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تأثري إستخدام تدريبات  S. A. Qعلى بعض املتغريات البدنية واملهارية
لناشئات الكرة الطائرة مبدارس املوهوبني رياضيا
* آیات عبد الحلیم محمد

المقدمة ومشكلة البحث:
لقد صااحب تطور العلوم الریاضایة والطبیعیة تعدیل كبیر في نظریات التدریب الریاضاى حیث
أص ا ا اابح علم التدریب الریاض ا ا ااي بمثابة البوتقة التي تنص ا ا ااهر فیها علوم وفلس ا ا اافات مختلفة واتجاهات
متباینة ،باإلض ا ااافة إلى أن تطور العلوم الحیویة والمیكانیكا الحیویة والوظیفیة قد أض ا اااف الكثیر لعلم

التدریب الریاضا ا ا ا ا ا ااي ،والذي إسا ا ا ا ا ا ااتفاد من ذلك التطور الذي عاد بالنفع على متطلبات وواجبات علم
التدریب وخاصة الجانب البدني الذي هو من أهم واجبات التدریب الریاضي)2 :10( .
وبالتالى فإن العلوم المرتبطة بالتدریب الریاضا ا ا ا ا ا ااي ذات أهمیة كبیرة في عملیة إعداد الالعب
وتطوره عبر حیاته التدریبیة  ،والمدرب الذي ال یملك المعرفة الصا ا ا ا ا ا ااحیحة لهذه العلوم لن یتمكن من
تطویر ال عبیه بطریقة مالئمة وبالتالى عدم زیادة التطور البدنى والمقدرة الحركیة لألداء عند الالعب
الحدیث)2 :9( .

فمتطلبات الوص ا ااول للمس ا ااتوى الریاض ا ااي الحدیث یتطلب اس ا ااتخدام اإلس ا االوب العلمي لتخطیط
وتوجیه عملیة التدریب الریاضا ا ااي والتي تسا ا ااتلزم أن یكون لدى المدرب دالالت موضا ا ااوعیة عن حالة
الالعبین الذین یعمل معهم حتى یتمكن من التخطیط لتدریبهم بش ا ا ا ا ااكل یض ا ا ا ا اامن لهم الوص ا ا ا ا ااول إلى

األهداف المرجوة بأقل المجهودات المبذولة)29( .

ومن ناحیة أخرى ..فإن المتغیرات البدنیة تعتبر واحدة من أهم دعائم األداء الریاضا ا ا ا ا ا ااى حیث
یشاایر "2001("Balbesferos, Alpharezم) إلى ضاارورة تطویر المتغیرات البدنیة حیث أن األداء

الصا ا ا ا ااحیح للمهارة یتطلب قدرات حركیة خاصا ا ا ا ااة تتعلق بقدرات الفرد الكائن ،حیث أن تنمیة القدرات

تعتبر من العوامل الهامة للوصول ألعلى المستویات الریاضیة وخاصة عناصر (القوة والسرعة والقوة
اإلنفجاریة والتحمل) ویتم تطویر هذه القدرات لدى المتساا ا ااابقین باسا ا ا ااتخدام األساا ا ااالیب المختلفة خالل
فترات متصلة من فترة اإلعداد)37 :21( .

* مدرس بقسم تدريب األلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجزيرة – جامعة حلوان .
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ویشیر "محمد صبحي حسانین ،حمدى عبدالمنعم"(2002م) 2000( "Moore Greg" ،م)

بأن اللیاقة البدنیة فى الكرة الطائرة تلعب دو اًر كبی اًر في تحدید مسا ااتوى األداء في كثیر من مهارات الكرة

الطائرة حیث تظهر أهمیتها بش ااكل واض ااح في قدرة الالعبین على الوثب في معظم مواقف المباراة وحفظ

اإلتزان أو التحكم فى الجسا اام ،ولهذا فهى –اللیاقة البدنیة -تعد من أهم متطلبات األداء الحدیث فى الكرة
الطائرة والعامل الحاس ا اام فى كس ا ااب المباریات خاص ا ااة عند تس ا اااوى أو تقارب المس ا ااتوى المهارى لدى
الفرق)166 :23()19 :14( .

كما تشایر "بدیعة عبدالسمیع"(2012م) " ،محمد حسني مصطفى"(2016م) إلى أن إساتخدام

تدریبات  S.A.Qفى األنش ا ااطة الریاض ا اایة بص ا اافة عامة تؤدى لوجود تأثیرات إیجابیة على المتغیرات
البدنیة وخاصة عندما ترتبط بمستوى اإلنجاز الرقمى ،وأن هذا النوع من التدریبات یساهم فى تحسین
مستوى القدرات التوافقیة واإلرتقاء بالمستوى الریاضي بوجه عام)11 :12()3 :3( .

ومن جانب آخر ..فإن تدریبات  S.A.Qتعد من التدریبات التي أصا ا ا ا ا ا اابحت في الفترة األخیرة
شاائعة اإلساتخدام من قبل الریاضایین حیث یمارساها المبتدئین وذوي المساتوى العلیا ،وهى مشاتقة من
الحروف األولي لكال من السا ا ا ا ا ا اارعااة االنتقااالیااة  ،Speedوالرش ا ا ا ا ا ا اااقااة  Agilityوالسا ا ا ا ا ا اارعااة الحركیااة

 Quickness.وأنها نظام تدریبي حدیث ینتج عنه تأثیرات متكاملة للعدید من القدرات البدنیة داخل
برنامج تدریبي واحد)432 :25()1285 :24( .

كما یضا ا ا ا ا ا اایف "2009("Remco Polman, et alم) إلى أن تدریبات  S.A.Qت عد نظام
تدریبي متكامل یهدف الى تحسین مستوي التسارع وكذلك درجة التوافق بین العین والید باإلضافة إلي
القدرة االنفجاریة وسرعة االستجابة)494 :26( .

ولما كان من أهم أهداف التدریب الریاضا ا ا ااى بصا ا ا اافة عامة وتدریب الكرة الطائرة خاصا ا ا ااة هو
الوصول بالفرد إلى أعلى مستوى ریاضي ممكن ،لذا كان من الضروري أن توجه العملیة التدریبیا ا ا ا ا ا ااة
إلى إعااداد الالعبین إعااداداً متكااامالً في كااافااة النواحي ،ونظ اًر إلختالف طرق وبرامج التاادریااب فقااد

أص اابح من الض اارورى على المدرب أن یختار البرامج التدریبیة واألس ااالیب التي تتالءم مع خص ااائص

وامكانیات العبیه والتي تعمل على تنمیة القدرات البدنیة لدیهم وبالتالى تؤدي بدورها إلى تحسا ا ا ا ا ا ااین
مستوى األداء المهارى.
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ومن خالل عمل الباحثة بقس ا ا ا اام تدریب األلعاب الریاض ا ا ا اایة فى مجال الكرة الطائرة ومن خالل
إشا ا ا ا ارافها وتص ا ا ا اامیمها لبعض البرامج التدریبیة لبعض العبات األندیة الریاض ا ا ا اایة ومدارس الموهوبین
ریاضا ا اایاً الحظت قصا ا ااور فى أداء بعض المتغیرات البدنیة لدى الالعبات وأن هناك بعض الالعبات

ممیزات فى بعض القدرات أو ا لمتغیرات البدنیة إال أنهن ذات بطء شدید أو قصور ملحوظ فى بعض
المتغیرات البدنیة األخرى مما یؤثر على مسا ااتوى أدائهن بشا ااكل خاص وعلى أداء الفریق بشا ااكل عام

أثناء سیر المباریات.
وعلى س ا اابیل المثال الحظت الباحثة عدم قدرة بعض الالعبات على اإلدراك الص ا ااحیح بتوقیت
أو زمن أداء بعض المهارات وكذلك عدم القدرة على الربط الحركى بین أداء المهارات والذى قد یرجع
من وجهة نظر الباحثة إلى عدم التكامل بین المتغیرات البدنیة المتعددة كالس ا ا اارعة والتوازن والرش ا ا اااقة
وسا ا اارعة اإلسا ا ااتجابة ،وهذا ما دعى الباحثة إلى تصا ا اامیم برنامج تدریبى یقوم على إسا ا ااتخدام تدریبات

 S.A.Qبهاادف تنمیااة بعض المتغیرات الباادنیااة والمهاااریااة لالعبااات الكرة الطااائرة بماادارس الموهوبین
ریاااض ا ا ا ا ا ا ای اًا وهااذا مااا أشا ا ا ا ا ا ا ااار إلیااه "2009("Remco Polman, et alم)(Agmezria " ، )26
2005("Jadachم)( )18من أن تدریبات  S.A.Qبمثابة نظام تدریبى متكامل یعمل على تحس ااین بعض
المتغیرات البدنیة ویؤدى بصورة كبیرة إلى تحسین التسارع والرشاقة وسرعة اإلستجابة.
هدف البحث:

یهدف البحث إلى تصا ا اامیم برنامج تدریبى مقترح قائم على إسا ا ااتخدام تدریبات  S.A.Qوالتعرف
على تأثیر البرنامج على كل من:
 تنمیة بعض المتغیرات البدنیة (السرعة الحركیة للرجلین ،سرعة رد الفعل ،الرشاقة). -مستوى أداء بعض مهارات الكرة الطائرة (التمریر من أعلى ،التمریر من أسفل ،اإلرسال من أعلى).

فروض البحث:
 -1توجد فروق دالة إحصا ا ا ااائیا بین القیاسا ا ا ااات القبلیة والبعدیة لعینة البحث في المتغیرات البدنیة قید
البحث لصالح القیاسات البعدیة.

 -2ت وجد فروق دالة إحصا ااائیا بین القیاسا ااات القبلیة والبعدیة لعینة البحث في المتغیرات المهاریة قید
البحث لصالح القیاسات البعدیة.
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مصطلحات البحث:
تدریبات : S.A.Q
 هى شا ا ا ااكل تدریبي تكاملي یتم فیه التناوب بین تدریبات كل من( :السا ا ا اارعة اإلنتقالیة ،الرشا ا ا اااقة،السرعة الحركیة) وذلك فى نفس الوحدة التدریبیة)45 :3()158 :5( .
 -وتعرف الباحثة تدریبات  S.A.Qإجرائیاً وفقاً للبحث الحالى :بأنها نظام تدریبي شا ا ا ا ا ا ااامل یحتوى

على متغیرات بدنیة متعددة محددة فى كل وحدة مسا ا ا ا ا ا ااتقلة من الوحدات التدریبیة للبرنامج والتى

تتضمن تدریبات السرعة اإلنتقالیة والحركیة والرشاقة وسرعة اإلستجابة.
الدراسات السابقة:
 دراسة "2018("Ayman M. Abdel-baryم)( )20بعنوان "تأثیر إستخدام تدریبات S.A.Qعلى مسا ااتوى األداء المهارى لالعبى منتخب مصا اار للكرة الطائرة" بهدف تصا اامیم برنامج تدریبي

باس ا ا ا ا ا ااتخدام تدریبات  S.A.Qوالتعرف على تأثیرها على تنمیة بعض القدرات البدنیة الخاص ا ا ا ا ا ااة
ومسا ا ا ا ااتوى أداء بعض المهارات الهجومیة والدفاعیة ،وتم إسا ا ا ا ااتخدام المنهج التجریبي بإسا ا ا ا ااتخدام

مجموعة واحدة ،واشا ا ا ااتملت العینة على  12العب من العبى منتخب مصا ا ا اار لذوى اإلحتیاجات
الخاصة (المعاقین ذهنیاً) ومن أهم النتائج أثر أن البرنامج التدریبي أثر في تنمیة القدرات البدنیة
(السرعة اإلنتقالیة ،الرشاقة ،السرعة الحركیة) ،وتنمیة األداء المهارى.

 د ارسااة "مدحت شتتوقي طوس ،محمد أحمد همام"(2017م)( )15بعنوان "أثیر تدریبات الساااكیو S. A. Qعلى بعض القدرات التوافقیة لالعبي كرة الید" بهدف التعرف على تأثیر إسا ا ا ا ا ا ااتخدام
تدریبات  S.A.Qعلى بعض القدرات التوافقیة لالعبى كرة الید ،وتم إس ا ا ا ا ا ااتخدام المنهج التجریبي
بإس ااتخدام مجموعة واحدة ،واش ااتملت العینة على  18ناشا ا من ناش اائى كرة الید ،وأش ااارت نتائج
البحث إلى أن البرنامج التدریبي المقترح أدى إلى وجوج فروق دالة إحصائیًا فى القدرات التوافقیة

قد البحث.

 -دراسة "محمد حسنى مصطفى محمد"(2016م)( )12بعنوان "تأثیر تدریبات الساكیو  s.a.qعلى

بعض القدرات التوافقیة لدى العبي المش ا ا ا ا ااروع القومي بمحافظة الدقهلیة" واس ا ا ا ا ااتهدفت الد ارس ا ا ا ا ااة

التعرف على فاعلیة تدریبات  S.A.Qعلى بعض القدرات التوافقیة لدى العبي المشاا ا ا اارع القومي
للیاقة البدنیة ،واس ااتخدم الباحث المنهج التجریبي لمجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ض ااابطة،

واشاااتملت عینة البحث على طالب ال مرحلة اإلعدادیة بالمدرساااة الریاضا اایة ،وأشاااارت أهم النتائج
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إلى أن البرنامج التدریبي المقترح لتدریبات  S.A.Qذو تأثیر إیجابى دال إحصااائیاً على مكونات
القدرات التوافقیة لدى طالب المجموعة التجریبیة.

 دراسة "بدیعة على عبدالسمیع"(2012م)( )3بعنوان "تأثیر إسااتخدام تدریبات الساااكیو على كالًمن الفصل الكهربائي للبروتین وبعض المتغیرات البدنیة والمستوى الرقمي لسباق 100م حواجز"

بهدف التعرف على تأثیر تدریبات  S.A.Qعلى كالً من الفص ا ا ا ا اال الكهربائي للبروتین (البروتین
الكلى واأللبومین) وبعض المتغیرات البدنیة (السا اارعة االنتقالیة  -س ا ارعة رد الفعل  -الرشا اااقة -

التوافق – المرونة  -القدرة العضاالیة) والمسااتوى الرقمي لسااباق 100م حواجز لدى الناشاائین ،وتم

إس ااتخدام المنهج التجریبي بإس ااتخدام مجموعة واحدة على عینة مكونة من  14ناشاا من ناش اائى

ألعاب القوى بالنادي األهلى لس ا ا ا ااباق 100م حواجز ،وأش ا ا ا ااارت أهم النتائج إلى وجود فروق دالة
إحصااائیاً لمجموعة البحث فى االختبارات البدنیة (مرونة العمود الفقري ،الجرى المكوكي مختلف

اإلبعاد ،تمریر كرة تنس على الحائط (25ث) ،الوثب العریض من الثبات30 ،م عدو من البدء

الطائر وس ا ا ا ا اارعة رد الفعل) ووجود فروق دالة إحص ا ا ا ا ااائیا في المتغیرات البیوكیمیائیة قید البحث،

وكذلك فى المستوى الرقمي لسباق 100م حواجز.
 د ارس ا ا ااة "2012("Zoran Milanović, et alم)( )28بعنوان تأثیرات تدریبات الس ا ا اااكیو لمدة( )12أساابوع على الرشاااقة بكرة وبدون كرة لموهوبي كرة القدم  ،وبلا قوام العینة ( )132موهوب
كرة قدم  ،تم تقس ا ا ا ا اایمهم بالتس ا ا ا ا اااوي الى مجموعتین احدهما تجریبیة ( )66موهوب كرة قدم قاموا

بأداء تدریبات  S.A.Qلمدة ( )12أس اابوع  ،واألخرى ض ااابطة ( )66موهوب كرة قدم قاموا بأداء
التاادریبااات التقلیاادیااة في نفس الماادة  ، ،وكااان من أهم النتااائج وجود فروق دالااة إحص ا ا ا ا ا ا ااائیااا بین

القیاسااات البعدیة للمجموعتین التجریبیة والضااابطة في اختبارات الرشاااقة بكرة وبدون كرة لصااالح
القیاسات البعدیة للمجموعة التجریبیة.
 دراسة "2011("Akhil Mehrotra, et alم)( )19بعنوان تأثیرات تدریبات الساكیو لمدة ()6أساا ا ا ااابیع على بعض القیاساا ا ا ااات االنثروبومتریة والبدنیة  ،وبلا قوام العینة ( )30مبتدئ هوكي ،

وقاموا بتنفیذ تدریبات  S.A.Qلمدة ( )6اسا ا ا ا ا ا ااابیع  ،وكان من أهم النتائج ان تدریبات S.A.Q
لمدة ( )6أسابیع اثرت إیجابیا على الطول والوزن لدى مبتدئ الهوكي.

 د ارسا ا ااة "2011("Mario Jovanovic, et alم)( )24بعنوان تأثیرات تدریبات السا ا اااكیو علىالقادرة العضا ا ا ا ا ا االیاة لموهوبي كرة القادم ،وبلا قوام العیناة ( )100موهوب كرة قدم ،تم تقسا ا ا ا ا ا اایمهم
بالتسا ا ا ا ا ا اااوي الى مجموعتین احدهما تجریبیة ( )50موهوب كرة قدم قاموا بأداء تدریبات S.A.Q
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لمدة ( )8أسا ا ا ااابیع  ،واألخرى ضا ا ا ااابطة ( )50موهوب كرة قدم قاموا بأداء التدریبات التقلیدیة في
نفس المدة ،وكان من أهم النتائج وجود فروق دالة إحصا ا ااائیا بین القیاسا ا ااات البعدیة للمجموعتین
التجریبیة والضا ا ا ا ا ا ااابطة في اختبارات (الوثب العریض  ،عدو 5م ،عدو 10م ،عدو 30م ،الجرى
المكوكي بالكرة) لصالح القیاسات البعدیة للمجموعة التجریبیة.

 د ارس ا ا ا ا ااة " )25()2011("Palanisamy, Velmuruganبعنوان تأثیرات تدریبات الس ا ا ا ا اااكیووتدریبات البلیومتریك على تحسا ا ا ااین الساا ا اارعة اإلنتقالیة لدى الطالب الجامعیین ،وبلا قوام العینة
( )30ریاضا ا ا ا ا ا ااي من جامعة كابادي ،تم تقسا ا ا ا ا ا اایمهم بالتسا ا ا ا ا ا اااوى إلى ثالث مجموعات تجریبیة،
المجموعة التجریبیة االولي ( )10ریاض ا ا ا ا ا اایین قاموا بأداء تدریبات  S.A.Qلمدة ( )6أس ا ا ا ا ا ااابیع،

والمجموعة التجریبیة الثانیة ( )10ریاض ا ا ا اایین قاموا بأداء تدریبات البلیومتریك لمدة ( )6أس ا ا ا ااابیع
واألخرى ضابطة ( )10ریا ضیین ،وكان من أهم النتائج وجود فروق دالة إحصائیا بین القیاسات
البعدیة للثالث مجموعات فى إختبارات الس ا ا اارعة اإلنتقالیة لص ا ا ااالح القیاس ا ا ااات البعدیة للمجموعة

التجریبیة االولي.

 د ارس ا ا ااة "2009("Remco Polman, et alم)( )26بعنوان تأثیر تدریبات الس ا ا اااكیو واأللعابالصا ا ااغیرة على بعض المتغیرات البدنیة لدى غیر المتدربین ،وبلا قوام العینة ( )20فرد من غیر
الممارسا ااین ألى أنشا ااطة ریاضا اایة ،تم تقسا اایمهم بالتسا اااوي الى مجموعتین احدهما تجریبیة ()10

افراد قاموا بأداء تدریبات  S.A.Qواأللعاب الص ااغیرة لمدة ( )6أس ااابیع ،واألخرى ض ااابطة ()10
افراد لم یمارس اوا أ ي أنشااطة تدریبیة في نفس المدة ،وكان من أهم النتائج حدوث تحساان في زمن
التسارع والقدرة العضلیة للرجلین لصالح المجموعة التجریبیة.
 -د ارس ا ااة "عبده إبراهیم"(2008م)( )6بعنوان "تأثیر برنامج تدریبي لتنمیة الس ا اارعة على المس ا ااتوي

الرقمي للمبتدئین في س ا ا ا ااباق 110متر حواجز ،وتم إس ا ا ا ااتخدام المنهج التجریبي على عینة بلغت

( )26طالب من كلیة التربیة الریاضا ا اایة بجامعة المنصا ا ااورة ،وكانت مدة البرنامج ( )12أسا ا اابوع،
وتوصلت النتائج إلي حدوث تنمیة لبعض الصفات البدنیة وهي (القوة الممیزة بالسرعة  -الرشاقة

 المرونة  -تحمل الس ا ا ا ا ا اارعة  -التوافق) والتي ترتبط بأداء الس ا ا ا ا ا اارعة بأنواعها وكذلك تحس ا ا ا ا ا اانالمستوي الرقمي نتیجة للبرنامج قید البحث.
 دراسة "2008("Vikram Singhم)( )27بعنوان تأثیرات تدریبات الساكیو على مستوى األداءالمهااارى في الكرة الطااائرة  ،على عینااة بلا قوامهااا ( )50ناااش ا ا ا ا ا ا ا كرة طااائرة من نااادى دلهي
الریاضا ااي  ،تم تقسا اایمهم بالتسا اااوي الى مجموعتین احدهما تجریبیة ( )25ناش ا ا كرة طائرة قاموا
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بأداء تدریبات  S.A.Qلمدة ( )12أساابوع  ،واألخرى ضااابطة ( )25ناش ا كرة طائرة قاموا بأداء
التدریبات التقلیدیة في نفس المدة  ،وكان من أهم النتائج وجود فروق ذات داللة احص ا ا ا ا ا ااائیة في
المتغیرات البدنیة (الس اارعة ،المرونة ،الرش اااقة ،القدرة العض االیة للرجلین) ومس ااتوى األداء المهاري

(الضرب الساحق ،حائط الصد) لصالح مجموعة تدریبات .S.A.Q
إجراءات البحث:
أوال :منهج البحث:

إسااتخدمت الباحثة المنهج التجریبي ،بإسااتخدام التصاامیم التجریبى لمجموعة تجریبیة واحدة عن
طریق القیاسات القبلیة البعدیة وذلك لمالءمته لتطبیق البحث واجراءاته.
ثانیا :عینة البحث:
تم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة من ناشا اائات الكرة الطائرة بمدرسا ااة الموهوبین ریاضا اایًا

بماادینااة نصا ا ا ا ا ا اار ،وقااد بلا عاادد إجمااالي عینااة البحااث ( )10العبااات ،وبلا حجم عینااة الااد ارسا ا ا ا ا ا ا ااة
اإلسا ا ااتطالعیة ( ) 15العبة من مجتمع البحث ومن خارج العینة األسا ا اااسا ا اایة بهدف إجراء المعامالت

العلمیة.

 إعتدالیة توزیع عینة البحث:تم إجراء التجانس لبیان إعتدالیة توزیع عینة البحث للتأكد من وقوعها تحت المنحنى الطبیعى
في متغیرات الساا ا ا ا اان والطول والوزن والعمر التدریبي والمتغیرات البدنیة والمهاریة قید البحث ،كما هو
موضح بجدول (:)1
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جدول ()1
معامالت اإللتواء لعینة الدراسة األساسیة واإلستطالعیة (تجانس العینة)
المعالجات اإلحصائیة

وحدة
المتغیرات

م

القي

ن=25

1

السن

سنة

13.02

1.29

13.00

0.05

2

الطول

سم

165.35

6.37

165.00

0.16

3

الوزن

كجم

46.59

4.82

47.00

0.26 -

العمر التدریبي

سنة

5.69

2.87

6.00

0.32 -

سرعة إنتقالیة

ث

4.05

0.47

4.00

0.32

سرعة رد الفعل

ث

2.35

0.32

2.30

0.47

رشاقة

ث

10.22

2.41

10.30

0.10 -

مرونة

سم

2.59

1.98

2.60

0.02 -

قدرة رجلین

سم

23.65

8.65

24.00

0.12 -

قدرة ذراعین

م

9.62

1.94

10.00

0.59 -

توافق

درجة

10.14

3.65

10.00

0.12

دقة

درجة

7.88

1.69

8.00

0.21 -

التمریر من أعلى

درجة

6.99

2.34

7.00

0.02 -

التمریر من أسفل

درجة

3.57

1.52

4.00

0.85 -

اإلرسال من أعلى

درجة

8.05

8.00

3.21

1.82

المتغیرات

5

المهاریة

4

المتغیرات البدنیتتة

اس

المتوسط

االنحراف

الوسیط

معامل اإللتواء

المعیارى

یتض ااح من جدول ( )1أن قیم معامل االلتواء انحص اارت بی ا ا ا ا ا ا ا اان ( )3 مما یدل على تجانس عینة
البحث وبالتالى التوزیع اإلعتدالى لها.

ثالثا :أدوات ووسائل جمع البیانات:
 -1أدوات القیاس واألجهزة:
جهاز الرساا ا ا ا ااتامیتر للطول والوزن ،ش ا ا ا ا ا اریط قیاس ،ساا ا ا ا اااعة إیقاف لقیاس الزمن ،كرات طبیة،
صاانادیق بارتفاعات مختلفة ،أثقال بأوزان مختلفة ،اقماع ،ملعب كرة طائرة ،كرات طائرة ،تدریج منقلة
على الحائط ،حائط وطباشیر.
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 -2إستمارات اإلستبیان :
قامت الباحثة بإعداد إسااتمارات اإلسااتبیان إلسااتطالع رأى الخبراء فى مجال الكرة الطائرة وعددهم
ثالثة خبراء (ملحق ، )1وذلك لتحدید:
 اإلختبارات البدنیة التى تتناسب مع المهارات قید البحث( .ملحق)3،2 اإلختبارات المهاریة الخاصة بالمهارات قید البحث( .ملحق)4 -محتوى البرنامج التدریبى( .ملحق)5

 -3االختبارات البدنیة:
تم تحدید إختبارات عناصا ا ا ا ا اار اللیاقة البدنیة بعد اإلطالع على المراجع رقم ()30 ،13 ،8 ،4 ،1

لقیاس عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة بالمهارات قید البحث ،وهى:

 السرعة الحركیة للرجلین (بإستخدام إختبار الجرى فى المكان لمدة  15ث). سرعة رد الفعل (إختبارنیلسون لإلستجابة الحركیة واإلنتقالیة المعدل) -الرشاقة (بإستخدام إختبار الجرى المكوكى مختلف األبعاد)( .ملحق)3،2

 -4اإلختبارات المهاریة:
لقیاس المس ا ا ا ااتوى المهارى الخاص بالمهارات قید البحث قامت الباحثة باإلطالع على اإلختبارات
المهاریة بالمراجع رقم ( )13 ،7 ،2وهى كالتالى:
 إختبار التمریر من أعلى لألمام على الحائط (لقیاس مستوى مهارة التمریر من أعلى لألمام) . إختبار التمریر من أستتتتفل على الحائط "إختبار برومباش" (لقیاس مستتتتتوى مهارة التمریر من أستتتتفلبالساعدین) .
 -إختبار اإلرسال من أعلى (لقیاس مستوى مهارة اإلرسال من أعلى المواجه "التنس")( .ملحق)4

المعامالت العلمیة لإلختبارات البدنیة والمهاریة (الصدق والثبات):
صدق االختبارات البدنیة والمهاریة:
تم حس ا اااب ص ا اادق اإلختبارات البدنیة والمهاریة عن طریق إس ا ااتخدام ص ا اادق التمایز والذى یعتمد
على مقارنة أداء مجموعتین إحداهما متمیزة عن األخرى كالتالى:
 -مجموعة ممیزة :عددهن ( ) 8طالبات والالتى یمارسن لعبة الكرة الطائرة باألندیة المختلفة.
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 -مجموعة غیر ممیزة :عددهن ( )8طالبات والالتى ال یمارسن لعبة الكرة الطائرة.

كما هو موضح بالجدول التالى:
جدول ()2
داللة الفروق بین المجموعتین الممیزة وغیر الممیزة فى اإلختبارات البدنیة والمهاریة
وحدة

المتغیرات

القیاس

ممیزة

غیر ممیزة

כּ8= 1

כּ8= 2

س

±ع

س

±ع

إتجاه
الرتب

العدد

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب

ن=16
Wilcoxon

Z

البدنیة:
سرعة إنتقالیة

عدد

3.93

0.45

4.25

0.47

سرعة رد الفعل

ث

2.55

0.31

2.33

0.34

رشاقة

ث

10.02

7.12

10.55

7.50

-

7

4.00

28.00

+

0

0.00

0.00

-

7

4.00

28.00

+

0

0.00

0.00

-

0

0.00

0.00

+

8

4.50

36.00

*2.36
*2.34
*2.53

المهاریة :
التمریر من أعلى

درجة

التمریر من أسفل

درجة

اإلرسال من أعلى

درجة

11.24

2.32

6.93

2.25

7.54

1.65

3.52

1.36

9.94

2.95

7.42

3.03

-

1

1.00

1.00

+

7

5.00

35.00

-

0

0.00

0.00

+

8

4.50

36.00

-

0

0.00

0.00

+

8

4.50

36.00

*2.34
*2.55
*2.52

"  " Zالجدولیة عند (1.96 =)0.05

یتضا ا ا ا ا ا ااح من جادول ( )2أن قیمااة "  " Zالمحسا ا ا ا ا ا ااوباة أكبر من "  " Zالجاادولیااة فى جمیع
اإلختبارات مما یدل علاى أن قیماة "  " Zدالة إحصائیًا وهذا یشیر إلى وجود فروق بین المجموعتین

الممیزة وغیر الممیزة لص ااالح المجموعة الممیزة وبالتالى فإن اإلختبارات (البدنیة والمهاریة) قادرة على

التمییز بین األفراد مما یؤكد صدق تلك اإلختبارات فى قیاس ما وضعت من أجله .
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 ثبات االختبارات البدنیة والمهاریة:لحس ا ا اااب ثبات اإلختبارات البدنیة والمهاریة ..تم إس ا ا ااتخدام طریقة تطبیق اإلختبار واعادة تطبیقه
حیث كان التطبیق األول یوم 2016/2/14م  ،ثم تم التطبیق الثانى یوم 2016/2/20م أى بفارق

زمنى مدته ( )7أیام من التطبیق األول ،وذلك على المجموعة غیر الممیزة البالا عددهن  8طالبات.
والجدول التالى یوضح معامل ثبات اإلختبارات البدنیة والمهاریة:

جدول ()3
معامل إرتباط الثبات بین التطبیق األول والثانى فى اإلختبارات البدنیة والمهاریة
المتغیرات

ن=8

التطبیق األول

التطبیق الثانى

معامل اإلرتباط

ع

ع

" ر " المحسوبة

س

س

البدنیة:
سرعة إنتقالیة

4.25

0.47

4.22

0.46

*0.921

سرعة رد الفعل

2.33

0.34

2.32

0.33

*0.925

رشاقة

10.55

7.50

10.57

7.51

*0.914

المهاریة:
التمریر من أعلى

6.93

2.25

6.95

2.23

*0.904

التمریر من أسفل

3.52

1.36

3.55

1.44

*0.909

اإلرسال من أسفل

7.42

3.03

7.48

3.02

*0.922

" ر " الجدولیة عند د.ح  :כּ– ، )6( =2ومستوى معنویة (0.886 =)0.05

یتضا ا ا ا ا ا ااح من جاادول ( )3أن قیمااة " ر " المحسا ا ا ا ا ا ااوبااة أكبر من " ر " الجاادولیااة فى جمیع
اإلختبارات الساا ا ااابقة مما یدل على أن قیمة " ر " دالة إحصا ا ا ااائیاً وهذا یشا ا ا اایر إلى وجود إرتباط بین
التطبیق األول والثانى وبالتالى ثبات اإلختبارات السابقة.
خامسا :البرنامج التدریبي:
خطوات تصمیم البرنامج التدریبي (أُسس إعداد تدریبات :)S.A.Q
 .1تحدید هدف البرنامج.

 .2تحدید اإلعتبارات واألسس التى و ِ
ضع فى ضوئها البرنامج.
 .3تحلیل المراجع العلمیة.
 .4تحدید التوزیع الزمنى للبرنامج
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 .5تحدید محتوى البرنامج.
 .6تحدید طریقة التدریب المستخدمة.
 .7تنظیم البرنامج التدریبى.
 .8توضیح المحتوى العام ألجزاء وتوزیع كل وحدة تدریبیة.
 .9إستطالع رأى الخبراء حول محتوى وتوزیع وتنظیم البرنامج التدریبى.
 .10تجریب البرنامج (الدراسة اإلستطالعیة).
 .11تنفیذ البرنامج التدریبى.
وفیما یلى توضیح لكل خطوة من الخطوات السابقة:

 -1هدف البرنامج التدریبى المقترح:

تنمیة بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة لالعبات الكرة الطائرة بمدارس الموهوبین ریاض اایاً فى ض ااوء

تدریبات .S.A.Q

 -2اإلعتبارات واألسس التى و ِ
ض َع فى ضوئها البرنامج:
ُ
▪ أن تتناس ا ااب التدریبات المقترحة فى محتواها مع طبیعة وخصاا ااائص المرحلة الساا اانیة لالعبات
عینة البحث.
▪ أن یتمشى البرنامج مع قدرات الالعبات (مراعاة الفروق الفردیة بین الالعبات).
▪ أن تكون التدریبات من النوع الذى یثیر إهتمام الالعبات من خالل إسا ا ا ا ا ا ااتخدام األدوات واألجهزة
المتنوعة.
▪ إستخدام األدوات واألجهزة المعینة في التدریب وتنفیذ البرنامج ومناسبتها لطبیعة العینة.
▪ التنویع في التدریبات المسا ا ااتخدمة ما بین السا ا اارعة الحركیة والسا ا اارعة اإلنتقالیة والرشا ا اااقة بجانب
بعض المتغیرات البدنة األخرى (الدقة ،التوافق ،المرونة ،قدرة رجلین ،قدرة ذراعین).
▪ التدرج في األحمال التدریبیة عند زیادة الحمل.
▪ یتم التقدم فى البرنامج من خالل شدة الحمل.
▪ توجیه األ حمال التدریبیة وفق الشكل التموجى لشدة الحمل.
▪ مرونة البرنامج وقابلیته للتعدیل والتطبیق.
▪ مراعاة توافر عاملى األمن والسالمة عند تنفیذ البرنامج.
▪ مراعاة توافر المكان المناسب واإلمكانیات أو األدوات واألجهزة الالزمة لتنفیذ البرنامج.
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 -3تحلیل المراجع العلمیة:
حیث تم المسا ااح المرجعى من خالل تحلیل كل من البحوث والد ارسا ااات السا ااابقة والكتب العلمیة
وهى المراجع رقم ( )28-20 ،15 ،12 ،10 ،8 ،6-3والتى تناولت أحد المجالین التالیین:
▪ كیفیة تصمیم البرامج التدریبیة الخاصة با ا ا (المدارس الریاضیة أو الموهوبین أو التى تم تصمیمها
لنفس هذه المراحل السنیة بوجه عام).
▪ كیفیة تصمیم البرامج التدریبیة القائمة على تدریبات .S.A.Q

 -4التوزیع الزمنى للبرنامج:
▪ تم التوزیع الزمن للبرنامج كما هو موضح بالجدول التالى:
جدول ()4
التوزیع الزمنى للبرنامج

م

التوزیع الزمنى

المحتوى

1

مدة تطبیق البرنامج

2

عدد األسابیع

3

عدد الوحدات فى اإلسبوع

وحدتین إسبوعیًا

4

العدد الكلى لوحدات البرنامج

 16وحدة تدریبیة

5
6

زمن الوحدة التدریبیة (وكما هو
موضح بالنقطة رقم )8

شهرین
 8أسابیع

 90ق
الجزء التمهیدى

الجزء الرئیسى

الجزء الختامى

20ق

60ق

10ق

1440 = 90 X 16ق

الزمن الكلى لوحدات البرنامج

یتضح من جدول ( )4أن مدة تطبیق البرنامج هى  8أسابیع  ،وأن زمن الوحدة هو  90ق.

 -5محتوى البرنامج :إحتوى البرنامج التدریبي على( :ملحق)5

▪ تدریبات اإلحماء العام لتهیئة عضالت الجسم المختلفة وذلك لتنشیط الدورة الدمویة.
▪ تنمیة المرونة لمفاصل الجسم مع إطالة العضالت.
▪ تدریبات  S.A.Qالخاصة بالمتغیرات البدنیة قید البحث (عدد  )72تمرین.
▪ تدریبات  S.A.Qالخاصة بالمتغیرات المهاریة قید البحث (عدد  )27تمرین.
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 -6طریقة التدریب المستخدمة:

استخدمت الباحثة طریقة الحمل الفتري المرتفع الشدة ،والتدریب التكراري.

 -7تنظیم البرنامج التدریبى:
تم تنظیم البرنامج التدرییبى المقترح بطریقة الحمل الفتري مرتفع الش ا ا ا ا ا ا اادة ،وتم تحدید ومراعاة
األسس التالیة:
 تحدید أقصى تكرار  30ث لكل تمرین من التمرینات المختارة. -تحدید حمل كل تمرین بداللة معدل النبض.

 تمرینات األثقال الخاصة بتطویر السرعة االنتقالیة یتم تحدید شدتها ب ا ا ا  %75من اقصي مستويللفرد مع مراعاة التدرج في تلك الشدات ،وعلى أن یكون التكرار من 12-8مرة لكل تمرین.

 ال ارحااة بین كاال تمرین  60ث یؤدي بینهااا تمرین اإلطااالااة على اعتبااار أنااه أحااد تمرینااات الاادائرةالتدریبیة ،مع الوض ا ا ا ااع في االعتبار اس ا ا ا ااتخدام النبض في الراحة وبعد المجهود في تحدید فترات
الراحة المستخدمة قید البحث.

 تؤدي الاادائرة التاادریبیااة المختااارة ثالث مرات یتخللهااا فترات ارحااة بین كاال منهااا على اعتبااار أنالدائرة التدریبیة مجموعة.
 الراحة بین المجموعات  4-3ق. -تحدید ش ا ا ا ا اادة األحمال والوزن لألثقال أو المقاومات المس ا ا ا ا ااتخدمة بالكیلو جرام وفقاً لوزن الالعبة

والهدف المراد من الوحدة التدریبیة المؤداه ،على أن تكون درجات شا ا ا ا ا ا اادة الحمل كالتالى (حمل

بسیط %45 - %30 :من أقصى قدرة لالعبة ،حمل متوسط %70 - %45 :من أقصى قدرة
لالعبة ،حمل أقل من األقصي %90 - %70 :من أقصى قدرة لالعبة)
 -8المحتوى العام ألجزاء وتوزیع الوحدة التدریبیة:
الزمن الكلي للوحدة التدریبیة هو (90ق) موزعة علي األجزاء بالترتیب التالي:
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جدول ()5
أجزاء العمل بكل وحدة تدریبیة
م

أجزاء الوحدة
التدریبیة

المحتوى

الزمن

یحنوى هذا الجزء على تدریبات اإلحماء بغرض تهیئة الجس ا ا ا اام والعض ا ا ا ااالت
1

الجزء التمهیدى

20ق

2

الجزء الرئیسى

60ق

3

الجزء الختامى

10ق

للعمل ورفع درجة ح اررة الجسم وتنمیة الجهاز العصبي المركزى بهدف إعداد
وتهیئة الالعبات في جمیع النواحي للجزء الرئیسي
یحتوى على تدریبات  S.A.Qلتنمیة المتغیرات البدنیة والمهاریة قید البحث
بهدف تطویر الحالة التدریبیة لالعبات ،مع مراعاة الشا ا ا ا ا ااروط العلمیة لكل
تدریب من حیث الشا ا اادة والحجم والكثافة كما هو موضا ا ااح بالعرض السا ا ااابق

(النقطة رقم  )7وملحق ()6

یحتوى على تمرینات تهدئة واسا ا ا ا ا ااترخاء بهدف العودة بأجهزة الجسا ا ا ا ا اام إلى
مسا ا ا ا ا ااتویاتها الطبیعیة وبالتالى العودة بالالعبات إلى حالتهن الطبیعیة أو ما
یقرب منها بقدر اإلمكان وذلك بعد المجهود المبذول

یتضح من جدول ( ) 5أنه قد تم تقسیم أجزاء الوحدة التدریبیة إلى ثالثة أجزاء (تمهیدیة ،رئیسیة ،ختامیة).

 -9إستطالع رأى الخبراء( :ملحق)1
حیث تم إسا ا ا ا ااتطالع رأى الخبراء فى كل من محتوى البرنامج ،طریقة التدریب المسا ا ا ا ااتخدمة،
تنظیم البرن ااامج الت اادریبى ،التوزیع الزمنى للبرن ااامج الت اادریبى ،المحتوى الع ااام ألجزاء وتوزیع الوح اادة
التدریبیة القائمة على تدریبات  ،S.A.Qوتنظیم البرنامج التدریبى ،وتم التوص ا اال إلى ش ا ااكل البرنامج

التدریبى المقترح.

 -10تجریب البرنامج (الدراسة اإلستطالعیة):
حیث تم تطبیق الد ارسا ا ا ااة اإلسا ا ا ااتطالعیة یومى  22 ،21من شا ا ا ااهر فبرایر 2016م وذلك بتطبیق بعض
وحدات البرنامج التدریبى بهدف تحدید ومعرفة العدید من النقاط قبل تنفیذ البرنامج على عینة الد ارسا ا ا ا ا ا ااة
األساسیة.
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن التالى:

• تحدید الصا ا ا ا ا ا ااعوبات أو األخطاء المحتمل الوقوع فیها عند تطبیق البرنامج المقترح علي عینة
البحث.

• التعرف على مدى مناسبة محتوى البرنامج التدریبى لالعبات.
• التحقق من صالحیة المكان المخصص إلجراء اإلختبارات.
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• التأكد من صالحیة األدوات واألجهزة المستخدمة في اإلختبارات.
• التأكد من إستیعاب المساعدین لكیفیة إجراء االختبارات وشروط تطبیقها بكل إختبار.
• التحقق من صالحیة اإلختبارات المستخدمة في البحث.

• التأكد من تنساایق وتنظیم ساایر العمل أثناء التطبیق من خالل التأكد من سااالمة وتنفیذ وتطبیق
القیاسات واإلختبارات وما یتعلق بها من إجراءات وفق الشروط الموضوعة لها كما هو موضح
بملحق (.)4 ،3

• ضمان صحة تسجیل البیانات بطریقة منظمة وصحیحة.
• تحدید الزمن الالزم لعملیة القیاس وكذلك الزمن الذي تس ا ا ااتغرقه كل العبة لكل تمرین على حدا
وبالتالى تحدید المدة المستغرقة في تنفیذ اإلختبارات والقیاسات.
• التأكد من حسن سیر التمرینات وأداؤها وتقنین فترات الراحة بینها.

• التأكد من مدى مناسبة ترتیب التمرینات والتوصول ألفضل ترتیب إلجراء القیاسات.
• التعرف على مدى مالءمة التمرینات قید البحث للعینة المختارة.
• التأكد من مدى مناسبة البرنامج التدریبى المقترح لعینة الدراسة األساسیة بوجه عام.

• التعرف على مدى مناس ا ا ا ا ا اابة تحدید ش ا ا ا ا ا اادة األداء وعدد التك اررات وفترات الراحة بین كل تمرین
وآخر.
 -11تنفیذ البرنامج التدریبى المقترح (خطوات تطبیق البحث):
تم تنفیذ تجربة البحث على عینة الد ارساااة األسااااسا اایة البالا عددها ( )10العبات ،وتم إجراء ما

یلى لعینة الدراسة األساسیة:
-

إجراء التجانس ،والقیاستتتتتتتتتات القبلیة قبل البدء فى تنفیذ البرنامج وذلك فى متغیرات الستتتتتتتتتن والطول
والوزن والعمر التدریبى واإلختبارات البدنیة واإلختبارات المهاریة قید البحث ،وتم إجراء هذه القیاستتتات

یومى 2016/2/29 ،28م.

 تنفیذ البرنامج التدریبي المقترح بإسا ا ا ا ا ا ااتخدام تدریبات  S.A.Qمن یوم األحد 2016/3/6م إلىیوم الخمیس 2016/4/28م ،أى لمدة ( )12إسبوع.

 إجراء القیاسا ااات البعدیة للمتغیرات البدنیة والمهاریة قید البحث بعد اإلنتهاء من تنفیذ البرنامج ،وتمإجراء هذه القیاسات یومى 2016/5/2 ،1م.
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المعالجات اإلحصائیة:

تم إس ا ا ا ا ا ااتخدام المعالجات اإلحص ا ا ا ا ا ااائیة المناس ا ا ا ا ا اابة لطبیعة البحث وذلك بإس ا ا ا ا ا ااتخدام برنامج

 SPSS/PCوتم إستخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة:
• المتوسط الحسابى.

• اإلنحراف المعیارى.
• الوسیط.
• معامل اإللتواء.
• إختبار "ت".

• معامل إرتباط "سبیرمان".
• إختبار ویلكوكسون (إختبار . )Z
عرض ومناقشة النتائج:
 -1عرض ومناقشة نتائج القیاسات القبلیة والبعدیة فى المتغیرات البدنیة قید البحث:
جدول ()6
داللة الفروق بین متوسطات القیاسات القبلیة والبعدیة لمجموعة البحث في المتغیرات البدنیة قید البحث
ن = 10
المتغیرات

بعدي

قبلي

الفرق بین

قیمة ت

س

ع

س

ع

المتوسطین

سرعة إنتقالیة

4.22

0.46

3.99

0.34

0.23

*2.22

سرعة رد الفعل

2.32

0.33

2.03

0.22

0.29

*2.27

رشاقة

10.57

7.51

10.00

4.15

0.57

*2.35

"ت" الجدولیة عند مستوى (2.15 =)0.05 ،9

یتض ا ا ااح من الجدول ( )6وجود فروق دالة إحص ا ا ااائیاً بین متوس ا ا ااطى القیاس ا ا ااین القبلى والبعدى

لص ااالح القیاس البعدي لعینة البحث في المتغیرات البدنیة والمهاریة حیث كانت قیمة (ت) المحس ااوبة
أعلي من قیم (ت) الجدولیة عند مستوي معنویة (.)0.05
وهذا یشا ا ا اایر إلى أن البرنامج المقترح باسا ا ا ااتخدام تدریبات  S.A.Qوالتى إحتوت على تدریبات
االثقال والبلیومتریك مما س اااهم في تطویر عنص اار الس اارعة االنتقالیة ،والتي من ش ااأنها تولید انقباضا اًا
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عض ا ا ا ا االیاً الإرادیاً یعمل على إثارة أعض ا ا ا ا اااء حس ا ا ا ا اایة أخرى وبالتالي زیادة عدد الوحدات الحركیة في

العض ا ا ا ااالت العاملة على هذه المفاص ا ا ا اال والتي تعد ض ا ا ا ااروریة لزیادة القوة العض ا ا ا االیة وكذلك لتطابق

تدریبات البلیومتریك مع الحركات التي تؤدى في المنافسة
وهااذا مااا یؤكااده 2012( Velmurugan& Palanisamyم)( ، )25بتتدیعتتة عبتتدالستتتتتتتتتمیع

(2011م)( )3من أن تدریبات  S.A.Qتعمل على اسا ا ا ا ا ااتثارة المغازل العضا ا ا ا ا االیة مما ینتج عنه توتر
عالي في الوحدات الحركیة المتحررة واثارة لمسا ااتقبالت أخرى تعمل على زیادة عدد الوحدات الحركیة
النشطة والتي تكون السبب في زیادة القاوة الناتجة.

ویتفق ذلا ااك مع ما ااا ذكره 2011( Zoran Milanović, et al.م)( )28من أن تا اادریبا ااات
 S.A.Qتعتبر أحد االشا ااكال التدریبیة التي تسا ااهم في تحسا ااین بعض القدرات البدنیة الخاصا ااة والتي
من أهمها السرعة بأنواعها.
وما سا ا ا ا ا اابق یدل على أن تدریبات  S.A.Qكان لها دور فعال في تطویر عنصا ا ا ا ا اار السا ا ا ا ا اارعة
االنتقالیة والتي من شأنها تولید انقباضًا عضلیًا ال إرادیًا یعمل علي إثارة أعضاء حسیة أخري بالتالي

زیادة عدد الوحدات الحركیة في العضالت العاملة علي هذه المفاصل والتي تعد ضروریة لزیادة القوة

العضلیة.

وتتفق نتائج ها ااذه الد ارسا ااة مع د ارسا ا ا ااة كل من 2008( Vikram Singhم)(Remco ، )27

2009( Polman, et al.م)(2011( Mario Jovanovic, et al. ، )26م)( )24في أن تدریبات

 S.A.Qتس ا ا ااهم في حدوث تحس ا ا اان في زمن التس ا ا ااارع والقدرة العض ا ا االیة للرجلین والرش ا ا اااقة والس ا ا اارعة
الحركیة.
وبذلك یكون قد تحققت الباحثة الفرض األول والذي ینص على :توجد فروق دالة إحصائیا بین
القیاسات القبلیة والبعدیة لعینة البحث في المتغیرات البدنیة قید البحث لصالح القیاسات البعدیة.
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 -2عرض ومناقشة نتائج القیاسات القبلیة والبعدیة فى المتغیرات المهاریة قید البحث:
جدول ()7
داللة الفروق بین متوسطات القیاسات القبلیة والبعدیة لمجموعة البحث في المتغیرات المهاریة قید البحث
ن = 10
المتغیرات

بعدي

قبلي

الفرق بین

قیمة ت

س

ع

س

ع

المتوسطین

التمریر من أعلى

6.98

2.26

11.25

2.30

4.27

*4.93

التمریر من أسفل

3.56

1.39

7.50

1.55

3.94

*4.02

اإلرسال من أسفل

7.56

3.02

9.97

2.99

2.41

*2.80

"ت" الجدولیة عند مستوى (2.15 =)0.05 ،9

یتض ا ا ااح من الجدول ( )7وجود فروق دالة إحص ا ا ااائیاً بین متوس ا ا ااطى القیاس ا ا ااین القبلى والبعدى

لص ااالح القیاس البعدي لعینة البحث في المتغیرات البدنیة والمهاریة حیث كانت قیمة (ت) المحس ااوبة
أعلي من قیم (ت) الجدولیة عند مستوي معنویة (.)0.05
وهذا یشا ا ا ا ا اایر إلى وجود تأثیر إیجابى فى المهارات قید البحث وتعزو الباحثة ذلك إلى التخطیط الجید
لبرنامج تدریبات  S.A.Qوتقنین األحمال التدریبیة بأس االوب علمي مناس ااب للمرحلة الس اانیة والتدریبیة

لع ینة البحث مما نتج عنه تحسن بدني انعكس على مستوى األداء لمهاري.

وهذا ما یؤكده كمال عبدالحمید  ،صتتتتبحي حستتتتانین (2001م)( )9أن النجاح في أداء أي مهارة
یحتاج إلى تنمیة مكونات بدنیة تسهم في أدائها بصورة مثالیة.
ویتفق ذلك مع ما توصل إلیه مروان على (2003م)( )16من أن التدریب على المهارة بمفردها
ال یكفي لتحس ا ا ااین هذه المهارة والحص ا ا ااول على نتائج مثمرة ،حیث أنها بجانب تنمیة المهارة البد من
تنمیة القدرات الحركیة الخاصة بالمهارة نفسها.
وعن ارتباط تحس اان القوة العض االیة بتحس اان مس ااتوى األداء المهارى یؤكد Enrique Lopez,

2007( et al.م)( )22على أن العض ا ا ااالت القویة تعتبر بالض ا ا اارورة عض ا ا ااالت سا ا ا اریعة ولهذا فالقوة
العض ا ا االیة من العناص ا ا اار البدنیة الرئیس ا ا اایة والتي یجب العمل على تنمیتها حتى تعمل على تحس ا ا ااین
السرعة الحركیة.
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كما ترجع الباحثة التحس ا ا ا اان في المس ا ا ا ااتوى الرقمي إلى أن تدریبات  S.A.Qقامت بتنمیة القوة
الممیزة بال ساارعة للرجلین والتي أسااهمت بشااكل كبیر ومباشاار في تحساان الساارعة حیث أن الزیادة التي
حدثت في القوة الممیزة بالس اارعة نتیجة اس ااتخدام تدریبات  S.A.Qوالتي تعمل على اس ااتثارة الوحدات
الحركیة مما یؤدى إلى اشاتراك عدد كبیر منها ینتج عنه انقباض قوى وساریع یعمل على زیادة األداء

المتفجر والس ا ا ا ا اارعة حیث یؤكد محمد جابر (1994م)( )11أن زمن االنقباض العض ا ا ا ا االي من العوامل
التي یتوقف علیها السا ا اارعة وأشا ا ااار نقالً عن  Dickأن القوة الممیزة بالسا ا اارعة تعد األسا ا اااس لسا ا اارعة

العدو.

ویتفق ذلك مع رأى مروان على ( )16()2003في ض ا ا ا ا اارورة مطابقة االنقباض ا ا ا ا ااات العض ا ا ا ا االیة
السائدة للتمرینات الخاصة المختارة بقدر اإلمكان ما ااع تلك الحادثة خالل أداء المهارة نفسها سواء من
نوعیة هذه االنقباضات أو درجاة شادتها.
وتتفق نتائج ه ا ا ا ا ااذه الد ارس ا ا ا ا ااة مع د ارسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة كل من عبده إبراهیم (2008م)( ،)6یاسر عابدین

(2008م)( )17في أن تحساان المتغیرات البدنیة یسااهم في تحساان المسااتوى المهارى والرقمى لمهارات
األنش ا ا ااطة الریاض ا ا اایة ،وأن تخطیط برنامج اإلعداد البدني الخاص یجب التركیز فیه علي بناء وتقویة

المجموعات الع ض ا االیة المش ا اااركة في أداء المهارات حتي یمكن أداء المهارة بالش ا ااكل الفني الص ا ااحیح
وبتوافق وسالسة وبأقل مجهود وهذا یعني أن تؤدي المهارة بواسطة العضالت المطلوبة.

وبالتاالى ترجع الباحثة ما سا ا ا ا ا ا اابق الي ما احتوي علیاه البرنامج التادریبي المقترح من تدریباات

 S.A.Qالتي أثرت بشااكل كبیر علي تحسااین مسااتوي األداء المهاري وذلك بعد تنمیة عناصاار اللیاقة
البدنیة الخاصة.
ووفقاً لما سا اابق ..فإن هذا یشا اایر إلى أن األداء المهاري یرتبط بالقدرات البدنیة الحركیة ارتباطًا

وثیق اًا إذ یعتمااد إتقااان األداء المهاااري علي ماادي تطویر متطلبااات األداء من قاادرات باادنیااة وحركیااة
خاصااة ،بل كثیر ما یقاس مسااتوي هذا األداء المهاري علي مدي اكتساااب الفرد لهذه الصاافات البدنیة

والحركیة الخاصة.
وبذلك یكون قد تحققت الباحثة الفرض الثانى والذي ینص على :توجد فروق دالة إحصائیا بین

القیاسات القبلیة والبعدیة لعینة البحث في المتغیرات المهاریة قید البحث لصالح القیاسات البعدیة.
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االستخالصات والتوصیات:
االستخالصات:
في ضوء نتائج البحث ،توصلت الباحثة إلى االستخالصات التالیة:
 البرنامج التدریبى المقترح بإس ا ااتخدام تدریبات  S.A.Qله تأثیر إیجابى فى تنمیة المتغیرات البدنیةقید البحث لناشئات الكرة الطائرة بمدارس الموهوبین ریاضیاً.

 البرنااامج التاادریبى المقترح بااإسا ا ا ا ا ا ااتخاادام تاادریبااات  S.A.Qلااه تااأثیر إیجااابى فى تنمیااة المتغیراتالمهاریة قید البحث لناشئات الكرة الطائرة بمدارس الموهوبین ریاضیًا.
التوصیات:
فى ضوء ما توصلت إلیه الباحثة من نتائج البحث توصى بما یلى:

 العمل على تطبیق تدریبات  S.A.Qعند تنمیة كل من المتغیرات البدنیة والمهاریة لناش اائات الكرةالطائرة بمدارس الموهوبین ریاضیًا.

 التنوع في تدریبات  S.A.Qبین الطرف العلوي والسا ا ا ا ا اافلى مع مراعاة التدرج في الشا ا ا ا ا اادة ومراعاةالفروق الفردیة والدافعیة لكل فرد على حده.

 إجراء مزید من الد ارس ا ا ا ا ا ااات المماثلة للوقوف على دور تدریبات  S.A.Qفي تحس ا ا ا ا ا ااین المتغیراتالفسیولوجیة والمورفولوجیة لالعبین في الریاضات المختلفة.
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