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Abstract
The study aimed to know the effect of a proposed training program using plyometric
exercises on some physiological and skill variables in volleyball for physical education
students at Palestine Technical University Kadoorie, so the researcher assumed that there
are statistically significant differences in the impact of the proposed training program using
plyometric exercises On some physiological and skill variables in volleyball among students
majoring in physical education at Palestine Technical University Kadoorie. The study was
conducted on 10/13/2019 until 14/1/2020 on a sample of 22 students majoring in
physical education at Palestine Technical University - Kadoorie.. After conducting the
appropriate statistical analysis of the tribal and remote tests that were conducted on the
study sample, the researcher concluded that the proposed training program using
plyometric exercises, which was carried out on the study sample, caused significant
differences in each of the following physiological measurements: (weight, fat percentage, grip
strength, physical efficiency, and the maximum oxygen consumption). (And skill
measurements (the accuracy of transmission, passing from the bottom and passing from the
top), and accordingly the researcher recommended conducting similar research on a sample
of athletes and using other plyometric exercises and knowing the extent of their impact on
other physiological and skill variables.
Key words: Plyometric Exercises, Volleyball, Physiological Variables, Skill Variables.

http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.13.21
1

m.azab@ptuk.edu.ps, https://orcid.org/0000-0001-8362-9848

www.ijherjournal.com

299

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

اثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام تمرينات البليومترك على بعض المتغيرات الفسيولوجية و المهارية
في لعبة الكرة الطائرة لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية -خضوري
محمود عزب
د ،جامعة فلسطين التقنية – خضوري ،فلسطين

الملخص
لقد هدف الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام تمرينات البليومترك على بعض المتغيرات الفسيولوجية و
المهارية في الكرة الطائرة لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية خضوري ،لذا فقد افترض
الباحث بإن هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمرينات البليومترك على بعض
المتغيرات الفسيولوجية والمهارية في الكرة الطائرة لدى طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية
خضوري .وقد أجريت الدراسة بتاريخ  2019/10/13ولغاية 2020/1/14على عينة قوامها  22طالبا من طلبة تخصص
التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية – خضوري  .وبعد إجراء التحليل اإلحصائي المناسب لالختبارات القبلية
والبعيدة والتي أجريت على عينة الدراسة استنتج الباحث بان البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمرينات البليومترك
أحدثت فروق معنوية في كل من القياسات الفسيولوجية (الوزن ونسبة الشحوم وقوة القبضة والكفاءة البدنية والحد األقصى
الستهالك األوكسيين والقياسات المهارية (دقة اإلرسال ،والتمرير من أسفل والتمرير من أعلى  ،وعلى هذا فقد أوصى
الباحث بإجراء بحوث مشابه على عينة من الالعبين الرياضيين وباستخدام تمارين أخرى من تمارين البليومترك ومعرفة
مدى تأثيرها على متغيرات فسيولوجية و مهارية أخرى.
الكلمات المفتاحية :تمرينات البليومترك ،كرة الطائرة ،متغيرات فسيولوجية ،متغيرات مهارية.
مقدمة:
لعبة الكرة الطائرة من أكثر األلعاب اليماعية التي تحقق فرص الممارسة والمنافسة والترويح ،مما جذب إليها
أنظار العالم من األطفال والشباب وكبار السن من الينسين وذلك لما تتميز به من إثارة ومهارات فنية ذات طابع مميز
وخاص ،ولقد نالت اهتمام الباحثين فحظيت بنصيب وافر من األبحاث العلمية في الميال الرياضي بهدف تطوير القدرات
البدنية و المهارية و الخططية لالعبين للوصول بهم إلى أفضل المستويات.
وتحتاج لعبة الكرة الطائرة إلى إعداد بدني باإلضافة إلى اإلعداد المهاري و الخططي والنفسي وكذلك تحتاج إلى
تنمية التدريب الذهني .آن التطور الكبير في األداء المهاري وخصوصا القفز حيث يتم أداء اإلرسال بطريقة القفز (اإلرسال
الساحق الذي يعد من المهارات الهيومية في الفريق إضافة إلى مهارة الضرب الساحق والتمرير واإلعداد والصد و التي
ييب على جميع الالعبين إتقانها من جميع المراكز .يؤدي العب الكرة الطائرة في اللعبة الواحدة عدد من القفزات يتياوز
أحيانا ( 100قفزة وهذه المهارة تتطلب قوة تحمل عالية بدون االعتماد على األوكسيين إلنتاج هذه القوة االنفيارية وقد
تستمر المباراة لمدة ثالث ساعات وهذا يحتاج إلى مستوى عالي من المطاولة االوكسيينية .ان تمارين البليومترك تعزز هذا
التطور في الكفاءة لدورة االنقباض في حركة العضلة ،أي يتم خزن الطاقة في العضلة عند مرحلة اإلطالة واستخدمها في
مرحلة االنقباض( .بيبوج2016 ،
إن أصل المصطلح (بليومترك  (plyometric( ،مشتق من الكلمة اإلغريقية، pleytheinو تعني الزيادة أو
االتساع ،أو من جذور كلمة (،(plyoو تعني الزيادة ،و كلمة ( metricو تعني القياس والقوة .كما يعتقد أن كلمة بليومترك
ترجع إلى أصل الالتيني( (plyometricو تفسر على أنها الزيادة القابلة للقياس (.بسطويسي 1996 ،فهي شكل من أشكال
التكيف البدني التي اكتسبت شعبية في أوائل السبعينيات ،وأصبحت براميها تستخدم على نطاق واسع في الكثير من
الرياضات التي تتطلب قوة انفيارية .وقد شاع استخدامها بوصفها تدريبات مهمة و أساسية لتنمية وتطو ير عنصر القوة
المميزة بالسرعة كأهم عنصر بدني لكثير من الفعاليات الرياضية ،وبذلك تعد تمرينات البليومترك إحدى الركائز المهمة
والمؤثرة في تقدم مستوى االنياز (بسطويسي. 1996 ،
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ويقول (خوشناو 2015 ،إ ن التدريب البليومترك هو عبارة عن ميموعة من تمارين البليومترك التي تؤدى على
األرض .أما ميلر ) (Miller, 1981فيشير إلى أن تمارين البليومترك هي أي تمرين فيه الوثب لألعلى بأقصى ما يمكن
بعد الهبوط من ارتفاع معين ،حيث إ ن فكرة تمرينات البليومترك تتأسس على مبدأ فيزيولوجي مفاده االنقباض الالمركزي
للعضلة ،ثم انقباض مركزي ،فالعضلة أو ميموعة العضالت تنتج قدرة أكبر إذا حدث لها أوال تقلص الالمركزي ،ونقصد
به إطالة العضلة،ثم تقلص مركزي–تقصير -وبمعنى آخر استطالة ثم انقباض .ومن تمارين البليومترك الوثب على رجل
واحدة ،أو اثنتين سواء باستخدام أدوات أو أجهزة ،أو من دون ذلك (بيبوج. 2016 ،وممكن أن يستخدم التدريب البليومترك
للوصول بالعضالت إلى القوة القصوى ،و هي وسيلة مفيدة للتدريب على تلك األنشطة التي تتطلب السرعة اللحظية(القوة
االنفيارية في فترة قصيرة من الزمن .فمن فوائده تحسين القوة العضلية والسرعة ) (Matavu, 2001تمارين البليومترك
هي واحدة من أهم أشكال التمرينات التي تزودنا باللياقة البدنية ،فهي تستهدف عضالت اليسم كله ،وليس عضالت معينة
فقط ،فمن الممكن أن تستهدف القسم العلوي من اليسم مثل تمارين رمي الكرات الطبية .وتمارين تستهدف اليذع كتمارين
رمي األدوات من وضع الرقود واالنبطاح المائل.ولكن االستخدام الشائع هو أن تستخدم تمارين البليومترك لتنمية القدرة
العضلية لعضالت القسم السفلي،مثل تمارين الوثب العالي و الوثب باستخدام الحبل والوثب لألعلى ،ومن أعلى المساطب
والحبل( .كحيلة 2015 ،ومن تمارين البليومترك ؤ أيضا تمرينات الوثب بالرجلين أو برجل واحدة باستخدام الحواجز
المنخفضة نسبيا - .تمرينات الوثب بالرجلين أو برجل واحدة باستخدام الصناديق أو المقاعد السويدية . -الوثب العميق من
مرتفعات مختلفة .وتؤدى هذه التمرينات بأشكال مختلفة منها الوثب األفقي والعمودي والعميق .من مميزات التدريب
البليومترك انه غالبا ما تؤدي التدريبات البليومترك بأسلوب انفياري أفضل منه حالة استخدام أي أسلوب أخر ،فالوثب
العميق قد يستغرق االرتكاز فيه  ٥٠٠ – ٣٠٠ملي ثانيه في حين قـد يـستغرق نفـس التمرين باستخدام اإلثقال أكثر من
ثانيه ،لذا فان الالعب مطالب بتزايد قوته بمعدالت أسرع فيـؤدي ذلك إلى تنمية القدرة .أي انه يمكن القول أن التدريب
البليومترك ال يتخللها مرحلة فرملـة طويلـة ،خـالل لحظـات االنقباض بالتطويل فال تصل سرعة اليسم إلى الصفر خالل
هذه المرحلة لذا فان هـذا ال نـوع مـن التدريب يساعد على إنتاج قوة كبيرة و بالتالي تسارع عالي خالل المدى الرئيسي في
األداء ،و هـذه الحالة تناسب كثيرا من األداء في معظم المهارات الرياضية التي تعتمد على الوثب .و تؤدي تمرينات
التدريب البليومترك بسرعات عالية ،و هذه السرعات العالية تمثـل أهمية كبيره في كثير من االداءات و بالتالي تقترب في
خصوصيتها مما هو مطلوب في هذه االداءات فتحقق عائدا تدريبيا عاليا .و في النهاية فان هناك عدة دراسات أفادت بان
استخدام تمرينات التدريب البليومترك تـساعد في تحسين أسلوب استخدام الطاقة المطاطية و رفع كفاءة األفعال العصبية
المنعكسة الخاصة باإلطالة( .طلحة1997 ،
مشكلة الدراسة:
يهدف التدريب إلى الوصول بالرياضي و الفريق إلى أفضل و أعلى المـستويات ،لذلك البد ان تتعدد األساليب و
طرائق التدريب بغية تحقيق ذلك الهدف و حيث أن لعبة الكرة الطائرة تعد من الرياضات ذات الحيز الواسع و المساحة
الكبيرة من األداء الفني لحركات متنوعة و صعبة و التي تتطلب وزنا حركيا فضال عن ميموعه حركات الركض و القفز و
والضرب وحركات صعبة أخرى .و من خالل خبرة الباحث كونه العبا سابقا ومدرسا لمادة الكرة الطائرة ،لذا ارتأى
الباحث استخدام هذا النوع من التمرينات ومالحظة مدى تأثيرها على بعض المتغيرات الفسيولوجية و المهارية الخاصة
بلعبة الكرة الطائرة.
أهداف الدراسة:
 إعداد برنامج بدني باستخدام تمرينات البليومترك. التعرف على مدى تأثير البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمرينات البليومترك على بعض المتغيرات الفسيولوجية والمهارية في الكرة الطائرة لدى عينة من طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية – خضوري.
فروض الدراسة:
 يفترض الباحث بان هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمرينات البليومتركعلى بعض المتغيرات الفسيول وجية و المهارية في الكرة الطائرة لدى عينة من طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة
فلسطين التقنية – خضوري.
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مجاالت الدراسة:
 الميال البشري :عينة من طلبة تخصص التربية الرياضية قوامها  22طالبا. الميال ألزماني :من  2019/10/13ولغاية 2020/1/14 الميال المكاني :ملعب الكرة الطائرة – جامعة فلسطين التقنية /خضوري.الدراسات المشابهة:
 دراسة (عادل 1993 ،بعنوان " أثر استخدام نموذجين من التدريب البليومترك على تحسين اداء الوثب العموديواإلقصاء النصفي لدى اإلناث " ،حيث شملت عينة البحث على 45طالبة من طالبات كلية التربية الرياضية في اليامعة
األردنية .قسمت العينة إلى ثالثة مياميع ،تيريبية أولى وتيريبية ثانية وضابطة .كان برنامج التيريبية األولى الوثب من
فوق مكعب لمدة ( 8أسابيع وبمعدل  3وحدات تدريبية غي األسبوع الواحد ،كان ارتفاع المكعبات 25سم و 50سم
والتدريب هو تنفيذ أربع ميموعات و 10تكرارات لليلسة الواحدة ،أما الميموعة التيريبية الثانية فكانت تنفذ تمارين قفز
فوق مكعب بارتفاع 75سم و100سم وبنفس شروط التكرار وللميموعات مشابهة للميموعة التيريبية األولى .استنتج
الباحث على وجود فرق معنوي بين الميموعة التيريبية األولى والثانية لصالح الميموعة التيريبية الثانية ،كذلك وجد
الباحث فرق معنوي بين الميموعة التيريبية الثانية والضابطة في أداء اإلقصاء النصفي ولصالح الميموعة التيريبية
الثانية.
دراسة (سلفا 2000 ،بعنوان " تأثير استخدام تمرينات البليومترك في تطوير مهارة الضرب الساحق عند العبيالكرة الطائرة " حيث شملت عينة الدراسة  59طالب من طلبة المرحلة الرابعة اختصاص الكرة الطائرة في كلية التربية
الرياضية ،جامعة بغداد  /اليادرية .قسمت عينة الدراسة إلى ميموعتين تيريبية وضابطة .وضع منهج تدريبي يحتوي
على تمارين البليومترك لتطوير مهارة الضرب الساحق لدى الميموعة التيريبية بواقع ثالث وحدات تدريبية في األسبوع
وخالل مدة التيربة .توصلت الباحثة إلى وجود فرق معنوي في القدرة االنفيارية لعضالت الرجلين والذراعين للميموعة
التيريبية بين االختبار ألبعدي والقبلي ولصالح االختبار البعدي ،وكذلك ظهور فروق معنوية في مهارة الضرب الساحق في
االختبار ألبعدي.
 أجر ي (عارف 2016 ،دراسة بعنوان "ت أثير برنامج تدريبي باستخدام التدريب البليومترك على تنمية القوةاالنفيارية لعضالت الرجلين لالعبي الكرة الطائرة" ،وتهدف هذه الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي باستخدام التدريب
البليو مترك لالعبي الكرة الطائرة باليمهورية اليمنية ودراسة تأثيره على المتغيرات البدنية القوة المميزة بالسرعة – القوة
االنفيارية لعضالت الرجلين لالعبي الكرة الطائرة ،و استخدم الباحث المنهج التيريبي ،وأشتمل البحث على عينة مكونة
من ( 12العب ،وقد استخدمت االختبارات البدنية و المهارية ليمع البيانات ،وكانت أهم النتائج وجود فروق دالة إحصائيا
للميموعة التيريبية عينة البحث في االختبارات البدنية بين القياسين القبلي والبعد للقوة االنفيارية لعضالت الرجلين لصالح
القياس البعدي.
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
استخدم الباحث المنهج التيريبي لمالءمته ظروف الدراسة باعتباره أفضل أسلوب لحل مشكلته.
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من الطلبة المنتسبين لتخصص التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية
 /خضوري وقوامها  22طالبا ،وذلك بعد استبعاد  3طالب من العينة بسبب عدم استكمالهم إلجراءات االختبار .
أدوات الدراسة:
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جهاز قياس نسبة الدهون -جهاز طبي لقياس الطول والوزن -ساعة توقيت عدد  -1حاسبة الكترونية -كرات طائرة
عدد  -10شواخص -طباشير  -استمارة القياس .صندوق قفز بارتفاع  33سم – حواجز – فرشات – حبال – كرات طبية.
التجربة االستطالعية:
أجريت التيربة االستطالعية بتاريخ 2019/10/10على  5طالب من قسم التربية الرياضية في جامعة فلسطين
التقنية -خضوري تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وقد تم استبعادهم بعد ذلك من عينة الدراسة وقد ساعدت التيربة
االستطالعية الباحث في تحديد الوقت المستغرق لقياس كل طالب و الصعوبات التي قد تواجهه أثناء إجراء االختبارات
لتينبها والتأكد من سالمة األجهزة المستخدمة في القياس.
تحقيق الشروط العلمية:
لقد تحققت الشروط العلمية من صدق وثبات وموضوعية من خالل استخدام الباحث ألجهزة واختبارات مقننة
مستخدمة عالميا وتتوفر بها الشروط العلمية وقد تم عرضها على بعض المحكمين من حملة الشهادات العليا ومن ذوي
االختصاص لمعرفة مدى مالئمة االختبارات لعينة الدراسة .وقد قام الباحث بشرح وتوضيح اإلجراءات الخاصة بعمل
االختبارات وكيفية تنفيذها ليميع أفراد العينة.
البرنامج التدريبي المقترح
لقد تم وضع أسس البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمرينات البليومترك كما يأتي:
 نفذ البرنامج التدريبي بواقع ثالثة وحدات تدريبية في األسبوع ،مدة كل منها 50دقيقة ولمدة ثالثة أشهر .انظر ملحق رقم(1
 قسمت الوحدة التدريبية إلى ثالثة أجزاء رئيسية هي: -1اليزء التمهيدي :ومدته  25دقائق تعطى خالله ميموعة من تمرينات البليومترك مثل الوثب على رجل واحدة أو اثنتين
سواء باستخدام أدوات أو من دون ذلك،تمارين رمي الكرات الطبية .تمارين الوثب العالي و الوثب باستخدام الحبل،
تمرينات الوثب بالرجلين أو برجل واحدة باستخدام الحواجز المنخفضة نسبيا  -تمرينات الوثب بالرجلين أو برجل واحدة
باستخدام الصناديق أو المقاعد السويدية  -الوثب العميق من مرتفعات مختلفة .وتؤدى هذه التمرينات بأشكال مختلفة منها
الوثب األفقي والعمودي والعميق .و يستخدم التدريب البليومترك للوصول بالعضالت إلى القوة القصوى ،و هي وسيلة مفيدة
للتدريب على تلك األنشطة التي تتطلب السرعة اللحظية او القوة االنفيارية في فترة قصيرة من الزمن.
 -2اليزء الرئيسي :مدته ( 20دقيقة وقد تم التركيز على إعطاء تمرينات هادفة متخصصة للتدريب على المهارات
األساسية قيد الدراسة وهي (تمرينات للتدريب على التمرير من أسفل بأنواعه – تمرينات للتدريب على التمرير من أعلى
بأنواعه –– تمرينات للتدريب على اإلرسال بأنواعه  .وقد استخدمت األدوات في بعض التمرينات كالعصي واألقماع
والطباشير واألطواق،وشملت أيضا تدريبات على شكل العاب صغيرة هادفة والعاب تمهيدية والعاب تنافسية للتدريب على
المهارات الصعبة كاإلرسال والتمرير من أعلى ومن أسفل .وقد روعي في هذا القسم المبادئ األساسية في التدريب كالتدرج
في تعلم المهارة باستخدام ميموعة من التمارين المهارية المتدرجة من السهل إلى الصعب .و االستمرارية في التدريب دون
انقطاع باإلضافة إلى التكامل والتخصصية والزيادة بالحمل بما يتوافق مع قدرات أفراد العينة.
 -3اليزء الختامي ::تعد التهدئة مهمة جدا في كل البرامج التطبيقية الرياضية ألنها تعمل على عودة وظائف األجهزة
الحيوية إلى الوضع السابق قبل بدء التمرينات .وقد تم توظيف تمرينات المشي البطيء مع استخدام تمرينات المرجحة
بالذراعين بهدف االسترخاء وتمرينات التنفس العميق من حالة المشي ومن الوقوف وتمرينات اهتزاز لعضالت الفخذين
والعضلة التوأمية والذراعين لتسريع عملية التخلص من حامض الالكتيك وتسريع عودة أجهزة اليسم إلى حالتها الطبيعية
إضافة إلى ميموعة من التمرينات واأللعاب الصغيرة بهدف التشويق واالسترخاء .وقد تم تعيين  5دقائق لمرحلة التهدئة.
الوسائل اإلحصائية:
لقد استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التالية:
الوسط الحسابي -االنحراف المعياري-معامل االلتواء -اختبار  T-testللعينات المتناظرة.
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تيانس العينة
لقد تم تحقيق التيانس لعينة الدراسة من خالل اختيار العينة من فئة عمرية واحدة وهي من ( 22-18سنة ،كما تم
التأكد من تيانس العينة في جميع متغيرات الدراسة و ذلك باستخراج معامل االلتواء لتلك المتغيرات ،بحيث كانت النتائج
جميعها تقع ضمن التوزيع الطبيعي،أي بين ( -3 ،3+انظر جدول رقم (. 1
جدول رقم (1
يبين معامل االلتواء للقياسات القبلية والتي أجريت على عينة الدراسة.
نوع
االختبار

العمر

الطول

الوزن

نسبة
الشحوم

قوة
القبضة

القابلية
الالأوكسيينية

الكفاءة
البدينة
pwc170

معامل
االلتواء

1.4

0.9

0.3

0.1

0.2

0.5

0.4

الحد
األقصى
الستهالك
األوكسيين
vo2max
0.2

اإلرسال

التمرير
من أسفل

التمرير
من أعلى

0.2

0.9

0.5

عرض النتائج ومناقشتها:
يقوم الباحث بعرض ومناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء نتائج داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي.
جدول رقم (2
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت المحتسبة واليدولية
لالختبارين القبلي والبعدي لميموعة االختبارات الفسيولوجية.
المتغير

وحدة القياس

الوزن
نسبة الشحوم
قوة القبضة
القابلية
الالأوكسيينية
الكفاءة البدنية
المطلقة
الحد األقصى
الستهالك
األوكسيين

كم
%
كغم
كغم.
متر/ثانية
كغم .م /د

764.6

مللتر/د

2707.4

النتيية

م
77.1
16.1
28.2
234.4

القياس القبلي
ع
7.1
2.5
3.2
11.8

القياس البعدي
ع
م
6.5
71.3
1.9
10.7
4.1
33.7
10.1
245

قيمة (ت
المحتسبة
7.93
3.19
2.21
1.22

معنوي
معنوي
معنوي
غير معنوي

18.2

852.6

32.4

2.74

معنوي

11.9

2877.8

12.09

2.22

معنوي

قيمة(ت اليدولية عند مستوى 2.080=0.05
درجة الحرية ن – 21= 1

يبين اليدول رقم( 2نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت المحتسبة و اليدولية لالختبارين
القبلي والبعدي لميموعة االختبارات الفسيولوجية(وزن اليسم ،نسبة الشحوم ،قوة القبضة ،الكفاءة البدنية ،الحد األقصى
الستهالك األوكسيين ،حيث أظهرت النتائج وجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي في متغير وزن اليسم و
نسبة الشحوم وقوة القبضة والكفاءة البدنية المطلقة والحد األقصى الستهالك األوكسيين وهذا ما أوضحته الدرجات التي تم
الحصول عليها من اختبار ( tوهي مرتبة على التوالي والبالغة ( 2.22( 2.74( 2.21( 3.19( 7.93والتي كانت اكبر
من قيمة (ت اليدولية والبالغة ( 2.080عند مستوى داللة( 0.05ودرجة حرية (. 21
ويرجع الباحث الفرق المعنوي الحاصل في كل من متغير الوزن ونسبة الشحوم إلى تأثير البرنامج التدريبي
المقترح باستخدام تمارين البليومترك مما أدى ذلك إلى إحداث خلل في ميزان الطاقة من خالل زيادة صرف السعرات
الحرارية عن طريق ممارسة تلك النشاطات وهذا ما يعرف بتوازن الطاقة السالب ( Negative Energyوالذي يؤدي في
الغالب إلى التقليل من الوزن ،حيث أن اليسم في هذه الحالة يعتمد في إنتاجه للطاقة على دهون اليسم المخزونة فقد أشارت
الدراسات العلمية على أن ممارسة النشاط البدني والذي يعمل على إدخال اكبر كمية من األوكسيين يؤدي إلى استهالك
اكبر كمية من دهون اليسم وهذا ما أظهرته نتائج قياس نسبة الدهون فالبرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمارين
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البليومترك والذي طبق على عينة الدراسة يحرق تقريبا سعرات حرارية بمعدل  500سعره حرارية وتذكر األبحاث العلمية
بأن حرق  500سعره حرارية يوميا ً يؤدي إلى إنقاص الوزن بمعدل ( 1/2-1كغم أسبوعيا ،وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة،
فقد قلت أوزان العينة بمعدل  6كغم خالل فترة إجراء الدراسة والبالغة  12أسبوع ،حيث كان الوزن المفقود في هذه الحالة
من دهون اليسم وليس على حساب أمور أخرى ،وبهذا يكون البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمارين البليومترك قد
حقق نتائج اييابية في إنقاص الوزن ونسبة شحوم اليسم من خالل استهالك السعرات الحرارية الزائدة ،حيث أن احد
الطرق المتبعة في تقليل الوزن يكون من خالل زيادة استهالك السعرات الحرارية عن طريق ممارسة الحركة اليومية
واألنشطة البدنية ،والهدف من األنشطة الحركية هو التقليل من نسبة الدهون المخزونة في اليسم .وترى اليمعية األمريكية
للطب الرياضي على انه من أجل التقليل من الوزن الزائد وتحسين عمل الدورة الدموية ييب ممارسة النشاط الحركي
المعتدل ولمدة 60-15دقيقة في اليوم ،وبتكرار من  5-2أيام أسبوعيا ).(Hoeger, 1980
أما التطور الحاصل في قياس قوة القبضة فيرجع الباحث هذا التطور إلى إسهام البرنامج التدريبي باستخدام تمرينات
البليومترك ويتفق هذا مع رأي (حماد 2001 ،حيث تعد القوة العضلية من القدرات األساسية التي يرتكز عليها التدريب
البليومترك حيث تعرف على أنها "المقدرة أو التوتر التي تستطيع عضلة أو ميموعة عضلية أن تنتيها ضد مقاومة في
أقصى انقباض إرادي واحد لها.
أما الفرق المعنوي الحاصل في قياسي الكفاءة البدنية المطلقة والحد األقصى الستهالك األوكسيين المطلق لدى عينة
الدراسة ،فيرجع الباحث هذا التقدم إلى إسهام البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمارين البليومترك في تطوير الكفاءة
البدنية لدى عينة الدراسة ،وذلك نتيية لتطور الحالة الوظيفية لليهازين الدوري والتنفسي ،من الناحية الفسيولوجية ،وبما أن
قيمة الكفاءة البدنية تعتمد في استخراجها على معدل ضربات القلب بعد اليهد األول ،ومعدل ضربات القلب بعد اليهد
الثاني ،حسب معادلة كاريمان ،حيث تكون النتائج ذات قيمة أعلى عندما ينخفض معدل ضربات القلب بعد اليهد األول
والثاني ،وكذلك عندما يكون الفرق بينهما أقل ،وهذا ما الحظه الباحث عند قيامه بتحليل البيانات التي تم الحصول عليها في
االختبار البعدي ومقارنتها بنتائج االختبار القبلي ،فقد أظهرت النتائج ،انخفاض في معدل ضربات القلب أثناء الراحة مما
أعطى فروق معنوية بين االختبارين ،وهذا يدل على التطور الحاصل في عمل اليهاز الدوري ،والعمل باقتصادية أكثر من
السابق.ومن ناحية أخرى فان تقليل الوزن بمقدار ( 6كغم خالل فترة تطبيق البرنامج أدى ذلك إلى تقليل العبء الواقع على
اليسم ،وبالتالي تقليل العبء المسلط على أجهزة اليسم ،مما أدى إلى رفع قدرة الفرد البدنية ،هذا اذا ما علمنا أن عملية
نقصان الوزن كانت نتيية التقليل من نسبة شحوم اليسم (عزب. 2001 ،وقد أشار (حسين 1990 ،إلى أن ممارسة
األنشطة الحركية بشكل منتظم يؤثر بشكل واضح على الكفاءة الوظيفية ليهاز القلب والدورة الدموية ،ومع تحسن الحالة
يتمكن الفرد من أداء عمل اكبر مع االقتصاد بالطاقة المبذولة .كما أشار كل من ) (Barbara, 1996في دراسة على
ميموعة تمارس األنشطة البدنية الهوائية لفترة طويلة ،بأن قيمة الكفاءة البدنية تتطور لديهم مع االستمرار بممارسة ذلك
النشاط ويرى (ابوالعال. 1982 ،إلى أن الكفاءة البدنية قد تكون على درجة عالية أو منخفضة تبعا ُ لنوع النشاط البدني
الممارس ،فهي تزداد مع النشاط البدني المنتظم وتنخفض في حالة االنقطاع عنه.
ويؤكد (رضا 1988 ،على انه في الوقت الحاضر يمثل التدريب البليومترك احد أشهر الطرق الرياضية ليميع
األعمار و لكافـة المحتويات من الناشئين و حتى ألنخبه واضح مقبوال كطريقة عامة أساسية في التدريب لمعظم أنواع
الفعاليات الرياضية التي ألقدره دورا كبيرا حيث يعرف ميلر البليومترك (عبارة عن تمرينات الوثـب لألعلى بأقصى ما
يمكن بعد الهبوط من ارتفاع محدد و معلوم  .كذلك تعزز تمرينات البليومترك من تحمـل العـضلة على اإلطالة المتزايدة
لمدة طويلة و هذا التحمل يعمل على تطوير الكفاءة لدورة االنقباض في حركـة العضلة و هذه الطاقة يتم استخدامها في
مرحلة االنقباض التالي مما يساهم ذلك في رفع كفاءة الفرد البدنية.
وتؤكد (سلفا 2000 ،ا على أن تدريب البليومترك هو شكل من تدريبات القدرة العضلية التي تتضمن إطالة للعـضلة
مـن وضع االنقباض المعتمد على التطويل إلى وضع االنقباض المعتمد على التقصير إلنتاج حركـة تتميـز بالقوة الكبيرة
خالل وقت قصير .و أن هذا التدريب يعد أفضل طريقة لتنمية القوة و القدرة البدنية ،و هو يعد جسر عبور الفيـوة مـا بين
القوة العضلية و القدرة البدنية حيث تكون طبيعة االنقباض العضلي من مرحلتين :مرحلة المطاطيـة و مرحلة االنقباض .و
المطاطية تسبق االنقباض و تساعد على تنبيه العضالت لزيادة سرعة االنقباض ،غير انه ييب مراعاة عوامل األمن و
السالمة عند استخدام التدريب البليومتري نظـرا ألنه قـد يحدث اصابات بمفاصل الركبة و القدم و أسفل الظهر ،و قد تكون
هذه اإلصابات بسبب زيادة حيـم التدريب البليومتري األسبوعي أو األداة غير الصحيح او استخدامه مـع األعمار الـصغيرة
مـن الالعبين الذين لم يصل مستوى قوة عضالت الرجلين لديهم ألداء تمرين الضغط بالرجلين بما يعـادل ضعف وزن
اليسم مره و نصف ،و ييب أن تؤدي هذه التمرينات بمعدل  ٣أيام على أن تكون فـي نهاية كل جرعة تدريبيه.
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و يعتمد التدريب البليومتري التقليدي على لحظات التسارع و الفرملة التي تحدث نتيية لـوزن اليسم في حركاته
الديناميكية كما هو الحال في الوثب االرتدادي بأنواعه .و هـذا األسلوب فـي التدريب يساعد على تنمية القدرة العضلية و
بالتالي يحسن األداء الديناميكي خالل األداء الرياضي .و يرى العديد من علماء التدريب أن التدريب البليومتري هو همزة
الوصل بين خـواص القـوة العضلية و القدرة من ناحية ،و انه المدخل الرئيسي لتحسين مستوى األداء من خالل هاتين
الصفتين بالقو ة العضلية كصفة أساسية أما التدريب البليومتري فهو توجيه هذه القوى في مساراتها المناسبة لرفع مستوى
سرعة األداء و قد أكدت العديد من الدراسات أن توليفة مـن التـدريبات الباليومتريـة فضال عن تدريبات القوة التقليدية سوف
تؤدي إلى ارتفاع مستوى القدرة بشكل كبير ( .طلحة حسام الدين1997 ،
ويعزي الباحث التغيير الحاصل في ( vo2maxالمطلق إلى إسهام البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمارين
البليومترك في التطور الوظيفي لليهازين الدوري والتنفسي والذي يعتبر أهمها مؤشر الحد األقصى الستهالك األوكسيين
( vo2maxوقد أشار ) (Roure, 1998إلى أن هناك عامالن يفسران الزيادة في كمية األوكسيين القصوى المستخدم
نتيية لممارسة النشاط الحركي بشكل منتظم وهما زيادة حيم الناتج القلبي ( Cardiac Outputكنتيية لزيادة حيم
الضربة القلبية( SVوالفرق في الضغط األوكسييني بين الشرايين واألوردة ( Arteriole Venous Oxygen
 ، Differencesيزداد نتيية الستخالص العضالت المشاركة في العمل لكميات اكبر من األوكسيين والتي تنعكس على
المايتوكندريا والماييلوبين العضلي .أما (منصور ، 2009 ،فقد أشار إلى أن كمية األوكسيين القصوى المستخدم تزداد
نتيية االنتظام بممارسة األنشطة البدنية ،وهذه الزيادة تحصل كرد فعل للعضالت العاملة ،وتعودها على استخالص أكبر
كمية من األوكسيين والذي يؤهل العضلة من زيادة كفاءتها وتقليل الحامضية الناتية عن التمثيل الغذائي إلى الحد األدنى.
ويعزي الباحث السبب في عدم ظهور فروق معنوية في قياس القابلية الالأوكسيينية إلى قصر وقت البرنامج البدني
فثالثة وحدات تدريبية في األسبوع مدة كل منها خمسون دقيقة قد يكون غير كافي إلحداث تغيير معنوي على القابلية
الالأوكسيينية .ويرى الباحث بان إحداث تغيير معنوي حقيقي في القابلية الالأوكسيينية تحتاج إلى تمرينات بشدة عالية
ولفترة زمنية أطول وعدد وحدات تدريبية أكثر في األسبوع الواحد .وهذا يتفق مع رأي قاسم حسن بان إحداث تغيير في
القابلية الالأوكسيينية ورفع كفاءة اليهاز الدوري التنفسي يحتاج إلى مزاولة التدريب الرياضي بصورة منتظمة وبشدة
عالية مما تؤدي إلى حدوث تغيرات وظيفية اييابية في اليهاز التنفسي ،وهذه التغيرات تحقق مرونة إضافية في عضالت
القفص الصدري مما يزيد من قابليتها على التمدد واالتساع والذي يؤدي إلى ازدياد حيم الهواء المستنشق وبالتالي يساعد
على زيادة كمية األوكسيين المستهلك في عملية تبادل الغازات بين الدم والحويصالت الهوائية واالقتصادية في حركات
التنفس بسبب زيادة السعة الحيوية .ويتفق أيضا مع ما أشار إليه ويست ) (West, 1984إلى أن التدريب الرياضي المنتظم
ولفترة طويلة يؤدي إلى ازدياد السعة الحيوية نتيية الزدياد قابلية العضالت الصدرية على التمدد.
وقد أشار (محمود 2013 ،إلى أن كل من ( Backman & Hervathقد توصلوا في أبحاثهم على ميموعة من
السباحين بعد أربعة أشهر من التدريب المنتظم ،بان هناك زيادة في حيم الرئتين وقابليتها الالأوكسيينية وذلك استنادا إلى
ما الحظوه من نقص في كمية الهواء المتبقي داخل الرئتين ( Residual Airأثناء الزفير مقارنة بحيم الهواء الكلي
(. Total Lung Volume
كذلك فقد أشار ) (Herbert, 1980إلى أن االنتظام في التدريب ولقترة زمنية طويلة يعمل على زيادة القابلية
الالأوكسيينية للشخص المتدرب ويؤدي أيضا إلى دفع الهواء بقوة من الرئتين وكذلك حدوث زيادة في الحيم الكلي للهواء
الذي يمكن استنشاقه أكثر من غير المتدربين.
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جدول رقم (3
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت المحتسبة واليد ولية
لالختبارين القبلي والبعدي لميموعة االختبارات المهارية.
المتغير

وحدة
القياس
نقطة
مرة

القياس القبلي
ع
م
1.7
18.6
2.9
44.7

التمرير من أعلى

مرة

3.9

مهارة اإلرسال
التمرير من أسفل

46.2

القياس البعدي
ع
م
14.4
23.6
4.1
51.2

قيمة (ت
المحتسبة
3.73
8.98

معنوي
معنوي

5.5

5.91

معنوي

51.6

النتيية

قيمة(ت اليدولية عند مستوى داللة (2.080 = 0.05
درجة الحرية ن – 21= 1

يبين اليدول رقم ( 3نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت المحتسبة و اليدولية لالختبارين
القبلي والبعدي لميموعة االختبارات المهارية (اإلرسال ،التمرير من أسفل ،التمرير من أعلى  ،حيث أظهرت النتائج
وجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي في متغيرات اإلرسال والتمرير من أسفل والتمرير من أعلى وهذا ما
أوضحته الدرجات التي تم الحصول عليها من اختبار ( tوهي مرتبة على التوالي والبالغة ( 5.91( 8.98( 3.73والتي
كانت اكبر من قيمة (ت اليدولية والبالغة ( 2.080عند مستوى داللة ( 0.05ودرجة حرية (. 21
ويعزي الباحث الفرق المعنوي بين االختبارين القبلي والبعدي لقياس مهارة اإلرسال والتمرير من أعلى ومن أسفل
والموضحة في اليدول( 3إلى تأثير البرنامج البدني المقترح باستخدام تمارين البليومترك والذي يشتمل ميموعة من
التمارين البدنية و المهارية الخاصة بلعبة الكرة الطائرة و التي من شانها إحداث تطوير في المستوى البدني و المهاري لدى
أفراد العينة .وقد قام الباحث بإتباع جميع قواعد ومبادئ التدريب العلمية من حيث االستعدادات الفسيولوجية والسيكولوجية
ألفراد العينة  ،واستخدام مبدأ التوازن والتكامل والشمول عند تنمية القدرات البدنية الخاصة بمهارة اإلرسال والتمرير من
أعلى وأسفل ،لضمان البناء البدني واليسمي المتزن و المتكامل ،والتي أدت إلى تحسين المهارة نفسها ،وتكيف اليسم مع
المتطلبات المضافة ،والتدرج في الحمل باعتدال وبدون إرهاق ،والتنوع في التمرينات ،ومراعاة الفروق الفردية
والخصائص الفسيولوجية والنفسية ألفراد العينة ،واالهتمام باإلحماء والتهدئة ،وأيضا ً استثارة أفراد العينة إلخراج القوى
الكامنة المكونة لديهم جنبا ً إلى جنب مع التخصصية ،وتدريبهم على تمرينات تؤدى بصورة تتفق وطبيعة األداء المهاري
للمهارة المعينة وفي نفس المسار الحركي للعضالت المستخدمة أثناء األداء المختلف لمتطلبات المهارة ،مما يؤدي إلى
تحسين القدرة االرتقائية للمهارة باستخدام وسائل مالئمة ،وأدوات مختلفة مثل العصي والكرات واألقماع في التمرينات التي
طبقت على عينة الدراسة والتي تركزت بميملها على تمارين البليومترك ،كما تضمن البرنامج تدريبات للكتفين والذراعين
وأيضا ً تدريبات خاصة باليذع باستخدام تمرينات المرونة وتمرينات ثني ومد ومرجحة الذراعين ،وهذا ساعد في إحداث
تطوير في القدرات البدنية و المهارية لعينة الدراسة.
وتتفق النتائج السابقة مع الدراسة التي أجراها ،الغندور "على أن التدريب والبرنامج التدريبي عن طريق استخدام
التمرينات النوعية المناسبة لخدمة األداء المهاري ،أدى إلى ارتفاع مستوى األداء المهاري ،وهذا يؤكد فأعلىة البرنامج
التدريبي في رفع المستوى المهاري لعينة الدراسة في القياس البعدي (الغندور . 2010 ،كما اتفقت هذه الدراسة مع نتائج
دراسة نعيمة خلف (خلف 2010 ،حيث توصلت النتائج إلى أهمية القدرات البدنية ،وتأثير البرنامج التدريبي إييابا ً على
تحسين وتنمية الصفات البدنية الخاصة بالمهارات الحركية ،وتأثيرها اإلييابي والفعال على فأعلىة وتحسين مستوى األداء
المهاري في رياضة الكرة الطائرة بشكل ملحوظ.
ويرى الباحث إن هذا التطور الحاصل في المهارات قيد الدراسة يعود إلى الربط بين السرعة و القوة في العضالت
احد المتطلبات الرئيـسة فـي األداء عند الالعبين و أن افصل طريقة لتطوير هذين العنصرين المهمين يعود إلى هذه
التمرينـات التـي تؤدي إلى إحداث تغيرات في العضالت و اليهاز العصبي مما يـسمح بزيـادة القـوة و الـسرعة و خصوصا
عند أداء حركات من األسفل إلى األعلى (أي النقل الحركي يكون من القدمين إلى الرأس و كذلك تعمل على دقة اللعـب
وخاصة في مهارة اإلرسال الن الالعبـين الـذين يمتلكون المهارة في األداء و تكون درجة الدقة في اللعب لديهم عالية و هذا
يعني نيـاح األداء .
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االستنتاجات
استنادا ً إلى ما تم استخالصه من الدراسات النظرية والقياسات واالختبارات المستخدمة في الدراسة أمكن التوصل
لالستنتاجات التالية:
 -1البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمارين البليومترك أدى إلى تحسن في المتغيرات الفسيولوجية قيد الدراسة
وهي (الوزن ،نسبة الشحوم ،قوة القبضة ،والكفاءة البدنية،والحد األقصى الستهالك األوكسيين .
 -2البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمارين البليومترك أدى إلى تحسن في المهارات الفنية قيد الدراسة و
الخاصة بالكرة الطائرة وهي (دقة اإلرسال ،التمرير من أسفل ،التمرير من أعلى .
التوصيات
اعتمادا ً على البيانات والمعلومات التي تمكن الباحث من التوصل إليها واالسترشاد بها وباالستنتاجات ،وفى إطار
حدود نتائج الدراسة يوصي بما يلي:
 -1إجراء دراسات مشابهه على عينة أخرى من الرياضيين.
 -2االهتمام بإجراء مزيدا من الدراسات والبحوث المتخصصة على متغيرات فسيولوجية وبدنية و مهارية أخرى.
.
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