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  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧بحث وصفي على العبي المنتخب الوطني العراقي للعام 
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  :ملخص البحث 
يهدف البحث الى التعرف على عالقة بعض القياسات الجسمية والقـدرة علـى صـد      

مهارة الضرب الساحق لدى العبين المنتخب الوطني العراقي للكرة الطائرة وكـذلك معرفـة   
العباً وأظهرت النتائج ) ١١(االداء المهاري وقد تم استخدام المنهاج الوصفي وبلغ عدد العينة 

ض القياسات الجسمية واالداء المهاري وخاصة طول الـذراع وطـول   ان هناك عالقة بين بع
الكف وعرض الكتفين وقد اوصى الباحثين بضرورة اختيار العبين كرة الطائرة علـى وفـق   

  . القياسات الجسمية واجراء بحوث مشابهة لمهارات اخرى مثل مهارة الضرب واالرسال 
  
  

Abstract of research :- 
 The aim of research to identify the relation ship of some between 
some of the body researe ants and ability to block the sending ability of 
the players of the Iraqi Valley bull team and used descripitive stndy . 
 The saple consist for (11) players and the result showing the prese 
tatio of yelatto ship between of some body and the level of skills 
especially the lengt of forearm and length of hand and width of should as 
and the researcler adviced the frotantcy of seleitly the players for the 
valleybull team depen of on body and do the silen reseancl for othe kills 
like the sending and . 
 
 
 
 
 
 
 

  :الباب االول 
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  : التعريف بالبحث  -١
   -:المقدمة وأهمية البحث  -١ -١

المختلفة وتطورها الهائل اضفى تطوراً في كافـة مجـاالت الحيـاة    ان تداخل العلوم   
لمستويات العليا في المجال الرياضي عمـل  ونظراً الهتمام العالم بالرياضة والسعي للوصول ل

وكـان  . الخبراء والعلماء في هذا المجال على دراسة كل ما يتعلق بتحقيق االنجاز وتحسـينه  
لعلم البايومكانيك والقياس والتقويم والعلوم االخرى المتعلقة بالرياضة االثر في تحديد متطلبات 

  . ية والمهارية والقياسات الجسمانية االداء ألي مهارة رياضية من حيث القدرات البدن
بدنية ، مهارية ، جسـمية  ( وتوصلت البحوث المستمرة الى تحديد المتطلبات الخاصة   

لكل لعبة او مهارة ، حتى انه أصبح هناك فحوصات خاصة للناشئين تكشـف عـن مـدى    ) 
مستوى المطلوب استعداد الناشيء من حيث الوراثة والنمو واإلمكانات المتوقعة للوصول إلى ال

  . في اللعبة التي يرجو ممارستها 
ولعبة الكرة الطائرة من األلعاب الفرقية ذات الجماهيرية الواسعة نظراً لقلـة تكاليفهـا     

وان الوصول الى المستويات العالية في هذه اللعبة يتطلـب الكثيـر مـن    . ولسهولة ممارستها 
ر رياضيين يتمتعـون بمواصـفات بدنيـة    الجهد والوقت من قبل المختصين والمدربين الختيا

  . وقياسات جسمية فضالً عن الموهبة 
مهارة حائط الصد من المهارات االساسية المهمة والمؤثرة في تغييـر نتـائج   " ولكون   

المباراة حيث أصبحت تشكل النواة االساسية ألداء الفريق في حالتي الدفاع والهجـوم خاصـة   
انون اللعبة بأجتياز اليد كما سمح بثالث ضربات للكرة بعد بعد ان سمح ق) م ١٩٦٤( بعد عام 

                     لمس حائط الصد لها ، هذا مما زاد قدرة الفريق علـى القيـام بهجـوم مضـاد أكثـر دقـة       
  )٣٢ص -١( ." وفاعلية 
والن القياسات الجسمية احد أهم المؤشرات التي يعتمـدها المختصـون فـي أختيـار       

لذا فهي تعتبر من أدوات التقـويم  ) البدنية والمهارية ( عن المؤشرات األخرى  الالعب فضالً
المؤثر في األداء واالنجاز ، والحتياج مهارة حائط الصد إلمكانيات بدنية وقياسـات جسـمية   
خاصة من قبل الالعب لذا يحاول الباحثين دراسة عالقة بعض القياسات بالقدرة على أداء هذه 

الساحق بفاعلية ومن ثم تحديد القياسات التي لها عالقة واعتمادهـا فـي    المهارة ضد الضرب
  . اختيار العبين الكرة الطائرة 

  
   -:مشكلة البحث  -٢-١



  حممد وليد . م.م  مها صربي. د.م                                                     ٢٠٠٩ول االجملة علوم الرياضة   العدد 
سنان عباس                                           . م.م                                                                                                           

 
 

٢١٦ 

تعد لعبة الكرة من األلعاب الفرقية التي تتميز بتعدد مهاراتها االساسية وتـرابط تلـك     
سلباً على أدائه للمهارات  المهارات فيما بينها لذا فأن ضعف الالعب في أي مهارة ينعكس

  . االخرى 
البطوالت والمباريات العالمية والمستويات التدريبية ومن خالل االطالع على مجريات   

، استطاعوا البـاحثين   ∗التي وصلت لها الفرق العالمية والرجوع الى رأي بعض الخبراء 
ن الالعبـين  الوقوف على الضعف الواضح ألداء مهارة صد الضرب الساحق لدى كثير م

العراقيين ويعزو الباحثين ذلك الضعف إلى عدم االهتمام بعملية انتقـاء الالعبـين وفـق    
القياسات الجسمية المناسبة مع متطلبات اللعبة ، والن لعبة الكرة الطائرة تتميز بأن بعـض  
مراكز اللعب فيها تحتاج ان يمتلك الالعب مواصفات جسمية خاصـة لـذا صـار مـن     

مام بعملية اختيار الالعبين وفق قياسات جسـمية محـددة تسـاعد علـى     الضروري االهت
  . الوصول بالالعب إلى المستوى المطلوب 

  
  : هدفا البحث  -٣-١
العالقة بين بعض القياسات الجسمية والقدرة على صد مهارة الضـرب  التعرف على  -١

  . الساحق لدى العبين المنتخب الوطني العراقي للكرة 
االداء المهاري لصد مهارة الضرب الساحق لـدى العبـين المنتخـب    التعرف على  -٢

  . الوطني العراقي للكرة الطائرة 
  
  : فرض البحث  -٤-١

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعض القياسات الجسمية المختارة فـي البحـث     
والقدرة على صد مهارة الضرب الساحق في لدى العبي المنتخب الوطني العراقـي فـي   

  . كرة الطائرة ال
  
  
  
  : مجاالت البحث  -٥-١

                                                
  . طارق حسن . د.م.أ -١ - ∗

  . أسماء حكمت . د.م.أ -٢     
 . ریاض خلیل . د.م.أ -٣    
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٢١٧ 

-٢٠٠٧العبي المنتخب الوطني العراقي في الكرة الطائرة للعـام  : المجال البشري  -١
  . م ، والمعتمدين من قبل االتحاد المركزي للكرة الطائرة ٢٠٠٨

  . م ٢/٢/٢٠٠٨ولغاية  ١/١٢/٢٠٠٧المدة من : المجال الزماني  -٢
  . بغداد / ة الشعب قاع: المجال المكاني  -٣
  

  الباب الثاني
  

  الدراسات النظرية والدراسات المشابهة  -٢
  :الدراسات النظرية  -١-٢
  
  :ماهية القياس والقياسات الجسمية  -١-١-٢

 )٦ص -١٤(" تقدير االشياء كمياً وفق إطار معين من المقاييس المدرجة هو " القياس   
يكون في المقياس المستخدم لقيـاس ذلـك    حيث ان كل شيء يمكن قياسه لكن االختالف. 

الشيء وطريقة قياسه ، كما ان لكل شيء طريقة قياس خاصة به فهنـاك أشـياء تقـاس    
مباشرة بواسطة مقاييس مباشرة مثل قياس الطول والوزن على عكس بعـض السـمات او   

هل وأدق الصفات التي ال يمكن قياسها مباشرة مثل الذكاء او الدوافع ، والقياس المباشر أس
هي العلم الـذي يـدرس   ) " االنثربومترية ( والقياسات الجسمية . من القياس الغير مباشر 

، أي قياس طول ومحـيط كـل   .  )١٣ص -٢٢(" قياس أجزاء جسم اإلنسان من الخارج 
  . جزء في الجسم مثل طول العضد ومحيطه 

  :  )٣٠ص -١٠()األنثروبومترية ( الهدف من القياسات الجسمية  -٢-١-٢
التعرف على معدالت النمو الجسمي لفئات العمر المختلفة ومدى تأثير هذه المعـدالت   -١

  . في العوامل البيئية المختلفة 
التعريف على تأثير ممارسة الرياضة واألساليب المختلفة للتدريب الرياضـي علـى    -٢

  . بنيان الجسم وتركيبه 
  . الفارقة بين األجناس التعريف على الصفات والخصائص المورفوليجية  -٣
تعيين الصفات والخصائص الجسمية الالزمة الخدمة في بعض المجـاالت كـالقوات    -٤

  . المسلحة 
  . التحقيق من تأثير العوامل على نوع وطبيعة بيان الجسم وتركيبه  -٥
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   . يمكن استخدام القياسات الجسمية للمقارنة بين االفراد  -٦
  
  :  )٨٨ص -٣(فيذ القياسات الجسمية بنجاح الشروط االساسية لتن -٣-١-٢
  . أداء القياس بطريقة موحدة  -١
  . بنفس األدوات ) إذا كان هناك إعادة للقياس ( تنفيذ القياس األول والثاني  -٢
أحسن األوقات صباحاً قبـل اإلفطـار وبعـد    ( إجراء القياس في توقيت يومي موحد  -٣

   ) . التخلص من الفضالت 
يسمح له بأرتداء المايوه  ( لشخص الذي تجرى عليه القياسات بدون مالبس ان يكون ا -٤

  ) . فقط 
  
  ) :األنثروبومترية ( العوامل المؤثرة في القياسات الجسمية  -٤-١-٢
  
  : )١٧٦ص -١٣(البيئة  -١
وتعد من العوامل المهمة والمؤثرة في القياسات الجسمية ، حيـث أثبتـت الدراسـات        

وقد يرجـع  . الجسم البشري يختلف من بيئة الى اخرى اختالفاً نسبياً  والبحوث ان تركيب
تفوق بعض االجناس البشرية في بعض االنشطة الرياضية التنافسية الى تأثير البيئـة فـي   

كما ان هناك عوامل بيئية تؤثر في نسب اجزاء الجسم مثـل درجـة   . قياساتهم الجسمية 
  . الحرارة واالرتفاع عن مستوى سطح البحر 

  
  : )٢٩٢ص -٥(الوراثة  -٢

وتعني مجموعة من الصفات تحدد بالمورثات حيث تعمل المورثات على نقل الصفات   
فنجد ان بعض االشخاص يرث بعض الصفات الجسمية . الوراثية من الوالدين الى الجنين 

ـ  ي والبدنية كما يتضح ذلك في اختالف الطول اختالفاً كبيراً بين افراد الجنس البشري الت
  . تعكس الخواص الوراثية للفرد 

  
  
  
  :التدريب  -٣
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يعد التدريب الرياضي احد العوامل المؤدية الى تغيرات انثروبومتريـة فـي جسـم    "   
الرياضي وان ممارسة أي نوع من انواع االنشطة الرياضية بأنتظام ولمدة زمنيـة طويلـة   

                          طبيعـة ذلـك    تكسب الرياضي بعض التغيرات في الشكل الخارجي للجسـم علـى وفـق   
  .  )٦٣ص -١٨(" النشاط 
ولقد أكدت الدراسات والبحوث ان لكل لعبة قياسات جسمية معينة ينبغـي مالحظاتهـا     

كل نشاط رياضي يتطلب مواصفات جسمية خاصة يجب مراعاتها عنـد اختيـار   " حيث ان 
  .  )٤٩ص -٦(" الرياضيين الجدد لهذا النشاط 

د في اللعبة الواحدة مواصفات جسمية خاصة تحدد مراكز او خطوط اللعـب  كما توج  
ومن هذه األلعاب لعبة الكرة الطائرة التي تتطلب توافر قياسات جسمية تتناسـب  . المختلفة 

  . وما يحدث فيها من متطلبات حركية مختلفة 
  
  :مهارة حائط الصد  -٥-١-٢

م العوامل التي تحقق الفوز للفريـق ، إذ ان  أداء المهارات االساسية للعبة أهيعد إتقان   
نجاح أي فريق يتوقف على مدى استطاعة العبيه جميعاً اداء المهارات االساسية بأنواعهـا  

ومهارة حائط الصد هي واحدة من أهم المهـارات  . المختلفة بتفوق وبأقل قدر من االخطاء 
ة العبين معاً من المنطقة االماميـة  هي العملية التي يقوم بها العب او العبين أو ثالث" إذ   

ومواجهاً للشبكة وذلك بالوثب لألعلى مع مـد الـذراع او الـذراعين العتـراض الكـرة      
  . )٧١ص -١٧("المضروبة ساحقاً من ملعب الفريق المنافس فوق الحافة العليا للشبكة 

  
ع اساسية ومن هذا المنطلق قسم العديد من المختصين مهارة حائط الصد الى ثالثة انوا  

  : )١٥٢ص -١٢(هي
  . حائط الصد بالعب واحد  - ١
 . حائط الصد بثالثة العبين  - ٢

 . حائط الصد بثالثة العبين  - ٣

كما يعتبرها البعض المهارة الوحيدة في مهـارات كـرة الطـائرة ذات المميـزات الدفاعيـة      
  . والهجومية في نفس الوقت 

  
  : الدراسات السابقة  -٢-٢
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  : )٢٥ص -٢١(دراسة الحديثي  -١-٢-٢

العالقة بين كل من القياسات الجسمية وعناصر اللياقـة  هدف البحث الى التعرف على   
  . في الكرة الطائرة لدى العبي الدرجة األولى في بغداد 

العبـاً  ) ٨٤(العباً من أصل ) ٧٨(أستخدم الباحث المنهج المسحي على عينة قوامها   
أختبـارات  ) . طة ، الطلبة ، الصناعة ، الصـليخ  الرشيد ، الشر( مثلوا أندية الدرجة األولى 

البحث كانت متبناة من اختبارات عالمية كونت بمجموعها بطارية اختبـار خاصـة ومالئمـة    
: للكرة الطائرة وذلك بعد عرضها على الخبراء والمختصين في المجال وهذه االختبارات هي 

االطراف العليا والسـفلى ، التحمـل    السرعة ، الرشاقة ، المرونة ، القوة االنفجارية لعضالت
  . العضلي والدوري التنفسي 

الوزن ، الطول ، طول الذراع ، طـول  : ( اما القياسات التي اختارها الباحث فكانت   
الطرف السفلي ، عرض الكتفين ، عرض الصدر ، عرض الورك ، محيط الصـدر ، محـيط   

  ) .البطن ، محيط الحوض 
القة بين كل من القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنيـة  كانت نتائج البحث تؤكد الع  

ووجد ان الطول يؤثر ايجابياً على كـل  . ، حيث وجد ان زيادة الوزن تؤثر سلباً على التحمل 
من المرونة والقوة االنفجارية لألطراف السفلى ، كما وجد ان طول االطـراف العليـا يـؤثر    

فضالً على ان طول الكف يؤثر ايجابياً على السرعة والـى  ايجابياً على القوة االنفجارية لها ، 
  . آخره من العالقات اإليجابية بين القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنية 

  
  
  : ) ١٢ -١٠ص -١٩(دراسة الدليمي  -٢-٢-٢

هدف البحث الى التعرف على العالقـة ونسـبة المسـاهمة بـين بعـض القياسـات         
لبدنية في المهارات االساسية لدى العبي الدرجة األولى في كرة القدم االنثربومترية والقدرات ا

وكذلك التعرف على العالقة ونسبة المساهمة بين بعض القياسـات االنثربومتريـة والقـدرات    
   . البدنية في المهارات االساسية على وفق مراكز الالعبين 

العبـاً  ) ١٩١(وامهـا  استخدم الباحث المنهج الوصفي باالسلوب المسحي على عينة ق  
العدالة ، البريد ، الشباب ، حيفا ، السياحة ، الحسين ، الحسنين ، ( مثلوا اندية الدرجة االولى 
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مـن  %) ٦٠.٦٤(وبنسـبة  ) الصليخ ، العمال ، االمانة ، الطارمية ، ابو جعفـر المنصـور   
  .المجتمع االصلي 

رعة االنتقالية ، القوة القصـوى  المرونة ، الرشاقة ، الس( اما اختبارات البحث فكانت   
للرجلين ، القوة االنفجارية للرجلين ، القوة المميزة بالسرعة للـرجلين ، مطاولـة السـرعة ،    

  ) . مطاولة القوة ، المطاولة العامة 
الوزن ، الطول ، طول الذراع ، طول الجذع ، طول : ( اما القياسات الجسمية فكانت   

اق ، طول القدم ، عرض الكتفين ، عرض الصدر ، عـرض  الساعد ، طول الفخذ ، طول الس
الوسط ، عرض الورك ، عرض القدم ، محيط الصدر ، محيط العضـد ، محـيط السـاعد ،    

  ) . محيط البطن ، محيط الورك ، محيط الفخذ ، محيط الساق 
اإلخماد ، السيطرة على الكـرة  ( بينما كانت االختبارات للمهارات االساسية بكرة القدم   

  ) . ، المناولة بالرأس ، الرمية الجانبية ، المناولة المرتدة ، التصويب ، ركل الكرة ، الدحرجة 
كانت نتائج البحث تؤكد العالقة بين كل من القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنيـة    

  . باالداء المهاري لكرة القدم 
  
  :مناقشة الدراسات السابقة  -٣-٢-٢

الطائرة والثانية فـي كـرة القـدم    راستين سابقتين االولى في الكرة اختاروا الباحثين د  
فكانتا خير عون في تحديد إجراءات هذا البحث رغم االختالفات الجوهرية في إجراءات كـال  

  . الدراستين
كانت العينة في كال الدراستين نوادي الدرجة االولى في الكرة الطائرة بالنسبة للدراسة  •

بالنسبة للدراسة الثانية بينما كانت عينة هـذا البحـث العبـي     االولى وفي كرة القدم
  . المنتخب الوطني 

تناولت الدراسة االولى العالقة بين القياسات الجسمية والصفات البدنية لـدى العبـي    •
الكرة الطائرة ، بينما تناولت الدراسة الثانية العالقة بين كل مـن القياسـات الجسـمية    

المهاري ، واختلفت هذه الدراسة بتناولها العالقة بين القياسات والصفات البدنية باألداء 
 . الجسمية واالداء المهاري لمهارة صد الضرب الساحق 

عـن دراسـة   ) صد الضرب الساحق ( أختلفت الدراسة الحالية بتناولها مهارة واحدة  •
 . الدليمي التي تناولت المهارات االساسية لكرة القدم 
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العمر ، الطول ، طول الذراع ، طول الكف ، طول ( ة بتناولها أختلفت الدراسة الحالي •
الطرف السفلي ، عرض الصدر ، الوزن ، عرض الكتفين ، محيط الفخـذ ، محـيط   

 ) . الصدر ، محيط الساق ، محيط العضد 

الوزن ، الطول ، طـول الـذراع ،   : ( بينما كانت القياسات الجسمية في دراسة الحديثي 
، عرض الكتفين ، عرض الصدر ، عرض الورك ، محيط الصـدر  طول الطرف السفلي 

الـوزن ، الطـول ، طـول    : ( ، وفي دراسة الدليمي ) ، محيط البطن ، محيط الحوض 
الذراع ، طول الجذع ، طول العضد ، طول الساعد ، طول الفخذ ، طول الساق ، طـول  

رض القدم ، القدم ، عرض الكتفين ، عرض الصدر ، عرض الوسط ، عرض الورك ، ع
محيط الصدر ، محيط العضد ، محيط الساعد ، محيط البطن ، محـيط الـورك ، محـيط    

  ). الفخذ ، محيط الساق 
  

  الباب الثالث
  
  : منهج البحث وإجراءاته الميدانية  -٣
  :منهج البحث  -١-٣

المنهج الذي يتالئم وطبيعة البحث هي أفضل الطرق للوصول الى الحقيقـة   أن اختيار  
  . ف عنها والكش

الطريقة التي يتبناها الباحث ويتبع خطواتها العلمية في حل مشكلته وصـوالً  " فالمنهج هو 
  .  )٣٣ص -٢(" الكتشاف الحقائق 

لذلك تم اختيار المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات االرتباطية لكونه افضـل الطـرق     
  . وايسرها لتحقيق هدفا البحث 

  
  :عينة البحث  -٢-٣

الطـائرة  ينة البحث بالطريقة العمدية فكان العبي المنتخب العراقي بالكرة اختيارات ع  
العباً مسجالً ومعتمداً من قبل االتحاد العراقـي  ) ١٥(والبالغ عددهم  ٢٠٠٦-٢٠٠٥للعام 

  . المركزي 
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لقيامـه بواجبـات   ) الليبيرو ( وقد تم استبعاد اربعة العبين كان احدهم الالعب الحر   
ثة الباقين فقد تم إجراء التجربة االستطالعية عليهم ، لذا فقد أصـبح عـدد   دفاعية اما الثال

  . احد عشر العباً ليمثلوا عينة البحث ) ١١(افراد العينة الذين طبق عليهم االختبار 
  
  :االجهزة المستخدمة  -٣-٣

  : لغرض القيام بإجراءات البحث استعانوا الباحثين باالجهزة التالية   
  .ميزان طبي  - ١
 .ة توقيت ساع - ٢

 ) . الرستاميتر ( جهاز قياس الطول  - ٣

 ) . البلفوميتر ( جهاز قياس االعراض  - ٤

  
  : ولغرض جمع المعلومات التي احتاجها البحث استخدم الباحثان االدوات التالية 

  . المصادر العربية واالجنبية  - ١
 . المقابالت الشخصية مع السادة الخبراء  - ٢

 ) . متر  ٢( شريط قياس نسيجي بطول  - ٣

 . استمارة االستطالع الخاصة بأهم القياسات الجسمية المرشحة من قبل الخبراء  - ٤

 ) . ١٠( كرات طائرة قانونية عدد  - ٥

 . ملعب كرة طائرة قانوني  - ٦

 ) . سم ٥(شريط الصق بعرض  - ٧

 .  ∗فريق العمل المساعد  - ٨

  
  : القياسات الجسمية  -٤-٣

ء المهاري للمهارة قيد البحث   لغرض التعرف على القياسات الجسمية المؤثرة في االدا  
وبما يتناسب مع العينة المختارة ، تم االطالع على العديـد مـن   ) صد الضرب الساحق ( 

المصادر التي تبحث في القياسات الجسمية ، وعلى ضوء ذلك أعـدت قائمـة بالقياسـات    
يـار القياسـات   الجسمية ، ثم تم عرض تلك االستمارة على الخبراء في االختصاص الخت

                                                
  كلیة التربیة الریاضیة / احمد سبع عطیة . م.م  ∗

 . كلیة التربیة الریاضیة / مجاھد حمید  . م.م    
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وقد اعيد اخراج تلك االستمارة حسب اختيار الخبراء لتلك القياسات واعتمد فـي  . المؤثرة 
فما فوق ، وكما موضح في %) ٧٥(االختيار القياسات التي كانت نسبة اتفاق الخبراء فيها 

  ) . ١(الجدول 
  
  
  

  )١(جدول 
  القیاسات الجسمیة المرشحة من قبل الخبراء ونسبة االتفاق

  نسبة اتفاق الخبراء  القیاسات الجسمیة المرشحة  ت
  %٩٥  طول الكتف   ١
  %١٠٠  الطول  ٢
  %١٠٠  طول الذراع   ٣
  %٩٠  العمر  ٤
  %٩٠  طول الطرف السفلي   ٥
  %٨٥  عرض الصدر  ٦
  %٨٥  الوزن   ٧
  %٧٥  عرض الكتفین  ٨
  %٧٥  محیط الفخذ   ٩

  %٧٥  محیط الصدر   ١٠
  %٧٥  محیط الساق   ١١
  %٧٥  عضدمحیط ال  ١٢

  
  
  :اختبارات البحث  -٥-٣
  )٢٥٣ص -١١(اختبار صد الضرب الساحق  -١-٥-٣
  : الغرض من االختيار  *

  . قياس مهارة الصد ضد الضرب الساحق من الخصم   
  : االدوات * 

  . كرات طائرة قانونية ) ١٠(ملعب كرة طائرة قانوني ، شبكة بأرتفاع قانوني ،   
  :مواصفات االداء * 

ختبر في منتصف احد نصفي الملعب ، وفي النصـف األخـر يتواجـد احـد     يقف الم  
االعبين المتميزين في مهارة الضرب الساحق ومعه المدرب حيث يقوم المـدرب بإعـداد   
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الكرة برميها لألعلى وهو بجانب الشبكة ، وعلى الالعب أداء الضرب السـاحق خمسـة   
وعلى ) ٤(ومثلها من المركز رقم ) ٣(ومثلها من المركز رقم ) ٢(مرات من المركز رقم 

  ) ١(المختبر القيام بعملية صد الضرب الساحق الذي يقوم به ذلك الالعب ، أنظر الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(الشكل 
  یبین اختبار صد الضرب الساحق

  
  : الشروط * 
  . غير مناسب  تلغى أي محاولة يكون الضرب الساحق فيها -١
  . يراعي التسلسل السابق الذكر في مواصفات االداء بالنسبة للضرب الساحق  -٢
  . يؤدي المختبر حائط الصد في ضوء الشروط القانونية  -٣
بين كل خمس محاوالت أي بعد كل مركز مـن المراكـز   ) ثا٣٠(تعطي راحة قدرها  -٤

  . الثالثة المحدودة 
  . سابقة تلغى المحاولة أي اداء يخالف الشروط ال -٥
  : التسجيل * 

  : وفقا للشروط التالية ) ١٥(يتم اداء كل محاولة من المحاوالت الـ   
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نصف الملعـب المتواجـد فيـه المـدرب     " الكرة في ملعب المنافس في حالة دخول  - ١
بما ال يعطي فرصة للفريق المنافس لمالحقة الكرة " والالعب القائم بالضرب الساحق 

  . ختبر ثالث درجات شرط ان يكون اداء الصد وفقاً للشروط القانونية له ، يمنح الم
نصف الملعب المتواجد فيه المختبر " في حالة سقوط الكرة داخل ملعب المختبر نفسه  - ٢

 . بطريقة تمكن زمالئه من متابعة اللعب يمنح المختبر درجتان " 

المنافس مـن متابعـة    في حالة سقوط الكرة داخل ملعب المنافس بشكل يسمح للفريق - ٣
 . اللعب يمنح درجة واحدة 

  . ما يخالف التوزيع السابق وشروطه يحصل المختبر على الصفر  - ٤
في ضوء ما سبق يمنح المختبر الدرجات المخصصة له في المحاوالت الخمسة عشـر   •

االختبار وبهذا يكون الحد االقصى للدرجات على هذا االختبار هـي            المصرح بها في 
  ) . درجة   ٤٥ (

يمكن تشكيل االختبارات السابقة بحيث يتم حائط الصد بالعبين بـدالً مـن   : مالحظة  •
  . العب واحد او ثالثة العبين معاً 

  :التجربة االستطالعية  -٦-٣
تعد التجربة االستطالعية تدريب عملي لمعرفة االيجابيات والسلبيات التي قـد تواجـه     

  . هذا يتيح له تفاديها مستقبالً الباحث في اختبارات بحثه ، و
ومن اجل الحصول على نتائج صحيحة ودقيقة وبإتباع االسلوب العلمي قاموا الباحثين   

على عينة مكونة من ثالثة العبين ) ١٥/١٢/٢٠٠٧(بإجراء التجربة االستطالعية بتاريخ 
ارات االساسية مسجلين في المنتخب الوطني بالكرة الطائرة والذين تم استبعادهم من االختب

   -: )١٠٧ص -٢٠(للبحث ، وكان الغرض من التجربة االستطالعية التحقق من التالي 
  
التعرف على المشاكل والصعوبات التي قد تظهر عند إجـراء االختبـارات لغـرض     - ١

  . تجاوزها
 . معرفة مدى سالمة وكفاءة االجهزة واالدوات المستخدمة  - ٢

ياس في البحث لمراعاة ذلك فـي اختبـارات   معرفة الوقت المستغرق لالختبارات والق - ٣
 . البحث الرئيسية 

 . مدى تفهم أفراد العينة للقياسات واالختبارات المستخدمة والتأكد من صحة أدائهم لها  - ٤

 . معرفة مدى كفاءة فريق العمل المساعد في عملية القياس واالختبار وتدوين النتائج  - ٥
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 . ها للغرض الذي وضعت من أجله التعرف على صالحية استمارة التسجيل وتحقيق - ٦

  
  
  : االختبارات الرئيسية للبحث  -٧-٣

بغـداد والتـي   / تم أجراء االختبارات الرئيسية للبحث في قاعة نادي السالم الرياضي   
وقد اجري االختبـار فـي   ) . ٤/١/٢٠٠٨ – ٢/١(يتدرب فيها المنتخب الوطني وذلك بتاريخ 

منتخب الوطني وكانت أجهزة القياس التي أجريـت بهـا   اوقات محددة من الوحدة التدريبية لل
  . االختبارات نفسها على جميع الالعبين 

  
  :الوسائل اإلحصائية  -٨-٣

         تم استخدام الوسائل اإلحصائية المالئمة لغرض التعرف علـى النتـائج وهـذه الوسـائل       
  -:)١٢٧ص -١٤( هي

  
  

  ٢مج ف ٦ – ١                                                          
      ______________= ر س  -:معامل ارتباط سبیرمان للرتب  -١

  )  ١ – ٢ن( ن                                                       
  
  

   ٢ –ن                                                             
  _____________=      ت          -:قیمة االختبار التائي  -٢

  ٢ر س – ١                                                    
  

  الباب الرابع
   
  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -٤
  :عرض النتائج  -١-٤

بعد الحصول على نتائج اختبارات البحث تم معاملتها إحصائياً بأستخدام معامل ارتباط     
إليجاد داللة االرتباط بين كل من القياسات الجسمية المعتمدة فـي البحـث   سبيرمان للرتب و

واختبار صد الضرب الساحق استخدم االختبار التائي الخاص لمثل هذه الحالة كون العينـة  
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كمـا  ) ٢ –ن (ودرجة حرية %) ٥(، فكانت القيم المستخرجة تحت مستوى ) ١٠(اكثر من 
  ) . ٢(موضح في الجدول 

العمر ، الوزن ، محيط الفخذ ( من الجدول ان كل من القياسات الجسمية حيث نالحظ     
كان معامل االرتباط مع درجة اختبار صد الضرب الساحق ضعيف وهو علـى التـوالي             ) 
وللوقوف على الداللة اإلحصائية لهذا االرتباط تم معاملـة  )  ٠.٢٧٣،  ٠.٣٢٢،  ٠.٣٩٤( 

لها علـى  ) ت(فكانت قيم ) ١٠(وذلك لكون العينة أكثر من ) ت(قيم معامل االرتباط بقانون 
الجدوليـة وبمسـتوى   ) ت(وبعد مقارنتها بقيمة )  ٠.٨٥١٣،  ٠.٩١٤،  ١.٢٨٦( التوالي 
اتضح انـه ال توجـد داللـة    ) ١.٨٣(والتي تساوي )  ٢ –ن ( ودرجة حرية %) ٥(داللة 

  .  إحصائية بين تلك القياسات وبين أختبار صد الضرب الساحق
  )٢(جدول 

یبین معامالت االرتباط بین القیاسات الجسمیة واختبار صد الضرب الساحق والقیمة التائیة 
  المحتسبة للحصول على معنویة االرتباط

داللة   ت الجدولیة  ت المحتسبة  معامل االرتباط  القیاسات الجسمیة  ت
  االرتباط

    ١.٢٨٦  ٠.٣٩٤  العمر  ١
  
  
  
  
  
  
١.٨٣  
  
  

  غیر معنوي
  معنوي  ٢.٥٦٤  ٠.٦٥  الطول  ٢
  معنوي  ٢.٩٨٤  ٠.٧٠٧  طول الذراع  ٣
  معنوي  ٣.٧١٤  ٠.٧٧٨  طول الكتف   ٤
  معنوي  ١.١٩٣  ٠.٦١٤  طول الطرف السفلي  ٥
  معنوي  ٢.٥٠٢٦  ٠.٦٤١  عرض الصدر  ٦
  غیر معنوي  ٠.٩١٤  ٠.٣٢٢  الوزن  ٧
  معنوي  ٣.٤٥٤  ٠.٧٥٥  عرض الكتفین   ٨
  معنويغیر   ٠.٨٥١٣  ٠.٢٧٣  محیط الفخذ  ٩

 معنوي  ٢.٣٠٩  ٠.٦١  محیط الصدر  ١٠

 معنوي  ٣.٠٥٨  ٠.٧١٤  محیط الساق  ١١

 معنوي  ٣.٣٥٠  ٠.٧٤٥  محیط العضد  ١٢

  
الطول ، طول الـذراع ، طـول الكتـف ، طـول     ( ان القياسات ) ٢(كما نالحظ من الجدول 

ف وللوقـو ) الطرف السفلي ، عرض الكتف ، محيط الصدر ، محيط الساق ، محيط العضـد  
وذلك لكـون  ) ت(على الداللة االحصائية لهذا االرتباط تم معاملة قيم معامل االرتباط بقانون 
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،  ٠.٧٧٨،  ٠.٧٠٧،  ٠.٦٥( لهـا علـى التـوالي    ) ت(فكانت قـيم  ) ١٠(العينة أكثر من 
ــة )  ٠.٧٤٥،  ٠.٧١٤،  ٠.١٦،  ٠.٧٥٥،  ٠.٦٤١،  ٠.٦١٤ ــا بقيم ــد مقارنته ) ت(وبع

أتضـح انـه   ) ١.٨٣(والتي تساوي ) ٢ –ن (ودرجة حرية %) ٥( الجدولية وبمستوى داللة
  . هناك داللة إحصائية بين تلك القياسات وبين اختبار صد الضرب الساحق 

  
  : تحليل النتائج  -١-٤

من البديهي والمسلم به انه كلما زاد عمر الالعب التدريبي ازدادت قدرته البدنية ولكن   
اتقان جميع المهارات بنفس المستوى قـد يبـدع فـي اداء    هذا ال يعني ان الالعب قادر على 

  . مهارة معينة ويخفق في أخرى وهذا يتبع عدة متغيرات ومن هذه المتغيرات العمر ، والوزن 
وقد يكون عدم وجود ارتباط بين هذه المتغيرات مع متغير الضرب السـاحق راجعـاً     

 – ٢٢،٨(الثالث مـن العمـر العينـة     للمستوى التدريبي فظالً على انه جميع افراد في العقد
، كما ان الوزن الزائد يؤثر سلباً على متطلبات أداء مهارة صـد الضـرب السـاحق    ) ٢٩.٨

فضالً على ان قلة الوزن تعني قلة الكتلة العضلية وبالتالي قلة القدرة البدنية التي تـؤثر سـلباً   
زيادة محيط الفخذ تعني زيـادة  على االداء المهاري ويدخل محيط الفخذ ضمناً في الوزن كون 

ان التضخم الكبير في أي عضلة يـؤثر  " في الكتلة العضلية وبالتالي زيادة في الوزن ، حيث 
  .  )٢٢٥ص -١٩(" سلباً على القابلية الحركية من وجهة النظر البايوميكانيكية 

حيـث ان  اما باقي القياسات الجسمية ، فبالنسبة لطول الذراع يعتبر متغير مؤثر جـداً    
حركة الذراع واجتيازها خلف الشبكة في عملية صد الضرب الساحق له عالقة كبيرة بطـول  
الذراع كما ان طول الكف وعرض الكتفين يعتبران مؤثران ألنهما يساهمان في إطالة المسافة 

ان روافـع الجسـم االطـول                 " التي يصل لها الالعب عند الصد ، حيث يؤكد طلحة حسـين  
  .  )٣٢ص -٧(" تتبع مجاالً حركياً اكبر بالمقارنة مع االذرع القصيرة ) االطراف  (

اما لما عرض الصدر ومحيطه من تأثير او ارتباط فيعتقد الباحثان ان هـذا االرتبـاط     
ناتج لقربهما من حزام الكتف واالطراف العليا وتأثيرهما بذلك ، فضالً عن انه يجب ان يكون 

ياسات الجسمية لكل العب ، وهذا التناسب يجب ان يكون فـي االطـوال   هناك تناسب في الق
فما بالك لو كان هذا جسم رياضي درجة أولى ، . والمحيطات واال اصبح شكل الجسم غريب 

يعتبر من العوامل التـي  ) االطراف ( ان التكوين الجسمي وطول الروافع " حيث يذكر شحاتة 
  .  )٣٥ص -٨(" عليها الوصول للمستوى العالي تحدد المهارة الرياضية والتي يتأسس 
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وبالنسبة لمحيط العضد ولما له من ارتباط فيرجع ذلك لقـوة صـمود الـذراع امـام       
الضرب الساحق وعدم تراجعها للخلف ، ومن المعروف ان زيادة محيط العضد معناه زيـادة  

  . محيط العضلة وبالتالي زيادة قوتها وقدرتها على الصد 
ة لمحيط الساق وقوة ارتباط هذا المتغير بالقدرة على صد الضرب السـاحق  اما بالنسب  

فيرجعها الباحثين الى قدرة عضلة الساق على القفز او وجود قـوة انفجاريـة تسـاعد علـى     
النهوض عالياً ، فمن المعروف ان الساق القوية تحتوي على عضالت قوية وبالتالي زيادة في 

  . المقطع العضلي 
سبق نالحظ ان هناك تحققاً جزئياً لغرض البحـث لـم يكـن لجميـع      ومن خالل ما  

القياسات الجسمية ارتباطاً قوياً في عملية صد الضرب الساحق ، فقد كان هناك ارتبـاط جيـد   
الطول ، طول الذراع ، طول الكف ، عرض الكتفين ، محيط السـاق  ( دال إحصائياً للقياسات 

  )، محيط الصدر 
طول الطرف السـفلي ، عـرض الصـدر    ( إحصائياً للقياسات وهناك ارتباط متوسط   

العمر ، الوزن ، محيط الفخذ ( كما ان لم يكن ارتباط او داللة إحصائية للقياسات ) . ومحيطه 
 (  

القاعدة االساسية للمقارنة بين الالعبـين  ) االنثربومترية ( وتعتبر القياسات الجسمية "   
عن طريق تأثيرها المباشر فـي  ) المستوى العالي ( دف فضالً عن كونها الوسيلة للوصول لله

  . )٢ص -٤(" االداء والمظهر الخارجي 
ان التكوين الجسمي من حيث الطول والـوزن وروافـع الجسـم             " حيث يؤكد عالوي   

يعتبر من أهم العوامل التي تحدد المهارة الرياضية وتمكن الفرد مـن الوصـول   ) االطراف ( 
  .  )٨٢ص -٩(" العالي الى المستوى 
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  الباب الخامس
  : االستنتاجات والتوصيات  -٥
  : االستنتاجات  -١-٥

  : من خالل نتائج البحث وتحليلها استنتجوا الباحثين ما يلي   
ان القياسات الجسمية تلعب دوراً كبيراً في تحديد قدرة الالعب على صد الضرب الساحق  - ١

رض الكتفين فضالً عن محـيط العضـد ومحـيط    وخاصة طول الذراع وطول الكف وع
  . الساق 

ان ألي مهارة متطلبات خاصة ولمهارة الضرب الساحق متطلبات بدنية تتحدد من خـالل   - ٢
القدرة على القفز والقدرة على صد الكرة بذراع ثابتة فضالً عن أطوال االطـراف العليـا   

 . ن الجسم والسفلى المناسبة مع طول الجذع ومناسبة هذه االطوال مع وز

  
  
  : التوصيات  -٢-٥

   -:من خالل إجراءات هذا البحث ونتائجه يوصي الباحثين بالتالي   
اختيار العبين الكرة الطائرة وفق قياسات جسمية تعتمد على طول االطراف العليا وقوتها  - ١

  . العضلية فضالً عن طول الجسم المتناسب مع الوزن 
سات الجسمية بالقدرة على مهارات اخرى مثـل  إجراء بحوث أخرى على ارتباط هذه القيا - ٢

  . الخ ........الضرب واالرسال 
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  : ادر ـــــالمص
  
  . م ٢٠٠٠ -١٩٩٧االتحاد الكويتي للكرة الطائرة ، القواعد الرسمية لكرة الطائرة ،  - ١
 .  ١٩٧٨، وكالة المطبوعات  ٤أحمد بدر ، اصول البحث العلمي ومناهجه ، الكويت ، ط - ٢

، دار الفكر الحـديث   ١، علي فهمي البيك ، القياس في المجال الرياضي ، طمحمد  أحمد - ٣
١٩٩٦  . 

ايمان حسين ، عالقة بعض القياسات الجسمية بعناصر اللياقة البدنية والمهاريـة بـاالداء    - ٤
 .  ١٩٨٩الفعلي بكرة اليد ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

 .  ٢٠٠٠، التعلم وجدولة التدريب ، بغداد ، مكتب العدل للطباعة ، وجيه محجوب  - ٥

زكي محمد حسن ، دراسة تحليلية لمستوى االداء المهاري لبعض فرق الكرة الطـائرة ،   - ٦
، مجلة التربية الرياضـية للبنـين    ١٩٨٤المشاركة في الدورة االولمبية بلوس انجلوس ، 

 .  ١٩٨٧، ) ٧،٨(بالزقازيق ، المجلد الرابع ، العدد 

، القـاهرة   ١طلحة حسين حسام الدين ، الميكانيكا الحيوية ، االسس النظرية والنطقية ، ط - ٧
 .  ١٩٩٧، دار الفكر العربي ، 

محمد ابراهيم وآخرون ، اساسيات التمرينات البدنيـة ، االسـكندرية ، دار المعـارف ،     - ٨
١٩٨٩  . 

، دار  ١يب الرياضـي ، ط محمد حسن عالوي ، علم التدريب الرياضـي ، علـم التـدر    - ٩
 .  ١٩٧٩المعارف ، 

محمد نصر الدين رضوان ، المرجع في القياسات الجسمية ، القاهرة ، دار الفكر العربـي   -١٠
 ،١٩٩٧  . 

محمد صبحي حسين ، حمدي عبد المنعم ، االسس العلمية للكرة الطائرة ، مركز الكتـاب   -١١
 .  ١٩٩٧للنشر ، 

 .  ١٩٩٦دار االمل للنشر ، اربد ، ة الطائرة ، محمد خير الجوراني ، الحديث في الكر -١٢

، عمـان ،   ١مروان عبد الحميد ، االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية ، ط -١٣
 .  ١٩٩٩دار الفكر العربي للطباعة ، 

،  ٢عبد الجبار توفيق ، التحليل االحصائي في البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ، ط -١٤
 .  ١٩٨٥التعلم ،  الكويت ، دار
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سلوم جواد الحكيم ، االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضـي ، وزارة  علي  -١٥
 .  ٢٠٠٤التعليم العالي ، القادسية ، 

عماد ناظم جاسم الدليمي ، نسبة مساهمة القياسات االنثرومترية والقـدرات البدنيـة فـي     -١٦
دكتوراه بالتربية الرياضـية ، جامعـة   المهارات االساسية لالعبي كرة الطائرة ، اطروحة 

 .  ٢٠٠٤، بغداد 

عقيل عبد اهللا الكاتب وعامر جبار السعدي ، الكرة الطائرة ، التكنيك والتكتيك الفـردي ،   -١٧
 .  ٢٠٠٢بغداد ، مطبعة وزارة التعليم العالي ، 

مجلة صباح قاروز ، عالقة القدرات الحركية االساسية باالداء لالعبات الجمباز الناشأت ،  -١٨
 .  ١٩٨٥دراسات وبحوث ، جامعة حلوان ، مجلة ثاف ، 

، جامعـة الموصـل ،    ١قاسم حسن حسين وعبد علي نصيف ، التدريب الرياضـي ، ط  -١٩
 .  ١٩٨٠مطابع الجامعة ، 

الموصـل ،  قاسم حسن المندالوي وآخرون ، االختبارات والقياس في التربية الرياضية ،  -٢٠
 .  ١٩٨٩مطبعة التعليم العالي ، 

يل ابراهيم سليمان الحديثي ، العالقات بين القياسات الجسمية وعناصر اللياقة بلعبة كرة خل -٢١
الطائرة ، بحث على العبي اندية الدرجة االولى في بغداد ، رسالة ماجستير كلية التربيـة  

 .  ١٩٨٩الرياضية ، جامعة بغداد ، 
22- Verducci , F.M, Measurement concepts in physical Education the 

C.V. Mosby , London , 1990 .  
    


