراة.
ومل الطرح السابق يمكل طرح التساؤالت التالية:

 هل هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إصصائية بيل القدرات البدنية المبصو ة وأداء مهارة الصد الهجومي
لدى العبي الكرة الطائرة لفئة أكابر رجال ؟.

 هل يمكل استنباط معادالت تنبؤية ألداء مهارة الصد الهجومي بداللة القدرات البدنية المبصو ة لدى
العبي الكرة الطائرة لفئة أكابر رجال ؟.

فرضيات الدراسة:

 هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إصصائية بيل القدرات البدنية المبصو ة وأداء مها ةر الصد الهجومي لدى
العبي الكرة الطائرة لفئة أكابر رجال.

 باإلمكال استنباط معادالت تنبؤية ألداء مهارة الصد الهجومي بداللة القدرات البدنية المبصو ة لدى
العبي الكرة الطائرة لفئة أكابر رجال.

أهداف الدراسة:

كما هو معروف أنه ال يمكننا استنباط معادالت تنبؤية ألداء مها رة الصد الهجومي بداللة القدرات البدنية
المبصو ة دول التأكد أوال مل وجود عالقة إرتباطية بيل متغيرات البصث وع يه تهدف الدراسة إلى:

التأكد مل وجود عالقة إرتباطية بيل القدرات البدنية المبصو ة وأداء مهارة الصد الهجومي لدى العبي الكرة

الطائ ةر صنف أكابر ،م بعد ذلك استنباط معادالت تنبؤية ألداء المهارة بداللة القدرات البدنية المبصو ة.
تحديد المفاهيم والمصطلحات:

المسـاهمة  :هي درجة االشتراك الفع ي لصفة أو أك ر مل مكونات القدرات البدنية المبصو ة في تصقيق مستوى
أداء مهارة الصد الهجومي لدى العبي الكرة الطائ ةر .
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القدرات البدنية :هي عبارة عل مجموعة مكونات ترتبط إلى صد بعيد بكفاءة األداء الصركي وتؤ ر بصو ةر مباشرة
في األداء المهاري في الرياضة التخصصية (مفتي إبراهيم.)1996 ،

مهارة الصد الهجومي :هو صركة الالعبيل القريبيل مل الشبكة العتراض الكرة القادمة مل المنافسيل وذلك

بالوصول أع ى مل الصافة الع يا ل شبكة بصرف النظر عل ارتفاع الكرة الم موسة ،ويسمح فقط لالعبي الصف

األمامي بتكم ة الصد ولكل عند لصظة ال مسة مع الك رة يجب أل يكول جزءا مل الجسم أع ى مل قمة الشبكة
(القواعد الرسمية للكرة الطائرة.)2016 ،

الدراسات المشابهة والمرتبطة بموضوع البحث:

الدراسة األولى :د ارسةة عةربي صمةودة وآخةرول ( )2005تصت عنوال :نسب مساهمة القياسات الجسمية

والقدرات البدنية في أداء بعض مهارات الكرة الطائرة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نسب مساهمة القياسات الجسمية والقدرات البدنية في أداء بعض مهارات

الكرة الطائرة ،واستخدم الباص يل المنهج الوصفي ،وتم اختيار العينة مل طالبات ك ية التربية الرياضية في

الجامعة األردنية ل عام الدراسي ( ،)2005-2004والبالغ عددهل ) 76طالبة(  ،وتم اختيار القياسات الجسمية

المتع قة باألطوال ،والمصيطات ،واألوزال ،والقدرات البدنية مم ة في السرعة ،والرشاقة ،وتصمل السرعة ،والقوة
االنفجارية ل ذراعيل والرج يل ،والقوة المميزة بالسرعة واألداء المهاري مم ال في مهارات اإلرسال ،واالستقبال،

والتمرير ،والضرب الساصق ،واستخدام الباص يل المعامل اإلصصائي في تص يل االنصدار ،وقد أشارت نتائج
الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط دالة إصصائيا بيل القياسات الجسمية و األداء المهاري وكذلك بيل القدرات

البدنية واألداء المهاري ،وكانت أهم القياسات الجسمية المساهمة في األداء المهاري هي ،الطول الك ي ل جسم،

وطول الذراع ،وطول العضد ،وطول الفخذ ،وطول الساق ،وأهم القدرات البدنية المساهمة في األداء المهاري هي
قوة عضالت الذراعيل والكتفيل تصمل السرعة ،والرشاقة ،والقوة االنفجارية ل ذراعيل والرج يل وهذا بنسب متفاوتة.
الدراسة الثانية :د ارسةة صسةيل سبهةال و آخةرول ( )2012تصت عنوال :نسبة مساهمة بعض القدرات البدنية

في مستوى دقة أداء بعض المهارات الدفاعية في لعبة الكرة الطائ ةر  /ج وس لالعبيل.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ع ى العالقة بيل مستوى القدرات البدنية ودقة أداء المهارات الدفاعية

لالعبي الك ةر الطائرة /ج وس ،ومعرفة نسبة مساهمة هذه القدرات البدنية في مستوى دقة أداء المهارات الدفاعية

بالكرة الطائرة /ج وس لالعبيل ،وقد استخدم الباص يل المنهج الوصفي بطريقة العالقات اإلرتباطية ،وتكونت عينة

الدراسة مل ( 18العبا) مل العبي المنتخب الوطني العراقي بالكرة الطائرة ج وس ،والذيل تم اختيارهم بالطريقة

العمدية ،ومل أهم النتائج التي توص ت إليها الدراسة أل هناك نسبة مساهمة متفاوتة ل قدرات البدنية في مهارة

استقبال اإلرسال ،فكانت أع ى نسبة بيل القدرات البدنية هي السرعة االنتقالية بنسبة مساهمة ب غت (،)%16.8

وفي مهارة الدفاع عل الم عب كانت أع ى نسبة في القدرات البدنية هي االنبطاح المائل بنسبة مساهمة ب غت
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( ،)%29.9وهناك عالقة ذات داللة إصصائية وبنسب متفاوتة بيل بعض القدرات البدنية ومهارتي استقبال
اإلرسال والدفاع عل الم عب.

التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح لنا مل خالل الدراستيل المشابهتيل أنهما يهدفال إلى التعرف ع ى نسبة مساهمة المتغير المستقل

ع ى المتغير التابع وهذا بعد التأكد مل وجود عالقة إرتباطية بيل المتغيريل ،كما تم استخدام المنهج الوصفي

في كال الدراستيل ع ى عينات صغيرة ،كما توص ت الدراستيل إلى أل القدرات البدنية والقياسات الجسمية
المبصو ة تساهم بقيم كمية متفاوتة في أداء المهارات المبصو ة.

و استفاد الباصث مل الدراستيل السابقتيل في التعرف ع ى المنهج الع مي المناسب واألدوات المستخدمة لجمع
البيانات والمع ومات مل أفراد العينة ،والتعرف ع ى األساليب اإلصصائية المناسبة التي يمكل استخدامها في هذه

الدراسة.

منهج الدراسة :استخدم الباصث المنهج الوصفي باألس وب المسصي والعالقات اإلرتباطية.

مجتمع الدراسة :تألف مجتمع الدراسة مل العبي الكرة الطائرة لفريق النادي الرياضي لبرج بوعريريج ل ك ةر

الطائرة صنف أكابر (  ،)NRBBAوالذي ينشط في القسم الوطني الممتاز ل بطولة الجزائرية ل ك ةر الطائرة ،ل موسم

الرياضي (.)2015/2014

عينة الدراسة :أجريت الدراسة ع ى عينة قصدية قوامها ( )10العبيل أساسيل التابعيل ل نادي الرياضي لبرج
بوعريريج ل ك ةر الطائرة ( )NRBBAل موسم الرياضي (.)2015/2014

والجدول رقم ( )1يم ل خصائص العينة
الرقم

المتغيرات

أوال :معدالت النمو

و .القياس م .الصسابي

إ .المعياري م.اإللتواء

01

الطول

سنتيمتر

195 .60

2.76

-0.47

02

الوزل

كغ

89

3.02

-0.15

01

القوة االنفجارية ل رج يل

القوة االنفجارية ل ذراعيل

سنتيمتر

متر

62.90

2.99

0.27

03

السرعة

انية

2.87

0.26

-0.48

04

الرشاقة

انية

7.17

0.18

-O.1

02

مهارة الصد الهجومي

درجة

30.80

3.22

0.42

انيا :القدرات البدنية

02

ال ا :المهارة الهجومية
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يتضح مل الجدول رقم ( )01أل معامل االلتواء لعينة الدراسة في المتغيرات قيد الدراسة قد تراوح مابيل

( ) 0.68 ،-0.48مما يشير إلى إعتدالية توزيع العينة في ت ك المتغيرات.
متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل :في دراستنا هذه المتغير المستقل تم ل في بعض القدرات البدنية وصددت فيما ي ي( :القوة
االنفجارية ل رج يل ،القوة االنفجارية ل ذراعيل ،السرعة ،الرشاقة).

المتغير التابع :في دراستنا هذه المتغير التابع تم ل في مهارة الصد الهجومي.
األدوات المستخدمة في الدراسة:

اإلختبار األول :اختبار الوثب العمودي من الثبات.

الغرض مل االختبار :قياس القوة االنفجارية ل رج يل.

طريقة األداء :يتم ت بيت شريط القياس ع ى الصائط ،يأخذ المختبر الوضع االبتدائي لالختبار ،ويرفع يديه
ألقصى مسافة ممكنة مع مراعاة عدم رفع العقبيل عل األرض ،م يأخذ االرتفاع الذي وصل إليه الالعب

وألقرب  1سم ،يقوم المختبر بصركة واصدة دول أي صركة تمهيدية بالو ب ألع ى ووضع عالمة بالطباشير
باستخدام اإلصبع الوسط عند أع ى مسافة ممكنة ،ع ى أل يعطى لالعب الث مصاوالت تصسب لها األفضل.

التسجيل :يتم تسجيل المسافة األولى التي وصل إليها الالعب ألقرب  1سم م تسجيل المسافة ال انية التي

وصل إليها الالعب ألقرب  1سم والفرق بينهما تعتبر نتيجة االختبار(صبحي حسانين.)2001 ،

االختبار الثاني :اختبار رمي الكرة الطبية (3كلغ).

الغرض مل االختبار :قياس القوة االنفجارية ل ذراعيل

األدوات :شريط قياس ،كرة طبية وزنها (3ك غ) ،دائ ةر رمي ،منطقة فضاء.

وصف األداء :يتخذ المختبر وضع الوقوف مواجها موضع الرمي ويصمل الك ةر باليديل معا م يقوم ب ني الركبتيل
ويقوم بمرجصة اليديل بالكرة الطبية والرمي لألمام ألبعد مسافة

صساب درجات االختبار :يصسب ألقرب ( 1سم) مل صافة دائ ةر الرمي الى أقرب أ ر ل كرة مل صافة الدائرة .
اإلختبار الثالث :اختبار .9- 3- 6- 3- 9
الغرض مل اإلختبار :قياس الرشاقة.

مواصفات األداء :يقف المختبر خ ف خط البداية ل م عب وعند سماع إشارة البدء يقوم بالجري في اتجاه مستقيم

لي مس خط المنتصف (9م) باليد اليمنى ،م يستدير ليجري تجاه خط الة (3م) الموجود في نصف الم عب الذي
بدأ منه الجري لي مسه باليد اليمنى (3م) م يستدير ليجري تجاه خط الة (3م) الموجود في النصف ال اني مل

الم عب (6م) صيث ي مسه باليد اليمنى أيضا ،م يستدير لي تجه إلى خط المنتصف (3م) لي مسه باليد اليمنى ،م
يستدير ليجري اتجاه خط النهاية (9م) ليتجاو هز بك تا القدميل.
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التسجيل :يسجل ل مختبر الزمل الذي قطع فيه المسافة المصددة وفقا لخط السير الموضوع إبتداءا مل إعالل
البدء صتى تجاو هز لخط النهاية ( صبحي حسانين ،حمدي عبد المنعم.)1997 ،

االختبار الرابع :اختبار السرعة :عدو  20متر.
الغرض مل االختبار :قياس سرعة التسارع.

مواصفات األداء :يتخذ المختبر وضع االستعداد (وضع البدء مل الوقوف) بصيث تكول القدميل خ ف خط
البداية ،عند سماع اإلشا ةر يعدو المختبر بأقصى سرعة في خط مستقيم إلى أل يتجاوز خط النهاية بأي جزء مل

أجزاء الجسم.

التسجيل :يسجل ل مختبر الزمل الذي قطع فيه المسافة المصددة في أفضل مصاولة ،ع ى أل يعطى ل مختبر 2

مصاوالت ( محمد صبحي ،حمدي عبد المنعم.)1997 ،
اإلختبار الخامس :اختبار صد الضرب الهجومي.

الغرض مل االختبار :قياس مهارة الصد ضد الضرب الساصق مل الخصم.

األدوات :م عب الك ةر الطائرة قانوني ،شبكة بارتفاع قانوني 10 ،كرات قانونية ل كرة الطائرة.

مواصفات األداء :يقف المختبر في منتصف أصد نصفي الم عب ،وفي النصف األخر يتواجد أصد الالعبيل
المتميزيل في مهارة الضرب الساصق ومعه المدرب صيث يقوم المدرب بإعداد الكرة برميها لألع ى وهو بجانب

الشبكة ،وع ى الالعب أداء الضرب الساصق خمسة مرات مل المركز رقم( )2وم ها مل المركز رقم ( )3وم ها

مل المركز رقم ( ) 4وع ى المختبر القيام بعم ية صد الضرب الساصق الذي يقوم به ذلك الالعب.
الشروط :ت غى أي مصاولة يكول فيها الضرب الساصق غير مناسب.

يراعى التس سل السابق الذكر في مواصفات األداء بالنسبة ل ضرب الساصق.

يؤدي المختبر صائط الصد في ضوء الشروط القانونية.

تعطى راصة قدرها ( 30ا) بيل كل خمس مصاوالت أي بعد كل مركز مل المراكز ال ال ة المصدودة.

أي أداء يخالف الشروط السابقة ت غى المصاولة.

التسجيل :يتم أداء كل مصاولة مل المصاوالت الة ( )15وفقا ل شروط التالية:

في صالة دخول الكرة في م عب المنافس نصف الم عب المتواجد فيه المدرب والالعب القائم بالضرب الساصق
بما اليعطي فرصة ل فريق المنافس لمالصقة الكرة يمنح المختبر 3درجات شرط أل يكول الصد وفقا ل شروط

القانونية له.

في صالة سقوط الكرة داخل م عب المختبر نفسه نصف الم عب المتواجد فيه المختبر بطريقة تمكل زمالئه مل

متابعة ال عب يمنح المختبر درجتال.

في صالة سقوط الكرة داخل م عب المنافس بشكل يسمح ل فريق المنافس مل متابعة ال عب يمنح درجة واصدة.

ما يخالف التوزيع السابق وشروطه يصصل المختبر ع ى صفر.
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في ضوء ماسبق يمنح المختبر الدرجات المخصصة له في المصاوالت الخمسة عشر المصرح بها في هذا
االختبار وبهذا يكول الصد األقصى ل درجات ع ى هذا االختبار هي ( 45درجة) (محمد صبحي ،حمدي عبد

المنعم.)1997 ،

األسس العلمية لالختبارات قيد الدراسة:

الصـدق :ع ى الرغم مل أل االختبارات المستخدمة في الدراسة الصالية لها معامالت صدق في ك ير مل
الدراسات السابقة ،إال أل الباصث قام بإيجاد نوعيل مل الصدق لالختبارات المستخدمة وهما الصدق التميزي

والصدق الذاتي ،وتوصل الباصث إلى أنها تتميز بدرجة عالية مل الصدق.

الثبات :ل تأكد مل بات االختبارات المستخدمة في الدراسة قام الباصث بإتباع طريقة تطبيق االختبار م إعادة
تطبيقه ( ،)test-retestع ى عينة استطالعية مل مجتمع الدراسة والبالغ عددها ( )04العبيل ،وكال الفارق
الزمني بيل التطبيق األول والتطبيق ال اني ( )7أيام ،وتوصل الباصث إلى أنها تتميز بدرجة عالية مل ال بات.

األساليب اإلحصائية المستخدمة :ل تصقق مل صصة الفروض استخدم الباصث برنامج الصزمة اإلصصائية ل ع وم

التربوية واالجتماعية ( ، )SPSS.20وذلك باستخدام المعالجات اإلصصائية التالية:

المتوسط الصسابي ،االنصراف المعياري ،معامل االرتباط بيرسول ،االنصدار الخطي البسيط.

عرض وتحليل نتائج الدراسة:

عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالفرضية األولى والتي مفادها:

هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إصصائية بيل القدرات البدنية المبصو ة وأداء مهارة الصد الهجومي لدى العبي

الكرة الطائرة لفئة أكابر رجال.

الجدول ( )02يوضح نتائج مصفوفة االرتباط بيرسول بيل القدرات البدنية المبصو ة وأداء مهارة الصد الهجومي
لدى أفراد العينة (.)n = 10
القة ةةدرات البدني ةةة

معامةةل االرتبةةاط

الق ةةوة االنفجةةارية ل رج ة يةل

**0.88

القةوة االنفجارية ل ذراعيل

**0.85

الرش ةةاقةة

*- 0.66

الس ةةرعةة

درجةة الصةرية

*- 0.72

*

دال عند مستوى داللة .0.05

**

دال عند مستوى داللة .0.01

08

الداللة

نوع الداللة

0.001

معنوي

0.002

معنوي

0.035

معنوي

0.018

معنوي

يتضح مل الجدول رقم ( )02وجود عالقة إرتباطية موجبة ودالة إصصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بيل أداء

مهارة الصد الهجومي والقدرات البدنية التالية( :القوة االنفجارية ل رج يل ،القوة االنفجارية ل ذراعيل) صيث ب غت
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قيم معامل االرتباط بيرسول ع ى التوالي ،)0.85 ،0.88( :ووجود عالقة إرتباطية سالبة ودالة إصصائيا عند

مستوى داللة ( )0.05بيل أداء مهارة الصد الهجومي والقدرات البدنية التالية (السرعة ،الرشاقة) صيث ب غت قيم
معامل اإلرتباط بيرسول ع ى التوالي (.)- 0.66 ، - 0.72

عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالفرضية الثانية والتي مفادها:

باإلمكال استنباط معادالت تنبؤية ألداء مهارة الصد الهجومي بداللة القدرات البدنية المبصو ة لدى العبي الك ةر

الطائرة لفئة أكابر رجال.

الجدول ( )03نتائج تص يل التبايل األصادي ل تعرف إلى معامل االنصدار لمساهمة القدرات البدنية المبصو ة ل تنبؤ
بقياس مهارة الصد الهجومي.
المتغير

درجات

متوسط

المستقل

مصدر
التبايل

مجموع

المربعات

الصرية

الق ةةوة

االنصدار

72.91

1

72.91

االنفجةةارية

ل رج ة يةل

البواقي

20.69

8

2.59

المجموع

قيمة ()R2

93.60

9

0.78

المربعات

القةوة

االنصدار

68.38

1

68.38

االنفجارية

ل ذراعيل

البواقي

25.22

8

3.15

المجموع

قيمة ()R2

93.60

9

0.73

ال س ةةرعةة

الرشاقة

االنصدار

49.20

1

49.20

البواقي

44.40

8

5.55

المجموع

93.60

9

قيمة ()R2

0.53

االنصدار

41.56

1

41.56

البواقي

52.04

8

6.50

المجموع

93.60

9

قيمة ()R2

0.44

*

دال عند مستوى داللة .0.05

**

دال عند مستوى داللة .0.01
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الداللة

28.19

**0.001

21.69

8.86

6.39

**0.002

*0.018

*0.035
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نالصظ مل الجدول رقم ( ) 03أل اختبار االنصدار دال إصصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01بيل أداء

مهارة الصد الهجومي والقدرات البدنية التالية ( القوة االنفجارية ل رج يل ،القوة االنفجارية ل ذراعيل) صيث ب غت

مجموع مربعات االنصدار ع ى التوالي ما قيمته ( ،)72.91،68.38بمتوسط قدره ع ى التوالي (،72.91
 )68.38عند درجة صرية ( ،)1بينما مجموع مربعات البواقي ب غت ما قيمته ع ى التوالي (،)25.22 ،20.69
بمتوسط قدره ع ى التوالي ( ،)2.59،3.15عند درجة صرية ( )8وب غ مجموع المربعات الك ي ما قيمته

(.)93.60

كما جاء اختبار االنصدار دال إصصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بيل أداء مهارة الصد الهجومي والقدرات
صيث ب غت

البدنية التالية ( السرعة ،الرشاقة)

مجموع مربعات االنصدار ع ى التوالي

ما قيمته

( ،)41.56،49.20بمتوسط قدره ع ى التوالي ( )41.56،49.20عند درجة صرية ( ،)1بينما مجموع مربعات
البواقي ب غت ما قيمته ع ى التوالي ( ،)52.04 ،44.40بمتوسط قدره ع ى التوالي ( ،)6.50 ،5.55عند درجة

صرية ( )8وب غ مجموع المربعات الك ي ما قيمته (.)93.60

كما نالصظ مل الجدول أل قيم معامالت التصديد ل قدرات البدنية التالية (القوة اإلنفجارية ل رج يل ،القوة االنفجارية
ل ذراعيل ،السرعة ،الرشاقة) ب غت ع ى التوالي (.)0.44 ،0.53 ،0.73 ،0.78

ومل أجل الوصول إلى معادالت خط االنصدار استخدم اختبار ( )Tونتائج الجدول رقم ( )04توضح ذلك.

الجدول ( )04نتائج اختبار ( )tلمكونات المعادالت التنبؤية ألداء مهارة الصد الهجومي بداللة القدرات البدنية

المبصو ة لدى أفراد العينة (.)n = 10
القةدرات البدنيةة
الق ةةوة االنفجةةارية

الخطةأ

المعامةالت
طبيعةة المعامةل

قيمة المعامل

المعيةاري

قيمة ()T

الداللة

ابت االنصدار ()a

- 28.91

11.26

- 2.57

*0.033

معامل االنصدار ()b

0.95

0.18

5.31

**0.001

ابت االنصدار ()a

- 10.63

8.91

- 1.19

*0.014

ل ذراعيل

معامل االنصدار ()b

5.36

1.15

4.66

**0.002

السرعة

ابت االنصدار ()a

56.04

8.51

6.585

**0.000

معامل االنصدار ()b

- 8.78

2.95

- 2.98

*0.018

ابت االنصدار ()a

115.88

33.67

3.44

**0.009

معامل االنصدار ()b

- 11.86

4.69

- 2.53

*0.035

ل رج ة يةل
القةوة االنفجارية

الرشاقة

*

دال عند مستوى داللة .0.05

**

دال عند مستوى داللة .0.01
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يتضح مل الجدول رقم ( )04أل جميع مكونات المعادالت التنبؤية دالة إصصائيا وع يه يمكل القول أل القدرات
البدنية المبصو ة تص ح ل تنبؤ بأداء مهارة الصد الهجومي.

وبهذا تكول المعادالت التنبؤية كما ي ي:

مهارة الصد الهجومي(درجة) = × )0.95( [ + 28.91 -القوة االنفجارية ل رج يل (سم)]
مهارة الصد الهجومي(درجة)= × )5.36( [ + 10.63 -القوة االنفجارية ل ذراعيل (م)]
مهارة الصد الهجومي(درجة)= × )8.78 - ( [ 56.04السرعة ( انية)]

مهارة الصد الهجومي(درجة)= × )11.86 - ( [ 115.88الرشاقة ( انية)]
مناقشـة نتـائج الدراسـة الميدانيـة:

مناقشـة نتـائج الدراسـة الميدانيـة الخـاصة بالفرضيـة األولى:

أظهرت نتائج الدراسة في الجدول رقم ( ،) 02أل هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إصصائية بيل أداء

مهارة الصد الهجومي والقدرات البدنية المبصو ة،

وع ى ضوء هذه النتيجة يتبيل لنا أنه ك ما كال الالعب يتمتع بقوة انفجارية عالية في الرج يل و الذراعيل

انعكس ذلك باإليجاب ع ى أداء مها ةر الصد الهجومي ،صيث يرى الباصث بأل القوة االنفجارية تعتبر مل القدرات

البدنية الضرورية التي يجب أل يتمت ع بها العبي الكرة الطائرة.

ومل أجل التغ ب ع ى طول الشبكة يجب أل يتمتع الالعب بقوة انفجارية عالية ل رج يل ،كما أل القوة االنفجارية
ل ذراعيل تساعد الالعب ع ى التغ ب ع ى سرعة الكرة المنط قة مل الالعب الخصم ،كما تساعده ع ى توجيه

الكرة إلى نصف م عب الفريق المنافس بشكل يصعب استرجاعها وبال تالي تسجيل نقطة مباشرة.

وفي هذا السياق يذكر " صبصي صسنيل وصمدي عبد المنعم " أل القوة تعد الدعامة األساسية التي يصتاج إليها
الالعب أ ناء أداءه في المباراة ويظهر ذلك في غالبية زمل المباراة تقريبا وفي تغ ب الالعب ع ى وزل جسمه

عندما يصاول الو ب وتغيير اتجاه جسمه (صبحي حسانين ،حمدي عبد المنعم.)1997 ،

كما أل امتالك الالعب ل سرعة والرشاقة يساعدانه ع ى السرعة في التصرك وتنفيذ المهارات مع التوقف السريع
وتغير االتجاه مما يؤ ر باإليجاب ع ى أداء المهارة.

وفي مسح قام به " صبصي صسنيل" الستطالع رأي بعض الع ماء صول مكانة الرشاقة وجد أل  14عالما مل

بيل  30عالم قد وصفوها ضمل مكونات القدرات البدنية الهامة ،صيث تساعد الالعب ع ى تغيير أوضاع الجسم
أو تغيير االتجاه في األرض أو في الهواء (صبحي حسانين،

.)2001

كما يعتبر الك ير مل الباص يل والع ماء في المجا ل الرياضي أل السرعة عامل صاسم في أداء المهارات الهجومية

بدقة عالية وفي مخت ف االتجاهات ،كما تعتبر مكول مهم ل عديد مل جوانب األداء البدني الذي يقوم به الالعب

أ ناء المباراة.
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مناقشـة نتـائج الدراسـة الميدانيـة الخـاصة بالفرضيـة الثانية:

بالرجوع إلى نتائج الجدوليل رقم ( )04( ، )03يتضح لنا أل جميع القدرات البدنية المستخدمة قي

الدراسة تص ح ل تنبؤ بأداء مها ةر الصد الهجومي  ،وهذه النتائج جاءت صتمية وبالرجوع إلى نتائج الفرضية األولى

الجدول رقم ( )02والذي يبيل أل هناك ارتباط قوي بيل المها ةر والقدرات البدنية المبصو ة ،وع يه فإل جميع
مكونات المعادالت التنبؤية دالة إصصائيا ،أي أنه يمكل التنبؤ بدقة أداء المهارة مل خالل القدرات البدنية

المبصو ة.

االستنتاج العـام للدراسة:

في ضوء ما أظهرته الدراسة مل نتائج وفي صدود عينة الدراسة واجراءاتها تم التوصل إلى االستنتاجات

اآلتية:

توجد عالقة إرتباطية دالة إصصائية بيل القدرات البدنية المبصو ة والمتم ة في (القوة االنفجارية ل رج يل ،القوة

االنفجارية ل ذراعيل ،السرعة ،الرشاقة) وأداء مهارة الصد الهجومي لدى أفراد العينة.

تساهم القدرات البدنية قيد الدراسة والمتم ة في (القوة االنفجارية ل رج يل ،القوة االنفجارية ل ذراعيل ،السرعة،

الرشاقة) بقيم كمية متفاوتة في دقة أداء مهارة الصد الهجومي لدى أفراد العينة.

تم التوصل إلى أربع معادالت تنبؤية ل تنبؤ بقياس أداء مهارة الصد الهجومي لدى أفراد العينة بداللة القدرات

البدنية المبصو ة.

اقتراحات الدراسـة:

في ضوء عرض النتائج ومناقشتها وع ى ضوء االستنتاجات المستخ صة منها يقترح الباصث ما ي ي:

دراسة العالقة بيل القدرات البدنية في لعبة الك ةر الطائ ةر ومهارات أخرى ،والتعرف ع ى نسبة مساهمتها ،واستنباط

المعادالت التنبؤية لها.

االعتماد ع ى المعادالت التنبؤية التي أسفرت عنها هذه الدراسة ،والدراسات األخرى عند اختيار الالعب

المتخصص في تنفيذ مهارة الصد الهجومي في لعبة الكرة الطائرة.

االستفادة مل نتائج هذه الدراسة ،وبشكل خاص المعادالت التنبؤية ،مل خالل تعميمها ع ى األندية الرياضية.

ضرو ةر اهتمام مدربي الكرة الطائرة بمها رة الصد الهجومي ،واختيار الالعبيل المتخصصيل لتنفيذها ،ووضع
تدريبات خاصة بها في البرنامج التدريبي.
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