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 القدرات، االستجابات، العبي، الكرة الطائرة. الكلمات المفتاحية :

 

 البحث مستخلص

 

بعةض  ، وسةة  68-61بعض القدرات البدنية  لععبةي الكةرة الطةائرة برع ةار التعرف على  هدف البحث      

ععق  بعةض القةدرات البدنية  ،والتعرف على  سة  68-61االستجابات الوظيفي  لععبي الكرة الطائرة برع ار

اسةتدد  الباثةث ال ةةال الو ةفي برسةلو  ،و سةة  68-61باالستجابات الوظيفي  لععبي الكرة الطائرةبرع ةار

لبحث بالطريق  الع دية  نةال العبةي نةالص الةةةاع  عية  ا، واختار الدراسات ال سحي  ل ةاسبته لطبيع  البحث

سةة  خةع   68-61العبةا ، ورراوثةأ مع ةارها نةا بةيال 02الرياضي لفئ  الشبا   بكةرة الطةائرة بلةو قواناةا 

وجةول ، واستةتل   وقد را إجراء التجانس ألفرال عية  البحث في ال تغيرات األساسي  . 0202-0262ال وسا 

نتةةر  لععبةةي الكةةرة  122نتةةر ، جةرص 02ائي  بةةيال نعةةد  الةةةبض وعةو نةةال عةةدو ععقة  مررباييةة  لالةة  إثةة

ررةدالص، اال جةرص الوجول ععق  مرربايية  لالة  إثةةائي  بةيال ضةغم الةد  االنقباضةي وعةو نةال  نع الطائرة 

االهت ا  بالقياسات الفسيولوجي  لععبةي الكةرة الطةائرة ، ومو ى  نتر لععبي الكرة الطائرة122نتر،02عدو 

وال ت ثل  ب عد  الةبض، ضغم الد ، السع  الحيوي  للرئتيال للتعةرف علةى رةر ير ن ارسة  األنشةط  الرياضةي  

رةوفير األجاةاة واأللوات الدا ة  بالقياسةات  نةع  والوثدات التدريبي  علةى عفةاءة األجاةاة الحيوية  بالجسةا 

ي الكةةرة ـةةـ  لععبـالفسةةيولوجي  والبدنيةة الوظيفيةة  والقةةدرات البدنيةة  فةةي االنديةة   لل سةةاعدة فةةي رقةةويا الحالةة  

 .الطائرة
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A study of some physical abilities and their relationship to functional 

responses of volleyball players for ages 21-21 

M. MuhannadMuthannaJaber 

Iraqi University / College of Administration and Economics 

Abstract 

The aim of the research is to identify some of the physical abilities of 

volleyball players of the ages of 16-18 years, and some functional responses of 

volleyball players at the age of 16-18 years, and to identify the relationship of 

some physical abilities to the functional responses of volleyball players of the 

ages of 16-18 years, and the researcher used the descriptive approach in the 

style of studies The survey is due to its relevance to the nature of the research, 

and the research sample was chosen by the deliberate method from the players 

of the Sports Industry Club for the youth volleyball category. The strength was 

20 players, and their ages ranged between 16-18 years during the 2019-2020 

season. The homogeneity of the research sample was conducted in the basic 

variables. A statistically significant correlation relationship between the pulse 

rate and each of the 30-meter sprint, running 600 meters for volleyball players, 

with a statistically significant correlation relationship between systolic blood 

pressure and each rebound run, 30-meter sprint, 600-meter sprint for volleyball 

players, and it is recommended to pay attention to physiological measurements 

of volleyball players represented Pulse rate, blood pressure, and vital capacity 

of the lungs to identify the effect of sports activities and training units on the 

efficiency of vital organs Providing equipment and tools for functional 

measurements and physical capabilities in clubs to help in evaluating the 

physiological and physical condition of volleyball players. 

Keywords :abilities, responses, players, volleyball. 
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث: -2

 البحث وأهميته: مقدمة 2-2

رعت د ن ارس  التربي  البدني  واألنشط  الرياضي  على اررفاع نستوى اللياق  البدني  والوظيفي ومساليباا 

نع نراثو الع ر ال دتلف  ،لذلك فاي رؤ ر عثيرا في وسائو التربي واعدال الفرل في  التربوي  التي رتعء 

شتى نجاالت الحياة العل ي  والع لي  في ندتلف الظروف االجت اعي  والبيئي والتي رستادف ن و الفرل 

 و ن وا نتوازنا على ندار سةوات ثياره ، ونلعب لروس التربي  البدني  لورافاعع ونا ا في الة

اإللراعي لععبي الكرة الطائرة ثيث يعتبر مساسا في إعساباا الدبرارالحرعي  فاإللراك والحرع  ال 

يةفةعن عال بعضا ا البعض واالهت ا  بةح  التل يذ يعةي إعدالإنسان قالر على اإلنتاج والدفاع عال 

 الويال .

ورحقيق  البدني  العان  لإلنسانورعتبر القدرات البدني  ع لي  رربوي  خا   رادف إلى رفع الكفاءة 

نستويات عليا في نوع نعيال نال منواع الةشاي الرياضي ورعت د ن ارس  األنشط  البدني في لروس 

الاوائي بع و وعفاءة  التربي  الرياضي  في ال دارس على الةظا  الاوائي إلنتاج الطاق ، ع ا يرربم الةظا 

ااز الدورص والجاازالتةفسي .لذلك زال االهت ا  مجااة مخرى نسؤول  عال روفير األوعسجيال عالج

ب  ارس  األنشط  الرياضي  و راريراراا ال دتلف  على نكونات الجسا البشريومجااره الحيوي  لععبيال 

علياا القدرة الحرعي  و الكفاءة  ثيث من عفاءة ال تغيرات الوظيفي ، هي القاعدة األساسي  التي ربةى

رياضي يؤلص إلي ثدوث رغيرات فسيولوجي  و عي يائي  لاخو الدلي العضلي  البدني .إذ من التدريب ال

إليعق الطاق  العزن  لأللاء الرياضي نتيج  زيالة نشاي األناي ات و الارنونات ونوالالطاق  التي 

رواجه الجاد والتعب  رشترك في ع ليات الت ثيو الغذائي، ب ا يحقق التكيف ألجااة و معضاء الجسا لكي

 بذو  .ولاذا فان رقد  ورطور ملاء العبي الكرة الطائرة يتوقف في ن ارس  الت ريةات واألنشط ال 

ال ست دة نال  الرياضي  على ع ليات اإلعدال ال دتلف  التي يتا التدطيم لاا باالستةال على األسس العل ي 

والتي بدورها   وظيفي ندتلف العلو  الطبيعي  واإلنساني  والتي رساها في رطوير القدرات البدني  وال

رع و على رة ي  ورحسيال ال اارات الحرعي  .ونظرا أله ي  ال  ارس  الرياضي  في التر ير على بعض 

قد وباالستجابات الوظيفي  لععبيال، رظار جوانب مه ي  هذا البحث ب ا ياري.  القدرات البدني  وععقتا ا

عل ي  للع و  وضع برانل ردريبي  على مسسرساا الةتائل التي سيتا التو و إلياا في هذا البحث في 

التقد  واالررقاء   على رفع نستوى ملاء العبي الكرة الطائرة نال القدرات البدني  والوظيفي  وض ان

 بال ستوى الرياضي لاا.
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 مشكلة البحث: 1 - 2

ريبي يرربم التد من الدراسات والبحوث م بتأ من التدطيم لع لي  التدريب في التربي  البدني  وعذا الح و

يؤلص إلى العديد نال  باالستجابات الوظيفي  ورر يرها على الجسا ومن عد  االهت ا  بالتر يرات الوظيفي 

ععبي الكرة لنتابعاره  الباثث نال خع  اآل ار السلبي  ال تعلق  بالقدرات البدني  لععبيال وقد الثظ

اللعب  ونعثظ  ثاالت التعب التي رظار  الطائرة  واخذ اراء الدبراء وال دتةيال وال دربيال في نجا 

على االعبيال في االشواي االخيرة نال ال باراة م ةاء رطبيق التدريب الع لي اندفاض نستوى اللياق  

لععبيال، ومن العديد نةاا ال رسعفاا لياقتاا البدني  في ررلي  الواجبات ال طلوب  خع   الوظيفي 

نال   الرياضي  .ع ا من العديد نال الععبيال يفقدون قوراا وقدررهرةفيذوثدات التدريب ون ارس  األنشط  

خع  رطبيق  نقاون  التعب ن ا قد يعرضاا إلى عد  رك لتاا ل  ارس  الت ريةات واألنشط  الرياضي 

االستجابات الوظيفي   الوثدات التدريبي  فضع عال قل  ال علونات التي يت تع باا بعض ال دربون عال

 ا ر القدرات البدني .وععقتاا ببعض عة

 أهداف البحث : 2-0

 سة . 68-61بعض القدرات البدني  لععبي الكرة الطائرة برع ار التعرف على  .6

 سة . 68-61بعض االستجابات الوظيفي  لععبي الكرة الطائرة برع ارالتعرف على  .0

 ائرةععقةةةة  بعةةةةض القةةةةدرات البدنيةةةة  باالسةةةةتجابات الوظيفيةةةة  لععبةةةةي الكةةةةرة الطةةةةالتعةةةةرف علةةةةى  .0

 سة . 68-61برع ار

 البحث : يةفرض 4 - 2

-61روجد ععق  ارربايي  بيال بعض القدرات البدني  باالستجابات الوظيفي  لععبي الكرةالطائرة برع ار 

 سة . 68

 مجاالت البحث : 5 - 2

 سة . 68-61العبي نالص الةةاع  لفئ  الشبا   برع ار المجال البشري :  2 - 5 - 2

 .6/6/0202الى6/2/0262نال  دة للال الزماني : المج 1 - 5 - 2

 قاع  نالص الةةاع  الرياضي بغدال .المجال المكاني : 0 - 5 - 2

 الفصل الثاني

 منهجية البحث إجراءاته الميدانية: -1

 منهج البحث: 1-2

 استدد  الباثث ال ةال الو في برسلو  الدراسات ال سحي  ل ةاسبته لطبيع  البحث
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 حث:عينة الب 1 - 1

را اختيار عية  البحث بالطريق  الع دي  نال العبي نالص الةةاع  الرياضي لفئ  الشبا   

-0262سة  خع  ال وسا 68-61العبا ، ورراوثأ مع ارها نا بيال 02بكرةالطائرة .وبلو قواناا 

 وقد را إجراء التجانس ألفرال عية  البحث في ال تغيرات األساسي  . 0202

 (2جدول )

 عينة البحث يبين توصيف

 وحدة القياس المتغيرات
 الوسط الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 الوسيط

 

 

 معامل

 االلتواء

 

 3.514 11..21 3.115 20.214 سنة العمر

 3.1.4 212.021 0.313 .212.11 سم الطول

  53.153 4.213 51.333 3.351 

 

بةةذلك  ، وهةةي2.000 - 2.820بةةيال ( من قةةيا نعةةانعت االلتةةواء رراوثةةأ نةةا 6يتبةةيال نةةال نتةةائل جةةدو   

 وهذا يد  على رجانس مفرال عية  البحث في ال تغيراراألساسي  قيد البحث. 0-،  0رةحةر نا بيال +

 األدوات المساعدة واألجهزة المستخدمة للقياسات: 0 - 1

 األدوات المساعدة وتتمثل مما يأتي  -

 . جااز رستانيتر لقياس الطو  باسا .

 الوزن بالكجا .. نياان يبي لقياس 

 ر الجاف لقياس السع  الحيوي  للرئتيال .......نلليلتر .تنيوري: جااز س

 . جااز سيفج ا نونيتر لقياس ضغم الد  ................... نلا زئبق .

 . شريم قياس لقياس ال ساف  .

 . ساع  روقيأ لقياس الانال .

 ك األوعسجيال .سا لقياس الحد األقةى الستاع 06.0: نقعد خشبي باررفاع 

 عجا .0. عرات يبي  زن  

 است ارة ج ع ال علونات .• 
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 :ثانيا : القياسات الوظيفية 

 وحدة القياس القياسات الوظيفية

 ضربة دقيقة معدل النبض

 ملم ز ضغط الدم االنقباض واالنبساطي

 ملليلتر السعة الحيوية للرئتين

 مل /كجم الحد األقصى الستهالك األكسجين

 :االختبارات المستخدمة في البحث 4 - 1

 نال خع  االيعع على العديد نال ال راجع التي رةاولأ القدرات البدني  والوظيفي  فقد را

 رطبيق االختبارات اآلري :

 الغرض من االختبار  االختبارات المستخدمة 

 لقياس السرعة متر من البدء الطائر 03

 االنفجارية لالطراف السفلىة لقياس القو الوثب العمودي من الثبات

 لقياس الرشاقة الجري االرتدادي

 لقياس التحمل الدوري والتنفسي متر133الجري 

 التجربة االستطالعية : 5 - 1

 التجربة االستطالعية األولى : 2 - 5 - 1

  على عيةة  نكونة  نةال  60/2/0262الى   62/2/0262را إجراء رجرب  استطععي  مولى في الفترة نال 

الترعةةد نةةال سةةعن  األجاةةاة -باةةدف  نةةال نجت ةةع البحةةث ونةةال خةةارج عيةةة  البحةةث ، وذلةةك ( العبةةيال 8

 واأللوات ال ستددن  في البحث .

 رحديد الانال الذص يستغرقه عو قياس واختبار .

 التعرف على انسب ررريب للقياسات واالختيارات .

 رعريف فريق الع و ال ساعد بالقياسات وررريباا .

 على الةعوبات ال دتلف  التي قد رواجه الباثث .التعرف 

 التجربة االستطالعية الثانية: 1 - 5 - 1

وذلةك   0222 0/62/0262الةى  00/2/0262قا  الباثث بإجراء رجرب  استطععي   اني  فةي الفتةرة نةال 

 الةةةدق لعختبةةارات ال سةةتددن في البحةةث، وذلةةك عةةال يريةةق -باةةدف ثسةةابال عانعت العل يةة  الثبةةات 

رطبيق االختبارات  ا إعالة رطبيق نفس االختبارات نرة مخرى إعالةاالختبةار ونةال  ةا اسةتدراج الةةدق 

 الذاري باستددا  ال عالل  اآلري :نعانو الةدق الذاري = نعانو الثبات
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 (1جدول)

 يبين معامل الثبات والصدق الذاتي لالختبارات قيد البحث

 

 تطبيق التجربة الرئيسة: 0 - 5 - 1

علةى  02/66/0262لغاية   6/66/0262قا  الباثث برجراء التجرب  الرئيسي  الدا   بالبحث للفتةرة نةال 

 ي رض ةأ القياسات واالختبارات قيد البحث.الععبيال نال عية  البحث والت

 اإلجراءات اإلحصائية: 1– 1

 :-قا  الباثث باإلجراءات اإلثةائي  اآلري  

 الوسم الحسابي . االنحراف ال عيارص .. الوسيم .. نعانو االلتواء: نعانو االررباي• 

 الفصل الثالث

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -0

 (0جدول )

 طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وااللتواء لالستجابات الفسيولوجيةالمتوسيبين 

 

( ال توسطات الحسابي  واالنحرافات ال عياري  والوسيم وااللتواء لعستجابات 0يتبيال نال جدو   

  االنقباضي ، ضغم الد  االنبسايي ، السع  الحيوي  الفسيولوجي  نعد  الةبض في الراث  ، ضغم الد

 للرئتيال لععبيال عية  البحث .

 

 الصدق الذاتي معامل الثبات االختبارات

 0..3 3.13 الوثب العمودي من الثبات

 5..3 3.11 الجري االرتدادي

 2..3 3.11 م 03جري 

 3..3 3.15 م 133جري 

 االختبارات

 
 وحدة القياس

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 الوسيط

 

 

معامل 

 االلتواء

 

 3.342 10.05 4.33 10.00 ضربة ثانية معدل النبض في الراحة

 2.412 234.11 2.14 23.11 ملم / زئبق ضغط الدم االنقباضي

 3.551 13.11 13.. 13.13 ملم / زئبق ضغط الدم االنبساطي

 3.114 02.15 4..3 02.44 مل / كغم السعة الحيوية للرئتين



 

 

 

 
 
 

 

206 

   (210) لىإ( 199) ص من الصفحات
 (03/21/1313) نيوالعشر احدوال العدد  – امسخالمجلد ال –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

P- ISSN:2074 – 9465               E-ISSN:2706-7718                                 
 

 

 (4جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وااللتواء للقدرات البدنيةيبين 

 

( ال توسةةطات الحسةةابي  واالنحرافةةات ال عياريةة  والوسةةيم وااللتةةواء للقةةدرات البدنيةة  0تبةيال نةةال جةةدو   ي

 نتةةةةةةةر 122نتةةةةةةةر، جةةةةةةةرص 02ي الو ةةةةةةةب الع ةةةةةةةولص ، جةةةةةةةرص اررةةةةةةةدالص ، عةةةةةةةدو وال ت ثلةةةةةةة  فةةةةةةة

  لععبيال عية  البحث (.

 (5جدول )

 بمصفوفة معامالت االرتباطات البينية لمتغيرات البحث الفسيولوجية والقدرات البدنيةيبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.35 - 3.10الجدولية عند مستوى 1قيمة 

ات البحثالفسةيولوجي  ( الدةا  ب ةةفوف  نعةانعت االرربايةات البيةية  ل تغيةر0يتبيال نال بيانات جدو   

(ارربايةر، وظاةر من عةدل 61والقدرات البدني  قيد البحةث بةرن عةدل نعةانعت االرربايةات الكلية  قةد بلةو  

( وقةد بلةو 37.5(مررباير ي ثلةسب  نئوية  قةدرها   1نعانعت االرربايات البيةي  الدال  إثةائي  قد بلو  

ارربايات ر ثو نسب  نئوي  قةدرها  220( 62نستوى عدل نعانعت االرربايات غير الدال  إثةائي  عةد 

( نجةد من ال ةةفوف  األرربايية  رشةير إلةى وجةول 0(ونال خع  الةتائل ال وضح  فةي جةدو    10.0.  

 االختبارات

 
 وحدة القياس

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 الوسيط

 

معامل 

 االلتواء

 

 3.42 13.53 2.11 13.33 سم العمودي  الوثب

 3.34 21.11 3.30 21.13 ثا جري ارتدادي

 3.12 1.13 3.24 1.23 ثا متر 03جري 

 3.11 1.13 3.12 1.15 دقيقة/ثا متر 133جري 

 المتغيرات   
الوثب الطويل من 

 الثبات 

جري 

 ارتدادي

جري 

 متر 03

 133جري 

 متر

 

 3.33 3.14 3.03 3.25 معدل النبض 

 3.11 3.11 3.10 3.13 ضغط الدم االنقباضي

 3.24 .3.2 .3.0 3.20 ضغط الدم االنبساطي

 3.10 3.31 .3.0 3.00 السعة الحيوية 
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ارربايةةةات لالةةة  إثةةةةائي  بةةةيال بعةةةض االسةةةتجابات الفسةةةيولوجي  والقةةةدرات البدنيةةة  لعيةةةة  البحةةةث وع ةةةا 

نتةر ، وعانةأ  122نتةر ، جةرص 02عد  الةبض وعو نال عةدو يرري:وجول ارربايات لال  إثةائي  بيال ن

. ع ةةا مشةةارت نتةةائل نفةةس الجةةدو  إلةةى وجةةول ارربايةةات غيةةر لالةة   2.00،  2.10قي تاةةا علةةى التةةوالي 

إثةائي  نع عو نال الو ب الطويو نال الثبات ، والجةرص االررةدالص .ويةرجل الباثةث وجةول االرربايةات 

فةي من  Fox ا  التدريبي ، ورتفق هةذ   الةتيجة  نةع نةا ذعةر  فةوعس إلى من نعد  الةبض نؤشر ها  لألث

الحال   الفسيولوجي  للقلب رعتبر واثدة نال مها ال ؤشرات التي روضل قدرات األفرال على األلاء .ويؤعةد 

من اندفةةاض نعةةد  الةةةبض يةةد  علةةى الحالةة  التدريبيةة  الجيةةدة، ويعتبةةر نؤشةةرا Councilmanعونسةةل ان 

ل واألث ا  التدريبي . عذلك روضةل الةتةائل وجةول ععقة  ارربةاي لالة  إثةةائي  بةيال ضةغم لتقويا البرنان

، 2.10نتةةر وعانةةأ قي تاةةا علةةى التةةوالي 122نتةةر، 02الةةد  االنقباضةةي وعةةع نةةال جةةرص اررةةدالص، عةةدو 

بةرن ضةغم الةد  يتةر ر بحجةا الةد  ال ةدفوع،  Davidورتفق هذ  الةتيجة  نةع نةا ذعةر  ليفيةد 2.18،  2.11

ايد نع زيالرةه ويةةدفض عةةدنا يقةو هةذا الحجةا، ع ةا مرسةاع األوعية  الدنوية  يعتبةر نةال العوانةو التةي في

 رساعد على اندفاض ضغم الد  .

نال عرض الجدو  عد  وجول ععق  مرربايي  لال  إثةائي  بيال ضغم الد  االنبسةايي وعةو نةال  بيالويت

نتر . وهذ  الةتيج  رتفق نةع نةا  122تر، جرص ن02الو ب الطويو نال الثبات ، الجرص االرردالص ، عدو 

ابان التغيرات ال ةاثب  للةشاي البدني ال رحةدث رغيةرات نررفعة  فةي ضةغم الةد  lamb مشار إليه النب 

االنبسةةايي بعةةد ال جاةةول البةةدني .عةةذلك روضةةل الةتةةائل وجةةول ععقةة  ارربةةاي لالةة  إثةةةائي  بةةيال السةةع  

 ( 80.  2انأ قي تاا   نتر، وع 122الحيوي  للرئتيال نع جرص 

ويتضةةل نةةال عةةرض الجةةدو  وجةةول ععقةة  مررباييةة  لالةة  إثةةةائي  بةةيال السةةع  الحيويةة  للةةرئتيال وجةةرص 

نتر ورتفق هذ  الةتيج  نع لراس  نحسال الدورص ثيةث رو ةو فةي لراسةته بوجةول ععقة  ارربايية  122

(، ومسةتةتل وجةول نعةانعت  18.00بيال السع  الحيوي  للةرئتيال ع تغيةر فسةيولوجي والتح ةو بةسةب     

و يةةذعر النةةب  (1 اررباييةة  لالةة  إثةةةائي  بةةيال السةةع  الحيويةة  وعافةة  نكونةةات األلاء ال اةةارص فةةي عةةرة. 

Lamb منةةه خةةع  األنشةةط  التةةي رت يةةا بالتح ةةو يةةتا نقةةو ع يةةات معبةةر نةةال األوعسةةجيال نةةال الةةرئتيال إلةةى

عسيد الكربون، ورتطلب هذ  الع ليات سةرع  العضعت العانل  وعلى العكس بالةسب  للتدلص نال  اني مو

ربةةال  األوعسةةجيال و ةةاني معسةةيد الكربةةون بةةيال الةةرئتيال والد ،ويسةةاعد علةةى ذلةةك زيةةالة التاويةة  الرئويةة  

.واسةتةالا إلةةى الةتةةائل السةابق  يكةةون قةةد رحقةةق الفةرض الةةذص يةةةص علةةى روجةد ععقةة  اررباييةة  بيةةةبعض 

 سة  . 68-61لععبي الكرة الطائرة باع ار القدرات البدني  باالستجابات الوظيفي  

                                                

نحسال التروص : بعض ال تغيرات االنثروبونتري  والفسيولوجي  والتقةي  وععقتاا باأللاء ال اارص لععبي عرة القد  ، (1(

 . 00،  6280رسال  لعتورا  غير نةشورة ، علي  التربي  الرياضي  ، 
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات: -4

 االستنتاجات: 4-2

نتر . 122نتر ، جرص 02وجول ععق  مرربايي  لال  إثةائي  بيال نعد  الةبض وعو نال عدو  .6

 لععبي الكرة الطائرة .

وعو نال جرص ارردالص، وجول ععق  مرربايي  لال  إثةائي  بيال ضغم الد  االنقباضي   .0

 نتر لععبي الكرة الطائرة.122نتر،02عدو

الثبات ،  عد  وجول ععق  مرربايي  لال  إثةائي  بيال ضغم الد  االنبسايي نع الو ب الطويو نال .0

 نتر لععبي الكرة الطائرة .122نتر، جرص 02الجرص االرردالص ، عدو 

نتر لععبي 122يوي  للرئتيال وجرص وجول ععق  مرربايي  لال  إثةائي  بيال السع  الح  .0

 الكرةالطائرة .

 التوصيات:4-1

االهت ةةا  بالقياسةةات الفسةةيولوجي  لععبةةي الكةةرة الطةةائرة وال ت ثلةة  ب عةةد  الةةةبض، ضةةغم الد ،السةةع   .6

الحيويةة  للةةرئتيال للتعةةرف علةةةى رةةر ير ن ارسةة  األنشةةط  الرياضةةةي  والوثةةدات التدريبيةة على عفةةةاءة 

 ا .األجااة الحيوي  بالجس

 رةةوفير األجاةةاة واأللوات الدا ةة  بالقياسةةات الوظيفيةة  والقةةدرات البدنيةة  فةةي االنديةة   لل سةةاعدة فةةي  .0

 رقويا الحال  الفسيولوجي  والبدني  لععبي الكرة الطائرة .

والةةحي   ضرورة ع و بطاقات التسجيو البيانات الدا   بكو العب للتعرف علةى الحالة  الوظيفية   .0

 كرة الطائرة ل حاول  رتبع التغيرات التي قد رطرم على هذ  الجوانبال دتلف .والةفسي  لععبي ال

إجراء بحوث نشابا  لاذا البحث بغرض رحديد الععق  بيال نستوى األلاء ال ااريوالوظيفي والبدني   .0

 لل راثو الع ري  األخرى .

 المصادر

  : 0220لفكرالعربي، القاهرة. ، لار افسيولوجيا التدريب والرياض مبو العع مث د عبد الفتاح . 

  األسةةةس فسةةةيولوجيا التةةةدريب الرياضةةةيمبةةةو العةةةع مث ةةةد عبةةةد الفتةةةاح ونح ةةةد  ةةةبحي ثسةةةانيال ،

 .6221الفسيولوجي ، لار الفكر العربي، القاهرة. 

  لار الفكةةةر والتقةةويا فسةةيولوجيا ونورفولوجيةةةا ويةةرق القيةةةاسل الفتةةاح ونح ةةةد  ةةبحي ثسةةةانيال ،

 .6220العربي، القاهرة 
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 لار الفكرالعربةةي، القةةاهرة. فسةةيولوجيا اللياقةة  البدنيةة ، و العةةع مث ةةد عبةةد الفتةةاح ومث ةةد نةةةر الديةمبةة

6220 

  : 6280، لار ال عارف،. القياس في ال جا  الرياضيمث د نح د خاير وعلي فا ي البيك . 

  022مث د نةر الديال سيد فسيولوجيا الرياض ، لار الفكر العربی الفاج 

 لار الفكرالعربةي، القةاهرة. الت ثيةو الحيةوص للطاقة  فةي ال جةا  الرياضةياهيا سةعن  باةاء الةديال إبةر ،

6222 

  رحديةةد بعةةض مزنةةة  الجةةرص ونسةةافات العةةدو ال رربطةة  بع ليةةات األيةةض الاةةوائي والعهةةوائي إلنتةةاج

 6221الطاق  لدص ناشئ عرة القد ، ال جل  العل ي  لكلي  التربي  الرياضي  للبةيال بالار ، . 

 6220، لار الفكر العربي، القاهرة. يولوجيا الرياض  واأللاء الحرعيب. 

  :  6282، لار الفكر العربي، القاهرة. فسيولوجيا الرياض بااء الديال إبراهيا سعن . 

  انر نح د نةةور :رةر ير برنةانل رةدريبي هةوائي علةى بعةض ال تغيةرات الفسةيولوجي الحاالت مني يةا 

 . 0222اهرة. سوء التغذي ، للبةيال، الق

  ثسةةال نح ةةول نح ةةول : رةةر ير برنةةانل التة يةة  بعةةض الةةةفات البدنيةة  الدا ةة  علةةى بعضةةال تغيرات

الفسيولوجي  ونستوى األلاء ال اارص لةاشةئي عةرة القةد ، رسةال  ناجسةتير غيةر نةشةورة،علي  التربية  

 .6221الرياضي  ببورسعيد، جانع  قةاة السويس. 

  تغيةةةرات الفسةةةيولوجي  لععبةةةي عةةةرة اليةةةد وععقتاةةةا ب سةةةتوى علةةةي ندتةةةار ال حروقةةةي :بعةةةض ال

 . 6282األلاءالبدني وال اارص، رسال  لعتورا ، علي  التربي  الرياضي  للبةيال، جانع  ال ةيا. 

  : 6222، لار الفكر، ع ان. علا التدريب الرياضي في األع ار ال دتلف قاسا ثسال ثسيال . 

 روبونتريةةةةة  والفسةةةةةيولوجي  والبدنيةةةةة  وععقتاةةةةةا نحسةةةةةال يسةةةةةال الةةةةةدروص بعةةةةةض ال تغيةةةةةرات األنث

باأللاءال اةةارص لععبةةي عةةرة القةةد ، رسةةال  لعتةةورا  غيةةر نةشةةورة، عليةة  التربيةة  الرياضةةي ، القةةاهرة 

.6280 . 

  : لار الفكرالعربةي، فسةيولوجيا التةدريب الرياضةي. نح د ثسال ععوص ومبو العع مث د عبد الفتةاح ،

 . 0222القاهرة. 

 الجاء الثاني، لار الفكرالعربةي، القياس والتقويا في التربي  البدني  والرياض سانيال :نح د  بحي ث ،

 . 0220القاهرة. 

  6228، نرعا الكتا  للةشر،. بطرق قياس الجاد البدني في الرياض نح د نةر الديال رضوان . 
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 تال تغيةرا نةتةر نةطفى إبراهيا :رر ير برنانل ردريبي نقترح لفترة اإلعةدال علةى رة ية  بعةض 

الفسةةةيولوجي  والةةةةفات البدنيةةة  الدا ةةة  وال اةةةارات األساسةةةي  لةاشةةةئ الاةةةوعي، رسةةةال  لعتةةةورا  

 .6220غيرنةشورة، علي  التربي  الرياضي ، جانع  ال ةيا . 
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