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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2015 ،(10) 29

المحددات البدنية واالنثروبومترية النتقاء ناشئي كرة الطائرة لمنتخب مديرية محافظة إربد
Physical and Anthropometric Limitation in Selecting Junior
Volleyball Players in Irbid District Volleyball team
أحمد عكور
Ahmed Okour
قسم التربية البدنية ،كلية التربية الرياضية ،جامعة اليرموك ،األردن
بريد الكترونيahmadokor@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2014/5/8) :تاريخ القبول(2015/2/4) :
ملخص
ھ دفت الدراس ة إل ى تحدي د أھ م المؤش رات البدني ة واالنثروبومتري ة النتق اء ناش ئي الك رة
الطائرة إضافة إلى تحديد المستويات والنسب المئوية النتقاء ناشئ الكرة الطائرة لمنتخ ب مديري ة
محافظة إربد باالعتم اد عل ى المؤش رات البدني ة واالنثروبومتري ة ،وت م اس تخدم الم نھج الوص في
وباألس لوب المس حي لتحقي ق أغ راض الدراس ة ،وت م اختي ار العين ة م ن منتخ ب مديري ة محافظ ة
إربد والبالغ عددھم ) (38العبا من الذكور وتم إجراء االختبارات البدنية اآلتية )الق وة االنفجاري ة
لل رجلين ،والق وة االنفجاري ة لل ذراعين ،وص فة الس رعة االنتقالي ة ،وص فة الرش اقة( ،وت م إج راء
القياسات االنثروبومترية اآلتية )ط ول ال ذارعين ،ط ول ال رجلين ،ط ول الج ذع( وتوص لت نت ائج
الدراس ة ال ى تحدي د اھ م المؤش رات البدني ة النتق اء ناش ئى الك رة الط ائرة للقياس ات البدني ة وھ ي
ك اآلتي )الق وة االنفجاري ة لل رجلين ،والق وة االنفجاري ة لل ذراعين ،والس رعة االنتقالي ة ،وص فة
الرشاقة( ،وتم تحديد اھم القياسات االنثربومترية وھي كاآلتي )طول ال ذارعين ،ط ول ال رجلين،
ط ول الج ذع( ،وكان ت النس ب المئوي ة للقياس ات البدني ة ض من المس توى المتوس ط ،بينم ا كان ت
النسب المئوية للقياسات االنثروبومترية ضمن المستوى الجي د ،وأوص ت الدراس ة ض رورة تقي يم
المستويات لناشئي الكرة الط ائرة واالعتم اد عل ى القياس ات االنثروبومتري ة والبدني ة المج راة ف ي
الدراسة.
الكلمات الدالة :المستويات البدنية ،القياسات االنثروبومترية ،ناشئي الكرة الطائرة.
Abstract
The study aimed to identify the most important physical indicators
and anthropometric to select youth team volleyball as well as determine
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"......  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "المحددات البدنية واالنثروبومترية النتقاء ناشئي الكرة الطائرة لـ1990

the levels and percentages for the selection of an emerging volleyball
team Irbid Governorate Directorate depending on the physical and
anthropometric indicators were used descriptive method and survey
manner to achieve the purposes of the study, were selected sample of
team Irbid Governorate Directorate totaling (38) player from the male
was conducted physical tests following (the explosive power of the two
men, and the power of the explosive of the arms, and the recipe
transitional speed, and recipe agility), were carried out measurements of
the following anthropometric (length Almaraein, along the two men, the
length of the trunk) and found the results of the study to identify the most
important physical indicators for the selection of youth team volleyball
measurements of physical, as follows (the explosive power of the two
men, and the power of the explosive of the arms, and speed the transition,
and the recipe agility), have been identified the most important
measurements Alantrbumitrih are as follows (along Almaraein, along
legs, torso length), and the percentages of physical measurements within
the average level, while the percentages of anthropometric measurements
within a good level, the study recommended the need to assess the levels
of youth team volleyball and rely on anthropometric and physical
measurements in vivo study.
Key words: physical levels, anthropometric measurements, youth
team volleyball.
المقدمة
يعد االنتقاء في لعبة الكرة الطائرة من األمور الصعبة و ذلك الن عملية االنتقاء ال تركز
على مؤشر واحد بل تستند إلى عدة مؤشرات وھي معرفة قدرات الرياضي الحقيقية من خالل
....إجراء القياسات واالختبارات سواء كانت )بدنية أو مھارية أو انثروبومترية أو فسيولوجية
 وتقييم كل مرحلة يمر بھا الالعب وخاصة بعد مرحلة التدريب باالعتماد على التخطيط.(الخ
.العلمي الصحيح مما يتيح لالعب الحصول على أفضل النتائج
( أن الكشف عن قدرات الالعبين الموھوبين والتنبؤ باألداءBasco, 2011) ويشير
المستقبلي لھم يتضمن محددات بدنية ومھارية وجسمية وفسيولوجية للوصول إلى الالعب
.الرياضي األمثل واألقدر لممارسة الرياضة التخصصية
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ويرى كال من ) (Salma, 1994) & (Jabali, 2003أن محددات االنتقاء تتضمن
باألساس الصفات الوراثية والبيولوجية ومراحل النمو والتطور للفرد الرياضي واالعتماد على
القياسات الجسمية والوظيفية والبدنية والتي ھي أساس اختيار الالعبين األكفاء وأخذ ميولھم
ورغباتھم ودوافعھم وسماتھم الشخصية والتي تعمل على تحسين قدراتھم الخاصة وزيادة الرغبة
في التدريب والمنافسات.
ويذكر ) (Bastawisi, 1999أن االنتقاء ھو عملية اختيار دقيقة للناشئين قبل ممارسة لعبة
معينة عن طريق إجراء بعض القياسات واالختبارات الجسمية والمھارية البدنية والوظيفية
والنفسية الخاصة بمتطلبات اللعبة التخصصية وھي عملية ديناميكية مستمرة لفترة زمنية طويلة
تقود إلى التنبؤ بالالعب الرياضي الذي يحقق اإلنجاز وللوصول إلى المستويات العليا.
ويشير ) (Qadri, 2010أن عملية االنتقاء تمر بمرحلتين أساسيتين أولھما أسس اختيار
نوع اللعبة أو النشاط الذي يتوافق مع استعدادات وقدرات الناشئين لغرض إشباع رغباتھم
واھتماماتھم وثانيا تحديد االختبارات والقياسات الصحيحة النتقاء الموھوبين والتي تكون في
غاية الدقة لالعب الناشئ.
ويشير كال من ) (Mufti, 1996) & (Alkashef, 2007أن مرحلة اختيار الناشئين
يجب أن تكون بأعمار صغيرة وتتحدد الفترة من ) (16-11سنة بسبب االستعداد والنضج وتقبل
التعلم ولكونھم القاعدة األساسية التي تبنى عليھا المنتخبات والتركيز عند اختيار ناشئي الكرة
الطائرة إلى المواصفات الجسمية والبدنية والمھارية والفسيولوجية والتي من خاللھا يستطيع
الالعب الوصول إلى المستويات العليا.
ويؤكد ) (Mass, 1995أن اختيار الناشئ يتطلب تركيبا جسميا خاصا لممارسة اللعبة
التخصصية والتي تكسبه الصالحية بأن يكون العبا ناجحا وتتوافر فيه المتطلبات البدنية
والجسمية والوظيفية والنفسية.
ويشير كال من ) (World, 1999) & (shook, 1992أن ھناك تركيبا خاصا لالعب
الكرة الطائرة يختلف عن بقية األلعاب وقد بلغ معدل الطول في بطوالت العالم لكرة الطائرة
) (215 -210سم ،وعدد القفزات بالمباراة الواحدة أكثر من ) (200قفزة ،وبلغ معدل الوثب
لألعلى ما يقارب )85سم( مما يعطينا داللة واضحة على أھمية القياسات الجسمية والقدرات
البدنية عند اختيارنا لناشئ الكرة الطائرة.
ويذكر ) (Taha, 2004نقال عن ) (Bolgakovaأن عملية انتقاء الالعبون الناشئون
بالكرة الطائرة تتم بما يمتلكون من استعدادات وقدرات بدنية وجسمية خاصة والتي تحقق التنبؤ
بما يؤول إليه المستقبل وفق اإلعداد الصحيح لھم.
ويشير فوكس ) (Fox, 1981أن عملية االنتقاء تتم باختيار أفضل الالعبون وفق فترات
زمنية معينة بما يتالءم مع نوع النشاط الرياضي واإلسراع باالكتشاف المبكر للموھوبين مع
مراعاة الخصائص البدنية والمھارية والجسمية والفسيولوجية باإلضافة إلى المھام الخططية
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للوصول إلى عملية تدريب صحيحة تمتاز بتحسين القدرات الخاصة بالالعب وباللعبة وأن تكون
منظمة وفاعلة بتحقيق اإلنجاز والتي بمجملھا تقود المدرب بالتنبؤ العلمي الصحيح بما ستؤول
إليه النتائج.
ويرى الباحث من خالل ما تقدم أن ھناك قدرات خاصة يمتلكھا الالعب الناشئ بالكرة
الطائرة تختلف عن بقية األلعاب تتمثل بالقدرات البدنية مثل القوة االنفجارية لعضالت الذراعين
والرجلين والسرعة االنتقالية وتنظيم عملية الوثب لألعلى باستمرار وبالتالي تعتمد على القياسات
االنثربومترية لالعب كقياس طول الطرف العلوي والسفلي وطول الذراع والسرعة الزاوية
للجذع والذراع الضاربة التي تؤثر على األداء البدني والمھاري عن طريق اختيار أساليب
تدريبية صحيحة معتمدة على القياسات واالختبارات لتحسين الحالة البدنية والمھارية لالعب
الكرة الطائرة للوصول إلى أفضل النتائج.
ويشير كال من ) (Hamouri, 2005) & (Alameen, 2008)& (Zidane, 2006أن
التخطيط المنظم والمدروس ھو من األسس الھامة للوصول إلى اإلنجاز من جراء التدريب
المكثف والمتواصل لفترة زمنية طويلة مما يعطي أھمية كبيرة للقياسات االنثربومترية
والفسيولوجية في تحسين األداء المھاري لالعب الكرة الطائرة والذي يتطلب صفات بدنية
وفسيولوجية وقدرات حركية لرفع اإلنجاز والتأثير على أجزاء الجسم المختلفة.
وھذا ما يؤكده ) (Stamm, 2002) & (Hey, 2004أن التمتع بالقياسات االنثربومترية
عند اختيارنا لناشئي الكرة الطائرة يعطينا تصور واضح بتقدم التدريب الرياضي من خالل
امتالك مھارات حركية متعددة تتطلب من ممارسيھا قوة بدنية ومھارية عالية للوصول لالنجاز
العالي.
أھمية الدراسة
تنبع أھمية الدراسة من الدور الھام للقياسات البدنية واالنثربومترية ألسس اختيار ناشئي
الكرة الطائرة واالھتمام بالفئات العمرية المختلفة لما لھا من دور فعال في تطوير األداء المھاري
لالعبين من خالل األتي:
 .1تأسيس مستويات للقياسات البدنية لتكون قاعدة بيانات تساعد في انتقاء ناشئي الكرة الطائرة.
 .2وجود مستويات خاصة للقياسات االنثربومترية تساعد المختصين في التعرف على نقاط الضعف
ومحاولة عالجھا وفق أسس علمية صحيحة.
 .3تحديد النسب المئوية للقياسات البدنية واالنثربومترية النتقاء الناشئين في لعبة الكرة الطائرة.

مشكلة الدراسة
إن االنتقاء في لعبة الكرة الطائرة ال يخضع للصدفة والمزاجية بل أصبحت تستند على
أسس علمية صحيحة باختيار أفضل الناشئين عن طريق إجراء االختبارات والقياسات الالزمة
من جراء التكيف لألحمال التدريبية والقدرة على تنفيذ األداء البدني والمھاري واألداء الحركي
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(10) 29ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المعقد منه والبسيط وامتالك الذكاء الميداني بتنفيذ الخطط والقدرة على اإلبداع واالبتكار بربط
المعلومات مع بعضھا البعض.
ومن خالل اطالع الباحث وتدريسه لمساقات الكرة الطائرة الحظ أن ھناك نقصا واضحا
في القياسات البدنية واالنثروبومترية،والتي تعد من األمور المھمة إلتقان المھارات األساسية
بكرة الطائرة النتقاء واختيار ناشئي مديرية محافظة إربد ،واالعتماد على الخبرة الشخصية
التقديرية والذاتية للمدربين في بناء البرامج التدريبية دون اتباع االصول العلمية المقننة ،لذا يجب
االھتمام بالفئات العمرية الخاصة لناشئي الكرة الطائرة ألنھا تمثل القاعدة األساسية التي تستند
إليھا األندية ،وبما يتالءم مع التعديالت الجديدة التي طرأت على قانون الكرة الطائرة ،وھناك
نقصا واضحا بالدراسات واألبحاث التي تعتمد أسس انتقاء الناشئين في محافظة إربد لذا جاءت
ھذه الدراسة لتساھم في سد النقص ولتكون عونا للمدربين في عملية اختيار الالعبين الناشئين في
لعبة الكرة الطائرة.
أھداف الدراسة
ھدفت الدراسة التعرف إلى
 .1التعرف إل ى تحدي د أھ م المؤش رات البدني ة واالنثروبومتري ة لناش ئي الك رة الط ائرة لمنتخ ب
مديرية محافظة إربد.
 .2تحديد مستويات محددة النتقاء ناشئ الكرة الط ائرة لمنتخ ب مديري ة محافظ ة إرب د باالعتم اد عل ى
المؤشرات البدنية واالنثروبومترية.

تساؤالت الدراسة
 .1ما أھم المستويات البدنية والنسب المئوية لناشئي منتخب الكرة الطائرة لمديرية محافظة إربد؟
 .2ما أھم المستويات االنثربومترية والنسب المئوية لناشئ منتخب الكرة الطائرة لمديرية محافظة إربد؟

مصطلحات الدراسة:
القياسات االنثروبومترية :ھو العلم الذي يقيس الجسم البشري وتحديد أجراءة مثل األط وال
).(Kammas, 2007
الص فات البدني ة :ھ ي الق درة عل ى انج از العم ل بك ل كف اءة واقت دار والت ي تتض من الق وة
االنفجاري ة لعض الت ال رجلين وال ذراعين وس رعة رد الفع ل والرش اقة والتحم ل والمرون ة
).(Radwan, 1998
محددات الدراسة
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
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−

الحد البشري :ناشئ الكرة الطائرة لمنتخب مديرية محافظة إربد.

−

الحد المكاني :الصالة الداخلية لمدرسة الزرنوجي في محافظة إربد.

الدراسات السابقة
ھدفت دراسة ) (Filaih, 2009التعرف إلى بعض القياسات الجسمية وعالقتھا بمستوى
أداء مھارة اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة واستخدم الباحث المنھج الوصفي وباألسلوب
المسحي .وتكونت عينة الدراسة من ) (20طالبا من طالب السنة الرابعة في جامعة تكريت
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عالية بين بعض القياسات الجسمية مثل )طول الذراع
والعضد وعرض الكتفين ،ومحيط الفخذ والرسغ والساق( ،ومستوى أداء مھارة اإلرسال الساحق
بكرة الطائرة.
أجرى كال من ) (Hassan, 2009دراسة ھدفت التعرف إلى العالقة بين بعض القياسات
الجسمية والقدرة على صد مھارة الضرب الساحق لدى العبي المنتخب العراقي للكرة الطائرة
وأيضا إلى معرفة األداء المھاري لالعبي المنتخب ،واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي
وباألسلوب المسحي وبلغ عدد العينة ) (11العبا وتوصلت نتائج الدراسة أن ھناك عالقة معنوية
بين بعض القياسات الجسمية واألداء المھاري وخاصة طول الذراع وطول الكتف وعرض
الكتفين وأيضا أن ھناك عالقة معنوية بين قدرة القفز لعضالت الرجلين والقدرة على صد الكرة
بذراع ثابتة بما يتوازن مع وزن الجسم.
أجرى ) (khasawneh, 2009دراسة ھدفت إلى تحديد المستويات المعيارية للياقة البدنية
لطلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك وتكونت عينة الدراسة من ) (152طالبا و)(78
طالبة وتم تطبيق بطارية االختبار المستخدم والمعتمدة من الكلية الختبار الطلبة والمكونة من
) (5اختبارات ھي )السرعة ،القدرة ،الرشاقة ،المرونة ،التحمل العضلي( واستخدمت الدراسة
المنھج الوصفي وباألسلوب المسحي وتوصلت نتائج الدراسة إلى بناء المستويات المعيارية
للذكور واإلناث وأوصى الباحثون باعتماد المستويات المعيارية قيد الدراسة في أجزاء عملية
االختبار واختيار الطلبة بطريقة موضوعية.
وأجرى ) (Kammas, 2007دراسة ھدفت التعرف إلى أھم القياسات الجسمية والبدنية
والمھارية لدى ناشئي الكرة الطائرة في العراق وإلى تحديد العالقة بين القياسات الجسمية
والبدنية والمھارية لدى ناشئ الكرة الطائرة ،واستخدم الباحث المنھج الوصفي وباألسلوب
المسحي على عينة من ناشئي الكرة الطائرة في العراق وتكونت من ) (62ناشئا في لعبة الكرة
الطائرة وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أھم العوامل الجسمية للعبة الكرة الطائرة ھي طول
الذراعين جانبا ومحيط الساق ،وعرض الصدر والقياسات البدنية ھي القوة االنفجارية لعضالت
الذراعين والرجلين وأنه توجد عالقة قوية بين قوة األداء المھاري وبعض القياسات الجسمية
والبدنية لدى ناشئ الكرة الطائرة.
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ھدفت دراسة ) (Mahdi, 2004التعرف إلى العالقة بين بعض القياسات الجسمية
ومستوى اإلنجاز الرقمي في ) (50متر سباق لدى طالب كلية التربية الرياضية واستخدم البحث
المنھج الوصفي وباألسلوب المسحي وتكونت عينة الدراسة من ) (40طالب من الذكور من طلبة
السنة األولى بكلية التربية الرياضية في جامعة بغداد .وتوصلت نتائج الدراسة أن أھم العوامل
الجسمية في تحقيق المستوى الرقمي لسباق ) 50متر( ھي طول الذراعين ومن ثم طول الرجلين
ومن ثم الطول الكلي للجسم وإلى وجود عالقة قوية بين المستوى الرقمي وطول الذارعين
والرجلين.
أجرى ) (Al-Abdullah, 2001دراسة ھدفت إلى إيجاد العالقة بين بعض القياسات
الجسمية وبعض الصفات البدنية لدى العبي كرة السلة واستخدم الباحثون المنھج الوصفي
وباألسلوب المسحي وتكونت عينة الدراسة من ) (44العبا يمثلون أندية الدرجة األولى بالدوري
العراقي وتوصلت نتائج الدورات إلى وجود ارتباط طردي ذو داللة معنوية بين السرعة
االنتقالية وكل من وزن الجسم ومحيط الصدر ومحيط العضالت ومحيط الفخذ وإلى وجود
ارتباط معنوي بين القوة االنفجارية لعضالت الذارعين وكال من وزن الجسم وطول الذراع
وطول الكتف وعرض الكتفين وإلى وجود ارتباط قوي بين صفة الرشاقة وكل من وزن الجسم
ومحيط الصدر ومحيط العضد.
أجرى ) (Saadi, 2002دراسة ھدفت إلى إيجاد العالقة بين القياسات الجسمية ألجزاء
الطرف السفلي والسرعة اآلنية للكرة الطائرة وأيضا إلى التنبؤ بالقياسات الجسمية المناسبة التي
تساھم بشكل فعال في سرعة الكرة باستخدام اإلرسال الساحق بالكرة الطائرة وأجريت الدراسة
على العبي المنتخب العراقي بكرة الطائرة وبلغ عدد عينة الدراسة ) (10العبين وتوصلت نتائج
الدراسة إلى أن ھناك ارتباط معنوي بين كل من قياسات محيط الساق الكلي للجسم مع السرعة
اآلنية للكرة الطائرة.
أجرى ) (shook, 1996دراسة ھدفت إلى تحديد القياسات الجسمية والقدرات البدنية
والمھارات األساسية لدى ناشئي الكرة الطائرة في العراق بأعمار ) (16-14سنة وأيضا إلى
وضع معايير ومستويات للمحددات المدروسة .واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي وباألسلوب
المسحي وبالطريقة العمدية وأجريت على العبي األندية المشاركة للموسم ) (1995والبالغ
عددھا ) (12ناديا وتكونت عينة الدراسة من ) (49العبا من الناشئين .وتوصلت نتائج الدراسة
إلى تحديد وتقنين المستويات المعيارية لالعبين الناشئين بأعمار ) (16-14سنة وللمحددات
الجسمية والقدرات البدنية والمھارية.
التعليق على الدراسات السابقة و نتائجھا
يتضح من العرض السابق للدراسات والبحوث المرتبطة بالدراسة أن بعضھا تناول تحديد
مستويات معيارية للعبة الكرة الطائرة كدراسة ) (Filaih, 2009ودراسة )(Kammas, 2007
ودراسة ) (Saadi, 2002ودراسة ) (Hassan, 2009ودراسة ) (shook, 1996واآلخر
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تناول تحديد مستويات معيارية لأللعاب أخرى وللياقة البدنية كدراسة )(Khasawneh, 2009
ودراسة ) (Al-Abdullah, 2001ودراسة ).(Mahdi, 2004
وركزت ھذه الدراسات على أھمية المعايير وتحديد المستويات المعيارية وتميزت ھذه
الدراسة بأنھا األولى في األردن التي تناولت منتخب الكرة الطائرة للناشئين لمنتخب مديرية
محافظة إربد .واستفاد الباحث من ھذه الدراسات في صياغة وتحديد األھداف ومشكلة الدراسة
واالختبارات والقياسات المستخدمة وذلك لغرض جمع البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية
المناسبة وفي عرض ومناقشة النتائج.
منھج الدراسة وإجراءاتھا الميدانية
م نھج الدراس ة :اس تخدم الباح ث الم نھج الوص في وباألس لوب المس حي لمالءمتھ ا لطبيع ة
وأغراض الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من منتخب مديرية محافظة إربد لل ذكور ،والب الغ ع ددھم ) (52العب ا
في الفصل الدراسي الثاني للعام ).(2014
عينة الدراسة
تكونت عينة من ) (38العبا من منتخب مديرية محافظة إربد لل ذكور ،وتراوح ت أعم ارھم
من )14ـ (17سنة ،وبنسبة مئوية بلغت) (%73م ن نس بة تمثي ل العين ة ف ي المجتم ع ،ف ي الفص ل
الدراس ي الث اني للع ام ) ،(2012وت م اختي ار العين ة بالطريق ة العمدي ة ،والج دول ) (1يب ين
مواصفات العينة.
جدول ) :(1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتوصيف أفراد عينة الدراسة.
المتغيرات

أقل قيمة

أعلى قيمة

الفرق

الطول الكلي للجسم )سم(
العمر )سنة(
الوزن )كغم(

166
14
62.3

187
17
74.2

21
3
11.9

المتوسط
الحسابي
171.9
16.8
68.8

االنحراف
المعياري
3.1
0.86
3.26

يتضح من الجدول ) (1أن قيم األوساط الحسابية المعيارية لك ل م ن الط ول والعم ر وال وزن
) (171.9سم (16.8) ،سنة (68.8) ،كغم عل ى الت والي أم ا االنحراف ات المعياري ة فبلغ ت )،3.1
 (3.26 ،0.86على التوالي.
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أدوات الدراسة وإجراءات القياس واالختبارات
األدوات واألجھزة المستخدمة في الدراسة
−

شريط قياس ،ساعة توقيت ،كرات طائرة ،كرات طبية بوزن )2كغم(

−

صناديق مختلفة االرتفاعات ،شواخص ،ملعب كرة طائرة )(9×18م

−

الوزن :باستخدام الميزان الطبي ألقرب )كغم(

−

الطول :باستخدام جھاز الرستاميتر ألقرب )سم(

القياسات االنثربومترية وھي كاآلتي:
−

طول الذارعين من وضع الوقوف تكون الذارع جانبا

−

طول الرجلين :من وضع الوقوف.

−

طول الجذع من وضع الجلوس.

−

االختبارات البدنية المستخدمة في الدراسة ).(Hassaneini, 2003.

−

)قياس القوة االنفجارية للرجلين( باختبار الوثب العمودي من الثبات.

−

)قياس القوة االنفجارية للذراعين( باختبار )رمي كرة طبية بوزن ) 2كغم( باليدين من فوق الرأس(.

−

)قياس صفة السرعة االنتقالية( باختبار العدو ) (30من البداية المنخفضة.

−

)قياس صفة الرشاقة( باختبار الجري متعدد الجھات.

التجربة االستطالعية
حدد الباحث مجتمع الدراسة وطبقت عل ى خمس ة م ن الالعب ين وت م اس تبعادھم م ن التجرب ة
الرئيس ية وت م تطبي ق االختب ارات والقياس ات المرش حة والتأك د م ن ص الحيتھا للعين ة وإج راء
التعديل فيھا وحسب رأي المقيمي ين .بغي ة اكتس اب الدق ة ف ي القي اس وتس جيل النت ائج والتأك د م ن
صالحية العينة المنتخبة وتطبيقھا لالختبارات والقياسات وجراء التقنين قبل التطبيق النھائي.
وتدريب فريق العمل المساعد على كيفية تنفيذ االختبار وتدوين نتائجھا بما يقل ل م ن أخط اء
القياس.
باإلض افة إل ى ت وفير المع امالت العلمي ة لالختب ارات والقياس ات م ن حي ث الص دق
والموض وعية والثب ات وت راوح الثق ل العلم ي لھ ذه االختب ارات والقياس ات م ن )(0.93 -0.77
وكان التركيز بشكل خاص على معامالت الثبات )ملحق رقم .(1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2015 ،(10) 29

9

Published by Arab Journals Platform, 2015

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 29 [2015], Iss. 10, Art. 6
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المعالجات االحصائية المستخدمة في الدراسة
تم استخدام المعالجات االحصائية االتية
-

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية.

-

معامل االرتباط البسيط )بيرسون(.

نتائج الدراسة ومناقشتھا
نتائج التساؤل األول الذي بنص على" ما أھم المستويات البدني ة والنس ب المئوي ة لناش ئ
الكرة الطائرة لمنتخب مديرية محافظة إربد؟"
لإلجابة على ھذا التس اؤل ق ام الباح ث باس تخدام المتوس ط الحس ابي واالنحراف ات المعياري ة
والنسب المئوية للمستويات في الجداول ) 4،3،2بذلك.
جدول ) :(2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات البدنية.
المتغيرات

القوة
االنفجارية
للرجلين
القوة
االنفجارية
للذراعين
السرعة
االنتقالية
الرشاقة

القياسات
البدنية

الوثب
العمودي من
الثبات
رمي كرة
طبية
)2كغم( من
فوق الرأس
العدو )(30م
بداية واطئه
الجري
متعدد
الجھات

وحدة
القياس

أقل قيمة

أعلى
قيمة

الفرق

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

سم

34.2

45.19

10.99

39.66

2.88

م

6.80

10.02

3.22

8.43

0.434

ثانية

3.22

6.14

2.92

4.83

0.150

ثانية

11.15

14.23

3.08

13.12

0.982

يتبين من الجدول ) (2أن المتوسط الحسابي الختبار القوة االنفجارية للرجلين بل غ )(39.66
سم وبانحراف معياري قدره ) ،(2.88وبلغ المتوسط الحسابي الختبار القوة االنفجارية لعض الت
الذارعين قيمة قدرھا ) (8.43متر وبانحراف معياري ) ،(0.434وبلغ المتوس ط الحس ابي لص فة
السرعة االنتقالية الختبار العدو ) (30متر قيمة قدرھا ) (4.83وبانحراف معياري ) (0.150أم ا
صفة الرشاقة الختبار الجري متعدد الجھات فقد بلغ المتوسط الحسابي ) (13.12ثانية وبانحراف
معياري ).(0.982
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توزيع مستويات االداء لمتغيرات الدراسة
بغرض توزيع أفراد عينة الدراسة على مستويات األداء وفق خصائصھم البدني ة ومتغي رات
الدراسة ،تم استخراج الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة ،وتقس يمھا ال ى س ت مس تويات متس اوية،
بحيث يبدأ المستوى األول من أقل قيمة مضافا ً إليه قيمة ناتج القسمة على س تة )ع دد المس تويات(
للفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة ،مثال :الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة لقياس الوث ب العم ودي
من الثبات ھو ) ،(10.99ناتج قسمته على سته وتساوي  ،1.83تضاف ھ ذه القيم ة ال ى أق ل قيم ة
وھي ) (34.2فتساوي ) (36.03وما دون ھذه القيمة تعتبر بمستوى ضعيفة جداً ،ثم تضاف قيم ة
) (1.83الى المستوى الذي يليه ،وھكذا.
جدول ) :(3مستويات القياسات البدنية لعينة الدراسة.
القياسات
البدنية

الوثب
العمودي
من
النبات
رمي
كرة
طبية
العدو
)30م(
الجري
متعدد
الجھات

وحدة
القياس

طول
الفئة

ضعيف
جدا

ضعيف

المتوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

سم

1.83

36.03
فما دون

43.40 -41.56 -39.72 -37.88 -36.04
 43.39 41.55 39.71 37.87فما فوق

م

0.53

7.34
فما دون

-7.35
7.89

-7.90
8.44

-8.45
8.99

-9.00
9.54

9.55
فما فوق

ثانية

0.48

5.67
فما فوق

-5.66
5.18

-5.17
4.69

-4.68
4.20

-4.19
3.71

3.70
فما دون

ثانية

0.51

13.75
فما فوق

11.66 -12.18 -12.70 -13.22 -13.74
 11.67 12.19 12.71 13.23فما دون
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جدول ) :(4النسب المئوية لمستويات القياسات البدنية لعينة الدراسة.
ضعيف
جدا

ضعيف

المتوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

التكرار

النسب
التكرار
النسب
التكرار
النسب
التكرار
النسب
التكرار
النسب
التكرار
النسب

4
3
3

%5.3
2
%13.15
5
%21
8
%44.7
17
%7.9
3
%7.9
%7.9
3
%13.15
5
%23.68
9
%36.87
14
%10.52
4
%7.9
%5.3
2
%5.3
2
%26.32
10
%47.37
18
%10.52
4
%5.3

2

%7.9
3
%18.42
7
%13.15
5
%39.47
15
%10.52
4
%10.52

38

الجري متعدد الجھات

38

العدو )(30م

38

رمي كرة طبية ) (2كغم من فوق الرأس

38

الوثب العمودي من الثبات

العد

القياسات البدنية

يتضح من الجداول ) (4 ،3،2أن قياسات اختبار الوثب العمودي من الثبات بلغ المتوسط
الحسابي )39.66سم( وبانحراف معياري ) (2.88ونجد أن أعلى نسب مئوية كانت ضمن
المتوسط وبلغت ) (%39.47ثم تالھا مستوى الجيد جدا وبنسب مئوية ) (%18.42ثم جاء
مستوى الجيد وبنسب مئوية ) (%13.15ثم تالھا نسب الضعيف والضعيف جدا وبلغت
) (%10.52وأقلھا نسب مئوية ).(%7.9
أما ما يخص قياسات اختبار رمي كرة طبية )2كغم( من فوق الرأس بلغ المتوسط الحسابي
)8.43م( وبانحراف معياري ) (0.434وكان أعلى نسب مئوية لمستوى المتوسط وبلغت
) (%44.7ثم تالھا مستوى الجيد بنسب مئوية ) (%21ثم تالھا مستوى الجيد جدا بنسب
) (%13.15ثم تالھا مستوى ضعيف وضعيف جدا وبنسب مئوية ) (%7.9وأقلھا مستوى
الممتاز بنسب مئوية ).(%5.3
أما ما يتعلق بقياسات اختبار العدو )30م( فقد بلغ المتوسط الحسابي ) (4.83ثانية
وبانحراف معياري ) (0.150وكان أعلى نسب مئوية ضمن المتوسط وبلغت ) (%36.84ثم
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تالھا مستوى الجيد وبنسب مئوية ) (%23.68ثم تالھا مستوى الجيد جدا وبنسب مئوية
) (%13.15ثم تالھا مستوى الضعيف وبنسب مئوية ) (10.52وأقلھا مستوى الممتاز وبنسب
مئوية ).(%7.9
أما قياسات اختبار الجري متعدد الجھات بلغ المتوسط الحسابي ) (13.12ثانية ،وبانحراف
معياري ) (0.982وكانت أعلى نسب مئوية لمستوى المتوسط وبلغت ) (%47.38ثم تالھا
مستوى الجيد وبنسب مئوية ) (%26.32ثم جاء مستوى الضعيف بالمرتبة الثالثة وبنسب مئوية
) (%10.52وأقلھا مستوى الجيد جدا والممتاز وبنسب مئوية ).(%5.3
ويرى الباحث من خالل ما تقدم أن النسب المئوية العالية عند أفراد العينة انحصرت عند
المستوى المتوسط في جميع االختبارات البدنية المدروسة وعليه يظھر الضعف العام وتراجع
المستوى األمر الذي يستدعي االھتمام بالبرامج التدريبية والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق
االنجاز العالي.
ويشير كال من ) (Jackson, 1999) & (Baco, 2011أن االختبارات البدنية ھي أفضل
وسيلة إلجراء التقييم ومقارنة األفراد مع بعضھم البعض وبالتالي تم تقنين ھذه االختبارات على
العينة المدروسة واستخالص المعايير على شكل درجات وتحويل الدرجات الخام إلى درجات
معيارية لھا قيمة ومعنى ويتفق رأي البحث مع ما ذكره )(brahim, 2004) & (Taha, 2004
أن عملية اختيار الالعبين الناشئين تتم بالدرجة األولى إلى أھمية االختبارات البدنية وتكون وفق
منھج علمي صحيح يضمن الوصول إلى المستوى العالي واختيار أفضل الناشئين وفق ھذه
المحددات لممارسة اللعبة التخصصية بما يتناسب مع مراعاة الفروق الفردية وقدراتھم لتحقيق
اإلنجاز والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تقدمھم وتوفير اإلمكانات المادية الالزمة
لغرض تحسين األداء وبما يتالءم مع استعداداتھم وقدراتھم البدنية وبما يتوافق مع القياسات
الجسمية.
وتتف ق نت ائج ھ ذه الدراس ة م ع دراس ة ) (Khasawneh, 2009وم ع دراس ة ) Bashir,
 (2005.ومع دراسة ) (Almaghrbi, 2004ومع دراسة ).(Fox & et. al, 2004
نتائج التساؤل الثاني الذي بنص على "ما أھم المستويات االنثروبومترية والنسب
المئوية لناشئ الكرة الطائرة لمنتخب مديرية محافظة إربد؟"
ولإلجابة على ھذا التساؤل قام الباحث باستخدام المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية
والنسب المئوية للمستويات في الجداول ) (7،6،5بذلك.
جدول ) :(5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات االنثروبومترية.
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
وحدة القياس
القياسات االنثربومترية
3.1
171.9
سم
الطولي الكلي للجسم
3.26
68.80
كغم
الوزن
2.87
73.34
سم
طول الذارعين
4.01
84.37
سم
طول الرجلين
3.11
85.24
سم
طول الجذع من الجلوس
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يظھر من الجدول ) (5أن المتوسط الحسابي لقياس الطول الكلي للجسم بلغ ) (171.9سم
وبانحراف معياري ) ،(3.1أما قياس الوزن فبلغ المتوسط الحسابي قيمة قدرھا ) (68.80كغم
وبانحراف معياري ) ،(3.26أما قياس طول الذارعين فبلغ المتوسط الحسابي ) (73.34سم
وبانحراف معياري ) (2.87أما قياس طول الرجلين فبلغ المتوسط الحسابي ) (84.30سم
وبانحراف معياري ) (4.01أما قياس طول الجذع من وضع الجلوس فقط بلغ المتوسط الحسابي
) (85.24وبانحراف معياري ).(3.11
جدول ) :(6مستويات القياسات االنثروبومترية لعينة الدراسة.
القياسات
االنثربومترية

وحدة
القياس

ضعيف
جدا

ضعيف

المتوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز

الطول الكلي
للجسم

م

1.69
فما دون

-1.70
1.735

-1.74
1.77

-1.78
1.81

-182
1.85

186
فما فوق

الوزن

كغم

72.25
فما فوق

-72.24
70.26

-70.25
68.27

-68.26
66.28

-66.27
64.29

64.28
فما دون

طول
الذراعين

سم

 66فما
دون

-67
69.99

-70
71.99

-72
73.99

-74
76.99

 77فما
فوق

طول الرجلين

سم

 77فما
دون

-78
80.99

-81
84.99

-85
86.99

-87
88.99

 89فما
فوق

طول الجذع
من الجلوس

سم

 80فما
دون

-81
82.99

-83
85.99

-86
89.99

-90
91.99

 92فما
فوق
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جدول ) :(7النسب المئوية لمستويات القياسات االنثروبومترية لعينة الدراسة.
ضعيف جدا

ضعيف

المتوسط

جيد

جيد جدا

ممتاز
العدد

القياسات الجسمية
التكرار
2
4
2
1

%5.3
%10.52
%5.3
%2
%5.3

2

النسب

التكرار
3
2
2
3

%7.9
%5.3
%5.3
%7.9
%7.9

3

النسب

التكرار
16
17
16
14

%42.11
%44.7
%42.11
%36.84
44.7

17

النسب

التكرار
8
10
9
11

%21
%26.32
%23.68
%28.94
23.68

9

النسب

التكرار
6
5
7
6

%13.15
%5.3
2
%18.42
%7.9
3
%15.79
%5.3
2
13.15

5

النسب
التكرار
النسب
%7.9
3
%15.79

38

طول الجذع من الجلوس

38

طول الرجلين

38

طول الذارعين

38

الوزن

38

الطول الكلي للجسم

يتضح من الجداول ) (7،6،5أن القياسات الجسمية كانت ضمن المتوسط إذ بلغ الطول
الكلي للجسم بمتوسط حسابي ) 171.9سم( وبانحراف معياري ) (3.1وكانت أعلى نسب متحققه
عند مستوى المتوسط وبنسب مئوية ) (%42.11تم تالھا مستوى الجيد وبنسب مئوية )،(%21
ثم تالھا مستوى الجيد جدا وبنسب مئوية ) (%15.79وأقلھا مستوى الضعيف جدا وبنسب مئوية
).(%5.3
أما قياسات الوزن فقد بلغ المتوسط الحسابي ) (68.80كغم وبانحراف معياري )(3.26
وكانت أعلى نسب مئوية لمستوى المتوسط وبلغت ) (%44.7ثم تالھا مستوى الجيد وبنسب
مئوية ) (%26.32ثم تالھا مستوى الجيد جدا وبنسب مئوية ) (13.52وأقلھا مستوى الضعيف
وبنسب مئوية ) (%5.3ولم يحقق أي فرد من العينة بمستوى الممتاز.
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أما ما يتعلق بقياسات طول الذارعين فقد بلغ المتوسط الحسابي ) (73.34سم وبانحراف
معياري ) (2.87وكانت أعلى نسب مئوية لمستوى المتوسط وبلغت ) (%42.11ثم تالھا
مستوى الجيد وبنسب مئوية ) (%23.68ثم تالھا مستوى الجيد جدا ) (%18.42وأقلھا مستوى
الضعيف والضعيف جدا وبنسب مئوية ).(%5.3
أما قياسات طول الرجلين فقد بلغ المتوسط الحسابي ) 84.37سم( وبانحراف معياري
) (4.01وبلغ أعلى نسب مئوية لمستوى المتوسط ) (%36.84ثم تالھا مستوى الجيد وبنسب
مئوية ) (%28.94ثم تالھا مستوى الجيد جدا ) (%15.79وأقلھا مستوى الضعيف جدا وبنسب
مئوية ).(%2
أما ما يخص قياسات طول الجذع من الجلوس فقد بلغ المتوسط الحسابي ) 85.24سم(
وبانحراف معياري ) (3.11وكانت نسب منخفضة عند المستوى المتوسط ) (%44.7ثم تالھا
مستوى الجيد وبنسب مئوية ) (%23.68ثم تالھا مستوى الجيد جدا ) (%13.15وأقلھا مستوى
الضعيف جدا وبنسب مئوية ).(%5.3
ومن خالل ما تقدم نجد أن عينة الدراسة انحصرت عند مستوى المتوسط وبالتالي لم تؤشر
ما يميز انجازھا في جميع القياسات المدروسة ويرجع ذلك إلى حدوث التغيرات االنثربومترية
بسبب مرحلة المراھقة التي تلعب دورا حاسما بالقياسات الجسمية وأن يكون ھناك تقييم وإجراء
االختبارات والقياسات باستمرار للوقوف على عوامل الضعف ومحاولة تفاديھا وحلھا إن أمكن
وتعزيز عوامل القوة الختبار أفضل الالعبين لتمثيل المنتخب ألنھا القاعدة األساسية التي تبنى
عليھا ممارسة وانتشار لعبة الكرة الطائرة.
ويؤكد كال من ) (Khasawneh, 2009)&(Kammas, 2007أن التطور والنضج يمر
بسرعة وال سيما في الطول واألطراف العليا والسفلى بينما ال تحدث تغييرات عالية بالنسبة
للجذع مما تسبب اضطرابا في توازن نمو الجسم مما ينعكس سلبي على األداء الحركي وخاصة
عند الذكور.
وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع دراسة ) (Khasawneh, 2009ومع دراسة ) Kammas,
 (2007).ومع دراسة ).(Hassan, 2009
االستنتاجات
 .1أن المؤشرات البدنية النتقاء ناشئي الكرة الطائرة للقياسات البدنية تتمثل )بالقوة االنفجارية للرجلين،
والقوة االنفجارية للذراعين ،والسرعة االنتقالية ،و صفة الرشاقة(.
 .2أن اھ م القياس ات االنثربومتري ة النتق اء ناش ئي الك رة الط ائرة متمثل ة )بط ول ال ذارعين،وطول
الرجلين ،وطول الجذع(.
 .3كلما كانت القياس ات البدني ة والنس ب المئوي ة للقياس ات االنثروبومتري ة عالي ة المس توى ،كلم ا كان ت
النسب المئوية للقياسات البدنية متوسطة المستوى.
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التوصيات
 ضرورة تقييم المس تويات لناش ئي الك رة الط ائرة واالعتم اد عل ى القياس ات االنثروبومتري ة والبدني ة.1
.المعتمدة في الدراسة
. تعميم نتائج ھذه الدراسة على مديريات واتحاد الكرة الطائرة في األردن.2
. ضرورة تقنين وتصميم اختبارات الختيار ناشئ الكرة الطائرة.3
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