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 التعرٌف بالبحث: -1

 المقدمة واهمٌة البحث:1-1

إن عملٌة الوصول الى المستوٌات العلٌا وتحقٌق الفوز على الفرق الرٌاضٌة ٌعتمد على  

مقومات عدٌدة منها العملٌة التدرٌبٌة التً تشهد تطوراً مستمراً فً حٌث تطوٌر المهارة 

وتدرٌباتها وتشخٌص متطلبات واالخطاء التً قد ٌقع فٌها الالعب ،الى جانب دراسة 

 البدنٌة والنفسٌة والوظٌفٌة التً تساعد على رفع مستوى االنجاز .المتطلبات الجسمٌة و

إن الكرة الطائرة من األلعاب ألفرقٌه التً تتمٌز بتعدد مهاراتها وتسلسلها وامتالك العبٌها   

القدرات البدنٌة والقٌاسات الجسمٌة التً تعد الحجر االساس فً عملٌة انجاح التدرٌب إذ مهما 

 التدرٌبٌة فال ٌمكن ان ٌعد بطالً دون توفرها.بلغت قدرات المدرب 

ونجد إن الطول الكلً وطول الذراع وغٌرها من القٌاسات تؤثر بصورة اٌجابٌة على  

اكتساب المهارة بشكل أسرع وحسن التصرف بها ضمن الواجب المطلوب واندماج هذِه 

لق تكامل لصورة الالعب الصفات بالقدرات البدنٌة كالقوة االنفجارٌة للرجلٌن او الذراعٌن ٌخ

الضارب فً الكرة الطائرة، إذ ان االرتقاء فوق الشبكة وقوة الضرب والذكاء المٌدانً ٌعدون 

 صمام االمان لنجاح المركبات الهجومٌة.

 مشكلة البحث:2  -0

ان كل نشاط او عمل ٌتطلب توفر القدرات والمواصفات التً تؤهله الى انجاز وتحقٌق      

الكرة الطائرة من االلعاب التً زادت متطلباتها البدنٌة والجسمٌة الهدف المطلوب ،و

والمهارٌة نظراً للتعدٌالت التً ادخلت الى القانون والمستوٌات التنافسٌة العالٌة خالل 

 المبارٌات.

ان اجراء الدراسات حول نسب المساهمة للقدرات البدنٌة او المهارٌة او الجسمٌة ٌعطً      

لمدربٌن حول امكانات فرقهم والوسائل المناسبة لرفع من مستوى الصورة الواضحة ل

 انجازهم.

ان االختٌار غٌر المدروس لالعبٌن وعدم االعتماد على المواصفات الدقٌقة لالعب الكرة      

الطائرة ٌؤدي الى جهد تدرٌبً مهدور وبالتالً ٌكون الهدف من العملٌة التدرٌبٌة غٌر واضح 

وهنا تكمن مشكلة البحث التً ارتأت الباحثة من خاللها دراسة نسبة مساهمة القدرات البدنٌة 
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لمواصفات الجسمٌة لالعبً المنتخب الوطنً للشباب واعتماد وسٌلة علمٌة الختٌار وا

 الالعبٌن وتوفٌر الجهد التدرٌبً. 

 

 

 اهداف البحث:3  -0

 تهدف الباحثة الى :         

التعرف على عالقة القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة فً اداء مهارة الضرب  -1

 الساحق.

القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة فً اداء مهارة التعرف على نسبة مساهمة  -2

 الضرب الساحق.

 

 فروض البحث: 4  -1

 تفترض الباحثة الى :         

هناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة -1

 ومهارة الضرب الساحق.

القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة بنسب مختلفة فً مهارة الضرب  اهمتس -2

 الساحق.

 مجاالت البحث: 1-5

بالكرة جامعة القادسٌة  –فرٌق كلٌة التربٌة وعلوم الرٌاضة المجال البشري: العبً 1-5-1

 الطائرة.

 2016/  1/ 15ولغاٌة  2116/ 15/12المجال الزمانً:   1-5-2

 جامعة القادسٌة –كلٌة التربٌة وعلوم الرٌاضة المجال المكانً: قاعة 1-5-3
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 الدراسات النظرٌة والمشابهة: -2

 الدراسات النظرٌة:2-1

 القٌاسات الجسمٌة مفهومها واهمٌتها وانواعها:2-1-1

إن القٌاسات الجسمٌة تلعب دوراً كبٌراً فً المجال الرٌاضً من خالل تأثٌرها بشكل      

مباشر على مستوى االنجاز وفاعلٌة الى جانب التأثٌر على بناء الجسم وتركٌبها إن القٌاسات 

الجسمٌة تتمٌز بأهمٌة خاصة وذلك لداللة العملٌة بمجاالت متعددة اذ تستخدم فً المجال 

لتحدٌد مدى صالحٌة الفرد لنوع النشاط عالوة على انها تحدد مدى امكانٌة وصوله الرٌاضً 

الى مستوى عال من االداء الفنً فً نشاط ما
(1)

 . 

ونجد إن القٌاسات الجسمٌة هً من المحددات التً ٌجب التركٌز علٌها فً عملٌة اختبار      

فٌر اسالٌب تدرٌبٌة مناسبة بغٌة الالعب واالهتمام بها من حٌث القٌاس والتقوٌم وذلك لتو

الوصول الى المستوى المطلوب، وٌشٌر علً سلوم جواد " الى ان القٌاسات الجسمٌة ترتبط 

بالقدرات الحركٌة والتفوق باألنشطة المختلفة"
(2)

. 

وان القٌاسات الجسمٌة الشائعة فً المجال الرٌاضً ٌمكن وضعها فً خمسة مجموعات  

 هً:

 قٌاس وزن الجسم. -1

 مؤشر االطوال. -2

 مؤشر محٌطات الجسم. -3

 مؤشر االتساعات)العروض(. -4

 مؤشر سمك ثناٌا الجلد. -5

                                                           
جامعة  -) رسالة ماجستيربناء مستويات معيارية لبعض القياسات الجسمية لممتقدمات في كمية التربية الرياضية في العراقىدير عيدان غانم؛ (  1

 .58ص  (2002بغداد: كمية التربية الرياضية لمبنات 
 .44(ص2004: )جامعة القادسية، الطيف لمطباعة، االختبار والقياس واالحصاء في المجال الرياضيعمي سموم جواد؛ (  2
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 القدرات الحركٌة مفهومها واهمٌتها ومكوناتها:2 -2-1

إن مفهوم القدرة الحركٌة هو" انعكاس لظهور مهارات جدٌدة ضمن نتائج السلوك      

الحركً والمهاري"
(1)

، ان االعداد البدنً والمهاري ومستوى االنجاز حتى االنشطة 

الرٌاضٌة ٌتوقف على القدرات الحركٌة، حٌث تشٌر المصادر على " ان امتالك الفرد 

لمستوى عال من القدرات ٌساعد على ممارسة الكثٌر من االنشطة بنجاح والقدرات الحركٌة 

تشارك فً تطوٌر واالرتقاء بالمهارات الحركٌة"
(2)

 . 

باإلضافة الى ذلك" تساعد القدرات الحركٌة العالٌة على استثمار قدرات الالعب الحركٌة      

المهارٌة والخططٌة وباالتجاه الصحٌح وان ارتفاع القدرات الحركٌة العالٌة له تأثٌر اٌجابً 

دٌه على حالة الالعب النفسٌة والمعنوٌة اذ ٌؤدي الى زٌادة معنوٌة وتطوٌر عامل االرادة ل

بشكل ٌجعلُه قادر على التحرك داخل الملعب"
(3)

. 

لقد اصبحت نظرت العلماء الى ان القدرات البدنٌة ٌجب ان تتضمن مقاٌٌس متنوعة      

تستخدم لقٌاس الكثٌر من الخصائص ٌتضمنها االداء الرٌاضً او الحركً نفسه وهذِه 

القوة الممٌزة بالسرعة ،الرشاقة  االختبارات ٌجب ان تقٌس )السرعة ،القوة ،القوة العضلٌة :

،التحمل ،المرونة وغٌرها من القدرات الحركٌة التً تعد ضرورٌة لألداء الحركً العام 
(4) 

 

 

                                                           
: )مجمة جامعة االمارات العربية المارات العربية المتحدة القدرات االدراكية لتالميذ المرحمة االبتدائية بدول اجمال الدين عمي )وآخرون( ؛( 1

 .1(ص1999المتحدة،
–، مجمة عموم التربية الرياضية )جامعة بابل عالقة بعض القدرات الحركية االساسية بمستوى اداء بعض ميارات كرة السمة(مكرم سعيد السعدون؛  2

 .23ص(2002، جامعة بابل كمية التربية الرياضية ،1مجمد2العدد 
، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القيمة التنبؤية لمقدرات الحركية بداللة بعض القياسات الجسمية عمى ناشئين التنس ارضي(وردة عمي عباس؛  3

 .11(ص2002بغداد، كمية التربية الرياضية لمبنات،
 .76(ص2000: )القاىرة ،دار الفكر العربي،الرياضي القياس في التربية الرياضية وعمم النفس(محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين؛  4
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 الدراسات المشابهة:2  -2

(بعنوان2008دراسة )وردة علً عباس   
(1)

 

 بالتنس االرضً( )نسبة مساهمة بعض المتغٌرات الجسمٌة والوظٌفٌة فً االداء المهاري

ٌهدف البحث الى التعرف على العالقة بٌن القٌاسات الجسمٌة والوظٌفٌة باألداء المهاري      

والتعرف على نسبة مساهمة القٌاسات الجسمٌة والوظٌفٌة باألداء المهاري وقد استخدمت 

عددهم الباحثة المنهج الوصفً اما عٌنة البحث فقد تضمنت العبات التنس االرضً والبالغ 

( العبات وقد تم استخدام بعض القٌاسات الجسمٌة والوظٌفٌة واالختبارات المهارٌة التً 11)

رشحها الخبراء والمختصٌن كالطول الكلً وطول الذراع ومحٌط العضد انقباض، ومحٌط 

العضد انبساط، معدل النبض قبل المجهود ، معدل النبض بعد المجهود السعة الحٌوٌة، اقصى 

 هالك االوكسجٌن.معدل الست
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 منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة: -3

 منهج البحث:3-1

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفً باألسلوب المسحً لمالئمته لطبٌعة المشكلة .     

 عٌنة البحث:مجتمع و 3-2

جامعة القادسٌة  –وعلوم الرٌاضة  البدنٌة فرٌق كلٌة التربٌةالعبً شملت عٌنة البحث      

(العباً وقد استبعدت 12وكان عددهم) 2112/  2116 للعام الدراسًبالكرة الطائرة.

( العبٌن ألجراء التجربة االستطالعٌة علٌهم وبذلك اصبحت العٌنة االصلٌة التً تم 2الباحثة)

 % ( من مجتمع االصل 33.33، اي شكلت نسبة ) (العبٌن10اجراء التجربة علٌهم)

 

 أدوات البحث واالجهزة المستخدمة: 3-3

 أدوات البحث:

 المصادر العربٌة. -1

 االختبار والقٌاس. -2

استمارات استطالع الخبراء لتحدٌد القٌاسات الجسمٌة وأهم المهارات الهجومٌة لعٌنة  -3

 البحث. 

 االجهزة المستخدمة : -

 كرات طائرة. -1

 ملعب كرة طائرة. -2

 مٌزان طبً. -3

 شرٌط قٌاس. -4
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 كرة طبٌة. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات البحث المٌدانٌة: 3-4

 تحدٌد المتغٌرات المرتبطة بالبحث:1 -3-4

لقد تم تصمٌم استمارة االستبٌان الستطالع راي الخبراء والمختصٌن*     
1

فً مجال التربٌة  

الرٌاضٌة وفً الكرة الطائرة متضمناً القٌاسات الجسمٌة والبدنٌة لغرض اختٌار اهمها... 

 وبعد جمع االستمارات حددت الباحثة اهم المتغٌرات وفقاً لألهمٌة النسبة التً حققتها واعتمده 

والبالغ  (فما فوق من مجموعة الخبراء%75الباحثة على المتغٌرات الحاصلة على نسبة)

 ( 1(وكما موضح فً الجدول)7عددهم )

 

 (1الجدول )

 ٌوضح االهمٌة النسبٌة والنسبة المئوٌة لمتغٌرات البحث المختارة

االهمٌة  المتغٌرات ت

 النسبٌة

النسبة 

 المئوٌة

 قبول الترشٌح

 كال نعم

    %88.57 28 الطول الكلً للجسم 1

    %42 15 طول الذراع 2

    %82.85 28 باالنبساطمحٌط العضد  3

    %85.7 27 محٌط العضد باالنقباض 4

    %88.57 28كغم من 2رمً كرة طبٌة زنة  5

                                                           
1
 ( 1ملحق ) 
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 وضع الجلوس على الكرسً

    %80 31 القفز العمودي من الثبات 6

 

 التجربة االستطالعٌة: 3-5

من اجل تالفً نواحً القصور وضعف االمكانات الى جانب التعرف على الوقت      

المستغرق ألخذ القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة واالختبار المهاري واستخراج معامل 

الصدق والثبات والموضوعٌة ،قامت الباحثة بالقٌام بالتجربة االستطالعٌة للفترة من 

(العبٌن من عٌنة البحث، 4على عٌنة البحث البالغ عددهم ) 9/6/2010الى  3/6/2010

 ( أٌام.7وكانت الفترة الفاصلة بٌن االختبار واعادته ال تتجاوز)

 

 الثبات(:–المعامالت العلمٌة )الصدق  3-5-1

لحساب معامالت صدق والقدرات البدنٌة والمهارٌة قامت الباحثة بترتٌب درجات العٌنة      

ٌمهم الى أرباعٌات وتمت المقارنة االرباعٌن مما ٌدل على ان االختبارات تنازلٌاً وثم تقس

 البدنٌة والمهارٌة صادقة فً تمٌزها بٌن المستوى االعلى واالدنى للعٌنة.

اما بالنسبة للثبات االختبارات فقد تم استخدام طرٌقة االختبار واعادته حٌث تم استخراج      

ارٌن ومن ثم حساب قٌمة معنوٌة االرتباط عن طرٌق اختبار معامل االرتباط بٌن نتائج االختب

ت لمعنوٌة االرتباط وقد توصلت الباحثة الى ان جمٌع االختبارات ذات داللة معنوٌة مما ٌدل 

 (2على تمتعها بدرجة عالٌة من الثبات وكما موضح فً الجدول)

 (2جدول )

 الثبات( لمتغٌرات البحث–ٌوضح المعامالت العلمٌة )الصدق 

معامل  المتغٌرات ت
 الصدق

قٌمة ت لمعنوٌة  معامل الثبات
 االرتباط

 *4.83 0.86 *0.85 الطول الكلً للجسم 1

 *4.76 0.84 *0.422 طول الذراع 2

 *4.65 0.83 *0.588 محٌط العضد باالنبساط 3

 *3.89 0.88 *0.76 محٌط العضد باالنقباض 4

كغم 2رمً كرة طبٌة زنة  5
وضع الجلوس على  من

 الكرسً

0.64* 0.89 4.63* 
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 *4.19 0.85 *0.57 القفز العمودي من الثبات 6

 (0.05دال عند مستوى داللة )

  

 التجربة الرئٌسٌة:3-6

فرٌق كلٌة بعد التأكد من القٌاسات واالختبارات المبحوثة تم التطبٌق المٌدانً على العبً      

كمافً  ( وبمساعدة فرٌق العمل المساعد10والبالغ عددهم) وعلوم الرٌاضة التربٌة البدنٌة

 (.2)الملحق 

 

 

 

 

 الوسائل االحصائٌة:3-7

 (لمعالجة البٌانات :SPSSلقد استخدمت الباحثة برنامج )     

 النسبة المئوٌة 

 ًالوسط الحساب 

 االنحراف المعٌاري 

 اختبار لمعنوٌة االرتباط 

 للعٌنات المتساوٌة الغٌر مرتبطة اختبارات 

 معامل االرتباط بٌرسون 
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 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها:-4

 عرض وتحلٌل نتائج المتغٌرات المبحوثة :4-1

 (3الجدول)

المعٌاري وقٌمة معامل االلتواء لدى عٌنة البحث فً  ٌوضح الوسط الحسابً واالنحراف

 متغٌرات المدروسة

وحدة  المتغٌرات ت
 القٌاس

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

 0.73 1.17 175.97 سم الطول الكلً 1

 0.01 2.44 81.30 سم طول الذراع 2

 0.82 1.68 40.70 سم محٌط العضد انقباض 3

كغم من وضع 2رمً كرة طبٌة زنة  4
 الجلوس على الكرسً

 0.37 0.62 18.67 سم

 0.03 6.18 76.87 سم القفز العمودي من الثبات 5

 0.42 2.54 5.43 درجة مهارة الضرب الساحق 6

(قٌم الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ومعامل االلتواء للمتغٌرات 3ٌوضح الجدول رقم)

متوسطات اكبر من االنحرافات المعٌارٌة وٌدل على عدم وجود تشتت بٌن البحثٌة، وان قٌم 

(أي انها انحصرت 0.73-0.01افراد عٌنة البحث حٌث تراوحت قٌم معامل االلتواء بٌن )

 (مما ٌدل على انها داخل المنحى أالعتدالً.1 ±بٌن )



12 
 

 

البدنٌة ومهارة عرض ومناقشة نتائج عالقة االرتباط بٌن القٌاسات الجسمٌة والقدرات 4-2

 :الضرب الساحق

 (4جدول )

 ٌوضح معامالت االرتباط بٌن القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة ومهارة الضرب الساحق

مهارة  المتغٌرات ت
الضرب 
 الساحق

* لمعنوٌة  Tقٌمة 
 االرتباط

الداللة 
 االحصائٌة

 معنوي 6.06 0.91 الطول الكلً 1

 معنوي 3.87 0.8 طول الذراع 2

 معنوي 6.5 0.92 محٌط العضد انقباض 3

كغم من 2رمً كرة طبٌة زنة  4
 وضع الجلوس على الكرسً

 معنوي 6.06 0.91

 معنوي 4.92 0.87 القفز العمودي من الثبات 5

 0.05ومستوى داللة  8( عند درجة حرٌة 2.31الجدولٌة) T*بلغت قٌمة 

 

(وجود عالقة ارتباط دالة احصائٌاً بٌن الطول الكلً للجسم ومهارة 4ٌتضح من الجدول)     

مع 0.91الضرب الساحق ،اذ تشٌر البٌانات الى ان متغٌر الطول قد حقق معامل ارتباط 

مهارة الضرب الساحق وتعزو الباحثة ذلك الى انُه امر منطقً حٌث ان صفة الطول من 

الالعب طوٌل ارتفع مركز ثقل الجسم وبالتالً االهمٌة لالعب الكرة الطائرة حٌث كلما كان 

تزداد مسافة القفز لالعب وبالتالً ٌمكن التغلب على ارتفاع الشبكة واداء المهارة بنجاح، 

وهذا ٌتفق مع هارا حٌث اشار ان خصوصٌة الكرة الطائرة فً انها لعبة طوال القامة وحسب 

قة هم انسب مثاالً لكرة الطائرة تأكٌد هادة ٌقوله " ان طول الجسم وذي االجسام الرشٌ

والسٌد"
(1 )

 

وقد اظهرت البٌانات وجود عالقة ارتباط دالة احصائٌاً بٌن متغٌر طول الذراع ومهارة      

وتفسر الباحثة ذلك الى ان طول الطرف  0.8الضرب الساحق حٌث بلغ  معامل االرتباط 

ذراعها= المقاومة ×قاً لقانون القوة العلوي ٌنتج عنُه زٌادة فً القوة التً تنتجها الذراع وف

ذراعها وكذلك وٌشٌر امٌن انور" ان الذراع هً عنصر االستخدام االساسً فً اداء ×

المهارات الحركٌة على اختالف انواعها"
(2)

. 

                                                           
 . 33(ص1975عبد عمي نصيف : )بغداد، مطبعة وأنسيت التحرير،  رجمةىاره ؛اصول التدريب: ت  (1
 .178( ص2001: )القاىرة، دار الفكر العربي،3، طقواعد المعب –الميارات والخطط –التاريخ  -الريشة الطائرةامين انور ؛  ( 2
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كما اظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط دالة احصائٌا بٌن متغٌر محٌط الذراع ومهارة      

وتعزو الباحثة ذلك الى ان طبٌعة االداء فً كرة الطائرة 0.92 الضرب الساحق ، حٌث بلغ

تتطلب ان ٌحٌط بالذراع عضالت تتناسب مع متطلبات اللعبة وتساعد على احداث الحركة 

وظهور قٌم كبٌرة من القوة القصوى وهذِه النتائج تتفق مع ما توصل الٌه ابراهٌم عبدربه " 

قٌاسات المحٌطات ومستوى االداء"على ان هناك عالقة ارتباط اٌجابٌه بٌن 
(1)

. 

كما اظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائٌة بٌن القدرات البدنٌة ومهارة       

الضرب الساحق، حٌث بلغ معامل االرتباط بٌن اختبار رمً الكرة الطبٌة والذي ٌمثل القوة 

، وبٌن الوثب العمودي والذي ٌمثل  0.91االنفجارٌة للذراعٌن ومهارة الضرب الساحق 

مما ٌعكس اهمٌتها فً اداء مهارة  0.87القوة االنفجارٌة للرجلٌن ومهارة الضرب الساحق 

الضرب الساحق، ان اداء مهارة الضرب الساحق ٌتطلب استخدام عال من القوة االنفجارٌة 

ب الكرة، وهذا ما للذراعٌن والرجلٌن لدفع االرض والقفز لألعلى ما ٌمكن الالعب من ضر

 أكدته سوسن جدوع " اذ تأتً اهمٌة القوة االنفجارٌة للذراعٌن لمهارة الضرب الساحق من 

 

 

 

حٌث تكنٌك المهارة ٌتطلب وبشكل مباشر للقوة االنفجارٌة لعضالت الذراعٌن ألداء ضرب 

قوي ومؤثر"
(2)

. 

خالل ضرب الكرة بشكل وٌبرز دور القوة االنفجارٌة للذراعٌن فً الضرب الساحق من      

قوي وسرٌع وهذا ما أكدة )محمد صبحً وحمدي عبد المنعم(" ان الالعب الذي ٌفتقد الى قوة 

الذراعٌن ال ٌمكن الحصول على ضربات ساحقة قوٌة
 

، كما وٌبرز دور القوة االنفجارٌة 

للرجلٌن لغرض القفز الى اعلى ارتفاع لضرب الكرة"
(3)

ى إذ ان الوثب للوصول الى اعل 

مسافة ممكنة تمهٌداً لضرب الكرة ٌتوقف على القوة االنفجارٌة للرجلٌن.ان لالعب الذي 

ٌكون لدٌه قوة انفجارٌة عالٌة تساعده على االرتقاء بمستوى عال مما ٌجعله ٌؤدي الضرب 

الساحق بصورة ناجحة وٌعتبر هذا الالعب مصدر خطر على الفرٌق المنافس وبالرغم من 

لبدنٌة االخرى فً اداء مهارة الضرب الساحق اال أنها أثرت ارتباطات اهمٌة المتغٌرات ا

ضعٌفة بأداء مهارة الضرب الساحق وتعزو الباحثة السبب الى اهمال التدرٌب فً بعض 

                                                           
 .1987، المؤتمر العممي االولى كمية التربية الرياضية لمبنات، القاىرة ، بطارية انتقاء انثرومترية لمتسابقي الوثب الطويلابراىيم عبد ربو ؛ (1
: )اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد مساىمة بعض عناصر المياقة البدنية والقياسات الجسمية بدقة ميارة الضرب الساحق بكرة الطائرة؛ ىدودسوسن (  2

 .105(ص2001،كمية التربية الرياضية، 
 .116ص1988): )القاىرة ، دار الفكر العربي ،1، ططرق تحميل المباراة في الكرة الطائرةمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛ ( 3
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القدرات البدنٌة على حساب قدرات بدنٌة اخرى مما جعل افراد العٌنة ٌتمٌزون بقدرة على 

نتقاء الذي ٌعد احد االمور المهمة فً اعداد العب اخرى ٌضاف الى ذلك قلة االهتمام باال

 الكرة الطائرة وبخاصة الالعب الضارب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض ومناقشة نتائج دراسة نسب مساهمة القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة فً 4-3

 مهارة الضرب الساحق:

 (5جدول )

 ٌبٌن القٌاسات الجسمٌة المساهمة فً اداء مهارة الضرب الساحق

المقدار  المتغٌرات ت
 الثابت

نسبة  المعامل
 الخطأ

نسبة  قٌمة ف قٌمة ت
 المساهمة
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( إن القٌاسات الجسمٌة المساهمة فً اداء مهارة الضرب الساحق هً )الطول 5ٌبٌن الجدول)

-74-56القٌاسات )محٌط العضد(حٌث بلغت نسبة اسهام هذِه  –طول الذراع –الكلً 

(على التوالً وهذا ٌدل على ان نسبة اسهام هذِه القٌاسات عالٌة فً اداء مهارة الضرب 74

 الساحق، وهذا ما تؤكده معامالت االرتباط بٌن هذِه القٌاسات ومهارة الضرب الساحق.

ث وإذ إن القٌاسات المذكورة تلعب دوراً هاماً فً مستوى اداء مهارة الضرب الساحق من حٌ

زٌادة قابلٌة الالعب على تحقٌق المستوى االفضل حٌث ٌشٌر عصام عبد الخالق" الى ان 

هناك عالقة بٌن مكونات الجسم ككل وامكانٌة الوصول الى المستوٌات الرٌاضٌة العلٌا"
(1)

. 

أما فٌما ٌخص نسب اسهام القدرات البدنٌة )القوة االنفجارٌة للذراعٌن والقوة االنفجارٌة      

(على التوالً ، وهً قٌمة جٌدة 75 -56.72لٌن(فقد بلغت نسبة اسهام هذِه القدرات)للرج

ان طبٌعة      تؤكد التأثٌر الواضح والمهم للقدرات البدنٌة فً اداء مهارة الضرب الساحق.

اداء مهارة الضرب الساحق تتطلب من الالعب قدرات بدنٌة، اذ ٌرتبط اداء المهارة بتلك 

وثٌقاً وٌعتمد اتقان االداء المهاري على مدى تطوٌر متطلبات هذا االداء من القدرات ارتباطاً 

قدرات مثل قوة انفجارٌة للذراعٌن والرجلٌن وترى الباحثة ان القوة االنفجارٌة سواء 

لعضالت الرجلٌن او الذراعٌن من القدرات المهمة والواجب امتالكها لالعب. اذ بدونها  ال 

  . ل من الشبكة او حتى الحصول على الضربة الساحقة المؤثرةٌمكن االرتقاء لمستوى عا

 

 

 االستنتاجات والتوصٌات:-5

 :االستنتاجات5-1

وجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن بعض القٌاسات الجسمٌة واداء مهارة الضرب  -1

 الساحق بالكرة الطائرة.

                                                           
 .33(ص1994: )القاىرة ،دار الكتب الجامعية، 5،ط التدريب الرياضي ،نظريات ،تطبيقاتعصام الدين عبد الخالق؛  ( 1

 %56 12.89 3.59 0.10 0.36 10.26 الطول الكلً 1

 %74 13.03 3.48 0.08 0.29 50.40 طول الذراع 2

 %74 13.03 -2.51 0.32 -0.80 50.40 محٌط العضد انقباض 3

 كغم من2رمً كرة طبٌة زنة  4
 وضع الجلوس على الكرسً

38.20 0.22 0.05 4.04 13.10 56.72% 

 %75 15.20 7.45 0.02 0.17 28.50 القفز العمودي من الثبات 5
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الساحق  وجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن بعض القدرات البدنٌة واداء مهارة الضرب -2

 بالكرة الطائرة.

نسبة مساهمة بعض القٌاسات الجسمٌة فً اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة  -3

 كانت جٌدة مما ٌؤكد فاعلٌة هذِه القٌاسات فً االداء المهارة .

نسبة مساهمة القدرات البدنٌة فً اداء مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة كانت  -4

 ذِه القدرات فً اداء المهارة .جٌدة مما ٌؤكد فاعلٌة ه

 التوصٌات:5-2

التأكٌد على اهمٌة القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة التً اظهرت عالقات معنوٌة  -1

ونسب مساهمة فً اداء مهارة الضرب الساحق والعمل على تنمٌتها وتطوٌرها 

 ومراعاة ذلك فً وضع البرامج والخطط التدرٌبٌة.

 ارات البدنٌة بشكل دوري لتقوٌم مستوى الالعبة .التأكٌد على اجراء االختب -2

 ضرورة اعتماد القٌاسات الجسمٌة والقدرات البدنٌة عند انتقاء العبات الكرة الطائرة. -3
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 المصادر
لمتسابقً الوثب الطوٌل ، المؤتمر العلمً  إبراهٌم عبد ربه ؛بطارٌة انتقاء انثرومترٌة -1

 .1432االولى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات، القاهرة ،

: 3قواعد اللعب، ط –المهارات والخطط –التارٌخ  -امٌن انور؛ الرٌشة الطائرة -2

 (.2111)القاهرة، دار الفكر العربً،

االبتدائٌة بدول جمال الدٌن علً )وآخرون( ؛القدرات االدراكٌة لتالمٌذ المرحلة  -3

 (.1444االمارات العربٌة المتحدة:)مجلة جامعة االمارات العربٌة المتحدة،

سوسن جدوع؛ مساهمة بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة والقٌاسات الجسمٌة بدقة مهارة  -4

الضرب الساحق بكرة الطائرة: )اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ،كلٌة التربٌة 

 (.2111الرٌاضٌة، 

واد؛ االختبار والقٌاس واالحصاء فً المجال الرٌاضً: )جامعة القادسٌة، علً سلوم ج -5

 (.2114الطٌف للطباعة، 

عصام الدٌن عبد الخالق ؛ التدرٌب الرٌاضً ، نظرٌات ، تطبٌقات ،  -6

 (.1444:)القاهرة،دارالكتب الجامعٌة، 5ط

بعض مكرم سعٌد السعدون؛ عالقة بعض القدرات الحركٌة االساسٌة بمستوى اداء  -2

، جامعة 1مجلد2العدد –مهارات كرة السلة، مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌة )جامعة بابل 

 (.2112بابل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،

محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن؛ القٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفس  -3

 (.2111الرٌاضً: )القاهرة ،دار الفكر العربً،

المنعم ؛ طرق تحلٌل المباراة فً الكرة الطائرة،  محمد صبحً حسانٌن وحمدي عبد -4

 (. 1433: )القاهرة ، دار الفكر العربً ،1ط

هاره ؛اصول التدرٌب: ترجمة عبد علً نصٌف : )بغداد، مطبعة وأنسٌت التحرٌر،  -11

1425.) 

هدٌر عٌدان غانم؛ بناء مستوٌات معٌارٌة لبعض القٌاسات الجسمٌة للمتقدمات فً كلٌة  -11

جامعة بغداد: كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -اضٌة فً العراق) رسالة ماجستٌرالتربٌة الرٌ

 ( .2112للبنات 

وردة علً عباس؛ القٌمة التنبؤٌة للقدرات الحركٌة بداللة بعض القٌاسات الجسمٌة  -12

على ناشئٌن التنس ارضً، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة بغداد، كلٌة التربٌة 

 (.2112الرٌاضٌة للبنات،
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 (1ملحق رقم )

اللقب  ت
 العلمً

 مكان العمل االختصاص االسم

 القادسٌة جامعة –الزراعة كلٌة  اختبارات وقٌاس مً علً عزٌز أ.د 1

 القادسٌةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة/جامعة  اختبارات وقٌاس حازم موسى أ.د 2

 القادسٌةكلٌة التربٌة الرٌاضٌة/جامعة  ندرٌب طائرة عالء عرموط .دم 3
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