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 تأثير جرعات التدريب ذات اإلتجاه الموحد والمتعدد عمى بعض
 الكرة الطائرة لناشئىالبدنية والميارية الخاصة  القدرات

 إيمان عبد اهلل زيد محمد.د/ مأ. *                                                        
 ومشكمة البحث:المقدمة 

 ذلى  اى  اضات التى تحظىى بهتتاىاك كبيىر مىى ا تمىو الىد   رياضة الكرة الطائرة إحدى الريتعتبر 
كاىىىا تاتىىىاز ابارياتيىىىا باريعىىىاع اللىىىري  ، لعالايىىىةال صىىى   إلىىىى الىىىت ى البطىىى ات الد ليىىىة  ا احا لىىىة ىىى   

ارعىداد البىد م اى  الج ا ىه اليااىة ، بااضامة إلى أ  لدماعية الالتارة ط ا  الاباراة ا  ال طط اليج اية
لىىرعة   يىىدعكإذ يتألىىس عميىىا أدا  ال عبىىي  مىم التىىدريه  الا املىىة  رياضىىة الكىرة الطىىائرةمىىم لىددا  الن ىىم 

تعا  الايارات الجديدة  تأ ير ظي ر التعه ال اتج ع  ط   زا  الاباراة  طبيعة األدا   . تعمك  ا 
ا  أ  تطىى ير الىىت ى الحالىىة التدريبيىىة  الحنىىاظ عمييىىا طىى   م(?@@8أمررر اهلل أحمررد الب رراطى   يىىرى 

بهلىت داك التاري ىات الات  عىة عاميات التدريه يتك ا   ى   ارعىداد البىد ى  الايىارى  ال ططىى  ال نلىى 
  (12:  3) .ذات ارتجاتات الا تمنة،  التى يحدد   عيا  شكميا   صائصيا طبعا لنترات التدريه    عا

يبى  تىىى عبىىارة عىى  اجا عىىة  تعتبىىر الجرعىىة التدريبيىىة تىىى ال حىىدة الرئيلىىية لتشىىكي  البر ىىااج التىىدر 
 ( 167:  1).التاري ات الا تمنة التى تتشك  عمى ص رة أحاا  تدريبية يع ك الرياضى بت نيدتا مى ت قيت اعي 

 وأمررر اهلل أحمررد الب رراطى ،(<@@8  أبررو العررم أحمررد عبررد ال ترراح  مىىى تىىذا الصىىدد يتنىى  كىىً  اىى 
أ ىىىا ي جىىىد   عىىىا  اىىى  الجرعىىىات مىىىى  (;@@8  وعمرررى البيررر  ،م(@@@8وب طوي رررى أحمرررد  ، (?@@8 

جرعىىىات التىىىدريه ذات    جرعىىىات التىىىدريه ذات ارتجىىىاة الا حىىىدا التدريبيىىىة تبعىىىًا رتجىىىال تىىىأوير التىىىدريه  تاىىى
الجرعة ذات ارتجاة الا حد يكى   التىأوير الالىتيدو تى  ت ايىة صىنة بد يىة  احىدة د،      ارتجاة الاتعد

جرعىىة التىىدريه ذات ارتجىىاة أاىىا ، يىىدو إلىىى ت ايىىة تىىذة الصىىنةبحيىىث تكىى   جايىى  التاري ىىات الالىىت داة ت
ت اية عىدة صىنات بد يىة مىى  نىس ال قىت  مىى   التى تلتيدو إلىالجرعة التدريبية ال احدة  متشا الاتعدد 

    (91،201:  21)،(335:  5)،(217:  3)،(171:  1). إطار  نس الجرعة التدريبية
جرعىىات تدريبيىىة ذات إتجىىال ا حىىد أ  ذات إتجىىال اتعىىدد،  ينلىىر    ىى   ارعىىداد البىىد ى ال ىىا  تلىىت دك

بر ىىااج الجرعىىة ذات ارتجىىال الا حىىد يلىىت دك بحيىىث إلىىى أ   م(@900عمررى ميمررى البيرر  و)خرررون  ذلىى  
يكىى   حجىىك التاري ىىات ا جىىا بصىى رة اباشىىرة  حىى  تحعيىى  تىىدو احىىدد، أاىىا الجرعىىة ذات ارتجىىال الاتعىىدد 

يىىة تاكىى  اىى  تحعيىى  بعىىال األتىىداو  ىى   الجرعىىة ال احىىدة،  لكىى  ارتتاىىاك ميلىىت دك   ليىىا  لىىائ  تدريب
إاكا يىىة التركيىىز عمىىى اليىىدو الرئيلىىى األاوى  يعطىىى لمجرعىىات التدريبيىىة ذات ارتجىىال الا حىىد  التىىى تعطىىى 

 رالتكيىو بصى رة أكبى ث حشد الاىثورات الضىر رية رحىداث الناعميىة الاواليىة،  الىذى بىد رل يىثدى إلىى حىد  
 (286:  20ع داا يتك أو ا  الجرعة ال احدة احا لة تحعي  عدد ا  األتداو التدريبية. )ا يا 

 جااعة الزقازي  -كمية التربية الرياضية لمب ات  -ألتاذ الاعد بعلك االعاه  *  
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العىىىدرات البد يىىىة  الايىىىارات األلالىىىية إاىىىت   ال عبىىىي  إلىىىى رياضىىىة الكىىىرة الطىىىائرة  تتطمىىىه ااارلىىىة 
 تكىىى   تىىىذل الع اصىىىر الرئيلىىىية  حىىىدة اتكاامىىىة يجىىىه ااتتاىىىاك بيىىىا كشىىىرط ألالىىىم ع ىىىد إعىىىداد  ط، ال طىىى

مالعدرات البد ية تىم العاعىدة التىم يلىتطي  بيىا  األ رى، ال عبي   تدريبيك حيث ا تع  إحداتا أتاية ع 
إذ يمىىزك ل عىىه العىى ة حتىىم     إلىىم الكىىرة أ  الاكىىا  الا الىىه،ال عىىه التحىىر  مىىم الامعىىه بلىىرعة لم صىى

ع عىى  اررلىىا   الىىدماع مايلىىتطي  ال وىىه ألعمىىم   أدا  الضىىره اللىىاح  بعىى ة  كىىذا ال قىى و بىىاتزا  مىىم الىىد
 ال عىىىه بالتعىىىه أو ىىىا  األدا  أ يجىىىه أيضىىىًا تىىى امر التحاىىى  العضىىىمم حتىىىم ا يشىىىعر عىىى  الامعىىىه، كاىىىا 

 (51:  1بارضامة إلم تات  ال عه بالرشاقة  الار  ة باداتا ال ال   مم اتجاتات ا تمنة. )الاباريات، 
الرئيلىىىية لعاميىىىة شىىىاط الرياضىىىم أحىىىد الايىىىاك  ا شىىى  أ  تييئىىىة ال عىىىه بىىىد يًا لا اجيىىىة اتطمبىىىات ال 

، ااىا قىىد يىثدى إلىم التعىدك بالحالىىة التدريبيىة ل عبىي  لم صى   إلىىم الالىت يات العميىا مىىم التىدريه الرياضىم
ريىىة ال اصىىة برياضىىة الكىىرة الطىىائرة  اتعىىا  اادا  الايىىارى،  لت ايىىة العىىدرات البد يىىة  الايا ال شىىاط الااىىارس

ارتجىىىال الا حىىىد مىىىم ال حىىىدة التدريبيىىىة  الىىىبعال اإل ىىىر ينضىىى  إلىىىت داك ارتجىىىال  ةطريعىىىالاىىىدربي  يلىىىت دك 
  ،  يعد تذل الار لمجد  مياا بي يك، بااضامة إلى ارتباطا بيدو ال حدة التدريبية.الاتعدد

عمى أ  البرااج  م(9008خيرية إبراىيم ال كرى ومحمد جابر بريقع   مى تذا الصدد أكد ك  ا  
بطريعىىىة تحىىىاكى تصىىىايك البىىىرااج التدريبيىىىة لمالىىىت يات العميىىىا   تشىىىك  شىىىئي  يجىىىه أ  تصىىىاكالتدريبيىىىة لم ا

التى تت الىه   تااوميا،  لك يا ت تمو ع يا مى اضا   احت اتا ا  حيث اك  ات الحا ،  درجة التع يك
 ( 7:  6)ا  الارحمة الل ية. 

ريه الا تمنىىة لتطىى ير الىىت ى  ت جىىد العديىىد اىى  الدرالىىات التىىى أتتاىىت بت ىىا   تىىأوير جرعىىات التىىد
ربيرع ، (>8 م(9089محمد احمد بدر   ،(<8 م(=908وماء محمد عبد المجيد  او  درالىة  الرياضيي 

اا أ ىىا ت جىىد  ىىدرة مىىى تمىى   (@ م(>900  ، طررارع عبررد الرررحيم(< م(<900عثمرران محمررد الحديرردى  
تبعىىًا  ة  الت طىىيط لمجرعىىات التدريبيىىأمىىلىىذا  –مىىى حىىد د عمىىك الباحوىىة  –الدرالىىات مىىى اجىىا  الكىىرة الطىىائرة 

مىىىم البىىىرااج التدريبيىىىا تىىى ظك عاميىىىة إلىىىتيداو ت ايىىىة الصىىىنات البد يىىىة بصىىى رة ا ظاىىىا  الحاىىى رتجىىىال تىىىأوير 
 ارتبا حتم يتك إلتعادة الشنا  بص رل كااما  لريعا  ا اجية التعه حتم دا   ال حدل التدريبية الاثورل، 

دريبيا الاثورل تباعًا بد   ار تظار الكاا  لعاميىة إلىتعادة ارلتشىنا  حيث يتك إعطا  عدد ا  األحاا  الت
أحاىا  تدريبيىا اىثورة ألىب عيًا  6 – 1بعد ك  ا يا، حيث  ص  عىدد األحاىا   ى   األلىب ع ال احىد إلىم 

،  بىاا   أو ىا   تذا ايتك إا ع  طري  الت طىيط الاى ظك لمجرعىات التدريبيىة تبعىًا رتجىال حاى  التىدريه
 تدريه ال اشئي .

 ااىىا لىىب  يتضىىن أ  ت ىىا  تلىىاثات حىى   أمضىى  ارتجاتىىات لتشىىكي  الجرعىىات التدريبيىىة  اعرمىىة 
العدرات البد يا ال اصة ل عبى الكرة الطائرة، حيث ت ا  تباي  ارا  الدرالات  العماا  حى   تأويرتا عمى 
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لدرالىة بطريعىة عمايىة تطبيعيىة مىى احا لىة إلت داك جرعة احددة بذاتيا،  تذا اا دمى  الباحوىة لت ىا   تىذل ا
جىىادة لم صىى   إلىىى  تىىائج يلىىتناد ا يىىا الاىىدربي  لتطىى ير العىىدرات البد يىىة  الاياريىىة ال اصىىة ب اشىىئى الكىىرة 

أى ارتجىىاتي  أمضىىى  مىىىم كىى  متىىىرة اىىى  متىىرات الا لىىىك لم صىىى    الطىىائرة،  ذلىىى  اىىى   ىى   التعىىىرو عمىىىى
د   إصابات أ  ال ص   إلم ارجياد بلبه التدريه الزائد،  تذا  بال عه إلم الالت يات الرياضيا العميا

األاىر يتطمىىه العديىد اىى  الدرالىات العمايىىة لتحديىد تىىأوير تىذي  ارتجىىاتي  لى ا  عمىىى ال احيىة البد يىىة التىىى 
 تعتبر األلاس لجاي  الايارات  ال احية الايارية.

 ف البحث:اىدأ
ة  الاياريىىة ال اصىىة ل اشىىئى الكىىرة الطىىائرة بهلىىت داك العىىدرات البد يىى بعىىال ت ايىىة ييىىدو البحىىث إلىىى

 :ا      التعرو عمى جرعات التدريه ذات ارتجال الا حد  الاتعددإتجاتي  مى التدريه  تاا 
 .العدرات البد ية  الايارية ال اصة ل اشئى الكرة الطائرة تأوير التدريه ذ  ارتجاة الا حد عمى -2
 .العدرات البد ية  الايارية ال اصة ل اشئى الكرة الطائرة عمى الاتعدد تأوير التدريه ذ  ارتجاة -1
العىىىدرات  عمىىىى ت ايىىىة ذات ارتجىىىال الا حىىىد  الاتعىىدد جرعىىىات التىىدريه بىىي  تىىىأويرالتعىىرو عمىىىى النىىىر    -3

 .  البد ية  الايارية ال اصة ل اشئى الكرة الطائرة
  مروض البحث:

 لصىىالن العيىىاس البعىىدى لماجا عىىة التجريبيىىة الىىي  العبمىى  البعىىدى ت جىد مىىر   دالىىة إحصىىائيًا بىىي  العي -2
 .الاتغيرات قيد البحثمى ( اعار ة بالاجا عة الضابطة ذ  ارتجاة الا حداأل لى )

ت جىد مىىر   دالىىة إحصىىائيًا بىىي  العيالىىي  العبمىى  البعىىدى  لصىىالن العيىىاس البعىىدى لماجا عىىة التجريبيىىة  -1
 .دد( اعار ة بالاجا عة الضابطة مى الاتغيرات قيد البحثالاتعذ  ارتجاة ) الوا ية

، ارتجىىاة الاتعىىدد  ذ ،ذ  ارتجىىاة الا حىىداجا عىىات البحىىث الىىو ث ) مىىر   دالىىة إحصىىائيًا بىىي ت جىىد  -3
 .ات البعدية لماتغيرات قيد البحثالعيال الاجا عة الضابطة( مى

 مصطمحات البحث:
 الجرعة التدريبية

ل طة التدريه العااة  تى عبارة ع  اجا عة التاري ات الا تمنة التى تشىك  تى العاعدة األلالية 
 (167:  1. )ت قيت اعي  مى الارة ال احدةعمى ص رة أحاا  تدريبية يع ك الرياضى بت نيذتا مى 

 التدريب ذو اإلتجاة الموحد
يىث تكى   جايى  التدريه الذى يك   التأوير الالتيدو ا ىا ا جيىًا لت ايىة صىنة بد يىة  احىدة بح ت 

أى ييدو إلى ت اية ع صر بد ى  ا  بايارة اعي ة  ،التاري ات الالت داة تيدو إلى ت اية تذة الصنة
 (175:  1. )يتشك  لتحعي  تدمة ا  اعداة ال حدة حتى  يايتيا
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 المتعددالتدريب ذو اإلتجاة 
ال حىدة التدريبيىة صىنة بد يىة مىى أكور ا  تىدو بغىرال ت ايىة أكوىر اى   ات  التدريه الذى يك   ل

 (176:  1. )ال احدة  ت  الذى يعلك إلى أجزا  التعمة ت تمو مى إتجاتاتيا  ح  ت اية صنات بد ية اعي ة
 :ال ابقةالدرا ات 

ألىتيدمت  ضى  بر ىااج تىدريبى بالىت داك الجرعىات ( 27( )م=908  وماء محمد عبرد المجيرددرالة  -2
لىىت دا ،ت ى الىىدماع بالا زاىىة ل اشىىئات كىىرة اليىىدالتدريبيىىة ذات ااتجىىال الاتعىىدد لت ايىىة الىى  ةالباحوىى ت ا 

 بمى  عىدد عي ىة  ،بالتصىايك ذ  العيىاس العبمىى  البعىدى عمىى اجا عىة تجريبيىة  احىدة الا يج التجريبىى
 كا ت أتك ال تائج تى  جى د مىر   ذات دالىة  ،اعبة  اشئة ب ادى باك س باالك درية( 26)البحث 

البعىىدى لاجا عىىة البحىىث مىىى العىىدرات البد يىىة ال اصىىة بالىىدماع اتاومىىة مىىى إحصىىائية لصىىالن العيىىاس 
تطىى ر تحاىى  اللىىرعة،  تحاىى  األدا   الرشىىاقة، بااضىىامة إلىىى تطىى ير ماعميىىة الىىدماع اتاوىى  مىىى قطىى  

   .الكرات  االتح اذ
تمنىة تىأوير التىدريه بارتجاتىات الا ألىتيدمت التعىرو عمىى ( 25()م9089محمرد احمرد بردر  درالة  -1

الاركىىه( عمىىىى تطىى ير بعىىىال العىىدرات البد يىىىة ال اصىىة  الىىىت ى األدا  الايىىىارى  -الاتعىىىدد -)الا حىىد
لىىت دك الباحىىث الاىى يج التجريبىىىى عمىىىل اشىىه تىى كى الايىىدا  ( 20وىى ث عي ىىات قىى اك كىى  ا يىىىا ) ،  ا 

الاتغيىرات  ج د دالة مر   بي   تائج العياس البعدى مىى اعبي   اشئي ،  كا ت ا  أتك ال تائج ت  
البد يىىة  الاياريىىة لمعي ىىة )قيىىىد البحىىث(  لصىىالن الاجا عىىة التجريبيىىىة الوالوىىة التىىى إلىىت دات )ارتجىىىال 

   الاتعدد(. -الاركه( ا  الاجا عتي  التجريبيتي  المتا  إلت داى )ارتجاتي  الا حد
تدريه باأللم بي  عمى ماعمية الألتيدمت التعرو ( 7) م(<900  ربيع عثمان محمد الحديدىدرالة  -3

ك/ عىد ، الاعار ىة 100الانرد  الاركه مى تط ير بعال العىدرات ال اصىة  ار جىاز الرقاىى لاتلىابعى 
بىىي  ألىىم بى التىىدريه الانىىرد  الاركىىه مىىى تطىى ير بعىىال العىىدرات ال اصىىة  ار جىىاز الرقاىىى لاتلىىابعى 

د يىة  النلىي ل جية(  ار جىاز ك/عد ، التعرو عمى الع قات اررتباطية بي  العىدرات ال اصىة )الب100
لىىت دك الباحىىث الاىى يج التجريبىىم،  تىىك إ تيىىار عي ىىة البحىىث بالطريعىىىة 100الرقاىىى للىىبا   ك/عىىد ،  ا 

التىىىىدريه باأللىىىىم بي  الانىىىىرد تىىىىى أ   كا ىىىىت أتىىىىك ال تىىىىائج ، ك/ عىىىىد 100العاديىىىىة اىىىى  بىىىىي  اتلىىىىابعى 
لىىىي ل جية( )قيىىىد البحىىىث(  ار جىىىاز  الاركىىىه أدى إلىىىى تحلىىىي  العىىىدرات البد يىىىة ال اصىىىة )البد يىىىة  الن

ك/عد ، كاا أ ضحت دالة النر   أ   تىائج تىأوير التىدريه باأللىم ه الاركىه 100الرقاى لاتلابعى 
           ك/عد .100أمض  ا   تائج تأوير التدريه باأللم ه الانرد لاتلابعى

حاىى  التىىدريه ال احىىد  تىىأوير( ألىىتيدمت التعىىرو عمىىى 9()م>900) طررارع محمررد عبررد الرررحيم درالىىة -1
 الاتعىىدد عمىىى بعىىال الاتغيىىرات النلىىي ل جية  البد يىىة  الالىىت ى الرقاىىى لاتلىىابعى الالىىامات العصىىيرة 

لت دك الباحث الا يج التجريبىى،  كا ىت عي ىة البحىث ق اايىا ) ( اتلىاب  اى  31 الط يمة لم اشئي ،  ا 
ك ال تىىائج :  جىى د مىىر   ذات لىى ة،  كا ىىت أتىى 21اشىىر ع البطىى  ب ىىادى كنىىر الشىىيت الرياضىىى تحىىت 
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دالة إحصائية بي  العياس العبمى  البعدى مى بعال الاتغيرات النلي ل جية  البد ية  الالت ى الرقاىى 
لاجا عىىة ارتجىىال ال احىىد  كىىذل  ارتجىىال الاتعىىدد ل اشىىه الالىىامات العصىىيرة  الط يمىىة لصىىالن العيىىاس 

 .       البعدى

 ضىىى   اىىى ذج لبر ىىىااج الدرالىىىة ألىىىتيدمت  (11( مTom Wilson  9000تررروم ويم رررون  درالىىىة -5
لىت داك الباحىث الاى يج  تدريبى لت اية ال وه العا دى لىدى اعىه الكىرة الطىائرة بهلىت داك إتجىاتي ،  ا 
التجريبىىى،  كا ىىت عي ىىة البحىىث اىى  اعبىىى مىىر  الكىىرل الطىىائرة ذ  الالىىت ى العىىالى  تىىك تعلىىيايك إلىىى 

ال تائج: حد ث تحل  لك  الاجا عتي  التجريبيتي  مى العدرة عمىى اجا عتي  تجريبيتي ،  كا ت أتك 
ال وه العا دى،  لك  ابد ا  اراعاة النترات التى يتك مييا إلت داك كى  ارتجىاتي  مىى ت ايىة ال وىه 

 .العا دى،  كذل  اراعاة الحالة التدريبية ل عبي 
 إجراءات البحث :

 منيج البحث : 

التجريبىىم  ذلىى  لا الىىبتا ل ىى ع  طبيعىىة تىىذا البحىىث اىى   ىى   التصىىايك الاىى يج  ةالباحوىى تإلىىت دا
 .تجريبيتي   أ رى ضابطة، بهلت داك العيالي  العبمم  البعدي او ا التجريبم لو ث اجا عات 

 عينة البحث : مجتمع و 
  الالىجمي  الشرقيةباحامظة ل ة  27لمارحمة الل ية تحت  الكرة الطائرةاجتا  البحث  اشئم ياو  

 تيىار هب ةالباحوى ت،  قااىاعه ك1028/ك1027التدريبم  لمكرة الطائرة لما لكالاصري بلج ت ارتحاد 
اللىىىكة  ىىادى لىى ة اىى  27لمارحمىىة اللىى ية تحىىت  الكىىرة الطىىائرةعي ىىة البحىىث بالطريعىىة العاديىىة اىى   اشىىئم 

( اعبىىىي  20ا )اعبىىىًا تىىىك تعلىىىيايك إلىىىم اجاىىى عتي  تجىىىريبيتي  قىىى اك كىىى  اجا عىىى (10 عىىىددتك ) الحديىىىد
 الوا يىة التجريبيىة  الاجا عىة الا حىد ارتجال ذ  التدريه جرعات ألم ه طبعت األ لم التجريبية الاجا عة

كاجا عىة  الشىرقية الرياضىى( اعبىي  اى  20الاتعىدد،  عىدد ) ارتجىال ذ  التىدريه جرعىات ألم ه طبعت
(  اشىىئي ، ليصىىبن 20 عىىددتك ) ق سمىىا  ىىادي لىىتط عية اىى بارضىىامة إلىىى عي ىىة الدرالىىات ار ضىىابطة،

 .البحث ي ةتص يو ع (2جد   ) ي ضن (  اشه، 30إجاالم العي ة الكمية )
 (2جذول )

 تصُُف عُُخ انجحج

 و
 انعُُخ انكهُخ انًستخذيخ فً انذساسخ

 انُسجخ  انعذد انعُُخ

 %25 11 االسخطالعيت 1

عينت  2

انبحذ 

 األساسيت

 %25 11 اث انخذريب انمىحذة(انمجمىعت انخجريبيت األوني )جرع

3 
 %25 11 انمجمىعت انخجريبيت انزانيت )جرعاث انخذريب انمخعذدة(

 %25 11 انمجمىعت انضابطت

 %111 41 انعينت انكهيت نهبحذ
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  بمغت ،%75 األلالية العي ة  لبة بمغت حيث الكمية البحث عي ة تص يو( 2) جد   ا  يتضن
 ا  إجاالى عدد ال عبي  الاشاركي  مى الدرالة. %15 االتط عية العي ة  لبة

 تجانس أمراد العينة :
 حىىىراو لتىىى ا  بدالىىىة كىىى  اىىى  الات لىىىط الحلىىىابم  ال لىىىيط  اربحلىىىاه اعااىىى  ار ةالباحوىىى تقااىىى

 تبارات العدرات البد ية  الايارية ال اصة ل اشئى الكرة الطىائرة ا  الاعياري لعي ة البحث مم اتغيرات ال ا    
 .تجا س عي ة البحث مى تذل الاتغيرات (1) ي ضن جد   بحث، قيد ال

 
 (9جردول  

  والمتغيرات البدنية إعتدالية توزيع أمراد عينة البحث مي معدالت النمو
 0;ن =                قيد البحثوالميارية الخاصة لناشئى الكرة الطائرة                           

 البيان                             
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

المتو ط 
 الح ابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 الو يط
معامل 
 اإللتواء

 ?<.0 90.=8 ?>.0 >:.=8  نة ال ن

 :0.9 0>.0<8 ::.: ><.0<8  م الطول

 8?.0 >8.9= <8.; ?:.9= كجم الوزن

 :=06 - <@.8 ;0.9 9@.8 ثانية  رعة اال تجابة الحركية

 >060 - >;806 :=06 ;;806 ثانية الرشاقة

 =@.0 0?.8 >0.9 ??.8 متر القدرة العضمية لمرجمين 

 9=.0 80.= <@.0 0:.= متر القدرة العضمية لمذراعين

 ?060 - 0?6>99 0;6< 0=6>99  م الوثب من الجرى لميجوم

 >;.0 >?.< ;=.: @:.?  م مرونة الجذع

 =<96 - ; :960 :968 درجة دقة االر ال لمنقاط الصعبة

 ?>96 - ; 9609 <969 درجة دقة االر ال الطويل

 8609 8 <>86 :>86 درجة دقة اال تقبال من االر ال
 8<06 - 9 ?=86 0=86 درجة اختبار ميارة حائط الصد اليجومي

 8>06 - 9 ?>86 :<86 درجة اختبار ميارة حائط الصد الدماعي

 :068 - 9 ?>86 :@86 درجة دقة الضرب ال احع الخطي

 @:86 - 9 86:0 0;86 درجة قة الضرب ال احع القطريد

 ( أ  جايىىىى  قىىىىيك اعىىىىاا ت ارلتىىىى ا  لاعىىىىدات ال اىىىى   الاتغيىىىىرات البد يىىىىة1يتضىىىىن اىىىى  الجىىىىد   )
إعتداليىة ت زيى   ( ااىا يشىير إلىى 3إ حصرت اا بي  )  الايارية ال اصة ل اشئى الكرة الطائرة قيد البحث

 ات.أمراد عي ة البحث مى تذل الاتغير 
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 البحث: تكامؤ مجموعات

 –)ال اىى   الضىىابطة مىىم الاتغيىىرات  بحىىث التجىىريبيتي ال ة بهيجىىاد التكىىامث بىىي  اجا عىىاتالباحوىى تقااىى
 ذل . ( ي ضن3)  الجد   قيد البحث،( الايارية –البد ية 

 
 (:جرردول  

 تحميل التباين بين متو ط القيا ات القبمية لممجموعات الثمثة لممتغيرات 
 80=  := ن 9= ن8ن         ثقيد البحوالميارية الخاصة لناشئى الكرة الطائرة البدنية                           

                             
 انجُبٌ

 انًتغُشاد

وحذح 
يجًىع  يصذس انتجبٍَ انقُبط

 انًشثعبد
دسجبد 
 انحشَخ

يتىسظ 
 قًُخ ف انًشثعبد

 سُخ انسٍ
 2412 1 1432 ثٍُ انًجًىعبد

0423 
 2455 12 33440 داخم انًجًىعبد

 سى انطىل
 0402 1 0402 ثٍُ انًجًىعبد

2421 
 0401 12 0405 داخم انًجًىعبد

 كجى انىصٌ
 33408 1 88425 ثٍُ انًجًىعبد

2408 
 30425 12 200442 داخم انًجًىعبد

 حبَُخ سشعخ االستجبثخ انحشكُخ
 0401 1 0403 ثٍُ انًجًىعبد

0424 
 0404 12 2422 داخم انًجًىعبد

 حبَُخ انششبقخ
 0402 1 0405 ثٍُ انًجًىعبد

0430 
 0408 12 1428 داخم انًجًىعبد

 يتش انقذسح انعضهُخ نهشجهٍُ 
 0404 1 0420 ثٍُ انًجًىعبد

0424 
 0412 12 2425 داخم انًجًىعبد

 يتش انقذسح انعضهُخ نهزساعٍُ
 0401 1 0402 ثٍُ انًجًىعبد

0433 
 0402 12 0440 داخم انًجًىعبد

 سى انىحت يٍ انجشي نههجىو
 0402 1 0401 ثٍُ انًجًىعبد

0423 
 0401 12 0444 داخم انًجًىعبد

 سى يشوَخ انجزع
 0414 1 0442 ثٍُ انًجًىعبد

2422 
 0423 12 2488 داخم انًجًىعبد

 دسجخ دقخ االسسبل نهُقبط انصعجخ
 0542 1 2402 ثٍُ انًجًىعبد

0421 
 3424 12 228430 داخم انًجًىعبد

 دسجخ دقخ االسسبل انطىَم
 5442 1 22482 ثٍُ انًجًىعبد

2480 
 2484 12 203 داخم انًجًىعبد

 دسجخ دقخ االستقجبل يٍ االسسبل
 2402 1 1402 ثٍُ انًجًىعبد

0430 
 1442 12 54430 داخم انًجًىعبد

اختجبس يهبسح حبئظ انصذ 

 ىيٍانهج
 دسجخ

 3480 1 4450 ثٍُ انًجًىعبد
1425 

 1411 12 44440 داخم انًجًىعبد

اختجبس يهبسح حبئظ انصذ 

 انذفبعٍ
 دسجخ

 0412 1 0432 ثٍُ انًجًىعبد
0420 

 1421 12 51440 داخم انًجًىعبد

 دسجخ دقخ انضشة انسبحق انخطٍ
 1420 1 4430 ثٍُ انًجًىعبد

2421 
 1404 12 44430 داخم انًجًىعبد

 دسجخ دقخ انضشة انسبحق انقطشٌ
 2440 1 2480 ثٍُ انًجًىعبد

1421 
 2483 12 34420 داخم انًجًىعبد

 >:.:=  >0.0قيمة " ف " الجدولية عند م توي     

( عذو وجىد فروق دانت إحصائياً بين نخائج مخغيراث اننمى وانمخغيراث انبذنيت 3يخضح من جذول )

اث انبحذ انزالد، حيذ كانج قيمت " ف " انجذونيت أكبرر مرن قيمرت " ف " انمحةرىبت، وانمهاريت نمجمىع

 مما يشير اني حكافؤ مجمىعاث انبحذ انزالد في انمخغيراث قيذ انبحذ.
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 جمع البيانات :أدوات 
  ت علك إلى اا يمى:

 األجيزة الم تخدمة مي البحث : أواًل :

 ك.جياز الرلتاايتر لعياس الط   الكمى لمجل -
 ايزا  طبم اعاير لعياس ال ز . -
 لاعة إيعاو.  -     شريط قياس.  -    .لب رة اوبتة عمى حائط اامس -.   كجك 3كرة طبية  -

 .ارتبة رياضية –  .شريط اص  ام   -     .ص د    وه –   .قا   ية امعه كرة طائرة  كرات -   
 (2) ارم  اإلختبارات البدنية قيد البحث: ثانيًا :

 . يمل   )االتجابة الحركية(إ تبار  -2
 . الجرى ا تمو اابعاد )الرشاقة(إ تبار  -1
 .(العدرة العضمية لمرجمي إ تبار ال وه العا دى ) -3
 (.                                     العدرة العضمية لمذراعي إ تبار دم  كرة طبية باليدي  ) -1
 اا نجارية لمرجمي (.                                     العدرة ) إ تبار ال وه ا  الجرى لميج ك -5
 .                                     )الار  ة( إ تبار و ى الجذع أللن  ا  ال ق و -6

 (1) ارم اإلختبارات الميارية قيد البحث:  ثالثًا :
  .دقة اارلا  لم عاط الصعبة إ تبار -2
 .اارلا  الط ي دقة دقة  إ تبار -1
 .االتعبا  ا  اارلا إ تبار دقة  -3
 .ايارة حائط الصد اليج امإ تبار دقة  -1
 .ايارة حائط الصد الدماعمإ تبار دقة  -5
 .الضره اللاح  ال طمإ تبار دقة  -6
 .الضره اللاح  العطريإ تبار دقة  -7

 :الدرا ات اال تطمعية
 الدرا ة اال تطمعية االولى : 

الىىىى يىىى ك  5/1027 /7الباحوىىىة بالدرالىىىة االىىىتط عية اا لىىىى مىىىى النتىىىرة اىىى  يىىى ك ااحىىىد الا امىىى  قااىىىت 
  ذل  بغرال: 22/5/1027ال ايس الا ام  

 شرح أتاية البحث  ادى الحاجة اليا لعي ة البحث.  
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 التعرو عمى اااكا يات الاتاحة 
 ايجاد الاعاا ت العماية ل  تبارات قيد البحث. 

 ة:نتائج الدرا 
 الت عبت عي ة البحث اتاية البحث  الحاجة اليا. 
  .تك التعرو عمى اااكا يات الاتاحة 
 :تك ايجاد الاعاا ت العماية ل  تبارات كالتالى 

 الثبات( لإلختبارات قيد البحث : –المعاممت العممية  الصدع 
 :معامل الصدعأواًل : 

( 20عمىى عي ىة البحىث االىتط عية  عىددتك )بهجرا  الدرالة االتط عية األ لىى  ةالباحو تقاا
لىىت دا   ، ذلىى  لمتأكىىد اىى  صىى حية األد ات  األجيىىزة الالىىت داة اعبىىي  صىىد  التاىىايز بىىي   ةالباحوىى تا 

  األ ىىرى اجا عىىة اايىىزةاعبىىي ، ( 20)اايىىزة  تىىى عي ىىة البحىىث االىىتط عية غيىىر اجاىى عتي  إحىىداتاا 
 تىىك حلىىاه دالىىة النىىر   بىىي  ، عي ىىة البحىىث األلالىىية ىىارج  اىى   لىى ة 29اعبىىي   اشىىئي  تحىىت ( 20)

 ( ي ضن ذل .1) جد  قيد البحث    تائج الاجا عتي  مى اا تبارات البد ية  الايارية 
 (;جردول  

 مى داللة ال روع بين المجموعتين المميزة وغير المميزة
 80=  9= ن8ن               البحث     قيد والميارية  المتغيرات البدنية                                    

 انجُبٌ                             
وحذح  انًتغُشاد

 انقُبط

 يجًىعخ يًُضح
= ٌ20 

 يجًىعخ غُش يًُضح
 قًُخ "د" 20ٌ =

 االَحشاف انًتىسظ االَحشاف انًتىسظ

ُخ
ذَ

نج
 ا
د

شا
غُ

ًت
ان

 

 *4553 0510 2545 0524 2588 حبَُخ سشعخ االستجبثخ انحشكُخ

 *5520 0422 22420 0430 4420 حبَُخ انششبقخ

 *3525 0524 2581 0518 1520 يتش انقذسح انعضهُخ نهشجهٍُ 

 *5522 0543 5530 0520 4530 يتش انقذسح انعضهُخ نهزساعٍُ

 *4531 5424 112450 8414 154420 سى انىحت يٍ انجشي نههجىو

 *4513 2512 8580 2558 20514 سى يشوَخ انجزع

َخ
بس

ًه
ان
د 

شا
غُ

ًت
ان

 

 *3522 1400 1424 1408 3445 دسجخ دقخ االسسبل نهُقبط انصعجخ

 *3585 1408 1418 1422 3422 دسجخ دقخ االسسبل انطىَم

 *4523 2433 2452 2428 2432 دسجخ دقخ االستقجبل يٍ االسسبل

اختجبس يهبسح حبئظ انصذ 

 انهجىيٍ
 *4583 2452 2444 2442 2444 دسجخ

ختجبس يهبسح حبئظ انصذ ا

 انذفبعٍ
 *5511 2423 2422 2425 2422 دسجخ

 *4534 2411 2440 2415 2425 دسجخ دقخ انضشة انسبحق انخطٍ

 *5510 2424 2420 2431 2442 دسجخ دقخ انضشة انسبحق انقطشٌ

    
 9.808=  ?8ودرجة حرية  >0.0قيمة " ت " الجدولية عند م توي  
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ايىزة  غيىر بي  الاجاى عتي  الا 0.05 د مر   دالة إحصائيًا ع د الت ي (  ج1جد   )يتضن ا  
د  البد يىىىة  الاياريىىىة قيىىىد البحىىىث  لصىىىالن الاجا عىىىة الاايىىىزة ااىىىا يشىىىير إلىىىم صىىىالاايىىىزة مىىىم الاتغيىىىرات 

 .قيد البحث اا تبارات البد ية  الايارية
 معامل الثبات:ثانيًا : 

عادتىا لحلىاه اعااى  الوبىات،طريعة تطبيى  ار  هلت داكب قاات الباحوة  ذلى  عى  طريى   تبىار  ا 
عمى أمراد العي ة االتط عية وك إعىادة التطبيى  اىرة أ ىرى عمىى  نىس  تطبي  اا تبارات البد ية  الايارية

 ذلى  مىى النتىرة اى   اى  التطبيى  األ   لت تبىارات البد يىة  الاياريىة، و وىة أيىاكالعي ة بناصى  زا ىى قىدرل 
تىىىىائج التطبيعىىىىي  األ   بىىىىي    لبيرلىىىى   تىىىىك حلىىىىاه اعااىىىى  اارتبىىىىاط  22/5/1027  حتىىىىى 7/5/1027

 .( ي ضن ذل 5جد  )    الوا ى،
 
 (>جردول  

 التطبيع األول والثانى لعينة البحث اال تطمعيةبين  معامل الثبات
 80ن =                قيد البحث     والميارية  المتغيرات البدنيةمى                                   
 البيان                             

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 االنحراف المتو ط االنحراف المتو ط "رقيمة " التطبيع الثانى التطبيع األول

نية
لبد
ت ا

غيرا
لمت
ا

 

 *8@<.0 0.99 <@.8 0.90 =@.8 ثانية  رعة اال تجابة الحركية

 *:>?.0 ;:06 :?886 ::06 88680 ثانية الرشاقة

 *>@<.0 :0.9 >@.8 @0.8 9?.8 متر القدرة العضمية لمرجمين 

 *=?<.0 <?.0 0@.= ;@.0 0;.= متر القدرة العضمية لمذراعين

 *;8?.0 8@6= 9:06:0 ><6= 0=6<99  م الوثب من الجرى لميجوم

 *0<<.0 ?8.: >?.? 98.: 0?.?  م مرونة الجذع

رية
ميا
ت ال

غيرا
لمت
ا

 
 *98?.0 ;960 9690 9600 >968 درجة ر ال لمنقاط الصعبةدقة اال 

 *>@<.0 =960 =969 ?960 ?969 درجة دقة االر ال الطويل

 *:??.0 :;86 8?86 ;;86 8=86 درجة دقة اال تقبال من االر ال

اختبار ميارة حائط الصد 
 اليجومي

 *>>?.0 ==86 >=86 8=86 @>86 درجة

اختبار ميارة حائط الصد 
 دماعيال

 *<@<.0 @:86 ??86 ;:86 <<86 درجة

 *99?.0 <869 @@86 8699 0@86 درجة دقة الضرب ال احع الخطي

 *80?.0 8;86 9<86 >:86 0<86 درجة دقة الضرب ال احع القطري

 <0<.0=  ?ودرجة حرية  >0.0" الجدولية عند م توي   رقيمة "   
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التطبيىى  بىىي   تىائج  0.05حصىىائيًا ع ىد الىت ي (  جى د ع قىة إرتباطيىىة دالىة إ5جىىد   )يتضىن اى  
قيىىد البحىىث ااىىا يشىىير إلىىى وبىىات تىىذل اا تبىىارات ع ىىد إجىىرا   البد يىىة  الاياريىىةالوىىا ى لت تبىىارات األ     
 العياس.
 الثانيةاال تطمعية  ةالدرا 

 ااو ىىي  ك إلىىى1027/ 5/ 23الا امىى   اللىىبتتىىك إجىىىرا  الىىىدرالة االىىتط عية الوا يىىة مىىى النتىرة اىى  
 ك،  ذل  لتجربىة بعىال ال حدات ا  البر ااج التدريبى الاعترح لمتأكد  التحع  ا :1027/ 5/ 25الا ام  

 ليا  الت زي  الزا ى ليا. ا ئاة  ت اله احت ى ال حدة التدريبية ا  الزا  الا ص  -
 ىىي  األحاىىا  ل عبىىي   معىىًا تحديىىد األحاىىا  التدريبيىىة اىى  حيىىث الشىىدة  الحجىىك  متىىرات الراحىىة البي يىىة لتع -

 لعدراتيك     ت طيط البر ااج التدريبى الاعترح.
 بهلت داك طريعة ال له الائ ية مى تع ي  حا  التدريه. قاات الباحوة -
 ا ئاة  ص حية الاكا   األد ات  األجيزة الالت داة مى ت نيذ ال حدات التدريبية. -

 (3ارم  )البرنامج التدريبي المقترح 
  س العممية لوضع البرنامج التدريبى:اال

تاوى  مىى حىد ذاتيىا اجا عىة اى  ال اجن  ( ا   صائ  البر ااج التدريبى1023يذكر زكى احاد حل  )
  تى كااتى: تراعى ع د  ض  البر ااج التدريبىيجه ا  ااتداو الترب ية التى 

 تداو النرعية.ا  يك   لا تدو عاك  اضن  احدد يتك تحعيعة ا      اجا عة ا  اا .2
 ا  يك   احت ى التدريه ا اله  احع  لميدو. .1
 يتلك بلي لة ت نيذ التع يك الابدئى  الارحمى  ال يائى . .3
 ععمية ... الت ( – ططة  –ايارية  –ا  يعا  عمى اارتعا  بالحالة التدريبية ل عه ) بد ية  .1
 ا  يك   البر ااج احدد بنترة بداية  مترة  ياية . .5
 الي اية( –االب عية  –ابط  تلمل  اجزائا ) الشيرية ا  يتلك بتر  .6
 ا يبعث مى  ن س ال عبي  عاا  الام   اصة اذا كا  الاتدربي  ا  ال اشئي  .7
 الت  ع مى التدريبات حيث ا تأ ذ ال حدة التدريبية  تيرة  احدة  .8
 ا يحتاج الى ااكا ات اادية  بشرية كبيرة  .9
 تكرارى( –مترى مرت ع ومنخ ض الشدة  –طرع التدريب  م تمر  ان يكون البرنامج متكامل مع تنوع .80
 الارتنعات( -النارتم  –البمي ايتر   –)الاتعاط  ا  يك   البر ااج ات  ع االاليه التدريبية  .22
 ا  يتلك بالار  ة  لي لة الت نيذ .21
 ا  يت اله البر ااج ا  الارحمة الل ية  .23
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  ا  يتك تحديد ااد ات الالت داة مى ك   حدة .21
 ا  تلت دك ميا ااد ات الا تمنة  الا البة ل  ع ال شاط  الارحمة الل ية  الج س. .25
 (76، 75: 8)ا  يليك البر ااج مى  يايتا بالت ب   بالت ى الحالة التدريبية التى  ص  الييا النرد. .26

 االشترطات أو االعتبارات الخاصة بالبرنامج التدريبى الجيد :
ت ا  اجا عة ا  ااشتراطات أ  ااعتبارات ال اصة  ا ( 1023يذكر زكى احاد حل  )  

 بالبر ااج التدريبى الجيد  تى كالتالى:
 ا  يك   احت ى البر ااج التدريبى اب يًا عمى االس العماية اللمياة. .2
 ليك ل جى ... الت(  -بي ايكا ي  –بي ل جى  –ا  يك   ارتبط بعم ك الرياضة ) ملي ل جى  .1
 الالت داة  ا  يبي  اصادر الطاقة .3
 ا  يتلك بالشا لية  ااقتصادية  .1
 ا  يعرو الادره ا    لا الت ى ال عبي  الحعيعى قب   بعد ت نيذالبر ااج  .5
 كا يات النرد  التعدادتاا  يك   احت ى البر ااج ا ئاًا ا  اا .6
 ا  يتك ميا كشو الصع بات التى ت اجا عامية الت نيذ  .7
 بية الي اية يجه ا  تك   اتباعدة مى حالة تكرار بعال ال حدات التدري .8
الصىع د بالحاى   -ال ضىج -االىتارارية-ا  يراعى العامية اللمياة ال اصة ب ض  البر ااج ) التىدرج .9

 الراحة .... الت( –النر   النردية  –
 ا  تك   ااد ات الالت داة حديوة تتااشى ا  التط ر التك  ل جى .20
 اا   الل اةا  يت امر مى ااد ات الالت داة ع اا  ا .22
. راىىا   –ارتنعىىات  –صىىاات اغمعىىة  –ا  يكىى   الاكىىا  ا ئىىك لت نيىىذ البر ىىااج ) ا عىىه انت حىىة  .21

 الت(
 ا  يتلك البر ااج بالار  ة للي لة التغيير طبعًا لحاات الطعس  .23
 مى حالة االتعا ة بالاعدي  ابد ا  يك   ا عمى دراية بأتداو البر ااج  .21
 ا  الالاعدي   رئيس النري  ا  يراج  الادره ال طة  .25
 (.78، 77: 8)الت(...جي  ايتر –اورب ايتر  -ا  تت امر ميا ااجيزة ال اصة بالعياس ) الاا  اتر .26
 :كالتالى بإجراء الح ابات الت صيمية ألزمنة أ ابيع البرنامج التدريبي المقترح قامت الباحثةوقد 
 :التالم ال ح       البر ااج عمى التدريبمتك التدرج بشدة الحا   -
 . ( 280% ا  الت ى ال عبي  ) 50 األ   األلب ع -
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  (. 107) األ   األلب ع% ع  زا   25زيادة  الوا م األلب ع -
  (. 138) الوا م األلب ع% ع  زا   25الوالث زيادة  األلب ع -
  (. 107) الوا م األلب علزا   الا يالراب   األلب ع -
  (. 138الوالث )  عاأللبلزا   الا يال ااس  األلب ع -
  (. 171ال ااس ) األلب ع% ع  زا   25اللادس زيادة  األلب ع -
  (. 138)الا ي لزا  األلب ع ال ااس اللاب   األلب ع -
  (. 171)الا ى لزا  األلب ع اللادس  الواا  األلب ع -
  (. 325) الواا  األلب ع% ع  زا   25زيادة  تال ال األلب ع -
  (. 171) الواا  األلب علزا   الا ي عاشرال األلب ع -
  (. 325) التال  األلب علزا   الا ي الحادي عشر األلب ع -
  (. 361) الحادي عشر األلب ع% ع  زا   25زيادة  وا م عشرال األلب ع -

دقيعىىة لمجىىز  البىىد م  932 ب اقىى  دقيعىىة 3211حيىىث بمىى   التىىدريبمتىىك تحديىىد الىىزا  الكمىىى لمبر ىىااج 
دقيعىىة لترتعىىا  بالىىت ى األدا   619%،  50ة لت ايىىة الجىىز  الايىىارى ب لىىبة عىىدقي 2561%،  30ب لىىبة 

 .       الارتن   الا  نال%  بهلت داك طريعتم التدريه النترى 10ال ططم ب لبة 
تجاتي  بتصايك بر ااج تدريبم لماجا عتي  التجريبيتي  يشتا  تذا البر ااج عمم ار قاات الباحوة  

يتك التركيز  الذى  ذ  ااتجال ال احد التدريه اجا عةا ت الاجا عة األ لى تى حيث كالا حد  الاتعدد، 
بالتشكي ت الوابتا  الاتغيرل  الكرة الطائرةمم  عدرات البد ية ال اصةعمم ع صر بد م  احد ا  ال ميا

 مم  ،طر  التدريه الالتار  النتري ا  نال  ارتن  الشدة  التكراري ةالباحو تدا قد إلت   الاركبا،
الكرة مم  ةال اص ةاجا عا ا  العدرات البد يالاتعدد يتك التركيز عمم التدريه ذ  ااتجال اجا عة 

بالتشكي ت الاتتاليا  الات ازية،  تك إلت داك طر  التدريه الالتار  الدائري  التكراري  النتري   الطائرة
   لك  ي تمو الت زي  دا   تذا ، بحيث يتلا ي زا  الجز  البد م لماجا عتيارتن   ا  نال الشدل

تجال تأوير التدريه منم الا حد تعطم تاري ات لتحعي  تدو ليذل إالجز  حله اليدو الاراد ا  حيث 
ا  اجا عا ا  العدرات ال اصا الجرعة  ت  ت اية صنة  احدة،  مم الاتعدد تعطم تاري ات لت اية 

الاياري الجز  مم  اعاً  ي بعد ذل  يد   الاجا عت رعة التدريبية، وكاراعاة دي اايكية الحا  دا   الج
تا الا تمنة عمم الاتغيرات ا ال ططم ال ا  بال حدة التدريبية،  مم  ياية البر ااج يتك اعرمة تأوير 

تجاتي   بعضياا  بي ياا  بي  الاجا عة البد ية ال اصة  الالت ي الاياري ليا ا  الاعار ة بي  تأوير ار
 الضابطة.
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 (= جدول 
 لبرنامج التدريبيا قيد البحث خمل توزيع المتغيرات البدنيةن ب 

 الزمررررن الن بررررة المتغيرالبدني م

 ع:@ %80 التحمل الدوري التن  ي 8

 ع0;8 %>8 بال رعة المميزة القوة 9

 ع:@ %80 ال عل رد  رعة :

 ع>= %< المرونرررررررة ;

 ع:@ %80 الدقرررررررة >

 ع:@ %80 التوامع =

 ع:@ %80 التوازن <

 ع>< %? الرشاقة ?

 ع:@ %80 تحمل القوة @

 ع;@ %80 تحمل ال رعة 80

 ع8:@ %800 االجمالي 

 
 (< جدول

 لبرنامج التدريبيا الميارية قيد البحث خملتوزيع المتغيرات ن ب 
 الزمن الن بة المتغير المياري م
 ع <>8 %80 ميارة االر ال 8
 ع 89: %90 ميارة اال تقبال 9
 ع 89: %90 ميارة حائط الصد :
 ع 8?< %0> ميارة الضرب ال احع ;
 ع9=>8 %800 جمالياإل 

 
 القيا ات القبمية :

الاتغيىىىرات البد يىىىة مىىىى  التجىىىريبيتي   الاجا عىىىة الضىىىابطة جاىىى عتي العبميىىىة لماتىىىك اجىىىرا  العيالىىىات 
 . ك28/5/1027ى  حت ك27/5/1027 ذل  مى النترة ا   ، الايارية قيد البحث
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 : التدريبىمحتوى البرنامج  تطبيع
ألىب ع مىم متىرة ارعىداد  21 ذلى  لاىدة  بتطبي  البر ااج التدريبم عمى عي ىة البحىث ةالباحو تقاا

 الا امىىىىى  ا ربعىىىىى حتىىىىىى يىىىىى ك األ ك10/5/1027 الا امىىىىى اللىىىىىبت  ىىىىى   النتىىىىىرة اىىىىى  يىىىىى ك  العىىىىىاك  ال ىىىىىا 
 ا  ك  ألب ع . ا لبت  األو ي   األربععية تم أياك ال(  حدات تدريبية ألب  3ب اق  ) ك9/8/1027

 :  ات البعديةالقيا 
لماجاىىىىى عتي   ك21/8/1027 إلىىىىىى ك20/8/1027مىىىىىى النتىىىىىرة اىىىىى   البعديىىىىىةات تىىىىىك إجىىىىىرا  العيالىىىىى

  ذلىى  بى نس ترتيىىه  شىىر ط التجىريبيتي   الاجا عىىة الضىابطة مىىى الاتغيىرات البد يىىة  الاياريىة قيىىد البحىث،
 .ةالعيالات العبمي

 المعالجات اإلحصائية: 

 : خذاو األسانيب اإلحصائيت انخانيتبئسخ قامج انباحزتنمعانجت انبياناث إحصائياً وححقيقاً ألهذاف انبحذ 

 إخخبار "ث". –معامم اإلنخىاء.  - انىسيط. -    اإلنحراف انمعياري.  - انمخىسط انحةابً. -

 %.   انخحةننةب  -    ". LSDإخخبار " -  . ححهيم انخباين احادي االحجاه -

 عرض ومناقشة النتائج:
 أواًل: عرض النتائج:

 (?جردول  
 القياس القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية االولىداللة ال روع بين 

 80=  ن             قيد البحث   والميارية المتغيرات البدنية   االتجاه الموحد( مى                        
 انجُبٌ                             

وحذح  انًتغُشاد
 انقُبط

قًُخ  انقُبط انجعذي انقُبط انقجهً
 "د"

َسجخ 
انتحسٍ 

 االَحشاف انًتىسظ االَحشاف انًتىسظ (%)

ُخ
ذَ

نج
 ا
د

شا
غُ

ًت
ان

 

 2511 *4553 0512 2580 0512 2543 حبَُخ سشعخ االستجبثخ انحشكُخ

 22428 *5520 0413 4444 0418 22400 حبَُخ انششبقخ

 2425 *3525 0520 2542 0512 2585 يتش انقذسح انعضهُخ نهشجهٍُ 

 13451 *5522 0538 8520 0581 5540 يتش انقذسح انعضهُخ نهزساعٍُ

 2422 *4531 2410 134422 2483 118440 سى انىحت يٍ انجشي نههجىو

 28441 *4513 1520 4550 1504 8520 سى يشوَخ انجزع

د 
شا

غُ
ًت

ان
َخ

بس
ًه

ان
 

 215422 *3522 1424 3483 1405 1423 دسجخ دقخ االسسبل نهُقبط انصعجخ

 222422 *3585 1420 3424 1422 1414 دسجخ دقخ االسسبل انطىَم

 214482 *4523 2422 2443 2425 2443 دسجخ دقخ االستقجبل يٍ االسسبل

 212432 *4583 2411 2452 2444 2452 دسجخ اختجبس يهبسح حبئظ انصذ انهجىيٍ

 58431 *5511 2414 1488 2418 2422 دسجخ اختجبس يهبسح حبئظ انصذ انذفبعٍ

 82420 *4534 2412 2443 2412 2484 دسجخ دقخ انضشة انسبحق انخطٍ

 23420 *5510 2412 1440 2432 2455 دسجخ دقخ انضشة انسبحق انقطشٌ

   
 1515=  4َخ ودسجخ حش 0504قًُخ " د " انجذونُخ عُذ يستىٌ   
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بىي  العيىاس العبمىى  البعىدى  0.05(  ج د مىر   دالىة إحصىائيًا ع ىد الىت ي 8يتضن ا  جد   )
ذات مىىىم الاتغيىىىرات البد يىىىة  الاياريىىىة قيىىىد البحىىىث  لصىىىالن العيىىىاس البعىىىدى لماجا عىىىة التجريبيىىىة األ لىىىى 

 .الجرعات التدريبية ذات ااتجال الا حد
 (@ردول  ج

 الثانيةس القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية القياداللة ال روع بين 
 80=  ن             قيد البحث   والميارية المتغيرات البدنية   االتجاه المتعدد( مى                        
 البيان                             

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس القبمى
 قيمة "ت"

ن بة 
التح ن 

 االنحراف المتو ط االنحراف المتو ط (% 

نية
لبد
ت ا

غيرا
لمت
ا

 

 ??.80 *;9.; ?0.8 9<.8 =0.8 :@.8 ثانية  رعة اال تجابة الحركية
 >?.@8 *><.: :069 0?6? @069 ?@806 ثانية الرشاقة

 <>.< *80.> @0.9 @@.8 <0.9 >?.8 متر القدرة العضمية لمرجمين 
 ==.>: *0;.> ;<.0 ><.? 0?.0 >;.= متر ينالقدرة العضمية لمذراع

 ;0.:8 *9@.: 0@6> ;?6;>9 <;6= ;;6>99  م الوثب من الجرى لميجوم
 8<.90 *<;.: 0>.9 80.90 >9.8 >;.?  م مرونة الجذع

رية
ميا
ت ال

غيرا
لمت
ا

 

 8@.@>8 *0>.; 9690 ;=6> 9688 <968 درجة دقة االر ال لمنقاط الصعبة
 9?.@=8 *90.> ;968 @@6> ;960 9699 درجة دقة االر ال الطويل

 @0.8<8 *80.= 8680 >:6; ;869 8=86 درجة دقة اال تقبال من االر ال
اختبار ميارة حائط الصد 

 اليجومي
 *?>.> ;869 ;?6; ::86 >>86 درجة

989.9= 

 ?0.9?8 *0:.; 86:0 ?@6: 86:8 9;86 درجة اختبار ميارة حائط الصد الدماعي
 ;;.;=8 *;8.; ;869 =<6; >869 0?86 درجة ب ال احع الخطيدقة الضر 

 @:.;89 *=;.> 86:0 ?=6: ?;86 ;=86 درجة دقة الضرب ال احع القطري

  
 9=.9=  @ودرجة حرية  >0.0قيمة " ت " الجدولية عند م توي    

عىدى بىي  العيىاس العبمىى  الب 0.05(  ج د مىر   دالىة إحصىائيًا ع ىد الىت ي 9يتضن ا  جد   )
مىىىم الاتغيىىىرات البد يىىىة  الاياريىىىة قيىىىد البحىىىث  لصىىىالن العيىىىاس البعىىىدى لماجا عىىىة التجريبيىىىة األ لىىىى ذات 

 .الاتعددالجرعات التدريبية ذات ااتجال 
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 (80جردول  
 القياس القبمى والبعدى لممجموعة الضابطةداللة ال روع بين 

 80=  ن                    قيد البحث   والميارية ة المتغيرات البدني مى                                  
 البيان                             

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى القياس القبمى
 قيمة "ت"

ن بة 
التح ن 

 االنحراف المتو ط االنحراف المتو ط (% 

نية
لبد
ت ا

غيرا
لمت
ا

 

 :>.0 >;.8 9:.0 ??.8 0.90 @?.8 ثانية  رعة اال تجابة الحركية
 ;=.0 ;8.8 <069 0?806 >069 <?806 ثانية الرشاقة

 8.88 8.80 ;0.8 9?.8 0.98 0?.8 متر القدرة العضمية لمرجمين 
 : *0:.9 ;<.0 90.< ==.0 @@.= متر القدرة العضمية لمذراعين
 =@.8 *80.: 680? ;>9:06 =:6< 680=99  م الوثب من الجرى لميجوم

 =:.9 @@.8 8:.9 ;9.? 9.00 >0.?  م نة الجذعمرو 

رية
ميا
ت ال

غيرا
لمت
ا

 

 ??.8 9.98 9608 <968 =968 :968 درجة دقة االر ال لمنقاط الصعبة
 <9.9 0<.8 9688 >969 @960 9690 درجة دقة االر ال الطويل

 @0.@ >?.8 86:8 0?86 8690 >=86 درجة دقة اال تقبال من االر ال
 :?.<8 9.08 ;869 >?86 86:0 <>86 درجة حائط الصد اليجومياختبار ميارة 

 =0.?8 8@.8 @869 0<86 :869 ;;86 درجة اختبار ميارة حائط الصد الدماعي
 90.? >@.8 8698 ?@86 <869 :?86 درجة دقة الضرب ال احع الخطي

 @8.? 9.80 0;86 >?86 :;86 8<86 درجة دقة الضرب ال احع القطري

    
 =9.9=  @ودرجة حرية  >0.0ت " الجدولية عند م توي  قيمة " 

بىىي  العيىىاس العبمىىى  0.05 جىى د مىىر   دالىىة إحصىىائيًا ع ىىد الىىت ي عىىدك ( 20يتضىىن اىى  جىىد   )
لماجا عىة الضىابطة مىى جايى  الاتغيىرات ااعىدا اتغيىر  البعدى مم الاتغيرات البد ية  الايارية قيد البحث 

لىدى الاجا عىة الضىابطة لصىالن العيىاس البعىدى   الجرى لميج ك  ذلى  العدرة العضمية لمذراعي   ال وه ا
 .0.05اعار ة بالعياس البعدى حيث كا ت قياة ت الاحل بة أكبر ا  الجد لية ع د 
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 (88جرردول  
 لممجموعات الثمثة لممتغيرات  البعديةتحميل التباين بين متو ط القيا ات 

 80=  := ن 9= ن8ن         ثقيد البحميارية الخاصة لناشئى الكرة الطائرة والالبدنية                           
                             

 البيان
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متو ط 
 المربعات

 قيمة ف

 ثانية  رعة اال تجابة الحركية
 0609 9 ;060 بين المجموعات

806:9* 
 >060 <9 <:86 داخل المجموعات

 ثانية الرشاقة
 :060 9 =060 بين المجموعات

?6=<* 
 ?060 <9 ?968 داخل المجموعات

 متر القدرة العضمية لمرجمين 
 >060 9 0680 بين المجموعات

8:688* 
 <069 <9 =68< داخل المجموعات

 متر القدرة العضمية لمذراعين
 0609 9 :060 بين المجموعات

;60<* 
 :060 <9 0@06 داخل المجموعات

  م الوثب من الجرى لميجوم
 0608 9 0609 بين المجموعات

?69>* 
 0609 <9 @>06 داخل المجموعات

  م مرونة الجذع
 >069 9 8>06 بين المجموعات

=698* 
 ;068 <9 ??6: داخل المجموعات

 درجة دقة االر ال لمنقاط الصعبة
 :>.0 9 <860 بين المجموعات

;689* 
 @:6; <9 0;6?88 داخل المجموعات

 درجة دقة االر ال الطويل
 :@6= 9 <?8:6 بين المجموعات

:6?0* 
 >?6: <9 ;80 داخل المجموعات

 درجة دقة اال تقبال من االر ال
 :860 9 <960 بين المجموعات

<6;0* 
 <>96 <9 0;6@= داخل المجموعات

 درجة الصد اليجومياختبار ميارة حائط 
 0?6; 9 0=6@ بين المجموعات

=68=* 
 9699 <9 0@6@> داخل المجموعات

 درجة اختبار ميارة حائط الصد الدماعي
 :069 9 <;06 بين المجموعات

;680* 
 96:9 <9 0>96= داخل المجموعات

 درجة دقة الضرب ال احع الخطي
 0<96 9 0;6> بين المجموعات

>6:9* 
 >960 <9 0;6>> مجموعاتداخل ال

 درجة دقة الضرب ال احع القطري
 0@6: 9 0?6< بين المجموعات

<689* 
 ;?86 <9 0<6@; داخل المجموعات

  
 >:.:=  >0.0قيمة " ف " الجدولية عند م توي  

( وجررىد فررروق دانررت إحصررائياً بررين نخررائج انمخغيررراث انبذنيررت وانمهاريررت 11يخضررح مررن جررذول )

وسىف حقرىو من قيمت " ف " انمحةىبت،  أقمحذ انزالد، حيذ كانج قيمت " ف " انجذونيت نمجمىعاث انب

 .( نهخعرف عهً إحجاهاث انفروق بين انمجمىعاث انزالرتLSDانباحزت بئجراء االخخبار االحصائً )
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 (89جرردول  
 لمتغيرات مى الممجموعات الثمثة  البعديةالقيا ات  اتبين متو ط داللة ال روع

 80=  := ن 9= ن8ن         ثقيد البحوالميارية الخاصة لناشئى الكرة الطائرة البدنية                           
 البيان                             

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

المتو ط  المجموعات
 الح ابى

 مرع المتو ط بين المجموعات
 (LSD قيمة 

 لضابطةاالمجموعة  الثانيةالمجموعة 

 ثانية  رعة اال تجابة الحركية

 *?0.0 *?0.0 0?.8 المجموعة األولى

 *=0.8  9<.8 المجموعة الثانية @:06
   ??.8 الضابطة

 ثانية الرشاقة
 *>8.9 *><.0 >>.@ المجموعة األولى

 *9.00  0?.? المجموعة الثانية 0;06
   0?.80 الضابطة

 متر ن القدرة العضمية لمرجمي

 *0.88 *=0.0 :@.8 المجموعة األولى

 *<0.8  @@.8 المجموعة الثانية @068
   9?.8 الضابطة

 متر القدرة العضمية لمذراعين

 *0@.0 *>=.0 80.? المجموعة األولى

 *>>.8  ><.? المجموعة الثانية ;;06
   90.< الضابطة

  م الوثب من الجرى لميجوم
 *:9.>8 *<0.@ <<.>;9 ىالمجموعة األول

 *0:.;9  ;?.;>9 المجموعة الثانية ;:06
   ;>.9:0 الضابطة

  م مرونة الجذع

 *=:.8 *0=.0 0=.@ المجموعة األولى

 *=@.8  80.90 المجموعة الثانية <<86
   ;9.? الضابطة

 درجة دقة االر ال لمنقاط الصعبة

 *<=.9 *0?.0 ;?.; المجموعة األولى

 *<;.:  ;=.> المجموعة الثانية 0689
   <9.8 الضابطة

 درجة دقة االر ال الطويل
 *0>.9 *;8.9 ><.; المجموعة األولى

 *;<.:  @@.> المجموعة الثانية 0?86
   >9.9 الضابطة

 درجة دقة اال تقبال من االر ال
 *;<.8 *8?.0 ;>.: المجموعة األولى

 *>>.9  >:.; انيةالمجموعة الث 0;06
   0?.8 الضابطة

 درجة اختبار ميارة حائط الصد اليجومي
 *=<.8 *:8.9 8=.: المجموعة األولى

 *@@.9  ;?.; المجموعة الثانية =968
   >?.8 الضابطة

 درجة اختبار ميارة حائط الصد الدماعي
 *?8.8 *8.80 ??.9 المجموعة األولى

 *?9.9  ?@.: يةالمجموعة الثان 0680
   0<.8 الضابطة

 درجة دقة الضرب ال احع الخطي
 *=>.8 *8.99 ;>.: المجموعة األولى

 *?<.9  =<.; المجموعة الثانية 86:9
   ?@.8 الضابطة

 درجة دقة الضرب ال احع القطري

 *>8.0 *?<.0 0@.9 المجموعة األولى
 *:?.8  ?=.: المجموعة الثانية 9689

   >?.8 الضابطة
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 ج د مر   دالىة إحصىائيًا ال ا  باتجاتات النر   بي  الاجا عات الو وة ( 21جد   ) ي ضن
مى العياس البعدى بي  الاجا عة التجريبية الوا ية )التدريه الاتعىدد( بي   تائج الاتغيرات البد ية  الايارية 

ضابطة  لصالن الاجا عة الوا ية ذات التدريه عة ال  )التدريه الا حد(  الاجا   الاجا عة التجريبية األ  
بااتجىىىىال الاتعىىىىدد،  ت ضىىىىن  تىىىىائج اتجاتىىىىات النىىىىر   بىىىىي  الاجا عىىىىات  جىىىى د مىىىىر   دالىىىىة إحصىىىىائيًا بىىىىي  
الاجا عىىىة التجريبيىىىة األ لىىىى )التىىىدريه الا حىىىد(  الاجا عىىىة الضىىىابطة  لصىىىالن العيىىىاس البعىىىدى لماا عىىىة 

 .التجريبية األ لى
 ة النتائج:ثانيًا : مناقش

بىي  العيالىي  العبمىى  0.05 جى د مىر   دالىة إحصىائيًا ع ىد الىت ي  إلىى (8) جىد   أشارت  تائج
اا تبىىارات البد يىىة  الاياريىىة قيىىد البحىىث حيىىث مىىم  )ارتجىىال الا حىىد(األ لىىى  البعىىدى لماجا عىىة التجريبيىىة 

الاتغيىىىرات    ارات البد يىىىةل  تبىىىتحلىىى  الاحلىىى بة أكبىىىر اىىى  الجد ليىىىة  كىىىا  ت ىىىا   لىىىبة كا ىىىت قياىىىة ت 
 . تبارات الدقة التى تحل ت اعداد تكراراتيا ليذل الاجا عة  اصة أالايارية قيد البحث 

بر ىىااج إلىىى  )ارتجىىال الا حىىد(األ لىىى  لىىدى أمىىراد الاجا عىىة التجريبيىىة  تعىىزى الباحوىىة تىىذا التحلىى   
ع ىي  ااحاىا   ا تيىار التىدريبات البد يىة التدريه ذ  ااتجال الا حد  الذى تك ب ا ل عمى ألس عمايىة مىى ت

 الاياريىىة  التىىى ت اىىى دقىىة اادا  الايىىارى لم اشىىئي  مىىى الكىىرة الطىىائرة، بااضىىامة إلىىى اراعىىاة الباحوىىة إلىىى 
تطبيىى  طريعىىة ااتجىىال الا حىىد بىىالت  ع مىىى التىىدريبات  اا ىىت و مىىى التشىىكي ت  ىى   العاىى   الراحىىة لكىى  

ااىىا أدى إلىىى إلىىى تحلىى  اادا  الايىىارى لدقىىة اارلىىا   االىىتعبا   ،اياريىىةت ايىىة ت ىى  صىىنات بد يىىة أ  
  حائط الصد  التدرج مى الحا  التدريبى الذى اور ملي ل جيا عمى الكنا ة البد ية  ت اية الصنات البد ية.

ت  ع الى ماعمية التدريه الا حد كماا زاد ال م(@900  و)خرون عمى البي  ا تذا يتن  ا  اا أشار الي 
عمىىى ال ىى احى البد يىىة  كبيىرا الجرعىىات كماىىا كىا  لىىا تىىأويرا إيجابيىىاً  مىىمألىىاليه تشىىكي  األحاىىا  التدريبيىة  مىم
 (271:  9. )الايارية  

ألىىابي  اىى  تىىدريبات العىى ة بااتجىىال  6مىىى أ   (م9@@8و )خرررون   أدمررسكاىىا تتنىى  تىىذل ال تىىائج اىى   
 (36:  28) .عضمية  العدرة ل عبى الالت يات العمياالا حد تعا  عمى ت اية  تط ير اعدات الع ة ال

بىي  العيالىي  العبمىى  0.05( إلى  ج د مر   دالىة إحصىائيًا ع ىد الىت ي 9أشارت  تائج جد   )    
اا تبىىارات البد يىىة  الاياريىىة قيىىد البحىىث حيىىث مىىم  (الاتعىىدد)ارتجىىال  الوا يىىة البعىىدى لماجا عىىة التجريبيىىة 
الاتغيىىىرات ل  تبىىىارات البد يىىىة   تحلىىى   كىىىا  ت ىىىا   لىىىبة أكبىىىر اىىى  الجد ليىىىة كا ىىىت قياىىىة ت الاحلىىى بة 

 . تبارات الدقة التى تحل ت اعداد تكراراتيا لمضعو تعريبًا ليذل الاجا عةحث   اصة أالايارية قيد الب
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ة  تعىىزى الباحوىىة التحلىى  الامحىى ظ ليىىذل الاجا عىىة مىىى الاتغيىىرات البد يىىة  الاياريىىة ليىىذل الاجا عىىة اعار ىى
 التى الت دات ااتجال الا حد إلىى طريعىة ااتجىال الاتعىدد التدريبيىة حيىث تىك بالاجا عة التجريبية األ لى 

 ىى عى  لىى ة، بااضىىامة إلىىى 27اراعىىاة التىىدره  النىىر   النرديىىة  التكيىىو التىىدريبى لارحمىىة ال اشىىئي  تحىىت 
ا لياىا أكبىر األوىر مىى تحعيى  التىدريه  ذ  التدريه ذ  ارتجال الاتعدد  تاا الاتتىالم  الاتى ازي  المىذا  كا ى

لى حد   ، بااضىامة إلىى أ  الباحوىة تىرى أ  ث التحل  مىم الاتغيىرات قيىد البحىثارتجال الاتعدد ألتداما  ا 
تىىذل الطريعىىة كا ىىت تجاىى  مىىى الىىم بيا التعىىدد الايىىارى اىى  البىىد ى مىىى التاري ىىات اوىى  تعىىدد داىىج تىىدريبات 

  لتعبا   حائط الصد.اللرعة ا  تدريبات اارلا   اا
ريه بااتجال الاتعدد لا مى أ  التد (م@@@8و )خرون   ميمبى  تتن  تذل ال تائج ا  اا أشار إليا

:  29)إيجابية عمى تط ير األدا      الاراح  الا تمنة ا  د رات حا  التدريه  الا املاتتأويرات 
130) 
م(، محمرررد ح رررن عرررموي @900  و)خررررون البيررر ميمرررى عمرررى  ايتنىىى  اىىى  اىىىا أشىىىار اليىىى كاىىىا  
الاعىى    الاب ىىم عمىىم ألىىاس عماىىم لىىميك يعاىى  عمىىم تحلىىي  العىىدرات الاتعىىدد إلىىم أ  التىىدريه  (م9000 

البد ية ل عبي   يجعميك قادري  عمم أدا  الايارات ال اصة بال شاط الااارس بناعميىة  كنىا ة عاليىة، كاىا 
مىم  نىس ال قىت ارلىتنادة اى  ماعميىة تىأوير التاري ىات أ  تذل الطريعا تراعىم ضىاا  إلىتعادة ارلتشىنا    

الالت داا  تحعي  أتىداميا  اراعىاة الترتيىه الا الىه لتحعيى  األتىداو الاطم بىا  تحديىد الحجىك الا الىه 
لك  جز  ا  أجزا  الجرعا كاا ي ام ارتجال الاتعدد الات ازي الصنات البد ية الا داجا او  العى ل الاايىزة 

 (57:  25(، )277:  9ا  ال ت ائم  الي ائى بص رة ألرع أا  ا  غيرتا ا  الطر .)باللرعة  التح
العبمىم  البعىدى  (  جى د مىر   دالىة إحصىائية بىي  ات لىطم العيالىي 8جىد   )كاا أظيرت  تىائج   

ة مى بعال اا تبارات او  ا تبار العدرة العضىمية لمىذراعي   ا تبىار ال وىه اى  الجىرى لماجا عة الضابط
اى   ل عبى العي ة التجريبيىةالبر ااج التعميدي يج ك،  ترج  الباحوة تذا التحل  مى تذا  الاتغيرا  إلى لم

لبد يىىة  التىىى تلىىتيدو الاتغيىىرات اال اصىىة بىىالكرة الطىىائرة  الات  عىىةالتىىدريبات بااضىىامة إلىىى قبىى  الاىىدره 
العى ة الاايىزة باللىرعة لمىذراعي   تكىرار برياضة الكرة الطائرة  التىى تتركىز عمىى تىدريبات  الايارية ال اصة 

 التدريبات الايارية او  االتعبا   اارلا .
ثور تىىأ  أشىىكا  التىىدريه  أشىىار إلىىىحيىىث  (م9000و)خرررون   ترروماىى  اىىا أشىىار إليىىا  يتنىى  تىىذا   

 ( 211:  12    البرااج التدريبة اا قب  الا لك. ) بالتحل  الايارية عمى اعظك العدرات البد ية 
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مرروع دالرة إحصرائيًا برين  وجرود ":  الىذى يى   عمىى  الوىا ى بذل  يتحعى  مىرال البحىث األ    
المتغيرررات البدنيررة والمياريررة قيررد مررى  االولررى والثانيررةالقيا ررين القبمررى والبعرردى لممجمرروعتين التجريبيررة 

 ." الضابطةمقارنة بالمجموعة  لممجموعتين لصالح القياس البعدىو  البحث
 بىىىي  ات لىىىط  تىىىائج 0.05 جىىى د مىىىر   دالىىىة إحصىىىائيًا ع ىىىد الىىىت ي ( 22   ) تىىىائج جىىىد أظيىىىرت

الاجا عىة التجريبيىة  - )الا حىد( لعيالات البعدية لاجا عات البحىث الىو ث )الاجا عىة التجريبيىة اا لىىا
 البد ية  الايارية قيد البحث. تبارات مم ار (الاجا عة الضابطة، ()الاتعدد الوا ية

(  جىى د مىىر   دالىىة احصىىائيًا بىىي  الاجا عىىات الو وىىة مىىى العيىىاس البعىىدى 21كاىىا أظيىىر جىىد   )
 لصالن العياس البعدى لماجا عة التجريبية الوا ية )الاتعدد( اعار ة بالاجا عة التجريبية اا لىى )الا حىد( 

عىىة بااضىىامة إلىىى  جىى د مىىر   دالىىة لصىىالن الاجا  مىىى اا تبىىارات البد يىىة  الاياريىىة   الاجا عىىة الضىىابطة
 التجريبية األ لى مى العياس البعدى اعار ة بالاجا عة الضابطة. 

الجرعىىىات ذات أ    تعىىىزى الباحوىىىة تنىىى   الاجا عىىىة التجريبيىىىة الوا يىىىة ذات االىىىم ه الاتعىىىدد إلىىىى
 احىد، بااضىامة أكوىر ماعميىة اى  إلىت داك الجرعىات التدريبيىة التىى تعتاىد عمىى إتجىال  الاتعىددةارتجاتىات 

يجابية ا  الجرعىات التدريبيىة   الاتعددة ت داك ال لبى لمجرعات التدريبية الا تمنةأ  ارلإلى  أكور تأويرًا  ا 
التشىىىكي  الاتغيىىىر  الاركىىىه  الت ىىى ع مىىىم طىىىر  التىىىدريه ، حيىىىث تىىىك إلىىىت داك تىىىدريبات ذات ارتجىىىال ال احىىىد

تحديىد  عمىىتلىاعد  اتعىددةأ  الطريعىة ال ة، بااضامة إلىلمتدريه مم  نس الجرعة التدريبي ا تمنة  لائ  
الحجىىك الا الىىه لكىى  جىىز  اىى  أجىىزا  الجرعىىة  ت الىىه تىىذا الحجىىك اىى  األحجىىاك األ ىىري الاك  ىىة لمجرعىىة، 

  الايارية الا داجة.ا  أمض  الطر  لت اية الصنات البد ية  ةتعتبر تذل الطريع  

لاتعىددة  الت ى ع بااحاىا  امىى أ  التىدريه  (م;908و )خررون   رودريجس  يتن  ذل  ا   تىائج  
مى إلت داك التدريبات الاتعددة الايارية  البد ية يعاى  عمىى ت ايىة الصىنات البد يىة  الاياريىة  ذلى  اعار ىة 

 (2588:  10) .بالتدريه التعميدى لمادربي  مى اجا  الكرة الطائرة
مىىم ع يعاىى  الاتعىىددأ  التىىدريه  مىىى م(@900عمرري البيرر  و)خرررون   يتنىى  تىىذا اىى  ااأشىىار إليىىة 

ت اية الصنات البد ية الا داجا بأحاا  تدريبيا اثورة ا  ضاا  إلىتعادة ارلتشىنا  بلىرعة حتىم يىتك أ ىذ 
:  9) أحاىىا  اىى  عىىدك ال صىى   إلىىم ارحمىىة التعىىه 6:  1أحجىىاك ألىىب عية اىىثورل بصىى رة اكونىىا تصىى  إلىىم 

277) 
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محمرد  ،(=8 م(=908جيرد  ومراء محمرد عبرد المدرالىة ل ال تائج ا  اا ت ص  إليا ك  ا  كاا تتن  تذ
 (، طرررررارع عبرررررد الررررررحيم< م(<900ربيرررررع عثمررررران محمررررد الحديررررردى  ، (;8 م(9089احمررررد بررررردر  

 (.? م(>900 
دالة إحصائيًا بين مجموعات " توجد مروع وبذل  يتحقع مرض البحث الثانى والذى ينص عمى :

بطة( مررى القيا ررات البعديررة البحررث الررثمث  ذو اإلتجرراة الموحررد، ذو اإلتجرراة المتعرردد، المجموعررة الضررا
 ". لممتغيرات قيد البحث
 اإل تخمصات:

 : يمماا ةالباحو تمم حد د أتداو  مر ال البحث  ال تائج إلت مص     
الاتعدد( أدى إلى تط ير العدرات البد ية ال اصة  الت ى  -التدريه بارتجاتات الا تمنة )الا حد -2

 ل ة. 27 تحت الكرة الطائرةاألدا  الايارى ل اشه 

 جىىى د دالىىىة مىىىر   بىىىي   تىىىائج العيىىىاس البعىىىدى مىىىى الاتغيىىىرات البد يىىىة  الاياريىىىة لمعي ىىىة )قيىىىد البحىىىث(  -1
التجريبيىىة الاجا عتي  بى اعار ىىة( الاتعىددالتىى إلىىت دات )ارتجىال  الوا يىة لصىالن الاجا عىة التجريبيىىة 

 .اا لى )الا حد(  الاجا عة الضابطة

 .دريه الاتعدد ل عبى الكرة الطائرة ال اشئي التألم ه  زيادة ماعمية -3

مىىم بدايىىة  ت ايىىة الصىىنات البد يىىة  الالىىت ى الايىىارى يىىثدى إلىىىالتىىدريه بالجرعىىات الاتعىىددة  إلىىت داك -1
 . بشك  امح ظ الا لك

 التوصيات:

 باا يمم : ةالباحو ت صىمم ض    تائج البحث  ارلت  صات التم تك الت ص  إلييا         

ت داك التىىدريه بارتجىىال الاتعىىدد مىىى تطىى ير بعىىال العىىدرات البد يىىة  الىىت ى األدا  الايىىارى ل اشىىه إلىى -2
 ل ة. 27الطائرة تحت 

التدريه الاتعدد لم اشىئي  مىى رياضىة الكىرة الطىائرة لاىا لىا اى  أوىر تىدريبى جيىد ألم ه  تعايك إلت داك -1
 .كلت اية الصنات البد ية  الايارية ل يًا مى بداية الا ل

الاتعىىدد( عمىىى عي ىىات ا تمنىىة،  رياضىىات  -إجىىرا  بحىى ث اشىىابا بهلىىت داك التىىدريه الاركىىه )الا حىىد -3
 .ا تمنة لتط ير العدرات البد ية ال اصة  الت ى األدا  الايارى
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