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  ملخص
ةنسب مساھمة ال الدراسة التعرف إلىھدفت ھذه  اري في  قياسات االنثربومتري األداء المھ

د ب رية ع ة البش م الھندس تخدام عل ه باس ائرة ومعدات رة الط ب الك ات ملع ديل مقاس  تع
م و، للناشئين بالكرة الطائرة) االرجونوميكس( ة الدراسة ات نھج الوصفي وتكونت عين ستخدم الم

ادي الوحدات، نادي شباب الحسين، نادي المحطة(ناشئ بالكرة الطائرة في مراكز ) ٨٥( من  ، ن
ة ادي البقع و نصير، ن ادي أب ر، ن ة الفري ل اإلحصائي . )مدرس د التحلي ارت  وبع ائجأش ى  النت إل

ةوجود عالقة ارتباط دالة إ ين القياسات االنثبومتري اريو حصائيا ب ديل  األداء المھ في ضوء تع
وميكس(  اسات ملعب الكرة الطائرة ومعداته باستخدام علم الھندسة البشريةمق للناشئين ) االرجون

ائر الكرة الط ة حيث ارتبطت ةب ي( القياسات االنثربومتري د، طول الكل ، طول الرجل، طول الي
ف ف، طول الك يط العضد، عرض الك الكرة ) مح داد ب وي واإلع نس الق ال الت ارتي إرس ي مھ ف

، محيط الفخذ، محيط الساق، طول اليد، الطول الكلي( االنثربومتريةتبطت القياسات وار، الطائرة
تقبال من أسفل بالساعدينفي مھ) محيط العضد ا ظھرت نسب مساھمة القياسات . ارة االس وكم

م  تخدام عل ه باس ب ومعدات ات  الملع ديل مقاس وء تع ي ض اري ف ي األداء المھ ة ف االنثربومتري
رية ة البش وميكساال( الھندس ائرة) رجون الكرة الط ين ب ة  -: للناش تخدام معادل ؤ باس ة التنب معادل

نس  ال الت ارة اإلرس دار لمھ وياالنح ال :الق د( )+الطول( +٨٢. ٩١=اإلرس طول ( )+طول الي
ة  -. )محيط العضد( )+عرض الكف( )+طول الكف( )+الرجل تخدام معادل ؤ باس ة التنب معادل

تقبال: فل بالساعديناالنحدار لمھارة االستقبال من أس د( )+الطول( +٢٨. ٣٨=االس  )+طول الي
اق( )+طول الرجل( يط الس يط العضد( )+مح دار  -. )مح ة االنح تخدام معادل ؤ باس ة التنب معادل

د( )+الطول( +٢٦. ٦٧=اإلعداد : اإلعدادلمھارة   )+طول الكف( )+طول الرجل( )+طول الي
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يط العضد( )+عرض الكف( ؤ  -. )مح ة التنب ارة الضرب معادل دار لمھ ة االنح تخدام معادل باس
تقيم تقيم  :الساحق المس وزن( )+الطول( +٦٦. ٩١=الضرب الساحق المس د ( )+ال  )+طول الي

محيط ( )+محيط الساق ( +) محيط الفخذ( ) +عرض الكف( )+طول الكف( )+طول الرجل (
  .)العضد

 
Abstract 

The purpose of the current study was to Contribution Percentages for 
Some Anthropometric Measurements to Skill Performance (After 
Modifying the Court Lengths by Means of Ergonomics) in Volleyball 
Seniors. The descriptive approach was used (85) Volleyball Seniors 
participated in the study and were selected form (AL-Mahatth Club, AL-
Hussein Club,AL-Wehdat Club,and Friar school) after data analysis 
results showed that then a significant relationship  among anthropometric 
measurements and skills performance (After Modifying the Court 
Lengths by Means of Ergonomics). Height, arm length, leg length, hand 
Length. Hand width, and circumference contributed to strong tennis serve 
and setting in volleyball while (height, arm length calf circumference, 
thigh circumference, and arm circumference) contributed to down 
receiving. - Prediction equation for strong tennis serve: Serve =91. 82 + 
(height)+ (arm ling)+ (leg length)+ (hand length)+ (hand width)+ (arm 
circumference) - circumference). -Prediction equation for receiving: 
Receiving down=38. 28+ (height) + (arm ling) + (leg length) + (calf 
circumference) + (arm circumference). - Prediction equation for setting: 
setting =67. 26+ (height)+ (arm ling)+ (leg length)+ (hand length)+ (hand 
width)+ (arm circumference). -Prediction equation for straight smash: 
straight smash =91. 66+ (height)+ (weight)+ (arm ling)+ (leg length)+ 
(hand length)+ (hand width )+ (hand  circumference)+ (calf 
circumference)+ (arm circumference) 

  
  المقدمة واألھمية

ل  االت متعددة في الحياة البشريةفي مجعلم الھندسة ظھر  وم مث م  البشرية ةالھندس عل وعل
  . التربية الرياضيةانيكا الحيوية في مجال والميك والعلوم النفسية) الفسيولوجي( وظائف األعضاء

وميكس  ويعمل م األرجون اِن  Ergonomicsعل ق المعلومات لتصميم مك ى تطبي ِل العل عم
وع ) النشاِط الرياضيِ ( وبيئة وفير عوامل واألدوات المستخدمِة تبعا لن ه بھدف ت النشاط ومحددات
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ن ص د م ب والتأك المة لالع ن والس وداألم بة المجھ يض نس طة تخف يولوجي حتھا بواس  الفس
االت النفسية  م ال واإلرجوميكس ھو . )Heneshl, 1977(واالنفع ذي يبحث في مجاالت عل  ال

ياء المصممة( التصميماتمن حيث  يةبشرة يتطبيق ة) األش ة والبيئ المناسبة لالستخدام  واألنظم
ومناسبة  فقاً لضماناتبالبشرية و ألدوات المتصلةافي عمليات التصميم  يدخل ما انهكو، البشري

  . )٢٠٠٤، حسن(، تضمن صحة البشرية

ور رية  وأول ظھ ة البش م الھندس وميكس(لعل ال) اإلرجون د الع ى ي ك عل دي ووجي م البولن
ك  ١٩٤٠عام ) Wojciech Jagtrzebowski(جاسترزيبوسكى  د ذل تظم وبع استخدم بشكل من

ل ١٩٥٠من عام  يوليوفي شھر  ة  Murrell)( على يد البروفيسور ميوري اع األدميرالي في اجتم
ة، البريطانية ل العلمي ة والمحاف ول االسم رسميا ليستخدم في المجاالت األكاديمي تشير و، وتم قب

ةُ  وميكس البريطاني ة األرجون وميكس أُ  جمعي ة األرجون ى أن أصل كلم ي إل ن كلمت  Ergoشتق م
ل و ى عم ل Nomicsبمعن ة العم وانين طبيع ى ق ة و، بمعن إن جمعي دة ف ات المتح ي الوالي ا ف أم

حيث تميز  ١٩٥٧تأسست عام  USA Human Factors Societyالعوامل البشرية األمريكية 
ذ ، نوعية من الھندسة في التطبيقات العسكريةاستخدامات ھذه ال ون من اء األمريكي ا طور العلم كم
  . )٢٠٠٧، سعد(، مفھوم في حياة اإلنسانكجونوميكس بدء معرفتھم باالر

سھل التصميم يكون  تصميم المنتجات المستخدمة بحيثويھدف علم االرجونوميكس إلى 
، ع قدرات المستھلكللمنتج م الفروق يراعي وكم، التعلم ىعل والسرعة وفير القدرةاالستخدام وي

االختالفات  عاةامرمن ثم و، اجة إلى مساعدة من اآلخريندون الح والقدرة على التعمل مع المنتج
الفروق بين الحجم والقوى العضلية والتحمل على استقبال األشياء والمعلومات وإدراكھا 

والتغلب  الكفاءة األدائية منتجات تضمنصميم الفاعلية تو، المستخدمينلقطاع  والتعامل معھا
 تحقيق الرضا عن المنتج من ناحيةو، حدود قدرات المستھلك ستخدام فيعلى كافة معوقات اال

والتأكيد على عوامل األمان لكافة مستخدمي المنتج مع ، لزيـادة اإلحساس بالراحة األداء الوظيفي
 التي تتعلق ارجونوميكس ھدافأ وأما، ينتخدمالتأكيد عليھا بالنسبة للفئات الخاصة من المس

ا خاصة تلك المؤدية لمخاطر حدوثھ ھي تقليل األخطاء والعمل على الحد من البشرية بالعمليات
لفة الواقعة على ط المختمستوى السالمة وتقليل الحوادث واإلجھاد والضغو ورفع، جسيمة
  . )٢٠٠٩ ،ابوأحمدة(، يز الفاعلية والكفاءة العمليةوتعزتحسين األداء و، األفراد

رة الم ومكسوتشير دائ م االرجون ى أن عل ة إل ارف البريطاني ه من دراسة  ع يستمد معلومات
ل استخدامه في النشاط الرياضي للقيامحركة اإلنسان و د وأفضل إنجاز في  بالحركات في أق جھ

ا الالعب ز بھ ة الرياضية وأن، ضوء اإلمكانات الجسمية والبدنية التي يتمي العلوم  التربي رتبط ب ت
لتقديم معلومات يمكن من خاللھا زيادةُ ، الھندسية للتعرف على القدرات البشرية البدنية والجسمية

  . )١٩٩٩، مرع( التفاعل اإلنساني وما يحيط به من وسائل مستخدمٍة والھدف رفع كفاءته العملية

م اوفي المجال الرياضي  م الھندسة البشرية ماستخدت وميكس( عل لدراسة النشاط  )االرجون
ب  ة لتجن ه البدني كله وقوت ه وش ق حجم ث يتواف ي للرياضي بحي د ، اإلصابةالعضلي الحرك وعن

ة المكتب الخاصة تصميم الطاوالت  ل طاول اث مث يؤخذ بعين االعتبار االرتفاعات المناسبة لألث
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ك لتجنب ال. بالطلبة والطاوالت الخاصة بالكمبيوتر بما يتفق  وطول وحجم الفرد ى وذل ضغط عل
  . الفقرات

ال ) ٢٠٠١( يشير رضوانو دني لألطف إلى أن األنثروبومتري يستخدم في دراسة النمو الب
" بالنسب الجسمية"أو ما يعرف ، نسب أجزاء الجسم المختلفة الطول والوزن ووفي بناء معايير 

ر دني غي و ب انون من نم ذين يع ال ال ا في تشخيص حاالت األطف سوي  التي يمكن االستفادة منھ
Abnormal Growth ، ن مصطلح دالً م اء ب تخدمه العلم ومتري مصطلح يس ا أن األنثروب كم
ة ا الطبيعي ة ، األنثروبولوجي ة وبقي ول القام ة وط كل الجمجم ات ش ى قياس ارة إل د اإلش ك عن وذل

اً ، الخصائص الجسمية د نمط الجسم وفق وتستخدم نتائج بعض القياسات األنثروبومترية في تحدي
  . ومتريلمعروفة باسم طريقة نمط الجسم األنثروباللطريقة 

ة في تطور بسرعة ال  تتميز المبتدئين أن فئة )٢٠٠٢، ريالحمي( ويشير رات البيولوجي تغي
افي مرحلة  التي تحدثالجسم  د من اختي ذلك الب ر مبكرة والكثير منھم في سن المراھقة المبكرة ل

ع اللعب ب م فات تتناس ات ومواص ب متطلب ين حس ن  . ةالناش ق م دأ التحق فاتويب ذه المواص  ھ
بمثابة المؤشر الذي يساھم في  لتعد المرحلة االبتدائية لتعليم المبتدئين بالكرة الطائرة الجسمية في

  . تحقيق اإلنجاز واالستمرار نحو توجيه الناشئ إلى ميدان الكرة الطائرة

أجزاء الجسم ف ه ب ة من وأول من جمع القياسات عن جسم اإلنسان ومقارنت اطق متفرق ي من
  . )٢٠٠١، حسين( ١٨٦٠عام ) كتلي(العالم ھو العالم السويدي 

ار الرياضيين يجب أن  أن اختي ة الرياضية ب ال التربي ي مج اء ف ويحدد مجموعة من العلم
ة ون ضمن المواصفات األنثربومتري ة، يك درات البدني اري، والق ي( واألداء المھ ؛ ٢٠٠٣، عفيف

Chamari,2004 ؛Gorostiaga,2005( .  

دولي  اد ال د أن تأسس اإلتح ك بع ة وذل بزغت شمس الكرة الطائرة بعد الحرب العالمية الثاني
ه  ١٩٤٧للكرة الطائرة عام  وأصبح المنظم الرسمي للبطوالت وتنبثق عنه التعليمات الخاصة بلعب

ائرة رة الط ي دو، الك دھا ف م اعتم دما ت ائرة عن رة الط ة الك ة للعب ة الحقيق ا البداي اب وأم رة األلع
ام  ان ع و بالياب ة في طوكي دات ومساحة ضمن ، ١٩٦٤االولمبي ائرة مع رة الط ة الك وتتطلب لعب

  . القانون الدولي

ة وتعد لعبة الكرة الطائرة من األلعاب ال يةتالجماعي ان من اجل ، نافس افس الفريق بحيث يتن
اون واالنضب الفوز على أسس روح الرياضية والتع انون وال زام بالق رة ، اطااللت ة الك وتتكون لعب

ان ، الطائرة من ست مھارات مختلفة ومرتبطة مع بعضھا البعض بحيث ال يستطيع أي العب إتق
ة تة مجتمع ارات الس تقن المھ ائرة دون أن ي رة الط ة الك ارات، لعب ذه المھ ي وھ ال: ھ  اإلرس

ن الملعب  دفاع ع ائط الصد وال احق وح داد والضرب الس تقبال واإلع ؛ Dearing2003(واالس
  .)٢٠٠٢، حسن، ١٩٩٩، علي، ٢٠٠٦، الجميلي
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وكما تحتاج لعبة الكرة الطائرة إلى أنماط جسمية مناسبة تتفق مع المواصفات القانونية للعبة 
مواصفات الحقيقي  المؤشر الحقيقي الذي يبحث في ةوتعد القياسات االنثربومتري، الكرة الطائرة

  . المناسب للمارسة الكرة الطائرة

وميكس(علم الھندسة البشرية  لدراسة في استخدممية اوتظھر أھ دا) االرجون رة في مي ن الك
ه بھدف إ الطائرة كمؤشر رة الطائرة ومعادت ديل مقاسات ملعب الك ين حسب في تع اء الالعب نتف

الكرة الطائرة باألداءلقياسات الجسمية المرتبطة ا اري ب د . المھ ذه الدرا وتع ة الموجه ھ سة بمثاب
دفي تح للمدرب دات والمساحات مقاساتال دي بةال للمع ي مناس تمكن  الت ة لي ة العمري تتفق مع الفئ
الجسمية المرتبطة  الحكم على الطفل بشكل مبكر ضمن القياساتوان . من تحقيق النجاحالطفل 

تسبب  وقد ال تتناسب مع قدراته لملعب وارتفاع الشبكةمساحة اله ألن  تعد ظلمباألدوات القانونية 
  . ممارسة اللعبةويبتعد عن  األداءفي  والفشل اطله اإلحب
  

  مشكلة الدراسة
ة ات االتثربومتري اھم القياس ق  تس ي تحقي ى ف ل إل ود الطف دريب وتق تعلم والت ي ال اح ف النج

ه يتم وفي الوقت الذي، داء لكي يحقق االنجازقرار في األاالست ة  القياسات إجراء في االنثربومتري
ار سلبية وتتكون النتائج للناشئ  في ظروف وقدرات غير مالئمة ة اختي ى الفشل في عملي ؤدي إل

ي حال أخذ، الناشئ ة ضمن مواصفات ا القياسات وف ةاالنثربومتري ة العمري ي حدود  لمرحل وف
قد تكون النتائج ايجابية وتعبر عن النجاح واالستمرار في  األدوات المناسبة للمسطح الجسم الكلي

  . اللعبة

دريس ل الت ي حق دريبوا وف ة  لت ة االحظ الباحث كيفي ة المتعلق را القياسات االنثربومتري ج
الكرة الطائرة اري ب ألداء المھ انوني  بالمواصفات المناسبة ل ى الملعب الق ا عل تم إجراءھ حيث ي

دات والمساحات  المواصفات القانونية وھذا فيوضمن  ائز ألن المع ر ج علم الھندسة البشرية غي
  . ال تتناسب مع المتدرب

ة للمساحات مكن الحكم على المتدركيف يفي ھذه الحالة و ب في ضوء ھذه المخالفات العلمي
  ؟ والمعدات الغير مناسبة لمسطح الجسم الكلي للناشئ

ؤال  ذا الس ى ھ ة عل ثولإلجاب ام الباح إجراء ق ة ب ذه الدراس دربين  ھ دم الم ة لتخ العلمي
م الھندسة اوالمدرسين في التعرف  ة استخدام عل ى كيفي وميكس(لبشرية عل ديل ) االرجون في تع

ة ونسب  ذ القياسات االنثربومتري م أخ ن ث م وم ي للجس دات حسب المسطح الكل المقاسات والمع
استمرار الناشيء في  ث تضمن ھذه المؤشراتبحيمساھمتھا في األداء المھاري بالكرة الطائرة 

  . مجال الكرة الطائرة
 

  أھداف الدراسة

  :لىھدفت ھذه الدراسة التعرف إ
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مقاسات الملعب تعديل  بعد والمھارية القياسات االنثربومتريةبعض بين  عالقة االرتباط −
 للناشئين بالكرة الطائرة ؟) األرجونومكس(ومعداته باستخدام علم الھندسة البشرية 

ومعداته  بعد تعديل مقاسات الملعب بعض القياسات االنثبومترية والمھارية نسب مساھمة −
 للناشئين بالكرة الطائرة ؟) األرجونومكس( البشرية ندسةباستخدام علم الھ

  
  تساؤالت الدراسة

بعد تعديل  المھاريةو بعض القياسات االنثربومترية ما ھي طبيعة عالقة االرتباط بين- −
للناشئين بالكرة ) األرجونومكس( باستخدام علم الھندسة البشريةومعداته مقاسات الملعب 

 ؟الطائرة 

بعد تعديل مقاسات الملعب األداء المھاري المساھمة في  النثربومتريةا ما ھي القياسات −
 للناشئين بالكرة الطائرة ؟) األرجونومكس(ومعداته باستخدام علم الھندسة البشرية 

  
  مصطلحات الدراسة

ة لجسم ھو  -: القياسات االنثروبومترية − ة الداخلي العلم الذي يبحث بدراسة القياسات الخارجي
  .)٢٠٠١، نحسي(، اإلنسان

م الھندسة البشرية − م ) Ergonomics or human factors( أو اإلرجوميكس عل ھو العل
ات  تخدم المعلوم رى ويس ر أخ ان وعناص ين اإلنس ا ب ل م ة التفاع تص بدراس ذي يخ ال

ام ه الع ان وأدائ اة اإلنس ين حي ات وطرق التصميم لتحس ي تصميم ، والنظري ا يبحث ف وكم
ة وا اً األدوات واآلالت واألنظم ر أمان تخدام أكث أمين اس ل ت ن أج ل م ات العم ال وبيئ ألعم

  . )Samdersm, 1993( وراحة وفعالية
  

  محددات الدراسة

، نادي الوحدات، نادي شباب الحسين، نادي المحطة( صاالت ومالعب: المجال المكاني −
  .)مدرسة الفرير، نادي أبو نصير، نادي البقعة

   .سنه) ١١-١٠(الناشئين : البشريالمجال  −

  . ٢٠١١- ٥- ١إلى  ٢٠١١- ٣-٢ :الزمنيالمجال  −
  

  الدراسات السابقة
راد  ة م اييس ) ١٩٨٧(دراس تخراج مق ة اس مية ومحاول اييس الجس ى المق دفت للتعرف إل ھ

ا ، جديدة لملعب وأدوات لعبة كرة اليد المصغرة د قوامھ رة الي  ٩٤أجريت على عينة من العبي ك
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  ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية لعلوما(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ة االبتدا ذ المرحل ى تالمي رى عل ب وأخ ا الع ة قوامھ ن ٣٦٨٠ئي ائج ع فرت النت د أس ذ وق  تلمي
ى  ي التوصل إل تخدمة ف ذلك األدوات المس د للصغار وك رة الي احات ملعب ك دة لمس اييس جدي مق

  . المباريات

اً لقواعد ) ١٩٩٩( دراسة عمر وقد ھدفت إلى تعديل مقاسات ملعب الكرة السلة للصغار وفق
ى األداء المھ رة عل م الھندسة البشرية وأث معل زة الجس بعض أجھ يولوجي ل ردود الفس ، اري والم

ي نھج التجريب تخدم الباحث الم ة الدراسة من ، اس رق الدرجة ) ٢٠٠(وتكونت عين العب من ف
ارھم من ) ١٠٠(و، األولى راوح أعم وأشارت ، سنة) ١١-٨(العب من مرحلة المني باسكت تت

انوني دل عن الملعب الق ى اختالف الملعب المع ة إل ائج الدراس ة  نت م الھندس ادالت عل حسب مع
رية از ، البش ة للجھ تجابات الوظيفي ن االس ى تحس ة إل ات المقترح ب بالمقاس اھم الملع ا س وأيض

وتحسن مستوى األداء المھاري العبين في الملعب للمقاسات ، الدوري واالستجابات البيوكيمائية
  . المقترحة عن الملعب الحالي

ىھدفت ) Damsgaard, et al, 2001(أجرى  ى التعرف عل وين  إل القياسات ونسب التك
ى ) سنه الممارسين للرياضات التنافسية ١٣ – ٩الجسمي في األطفال من  د ھدفت الدراسة إل وق

ال من  وين الجسمي في األطف ة القياسات ونسب التك سنه الممارسين للرياضات  ١٣ – ٩معرف
ي ه عل نھج الوصفي واشتملت العين ل ممارسين لرياضه  ١٨٣ التنافسية واستخدم الباحث الم طف

ه توج ائج ان م النت ت أھ ات وكان ع البيان تبيان لجم تخدم الباحث االس باحة واس ي الس ات ف د اختالف
   . اإلناث وضوحا لدى أكثرمن الجنسين ولكنھا الرياضيين  التكوين الجسمي لدى

ى القياسات الجسمية لناشئي الكر) ٢٠٠٢(أجرى الحميري  ة دراسة ھدفت إلى التعرف عل
ناشئ ) ٦٢( وتكونت عينة الدراسة من، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، الطائرة دراسة عامليه

ين ارھم ب راوح أعم ائرة  تت الكرة الط راق ) ١٥-١٤( ب ة الع ات بطول ي نھائي اركين ف نة المش س
  . ٢٠٠٠/٢٠٠١للموسم 

الطائرة طول  وتوصلت الدراسة إلى القياسات الجسمية المساھمة في األداء المھاري بالكرة
ة، الذراع ى مستوى دالل م تشر المحيطات إل ولكن ، ومحيط الساق وعرض الصدر وفي حين ل

    .أكدت الدراسة على أن محيط الصدر وطول الذراع لھا عالقة قوية في تنفيذ الضرب الساحق

ال  ة ) ٢٠٠٦(أجرت اقب ة القياسات الجسمية والبدني ى عالق ى التعرف عل دفت إل دراسة ھ
نھج الوصفي وتكونت ، لضربة الساحقة لطالب التخصص بالكرة الطائرةبأداء ا م استخدام الم وت

ن  ة م ة الدراس ة) ١٥(عين توى ، طالب ين مس اط دال ب ود ارتب ة إل وج لت الدراس  األداءوتوص
يط الكتف وعرض الكتف اري وعرض الحوض ومح توى األداء وطول ، المھ ين مس ذلك ب وك

يط  ول العضد ومح ي وط ذراع الكل وضال يط الح وزن ومح اعد وال ين ، الس اط ب د ارتب وال يوج
  مھارة الضرب الساحق وطول الفخذ وطول الساق وطول القدم وطول الرجل ومحيط الفخذ

ى نسب مساھمة القياسات الجسمية دراسة ) ٢٠٠٨(اجرى حسين  ى التعرف عل ھدفت إل
م ، احثان المنھج الوصفيواستخدم الب، والقدرات البدنية في أداء بعض  مھارات الكرة الطائرة وت
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ة  ة الرياضية في الجامع ة التربي الكرة الطائرة في  كلي اختيار العينة من طالبات المتخصصات ب
ةاأل ددھن ، ردني الغ ع ة ) ٧٦(والب ة طالب اط دال ة ارتب ود عالق ى وج ة إل ائج الدراس ارت نت وأش

درات ين الق ذلك ب اري وك ين القياسات الجسمية واألداء المھ اري إحصائيا ب ة واألداء المھ  . البدني
اري ھي ي األداء المھ م القياسات الجسمية المساھمة ف م، وكانت أھ ي للجس وطول ، الطول الكل

ة المساھمة في األداء  ، وطول الساق، وطول الفخذ، وطول العضد، الذراع درات البدني م الق وأھ
رعة ل الس ين تحم ذراعين والكتف وة عضالت ال ي ق اري ھ اقة، المھ ة ، والرش وة االنفجاري والق

رجلين درات ، للذراعين وال إجراء القياسات الجسمية والق ام ب ان بضرورة االھتم وأوصى الباحث
  . البدنية التي أظھرتھا الدراسة في عملية توجيه الطالبات إلى تخصص الكرة الطائرة

ه ) ٢٠٠٩(أجرى ابو احمدة  رة الطائرة ومعدات ديل مقاسات ملعب الك ى تع دراسة ھدفت إل
وميكس(باستخدام علم الھندسة البشرية  رة الطائرة) االرجون ارات الك م بعض مھ ره في تعل ، واث

وعتين ) ٤٥(وتكونت عينة الدراسة من ، واستخدم الباحث المنھج التجريبي ى مجم طالباً قسموا إل
ى أن المجموعة ، إحداھما تجريبية واألخرى ضابطة وبعد التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إل

ائرةالت الكرة الط اري ب ي األداء المھ نت ف ي تحس اس القبل ي القي ة ف ة ، جريبي ذلك المجموع وك
ة في تحسن األداء ، الضابطة ائج لصالح المجموعة التجريبي ة تشير النت وأما في القياسات البعدي

  . المھاري بالكرة الطائرة
  

  التعليق على الدراسات السابقة
تخدام  ى اس ابقة إل ة الرياتطرقت الدراسات الس وم التربي ي عل م الھندسة البشرية ف  ضيةعل

الكرة الطائرة عالقة القياسات الجسمية وكما تطرقت الدراسات السابقة إلى  اري ب في األداء المھ
  . ضمن المواصفات القانونية للعبة الكرة الطائرة

ي اس ى  الت ا األول ابقة بأنھ ات الس ن الدراس ة ع ذه الدراس زت ھ ة تخدمتوتمي م الھندس  عل
رة  اء المھاري بعدوعالقتھا باألد القياسات االنثربومتريةاالرجونوميكس في (البشرية  لناشئي الك
   . سنة) ١١-١٠(الطائرة 

  
  إجراءات الدراسة

ة تخدم الباحث المنھج الوصفياس :منھجية الدراسة ه  بالطريق ة المسحية لمالءمت ذه طبيع ھ
  . الدراسة

المتدربين في األندية والمدارس الخاصة المھتمة تكوَن مجتمع الدراسة  :مجتمع الدراسة
، نصير أبونادي ، نادي البقعة، نادي الوحدات، نادي شباب الحسين، نادي المحطة( باللعبة

   . سنة )١١-١٠( طالب وتراوحت أعمارھم) ١٤٥(وعددھم ) مدرسة الفرير

أي ما نسبته  ناشئ )٨٥(بالطريقة العمدية وقوامھا الدراسة تم اختيار عينة  :عينة الدراسة
  . يبن مواصفات أفراد عينة الدراسة) ١( والجدول، سةمن مجتمع الدرا% ٦. ٥٩
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  .ة في القياسات حسب المراكز التدريبيةوالعينة المشارك الدراسة مجتمع:  )١(جدول 

  عدد المتدربين المشاركين في القياسات عدد المتدربين في المركز  اسم المركز
  ١٥  ٢٩  ينمركز نادي شياب الحش

  ١٧  ٣٠  مركز نادي البقعة
  ٢٣  ٢٨  مركز نادي الوحدات
  ١٤  ٢١  مركز نادي المحطة
  ١٦  ٣٧  مركز مدرسة الفرير
  ٨٥  ١٤٥  المجموع

  
  التجانس بين أفراد عينة الدراسة

اري الوسط ا:  )٢( جدول واء للقياسات الجسميةلحسابي واالنحراف المعي راد  ومعامل االلت ألف
  .)٨٥=ن( عينة الدراسة

  االلتواء  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المتغيرات
  ٧١. ٠  ٢٣. ٧  ٢٢. ١٤٤  سم/الطول
  ٨١. ٠-  ٥٦. ٦  ٢٢. ٣٦  كغم/ الوزن
 ٤٤. ٠ ٢. ٤ ٢٢. ٤٨  سم/اليد طول 

 ٢٨. ١-  ٠٥. ٣ ٣٣. ٥٤  سم/ طول االرجل 
 ٤٤. ٠- ٩٩. ٢ ٣٦. ١٥  سم/طول الكف 
  ١٦. ٠  ٨١. ٠ ١١. ٦  سم/عرض الكف

  ١٥. ٠  ٣٣. ٢ ٦١. ٣٢  سم/الصدر  عرض
 -٨٧. ٠ ٩٥. ٢ ٤٤. ٣٢  سم/محيط الفخذ
  ٥٢. ٠ ٥٥. ٣ ١٧. ٢٢  سم/محيط العضد
  ٣٣. ٠  ٨٩. ٥  ٦٩. ٦١  سم/محيط الصدر
 -٨٧. ٠ ٨٨. ٣ ٠٩. ٢٦  سم/محيط الساق

دول اري :  )٣( ج ات األداء المھ واء لقياس ل االلت اري ومعام راف المعي ابي واالنح الوسط الحس
  )٨٥=ن(  .اد عينة الدراسةألفر

  االلتواء  االنحراف المعياري  يالوسط الحساب  المتغيرات
 -٠٥. ١ ٥٥. ٧ ٣٣. ٢٥  درجة/ )التنس(من أعلى  اإلرسال
 -٨٩. ٠ ٢٠. ٥ ٥١. ١٤ درجة/ من أسفل بالساعدين  االستقبال

 -٨١. ٠ ٢٥. ٦ ٥٦. ٢٠  درجة/ )٤(لمركز  اداإلعد
 ٧٤. ٠ ٠٣. ٤ ٨٤. ١٧  درجة/ الضرب الساحق المستقيم
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م  دول رق ح الج ل ) ٣، ٢(يوض ة ومعام ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس أن المتوس
ائرة  الكرة الط ة ب ة والمھاري مية والبدني ات الجس واء للقياس يرااللت ى أ تش ع إل يمن جمي ل  ق معام

سات الجسمية متجانسة في جميع القيا العينة أفراد أنوھذا مؤشر على  ٣+محصورة بين  االلتواء
  . والبدنية والمھارية بالكرة الطائرة

  
  األجھزة واألدوات جمع البيانات

  األجھزة واألدوات   :أوال
  . )وجھاز الرستاميتر، وشريط قياس، الميزان الطبي(القياسات الجسمية  .١
، وصافرة، وكرة الطائرة المعدلة، ملعب الكرة الطائرة ومعداته المعدلة( داء المھارياأل .٢

  . )وطبشور
  جمع البيانات أدوات  :ثانياً 
ة تم تصميم استمارة تحتوي على مجموعة من .١ ة القياسات االنثربومتري وقياسات ، والمھاري

ه دل ومعدات م ، الملعب المع ى أھ ين لتعرف عل ن المحكم ة م ى مجموع م وزعت عل ن ث وم
  . القياسات التي يمكن استخدامھا في ھذه الدراسة

  . )٢(ملحق معادالت علم الھندسة البشرية  تصميم ملعب الكرة الطائرة حسب .٢
ة العلمي وزن  Xالطول( ةتم استخدام المعادل رة الطائرة  ١/٢) ال ديل مقاسات ملعب الك لتع

     ٣٦٠٠     ومعداته                                       
ديل  ي تع رية ف ة البش م الھندس االت عل تخدموا مع ذين اس اء ال ن العلم وم

  )٢٠٠٩، ؛أبوأحمدة ١٩٩٩؛عمر    (Haycock,1987المقاسات
  قياس الملعب القانوني والمعدل حسب معادالت علم الھندسة البشرية: )٥( جدول
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م الھندسة والملعب المع، قياسات الملعب القانوني) ٥(يوضح الجدول  دل حسب معادالت عل
  . )٢(البشرية موضحاً إجراءات الوصول إلى الملعب المعدل في الملحق 

  ريةالقياسات االنثروبومت  :ثالثاً 
وزن، الطول( د، ال ل، طول الي ف، طول الرج ف، طول الك ، عرض الصدر، عرض الك

ذ يط الفخ اق، مح يط الس د، مح يط العض در، مح يط الص دالمن(، )مح راھيم ؛١٩٩٨عم؛ عب ، اب
  )٣(ملحق  )٢٠٠٨ ،حسين ؛٢٠٠١

  األداء المھاري:  رابعاً 
فل مواج( ن أس ال م تقبال، هاإلرس داد ، االس تقيماإلع احق المس دالمنعم؛ (، )الس ؛ ١٩٩٧عب
  )٤(ملحق ) ٢٠٠٨ ،حسين ؛٢٠٠١، ابراھيم

  
  اإلجراءات العلمية لالختبارات 

المتخصصين في مجال الكرة تم عرض االختبارات على مجموعة من المحكمين  : الصدق
القياسات و، لى الملعب المعدل ومعداتهالطائرة ومجال القياس والبحث العلمي وقد تم التوصل إ

    . المھارياألداء و، الجسمية
  

  ثبات االختبارات
 االختبار على عينةإعادة بطريقة االختبار و البدنية والمھاريةختبارات التم إيجاد ثبات ا

تم وبعد تطبيق االختبارات ، سبوعوبفارق زمني مدته أ من مجتمع الدراسة نناشي) ١٠(قوامھا 
ل االرتباط لالختبارات يوضح معام) ٦(والجدول رقم . استبعادھم من عينة الدراسة األصلية

  :التالية

  .ألفراد عينة الدراسةلقياسات األداء المھاري معامل الثبات :  )٦( جدول

  ع  س  ع  س  ر=معامل االرتباط   نياالختبار الثا  االختبار األول  
  ٩١. ٠   ١٢. ٨٠ ٢٠. ٦ ٩١. ٠  ٦١. ٥  أعلى التنساإلرسال من 

  ٠٩٠  ٣٠. ١ ٨٥. ٩ ٢٣. ١  ٥٥. ٧  درجة/ االستقبال 
  ٨٦. ٠    ١٤. ٢ ١٠٥٥ ٢٥. ٢  ٢٠. ٩  درجة/اإلعداد االستقبال 

  ٨٣. ٠    ٩١. ٠ ٦٥. ٦ ٢٥. ١  ٥٠. ٥  درجة/الضرب الساحق المستقيم
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  االستطالعية راسةالد
ناشئين ) ١٠(وعددھا على عينة من مجتمع الدراسة  ستطالعيةبإجراء دراسة ا الباحثقام 

ن تبعادھم م م اس ة ا وت ة عين د أنوذلدراس ات بع راء القياس يم إج ك لتنظ ة  ل ن ھيئ ا م م اعتمادھ ت
ي تواجه التعرف على المشاكل والصعوبات الت إلى وكما ھدفت الدراسة االستطالعية، المحكمين

  . وتجھيز المساعدين، وفحص األجھزة، إجراء القياسات كالفترة الزمنية
  

  الدراسة األساسية

  . ل إجراء القياساتأجتمع الباحث بعينة الدراسة قب −

ام من  − ة أي وم . )٢٠١٠-٩-١٦-٢٠١٠-٩-١٤(توزيع القياسات على ثالث القياسات األول الي
ل تنف، اسات المھارية بالكرة الطائرةقيالثالث الواليوم الثاني و االنثربومترية ذ القياسات وقب ي

ا البدنية والمھارية قام الباحث بإ ائق وكم دتھا عشرة دق اء خاص م رة إحم عطاء الناشئين فت
  إلجراء القياساتحددھا الخبراء 

  .دادھا مسبقاً ولمعالجتھا إحصائياتفريغ البيانات في جداول تم إع −
  

  يةالمعالجات اإلحصائ

  . بيالوسط الحسا −

   . االنحراف المعياري −

  . معامل االلتواء −

  . معامل ارتباط بيرسون −

  . تحليل االنحدار −
  

  عرض النتائج
األداء ياسات االنثربومترية وا ھي طبيعة عالقة االرتباط بين بعض القم: السؤال األول

) األرجونومكس(ومعداته باستخدام علم الھندسة البشرية  بعد تعديل مقاسات الملعبالمھاري 
  للناشئين بالكرة الطائرة ؟
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اريوبين القياسات الجسمية  اط رتبالمعامل ا:  )٧(جدول  ديل ألداء المھ مقاسات  في ضوء تع
   ملعب الكرة الطائرة ومعداته

/ القياسات الجسمية 
  األداء المھاري

اإلرسال من 
  اعلى التنس

من  االستقبال
الضرب الساحق   اإلعداد  أسفل بالساعدين

  المستقيم
 *٤٥٢. ٠ *٢٩١. ٠ *٣١٢. ٠ *٣٥٨. ٠  سم/لطولا

  *٣٥٦. ٠ ١٧٥. ٠ ٢٠١. ٠ ١٩٨. ٠  كغم/ الوزن
 *-٤٧٣. ٠ * -٥٢٤. ٠ * -٣١٢. ٠  * ٤٢٨. ٠  سم/اليد طول 

  * ٤٢٨. ٠ * ٥٢٣. ٠  -٠٥٩. ٠ *-٥٢٨. ٠  سم/ طول الرجل 
 *٤٢٦. ٠  *٣٢٨. ٠ -٠٩١. ٠ * ٥٣٢. ٠  سم/طول الكف 
  * ٤٢٧. ٠ *٥٨٢. ٠ -٠٤٨. ٠ *٣٤٧. ٠  سم/عرض الكف

  -٠٩٢. ٠ ٠٣٦. ٠ ١٥٠. ٠  ٠٨١. ٠  سم/عرض الصدر 
 -١٢١. ٠  -٠٨٩. ٠ ٠٧٦. ٠ ١٢٤. ٠  سم/محيط الصدر
 *٣٨٤. ٠  ٠٨٢. ٠  *٢٨٩. ٠ ١٢٥. ٠  سم/محيط الفخذ
 ٤٢٦. ٠ ١٨١. ٠  *٢٥٦. ٠ ٠٥٦. ٠  سم/محيط الساق
  * ٤٢١. ٠  *٣٥١. ٠  * ٢٤٥. ٠  * ٣٥١. ٠  سم/محيط العضد

  ٢٠٥. ٠= )٠٥. ٠≤ α(إحصائيا عند مستوى دال   *

ى) ٧(يشير الجدول  ة  وجود إل اطعالق ً  االرتب ة إحصائيا ة  دال ين القياسات االنثروبومتري ب
  :اء المھاري بالكرة الطائرة على النحو اآلتيواألد

طول ، لطولا( التالية بين القياسات االنثبومترية أظھرت النتائج عالقة ارتباط دالة إحصائيا
نسب )محيط العضد، طول الرجل طول الكف وعرض الكف، دالي ى الت ارة اإلرسال من أعل ، مھ

ة إحصائياوفي  اط دال ة ارتب ةلكل من القيا حين لم تظھر عالق ة التالي وزن( سات االنثبومتري ، ال
   . )محيط الساق، محيط الفخذ، محيط الصدر، عرض الصدر

، محيط الساق، محيط الفخذ ، طول اليد، ولالط(وكما ظھرت القياسات االنثبومترية التالية 
اعدين) محيط العضد تقبال من أسفل بالس ارة االس ة إحصائياً بمھ اط دال ة ارتب ر ، عالق م تظھ ول

  . إحصائياعالقة ارتباط دالة 

 ً طول ، لطولا(للقياسات االنثبومترية التالية  وأشارت النتائج إلى عالقة ارتباط دالة إحصائيا
الكرة المرتبطة ب) محيط العضد، الكف ول الكف وعرضطول الرجل ط، اليد ارة اإلعداد ب مھ

ائرة ة، الط ة التالي ات االنثربومتري ر  للقياس م تظھ وزن( ول يط الصدر، عرض الصدر، ال ، مح
   . بمھارة اإلعداد) محيط الفخذ ومحيط الساق
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مية التا ة إحصائياً للقياسات الجس اط دال ة ارتب ود عالق ى وج ائج إل ير النت ة وتش ، الطول(لي
محيط ، محيط الساق، محيط الفخذ، عرض الكف، طول الكف، طول الرجل، اليد طول، الوزن
تقيم لمساھمة )العضد اط في القياسات ، في مھارة الضرب الساحق المس ة االرتب م تظھر عالق ول

  . بمھارة الضرب الساحق المستقيم) محيط الصدر، عرض الصدر( االنثربومترية

بعد تعديل  ما ھي القياسات االنثربومترية المساھمة في األداء المھاري :سؤال الثانيال
للناشئين بالكرة الطائرة ) األرجونومكس(ومعداته باستخدام علم الھندسة البشرية  مقاسات الملعب

في أداء بعض ضح نسب مساھمة القياسات الجسمية تت) ١١، ١٠، ٩، ٨( من خالل الجداول رقم
  . قيد الدراسةھارات الكرة الطائرة م

ارة اإلرسال من نسب مساھمة القياسات االنثروبومترية : )٨(جدول  نسفي مھ ى الت = ن ( .اعل
٨٥(.  

القياسات 
  الجسمية

قيمة 
المعامل 
  الثابت

  المعامل
نسبة 

المساھمة 
  الجزئية

نسبة 
المساھمة 
  التراكمية

 قيمة ف
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  الطول

٨٢. ٩١  

-٦. ٣٣  ٨. ٥  ٨٩٧. ٠  

  دال معنويا  ٢٥. ١٠

  ٥. ١٩  ٢. ١٤  ٦٥٢. ٠ -  طول اليد 
  ٢. ١٣  ٣. ١٢  ٧٥٢. ٠  طول الرجل
  ٥. ٣٠  ٧. ٦  ٨٤٥. ٠  طول الكف

  ٧. ٢١  ٢. ٩  ٥٢١. ٠  عرض الكف
  ٢. ١٨  ٥. ١٣  ٧٨٩. ٠  محيط العضد

  ٢.٢١= ) ٠٥. ٠≤  α(قيمة ف الجدولية عند مستوى   *

اھمة  )٨(يوضح الجدول  ةنسب مس ارة اإلرسال من  القياسات االنثربومتري ي مھ ى ف أعل
ين أن  التنس د، الطول(بالكرة الطائرة وتب ، عرض الكف، طول الكف، طول الرجل، طول الي

ارة اإل) محيط العضد ةوأن  مواجه أسفلرسال من عوامل مساھمة في مھ المعامل الثابت  قيم
ة وھي ) ٢٥. ١٠( وقيمة ف المحتسبة بلغت) ٨٢. ٩١( بلغت قيمة دالة إحصائياً بالمقارنة مع قيم

   . الجدولية) ف(



  ٤٧٥ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد السالم حسين

  ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية لعلوما(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ة : )٩( جدول تقبال نسب مساھمة القياسات االنثربومتري ارة االس . من أسفل بالساعدين في مھ
  .)٨٥=ن(

القياسات 
  الجسمية

قيمة 
المعامل 
  الثابت

  المعامل
نسبة 

المساھمة 
  الجزئية

نسبة 
المساھمة 
  التراكمية

  قيمة ف
  المحسوبة

ى مستو
  الداللة

  الطول 

٢٢. ٣٨  

٨. ٢٥  ٢. ١٩  -٤٥٦. ٠  

  دال معنويا  ٥٦. ١٨
  ٤. ٢١  ٦. ١٥  ٧٥٢. ٠  يدطول ال

  ٥. ٣٢  ٥. ٩  ٦٧٨. ٠  طول الرجل
  ٨. ٢٦  ٤. ١٨  -٤٧١. ٠  محيط الساق
  ٥. ٣٢  ٨. ٢١  -٨٤٢. ٠  محيط العضد

   ٤٨. ٢= ) ٠٥. ٠≤  α( قيمة ف الجدولية عند مستوى  *

تقبال  إلى )٩(ول يشير الجد ارة االس الكرة النسب المساھمة القياسات االنثربومترية في مھ ب
عوامل مساھمة ) محيط العضد، محيط الساق، طول الرجل، طول اليد، الطول(الطائرة وتبين أن 

ة معامل الثابت بلغت ة) ٢٢. ٣٨( في مھارة االستقبال وأن قيم . ١٨( المحتسبة بلغت)ف( وقيم
  . الجدولية) ف(ة إحصائياً بالمقارنة مع قيمة ھي قيمة دال) ٥٦

  .)٨٥=ن( .في مھارة اإلعداد نسب مساھمة القياسات الجسمية: )١٠( جدول

القياسات 
  الجسمية

قيمة 
المعامل 
  الثابت

  المعامل
نسبة 

المساھمة 
  الجزئية

نسبة 
المساھمة 
  التراكمية

  قيمة ف
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  ٢. ٣٤  ٢. ٥ -٦٨١. ٠  ٢٦. ٦٧  الطول 

  دال معنويا  ٩٢. ١٤

  ٥. ٢٨  ٥. ١٩  ٤٧٥. ٠  يد طول ال
  ٢. ٣٠  ٥. ٢١ -٣٥٨. ٠  طول الرجل
  ١. ٢٠  ٢. ١٤ -٤٢٨. ٠  طول الكف 
  ٢. ١٧  ٧. ١٨  ٨٩١. ٠  عرض الكف

  ٤. ١٨  ٩. ١١  ٧٤٢. ٠ محيط العضد 

  ٢١. ٢= ) ٠٥. ٠≤  α( قيمة ف الجدولية عند مستوى  *

الكرة الطائرة نسب مساھمة القياسات االنثربومترية في مھارة اإلعداد ) ١٠(يبين الجدول  ب
عوامل ) محيط العضد، عرض الكف، طول الكف، رجلالطول ، طول اليد، الطول( وتبين أن

 وقيمة ف المحتسبة بلغت) ٢٦٧. ٦٧( مساھمة في مھارة اإلعداد  وأن قيمة المعامل الثابت بلغت
  . الجدولية) ف(حصائياً بالمقارنة مع قيمة وھي قيمة دالة إ )٩٢. ١٧(
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دول ة:  )١١( ج ات االنثربومتري اھمة القياس ب مس تقيم نس احق المس ارة الضرب الس ي مھ . ف
  .)٨٥=ن(

القياسات 
  الجسمية

قيمة 
المعامل 
  الثابت

  المعامل
نسبة 

المساھمة 
  الجزئية

نسبة 
المساھمة 
  التراكمية

  قيمة ف
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  الطول

٦٦. ٩١  

٢. ٣٥  ٢. ٩  - ٧٤٥. ٠  

  دال معنويا  ١٤. ٢٠

  ١. ٢٧  ٧. ١٣  - ٦٤٨. ٠  الوزن
  ٦. ١٩  ٤. ١٩  - ٨٥٢. ٠  يدطول ال

  ٢. ٣٥  ٥. ٦  - ٦٩٨. ٠  طول الرجل
  ٨. ١٤  ٨. ١٤  ٤٢٥. ٠  طول الكف

  ٨. ٢٩  ٨. ١٩  ٥٤٧. ٠  عرض الكف
  ٧. ٢٥  ٥. ٢٤  - ٤٢١. ٠  محيط الفخذ
  ٦. ٣١  ٧. ١٢  - ٥٣٢. ٠  محيط الساق
  ٠. ٢٩  ٩. ١٠  ٧٤٣. ٠  محيط العضد

  ٩٩. ١= ) ٠٥. ٠≤  α( قيمة ف الجدولية عند مستوى  *

دول  ين الج احق ) ١١(يب ارة الضرب الس ي مھ ة ف ات االنثربومتري اھمة القياس ب مس نس
، عرض الكف، طول الكف، طول الرجل، طول اليد، الطول( بالكرة الطائرة وتبين أنالمستقيم 

تقيم ) محيط العضد، محيط الساق، حيط الفخذم ارة الضرب الساحق المس عوامل مساھمة في مھ
ة ) ١٤. ٢٠( المحتسبة بلغت) ف( وقيمة) ٦٦. ٩١( وأن قيمة المعامل الثابت بلغت وھي قيمة دال

  . الجدولية) ف(إحصائياً بالمقارنة مع قيمة 
  

  مناقشة النتائج
األداء القياسات االنثبومترية في  االرتباط بين عالقة: ولمناقشة النتائج المتعلقة بالفرض األ

ه باستخدام المھاري بعد ديل مقاسات الملعب ومعدات م الھندسة البشرية تع وميكس( عل ) االرجون
  . للناشئين بالكرة الطائرة

دول  ين الج ة ) ٧(يب اطعالق ة  االرتب ات االنثربومتري الكرة  للقياس اري ب ي األداء المھ ف
ة و ھناك عالقة ارتباط بين معظم أنظھرت النتائج أو، ةالطائر ارة القياسات االنثربومتري أداء مھ
د، الطول( من اعلى التنس اإلرسال محيط ، عرض الكف، طول الكف، طول الرجل، طول الي
ً وبالرجوع إ، )العضد ا ة والرئيس لى تحليل أداء اإلرسال تكنيكي ة التمھيدي ة في المرحل ية والختامي

في شرحه ) ٢٠٠٦، الجميلي(وھذا ما اكدة ، سات االنثربومترية الظاھرةالقيا ثر فيهمن األداء تؤ
ارة اإل ي لمھ ألداء الفن ال ل نسرس ى الت ن اعل ات ، م ين القياس وي ب اط ق اك ارتب ين ان ھن وتب

ة نسب االنثبومتري ى الت ن أعل ال م ارة اإلرس ات ، مھ ام بالقياس د االھتم دم الب ا تق الل م ن خ وم



  ٤٧٧ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد السالم حسين

  ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية لعلوما(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

نس ا االنثربومترية الكرة الطائرةلمرتبطة بإرسال الت ر الطول عامل ، للناشئين ب د متغي ا يع وكم
  . وھذا ما أظھرته نتائج ھذه الدراسة بالكرة الطائرة مھماً في أداء مھارة اإلرسال من أعلى التنس

ً للقياسات االنثروبومترية المر تبطة وتشير النتائج إلى وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا
، محيط الساق، محيط الفخذ، طول اليد، الطول(وھي ستقبال من أسفل بالساعدين بمھارة اال

وقفة االستعداد  ستقبال فنياً بالكرة الطائرة نجد أنمھارة االل وبتحليل مراحل األداء) محيط العضد
ومحيط ، محيط الفخذ( طة باالرتكاز على األطراف السفلىمرتبالستقبال الكرة  كمرحلة تمھيدية

وأما ، ل الحركي حسب مسار كرة اإلرسال لفريق الخصمطبيعة النقاللذان يساھمان في  )الساق
لدرجة كبيرة في طريقة استقبال الكرة من  يساھمان )محيط العضد، طول اليد( األطراف العليا
ً في المرحلة األساسية أسفل بالساعدين وكما يعد الطول الكلي مؤشر مساھم في ، وخصوصا

لمھارة االستقبال من ) ١٩٩٩، طة( واتفقت النتيجة مع تحليل، د تنفيذ االستقبالقاء الالعب عنانت
  . أسفل بالساعدين

النتائج عالقة االرتباط الدالة إحصائيا للقياسات االنثبومترية المرتبطة بمھارة اإلعداد وتؤكد 
وبالرجوع ) محيط العضد، عرض الكف، طول الكف، طول الرجل، طول اليد، الطول( وھي

لى العوامل التكنيكية لمھارة اإلعداد بالكرة الطائرة نجد أن الطول إحدى مواصفات االنتقاء إ
وتساھم األطراف العليا لدرجة كبيرة في تنفيذ مھارة لالعب المعد في الكرة الطائرة الحديثة 

ومحيط ، وعرض الكف، وطول الكف، اإلعداد وھذا ما ظھرته معامالت االرتباط لطول اليد
وكما تشير معامالت االرتباط بان طول الرجل يساھم ، المساھمة في أداء مھارة اإلعدادالعضد 

تفقت نتيجة ھذه وا، عداد واالنتقال حسب كرة االستقبال في الكرة الطائرةفي تنفيذ خطوات االست
  .)٢٠٠٤، ؛ حسن٢٠٠٦، الجميلي( الدراسة مع تحليل

ً للقيا ة بمھارة الضرب بومترية المرتبطرسات االنثوتشير معامالت االرتباط الدالة إحصائيا
مؤثرات في مھارة الضرب الساحق لعليا لألطراف السفلى واعوامل ) ٩(الساحق بأن ھناك 

، محيط الفخذ، عرض الكف، طول الكف، طول الرجل، طول اليد، الوزن، الطول( المستقيم
تكنيكياًً◌ في تنفيذ وھذه العوامل تساھم ، عامل) ١١( من أصل) محيط العضد، محيط الساق

وأن ھذه  .)٢٠٠٢، حسانيين(، )الھبوط، الضرب، االرتقاء، االقتراب( خطوات الضرب الساحق
طول ، طول الرجل، طول اليد، الطول( مثل األطوال عوامل انثبومترية إلىالخطوات تحتاج 

ھذه و) محيط العضد، لفخذمحيط ا، محيط الساق( وكذلك المحيطات) عرض الكف، الكف
ين المصنفين لمھارة الضرب لالعبانتقاء ا الساھمة في ؤشرات االنثربومترية تعد من عواملالم

بأن األطراف السفلى ليس لھا ) ٢٠٠٦، إقبال( تلفت نتائج ھذه الدراسة مع دراسةاخو، الساحق
لھا عالقة ارتباط بمھارة الضرب  واتفقت معھا بأن األطراف العليا، عالقة بالضرب الساحق

ت لھا عالقة بالضرب ساختلفت بان المحيطات لي) ٢٠٠٢، ريالحمي( وأما دراسة، الساحق
  . وعرض الكتفين لھاما عالقة بالضرب الساحق، وكذلك بأن محيط الصدر والحوض، الساحق

ً لالرتباط بين القياسات  النتائج ھذه ظھور إن السبب الرئيسي في الدالة إحصائيا
 علم الھندسة البشريةاستخدام  إلى يعود رة الطائرةاالنثربومترية واألداء المھاري بالك
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تعديل مقاسات ملعب الكرة الطائرة ومعداته حسب المسطح الذي ساھم في  )االرجونوميكس(
المرتبط  المؤشرات للقياسات الجسمية والذي انعكس على ظھور ھذه )للناشئين(الكلي للجسم 

لالعبين حسب المواصفات الجسمية المرتبطة ولذلك عند اختيار ا، بشكل ايجابي باألداء المھاري
البد من التعرف على قدرات الالعبين الناشئين حسب مسطح الجسم الكلي الذي  ء المھاريباألدا

) ١٩٩٩(وتؤكد دراسة عمر ، والمعدات الخاصة بالكرة الطائرة يتناسب مع المساحات واألوزان
ساحات والمعدات حسب المسطح الكلي بأن استخدام علم الھندسة البشرية ساھم في تقريب الم

للجسم حيث ساھم الملعب بالمقاسات المقترحة إلى تحسن االستجابات الوظيفية للجھاز الدوري 
وكذلك دراسة ، وتحسن مستوى األداء المھاري العبين الكرة السلة، واالستجابات البيوكيمائية

 المھاري بالكرة الطائرة األداءين بأن المعلب المعدل ومعداته ساھم في تحس) ٢٠٠٩، ابو أحمده(
سنوات بالمقارنة مع الناشئين الذين تدربوا على الملعب ) ١٠-٨(رمية من ملدى الفئة الع

بأن معظم القياسات ) ٢٠٠٧( نتيجة ھذه الدراسة مع دراسة حسينتختلف و، القانوني
على الملعب  دراستهللكرة الطائرة والذي أُجريت  االتثربومترية غير مرتبطة باألداء المھاري

  . ةالقانوني للكرة الطائر

ذه  الباحثلكي يستدل و اند ھ م يجدعلى ثوابت دراسية تس رة الطائرة ل أي  الدراسة في الك
د و عينات أخرى بتتعلق بالقياسات االنثربومترية سواء على ھذه العينة أدراسة  ديل مقاسات ع تع

     . )االجونوميكس( دسة البشريةنملعب الكرة الطائرة ومعداته حسب معادالت علم الھ

ء المھاري المساھمة في األدا الذي يتعلق بالقياسات االنثربومتريةالفرض الثاني  مناقشة
تعديل مقاسات ملعب الكرة الطائرة ومعداته باستخدام علم الھندسة البشرية بالكرة الطائرة في بعد 

إلى نتائج القياسات ) ١١، ١٠، ٩، ٨( الجداولوتشير، للناشئين بالكرة الطائرة) االرجنوميكس(
  . المساھمة في األداء المھاري للناشئين بالكرة الطائرة االنثربومترية

لمساھمة في مھارة اإلرسال من أعلى القياسات االنثروبومترية ا نتائج) ٨(الجدول يوضح 
ً ) ٢٥. ١٠(التنس بالكرة الطائرة والتي بلغت قيمة ف  ة مع قيمة ف بالمقارن وھي دالة إحصائيا

لمھارة اإلرسال من أعلى معادلة االنحدار التنبؤية  ھذه النتيجة ظھرت ءوفي ضو، الجدولية
في ضوء تعديل مقاسات ملعب الكرة الطائرة ومعداته حسب معادالت علم الھندسة  التنس

  : البشرية االرجونوميكس للناشئين بالكرة الطائرة

  ٦س ٦م + ٥س ٥م+٤س ٤م+٣س ٣م+٢س ٢م+١س ١م+ت=  ص

عرض ( )+طول الكف( )+لرجلطوال( )+طول اليد( )+الطول( +٨٢. ٩١= إلرسالا
  ) محيط العضد( )+الكف

. ٠( )+-٨٤٥. ٠( )+-٧٥٢. ٠( )+٦٥٢. ٠( )+-٨٩٧. ٠( +٨٢. ٩١= اإلرسال
٧٨٩. ٠( )+٥٢١ (  

سال من من خالل ھذه المعادلة يمكن التوصل التي يمكن حساب درجة التنبؤ لمھارة اإلر
ً بعدأعل ته باستخدام علم الھندسة تعديل مقاسات ملعب الكرة الطائرة ومعدا ى التنس وخصوصا
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لذلك ظھرت القياسات االنثبومترية المساھمة ، للناشئين بالكرة الطائرة) نوميكساالرجو( البشرية
   . معنوية بداللة إحصائية ذات داللة سفي أداء مھارة إرسال التن

المساھمة في أداء مھارة للقياسات الجسمية ائج اإلحصائية إلى النت) ٩( ويشير الجدول
 ية لقيمة ف المحتسبةوأظھرت النتائج داللة معنو، االستقبال من أسفل بالساعدين بالكرة الطائرة

  . دالة بالمقارنة مع القيمة الجدولية وھي) ٥٦. ١٨(

ة االستقبال من أسفل ومن ھذه النتيجة يتوصل الباحث إلى معادلة االنحدار التنبؤية للمھار
في ضوء تعديل مقاسات ملعب الكرة الطائرة ومعداته حسب معادالت علم الھندسة  بالساعدين

  :البشرية االرجونوميكس للناشئين بالكرة الطائرة

   ٥س ٥م+٤س ٤م+٣س ٣م+٢س ٢م+١س ١م+ت=  ص

ط محي( )+محيط الساق( )+طول الرجل( )+طول اليد( )+الطول( +٢٨. ٣٨ = االستقبال
  ) العضد

  )- ٨٤٢. ٠( )+-٤٧١. ٠( )+-٦٨٧. ٠( )+٧٥٢. ٠( )+-٤٥٦. ٠( +٢٨. ٣٨=االستقبال

) االجرجونوميكس( بعد تعديل ملعب الكرة الطائرة حسب معادالت علم الھندسة البشرية
المستخدم حسب مساحة المسطح الكلي للجسم تمكن الباحث من التوصل إلى القياسات الجسمية 

الحكم  في ويمكن استخدام المعادلة التنبؤية، فل بالساعديناالستقبال من أس المساھمة في مھارة
  . لناشئين بالكرة الطائرةعلى مھارة االستقبال ل

إلى نسب مساھمة القياسات االنثربومترية المساھمة في مھارة ) ١٠(تشير نتائج الجدول 
ً ) ف(األعداد بالكرة الطائرة وتبين أن قيمة  بالمقارنة مع قيمة ف  )٩٢. ١٤( دالة معنويا

ومن خالل ھذه الداللة توصل الباحث إلى معادلة االنحدار التنبؤية لمھارة اإلعداد ، الجدولية
   :  للناشئين بالكرة الطائرة

  ٦س ٦م+  ٥س ٥م+٤س ٤م+٣س ٣م+٢س ٢م+١س ١م+ت= ص

عرض ( )+طول الكف( )+طول الرجل( )+طول اليد( )+الطول( +٢٦. ٦٧=إلعداد ا
  ) محيط العضد( )+الكف

 )+٨٩١. ٠( )+-٤٢٨. ٠( )+- ٣٨٥. ٠( )+٤٧٥. ٠( )+- ٦٨١. ٠( +٢٦. ٦٧=اإلعداد
)٧٤٢. ٠ (  

بشكل مؤثر وايجابي في مھارة اإلعداد بالكرة ظھرت نسب مساھمة القياسات الجسمية 
  . الطائرة ولذلك يمكن استخدام ھذه المعادلة في التنبؤ بمھارة اإلعداد للناشئين بالكرة الطائرة

النتائج اإلحصائية المساھم للقياسات الجسمية المساھمة في مھارة ) ١١( ويوضح الجدول
) ١٤. ٢٠( المحتسبة) ف( الضرب الساحق المستقيم والتي أظھرت وجود داللة معنوية لقيمة

  . بالمقارنة مع قيمة ف المحتسبة
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مستقيم في ضوء توصل الباحث إلى معادلة االنحدار التنبؤية لمھارة الضرب الساحق ال
تعديل مقاسات ملعب الكرة الطائرة ومعداته حسب معادالت علم الھندسة البشرية 

  :   االرجونوميكس للناشئين بالكرة الطائرة

 +٧س٧م +٦س٦م +٥س٥م +٤س ٤م +٣س٣م +٢س٢م +١س١م +ت = ص
  ١١س ١١م +١٠س١٠م +٩س٩م +٨س٨م

 +)طول الرجل( +)ول اليدط( )+الوزن( )+الطول( +٦٦. ٩١=الضرب الساحق المستقيم 
  ) محيط العضد( +)محيط الساق ( +) محيط الفخذ( + )عرض الكف( )+طول الكف(

. ٠( + )-٨٥٢. ٠( + )-٦٨٤. ٠( + )٧٤٥. ٠( + ٦٦.  ٩١ = الضرب الساحق المستقيم
٧٤٣. ٠( )+- ٥٣٢. ٠( )+٤٢١. ٠( + )٥٧٤. ٠( )+٤٢٥. ٠( )+- ٦٩٨( .  

إذ ، ياسات االنثبومترية في مھارة الضرب الساحقأظھرت النسب بأن ھناك مساھمة للق
عوامل مساھمة في مھارة الضرب الساحق بعد تعديل ملعب ) ٩( وامل االنثبومترية إلىعتشير ال

لذلك يمكن استخدام ھذه ) االرجونوميكس( الكرة الطائرة ومعداته حسب علم الھندسة البشرية
  . قيم  للناشئين بالكرة الطائرة المعادلة في التنبؤ بمھارة الضرب الساحق المست

ات  ة للقياس ؤثرة وايجابي اھمة م ب مس اك نس ين أن ھن ابقة تب ائج الس الل النت ن خ م
ي األد ة ف ائرةاالنثربومتري الكرة الط اري ب ى ، اء المھ بب إل ود الس اھمةويع ادالت  مس م مع عل

ت ذه  الھندسة البشرية الذي صمم القياسات حسب متطلبات العينة المستخدمة وأثبت القياسات أن ھ
ذه القياسات حسب  النسب ھي متطلبات األداء المھاري للناشئين الكرة الطائرة ويجب االھتمام بھ

بان ) ٢٠٠٩، ابو احمدة(وھذا ما أكده ، للتنبؤ بمستقبل الناشئين في ھذه اللعبة مسطح الكلي للجسم
داف وميكس  أھ م االرجون ي عل اھم ف تخدمة س ميم األدوات المس قل تص ھولة يحق تخدام  س االس

ار ، بدون الحاجة إلى مساعدة من اآلخرين التوافق بالعمل والقدرة علىسرعة التعلم و واخذ اعتب
ياء  تقبال األش ى اس درة عل ل والق لية والتحم وى العض م والق ين الحج روق ب ات والف االختالف

ا ات وإدراكھ دربين والمعلوم اع المت ا لقط ل معھ ذه الدرا، والتعام ائج ھ ق نت ث وتتف ن حي ة م س
ه سرعة ، الھندسة البشرية استخدام علم رة الطائرة ومعدات وكما ساھم تعديل المقاسات ملعب الك

ذه الدراسة مع دراسة، التعلم دة( لذلك اتفقت نيجة ھ و أحم رة الطائرة) ٢٠٠٩، اب ا ، في الك وكم
ة ل دراس ائرة مث الكرة الط ة ب ا عالق ت لھ رى لي ات أخ ع دراس ت م ر( اتفق ر ؛ وع١٩٩٩، عم م

  . في كرة السلة وكرة اليد) ١٩٨٧

دراتھم  ع ق ة تتناسب م ايير مھاري ئين وأن ضع مع ام بالناش دم يجب االھتم ا تق من خالل م
  . حسب مسطح الجسم الكلي لتنبؤ بمستقبلھم في ميدان الكرة الطائرة
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  االستنتاجات

ديل مقاسات ملعب تع ھاري بعدالم واألداءقياسات االنثربومترية يوجد ارتباط ايجابي بين ال −
للناشئين بالكرة ) االرجونوميكس(الكرة الطائرة ومعداته باستخدام علم الھندسة البشرية 

  : الطائر

، طول الكف، طول الرجل، طول اليد، الكلي طول( :ارتبطت القياسات االنثربومترية التالية −
  . ةواإلعداد بالكرة الطائر التنس  في مھارتي إرسال) محيط العضد، عرض الكف

محيط ، محيط الساق، طول اليد، الطول الكلي( :االنثربومترية التاليةارتبطت القياسات  −
    . ھارة االستقبال من اسفل بالساعدينفي م) محيط العضد، الفخذ

األداء المھاري ممثلة بمعادالت خط ي ف القياسات االنثربومتريةظھرت نسب مساھمة  −
 معداته باستخدام علم الھندسة البشريةوالملعب  مقاسات تعديلفي ضوء  االنحدار

  : للناشين بالكرة الطائرة) االرجونوميكس(

  : التنس القوي مھارة اإلرسالمعادلة التنبؤ باستخدام معادلة االنحدار ل −

  ٦س ٦م+  ٥س ٥م+٤س ٤م+٣س ٣م+٢س ٢م+١س ١م+ت= ص

عرض ( )+طول الكف( )+طول الرجل( )+طول اليد( )+الطول( +٨٢. ٩١=اإلرسال
  ) محيط العضد( )+كفال

 )+٥٢١. ٠( )+-٨٤٥. ٠( )+-٧٥٢. ٠( )+٦٥٢. ٠( )+-٨٩٧. ٠( +٨٢. ٩١=اإلرسال
)٧٨٩. ٠ (  

  : معادلة التنبؤ باستخدام معادلة االنحدار لمھارة االستقبال من أسفل بالساعدين −

   ٥س ٥م+٤س ٤م+٣س ٣م+٢س ٢م+١س ١م+ت= ص

محيط ( )+محيط الساق( )+رجلطول ال( )+طول اليد( )+الطول( +٢٨. ٣٨=االستقبال
  ) العضد

  )- ٨٤٢. ٠( )+-٤٧١. ٠( )+-٦٨٧. ٠( )+٧٥٢. ٠( )+-٤٥٦. ٠( +٢٨. ٣٨=االستقبال

  : معادلة التنبؤ باستخدام معادلة االنحدار لمھارة االعداد −

  ٦س ٦م+  ٥س ٥م+٤س ٤م+٣س ٣م+٢س ٢م+١س ١م+ت= ص

عرض ( )+طول الكف( )+طول الرجل( )+طول اليد( )+الطول( +٢٦. ٦٧=اإلعداد 
  ) محيط العضد( )+الكف
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 )+٨٩١. ٠( )+-٤٢٨. ٠( )+- ٣٨٥. ٠( )+٤٧٥. ٠( )+- ٦٨١. ٠( +٢٦. ٦٧=اإلعداد
)٧٤٢. ٠ (  

  :معادلة التنبؤ باستخدام معادلة االنحدار لمھارة الضرب الساحق المستقيم −

 ٩م + ٨س٨م +٧س٧م +٦س٦م +٥س٥م +٤س٤م +٣س٣م +٢س٢م +١س١م +ت =
  ١١س ١١م+١٠س١٠م+٩س

طول ( )+طول اليد ( )+الوزن( )+الطول( +٦٦. ٩١=الضرب الساحق المستقيم 
محيط ( )+محيط الساق ( +) محيط الفخذ( ) +عرض الكف( )+طول الكف( )+الرجل
  ) العضد

. ٠( )+-٨٥٢. ٠( )+-٦٨٤. ٠( )+٧٤٥. ٠( +٦٦. ٩١= الضرب الساحق المستقيم
٧٤٣. ٠( )+- ٥٣٢ .٠( )+٤٢١. ٠( + )٥٧٤. ٠( )+٤٢٥. ٠( )+- ٦٩٨( .  

  
  التوصيات

الناشئين عند اختيارھم للعبة الكرة  مع التي تناسب عمليةال باالختبارات والمقاييساالھتمام  −
   . الطائرة

ضوء استخدام علم سات االنثربومترية المرتبطة في االداء المھاري في االھتمام بالقيا −
  . الھندسة البشرية

  . الكرة الطائرة شر النتقاء ناشئالتنبؤية كمؤاالھتمام بالمعادالت  −

مھارية للناشئين بالكرة  توظيف علم الھندسة البشرية في التوصل لبطارية اختبارات −
  . الطائرة

  
  المراجع العربية واألجنبية

راھيم − د ،إب د المجي روان عب ائرة. )٢٠٠١( .م رة الط ي الك ة ف وعة العلمي ارات .الموس  .مھ
ط ة .خط ة مھاري ارات بدني ا .اختب ميةقياس اء .ت جس اقين .انتق يم .مع ة  .١ط .تحك مؤسس

  .١٠٢-٥٥ . عمان .الوراقين

دة − ق ،ابوأحم ه " . )٢٠٠٩(  .موف غار ومعدات ائرة للص رة الط ب الك ات ملع ديل مقاس تع
اري ) اإلرجونوميكس( باستخدام معادالت علم الھندسة البشرية وأثره في تحسين أألداء المھ

وراة غي ."بالكرة الطائرة الة دكت ة الرياضية .ر منشورةرس ة التربي ة .كلي ة األردني  .الجامع
  . ٣٠-٢. األردن

د − ال، محم وريو .إقب ة، العم أداء ". )٢٠٠٦(  .كميل ة ب مية والبدني ات الجس ة القياس عالق
ائرة رة الط احقة لطالب تخصص الك ور ."الضربة الس وم  .بحث منش ث لعل ؤتمر الثال الم
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ة ة البدني ة والتربي ة والرياضةك .الرياضة الجماھيري ة البدني ة التربي ن  .لي ابع م ة الس جامع
  . ٢٤٥-٢٣٥ .ليبيا .الزاوية .ابريل

ي − اد ،الجميل يم . )٢٠٠٦( .سعد حم دريب تحك يم ت ائرة تعل رة الط ازي .الك ة بنغ  .دار مطبع
  . ٩٥-٢٩ .ليبيا

ن − د ،حس ي محم ي". )٢٠٠٤( .زك ال الرياض ي المج وميكس ف دريس  .األرجون يم وت تعل
عال ."وتطبيق وتقويم ين .مكتبة المصرية للنشر والتوزي ة الرياضية للبن ة التربي ة .كلي  جامع

  . ٣٣-٦ .مصر .اإلسكندرية

ن − د ،حس ي محم ائرة". )٢٠٠٢( .زك رة الط دريس الك رق ت ق  .ط دريس وتطبي يم وت تعل
ة ."وتقويم ة اإلشعاع الفني ين. مكتب ة الرياضية للبن ة التربي ة .كلي  .مصر. اإلسكندرية جامع
٢٧٢-٢٤٧ .  

ري نسب المساھمات الجسمية والبدنية في األداء المھا" . )٢٠٠٨( .عبدالسالم جابر ،حسين −
  . ٣٠٠-٢٨٧. األردن .الجامعة األردنية .مجلة دراسات ."بالكرة الطائرة

رة ". )٢٠٠١(  .جابر ،حسين − طرق متعددة لتحسين القوة المميزة بالسرعة عند الناشئين الك
  . ٥١-٤٥ .روسيا .جامعة كوبان .منشورة رسالة دكتوراة غير ."الطائرة

ري − اض، الحمي الكرة " . )٢٠٠٢( .ري راق ب يء الع ا ش مية لن ات الجس م القياس د أھ تحدي
  . ١٢٧-١٠٧ .جامعة بغداد. )٤(١١ .مجلة التربية الرياضية ."الطائرة

طرق قياس  .األسس العلمية للكرة الطائره. )١٩٩٧( .حسانيين ،محمدو .حمدي ،عبد المنعم −
-٩٨. القاھرة .مركز الكتاب للنشر .١ط. تحليلي .نفسي .معرفي .مھاري .بدني .قويموت

٢٥٨ .  

د ،رضوان − مية . )٢٠٠١(  .محم ات الجس ي القياس ع ف رم .١ط .المرج اب للنش ز الكت  .رك
  . القاھرة

ديا". )٢٠٠٧(  .محمد عزات ،سعد − ع . الموسوعة الحرة ."عوامل اإلنسان من ويكيبي الموق
  .  org/wiki. wikipedia. http://ar: االلكتروني

دريب .تعليم .تاريخ .الكرة الطائرة . )١٩٩٩(  .طة ،ليع − ل .ت انون .تحلي دار الفكر  .١ط .ق
  . ٧٣-٦٩. مصر .العربي

ر − كري ،عم راھيم .ش ناء ،وإب غار" .)١٩٩٩( .س لة للص رة الس ب ك ات ملع ديل مقاس  تع
كتا( ي باس ردود ) لمين اري والم ى األداء المھ ره عل رية وأث ة البش م الھندس د عل اً لقواع وفق

زة الجسم بعض أجھ ات .الفسيولوجي ل ات وتطبيق ة اإلسكندرية ."نظري -٥٥ .مصر .جامع
٦٨ .  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ي − اب ،عفيف ي ا" . )٢٠٠٣(  .إيھ دى العب مية ل ة والجس رات البدني ا المتغي ودة وعالقتھ لج
ة  .)٦١( ٢٥. جلة بحوث التربية الرياضية كلية التربية الرياضيةم ."بنتائج المباريات جامع

  . مصر. الزقازيق

ز ،مراد − د العزي ات ممارسة ". )١٩٨٧( .جمال الدين عب ا لمتطلب د تبع رة الي انون ك ديل ق تع
وان ."سنة) ١١-٨( اللعبة للصغار من ة حل ة دراسات وبحوث جامع  .مصر .)١(١٠ .مجل

٢٦٧-٢٥١ .  
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  مالحق البحث
  

  )١( ملحق
  
  قياس وبحق في التربية الرياضية، د عربي حمودة −
  تدريب رياضي في التربية الرياضية، د وليد الرحاحلة. أ −
  مناھج وطرق التدريس في التربية الرياضية ، د صادق الحايك −
  تدريب رياضي في التربية الرياضية  ، د علي ابو زمع. أ −
  . اضي في التربية الرياضيةتدريب ري، تيسير المنسي. د −
  تدريس في الكرة الطائرة ، مدرس ذياب الشطرات −
  

  )٢(ملحق 
  

  :معادالت الھندسة البشرية المستخدمة
رية  ة البش م الھندس د عل اً لقواع ه وفق ائرة  ومعدات رة الط ب الك ات ملع ى مقاس ل إل تم التوص ى ي حت

ى استخدال بد من . )١٠-٨(في الفئة العمرية ) األرجونوميكس( ام طرق ووسائل علم الھندسة البشرية الذي يعمل عل
ين مساحة الملعب ، تطبيق ھذه المعلومات لتصميم بيئة العمل في ضوء اإلمكانات المتاحة ة ب ذه العالق وباستخدام ھ

رح مع مساحة مسطح الجسم للصغار من  ولكي تتناسب مساحة، القانوني مع مساحة مسطح الجسم الملعب المقت
  -: التالية الحسابية خالل القاعدة

  ١/٢)  الوزن     Xالطول (  
                ٣٦٠٠  

  
  : المعادالت الھندسية المستخدمة

  : معادلة حساب مسطح الجسم - ١
  ١/٢)  الوزن     Xالطول (    -: للكبار  –أ     

                                ٣٦٠٠  
           =         ٣٩. ١٨٦   X  مسطح الجسم للكبار/ سم  ٠٤. ٢=                         ٤٦. ٨٠  

                        ٣٦٠٠ 
  ١/٢)  الوزن     Xالطول (  -: للصغار  معادلة حساب مسطح الجسم  -ب    

                                                                        ٣٦٠٠                                                                     
          =           ٢٢. ١٤٤X  مسطح الجسم للصغار /سم ٢٠. ١=                        ٢٢. ٣٦  

                                  ٣٦٠٠                                                                   
                  

  مساحة مسطح الجسم لالعبي آلميني فولي بول = ة مسطح الجسم لالعبي الكرة الطائرة للدرجة الممتازةمساح
  )؟  ( مساحة الملعب المقترح                      )  ٢م ١٦٢ ( مساحة الملعب القانوني              

٢٠. ١=      ٠٤. ٢  
  ؟           ١٦٢

  لعب المقترح مساحة الم  ٢م٢. ٩٥=    ١٢٠×١٦٢= ؟ 
       ٠٤. ٢  

 %٥)   =  ٢-١( =) ١٨:٩( نسبة الطول إلى العرض في الملعب القانوني 
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  . اعتمادا على مسطح الجسم  - ٢
  ٢م  ١٦٢=  مساحة الملعب القانوني  -  
  ٢م  ٩٥= مساحة الملعب المقترح  -  

  العرض   Xالطول = مساحة الملعب     
  ٥. ٠  Xس                        

 س ٥. ٠  X س     =  ٢م٩٥     
  ٢س ٥. ٠=                   

  ٢م٩٥    =          س           
                            ٥. ٠  

  م٧٨. ١٣=        الملعب طول     
  

  س ٥. ٠=   عرض الملعب     
                =٥. ٠ X   م    طول الملعب المعدل ٧٨. ١٣  

 م              عرض الملعب المعدل  ٨٩. ٦ = العرض       
  
  . اعتمادا على المساحة - ٣

  م٧٨. ١٣= طول الملعب المعدل   -أ
  م ٨٩. ٦= عرض الملعب المعدل  -ب

  ٢م ٩٥=مساحة الملعب المقترح 
  
  . عرض الملعب اعتمادا على  - ٤
  ٥. ٩______________         ٩=  طول الشبكة  - ١   

  ؟______________        ٨٩. ٦                       
  

                   ٨٩. ٦   X         م   طول الشبكة للملعب المعدل ٢٧. ٧=          ٥. ٩ .  
                 ٩  

  
  م ١   -----------   ٩=  عرض الشبكة   - ٢   

  ؟    -----------   ٨٩. ٦                           
٨٩. ٦X     للملعب المعدلعرض الشبكة سم   ٧٦     =      ١  

                                    ٩  
  م ٤٣. ٢  --------------------     ٩=   ارتفاع الشبكة   - ٣   

  ؟   --------------------   ٨٩. ٦                          
                                           ٨٩. ٦   X     ٤٣. ٢                 

  . م   ارتفاع   الشبكة ٨٦. ١=   -------------                               
                                                 ٩     

  م ٥٥. ٢  -------------------      ٩=   القوائم         -٤    
  ؟    - ------------------  ٨٩. ٦                          

                                 ٨٩. ٦  X     ٥٥. ٢                   
  م    ارتفاع القوائم ٩٥. ١=                       ٩

  ٨٠. ١  ------------------     ٩=   الھوائي   - ٥   
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  ؟    ------------------   ٨٩. ٦                   
                  ٨٩. ٦   X           ٨٠. ١                 

  م             طول  الھوائي ٣٧. ١=        ---------------------               
                              ٩  

  
   : اعتمادا على طول الملعب - ٥

                                
  م ٣ --------- م   ٩طول الجھة   =  المنطقة األمامية   - أ  

  ؟  ---------  ٨٩. ٦                                     
                    ٨٩. ٦   X      ٣                 

  م   المنطقة األمامية   ٢٩. ٢=      ----------------                  
         ٩   

  م ٦  ------------------ م    ٩طول الجھة   =  المنطقة الخلفية  -ب  
  ؟   ------------------   ٨٩. ٦                                   

                                            ٨٩. ٦  X     ٦                
  . م  المنطقة الخلفية ٥٩. ٤=   --------------                            

                                            ٩  
  - :اعتمادا على المساحة -٦ 

                                               
  ٢٦٠  ---------   ٢م١٦٢ ---- ) مساحة ( وزن الكرة  - أ  

  ؟   ---------- ٢م ٩٥                                     
  غم ٢٦٠     ٢Xم٩٥                

  ٢م١٦٢  غم  وزن الكرة                                             ١٥٢=      ------------                    
                                         

  ٦٥  ---------  ١٦٢ ----- ) مساحة ( محيط الكرة  -ب  
  ؟   ----------  ٢م ٩٥                                     

  غم ٦٥      X ٢م٩٥                 
     ٢م١٦٢سم محيط الكرة                                             ١١. ٣٨=      -------------                      

  
  )٣( ملحق

 القياسات الجسميـــــــــــة
  

  وحدة القياس  المتغيرات
  سم  الطول
  كغم  الوزن

 
  األطوال

  
  سم  طول اليد

  سم  طول الرجل
  سم  طول الكف

  سم  عرض الكف 



  "......نسب مساھمة بعض القياسات األنثروبومترية في األداء المھاري بعد " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  حيطــــــــــــــاتالم
  

  سم  محيط الفخذ
  سم  الساقمحيط 

  سم  محيط العضد 
  سم  محيط الصدر 

  سم   عرض الصدر 
  

  )٤(ملحق 
 التنس القوي  اإلرسال - 

  الغرض من االختبار قياس دقة مھارة اإلرسال على المنطقة الخلفية 
  )عشر كرات، يط قياسشر، شريط لتحديد األھداف، ملعب الكرة الطائرة( األدوات المستخدمة

  ) ٥،  ٦،  ١(المرسل بتوجيه البكرة نحو مراكز مواصفات األداء يقوم 
  محاولة ) ٣٠(محاوالت أي ) ١٠( يعطى لكل مركز  -: شروط التسجيل

  
  االستقبال -:

  )٦( الغرض من االختبار  قياس دقة مھارة االستقبال من مركز
  )أ( المنطقة ) ٢( المختبر فيستقبلھا إلى مراكز مواصفات األداء يقوم المدرب بتوجيه الكرة نحو

  شروط التسجيل للمختبر عشر محاوالت 
  )أ( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة    ٤- 
  )ب( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة    ٣ - 
  )ج( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة    ٢ - 
  )د( نقاط لكل محاولة داخل المنطقة    ١- 
  كل محاولة خارج المنطقةصفر من النقاط ل  - 

  )٤( اإلعداد  لمركز 
  )٤( الغرض من االختبار قياس اإلعداد لمركز 

  )كرة ، )٤( بورد كرة سلة يثبت في مركز (  -: أدوات
  . يقوم الالعب باإلعداد من كرة االستقبال إلى البور شريط يكون ارتفاع الكرة أكثر من مترين 

  . راحة لكل خمس مرات مرة بعد ) ١٥( يعطى الالعب محاوالت 
  تحتسب نتيجة الكرات الناجحة من المجموع الكلي 

  الضرب الساحق المستقيم
  الغرض من االختبار دقة مھارة الضرب الساحق

يقوم المدرب باإلعداد عشر محاوالت  ) ب( و منطقة )أ( يقسم الملعب المنطقة المقابلة الى قسمين منطقة 
  ةبحيث توضع فرشات جمباز في المنطق

  تعطى الطالبة محاولتين وتحسب أفضل محاولة بعد فترة راحة
  التسجيل 

  نقاط لكل ضرب تسقط على فرشة الجمباز ٤- 
  نقاط لكل ضرب تسقط  في المنطقة المخططة  ٣- 
  )ب( أو ) أ( من النقاط لكل ضربة تسقط على  ٢- 
  )ج( واحد  نقطة  لكل ضرب تسقط في المنطقة - 
  


