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 مستخلص البحث

التعـرف علـى تـأثير اسـتخدام التـدريب المتقـاطع علـى دقـة أداء اإلرسـال السـاحق لناشـئي الكـرة  إلـىيهدف البحث 

تجريبيـة واألخـرى ضـابطة استخدم الباحث استخدم الباحث المـنهج التجريبـي بتصـميم مجمـوعتين إحـداهما ، وقد الطائرة

العب من العبي كرة ( 00)تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية واشتملت على  وذلك لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة

سنة بنادي بورسـعيد تـم تقسـيمهم إلـى مجمـوعتين متكـافئتين ومتسـاويتين إحـداهما تجريبيـة واألخـرى  08الطائرة تحت 

وجود فروقا دالة إحصائيا بين القياسين البعديين فـي ، وأشارت نتائج البحث إلى عبينال( 1)ضابطة وعدد كل مجموعة 

ــة ــة والضــابطة ولصــالح التجريبي ــة اإلرســال الســاحق للمجمــوعتين التجريبي ــار دق وجــود فــروق فــي نســبة  ، وكــذلكاختب

( 00)بي الناشـئين تحـت مـدر ، ويوصـي الباحـث التحسن في اختبار دقة اإلرسال الساحق ولصالح المجموعـة التجريبيـة

، كــذلك ســنة بضــرورة اســتخدام برنــامج التــدريب المتقــاطع قيــد البحــث عنــد تــدريب العبــيهم لمــا لــه مــن تــأثير إيجــابي

 .لتنمية مهارة االرسال الساحق لما له من تأثير إيجابي هاستخدام

 .التدريب المتقاطع، اإلرسال الساحق، الكرة الطائرة: الكلمات المفتاحية

Abstract 

Research aims to identify effect of use CrossFit training on accuracy performance 

of spike serve for volleyball Juniors, and researcher used experimental approach design 

two groups (one experimental and other control) due to its suitability of nature of this 

study. Research sample was chosen intentionally and included (12) volleyball players The 

plane under 18 years in Port Said Club was divided into two equal and equal groups, one 

is experimental and the other is a control and the number of each group is (6) players. 

Results show their was rate of improvement in test of overwhelming transmission 

accuracy and in favor of the experimental group. The researcher recommends young 

coaches under (17) years of age to use CrossFit training program under discussion when 

training their players because of its positive impact, as well as using it to develop the 

overwhelming transmission skill because of its positive impact. 

Key words: CrossFit training, Spike serve, volleyball. 
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 :مشكلة البحث وأهميته

من األساليب الحديثة المستخدمة في االعداد البدني التي تعتمد على التنظيم الجيد والتنويع التدريب المتقاطع 
التي ال  العضالتمارسة أنشطة غير متصلة بصورة مباشرة بالنشاط التخصصي حيث تساعد في تنمية وم في األداء

 .ة في النشاط التخصصيالمجموعات العضلية العاملة وغير العامل اداءبكثرة لتحقيق التوازن في  اهمتس

 Cross Trainingإلى ظهور شكل تنظيمي حديثًا يطلق عليه التدريب المتقاطع "( 0111) حسنويشير 

يهدف إلى تحسين القدرات البدنية والفسيولوجية الخاصة بالنشاط من خالل استخدام أنشطة ورياضات ووسائل متعددة 
إلى  ييؤدو وتوظيف أجهزة وأدوات وتقنيات ذات صلة بالنشاط التخصصي وهذا ما قد يكسب الالعبين المتعة واإلثارة 

 .(01. ص) "ات الحالة التدريبية للرياضيينوالذي يؤثر بالسلب على مكون لتدريبالتخلص من نمطية ا

أن التدريب المتقاطع هو استخدام مختلف األنشطة لتحقيق تكيف شامل في "Walker (0110 )ويذكر ولكر 
النشاط الرياضي التخصصي حيث أنه يستخدم أنشطة خارج التدريبات التخصصية لتوفير راحة من تأثيرات التدريب في 

ي يتيح للعضالت واألوتار والعظام والمفاصل واألربطة استراحة قصيرة والعمل على تحقيق رياضة التخصص، األمر الذ
التوازن العضلي للرياضي، فهو وسيلة فعالة ليستريح الجسم من األنشطة الرياضية الخاصة العادية مع المحافظة على 

 (.08. ص) "المستوى البدني والفني

أن القدرات البدنية تلعب دورا هاما في ممارسة األنشطة "( 0115) ، عبد الخالق(0115)ويتفق كاًل من زهران 
، أداء المهارات األساسية عندالالعب  يعتمد عليهاألساس التي ا، فهي العالية الرياضية ياتالرياضية للوصول إلى المستو 

لو أي مهارة من مكون بدني أو فالمهارات الحركية تتطلب قدرات بدنية خاصة إلنجازها، فالواقع العملي يشير إلى أنه ال تخ
( 000. ص) "ل مهارةبك أكثر بل وتختلف المهارات الحركية في نوع النشاط الواحد من حيث المتطلبات البدنية الخاصة

 .(81. ص)

أن المهارات الحركية األساسية في الكرة الطائرة "( 0103)قميحة و ، نور الدين (0110)ويتفق كاًل من حسن 
حتاج الالعب إلى أدائها في جميع المواقف التي تتطلبها اللعبة حيث أنها تمثل العمود الفقري في الكرة هي الحركات التي ي

الطائرة، فبدونها ال يمكن ممارستها بصورة صحيحة أو أداء الخطط بشكل جيد، فيجب أن تكون تلك الحركات هادفة 
 .(3 .ص( )15 .ص) "قانونية واقتصادية حتى تسمح باستمرار اللعب في مواقفه المتعددة بطريقة

جعل الكرة في حالة اللعب بواسطة  هواالرسال أن "Neville (0991 )، نيفل (0991)فرج ويشير كاًل من 
او باي جزء ( مفتوحة او مغلقة)ويقوم بضرب الكرة باليد ( 0مركز )الالعب الذي يشغل المكان الخلفي االيمن في الملعب 

 .(03. ص) ،(00. ص) "من الذراع بهدف ارسالها وعبورها من فوق الشبكة الي ملعب الفريق المنافس
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أحد المهارات األساسية ذات ( الساحق)االرسال من اعلى مع الوثب إلى أن "( 0999) وطه يشير الوزيرو 
تحقيق النقاط، فيجب على العبي الكرة الطائرة أن يدركوا أن اإلرسال ليس  منالفريق ه يمكن بع الهجومي حيث أناالط

 الفريقحتى يتمكن ودقيقة،  مجرد عبور الكرة الشبكة ولكن يجب على العبي الفريق أن يجيدوا أداء اإلرسال بطريقة جيدة
 .ص) "إحراز النقاط من خالل اإلرسال، والعب اإلرسال يكون أداؤه مستقال وبدون التأثير من زمالئه والعبي الخصممن 
35). 

ومن خالل خبرة الباحث الميدانية كالعب وعمله في مجال التدريب الحظ انخفاض مستوي معظم ناشئي الكرة 
قدرتهم على مواصلة االداء  ضعف قوة االرسال وعدمهارات وبخاصة مهارة االرسال الساحق و الطائرة عند أداء بعض الم

بنفس الكفاءة طوال المباراة مما يفقد هذه المهارة سرعتها وقوتها، األمر الذي يتسبب في خسارة العديد من النقاط وعدم 
نمية العناصر البدنية الالزمة ألداء الناشئين بتة في مرحل مدربينالإحراز النقاط بالشكل المطلوب كما الحظ عدم اهتمام 

، مما دفع الباحث إلي القيام بدراسة لمحاولة التغلب علي هذا القصور من خالل تصميم االرسال الساحق بشكل جيد
 .ةاإلرسال الساحق لناشئي الكرة الطائر دقة أداء  برنامج تدريبي باستخدام التدريب المتقاطع والتعرف علي تأثيره على

اإلرسال الساحق لناشئي الكرة الطائرة، دقة أداء لتعرف على تأثير استخدام التدريب المتقاطع على يهدف البحث ل
وكذلك إمداد المدربين ببرنامج تدريبي مقنن وموضوع على أسس علمية مما قد يساهم في تطوير مستوى ناشئي الكرة 

 .في مصركرة الطائرة  حسين مستوىمما قد يساعد في تالطائرة بشكل خاص والعبين الكرة الطائرة بشكل عام 

 :البحث فااهد

 :إلى يهدف

 .تصميم برنامج تدريبي باستخدام التدريب المتقاطع وموضوع على أسس علمية -0

 .اإلرسال الساحق لناشئي الكرة الطائرةدقة أداء التعرف على تأثير استخدام التدريب المتقاطع على  -0

 

 :فروض البحث

دقـة توجد فروق دالة إحصائًيا بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي في  -0
 .اإلرسال الساحق لناشئي الكرة الطائرةأداء 

دقـة توجد فروق دالة إحصائًيا بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة لصالح القياس البعـدي فـي  -0
 .ساحق لناشئي الكرة الطائرةاإلرسال الأداء 

المجموعـة التجريبيـة تجربيـه لصـالح وال الضـابطة ةتوجد فروق دالة إحصائًيا بين القياسين البعدين للمجموعـ -3
 .اإلرسال الساحق لناشئي الكرة الطائرةدقة أداء في 
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ولصـالح المجموعـة توجد فروق في نسب التحسن بين القياسـين البعـديين للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة  -1
 .التجريبية

 :المصطلحات المستخدمة

 : التدريب المتقاطع

تسـاعد فـي تنميـة المجموعـات و  عبارة عن ممارسة أنشطة غير متصـلة بصـورة مباشـرة بالنشـاط التخصصـي"هو 
ط التخصصـي العضلية التي ال تستخدم بكثرة لتحقيق التوازن في عمل المجموعات العضلية العاملة وغير العاملة فـي النشـا

األمــر الــذي يقــي الالعبــين مــن اإلصــابة، كمــا أن عمليــة التغييــر فــي التــدريب تكــون محفــزًا نفســيًا لالعبــين ويحــافظ علــى 
 (.000. ص) "ممستوياته

 :الدراسات المرتبطة

فعاليــة االداء الخططــي  علــىتــأثير اســتخدام التــدريب المتقــاطع دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى " (0111) جويــد
العـب بـالفريق  01عينـة مكونـة مـن  المـنهج التجريبـي علـى، واسـتخدم الباحـث الهجومي لدي العبي الكرة الطائرة للضرب
ــة لفعاليــة اداء مهــارة الضــرب الهجــومي، المصــري ــا نتيجــة  ان النســبة المئوي ــأثرت إيجابي ــة الخاصــة بــه ت ــدرات البدني والق

 ".استخدام التدريب المتقاطع

التعرف على تأثير اسـتخدام التـدريب المتقـاطع علـى تنميـة بعـض دراسة هدفت إلى " (0110) وجويد جمال الدين
( 00)لمـنهج التجريبـي علـى عينـة عـددها ، واسـتخدما االقدرات البدنية وبعض المهارات االساسية لدي ناشئ الكـرة الطـائرة

ــامج  توصــل الباحثــان الــي تــأثير االيجــابي بــين التقــدم بالمســتوي البــدني والمســتوي، و ناشــئ المهــاري نتيجــة لتطبيــق البرن
 ".باستخدام التدريب المتقاطع التدريبي

تطـوير القـدرات الحركيـة تـأثير اسـتخدام التـدريب المتقـاطع علـى دراسة هدفت إلى التعرف علـى ( "0103)الراعي 
( 01)ى عينـة مـن علـ لمـنهج التجريبـيالخاصة وعالقته بدقـة الضـرب السـاحق لالعبـي الكـرة الطـائرة، واسـتخدم الباحثـان ا

سنة، وتوصل الباحث أن البرنامج التدريبي باستخدام التدريب المتقاطع أثر إيجابيًا على القـدرات  09العب كرة طائرة تحت 
 ". البدنية ودقة الضرب الساحق في الكرة الطائرة

 :إجراءات البحث

 :منهج البحث

ريبيـة واألخـرى ضـابطة وذلـك لمناسـبته لطبيعـة استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجمـوعتين إحـداهما تج
 .هذه الدراسة
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 :عينة البحث

تم تقسيمهم  بورسعيدسنة بنادي  08العب من العبي كرة الطائرة تحت ( 00)بالطريقة العمدية واشتملت على  هاتم اختيار 
( 1)العبين، كما استعان الباحث بعدد ( 1)إلى مجموعتين متكافئتين ومتساويتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وعدد كل مجموعة 

 . توصيف عينة البحث( 1)العبين من خارج عينة البحث األساسية ومن نفس المجتمع إلجراء الدراسة االستطالعية ويوضح جدول 

 (1)جدول 

 عينة البحث توصيف

 النوع عدد الالعبين العينة

 أساسية 6 المجموعة الضابطة

 أساسية 6 المجموعة التجريبية

 غير أساسية 6 عينة الدراسة االستطالعية

  14 اإلجمالي

 

 :تكافؤ عينة البحث

والعمـر التــدريبي قـام الباحـث بــإجراء عمليـات التكــافؤ بـين أفــراد عينـة البحـث فــي متغيـرات الســن والطـول والــوزن 
 .التكافؤ بين أفراد العينة( 0، 1، 5)وكذلك المتغيرات البدنية والمهارية وتوضح الجداول 

 (0)جدول 

 0ن=  0ن  (السن والطول والوزن والعمر التدريبي)متغيرات  داللة الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في
 =1 

 تالبيانا

 إلحصائيةا

 المتغيرات

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسطين

 قيمة

 ع س ع س (ت)

 21013 2112 2122 10134 2123 10144 (سنة ) السن     

 21422 1110 3120 102143 4142 102122 (سم ) الطول   

 21431 1122 4103 61143 3113 62143 (كجم ) الوزن  

 21440 2110 2103 3143 2132 3160 (سنة) العمر التدريبي 

 0.800( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)قيمة * 

 



 
 

527 
 

بـين  (التـدريب ووزن وعمر وطول سن)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات ( 0)يتضح من جدول 
عنــد مســتوى داللــة  الجدوليــة( ت)مــن قيمــة  أقــلالمحســوبة ( ت)أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة حيــث كانــت قــيم 

 .مما يدل على تكافؤ المجموعتين في هذه المتغيرات( 1.15)

 (3)جدول 

 1=  0ن=  0ن   البدنية  متغيراتالفي  داللة الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

 البيانات             

 اإلحصائية            

 االختبارات

 ال دف من االختبار
 وحدة
 القياس

الفرق  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

بين 

 المتوسطين

 قيمة

 ع س ع س (ت)

 الوثب العمودي
القوة المميزة 

 بالسرعة للرجلين
 21412 2132 1162 33143 2132 33133 سس

 الوثب العريض 
القوة المميزة 

 بالسرعة للرجلين
 21322 2133 1110 221110 1123 221132 سس

  7كرة طبية دفع 

 من الجلوس

القوة المميزة 

 بالسرعة للذراعين
 21606 2124 2112 3121 2112 3124 سس

 21623 2123 2111 3110 2113 3112 ث السرعة متر 78عدو 

 21311 2122 2112 11130 2123 11133 ث الرشاقة اختبار بارو 

 0.800( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)قيمة * 

 

بــين أفــراد المجمــوعتين البدنيــة  متغيــراتالعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي ( 3)جــدول  يتضــح مــن
ممـا يـدل علـى ( 1.15)عند مستوى داللة  الجدولية( ت)من قيمة  أقلالمحسوبة ( ت)التجريبية والضابطة حيث كانت قيم 
 .تكافؤ المجموعتين في هذه المتغيرات

  



 
 

528 
 

 (1)جدول 

 1=  0ن=  0ن (اإلرسال الساحق) المهاري متغيرال أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فيداللة الفروق بين 

 البيانات

 اإلحصائية

 االختبار

ال دف من 

 االختبار

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسطين

 قيمة

 ع س ع س (ت)

االرسال الساحق بسبع 

 مناطق

دقة االرسال 

 الساحق
13110 2123 13160 2132 2132 21363 

 0.800( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)قيمة * 

بـين أفـراد ( االرسـال السـاحق)المهـاري  متغيـرالعدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي ( 1)يتضح من جدول 
( 1.15)عنـد مسـتوى داللـة  الجدوليـة( ت)مـن قيمـة  أقلالمحسوبة ( ت)المجموعتين التجريبية والضابطة حيث كانت قيم 
 .مما يدل على تكافؤ المجموعتين في هذه المتغيرات

 :وسائل وأدوات جمع البيانات

 :واألدواتاألجهزة  :أوالً 

 .الوزنميزان طبي لقياس  -    .جهاز رستاميتر لقياس الطول -
 .أطواق وعالمات بالستيكية ملونة -     ملعب كرة طائرة -
 .شريط قياس -     .أطباق بالستيك -
 كرات طبية   - (.ثانية 0/0111)ساعة إيقاف  -
 صناديق وثب   -بارات حديد                                           -
 :المرجعي المسح: ثانياً 

لتحديد القدرات البدنية واختباراتها  وذلك الكرة الطائرة في العلمية والدراسات للمراجع مرجعي مسح بعمل الباحث قام
النسب  يوضح( 5) رقم والجدول (0)الخبراء مرفق  السادة على عرضها تم ثم اختبار دقة اإلرسال الساحق وكذلك لتحديد
 :اشترط فيهم ما يليخبراء  (0)وكان عددهم الخبراء،  السادة المئوية آلراء

  .طائرةكرة الالأن يكون حاصل على درجة الدكتوراه على األقل في مجال تدريب  -0
 .سنوات 01مدة ال تقل عن  طائرةكرة الالمجال تدريب  العمل في -0
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 (5)جدول 

 االرسال الساحقدقة أداء الخاصة بختبارات النسب المئوية آلراء السادة الخبراء حول اال

 النسبة التكرار االختبارات المتغيرات م

6 

 اختبارات دقة اإلرسال

 الساحق

 %47 7 اختبار االرسال من ثالث مناطق

 %53 4 اختبار االرسال من خمس مناطق 2

 %688 3 اختبار االرسال من سبع مناطق 7

حول القدرات البدنية الخاصة باإلرسال الساحق واختباراتها السادة الخبراء  نسب آراء (5)يتضح من جدول 
 .وفقا لقانون معنوية النسبةفأكثر لقبول المتغيرات وذلك % 01، وقد ارتضى الباحث نسبة واختبارات دقة االرسال الساحق

 :الدراسات االستطالعية

قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية لحساب المعامالت العلمية الختبار دقة االرسال الساحق على عينة  
العبين ( 1)سنة بنادي بورسعيد لحساب الثبات باإلضافة الى عينة أخرى مميزة قوامها  00العبين تحت ( 1)عددها 

الجمعة م حتى 8/1/0109 السبت أجريت هذه الدراسة خالل الفترة منبالفريق األول لنادي كابسي ببورسعيد، و 
 .م01/1/0109

 :معامالت العلمية لالختبار المستخدمال -

 :ثبات االختبار -أ

عادة قام الباحث بحساب معامل ثبات االختبار المهاري لقياس دقة اإلرسال الساحق عن طريق تطبيق  االختبار وا 
سنة بنادي بورسعيد حيث أجرى التطبيق األول يوم السبت من  00العبين تحت ( 1)تطبيقه على عينة قوامها 

يوضح معامل ثبات االختبار المهاري قيد ( 1)والجدول  م01/1/0109م ثم قام بإعادة التطبيق يوم الجمعة 8/1/0109
 .البحث
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 (1)جدول 

 1=  0ن=  0ن  اختبار دقة االرسال قيد البحثفي ( ر)حراف المعياري وقيمة المتوسط الحسابي واالن

 البيانات

 اإلحصائية

 االختبار

ال دف من 

 االختبار

 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول

 ع س ع س (ر)

االرسال الساحق بسبع 

 مناطق

دقة االرسال 

 الساحق
11160 1163 11143 1162 21164 

 0.800( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ر)قيمة * 

 

وهو معامل ارتباط عالي ( 1.918)أن معامل االرتباط الختبار دقة االرسال الساحق كانت ( 1)يتضح من جدول 
 .مما يدل على ثبات االختبار

 :المهاري صدق االختبار -ب

لقياس دقة اإلرسال الساحق وذلك بتطبيق قام الباحث باستخدام صدق التمايز للتأكد من صدق االختبار المهاري 
العبين ( 1)العبين بالفريق األول لنادى بورسعيد، ومجموعة غير مميزة من ( 1)هذا االختبار على مجموعة مميزة من 

 :يبين معامل صدق التمايز لالختبار المهاري قيد البحث( 03)سنة بنادي كابسي والجدول  00تحت 

 (0)جدول 

 1=  0ن=  0ن اختبار دقة االرسال الساحق قيد البحثفي ( ت)النحراف المعياري وقيمة المتوسط الحسابي وا

 البيانات        

 اإلحصائية           

 االختبار

ال دف من 

 االختبار

المجموعة 

 المميزة

المجموعة الغير 

 مميزة
الفرق بين 

 المتوسطين

 قيمة

 (ت)
 ع س ع س

االرسال الساحق بسبع 

 مناطق

االرسال دقة 

 الساحق
42160 2134 14122 2111 22160 161316 

 0.800( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)قيمة * 

ين تبين أفراد المجموعاختبار دقة االرسال الساحق جود فروق ذات داللة إحصائية في و ( 0)يتضح من جدول 
مما يدل ( 1.15)عند مستوى داللة  الجدولية( ت)من قيمة  أكبرالمحسوبة ( ت)حيث كانت قيم  مميزة والغير مميزةال

 .على صدق هذه االختبارات

 : التدريبيالبرنامج 
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 :هدف البرنامج

 ومعرفة مدى تأثيره علىمهارة اإلرسال الساحق تنمية استخدام التدريب المتقاطع ل يهدف البرنامج التدريبي إلى
 .سنة 08تحت  الطائرةكرة ال ناشئيل ء االرسال الساحقأدادقة 

 :المتقاطعأسس وضع برنامج التدريب 

   .مراعاة الهدف من البرنامج -

 .التدرج في حمل التدريب أثناء التنفيذ -

 .سنة( 08)مناسبة التمرينات المستخدمة للمرحلة العمرية تحت  -

 .لتنفيذ البرنامجالزمة مدى توافر األجهزة واألدوات ال -

 .بالقدر المناسب أثناء فترة التطبيقمرونة البرنامج  -

 .توافر عنصر التشويق للتمرينات داخل البرنامج -

 .مراعاة التشكيل المناسب لحمل التدريب من حيث الشدة والحجم والكثافة -

العلمية المتخصصة في الدراسات لمراجع و عمل مسح مرجعي لقام الباحث ب المتقاطع وإلعداد برنامج التدريب
برنامج والتدريبات المستخدمة فيه التحديد مكونات بصفة خاصة وذلك ل طائرةكرة الالب الرياضي بصفة عامة و مجال التدري

سنة ( 08)تحت  ناشئينللالمتقاطع برنامج التدريب  محتوىتحديد رأي الخبراء ل استمارة استطالعبإعداد  ثم قام الباحث
 .ضح نسبة أراء الخبراء حول البرنامج التدريبيتو ( 9)، (8)ثم قام بعرضها عليهم، والجداول ( 0)مرفق 
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 (9)جدول 

 :المستخدمة بالبرنامجات دريبتالنسبة المئوية آلراء الخبراء حول 

 النسبة المئوية رقس التدريب النسبة المئوية رقس التدريب

6 688% 62 688% 

2 688% 28 688% 

7 688% 26 688% 

4 688% 22 688% 

5 688% 27 688% 

0 688% 24 688% 

3 688% 25 688% 

0 688% 20 688% 

2 688% 23 688% 

68 688% 20 688% 

66 688% 22 688% 

62 688% 78 688% 

67 688% 76 688% 

64 688% 72 688% 

65 688% 77 688% 

60 688% 74 688% 

63 688% 75 688% 

 (2)لالستدالل على اسس التدريب مرفق *  688% 60

جراء إسنة مع  08تحت  لناشئينات لدريبالسادة الخبراء على مناسبة هذه التكل  إجماع (8)الجدول يتضح من 
 .ات في صورتها النهائيةدريبرائهم إلى أن أصبحت التقام الباحث بتعديلها وفقا آل ،اتدريببعض التعديالت على الت
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 (9) جدول

 :التدريبي لبرنامجمحتوى ا حول الخبراء آلراء المئوية النسبة

 النسبة المئوية عدد الموافقين العنصر م

 :مدة البرنامج العام لفترة اإلعداد 6

- -  أسبوع 62

 %688 3 أسابيع 0

- -  أسابيع 0

- -  أسابيع 4

 :عدد وحدات التدريب في األسبوع 2

- -  وحدات 0

- -  وحدات 5

 %22 2 وحدات 4

 %36 5 وحدات 7

 :زمن الوحدة التدريبية اليومية 7

 %00 0 دقيقة  628:  28

 %64 6 دقيقة  688:  08

- -  دقيقة  08:  08

 :عدد مرات التدريب المتقاطع في األسبوع 4

- -  وحدات 0

- -  وحدات 5

- -  وحدات 4

 %688 3 وحدات 7

5 
زمن أداء التدريب المتقاطع في وحدة 

 :التدريب اليومية

- -  دقيقة 78 – 28

 %36 5 دقيقة 48:  78

 %22 2 دقيقة 58:  48

- -  دقيقة 08:  58

- -  دقيقة 28:  08

- -  دقيقة 628:  28

0 
األحمال المناسبة للتدريب المتقاطع في 

 :البرنامج التدريبي

- -  متوسط

- -  فوق متوسط

 %53 4 أق  من األقصى

 %47 7 أقصي

وحدات أسبوعيا ( 3)ع بواقع ابيأس( 8)البرنامج لمدة اتفاق السادة الخبراء على أن يكون ( 9)يوضح الجدول 
دقيقة وشدة ( 11 - 31) التدريب المتقاطع بالوحدة التدريبية وزمندقيقة ( 001 - 91)وحدة التدريب اليومية الوزمن 

 .(أقصى -أقل من األقصى )األحمال للتدريب المتقاطع 
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 :الفترة الزمنية للبرنامج

 (01)جدول 

 التدريبي الفترة الزمنية للبرنامج

 الفترة الزمنية المحتوى م

 أسابيع 0 مدة البرنامج 6

 وحدات 7 عدد الوحدات خالل األسبوع 2

 وحدة 24 عدد الوحدات خالل مدة البرنامج 7

 دقيقة( 628 - 28) زمن الوحدة التدريبية اليومية 4

 دقيقة( 2008 - 2608) زمن الوحدات داخ  البرنامجإجمالي  5

 دقيقة( 48 – 78) زمن التدريب المتقاطع في وحدة التدريب 0

 دقيقة( 208 - 328) إجمالي زمن التدريب المتقاطع في البرنامج 3

 دقيقة (58 - 48) زمن تمرينات م ارية وتنافسية                                                      0

 دقيقة( 708 – 238) إجمالي زمن التدريب في األسبوع الواحد 2

 (00)جدول 

 :التوزيع الزمني لمكونات وحدة التدريب اليومية

 المكونات الزمن بالدقيقة عدد الوحدات الزمن الكلي بالدقيقة

 اإلحماء 65 24 708

 التدريب المتقاطع (48 – 78) 24 (208 - 328)

 تمرينات م ارية وتنافسية (58 – 48) 24 (6288 - 208) الجزء الرئيسي

 إجمالي الجزء الرئيسي (28 - 08) 24 (2608 - 6228)

 ال تام 5 24 628

 إجمالي الزمن دقيقة( 2008 - 2608)

 :الدراسة األساسية

 :القياس القبلي -0

 .م01/1/0109الجمعة يوم ( التجريبية والضابطة)أجرى الباحث القياس القبلي لمجموعتي البحث 
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 :تطبيق التجربة األساسية -0

تــــم تطبيــــق برنــــامج التــــدريب المتقــــاطع المقتــــرح فــــي البحــــث علــــى المجموعــــة التجريبيــــة خــــالل الفتــــرة مــــن 
 .م0/8/0109م حتى 05/1/0109

تبـدأ وتم تطبيق برنامج التـدريب باسـتخدام األسـلوب التقليـدي علـى المجموعـة الضـابطة فـي نفـس التوقيـت حيـث 
وحــدة التــدريب اليوميــة باإلحمــاء لكلتــا المجمــوعتين مــع بعضــهما ثــم يــتم الفصــل فيمــا بينهمــا لتقــوم المجموعــة التجريبيــة 
بتطبيق تـدريبات برنـامج التـدريب المتقـاطع وفـي نفـس الوقـت تقـوم المجموعـة الضـابطة بـأداء تمرينـات بدنيـة فقـط ثـم يـتم 

ل بـاقي مكونـات وحـدة التـدريب مـن التمرينـات المهاريـة والتنافسـية وصـوال إلـى الجمع بين المجمـوعتين مـرة ثانيـة السـتكما
 .الجزء الختامي لوحدة التدريب

 :القياس البعدي -3

م ثـم تـم جمـع 00/8/0109 االثنـين يـوم( والضـابطة التجريبيـة) البحـث لمجموعتي البعدي القياس أجرى الباحث
 .حصائياً البيانات وتنظيمها وجدولتها من أجل معالجتها إ

 :اإلحصائية تالمعالجا

 :ألجراء المعالجات اإلحصائية اآلتية SPSSاستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي 

 .المتوسط الحسابي -

 .االنحراف المعياري -

 .معامل االرتباط -

 ".ت"اختبار  -

 .نسبة التحسن -
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 :نتائج البحث

 :عرض النتائج -0

 (00)جدول 

 والبعدي القبلي المحسوبة بين القياسين "ت" وقيمة المعياري والفرق بين المتوسطين واالنحراف الحسابي المتوسط
       اختبار دقة االرسال الساحق في التجريبية للمجموعة

 1=ن  

 االختبارات م
وحدة 

 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين

قيمة 

 ع س ع س "ت"

6 
بسبع دقة االرسال الساحق 

 مناطق
 131613 16110 1121 31133 2123 13110 درجة

 0.105=  1.15الجدولية عند مستوى ( ت)قيمة * 

فـي  التجريبيـة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسـين القبلـي والبعـدي للمجموعـة( 00)يتضح من جدول 
ــارات جميــع متوســطات ــر مــن قيمــة " ت"قيمــة متغيــرات البحــث لصــالح القيــاس البعــدي، حيــث أن  اختب " ت"المحســوبة أكب

 .الجدولية

 (03)جدول 

 والبعدي القبلي المحسوبة بين القياسين "ت" وقيمة المعياري والفرق بين المتوسطين واالنحراف الحسابي المتوسط
       اختبار دقة االرسال الساحق في الضابطة للمجموعة

 1=ن 

 االختبارات م
وحدة 

 القياس

الفرق بين  قياس البعديال القياس القبلي

 المتوسطين

قيمة 

 ع س ع س "ت"

2 
دقة االرسال الساحق بسبع 

 مناطق
 41632 1132 4136 23110 2132 13160 درجة

 0.105=  1.15الجدولية عند مستوى ( ت)قيمة * 

فـي  التجريبيـة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة( 03)يتضح من الجدول  
ــارات جميــع متوســطات ــر مــن قيمــة " ت"متغيــرات البحــث لصــالح القيــاس البعــدي، حيــث أن قيمــة  اختب " ت"المحســوبة أكب

 .الجدولية
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 (01)جدول 

 للمجموعة البعديين المحسوبة بين القياسين "ت" وقيمة المعياري والفرق بين المتوسطين واالنحراف الحسابي المتوسط
       اختبار دقة االرسال الساحق في ةالتجريبية والضابط

 1=ن 

 االختبارات م
وحدة 

 القياس

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسطين

قيمة 

 ع س ع س "ت"

6 
دقة االرسال الساحق بسبع 

 مناطق
 31342 0758 4136 23110 1121 31133 درجة

 0.800=  1.15الجدولية عند مستوى ( ت)قيمة *

ـــين القياســـين البعـــديين للمجموعـــة( 01)يتضـــح مـــن الجـــدول   ـــة إحصـــائية ب ـــة  وجـــود فـــروق ذات دالل التجريبي
" ت"متغيــرات البحــث ولصــالح المجموعــة التجريبيــة، حيــث أن قيمــة  اختبــارات فــي جميــع متوســطات والمجموعــة الضــابطة

 .الجدولية" ت"المحسوبة أكبر من قيمة 

 (05)جدول 

اختبار دقة االرسال التجريبية والضابطة في  للمجموعتينى تحسن بين متوسطين القياسين البعدييننسبة الالفرق في 
 1=ن                                                                                      الساحق

 االختبارات م
وحدة 

 القياس

الفرق  الضابطة التجريبية

بين 

النسبتين 

% 

نسبة  بعدي قبلي

التحسن 

% 

نسبة  بعدي قبلي

التحسن 

% 
 س س س س

6 
دقة االرسال الساحق 

 بسبع مناطق
 13144 30104 23110 13160 31134 31133 13110 درجة

للمجمـوعتين التجريبيـة  بين متوسطين القياسـين البعـديين التحسن ةوجود فرق في نسب( 05)جدول من ال ضحتي
لصــالح المجموعــة التجريبيــة والتــي اســتخدمت البرنــامج التــدريبي المقتــرح أكبــر مــن نســب التحســن للمجموعــة و والضــابطة 

 .%(13144) التحسن ةفي نسب قالفر كانحيث ( باألسلوب التقليدي)الضابطة والتي استخدمت البرنامج التدريبي 

 :مناقشة النتائج -0

 :دقة االرسال الساحق اختبار والبعدي للمجموعة التجريبية فيمناقشة داللة الفروق بين القياسين القبلي  -0

الخاص بمقارنـة القيـاس البعـدي بالقيـاس القبلـي للمجموعـة التجريبيـة عـن وجـود فـروق دالـة ( 00)اظهر جدول 
 .قيد البحث اختبار دقة االرسال الساحقإحصائيا بين القياسين ولصالح القياس البعدي 
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تـم علـى عينـة البحـث التجريبيـة والـذي  أثـر بشـكل إيجـابي امج التدريب المتقاطع الذيالباحث ذلك إلى برن رجعوي
عـداد التـدريبات المتقاطعـة الخاصـة بالبرنـامج بدقـة و وضعه وفقًا لألسس العلمية وتم اختيـار و  بشـكل صـحيح التـدرج كـذلك ا 

، فالتدريب المتقاطع سـاعد الكرة الطائرةمرحلة السنية من ناشئي هذه اللته صعوبة التمرينات ومالئممن حيث شدة الحمل و 
 .على تطوير الجوانب البدنية المرتبطة بمهارة االرسال الساحق مما أثر إيجابيًا على دقته

اإلصـابة متنوع يهدف إلى الوقاية من ان التدريب المتقاطع برنامج تدريبي  إلى" Tanaka (0991) تناكاشير يو 
فــي لعبتــه األساســية، فهنــاك الكثيــر مــن  ء المهــاريداطــوير األتمــن ثــم البدنيــة و كــل عناصــر اللياقــة ويعمــل علــى تطــوير 
 .(0. ص) "إيجابي تأثيرما له من الرياضيين يستخدموه ل

 –القــوة )تــأثير إيجــابي علــى كــل مــن لــه تــدريب المتقــاطع أن ال إلــى"Zebriz (0101 )دراســة زيبريــز  يــرىكمــا 
 . "وهي عناصر هامه تساهم في تطوير المهارات الحركية (لمرونةا –السرعة  –التحمل  –المرونة  –الرشاقة 

حيـث ( 0103)، الراعي Zebriz (0101)، زيبريز (0111)جويد وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كاًل من 
 ."أن التدريب المتقاطع يؤثر بشكل إيجابي على القدرات البدنية والمهارية"أكدوا 

 :دقة االرسال الساحقختبار القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في امناقشة داللة الفروق بين  -0

الخاص بمقارنة القياس البعدي بالقياس القبلي للمجموعة الضابطة عن وجود فروق دالة ( 03)اظهر جدول 
 .قيد البحث اختبار دقة االرسال الساحقإحصائيا بين القياسين ولصالح القياس البعدي في 

العبـي المجموعـة  انتظـامإلـى التقدم ذلك  الباحثويعزي ويتضح من ذلك تقدم مستوي العبي المجموعة الضابطة 
سـتخدم طـرق وخطـوات التـدريب علـى المهـارات ي( باألسـلوب التقليـدي)البرنـامج التـدريبي المتبـع ، ففـي التـدريبات الضـابطة

ن يــؤدي إلــى تحســن مســتوى األداء، إال أن مقــدار أيبي البــد و األساســية وممــا ال شــك فيــه أن االنتظــام فــي أي برنــامج تــدر 
 .التحسن هو الفيصل بين تقدم البرنامجين

تـدريب نتظـام والعلـى أن اال "( 0115)، عبـد الخـالق (0999)، عبد البصير (0991)ويؤكد ذلك كاًل من عالوي 
 ".(011 ص،) ،(009 .ص) ،(013 .ص)باستمرار يؤدي إلى رفع مستوى أداء الالعب البدني والمهاري 

 :دقة االرسال الساحق اختبار مناقشة داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في -3

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين للمجموعة التجريبية والمجموعة ( 01)يوضح جدول 
 .قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية الساحقاختبار دقة االرسال الضابطة في 
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التدريب المتقاطع الذي كان له تأثير إيجـابي المجموعة التجريبية لبرنامج  استخدامإلى التقدم  ذلكالباحث  رجعوي
 الــذي تــم تنفيــذه علــى المجموعــة الضــابطة حيــث أن البرنــامج التــدريبي( باألســلوب التقليــدي)أكثــر مــن البرنــامج التــدريبي 

 .اإلرسال الساحقدقة  كبير في تنمية همت بشكلوالتي سا مهارية وبدنية ومختلفة المقترح اشتمل على تدريبات متنوعة

حيـث اكـدت هـذه  (0103) راعي، ال(0110)وجويد ، محمد (0111)وتتفق هذه النتائج مع نتائج كاًل من جويد 
 ."البدنية والمهارية أكثر من برنامج التدريب التقليديان التدريب المتقاطع أثر إيجابيًا على القدرات "الدراسات 

 :دقة االرسال الساحقختبار مناقشة نسبة التحسن بين القياسين البعديين للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ا -1

ــامج ( 05)يوضــح جــدول  ــي اســتخدمت البرن ــة والت ــي نســب التحســن لصــالح المجموعــة التجريبي وجــود فــروق ف
ــامج  ــي اســتخدمت البرن ــر مــن نســب التحســن للمجموعــة الضــابطة والت التــدريبي المقتــرح باســتخدام التــدريب المتقــاطع أكب

 .االرسال الساحق دقة اختبار نمتوسطا بين( 03.81)التحسن  ةنسب كانتحيث ( باألسلوب التقليدي)التدريبي 

الباحث هذا التحسن إلى فعالية البرنامج التـدريبي المقتـرح باسـتخدام التـدريب المتقـاطع الـذي كـان لـه أثـر  رجعوي
الذي تم تنفيذه على المجموعة الضابطة ( باألسلوب التقليدي)إيجابي على المجموعة التجريبية أكثر من البرنامج التدريبي 

 .متنوعة وتمرينات مهارية بدنيةاشتمل على تدريبات تم وضعة بأسلوب علمي ومقنن و  المقترح حيث أن البرنامج التدريبي

، Zebriz (0101)، زيبريز (0110)وجويد ، محمد (0111)ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كاًل من جويد 
الكرة الطائرة أكثر من  أن التدريب المتقاطع حسن من القدرات البدنية والمهارية لالعبي"حيث أكدوا ( 0103) راعيال

 ."التدريب التقليدي
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 :االستنتاجات

ينـــة البحـــث توصـــل عالبحـــث وفـــي ضـــوء المعالجـــات اإلحصـــائية وتحليـــل نتـــائج  تســـاؤالتفـــي ضـــوء أهـــداف و 
 :الباحث إلى االستنتاجات التالية

كانـت هنـاك فروقـا دالـة اإلرسـال السـاحق حيـث فـي اختبـار دقـة أظهر برنامج التدريب المتقاطع تأثيرًا ايجابيا  -0
 .إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي

اإلرسـال السـاحق في اختبـار دقـة  أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروقا دالة إحصائيا بين القياسين البعديين – 0
 .للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية

اإلرسال الساحق ولصالح المجموعـة اختبار دقة  التحسن في ةت نتائج البحث عن وجود فروق في نسبأظهر  -3
 .التجريبية

 :التوصيات

 :بناءًا على ما أوضحته االستنتاجات التي تم التوصل إليها في هذا البحث يوصى الباحث بما يلي

ــدري( 00)مــدربي الناشــئين تحــت  – 0 ــد تــدريب ســنة بضــرورة اســتخدام برنــامج الت ــاطع قيــد البحــث عن ب المتق
 .العبيهم لما له من تأثير إيجابي

مهـارة االرسـال السـاحق لمـا لـه مـن تـأثير  استخدام التدريب المتقاطع المستخدم في البرنامج المقتـرح لتنميـة -0
 .إيجابي

ــأثير إيجــابي علــى  -3 ــه مــن ت تنميــة القــدرات االهتمــام باســتخدام التــدريب المتقــاطع خــالل فتــرات االعــداد لمــا ل
 .البدنية

يوصى الباحث الباحثين في مجال تدريب الكرة الطائرة بصفة عامة والناشئين بصفة خاصة على إجراء مزيد  – 1
 . من الدراسات العلمية عن تأثير التدريب المتقاطع على عناصر اللياقة البدنية والمهارات األخرى في الكرة الطائرة
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