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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل العالقة بني بع�ض القيا�سات اجل�سمية وبع�ض عنا�رص
اللياقة البدنية ودقة �أداء املهارات الهجومية� ،إذ مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي بالأ�سلوب
امل�سحي ومت اختيار عينة الدرا�سة من العبي منتخب كلية الرتبية الريا�ضية بجامعة
الريموك يف لعبة الكرة الطائرة ،وقد بلغت عينة الدرا�سة ( )20العبا ،ميثلون ن�سبة
( )%80من املجتمع الأ�صلي.
ومت �إجراء االختبارات البدنية والقيا�سات اجل�سمية خالل املدة من ()2009/4/19
ولغاية ( )2009/4/29يف ال�صالة الداخلية لكلية الرتبية الريا�ضية بجامعة الريموك.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل ظهور ارتباط طردي ذي قيمة �إح�صائية بني القوة االنفجارية
للذراعني ،وكل من طول اجل�سم ،ووزن اجل�سم ،وطول الذراع ،و�إىل ظهور ارتباط عك�سي
ذي قيمة �إح�صائية بني القوة االنفجارية للرجلني ،وكل من وزن اجل�سم ،وطول الذراع.
وقد �أو�صى الباحث ب�رضورة اهتمام املدربني يف الكرة الطائرة ب�إجراء االختبارات
لالعبني وب�صورة دورية للتعرف على م�ستواهم ومدى تقدمهم با�ستمرار.
الكلمات املفتاحية :القيا�سات اجل�سمية ،عنا�رص اللياقة البدنية.
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The Relationship Among Certain Anthropometric Measurements
and Physical Fitness Elements and the Precision of
Doing Attacking Skills for Volleyball Players
Dr. Ahmad A. Okor
Faculty of Physical Education
Yarmouk University

Abstract
The study aimed at identifying the relationship among certain anthropometric measurements and Physical fitness elements and the precision of doing
attacking skills for volleyball players. The researcher used the descriptive approach; survey method. The study sample was (20) players, which is (80%) of
the study community.
Anthropometric Measurements and Physical tests were conducted during
the period (19/4/2009)-(29/4/2009), in the gymnastics hall at Al-Yarmouk
University.
The study results showed that there was a statistical regular sequence relation between the hand explosive power and each of height of body, weight of
body and length of arm. Also there was statistical contrasting relation between
the leg explosive power and each of weight of body and length of arm.
The researcher recommended that teachers and trainers of volleyball should
conduct such physical and anthropometric tests periodically for players to
identify their progress level.
Key words: anthropometric measurements, physical fitness elements.
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املقدمة

�إن التقدم احلا�صل يف خمتلف العلوم الريا�ضية يرجع �إىل التخطيط العلمي املربمج

وفق �أ�س�س علمية �صحيحة م�ستندة �إىل نتائج البحوث والدرا�سات التي مت �إجرا�ؤها من قبل
العلماء ،التي �أدت �إىل تق�صي نقاط القوة وال�ضعف يف العملية التدريبية نتيجة ا�ستخدام

�أ�ساليب القيا�س والتقومي والعمل على عالجها لت�صحيح عملية التدريب والتدري�س من

خالل اتباع الأ�سلوب العلمي ال�صحيح يف اختيار الالعبني الذين ميتلكون قيا�سات ج�سمية
ت�ساعدهم يف �أداء املهارة بكل كفاءة واقتدار.

وتعد املوا�صفات اجل�سمية �أحد العوامل املحددة لطبيعة الن�شاط الريا�ضي للو�صول �إىل

امل�ستوى العايل وذلك ح�سب متطلبات طبيعة اللعبة التي تتطلب قيا�سات ج�سمية معينة

حيث يذكر جارد (� )Gard, 1996أن القيا�سات اجل�سمية هي �أحد املكونات الأ�سا�سية ملفهوم
اللياقة البدنية ف�ضال عن اللياقة الوظيفية وامليكانيكية والنف�سية لكفاءة �أداء املهارات التي

ت�ؤدي �إىل مالءمة تركيب اجل�سم لأداء العمل املطلوب ،و�أن �أداء الريا�ضي الذي يكون �ضعيفا ً

يف املناف�سات يعود �إىل الناحية الت�رشيحية والوظيفية واللياقة البدنية التي ت�ؤدي �إىل ظهور
ق�صور وا�ضح عند ريا�ضي ميتلك مظاهر ت�رشيحية �أكرث لياقة لنوع اللعبة التخ�ص�صية.
ويعرف فرانك و�سيلز ( )Frank & Sils, 1980القيا�س اجل�سمي ب�أنه هو العلم الذي يبحث
ّ

يف قيا�س �أجزاء ج�سم الإن�سان من اخلارج والتي تتمثل يف توحيد �أو�ضاع القيا�س للأفراد
والتحديد الدقيق للنقاط الت�رشيحية للج�سم والت�أكد من دقة املقايي�س والأدوات امل�ستخدمة

يف القيا�س وا�ستخدام الطرق االح�صائية املنا�سبة عند معاجلة البيانات.وي�شري ك ٌّ
ل من اخللف
واخل�صاونة (� )2009إىل �أهمية القيا�سات اجل�سمية يف العملية التدريبية من خالل الت�شخي�ص
والت�صنيف ومتابعة التقدم وو�ضع الدرجات املعيارية التي ت�ساهم يف اختيار الالعبني وفق

�أ�س�س علمية �إذ تعد القيا�سات اجل�سمية من اخل�صائ�ص الفردية التى ترتبط بدرجة عالية

بتحقيق الإجناز العايل الرتباطها بالقدرات البدنية اخلا�صة مما يعطي فر�صة كبرية يف تنفيذ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املهارة ب�شكل جيد و�صحيح .ويرى عذاب وعكلة (� )2009أن القيا�سات اجل�سمية حتتل مكانا

العالقة بني �شكل اجل�سم و�أداء البدين ،فالقيا�سات اجل�سمية هي من املتطلبات التى تو�صل
الريا�ضي �إىل امل�ستوى العايل من اللياقة البدنية �إذ �إنة يف حالة ت�ساوي جميع العوامل الأخرى

ف�إن الفرد الالئق ت�رشيحيا يتفوق على الفرد الغري الالئق ت�رشيحيا.

وتعد القيا�سات اجل�سمية والبدنية من �أهم الدالالت اخلا�صة لالرتقاء بالالعبني بالكرة

الطائرة احلديثة �إذ يبنى عليها و�صول الالعبني �إىل امل�ستويات العليا ،مما يزيد من �أهميتها

وعالقتها الإيجابية بالعديد من القدرات احلركية وم�ؤ�رشات التفوق.وهي لعبة �رسيعة ذات
قيا�سات ج�سمية عالية ومتطلبات بدنية حا�صة ت�ؤهل الالعب اىل �أداء اخلطة التي ي�ضعها

املدرب طول مدة املباراة مما يني االعتماد على الأ�ساليب احلديتة يف عملية االنتقاء.

وي�شري ميلو�سالف (� )Miloslav, 2001أن ارتباط القيا�سات اجل�سمية له عالقة م�ؤثرة

وفعالة بالأداء البدين واملهاري لالرتقاء باللعبة التخ�ص�صية والو�صول �إىل امل�ستوى العايل

ف�ضال عن توفري اجلهد والوقت واملال ك�أ�س�س �صحيحة الختيار الالعبني.

ويرى وليم (� )William, 2006إىل �أن لعبة الكرة الطائرة واحدة من الفعاليات الريا�ضية

حظيت بالتقدم والتطور الختيار الالعبني وفق �أ�س�س علمية م�ستندة على جمموعة من

اجلوانب البدنية واجل�سمية واملهارية والوظيفية والنف�سية و�صوال ً �إىل �أعلى م�ستوى ممكن
من خالل �إعداد الفرد املمار�س للن�شاط الريا�ضي و�صوال �إىل �أعلى م�ستوى ممكن وخا�صة بعد
التعديالت التي طر�أت على قانون اللعبة.

وت�شري ك ٌّ
ل من ال�شيخلي والزهريي (� )2007إىل �أن لعبة الكرة الطائرة من الألعاب الفرقية

التي حتتاج �إىل امتالك �صفة القوة االنفجارية ،والتي تعتمد على اجلوانب اجل�سمية والبدنية
والوظيفية لأداء املهارة مب�ستوى عا ٍل للو�صول �إىل نتائج ذات طابع متقدم يف الأداء الذي يرتكز
على حت�سني اللياقة البدنية العامة ،واخلا�صة للمجموعات الع�ضلية التي ت�شرتك يف الأداء

احلركي ف�ضال عن زيادة فاعلية الأجهزة احليوية لالعب مما ي�ساعد على االقت�صاد يف اجلهد
املبذول.

وي�شري الفاخر (� )2006إىل �أنه كلما كانت اللياقة البدنية ،والقيا�سات اجل�سمية عالية.

�أ�صبحت القدرة على �أداء الواجبات املهارية ،واخلططية �أف�ضل لال�ستفادة الكاملة من ال�صفات

املختلفة ملكونات اللياقة البدنية ،وارتباطها بالأداء املهاري وتوجيهها نحو ممار�سة نوع الريا�ضة
املنا�سبة.
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و�أكد اجلميلي ( )2002على ارتباط اللياقة البدنية اخلا�صة بالقيا�سات اجل�سمية ،فعلى
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�سبيل املثال يحتاج العب الكرة الطائرة �إىل قفزات عديدة عند تنفيذه خمتلف املهارات
الأ�سا�سية بالكرة الطائرة� ،إذ ي�ستطيع الالعب يف املباراة الواحدة تنفيذ ما يزيد عن ()200

قفزة ومن ثم يحتاج �إىل قدرة انفجارية عالية لع�ضالت الرجلني التي ت�ساعد على الوثب عاليا
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن لعبة الكرة الطائرة هي ثاين �أ�رسع لعبة يف العامل بعد كرة ال�سلة لذا

فهي تتطلب م�ستوى عاليا ً من اللياقة البدنية وبخا�صة �صفة القوة االنفجارية.

ويذكر احل�سن (� )2008أن التدريب الريا�ضي املربمج على �أ�س�س علمية �صحيحة م�ستندة

على االنتقاء ال�صحيح لالعبني وفق الأ�س�س اجل�سمية والبدنية �سوف ي�ؤدي �إىل ت�أثري فعال يف
ثم ي�ؤدي اىل حدوث تغريات يف ن�سبة الدهون
النمو الطويل والعر�ضي للج�سم و�أجزائه ،ومن َّ
ووزن اجل�سم والألياف الع�ضلية مما ينعك�س �إيجابيا على النمو الطويل للج�سم.

وت�شري درا�سة �شيماء (� )2007إىل �أن هناك عالقة عالية طردية بني القوة االنفجارية للذراعني

والرجلني والأداء املهاري لل�رضب ال�ساحق ملا تتميز بالقوة والتوافق و�رسعة رد الفعل التي

تعتمد على اللياقة البدنية العالية لالعبني ف�ضال عن عامل الطول الكلي للج�سم.

ويذكر رايت (� )Wright, 1999أن هناك عالقة جيدة بني الوزن والقوة الع�ضلية لتنفيذ

املهارة باقت�صادية اجلهد املبذول.

ٍّ
وكل
و�أكدت درا�سة ال�شوك ( )1998على �أن هناك عالقة ارتباط قوية بني القوة االنفجارية

من �أطوال اجل�سم وحميط الع�ضد وعر�ض الكتفني وال�صدر ،و�إىل ارتباط عا ٍل ما بني ال�رسعة
ٍّ
وكل من وزن اجل�سم وعر�ض الكتفني و�أو�صت الدرا�سة باعتماد املعايري وامل�ستويات
االنتقالية

للم�ؤ�رشات البدنية وللمهارات الأ�سا�سية بالكرة الطائرة.

ٍّ
وكل من حميط ال�صدر
وي�شري زكي (� )1997إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني املرونة

وعر�ض الكتفني وكذلك وجود عالقة ارتباطية عالية طردية ما بني القوة االنفجارية و�أطوال

اجل�سم وحميطاتة وتعمل مهارة ال�رضب ال�ساحق على تطوير القوة االنفجارية لع�ضالت

الرجلني والذراعني وفق متطلبات اللعبة التخ�ص�صية مما ينعك�س �إيجابيا على الأداء .ويف

درا�سة �أجراها ملريولبارث ( )Muller & Labarthe, 1999ملعرفة تاثري املتغريات اجل�سمية

املختارة يف ن�سبة الدهون والن�سبة اخلالية من الدهون ،فقد �أظهر التحليل العاملي عاملني
�أ�سا�سيني �أولهما عامل ن�سبة الدهون الذي لة �أهمية كبرية يف حتديد قيا�سات املحيطات
والوزن والأعرا�ض وحتديد �سمك الدهون� ،أما العامل الثاين فهو عامل النمو اخلطي الذي
�ساهم م�ساهمة كبرية يف الأطوال وخا�صة طول الذراع والطول من و�ضع اجللو�س ،كما مت

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التنب�ؤ بالن�سبة اخلالية من الدهون من خالل حتديد عوامل القيا�سات اجل�سمية التي �أكدت �أن
اخلا�صة لالعبني.

م�شكلة الدرا�سة

�إن تطور لعبة الكرة الطائرة احلديثة وارتباطها بعامل ال�رسعة ،والقوة االنفجارية لع�ضالت

الذراعني والرجلني واخلداع يف �أداء املهارات والتحركات داخل امللعب ،يفر�ض على الالعبني

اال�ستجابة املبا�رشة وال�رسيعة والدقة يف تنفيذ الواجب احلركي ب�صورة جيدة واحلفاظ على

هذا امل�ستوى من الأداء لأطول فرتة زمنية ممكنة ،ومن خالل متابعة الباحث للعبة الكرة
الطائرة وتدريبه وتدري�سه �إيّاها ،وجد �أن �أ�س�س اختيار الالعبني ملنتخب الكلية يفتقر �إىل

االلتزام باملوا�صفات اجل�سمية والبدنية املثالية مما �أدى اىل �إفتقار الالعبني �إىل القوة االنفجارية

لع�ضالت الرجلني والذراعني و�إ ّن الريا�ضي الذي ال ميتلك القيا�سات اجل�سمية املنا�سبة لنوع
الن�شاط الذي ميار�سه �سوف يتعر�ض �إىل م�شاكل بدنية وف�سيولوجية ،وت�ؤدي �إىل بذل املزيد من

اجلهد والوقت يفوق ما يبذله الريا�ضي الذي ميتاز بقيا�سات ج�سمية ت�ؤهله للو�صول �إىل الإجناز
املطلوب.ولعدم اهتمام الربامج التدريبية بالقيا�سات اجل�سمية يف عملية �إجراء االختبارات

التي ميكن من خاللها التعرف �إىل م�ستويات الالعبني وك�شف نقاط ال�ضعف لديهم وحماولة
معاجلتها لال�ستفادة من توجية الالعبني لنوع املهارة املنا�سبة على ا�سا�س ال�صفات البدنية

باالعتماد على القيا�سات اجل�سمية لذلك ارت�أى الباحث ت�سليط ال�ضوء على هذه امل�شاكل

وحماولة �إيجاد ال�سبل العلمية الكفيلة ملعاجلتها خدمة للعملية التدريبية.

�أهداف الدرا�سة

 .1التعرف على م�ستوى القيا�سات اجل�سمية وعنا�رص اللياقة البدنية ودقة �أداء املهارات

الهجومية لدى العبي الكرة الطائرة.

 .2معرفة العالقة بني القيا�سات اجل�سمية وبع�ض عنا�رص اللياقة البدنية ودقة �أداء املهارات

الهجومية لالعبي الكرة الطائرة؟

ت�سا�ؤالت الدرا�سة

 .1ما هو م�ستوى القيا�سات اجل�سمية وعنا�رص اللياقة البدنية ودقة �أداء املهارات الهجومية

لدى العبي الكرة الطائرة؟
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 .2ما هي العالقة بني القيا�سات اجل�سمية وبع�ض عنا�رص اللياقة البدنية لدى العبي الكرة
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الطائرة؟

 .3ما هي العالقة بني القيا�سات اجل�سمية ودقة �أداء املهارات الهجومية لدى العبي الكرة

الطائرة؟

�أهمية الدرا�سة

للداللة على �أهمية القيا�سات اجل�سمية والبدنية �أُ
جريت كثري من الدرا�سات العلمية.
ْ

التي ك�شفت نتائجها عن �أن هناك عالقة ارتباط عالية ما بني القيا�سات اجل�سمية واللياقة
البدنية والتي �أجمعت جميعها وفق هذه الأ�س�س الختيار الالعبني النا�شئني واالهتمام
بالفئات العمرية املختلفة التي ت�ؤدي �إىل تنمية الفرد باالرتقاء بالنواحي البدنية وت�ساهم
يف اال�ستعداد املهني لتلبية احتياجات الطلبة لأنف�سهم مما جتعل من الفرد يتمتع ب�صحة

�أف�ضل وحت�سن يف القوام اجليد لدى الطلبة ها�ستد (.)Hasted, 2002

و�أ�شارت درا�سة اخل�صاونة (� )2006إىل �أن هناك عالقة �إيجابية عالية بني متغري قوة

الع�ضالت للرجلني وبني القيا�سات اجل�سمية (طول الفخذ ،والطول الكلي للرجلني ،والوزن) و�أن
املتغري الوحيد امل�ساهم يف قوة القب�ضة كان متغري حميط ال�ساعد .لذا ف�إن مالءمة الالعبني

ملمار�سة املهارة املطلوبة يعتمد على مدى مالءمة تركيب اجل�سم باالعتماد على القيا�سات
اجل�سمية واللياقة البدنية .وتكمن �أهمية الدرا�سة يف ت�سليط ال�ضوء على العالقة بني

القيا�سات اجل�سمية وبع�ض عنا�رص اللياقة البدنية ودقة �أداء املهارات الهجومية يف لعبة

الكرة الطائرة من خالل اتباع الأ�سلوب العلمي ال�صحيح يف عملية اختيار الالعبني وفق
ا�سرتاتيجية التدريب والقيا�س والتقومي ويتفق ك ٌّ
ل من خما�س ( )2007واملفتي ( )1996يف �أن
الو�صول �إىل امل�ستويات العليا يتطلب من العب الكرة الطائرة �إعدادا بدنيا ومهاريا وخططيا

ف�ضال عن القيا�سات اجل�سمية التي تدعم الواحدة منها الأخرى يف �أداء الواجبات املطلوبة
منه طوال مدة املباراة .لذلك ارت�أى الباحث �إجراء هذه الدرا�سة �إ�سهاما منه يف عملية اختيار

الالعبني وفق �أ�س�س علمية �صحيحة لتحقيق الأهداف املو�ضوعة .ملا لها من دور مهم وفعال
يف حت�سني املتطلبات البدنية واملهارية لدى لالعبني الكرة الطائرة.

جماالت الدرا�سة

 .1املجال الب�رشي :العبو منتخب كلية الرتبية الريا�ضية بجامعة الريموك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .2املجال الزمني :املدة ( )2009/4/19ولغاية (.)2009/4/29
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م�صطلحات الدرا�سة

القيا�سات اجل�سمية :هي العلم الذي يقي�س اجل�سم الب�رشي و�أجزاءه وي�شري �إىل �أنه ي�ستخدم

لدرا�سة تقييم الإن�سان و�إظهار االختالفات الرتكيبية فيه وتت�ضمن :اجل�سم ،والذراع ،والع�ضد،
وال�ساعد ،وال�ساق ،والكف ،واجلذع ،والرجل ،والفخذ ،والقدم ،والوزن والأعرا�ض واملحيطات
والأعماق (.)Mathews, 2004

ال�صفات البدنية :هي القدرة �أو الكفاءة على �إجناز عمل معني ويحتاج �إىل جمهود عقلي مبا
يتوافق مع ال�صفات البدنية التي تت�ضمن القوة االنفجارية للأطراف العليا وال�سفلى واملرونة

و�رسعة رد الفعل والر�شاقة والتحمل الع�ضلي (اخلطيب.)2000 ،

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي وبالأ�سلوب امل�سحي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة.

عينة الدرا�سة

مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة العمدية� ،إذ تكونت من ( )20العبا من �أ�صل ( )25العبا،

ميثلون منتخب كلية الرتبية الريا�ضية بجامعة الريموك ،ميثلون ن�سبة ( )%80من املجتمع
مو�ضح باجلدول رقم (.)1
الأ�صلي وكما هو
ٌ

املتغريات
الطول
العمر
الوزن

اجلدول رقم ()1
خ�صائ�ص �أفراد عينة الدرا�سة
املتو�سط احل�سابي
وحدة القيا�س
182.8
�سم
20.50
�سنة
74.50
كغم

�أدوات الدرا�سة

� -ساعة توقيت �إلكرتونية عدد (.)3

 -ميزان طبي لقيا�س الطول والوزن.

االنحراف املعياري
2.98
2.41
3.59
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 .3املجال املكاين :ال�صالة الداخلية لكلية الرتبية الريا�ضية  -جامعة الريموك.
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� -رشيط قيا�س.
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 -ملعب الكرة الطائرة قانوين (9 ×18مرت).

 ا�ستمارة خا�صة لت�سجيل نتائج القيا�سات اجل�سمية والبدنية واملهارية يف لعبة الكرةالطائرة.

القيا�سات اجل�سمية

مت ا�ستخدام القيا�سات الآتية :طول اجل�سم ،ووزن اجل�سم ،وطول الذراع ،وطول الطرف

ال�سفلي ،وطول اجلذع مع الر�أ�س.

�أوالً :االختبارات البدنية (ح�سانني وعبداملنعم)1997 ،

االختبار الأول :اختبار �رسعة العدو ( )30مرت.

الغر�ض من االختبار :قيا�س ال�رسعة االنتقالية.

طريقة �إجراء االختبار :يقوم الالعب ب�أخذ و�ضع البداية الطائرة العالية � ،إذ يقوم الالعب بقطع
م�سافة (30مرت) وب�أق�صى �رسعة ممكنة ويعطي لكل العب حماولتني ت�سجل �أف�ضلهما.

االختبار الثاين :رمي الكرة الطبية زنة ( )2كيلوجرام باليدين من فوق الر�أ�س ومن و�ضع

الوقوف.

الهدف من االختبار قيا�س القوة االنفجارية لع�ضالت الذراعني.

طريقة �إجراء االختبار :يقف الالعب خلف اخلط والكرة الطبية حممولة باليدين من فوق
الر�أ�س ويحاول الالعب رمي الكرة لأبعد م�سافة ممكنة دون �أخذ �أية خطوة للأمام ،لكل العب

ثالث حماوالت ي�سجل له �أف�ضلها ،بحيث حت�سب امل�سافة من احلافة الأمامية للقدمني و�أقرب
نقطة ت�ضعها الكرة على الأر�ض.

االختبار الثالث :القفز العمودي من الثبات

الغر�ض من االختبار قيا�س القوة االنفجارية لع�ضالت الرجلني.

�أدوات االختبار حائط �أمل�س مدرج بدرجات حتى (3.60مرت).

طريقة �إجراء االختبار :يقف الالعب مم�سكا بقطعة طبا�شري ويرفع ذراعه احلاملة للطبا�شري

ويحدد عالمة التدريجات املوجودة على احلائط وذلك من و�ضع الوقوف اجلانبي بعدها يقوم
املخترب مبرجحة الذراعني �إىل الأ�سفل واخللف مع ثني اجلذع �إىل الأمام و�إىل الأ�سفل وثني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الركبتني بو�ضع زاوية قائمة� ،إذ يقوم الالعب مبد الركبتني والدفع بالقدمني معا للقفز �إىل
بني طول الالعب املخترب مع ذراعه من و�ضع الوقوف اجلانبي �إىل قيمة �أعلى نقطة و�صل �إليها

بالقفز ويعطي لكل خمترب ثالث حماوالت حت�سب له الأف�ضل على �أن يكون القفز من و�ضع
الثبات.

االختبار الرابع :اجلري املتعرج

الغر�ض من االختبار :قيا�س الر�شاقة (10×4مرت)

طريقة �إجراء االختبار :يقف الالعب خلف خط البداية وعند �سماع ال�صافرة يقوم باجلري

ب�أق�صى �رسعة �إىل اخلط املقابل ليتجاوزه بكلتا قدميه ثم ي�ستدير ليعود مرة �أخرى ليتخطى

خط البداية بنف�س الأ�سلوب ،ثم يكرر هذا العمل مرة �أخرى� ،أي �أن املخترب يقطع م�سافة ()40
مرت ذهابا ً واياباً.

الت�سجيل :ي�سجل الالعب الزمن الذي يقطعه يف جري امل�سافة املحددة (10×4مرت) من حلظة

خط البداية بعد �أن يكون قطع م�سافة (40مرت) ذهابا ً
َّ
البدء حتى جتاوزه

وقد اختار الباحث جمموعة من االختبارات ذات ال�رشوط العلمية التي اتفق عليها اخلرباء

والتي تهدف �إىل قيا�س عنا�رص اللياقة البدنية كما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
االختبارات البدنية املختارة والهدف منها
وحدة
الهدف من االختبار
ا�سم االختبار
القيا�س
ثانية
قيا�س ال�سرعة االنتقالية
عدو ( 30م) من البداية الطائرة
مرت
قيا�س القوة االنفجارية للذراعني
رمي الكرة الطبية زنة ( 2كغم) باليدين
قيا�س القوة االنفجارية للرجلني �سنتميرت
القفز العمودي من الثبات
ثانية
قيا�س الر�شاقة
الرك�ض املتعرج (10×4م)

ثبات
�صدق
االختبار االختبار
0.93
0.84
0.90
0.79
0.91
0.82
0.87
0.76

ثانياً :االختبارات املهارية امل�ستخدمة يف الدرا�سة

االختبار الأول :قيا�س دقة مهارة ال�رضب ال�ساحق

الغر�ض من االختبار :قيا�س دقة مهارة ال�رضب ال�ساحق من املنطقة االمامية.

موا�صفات الأداء :يقوم املخترب ب�أداء مهارة ال�رضب ال�ساحق من مركز ( )4ويقوم املدرب بالإعداد

من مركز ( )3وعلى املخترب �أداء خم�س �رضبات �ساحقة يف االجتاه امل�ستقيم على املرتبة ،وبذلك

تكون الدرجة العظمى ( )20درجة.
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ال�شكل رقم ()1
يو�ضح اختبار دقة مهارة ال�رضب ال�ساحق من املنطقة الأمامية
الت�سجيل

 )4( -نقاط لكل �رضبة �ساحقة �صحيحة ت�سقط فيها الكرة على املربع.

 )3( -نقاط لكل �رضبة �ساحقة �صحيحة ت�سقط فيها الكرة على منطقة (�أ).

 -نقطتان لكل �رضبة �ساحقة �صحيحة ت�سقط فيها الكرة على منطقة (ب).

 نقطة واحدة لكل �رضبة �ساحقة �صحيحة ت�سقط فيها الكرة على منطقة (ج).االختبار الثاين :قيا�س تكرار حائط ال�صد (ح�سانني وعبد املنعم.)1997،

الغر�ض من االختبار قيا�س قدرة الالعب على الأداء املتكرر بنف�س املعدل ملهارة حائط ال�صد

من موقع واحد على ال�شبكة.

موا�صفات الأداء

يقف املدرب على كر�سي خلف ال�شبكة ويف منت�صف امللعب �أي من مركز رقم ( )3وعلى

بعد (�50سم) ،ومي�سك الكرة بيديه بحيث تكون �أعلى من م�ستوى ال�شبكة مبقدار (�20سم)،

ويقف الالعب املخترب يف مركز رقم ( )3ويف ن�صف امللعب الثاين بحيث يكون مواجها لل�شبكة،

وعند �سماع �إ�شارة البدء يقوم املخترب بالتقدم للقفز لأداء مهارة حائط ال�صد ،بحيث يالم�س
الكرة التي مي�سك بها املدرب �أعالها ،ثم يهبط على الأر�ض ،يكرر الأداء �أكرب عدد ممكن من

املرات ملدة ( )10ثوان.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�رشوط

�أعلى الكرة.

 -على املخترب تكرار الأداء �إىل �أن ي�سمع �إ�شارة انتهاء الوقت املحدد لالختبار.

 -يجب على املدرب االحتفاظ بارتفاع الكرة فوق ال�شبكة طيلة مدة �أداء االختبار.

� -أي �أداء يخالف ال�رشوط ال�سابقة ال يحت�سب �ضمن العدد الذي قام به املخترب خالل الوقت

املحدد لالختبار.

الت�سجيل

ي�سجل للمخترب عدد املحاوالت ال�صحيحة التي قام بها خالل ( )10ثوان املحددة لالختبار.

االختبار الثالث :قيا�س دقة مهارة الإر�سال من �أعلى (الهيتي.)2005،
الغر�ض من االختبار :قيا�س دقة مهارة الإر�سال من �أعلى (التن�س).

الأدوات

ملعب الكرة الطائرة ،ع�رش كرات� ،رشيط ال�صق� ،رشيط قيا�س ،ا�ستمارة ت�سجيل.

موا�صفات الأداء

يقوم املخترب ب�أداء ع�رشة �إر�ساالت قانونية �صحيحة ،لكل نوع من �أنواع الإر�سال ،بحيث

ير�سل الكرة من نهاية خط امللعب (كما يف ال�شكل) ،وتعبرّ كل درجة داخل هذا التق�سيم عن

الدرجة التي تمُ نح للمختبرِ � ،إذا �سقطت الكرة داخل هذه املنطقة.

ال�رشوط

• ي�شرتط يف �أداء الإر�سال كل مرة ال�رشوط القانونية للإر�سال.

• يف حالة �سقوط الكرة على اخلط تمُ نح الدرجة الأعلى يف املنطقة.

الت�سجيل

ت�سجل درجة الالعب بح�سب مكان �سقوط الكرة ،وكما هو مثبت بال�ساحة ،ف�إن الدرجة

العظمى هي ( ،)50درجة لكل نوع من الإر�سال ،ويعطى املختبرِ �صفرا يف حالة �سقوط الكرة

خارج امللعب املخطط.
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 -يف كل مرة يقفز فيها املخترب لأداء حائط ال�صد ،يلزم مالم�سة الكرة بيديه االثنتني ومن
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ال�شكل رقم ()2
يو�ضح اختبار دقة مهارة الإر�سال بكرة الطائرة
�صدق االختبار

ا�ستخدم الباحث �صدق املحتوى كطريقة من طرق ح�ساب ال�صدق وذلك عن طريق عر�ض

املكونات املهارية على اخلرباء الختيار �أهم االختبارات التي تقي�س كل مهارة على حدة� ،إذ
اتفقوا على االختبارات املهارية الآتية املو�ضوعة يف الدرا�سة:

الثبات

تتمتع االختبارات املنتقاة مبعامالت ثبات مرتفعة يف العديد من الدرا�سات واملراجع العلمية،

�إذ حقق اختبار مهارة ال�رضب ال�ساحق كما �أ�شار �إليها (�سهاك )2000 ،ثباتا ً بلغ ( )0.90كما

حقق اختبار الإر�سال وحائط ال�صد ثباتا ً مقداره ( )0.91 ،0.86على التوايل (الهيتي.)2005 ،

كما مت �إيجاد معامل الثبات بطريقة االختبار و�إعادة تطبيقه على ( )5العبني من منتخب

كلية الرتبية الريا�ضية بجامعة الريموك وبفا�صل زمني مدته (خم�سة �أيام) �إذ بلغت

معامالت الثبات ملهارة الإر�سال من الأعلى ومهارة ال�رضب ال�ساحق ومهارة حائط ال�صد
قيمة مقدارها()0.93،0.78،0.90على التوايل ويت�ضح من النتائج �أن جميع االختبارات املر�شحة
حققت معامالت ارتباط عالية عند م�ستوى داللة ( )0.05مما ي�شري �إىل �صالحية التطبيق.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الدرا�سة اال�ستطالعية

الرتبية الريا�ضية بجامعة الريموك من خارج عينة الدرا�سة وكان الهدف منها

 -التعرف �إىل ال�صعوبات والعوائق التي قد تظهر عند تنفيذ االختبارات من �أجل جتاوزها يف

التجربة الرئي�سة.

 -الت�أكد من �صالحية االختبارات والأدوات والأجهزة.

 -التعرف �إىل الوقت امل�ستغرق عند �أداء االختبارات البدنية واملهارية والقيا�سات اجل�سمية .ويف

�ضوء الدرا�سة اال�ستطالعية مت الت�أكد من �صالحية االختبارات والأدوات والأجهزة ومالءمتها

لعينة الدرا�سة.

�إجراءات الدرا�سة الأ�سا�سية

من �أجل حتديد �أهم القيا�سات اجل�سمية وعنا�رص اللياقة ودقة الأداء للمهارات الهجومية

التي يجب �أن يت�صف بها العب الكرة الطائرة ،مت ا�ستخدام حتليل املحتوى للم�صادر املخت�صة
يف هذا املجال وا�ستخدم الباحث جمموعة من القيا�سات وال�صفات البدنية من امل�صادر

واملراجع ،ومت �إعداد ا�ستمارة ا�ستبانة مت توزيعها على جمموعة من اخلرباء من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص من �أجل حتديد �أهم القيا�سات اجل�سمية وال�صفات البدنية التي يحتاجها العب
الكرة الطائرة.

ومت �إجراء االختبارات البدنية والقيا�سات اجل�سمية بتاريخ ( )2009/4/19ولغاية ()2009/4/29

يف ال�صالة الداخلية لكلية الرتبية الريا�ضية بجامعة الريموك.

الأ�ساليب الإح�صائية

مت ا�ستخدام الربنامج الإح�صائي ) (Spssومت �إيجاد الأو�ساط احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،

ومعامل االرتباط الب�سيط.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

عر�ض ومناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

الذي ين�ص على :ما هو م�ستوى القيا�سات اجل�سمية وعنا�رص اللياقة البدنية ودقة �أداء

املهارات الهجومية لدى العبي الكرة الطائرة؟
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�أجرى الباحث درا�سة ا�ستطالعية على عينة مكونة من ( )5العبني من منتخب كلية
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وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما هي
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مو�ضحة يف اجلداول رقم (.)5 ،4 ،3

اجلدول رقم ()3
يو�ضح الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للقيا�سات اجل�سمية
االنحراف املعياري
الأو�ساط احل�سابية
القيا�سات اجل�سمية
2.98
182.8
طول اجل�سم (�سم)
3.59
74.5
وزن اجل�سم (كغم)
2.09
78.88
طول الذراع (�سم)
3.41
106.10
طول الطرف ال�سفلي(�سم)
4.89
85.90
طول اجلذع مع الر�أ�س (�سم)
من خالل ما مت عر�ضه يف اجلدول رقم ( )1تبني �أن الأو�ساط احل�سابية للقيا�سات اجل�سمية

كانت على التوايل طول اجل�سم (�182.8سم) ،وزن اجل�سم (�74.5سم) ،وطول الذراع (�78.88سم)،
وطول الطرف ال�سفلي (�106.1سم) ،وطول اجلذع مع الر�أ�س (�85.90سم) وبانحراف معياري

قدره ( )4.89 ،3.41 ،2.09 ،3.59 ،2.98على التوايل.

اجلدول رقم ()4
يو�ضح الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لالختبارات البدنية
االنحرافات املعيارية
الأو�ساط احل�سابية
االختبارات
0.11
3.95
عدو ( 30م) من البداية الطائرة (ثانية)
0.56
9.65
رمي الكرة الطبية زنة ( 2كغم) باليدين (مرت)
1.63
61.13
القفز العمودي من الثبات (�سم)
0.04
7.11
الرك�ض املتعرج ( )4×10ثانية
يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن قيمة الأو�ساط احل�سابية يف اختبارات رك�ض (30مرت) من

البداية الطائرة ،ورمي الكرة الطبية زنة (2كيلوجرام) ،والقفز العمودي من الثبات ،والرك�ض

املتعرج (10×4مرت) مقدارها ( )7.11 ،61.13 ،9.65 ،3.95على التوايل بانحراف معياري (،0.11
 )0.04 ،1.63 ،0.56على التوايل.

اجلدول رقم ()5
يو�ضح االو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لالختبارات املهارية
االنحرافات املعيارية
الأو�ساط احل�سابية
االختبارات
5.15
38.60
دقة مهارة االر�سال من الأعلى (درجة)
1.86
15.50
دقة مهارة ال�ضرب ال�ساحق (درجة)
0.95
8.75
دقة مهارة حائط ال�صد (تكرار)

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن قيم االو�ساط احل�سابية يف اختبار دقة �أداء مهارة الإر�سال

ال�رضب ال�ساحق فقد بلغت قيمة مقدارها ( )15.50وبانحراف معياري (� ،)1.86أما اختبار دقة
�أداء مهارة حائط ال�صد فقد بلغت قيمة مقدارها ( )8.75وبانحراف معياري ( ،)0.95من خالل
ما تقدم من عر�ض النتائج للأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للقيا�سات اجل�سمية

وعنا�رص اللياقة البدنية واختبارات دقة �أداء املهارات الهجومية لدى العبي الكرة الطائرة يدل

على �أن هناك فروقا ً يف بع�ض الأو�ساط احل�سابية وت�شابها ً يف الأخرى مما ي�ؤكد على �أن هناك
دالئل ت�شري �إىل �أن هذه الفروق تعد من الأمور املهمة التي يجب �أن يلم بها املعنيون لأجل
التقليل من الأخطاء التي يقع فيها الالعب خالل العملية التدريبية.

عر�ض ومناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

الذي ين�ص على« :ما هي العالقة بني القيا�سات اجل�سمية وعنا�رص اللياقة البدنية لدى

العبي الكرة الطائرة؟»

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام معامل االرتباط الب�سيط لبري�سون اليجاد العالقة

ما بني القيا�سات اجل�سمية من جهة وعنا�رص اللياقة من جهة �أخرى ،واجلدول رقم ( )6يو�ضح

ذلك.

اجلدول رقم ()6
بني عالقة االرتباط بني القيا�سات اجل�سمية وعنا�رص اللياقة البدنية بالكرة الطائرة
ال�صفات البدنية ال�سرعة االنتقالية القوة االنفجارية القوة االنفجارية الر�شاقة
(ثانية)
للذراعني (مرت) للرجلني (�سم)
(ثانية)
القيا�سات اجل�سمية
0.15
0.33
0.11
طول اجل�سم (�سم)
*0.452
0.201
0.125
وزن اجل�سم (كغم)
*-0.450
*0.53
-0.25
0.31
طول الذراع (�سم)
*-0.48
*0.49
0.18
0.051
-0.29
طول الطرف ال�سفلي(�سم)
*122.
-0.22
0.16
0.17
-0.09
طول اجلذع مع الر�أ�س (�سم)

* معنوي عند درجة حرية ( )18وم�ستوى داللة (.)0.05

يظهر من اجلدول رقم (� )6أنه ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة

( )0.05 ≥αوعند درجة حرية ( )18بني ال�رسعة االنتقالية وكل من (طول اجل�سم ،ووزن اجل�سم،
وطول الذراع ،وطول الطرف ال�سفلي ،وطول اجلذع مع الر�أ�س) �إذ كانت قيمة ( )rاملحت�سبة هي

( )-0.09 ،-29 ،0.31 ،0.125 ،0.11على التوايل وهي �أقل من قيمة ( )rاجلدولية البالغة (،)0.444
ويعلل الباحث هذه النتيجة ب�أ ّن الالعبني تغلبوا على عائق الوزن الذي ي�ؤثر �سلبا ً يف ال�رسعة
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من الأعلى بلغت قيمة مقدارها ( )38.6وبانحراف معياري (� ،)5.15أما اختبار دقة �أداء مهارة
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االنتقالية يف حتركات اجل�سم ،و�أن القوة املبذولة من قبل العب الكرة الطائرة لها ت�أثري مبا�رش
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يف الوزن والتغلب على عزم الق�صور الذاتي مما ي�ؤثر �إيجابيا ً يف �أداء احلركة بان�سيابية وذلك لأن
العب الكرة الطائرة يعتمد ب�شكل رئي�س على قوة ع�ضالت الرجلني والذراعني �سواء كان يف

التدريب �أم يف املناف�سة.

وقد �أكدت درا�سة هوبلي ( )Hopley, 2008وجود عالقة �إيجابية بني ال�رسعة االنتقالية

من جهة وبني الأداء وطول القامة من جهة اخرى يف لعبة الكرة الطائرة.

ودلت النتائج �أي�ضا على �أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (≥α

 )0.05عند درجة حرية ( )18بني القوة االنفجارية للذراعني وكل من (طول اجل�سم ،ووزن اجل�سم،

وطول الذراع) �إذ كانت قيمة ( )rاملحت�سبة هي ( )0.49 ،0.53 ،0.452على التوايل وهي �أكرب من
قيمة ( )rاجلدولية البالغة ( ،)0.444ويعلل الباحث االرتباط املعنوي ل�صفة القوة االنفجارية
للذراعني ب�أ ّن العب الكرة الطائرة ي�ستخدم حركة الذراع من �رسعة حركة اجلذع باالعتماد

على طول القامة مما يعمل على زيادة القوة الع�ضلية التي تعتمد على املقطع الت�رشيحي
للع�ضلة وحجمها ،فكلما زاد طول الذراع لالعب الكرة الطائرة �أك�سبه قوة و�رسعة يف توجيه

الكرة �إىل مكانها ال�صحيح وكذلك باالعتماد على القابلية الف�سيولوجية لدى العب كرة

الطائرة وهي ذات ت�أثري كبري يف جناح الأداء املهاري يف لعبة الكرة الطائرة.

وي�شري (العلي� )2001 ،إىل �أن وزن اجل�سم من العوامل التي تقوم بدور كبري يف حتقيق الإجناز

اجليد لل�رضب مما يزيد من القوة االنفجارية لع�ضالت الذراعني.

ومل يظهر هناك ارتباط ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≥αودرجة حرية ()18

بني القوة االنفجارية للذراعني وكل من (طول الطرف ال�سفلي ،وطول اجلذع مع الر�أ�س) �إذ

كانت قيمة ( )rاملحت�سبة (� )0.17 ،0.122أقل من قيمة ( )rاجلدولية البالغة (.)0.444

ويظهر من اجلدول رقم (� )6أن هناك ارتباطا ً عك�سيا ً ذا داللة معنوية عند م�ستوى داللة

( )0.05 ≥αودرجة حرية ( )18بني القوة االنفجارية للرجلني (وزن اجل�سم ،طول الذراع) �إذ بلغت
قيمة ( )rاملحت�سبة قيمة مقدارها ( )-0.486على التوايل وهي �أكرب من قيمة ( )rاجلدولية

البالغة ( )0.444و�إن ظهور االرتباط العك�سي املعنوي هو ب�سبب زيادة الوزن الذي ميثل عبئا ً

على الطرف ال�سفلي للتغلب على اجلاذبية الأر�ضية مما يتطلب من الالعب بذل قوة اكرب،
للتغلب على وزن اجل�سم الزائد الذي يعد من عوائق القدرة الع�ضلية والقوة االنفجارية ويرجع

�سبب ذلك �إىل قلة عدد الوحدات التدريبية لدى منتخب الكرة التي تتطلب من الالعب

القيام بحركات �رسيعة وقوية وقد �أكد (اجلميلي )2002 ،ب�أن عدد القفزات لكل العب يف

الكرة الطائرة يتجاوز ( )200قفزة يف كل مباراة و�أغلبها تتحقق با�ستخدام القوة الكبرية التي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تتطلب القوة االنفجارية لع�ضالت الرجلني.

والزهريي ( )2007وتعار�ضت مع درا�سة النعيمي ( )2007ودرا�سة العبدالله ( )2007التي متيزت

عينة الدرا�سة لديهم باملوا�صفات اجل�سمية والبدنية والتغلب على عائق الوزن.

يف حني مل يظهر هناك �أي ارتباط ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≥αوعند

درجة حرية ( )18بني القوة االنفجارية لع�ضالت الرجلني وكل من (طول اجل�سم ،وطول الطرف
ال�سفلي ،وطول اجلذع على الر�أ�س وطول الذراع) �إذ كانت قيمة ( )rاملحت�سبة هي (،38 ،0.33

 )0.16 ،0.051على التوايل وهي �أقل من قيمتها اجلدولية (.)0.444

و�أظهرت النتائج �أنه مل يظهر وجود ارتباط ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05 ≥α

ودرجة حرية ( )18بني �صفة الر�شاقة وكل من (طول اجل�سم ،ووزن اجل�سم ،وطول الذراع ،وطول
الطرف ال�سفلي ،وطول اجلذع مع الر�أ�س)� ،إذ كانت قيمة ( )rاملحت�سبة هي (،0.201 ،0.15

 )-0.22 ،0.18 ،-0.025على التوايل وهي �أقل من قيمة ( )rاجلدولية البالغة ( )0.444ويعلل

الباحث �سبب ذلك ب�أ ّن �أفراد العينة قد تغلبوا على وزن اجل�سم مما قلل من مقاومة الق�صور

الذاتي لأجزاء اجل�سم املختلفةونتج عنه زيادة يف �رسعة اجل�سم والقدرة على تغري اجتاهه و�أن
زيادة ن�سبة الألياف الع�ضلية ال�رسيعة لها دور �إيجابي يف الت�أثري يف ال�رسعة مما ينعك�س على

�صفة الر�شاقة واتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة اخل�صاونة ( )2006ومع درا�سة العزيز،
العبدالله ونوفل (.)2007

عر�ض ومناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

الذي ين�ص على« :ما هي العالقة بني القيا�سات اجل�سمية ودقة �أداء املهارات الهجومية

لدى العبي الكرة الطائرة؟» .وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام معامل االرتباط الب�سيط

مو�ضح يف اجلدول رقم (.)7
لبري�سون كما هو
ٌ

اجلدول رقم ()7
يبني عالقة ارتباط القيا�سات اجل�سمية مع دقة �أداء املهارات الهجومية يف الكرة الطائرة
حائط ال�صد
ال�ضرب ال�ساحق
دقة الإر�سال من الأعلى
املهارة
(تكرار)
(درجة)
(درجة)
املتغري
(�سم)
اجل�سم
طول
*0.64
*0.61
*0.46
0.33
0.228
0.14
وزن اجل�سم (كغم)
طول الذراع (�سم)
*0.66
*0.72
*0.51
طول الطرف ال�سفلي (�سم)
*0481
*0.56
*0.65
طول اجلذع مع ر�أ�س (�سم)
*0.55
*0.68
*0.57

* داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (.)0.05 ≥α
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وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة �شيماء ( )2007ودرا�سة كل من ال�شيخلي
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يظهر اجلدول رقم ( )7وجود عالقة ارتباط ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≥α
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 )0.05بني القيا�سات اجل�سمية (طول اجل�سم ،وطول الذراع ،وطول الطرف ال�سفلي ،وطول

اجلذع مع الر�أ�س) من جهة ودقة �أداء مهارة الإر�سال من الأعلى اذ بلغت قيم ( )rاملحت�سبة
( )0.57 ،0.65 ،0.51 ،0.46على التوايل مما يدل على وجود عالقة �إيجابية بني دقة الأداء واملتغريات
اجل�سمية وخا�صة متغري طول القامة الذي يقوم بدور �أ�سا�سي يف توجيه الكرة �إىل املكان

املطلوب و�أن دقة الأداء تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على عملية النقل احلركي من الرجلني عرب اجلذع

و�صوال ً �إىل الذراعني �إذ �أ�شارت درا�سة القدومي (� )2006إىل �أن هناك دورا ً ا�سا�سيا ً للقيا�سات
اجل�سمية وزوايا اجل�سم يف حت�سني دقة الأداء احلركي للمهارة املطلوب تنفيذها بدقة متناهية

و�أن طول الطرف ال�سفلي وطول ال�ساعد وطول القامة ي�ساهمان يف تف�سري ما ن�سبته ()0.78
من دقة ت�صويب الكرة لدى العبي كرة ال�سلة والكرة الطائرة على وجه اخل�صو�ص ويعلل

الباحث �سبب هذه النتائج يرجع ب�أهمية النقل احلركي واال�ستفادة من قوة الطرف ال�سفلي
يف عملية �رضب الكرة وزيادة عدد التكرارات يف ال�رضب و�أن طول الذراع والرجل حتدد امل�سافة
ثم ف�إن دقة �أداء مهارة الإر�سال تت�أثر بطول الرجل وذراع الالعب
بني نقطة البداية والهدف ومن ّ

يف توجيه الكرة �إىل الهدف املطلوب وان اعطاء مد حركي ملفا�صل اجل�سم املختلفة مت يف

ثم الو�صول �إىل منوذج �صحيح للأداء وتتفق نتائج
تنفيذ املهارة بال�رسعة والدقة املنا�سبة ومن ّ
هذه الدرا�سة مع درا�سة الهيتي (.)2005

ويظهر من اجلدول رقم ( )7وجود عالقة ارتباط ذات قيمة �إح�صائية عند م�ستوى داللة

( )0.05 ≥αبني القيا�سات اجل�سمية من جهة واختبار دقة �أداء مهارتي ال�رضب ال�ساحق وحائط
ال�صد �إذ تراوحت معامالت االرتباط بني (0.33ــ )0.72ويعلل الباحث ذلك ب�أ ّن لدور القيا�سات
اجل�سيم اهمية بالغة يف دقة �أداء مهارتي ال�رضب ال�ساحق وحائط ال�صد التي تتطلب القوة

االنفجارية لع�ضالت الذراعني وللرجلني �سواء �أكانت للقفز �أم لل�رضب بالإ�ضافة �إىل التوقيت
والتوازن املنا�سب لتجنب ارتكاب الأخطاء عن طريق ال�سيطرة احلركية والتحكم بالأداء ،و�أكدت

على ذلك درا�سة �سهاك (� )2000إذ ر�أت �أن للموا�صفات اجل�سمية دورا ً كبريا ً يف زيادة دقة الأداء
من خالل تطوير قوة القفز و زيادة القدرة االنفجارية لع�ضالت الرجلني التي �أدت �إىل زيادة

ارتفاع القفز الذي �ساهم ب�شكل كبري يف �رضب الكرة من فوق ال�شبكة باالجتاه املنا�سب ،وان

�أداء حركة الذراع ال�ضاربة ب�صورة �صحيحة مع عمل القو�س املنا�سب للظهر ولف اجلذع مع
اجتاه الذراع ال�ضاربة يف �أثناء االرتقاء مع عمل القيا�سات اجل�سمية املتمثلة (بطول اجل�سم
الكلي وطول الذراع وطول الطرف ال�سفلي وطول اجلذع) بزيدان من م�سار قو�س عمل الذراع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثم تزداد حم�صلة قوة ال�رضب مما يتيح لالعب �أن ي�رضب الكرة بامتداد كامل ومن
ال�ضاربة ومبن ّ
اجل�سمية امل�شرتكة يف الأداء احلركي لها دور فاعل يف حت�سني ظاهرة النقل احلركي مبا يخدم
�أداء مهارتي ال�رضب ال�ساحق وحائط ال�صد مما يدل على �أن �أفراد عينة الدرا�سة كانوا جيدين
يف ا�ستغالل القيا�سات اجل�سمية املثالية مما حقق الهدف من هذه املهارة وهو احل�صول على

�أف�ضل �رسعة ودقة للكرة ويعلل الباحث ذلك بوجود عالقة معنوية بني �أطوال الالعبني الذين
كانوا جيدين يف حتقيق الدقة املطلوبة و�رضب الكرة بذراع ممدودة حلظة ال�رضب ممّا ي�ؤدي �إىل
ثم تعمل على مباغتة املناف�س.
�رسعة حركة الذراع ومن ّ

ويرى هامير و�آخرون (� )Heimer & Medred, 1998أهمية القيا�سات اجل�سمية للنجاح يف

الأداء املهاري للعبة املمار�سة� ،إذ �إن طول القامة مثال ً ي�ؤثر �إيجابيا ً يف الأداء املهاري يف الألعاب

اجلماعية ب�سبب احلاجة �إىل قوة �إ�ضافية و�إىل زيادة التوازن يف الهواء وتقليل ن�سبة الوقوع يف
االخطاء.

وي�شري القدومي (� )2006إىل �أن ربط القيا�سات اجل�سمية بدقة الأداء يعود �إىل الت�سارع

الناجم من اخلطوات التقريبية واال�ستفادة من القوة الع�ضلية يف الطرف ال�سفلي بعملية
النقل احلركي من ال�ساق �إىل الفخذين مرورا ً باجلذع وو�صوال ً �إىل الذراعني ثم �إىل الكرة لكي

ي�ستطيع الالعب توجيه الكرة �إىل املكان املطلوب �إذ البد من ا�رشاك �أكرث من جمموعة من
الع�ضالت يف احلركة.

اال�ستنتاجات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ي�ستنتج الباحث ما ي�أتي

 .1عدم ظهور ارتباط ذي داللة �إح�صائية بني ال�رسعة االنتقالية و�صفة الر�شاقة ،وكل من

طول اجل�سم ،ووزن اجل�سم ،وطول الذراع ،وطول الطرف ال�سفلي ،وطول اجلذع مع الر�أ�س.

 .2ظهور ارتباط طردي ذي داللة �إح�صائية بني القوة االنفجارية للذراعني وكل من طول اجل�سم،

ووزن اجل�سم ،وطول الذراع.

 .3ظهور ارتباط عك�سي ذي داللة �إح�صائية بني القوة االنفجارية للرجلني وكل من وزن اجل�سم،

طول الذراع.

 .4ظهور ارتباط ذي داللة �إح�صائية بني القيا�سات اجل�سمية ودقة �أداء مهارة االر�سال وال�رضب

ال�ساحق وحائط ال�صد لدى العبي الكرة الطائرة.
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الزاوية العليا للكرة وبذلك تزداد قوة توجيه الكرة �إىل املكان املطلوب و�أن تطوير القيا�سات
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يو�صي الباحث مبا ي�أتي:

 .1االهتمام بتنمية عنا�رص اللياقة البدنية والقيا�سات اجل�سمية وخا�صة القوة الع�ضلية
الن�سبية يف عملية اختيار العبي منتخب الكلية وفريق اجلامعة مبا يتوافق مع التعديالت

القانونية.

� .2رضورة احلفاظ على التنا�سب اجليد بني الطول والوزن وبقية القيا�سات اجل�سمية لدى العبي

الكرة الطائرة مبا يتنا�سب مع ال�صفات البدنية واملهارية.

� .3رضورة اهتمام مدربي يف الكرة الطائرة ب�إجراء االختبارات لالعبني وب�صورة دورية للتعرف

على م�ستواهم ومدى تقدمهم با�ستمرار.

� .4رضورة بناء معايري وم�ستويات للقيا�سات اجل�سمية والبدنية لدى العبي الكرة الطائرة.
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