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  مقدمة

ن التقدم احلاصل يف خمتلف األلعاب الرياضية مل يكن وليد الصدفة بل نتيجة الستخدام أحدث إ
تخطيط، التدريب واإلعداد لذا كان للتطور، التقدم واستخدام احلاسوب الوسائل واألساليب العلمية والتقنية يف ال

ومن املعروف أن لكل نشاط رياضي متطلبات بدنية، مهارية وجسمية معينة جيب أن تتوافر ، األثر الفعال يف ذلك
ياضي يف الفرد الرياضي ليصل مبستوى أدائه إىل درجة متكنه من حتقيق أعلى مستوى ممكن يف نوع النشاط الر 

الذي ميارسه، إذ تعد الصفات البدنية أحد الركائز األساسية اليت يتوقف عليها املستوى املهاري لألنشطة الرياضية 
الفرد الرياضي املناسب لنوع النشاط الرياضي املمارس هو اخلطوة األوىل حنو الوصول إىل  رلذا يعد إختيا، احملتفلة

األنشطة الرياضية املختلفة لتحديد املواصفات الضرورية واخلاصة بكل مستوى البطولة، لذلك اجته املتخصصون يف 
دف الوصول إىل املستويات  نشاط على حدا، واليت تساعد على إختيار الفرد الرياضي وفقا ألسس علمية حمددة 

على ضرورة قياس ومالحظة أحسن الرياضيني من أجل  CARTER 1970 كارترحيث يؤكد الرياضية العالية، 
فيؤكد بأن  GRIMM 1987 جريميف حتقيق أفضل النتائج الرياضية، أما  يد املعايري البدنية األساسيةحتد

ألحسن الرياضيني أثبتت أمهية  ةاملعطيات التجريبية املتحصل عليها خالل قياس بعض املؤشرات األنثروبومرتي
 MIMOUNI تؤكد ني ححمدد من أجل النجاح يف االختصاص املطلوب، يف ياحلصول على منط مورفولوج

تم مبورفولوجيا الرياضة بتطوير البدين لكل فرد مبعىن جممل املعايري البدنية واليت هلا عالقة بتحسني  1996
، خمتلف الكتل اجلسمية القدرات العملية، حبيث تتمثل هذه املعايري يف طول القامة ووزن اجلسم، املساحة اجلسمية

 شيلدونحيث يرى ،  1املعايري املورفولوجية مؤشرات القوة، املرونة ،)العضلية، العظمية، الدهنية ( 
SHELDON 1999  أن دراسة أمناط األجسام تساعد على حتديد متطلبات النشاط الرياضي املناسب، كما

طريقة تساعد وضع دالئل اإلرتباطية بني  FERTZSCHE 2006 فرتسشايؤكد أمحد احلسيين شعبان عن 
إىل أمهية إختيار  MIMOUNI 2005طور القدرات احلركية واملهارية، كما وتشري نوع النمط اجلسمي وت

 .2وحتديد النمط اجلسمي املناسب قبل البدء يف عملية التدريب

إن التفوق الرياضي يعكس العالقة الوطيدة يف إمتالك الفرد النمط اجلسمي املالئم يف نوع النشاط 
ائج جيدة، وعلى الغالب أن النتائج اجليدة املسجلة يف ممارسته هلذه املناسب فامتالكه هلذا النمط حيقق له نت

حيث يعرف النمط اجلسمي أنه حماولة تقومي البناء البيولوجي للفرد من  الرياضة تعود للنمط اجلسمي املناسب،
اء ، حيث ميكن توضيحه بكونه حتديد كمي للمكونات األساسية الثالثة احملددة للبن3خالل البنيان اجلسمي

يشري إىل مكون السمنة ) يسار( البيولوجي للفرد ويعرب عنه بثالثة أرقام متسلسلة األول 

                                                             
 .38، ص 2001، جامعة بسكرة، 8، دفاتر خمرب املسألة، العدد دراسة النمط الجسمي لرباعي األثقال األفارقة: ميموين نبيلة، محيد دشري - 1
 .30، ص 2005، املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دراسة مقارنة بين األنماط الجسمية للرياضات الجماعية: ميموين نبيلة - 2

  .139، ص 1999، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، النمو الحركي مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهق: تبأسامة كامل را - 3



 

ENDOMORPHY يف املنتصف(  الثاين (يشري إىل مكون العضلية MESOMORPHY والثالث ،   )
  .ECTOMORPHYيشري إىل مكون النحافة ) ميني 

واسع نظرا لقلة تكاليفها وسهولة ممارستها ولعبة الكرة الطائرة من األلعاب اجلماعية ذات الصدى ال
فالوصول إىل املستويات العالية يف هذه اللعبة يتطلب الكثري من اجلهد والوقت من قبل املختصني واملدربني 
الختيار رياضيني يتمتعون مبواصفات بدنية وقياسات جسمية فضال عن املوهبة، فهذه اللعبة أخذت نصيبا وافرا 

يد من خالل زيادة عدد البطوالت العاملية والقارية على مدار العام حيث قام اإلحتاد الدويل من اإلهتمام املتزا
ويعد  جبهود عظيمة يف تشكيل اللعبة لتناسب اجلمهور احلديث، جبعلها أكثر إثارة وتشويقا وذات طابع تنافسي

طائرة هو مسألة ذات أمهية كبرية اإلهتمام بالقياسات اجلسمية لالعبني املتعلق بنوع التخصص يف لعبة الكرة ال
ا من األسس العلمية النتقاء الناشئني وتوجيههم حنو اللعبة اليت تناسب  وخباصة األمناط اجلسمية لالعب، إذ أ
م اجلسمية وبذلك فإن األمناط اجلسمية ينبغي أن ختتار بشكل يتناسب مع نوع النشاط أو التخصص  مواصفا

د،1املطلوب يف اللعبة ف الدراسة إىل التعرف على نوع النمط اجلسمي لدى العيب الكرة الطائرة فضال عن هذا و
بأمهية  لتنويهلحماولة فهم العالقة اإلرتباطية املوجودة بني النمط اجلسمي وبعض الصفات البدنية يف هذه اللعبة، يف 

صر من أجل حتقيق أحسن ابغية أخذه بعني اإلعتبار يف انتقاء أفضل العن) النمط اجلسمي ( هذا املتغري 
  : اإلجنازات، ومن أجل دراسة هذا املوضوع مت تقسيم العمل إىل ثالثة جوانب

ا، باإلضافة إىل أمهية وأهداف الدراسة أسباب  الذي اجلانب التمهيدي تضمن إشكالية الدراسة، فرضيا
ميدي للموضوع   ،إختيار املوضوع، إضافة إىل ضبط املفاهيم واملصطلحات كذلك الدراسات السابقة كمدخل 

ال الرياضياألول على فصلني، تضمن  اجلانب النظرييف حني إحتوى  أما  ،التطبيقات املورفولوجية وأمهيتها يف ا
حدد  ،نيفصلعلى  اجلانب التطبيقي يف حني إشتمل ،الفصل الثاين يتعلق مبتطلبات العب الكرة الطائرة احلديثة

نوع املنهج املستخدم ، حتديد الدراسة االستطالعية، جماالت الدراسة، تتمثل يف  اليت األول اإلجراءات امليدانية
 تضمن ،الفصل الثاينأما ، جمتمع وعينة البحث، كذلك أدوات البحث وأخريا األدوات اإلحصائية املستعملة

 .وتفسريهاعرض وحتليل النتائج 

                                                             
 .13، ص 1987، عمان، األردن،دليل األنماط الجسمية والمواصفات الجسمية: عبد املنعم برهم، هاشم إبراهيم - 1
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  إشكالية الدراسة. 1

 العامل الهتمام ونظرًا  ،احلياة جماالت كافة يف تطورًا  أضفى اهلائل وتطورها املختلفة العلوم تداخل إن
ال يف العليا للمستويات للوصول والسعي بالرياضة ال هذا يف والعلماء اخلرباء عمل الرياضي ا  كل دراسة على ا

ال  املتعلقة األخرى وموالعل والتقومي والقياس البايومكانيك لعلم وكان ،وحتسينه االجناز بتحقيق يتعلق ما با
ية هذه اجلسم والقياسات واملهارية البدنية القدرات حيث من رياضية ألي األداء متطلبات حتديد يف األثر يلرياضا

األخرية تعترب من األولويات اليت توصل الرياضي إىل املستوى العايل من اللياقة البدنية، ألن الرياضي الذي ال 
ة املناسبة واملواصفات الوظيفية املناسبة لنوع النشاط الذي ميارسه  سوف يتعرض إىل ميتلك القياسات اجلسمي
فيزيولوجية، تقود إىل بذل املزيد من اجلهد والوقت يفوق ما يبذله زميله الذي ميتاز و مشاكل بيوميكانيكية 

 تش وسيمنغ ووارينكاربوفي ماثيوسبقياسات جسمية تؤهله إىل اإلجناز املطلوب بنفس الزمن، ويتفق كل من 
1على أن هناك عالقة مؤكدة بني شكل اجلسم واللياقة البدنية

.  

واملورفولوجيا  الرياضية تعد من أبرز العلوم اليت فتحت أبوابا واسعة وجماالت كربى للبحث والتدقيق يف 
مية لكل ومن مثة حتديد األمناط اجلس ،خفايا التفوق الرياضي ألجل إستكشاف متطلبات كل إختصاص رياضي

إىل أمهية إختيار النمط اجلسمي املناسب قبل البدء يف عمليات  karpovich، ويشري كاربوفيتش ممارس للرياضة
من هذا أضحى من الضروري ، 2التدريب، وأن املدرب العاقل ال يضيع وقته وجهده مع منط غري مبشر بالنجاح

االنتقائية، ألنه يعد مقياس ومعيار مرجعي يف تكوين وضع اجلانب املورفولوجي منطلقا مبدئيا يف مجيع العمليات 
بأن املعطيات املورفولوجية ميكنها التحكم يف عملية ""  N.MIMOUNI 1996 املواهب، وهذا ما تؤكده   

حتضري الرياضيني للمستويات العالية، كون أن غالبية الرياضيني ال ميكنهم  الوصول إىل قمة التفوق حىت باستعمال 
بأن إسرتاتيجية صناعة البطل الرياضي هلا " و ما يفسره حسنني حممد صبحي ، 3""نولوجيات الرياضيةأرقى التك

مطلبان أساسيان مها بناء جسماين مناسب لنوع الرياضة اليت ميارسها وبرامج تدريب وممارسة مكثفة، ولكن ما 
العامل األول يف الرتتيب، يليه  ليس فيه حوار علمي أو جدل فلسفي هو أن البدء بانتقاء البناء اجلسمي هو

  .4"التدريب واملمارسة الرياضية على مدار احلياة الرياضية لالعب الرياضي

والكرة الطائرة من بني الرياضات األكثر شعبية يف العامل اليت تتطلب مستوى عايل من املؤشرات اجلسمية 
أن اللياقة  SAUREوسوري  FROHNER روفرو ن  RADAوالبدنية، وعليه يتفق كل من رادا

                                                             
 .16،ص 1983للطباعة والنشر،املوصل،  ، دار الكتبالمدخل إلى التدريب الرياضي: سليمان علي حسن - 1
  .77، ص 1995 ، دار الفكر العريب، نصر، القاهرة، أنماط أجسام أبطال الرياضة من الجنسين: حممد صبحي حسانني - 2
املعهد الوطين  ، رسالة ماجستري،مساهمة في تحديد الوجهة المورفولوجية لشبان كرة القدم الجزائريين ترقبا لعملية االنتقاء: قميين حفيظ - 3

  . 3، ص 2003، ، اجلزائرللتكوين العايل يف علوم وتكنولوجيا الرياضة
  .98سابق، ص ال املرجع: حممد صبحي حسنني - 4
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قدرة اجلسم على التكيف مع  التدريبات ذات الشدة والكثافة العالية والقدرة " البدنية اخلاصة يف الكرة الطائرة تعين
، ومن أكثر القدرات البدين أمهية يف هذه اللعبة، وإن يرى البعض وهم "على العودة إىل احلالة الطبيعية بسرعة 

 Strength Speed   أو القوة املميزة بالسرعة  Strength explosiveرية ليسوا بقليل أن القوة االنفجا
من أهم هذه القدرات على اإلطالق كما أن عامل الوثب العايل أو العمودي والقوة االنفجارية للرجلني مرتبطني  

 اتسيودايراياسوتاكا مارتباطا كليا ببعضهما البعض وهذا ما جنده يف مهاريت الصد والضرب الساحق حيث يقول 
أن القوة كانت إحدى عقبات التقدم  1972مدرب الفريق الياباين احلائز على امليدالية الذهبية يف أوملبياد ميونيخ 

ا قد أثر تأثريا كبريا على الفريق مما جعله حيقق الفوز ، باإلضافة إىل 1بالنسبة للفريق الياباين، وأن تدريبها واإلرتقاء 
الهلا يستطيع الالعب وبسرعة تغيري اللعب من الواجبات الدفاعية إىل اهلجومية، كذلك  عامل السرعة واليت من خ

  .كل من صفيت الرشاقة واملرونة املطلوبتان بشكل كبري بغية تنفيذ مهارات بأكثر دقة ومجالية

ند فئة وما لفت االنتباه من خالل املالحظة السطحية على أن أغلبية العناصر النخبوية يف الكرة الطائرة ع
األكابر عند مستوى اللعب احملرتف لوالية بسكرة يتمتع العبوها بأمناط جسمية غري متجانسة فيما بني أفراد 

عند العبي الكرة النمط الجسمي  هو واقع  ما: التالية يةشكالاإلالفريق نفسه، هذا التباين دفع إىل طرح 
   ؟ بعض الصفات البدنيةتأثيره على و  الطائرة

  :الفرضيات. 2
   :الفرضية العامة . 1. 2

فريق ل االختبارات البدنية باألمناط اجلسمية تباين النمط اجلسمي بني الالعبني أدى إىل تأثر نتائجإن 
  .الكرة الطائرة سراب بسكرة

  :الفرعيةالفرضيات . 2. 2
  .فريق الكرة الطائرة سراب بسكرةيوجد تباين يف النمط اجلسمي بني العيب  -
               لفريق  رتباطية ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارات البدنية واألمناط اجلسميةهناك عالقة إ -

  .الكرة الطائرة سراب بسكرة
  
  
  أسباب إختيار الموضوع. 3

  : إن من أهم األسباب اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع ما يلي

                                                             
ص       1997، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس: حممد صبحي حسنني ،محدي عبد املنعم -1

21-115.  
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  :األسباب الموضوعية. 1. 3

الذي وصلت إليه معظم الفرق الرياضية للكرة الطائرة يف الدول املتقدمة  لبدنيةمن اللياقة ا املستوى العايل -
  .  خاصة على املستوى البدين لكرة الطائرة اجلزائريةامقارنة مبا آلت إليه 

 .أثناء انتقاء العيب الكرة الطائرة عدم اإلهتمام الكبري باألمناط اجلسمية -
ية هلا تأثري على املردود الرياضي يف كرة الطائرة على وجه اعتقاد الباحث أن القياسات اجلسمية والبدن -

 .اخلصوص

 :األسباب الذاتية. 2. 3

 .  رغبة وميول الباحث الفكري للخوض يف جمال املورفولوجيا الرياضية -
حماولة إجياد صيغ جديدة تكفل النهوض بالرياضة النخبوية عموما والكرة الطائرة خصوصا بغية حتقيق  -

  .قبالنتائج أفضل مست
  :أهمية البحث. 4

 حبــث فلكــل، 1" البحث خطة إعداد يف األساسية و اهلامة العناصر من البحث أمهية حتديد يعترب"
والذي يندرج ضمن الدراسات   هذا البحث خيص وفيما لتحقيقه، يسعى حمدد وهدف بالــغـة أمهــيــة أكادميي

ثري الذي حيدثه التغري يف النمط اجلسمي من فرد رياضي آلخر كشف وفهم التأ  يف تكمن أمهيته إناملورفووظيفية، ف
على بعض الصفات البدنية املتمثلة يف كل من القوة اإلنفجارية لألطراف السفلية، املداومة، املرونة، الرشاقة، سرعة 

 .رد الفعل
  :أهداف الدراسة. 5
عيب الكرة الطائرة باإلعتماد على لدى ال) النحيف – العضلي – السمني( اجلسمي النمط نوع على التعرف - 1

  .طريقة هيث وكارتر
  .على بعض الصفات البدنية )النحيف – العضلي – السمني( اجلسمي النمط نوع تأثري على التعرف - 2
إستخالص نوع النمط اجلسمي املناسب من خالل ربطه بنتائج اإلختبارات املتحصل عليها يف العينة  - 3

  .املدروسة
   .   هذا املتغري من أجل ضبطه واإلهتمام به أثناء عملية اإلنتقاء وكذا التدريب التنويه بأمهية - 4
  :الدراسات السابقة . 6
  : الدراسة األولى. 1. 6

                                                             
  .92، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مناهج البحث العلمي: مصطفى حممود،أمحد عبد اهللا - 1



 الجانب التمھیدي                                                             اإلطار العام للدراسة
 

7 
 

النمط الجسمي " بعنوان GUALDI-RUSSO E ,ZACCAGNI Lني للباحث دراسة 
سة هو الوقوف على أمهية ، اهلدف من الدرا 1994، سنة "الدور واألداء عند نخبة العبي الكرة الطائرة

النمط اجلسمي لعناصر خنبة العيب الكرة الطائرة ذكور وإناث فيما يتعلق مبختلف األدوار للعبة ومستويات األداء، 
متوسط ) إناث ( رياضية 244سنة، و 4.4 ±24.7ذكور متوسط أعمارهم  234حيث مشلت الدراسة على 

للكرة الطائرة حيث أخذت القياسات  بطولة اإليطاليةمن ال A2و  A1سنة، من درجة  4.4±23.1أعمارهن 
  -هيث( حيث اعتمدا على طريقة          1994-1993و  1993- 1992األنثروبومرتية خالل مومسي 

-3.2(                         يف إظهار النمط اجلسمي، فكان متوسط النمط اجلسمي عند الذكور) كارتر 
)    0.8- 1.0-0.9(  ±)  3.0- 3.3-2.9( ما عند السيدات أ)  0.9-0.9-0.7(  ±)  4.2-2.2

) -A1 A2(حيث سجلت اختالفات متعددة لدى الالعبني عند خمتلف مستويات األداء من البطولة اإليطالية
  :حيث أن

  ). 0.7- 0.9-0.8( ±) 2.4-4.5-2.8( هي completاملكمل  العيب غالبية النمط اجلسمي عند - 1

  ). centrales  )3.5-4.0 -2.0  (±  )0.8-1.0-0.6العيب الوسط  ي عندغالبية النمط اجلسم  - 2

  ).passeur  )3.0-4.3-2.2  (±  )0.7-0.9-0.6العيب املوزع  غالبية النمط اجلسمي عند - 3

  ). attaquent  )3.1-4.3-2.2 (± )0.8-0.9 -0.6العيب املهامجني  غالبية النمط اجلسمي عند - 4

  .يتميزون بارتفاع يف النمط النحافة واخنفاض يف منط البدانة والعضلية A1يب البطولة فكانت النتائج أن بنية الع

  :الدراسة الثانية. 2. 6

األنماط الجسمية وعالقتها بمستوى بعض القدرات البدنية والمهارية " بعنوان دراسة أمساء حسون 
عرف على األمناط اجلسمية لدى دف الدراسة إىل الت،  2003سنة ، "لدى الالعب الحر بالكرة الطائرة 

الالعب احلر بالكرة وكذا إجياد العالقة بني األمناط اجلسمية وبعض القدرات البدنية واملهارية، ومن فروض الدراسة 
القدرات البدنية واملهارية عند العيب القطر  أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية ما بني األمناط اجلسمية وبعض

حيث اعتمدت على املنهج الوصفي بالطريقة اإلرتباطية وكانت  2003-2002تاز للموسم للدوري العراقي املم
  .العبا ميثلون الالعب احلر ألندية القطر للدوري املمتاز 13عينة الدراسة 

من خالل أخذ أطوال ) كارتر   -هيث( اشتملت الدراسة على قياس مكونات النمط اجلسمي بطريقة  :الوسائل
  .مسك ثنايا جلدية باإلضافة إىل إختبارات القدرات البدنية واملهاريةوأوزان الالعبني و 

  .حيث اعتمدت يف املعاجلة اإلحصائية على املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل إرتباط البسيط بريسون
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  :النتائج

ومها ) 4.2-6.1- 2.4( ±) 2.9-4.9-2.8( السائد الالعب احلر بالكرة الطائرة هو  النمط اجلسمي - 1
  .على التوايل منط عضلي متوازن ومنط مسني عضلي

منط ( أظهرت النتائج أن األمناط اجلسمية لالعب احلر ألندية القطر الدوري املمتاز بالكرة الطائرة كانت  - 2
  ).عضلي متوازن، منط عضلي مسني، منط حنيف عضلي، منط مسني عضلي 

  .والنمط النحيف) ة إنتقالية، مطاولة السرعة، املرونة سرع( وجود عالقة معنوية بالقدرات البدنية  - 3
) رشاقة، السرعة االنتقالية، القوة اإلنفجارية، القوة املميزة بالسرعة( وجود عالقة معنوية بالقدرات البدنية  - 4

  .والنمط العضلي
  .والنمط البدين) القوة اإلنفجارية، املرونة ( وجود إرتباط سالبا ذي داللة معنوية بالقدرات البدنية  - 5
  :الدراسة الثالثة. 3. 6

عالقة بعض القياسات الجسمية " بعنوان  عباس علي عذاب ومكلة سليمان عليدراسة الباحثني 
دف التعرف على العالقة بني بعض القياسات ، 2007سنة ، "ببعض الصفات البدنية  جاءت الدراسة 

بحث أن هناك عالقة إرتباطية معنوية بني بعض القياسات اجلسمية وبعض الصفات البدنية العامة، فكان فرض ال
اجلسمية وبعض الصفات البدنية، حيث مت قياس كل من الوزن والطول الكلي، طول اجلذع مع الرأس، طول 

  ).الذراع، طول الطرف السفلي، حميط الكتفني، حميط الصدر، عرض الكتفني، عرض الصدر

  :أما فيما خيص اإلختبارات فهي

 .من الوضع الطائر ةلقياس السرعة االنتقاليم 30ركض  -
 .القفز العريض من الثبات لقياس القوة املميزة بالسرعة -
 .لقياس الرشاقة 8الركض املتعرج على شكل  -
 .ثين اجلذع من الوقوف لقياس مرونة العمود الفقري والعضالت املادة للفخذين -
 .م لقياس املطاولة العامة للجهاز الدوري التنفسي1000ركض  -
( طالب من الطلبة املتقدمني للقبول يف كلية الرتبية جامعة ديايل      300واشتملت عينة الدراسة على  -

سنة، حيث إعتمدا  1.48معياري قدره  فسنة وباحنرا19.65، حيث بلغ متوسط أعمارهم )العراق
 .البسيط لبريسونيف املعاجلة اإلحصائية على املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري ومعامل االرتباط 

  :أهم النتائج
  .عدم وجود عالقة بني السرعة االنتقالية والقياسات اجلسمية -
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عكسية بني الرشاقة ووزن اجلسم وحميط الكتفني وحميط الصدر وعرض  وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية -
  .الكتفني وعرض الصدر

  .وجود عالقة ارتباط معنوية بني املرونة وحميط الصدر وعرضه -
  .عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بني املرونة ووزن اجلسم والطول الكلي -
  .وجود عالقة ارتباط معنوية بني املطاولة العامة ووزن اجلسم والطول الكلي -

  :اإلستفادة من الدراسات السابقةكيفية 
كذلك ، )كارت   –طريقة هيث ( التأكد من إستعمال نفس طريقة تومي النمط اجلسمي : ة األولىسفي الدرا

  .مقارنة نتائجها مبا توصلت إليه من نتائج
ا كذلك تأكدنا من إستعمال نفس طريقة تقومي النمط اجلسمي، أيضا يف حتديد نوع املنهج  :الدراسة الثانية

  .املستخدم
  .سامهت بشكل يف حتديد األداة اإلحصائسة وكبفية قراءة نتائجها :الدراسة الثالثة

  
  اهيم األساسيةتحديد المف  . 7

  :المورفولوجيا
  1حسب التعريف القاموسي فاملورفولوجيا تعىن بدراسة األشكال البشرية

    :التعريف االصطالحي
ويتضمن عوامل عديدة وحمددة، هيكل اجلسم جنده مزودا باهليكل  هي علم يدرس األشكال البشرية،

  .لدالعظمي، أما أحجام اجلسم فهي مزودة بالعضالت والشحم حتت اجل
إن التنمية ومراقبة اجلسم املستمرة مضمونتني عن طريق غدة ذات اإلفراز الداخلي واجلهاز العصيب وتعترب هذه 

موعات ناجتا وراثيا واجتماعيا صادرا عن احمليط الذي تعيش فيه   .ا
ة للعلم ميكن أن تكون هذه املعلومات مقدرة من طرق احمليط اخلارجي أين تشكل املعطيات التشرحيية قاعد

  2وملعرفة التوزيع الطبيعي لألنسجة الذهنية يف جسم اإلنسان ااملورفولوجي
  مفهوم القياسات الجسمية

العلم الذي يدرس قياس هي ANTHROPOMETRY ) األنثروبومرتية ( القياسات اجلسمية 
  1اخلارجأجزاء جسم اإلنسان من 

                                                             
1 - P.Andre dowart, Djacques Bourneuf: Ptit Larousse de la médecine,libraire larousse,paris, 
France,1990, p502. 

دراسة ميدانية بوالية اجللفة، ،ية و المورفولوجية لدى التالميذ المرحلة الثانويةدراسة تقويمية لبعض المؤشرات الفيزيولوج: مذكرة الليسانس - 2
  .64، ص 2000
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ة عن الدراسة واألسلوب الفين املتبع يف قياس أن األنثروبومرتي عبار  GROLIERكما يعرفه قاموس جروليار 
  .اجلسم البشري الستخدامه ألغراض التصنيف واملقارنة األنثروبومرتية

علم قياس جسم   ANTHROPOMETRYم األنثروبومرتي MATHEWS 1973ويعرف ماثيوس 
على التغريات اليت حتدث اإلنسان وأجزائه املختلفة، حيث يستفاد من هذا العلم يف دراسة تطور اإلنسان والتعرف 

  2.له يف الشكل

ا  دراسة مقاييس جسم اإلنسان، وهذا يشمل على قياسات الطول والوزن، احلجم " كما وعرفها نزار الطالب بأ
  .واحمليطات للجسم ككل، وألجزاء اجلسم املختلفة

ا فرع من األنثروبومرتية تبحث يف قياس اجل1981هذا وعرفها حممد صبحي حسنني  سم البشري من الناحية م بأ
ا علم قياس البنية   .3اهليكلية اخلارجية فقط، أي أ

  :األنماط الجسمية

هو حتديد كمي للعناصر الثالثة األصلية اليت حتدد الشكل اخلارجي لشخص ما، ويعرب  :التعريف اإلصطالحي
، والثاين إىل عنصر العضلية، أما عنه بثالث أرقام متتالية، يشري الرقم األول منها إىل عنصر السمنة أو البدانة

  4.الثالث فيشري إىل عنصر النحافة

يعرف منط اجلسم بكونه تنبؤ بالتتابع املقبل لألمناط الظاهرية اليت سيبدو : منط اجلسم بقوله شيلدونولقد عرف 
ط اجلسم عليها الشخص احلي إذا ظلت التغذية عامال ثابتا أو تغريت يف احلدود العادية فحسب، وحنن نعرف من

بشكل أكثر دقة بأنه املسار أو املمر الذي سيسلكه الكائن يف ظل ظروف التغذية العادية وانعدام حاالت 
  .5االضطراب املرضي الشديد

   :الصفات البدنية

                                                                                                                                                                                              
1 - Verducci, F.M, Measurment concepts in physical Education, the c.v.mosby, 
london.1990, p 13.  

  20، ص 1997، نصر، مصر، ، دار الفكر العريبالمرجع في القياسات الجسمية: حممد نصر الدين رضوان - 2
  .43، ص 1981، القاهرة، مصر، 2ج ، دار الفكر العريب،التقويم والقياس في التربية البدنية: حممد صبحي حسنني - 3

  .199، ص 1995،  دار الفكر العريب،نصر، مصر، القوام السليم للجميع: حممد صبحي حسنني، حممد عبد السالم - 4
  .27، ص سبق ذكرهمرجع  :حممد صبحي حسانني - 5
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قابلية الرياضي على التمتع بأعلى درجة من القوة تنسجم مع سرعة األداء بأطول فرتة ممكنة، وتشتمل على 
  .1واملطاولة والرشاقة واملرونةالقوة والسرعة 

  :كرة الطائرة  
العبني ملعبها عبارة عن  6الكرة الطائرة هي لعبة مجاعية بسيطة، تتكون من فريقني كل فريق يتكون من      

سم  224سم لفريق الرجال و243إرتفاعها  وتفصل بينهما شبكة، أمتار 9x9مربعني متالصقني كل منهما 
عبة هو جعل الكرة تسقط يف ملعب الفريق املنافس، ويكسب الفريق نقطة عندما لفريق السيدات، هدف الل

ومسجل ومساعد املسجل ) 2و 1(تتكون من حكمني  هيئة حتكيم املباراة، يفشل الفريق اخلصم يف إعادة الكرة
  .   وكذا مراقبوا اخلطوط ولكل موقعه ومسؤولياته

  ):مرحلة الشباب ( صنف أكابر 

 أو عمريه مرحلة باعتبارها البيولوجية احلتمية يؤكد االجتاه وهذا): احلياة علم( البيولوجي الجتاهاكما يعرفه علماء
 والذي والنفسي العقلي نضجه وكذلك الفيزيقي، العضوي نضجه يكتمل فيه الذي اإلنسان، منو أطوار من طور
  .302-13 من حيددها من وهناك ،25- 15 سن من يبدأ

  

                                                             
1 - McCaw,Steven:Legtenngth,Inquality: Implication for running,Injury prevention,sport 
medicine,1992,P147. 
2 - http://wooxs.hooxs.com/t137-topic  24/05/2012  18:52. 
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  :مفهوم المورفولوجية الرياضية. 1

، القسم األول يعين الشكل والثاين  LOGOSو  MORPHOاملورفولوجيا مصطلح يوناين مكون من قسمني 
  .علم أي علم دراسة الشكل اخلارجي للكائن احلي

فهي متثل دراسة الشكل اإلنساين، وتقسم إىل دراسة الواجهة الداخلية أي علم  G.OLIVIER 1976حسب 
  :التشريح والواجهة اخلارجية أي دراسة جسد الفرد أو األنثروبولوجيا، ونستوجب املورفولوجيا استعمال وسيلتني مها

 الوسيلة األنثروبومرتية أو تقنيات القياس اجلسمي. 
 الوسيلة البيومرتية أو استغالل األرقام ومعطيات القياسات اجلسمية.  

فات وعمليات االسرتجاع اليت حتدث باجلسم حتت تأثري عدد من العوامل تم املورفولوجيا مبعاجلة خمتلف التكي
  .اخلارجية على مستويات خمتلفة كالعظام واألنسجة واألجهزة

أما مورفولوجيا الرياضة فهي العلم الذي خيتص بدراسة التغريات البنيوية للجسم حتت تأثري التمرين البدين وكذا 
  .1باجلسم يف خمتلف مراحل البناء مبظاهر التكيف واالسرتجاع املالحظة

  :الوسائل المورفولوجية. 2

  .إن معرفة مورفولوجية الفرد تستوجب استعمال وسيلتني مها البيومرتي واألنرتوبومرتي 

موعة األفراد من خالل : البيومتري . 1. 2 هي علم استغالل املعطيات الرقمية الكمية والنوعية للفرد أو 
  ).N, MIMOUNI, 1996( 2لك على حسابات إحصائيةترمجتها، مرتكزة يف ذ

البيومرتي على أنه العلم الذي يدرس القياسات اجلسمية للفرد عن ) SEMPE.M et AL )1979وقد عرف 
  .طريق التحليل الرياضي واإلحصائي

على أن البيومرتي هي جمموع الطرق اليت تستعمل عدد من القياسات  F.VANDERVAEL (1980)ويرى 
  .حملاولة اإلجابة عن خمتلف األسئلة التطبيقية مبا يف ذلك املمارسة الرياضية اجلسمية

                                                             
  .5، ص ذكره مرجع سبق: قميين حفيظ - 1

2  - Mimouni ,N: Contribution de méthodes biométriques à l'analyse de la 
morphologie des sportifs, thèse de doctorat, Université Claud Bernard, lyon1,France, 1996. 
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هو فرع من فروع األنثروبولوجيا الطبيعية، وهو مصطلح يشري إىل قياسات اجلمجمة وطول  :األنثروبومتري  .2. 2
  .القامة وبقية اخلصائص اجلسمية

ائه املختلفة، حيث يستفاد من هذا العلم بكونه علم قياس جسم اإلنسان وأجز  MATHEWS(1973) يعرفه
  .1يف دراسة تطور اإلنسان والتعرف على التغريات اليت حتدث له شكال

فريى بأنه العلم الذي يبحث يف قياس أجزاء جسم اإلنسان من اخلارج، ويوضح معىن  ) verducci)1980 أما
ا قياس اجلسم، ويسمي األدوات املستخد ANTHROPOMETRICكلمة  مة يف قياس أجزاء على أ

   .2اجلسم بأدوات القياس األنثروبومرتية

  : أهمية الخصائص المورفولوجية. 3

إن ممارسة أي نشاط رياضي باستمرار لفرتات طويلة يكسب ممارسة خصائص مورفولوجية خاصة تناسب مع نوع 
  .النشاط الرياضي املمارس

لطبيعة اخلاصة وبشكل منتظم ولفرتات طويلة على ممارسة األنشطة الرياضية ذات ا1987ويؤكد عصام حلمي
حتدث تأثريا مورفولوجيا على جسم الفرد املمارس، وميكن التعرف على هذا التأثري بقياس أجزاء اجلسم العاملة 
بصورة فعالة أثناء ممارسة هذا النشاط، حيث أن هلا تأثري، وإظهار القوة العضلية، السرعة، التحمل املرونة،كذاك 

  3.الالعب ملختلف الظروف احمليطة به وأيضا كفائتة البدنية وحتقيق النتائج الرياضية الباهرةجتاوب جسم 

  :أهداف المورفولوجيا الرياضية.  4

الوصول إىل حتقيق املستويات العالية، وذلك متاشيا مع باقي إن اهلدف األساسي ملورفولوجية الرياضة يتمثل يف 
  .تطلبات الرياضة يف آن واحدالعلوم اليت تساعد على فهم وحتليل م

لذلك فاملورفولوجيا الرياضية ترتكز على التنمية البدنية لكل فرد، مبعىن تنمية جمموع املقاييس البدنية املرتبطة 
  .بقدرات العمل، هذه املقاييس تتمثل يف الطول، الوزن، الكتلة العضلية والدهنية والعظيمة

                                                             
، ص 1994، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي: حممد نصر الدين ، حممد هين عالوي - 1

145.  
2 - verducci,F.M: Measurment concepts in physical education, the C.V. mosby Company, 
st.louis, and london, 1980, p 20. 

- 25، ص2005، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، أسس اختيار الناشئين في كرة القدم: حممد حازم حممد أبو يوسف - 3
26.  
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تعمل يف سبيل إجياد احللول للمشاكل املطروحة يف الرياضة  بأن املورفولوجيا N. MIMOUNI(1996)وترى 
ا ترمي إىل فردية التدريب ووضع معايري اإلنتقاء من خالل  واخلاصة بعمليات التكيف، التأقلم واإلسرتجاع، كما أ

  .1دراسة إمكانية الفرد واختباره يف املمارسة الرياضية

على علم املورفولوجيا الرياضية أن حيل ، البد  MARTIROZOFS و TOUMANIER حسب ما يراه 
  :ثالث مشكالت هامة

  .النخبة اإلبتدائية لألطفال يف التخصصات الرياضية - 1

  .التكوين املورفولوجي للرياضيني يف خمتلف الرياضات إبتداءا من املبتدئ البسيط إىل رياضي  النخبة - 2

  .ر اخلصائص املورفولوجيةالتكوين الفردي السليم لكل رياضي مع أخذ بعني اإلعتبا - 3

  :الوظائف التطبيقية لعلم المورفولوجيا الرياضية الحديثة. 5

 أو       " "ORPHOGIOMES"مهما كان الغرض من إستعماهلا سواء إلنشاء خمططات البنية املورفولوجيا
  :ذا إذ يقتضيصنع املؤشرات فإن قياس خمتلف القيم األساسية ليس باألمر البسيط كما قد يبدو ألول مرة وه

امليزان، الشريط املرتي، جهاز قياس القامة، مدور أنثروبومرتي ذو أذرع مستقية، أو ذو  ( أجهزة حمددة  -
  ...)كرات

     .2 ألن القياسات األنثروبومرتية الصحيحة واملقبولة ال ميكن أن تكون وليدة الصدفة: خبري متمرن -
  الطريقة األنثروبومترية .  6

  :ورفولوجيا الرياضية ترتكز على طريقتني أساسيتنيكقاعدة عامة امل

  الطريقة األوىل تتمثل يف قياس األبعاد اجلسمية وذلك من خالل استعمال وسائل القياس األنثروبومرتية مع
 .جداول خاصة تسمح بوضع سلم ترتييب

  الطريقة الثانية تعرف بنمط اجلسم املستعمل من طرف األخصائيني، وضعهاHEATH ET 
CARTER 3واليت تعترب جسم اإلنسان كوحدة كمية. 

 
                                                             

  .6، ص  ذكره مرجع سبق: يظقميين حف - 1
دراسة مقارنة بني املستوى اجلزائري أثر البنية المورفولوجية على اإلنتاجية الرياضية عند العبي كرة السلة، : مذكرة ليسانس: تركي أمحد وأخرون - 2

  .9، ص  1996واملستوى اإلفريقي، 
 .6، ص  ذكره مرجع سبق: قميين حفيظ - 3
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  مفهوم القياس .  7

مصطلح القياس يتعامل مع اهلدف املوضوع احلايل يف جتاه دقيق ومع اهلدف احملسوس  :مفهوم القياس.  1. 7
ويتضمن مجيع اإلختبارات، ولكنه من غري الضروري أن ينحصر مبعىن االختبار، فبعض القياسات ال تتطلب األداء 

  .ليست إختبارات...) طول اجلسم، وزن اجلسم، نسبة الدهون( من الشخص وعلى سبيل املثال قياسات 

  أغراض القياس.  2. 7

  :هناك غرضني أساسيني للقياس يف الرتبية البدنية بشكل عام مها

 .زيادة املعرفة عن األفراد - 1
  1.حتسني عملية التدريب والتعليم - 2

  ):نثروبومتري األ( أهمية القياسات الجسمية .  8

من املالحظ أن اإلهتمام بقياس اجلسم البشري ألغراض علمية أو عملية وتطبيقية يرجع إىل زمن بعيد، حيث 
  :تكمن أمهيته يف

م بدرجات جمموعة أخرى من نفس  - موعات وذلك عن طريق مقارنة درجا تقومي احلالة الراهنة لألفراد وا
تمع  .ا

م حيث متدنا القياسات األنثروبومرتية باملعلومات الالزمة عن معدالت وصف التغريات اليت حتدث للجس -
تمعات  .التغري اليت حتدث لألفراد وا

تمعات مما قد يزيد  - تمع وغريه من ا تمع، وبني ا التعرف على التغريات  األنثروبومرتية اليت  حتدث داخل ا
 .النسبية لكل من الوراثة والبيئة من معلوماتنا عن عملية النمو البدين السوي واألمهية

املختلفة اليت  ANTHROPOMETRIC INDICATORS  اشتقاق املؤشرات األنثروبومرتية -
ميكن االستفادة منها يف تقدير السمنة وكثافة اجلسم بدال من استخدام بعض املقاييس الباهظة التكاليف أو 

ا أو لعدم تقبل املفحوصني هلا من الناح  .ية اإلجتماعيةاحملظورة خلطور
تستخدم نتائج بعض القياسات األنثروبومرتية يف الوقت احلاضر يف حتديد منط اجلسم وفقا للطريقة املعروفة  -

 The Heath- Carter Anthropometricباسم منط اجلسم األنثروبومرتي هليث وكارتر 
Somatotype. 

                                                             
ص  1995،منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، دليل القياسات الجسمية واختبارات األداء الحركي: مد جابر بريقعحممد إبراهيم شحاتة، حم - 1
9-10. 
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  ):األنثروبومتري(أغراض القياس الجسمي .  9

ت النمو اجلسمي لفئات العمر املختلفة ومدى تأثري هذه املعدالت بالعوامل البيئية التعرف على معدال -
 .املختلفة

 .اكتشاف النسب اجلسمية لفئات العمر املختلفة -
احلياة املدرسية، نوع وطبيعة العمل، واملمارسة الرياضية على بنيان : التحقق من تأثري بعض العوامل مثل -

 .وتركيب اجلسم
االت كالقوات املسلحة والشرطةتعيني الصفات وا -  .خلصائص اجلسمية الالزمة للخدمة يف بعض ا
 .التعرف على تأثري املمارسة الرياضية واألساليب املختلفة للتدريب الرياضي على بنيان وتركيب اجلسم -
  .1 التعرف على الصفات واخلصائص املورفولوجية الفارقة بني األجناس والسالالت املختلفة  -

  :روط األساسية لتنفيذ القياسات الجسمية بنجاحالش.  10
 .أداء القياس بطريقة موحدة - 1
 .تنفيذ القياس األول والثاين إذا كان هناك إعادة للقياس بنفس األدوات - 2
 . أن يكون الشخص الذي جتري عليه القياسات بدون مالبس يسمح له بارتداء املايوه فقط - 3
 .دد أماكن القياساملعرفة التامة بالنقاط التشرحيية اليت حت - 4
  2اإلملام التام بطرق استخدام األجهزة املستعملة يف القياس - 5
مع ° 18-°16مكان القياس جيب أن يكون ذو إضاءة جيدة، ودرجة حرارة متوسطة ال تقل عن  - 6

 .أرضية مسطحة ميكن تغطيتها بالورق املقوى
عد األكل، أما يف حالة أخذ ساعات ب 3الوقت املناسب للقياس هو الصباح الباكر والشخص جائع، أو  - 7

 .3دقيقة)  15 - 10( القياس بعد الظهر فيجب على املفحوص االستلقاء ملدة 

  ):األنثروبومترية ( العوامل المؤثرة في  القياسات الجسمية .  11

من العوامل املهمة واملؤثرة يف القياسات اجلسمية، حيث أثبتت الدراسات والبحوث أن وتعد : البيئة.  1. 11
راكيب اجلسم البشري خيتلف من بيئة إىل أخرى اختالفا نسبيا، وقد يرجع تفوق بعض األجناس البشرية يف بعض ت

                                                             
  .30-23، ص  ذكره مرجع سبق: حممد نصر الدين رضوان 1
 .88 ، ص1996، نصر، مصر، 4، دار الكتاب احلديث، طالقياس في المجال الرياضي: أمحد حممد خاطر، علي فهمي البيك 2

3 -Touabti-Mimouni,N: cours de biométrie – Anthropométrie Sportifs-, 2011, p 1. 
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م اجلسمية، كما أن هناك عوامل بيئية تؤثر يف نسب أجزاء  األنشطة الرياضية التنافسية إىل تأثري البيئة يف قياسا
 .1اجلسم مثل درجة احلرارة واالرتفاع عن مستوى سطح البحر

نقل الصفات الوراثية من الوالدين  وتعين جمموعة من الصفات حتدد باملورثات حيث تعمل على: الوراثة. 2. 11
إىل اجلنني، فنجد أن بعض األشخاص يرث بعض الصفات اجلسمية والبدنية كما يتضح ذلك يف اختالف الطول 

 2.ة للفرداختالفا كبريا بني أفراد اجلنس البشري اليت تعكس اخلواص الوراثي

يعد التدريب الرياضي أحد العوامل املؤدية إىل تغريات أنثروبومرتية يف جسم الرياضي وأن : التدريب. 3. 11
ممارسة أي نوع من أنواع األنشطة الرياضية بانتظام وملدة زمنية طويلة تكسب الرياضي بعض التغريات يف الشكل 

 3.اخلارجي للجسم على وفق طبيعة ذلك النشاط

كل نشاط " أكدت الدراسات والبحوث أن لكل لعبة قياسات جسمية معينة ينبغي مالحظتها حيث أن ولقد 
ا عند اختيار الرياضيني اجلدد هلذا النشاط   .4"رياضي يتطلب مواصفات جسمية خاصة جيب مراعا

  :أبعاد القياس األنثروبومتري.  12

 Inetnationalاختبارات اللياقة البدنية  اتفقت كل البحوث املقدمة من طرف اجلنة الدولية لتقنني
Committee for Standardization of physical fitness tests   املنبثقة عن املؤمتر الدويل لعلوم الرياضة

 هيراتاوم TANNER 1974 تانروكذا ما اتفق عليه م 1964الذي انعقد يف مدينة طوكيو باليابان 
HIRATA 1979فيردوتشي، م VERDUCCI 1980كامرون، م CAMERON 1984و  ثيموثي، م

أن جماالت القياس تشتمل على مخس MILLER  1994ميللر وم TIMOTHY ET AL 1988آخرون 
) العروض ( ، اإلتساعات  LENGTHSاألطوال : رئيسية هي) فئات ( جمموعات )  05( 

DIAMETERS   )WIDTHS ( ، احمليطاتCIRCOMFERENCES   مسك ثنايا اجللد،
SKINFOLD THICKNESS  ووزن اجلسمBODY WEIGHT5.  

  

                                                             
 .176، ص 1999عمان، األردن،  ، دار الفكر العريب، اإلختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية: مروان عبد احلميد - 1
  .292، ص 2000اعة، بغداد، العراق، ، مكبة العدل للطبالتعلم وجدولة التدريبوجيه حمجوب،  - 2
  . 63،ص 1985، جملة دراسات وحبوث، جامعة حلوان، عالقة القدرات الحركية األساسية باألداء لالعبات الجمباز الناشأت: صباح قاروز - 3
، 1984، مبية بلوس أنجلوسدراسة تحليلية لمستوى األداء المهاري لبعض فرق الكرة الطائرة المشاركة في الدورة األول: زكي حممد حسن 4

لد  .49، ص 1987، 8-7، العدد4جملة الرتبية الرياضية للبنني بالزقازيق، ا
   .32، ص  ذكره مرجع سبق: حممد نصر الدين رضوان -5
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  :األدوات واألجهزة األنثروبومترية.  13

ا أجهزة تتمتع باملتانة والدقة خاصة تلك اليت تنتج ألغراض القياسات العلمية  متتاز أجهزة القياس األنثروبومرتية بأ
  :اآليت والطبية، فالبحوث جيب أن تطبق بواسطة أجهزة ثابتة ومتنوعة وهي تشمل

سم كما 210واليت تستخدم للقياسات الطولية بطول  Anthropometerاملسطرة األنثروبومرتية   -1
 .سم 95تستعمل للقياسات العرضية بطول 

 .Widthsسم لقياس األقطار العرضية الكبرية 60-0مبقاس : مدور الكثافة الكبري -2
 .بني نقطتني يستعمل لقياس األقطار العرضية الصغرية: مدور الكثافة الصغري -3
 .لقياس الثنايا الدهنية skinfold caliper) كالب الثنايا ( كاليرب  -4
 .يستعمل لقياس حميطات اجلسم: tape measureشريط القياس  -5
 .يستعمل لتوضيح النقاط األنثروبومرتية: pincel dermographicفلم التخطيط  -6
    1لقياس الوزن: weigth scaleامليزان الطيب  -7
  
  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1 - Touabti-Mimouni,N:op cit, p 3-4. 
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  ROSSCRAFTمكونات الحقيبة األنثروبومترية من نوع  تبين   01ورة رقم ص

  :النقاط التشريحية التي يمكن تحديد مواقعها ألخذ القياسات الجسمية.  14
 .الربوزات العظمية أو املناطق الغائرة على سطح اجلسم اخلارجي -1
 .االنثناءات اجللدية -2
 .ة بالشعرحدود بعض املناطق أو النقط أو األجزاء املغطا -3
بعض املناطق البارزة فوق اجللد، ويتم معرفة النقاط غري الظاهرة جيدا بواسطة حتريك أصابع يد الباحث  -4

على أماكن اتصال العظام أو بروزها أو سطوحها، وبعد حتديد مكان  النقطة فإنه ميكن بواسطة قلم 
ابتا حىت يتسىن بعد ذلك جراء جاف وضع عالمة على مكان هذه النقطة التشرحيية ليكون هذا املكان ث

 . القياس بصورة موحدة
  :أهمية القياسات الجسمية في المجال الرياضي.  15

م على أن الصفات األنثروبومرتية تعترب إحدى األسس اهلامة 1996يشري كل من أمحد خاطر وعلي ألبيك 
ية للجسم وحتدد بشكل واضح درجة ما للوصول إىل املستويات الرياضية العالية فهي تعكس احلالة الوظيفية واحليو 

  1 .يتميز به الفرد من القدرات البدنية

أن القياسات األنثروبومرتية تأخذ يف جمال اإلنتقاء أمهية خاصة لداللتها  2005ويذكر عماد الدين أبو زيد 
  2قطار واحمليطاتالكربى يف التنبؤ مبا ميكن أن حتققه املبتدئ من نتائج، وأهم هذه القياسات الوزن، الطول، األ

إىل أن القياسات األنثروبومرتية حتتل قدرا كبريا من إهتمام الباحثني يف جمال الرتبية  1992وتفيد أمال احلليب 
البدنية والرياضية حيث تعترب من أهم العوامل املؤثرة على األداء واإلجنازات يف أغلب األنشطة الرياضية، وهي أيضا 

                                                             
  .91 - 25، ص  ذكره مرجع سبق: أمحد حممد خاطر، علي فهمي البيك - 1
      ، منشأة املعارف -نظريات وتطبيقات -التخطيط واألسس العلمية لبناء وإعداد الفريق في األلعاب الجماعية: عباس أبو زيد عماد الدين - 2

 .75-74، ص 2005اإلسكندرية،مصر، 
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نوع النشاط املمارس ملا ميكن أن يتقدمه من مميزات تشرحيية وميكانيكية مؤثرة تزيد من من عوامل االختيار اهلامة ل
  1فعالية األداء وتساهم يف اإلرتفاع مبستوى اإلجناز الرياضي

وتلعب القياسات اجلسمية دورا مهما ومكمال لبقية املواصفات اليت ميتلكها الالعب كاملواصفات البدنية 
ا الرياضي ، حيث أن لك...واملهارية ل نوع من أنواع النشاط الرياضي مواصفات جسمية خاصة جيب أن يتصف 

من أجل أن يكون مناسبا ملتطلبات النشاط الرياضي املمارس، وحتقيق املستويات العليا يف ذلك النشاط، وذلك 
لرياضية معتمدا على ألن القياسات اجلسمية تلعب دورا يف جناح األداء احلركي لالعب ويكون التفوق يف األنشطة ا

مالئمة تركيب جسم الالعب ألداء العمل املطلوب، وكذلك فالقياسات اجلسمية مهمة يف إختيار نوع النشاط 
م العاديني يف العديد من املقاييس  الرياضي املناسب،و قد أثبت أن الرياضيني يف بعض األلعاب يتميزون عن أقرا

   2حلوضاجلسمية كطول اجلذع، عرض الكتفني وضيق ا

هذا ما يتفق عليه كل من سيلز، كاربوفيتش، كونسلمان وسينغ على أن هناك عالقة بني التكوين اجلسماين للفرد 
من حيث األوزان واألطوال واحمليطات وبني إمكانية الوصول للمستويات العالية وغالبا ما يتطلب كل نشاط 

  3رد املناسبرياضي صفات جسمية معينة ميكن مالحظتها عند اإلختيار للف

  :طرق إجراء بعض القياسات الجسمية الخاصة بتحديد النمط الجسمي.  16

 :heightالطول . 1. 16
 :ميكن استخدام أحد الطرق التالية

o قياس الطول باستخدام جهاز الرستامرت Restameter  
o قياس الطول جبهاز األنثروبومرت Anthropometer ذات القوائم املتداخلة. 

                                                             
لة العلمية للرتبية الرياضيةالقياسات المميزة بين سباحات الفراشة والصدر: أمال احلليب، مها شفيق حممود - 1 ، كلية العلوم للبنني القاهرة جامعة ، ا

 .191، ص 1992حلوان، 
يد إبراهيم - 2  .272، ص 2001ة، مؤسسة الورق للنشر، عمان، األردن، الموسوعة العلمية للكرة الطائر: مروان عبد ا
  . 44ص ، 2005، القاهرة، مصر، 6دار املعارف، ط ،-نظريات وتطبيقات -التدريب الرياضي: عصام عبد اخلالق - 3
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على منتصف قاعدة اجلهاز حبيث يوزع وزنه بالتساوي على قدميه بالتساوي وظهره مواجه للقائم، يقف املخترب 
النظر لألمام والذقن للداخل، كما جيب أن تكون األذنان متوازيني على خط عرض واحد وكذلك العينني، اليدين 

  .سم20- 12مني حبوايل على اجلنب والكفني باجتاه السماء، العقبان متالمسان، مسافة بني أصابع القد
 : weightالوزن .  2. 16

على املخترب أن يقف منتصبا يف منتصف قاعدة امليزان، ويسجل الوزن إىل أقرب عشر كيلوغرام، على أن يكون 
ويفضل أن يكون عاريا متاما إال من  wearing minimal clothingاملخترب مرتديا أقل قدر ممكن من املالبس 

  .فانيال خفيفة
  
  

 :قياس سمك ثنايا الجلد المستخدمة في تقويم النمط الجسمي. 3. 16 

يؤخذ هذا القياس من على منطقة  : triceps skinfoldسمك ثنية الجلد خف العضد  .1. 3. 16
خلف العضد األمين من منتصف املسافة بني النتوء األخر ومي  Tricepsالعضلة ذات ثالث رؤوس العضدية 

Acromion  فقي والنتوء املرOlecranon 
Processes وجيب أن يكون مفصل املرفق مفردا ،

 والذراع معلقة ومرختية جبانب اجلسم، هذه الثنية رأسية
Vertical Fold. 

  

  

  

  

  

  

  كيفية قياس سمك ثنية الجلد خلف العضد  تبين   03صورة رقم  

صورة رقم 
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القياس من  يؤخذ هذا: Subscapular Skinfoldسمك ثنية الجلد أسفل لوح الكتف  .2. 3 .16
سم باجتاه مائل ألسفل، هذه الثنية مائلة  2-1األمين من  Angle of the scapularأسفل زاوية عظم اللوح 

Diagonal Fold. 

  

  

  

  

  

 

 كيفية قياس سمك ثنية الجلد أسفل لوح الكتف  تبين 04صورة رقم  

يؤخذ هذا القياس : Supraspinal Skinfoldسمك ثنية الجلد أعلى بروز العظم الحرقفي  .3. 3. 16
 8-5مبسافة  above the anterior superior iliac spineمن منطقة أعلى الربوز األمامي للعظم احلرقفي 

 .°45سم من اجلهة اليمىن وعلى اخلط األمامي اجلانيب لإلبط، مع خط مائل ألسفل وبزاوية 

  

  

  

  

  

  

  

  لعظم الحرقفيأعلى بروز ا كيفية قياس سمك ثنية الجلد  تبين 05صورة رقم 
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يؤخذ هذا القياس من اجلهة : Medial Calf Skinfoldسمك ثنية جلد سمانة الساق  .4. 3. 16
هذه   maximum grith of the calfعند مستوى أكرب حميط لسمانة الساق اليمىن  medial sideاألنسية 

  .الثنية رأسية

  

  

  

  

  

  

  ساقسمانة ال جلدثنية  كيفية قياس سمكتبين   06 صورة رقم

  

 :skeletal breadthقياس العروض . 4. 16

:  Biepicondylar breadth of the humerus عرض ما بين لقمتي عظم العضد .1. 4. 16
 Shoulderيقف املخترب حبيث يكون العضد األمين مواز لألرض تقريبا، والساعد يف وضع عمودي على العضد، زاوية املنكب 

 والوحشية medialاألنسية  Epicondyles، يتم قياس العرض بني لقميت عظم العضد °90مثنية مبقدار  Elbowواملرفق 
lateral  حبيث يوضع طريف اجلهاز يف املكان املنصف لزاوية املرفق على وجه التقريب، مع الضغط برفق على اجلهاز ملالمسته

 .اجللد يف هذا الوضع
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  ي عظم العضدعرض ما بين لقمت كيفية قياس  تبين 07صورة رقم 

جيلس  :biepicondylar breadth of the femurعرض ما بين لقمتي عظم الفخذ  .2. 4. 16
املخترب على مقعد مع ثين الركبة اليمىن يف زاوية الصحيحة حبيث تكون الساق رأسية، تقاس أكرب مسافة ما بني 

 .لقمة عظم الفخذ الوحشية واألخرى األنسية بوضع مستعرض

  

  

  

  

  

  :Limb Circumferencesقياسات المحيطات  .5 .16

يتم القياس من العضد األمين واملرفق منثن ومنقبض أو : Upper Arm Girthمحيط العضد  .1. 5. 16
، حبيث يلف شريط القياس حول أكرب °45أما زاوية املرفق ° 90، زاوية الكتف Flexed and tensedمتوتر 

 .ا الوضعوهو يف هذ Greatest Girthحميط للعضد 

  

  

  

  

  

  

تبين كيفية  08صورة رقم 
عرض ما بين لقمتي  قياس

  عظم الفخذ



التطبيقات المرفولوجية وأهميتها في المجال                                                 الفصل األول
 الرياضي

 

27 
 

  محيط العضد كيفية قياس  تبين 09صورة رقم 

من وضع الوقوف والقدمان متباعدتان قليال مع توزيع وزن  :Calf Girthمحيط سمانة الساق  .2. 5. 16
لسمانة  maximun circumfirenceاجلسم بالتساوي على القدمني، يلف شريط القياس حول أقصى حميط 

     1.الساق اليمىن
    

  

  

  

  

  

  

محيط سمانة الساق كيفية قياس  تبين 10صورة رقم   

                                                             
  . 144-124، ص 1995، دار الفكر العريب، نصر، مصر، أنماط أجسام أبطال الرياضة من الجنسين: حممد صبحي حسنني -1
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  : SOMATOTYPE نمط الجسمماهية . 1

 MORPHOGENOTYPEتطورا حديثا يتعلق مبعاجلة أكثر وضوحا للنمط البنائي ثل منط اجلسم مي
حمددات السلوك  –ن أو اإلقرتاب م –، حيث ينظر إىل منط اجلسم على أنه وسيلة لتقدير ...الكامن وراءها

  .األساسية البيولوجية غري القابلة للتغري

واإلبتعاد ما أمكن عن عيوب  GENOTYPE ميثل اإلقرتاب املوضوعي للنمط األصلي" منط اجلسم " أي أن 
النمط " ، ويطلق البعض على هذا األسلوب بكل مشاكله PHENOTYPEاإلعتماد على النمط الظاهري 

: منط اجلسم بقوله"شيلدون " ولقد عرف  "SHELDONIAN SOMATOTYPEاجلسمي لشيلدون  
بكونه تنبؤ بالتتابع املقبل لألمناط الظاهرية اليت سيبدو عليها الشخص احلي إذا ظلت التغذية عامال ثابتا أ " 

  ".تغريت يف احلدود العادية فحسب

ي الداخلي للفرد من خالل البنيان حماولة لتقومي البناء البيولوج" أيضا بكونه " منط اجلسم " وميكن تعريف 
  " PHYSIQUEاجلسمي 

  :ويعرف منط اجلسم بشكل إجرائي بكونه

، ...حتديد كمي للمكونات األساسية الثالثة احملددة للبناء البيولوجي للفرد، ويعرب عنه بثالث أرقام متسلسلة" 
إىل العضلية  يشري) يف الوسط (  والثاين ،ENDOMORPHY يشري إىل السمنة) يسار( األول 

MESOMORPHY،  يشري إىل النحافة )ميني ( والثالثECTOMORPHY "  

  :إىل نوعني من األمناط مها" شيلدون"يف هذا اإلطار توصل 

مسمى مشتق من األسلوب اإلحصائي ( المكونات األولية الثالثة، أو متغيرات الدرجة األولى .  1.1
  :، وهيFACTOR ANALYSIS  التحليل العاملي

ن السمنة مكو  -
ENDOMORPY. 

مكون العضلية  -
MESOMORPHY. 

مكون النحافة  -
ECTOMORPHY.    
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  :المكونات الثانوية أو مكونات الدرجة الثانية وهي.  2. 1

  .DYSPLASIAاخللطي  النمط -
  .GYNANDOMORPHY النمط األنثوي -
  .TEXTURAL QUALITYالنمط النسيجي  -
  .ASTHENIAالنمط الواهن  -
  .BURGEONING ضخم النمط املت -
  .DYSMORPHICالنمط السيئ التكوين   -
  .APLASIAالنمط الضامر   -
  .MIDRANGS  منط املدى النصفي   -
  .PYKNIC PRACTICAL JOKE منط نكتة الرجل البدين  -
   :مميزات األنماط الجسمية الثالثة. 2

  :ENDOMORPHY المكون الداخلي التركيب  . 1. 2

أن األحشاء اهلضمية كبرية النمو يف هذا املكون، وأن العناصر الوظيفية لتلك األبنية تنمو  إىلترجع هذه التسمية 
  .األندوديرم ENDODERMأساسا من الطبقة اجلنينية الداخلية 

يتميز بالنعومة واملظهر الكروي، كما يكثر فيه الدهن يف مناطق ختزين الدهون يف اجلسم وخاصة يف منتصف 
  .اجلسم

و مستديرة، والرقبة قصرية ومسيكة، كما لوحظ أن أجسام هذا املكون ناعمة ومستديرة وكأن ال الرأس كبرية 
ما تكتالت دهنية، واجللد رخو ناعم   .يكسوها عضالت، أما الردفان تاما االستدارة و
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  endomorphyمتثل شكل الفرد ذو  املكون الداخلي الرتكيب   11صورة رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على بطاقة النمط اجلسمي enomorphyموقع النمط السمني     01شكل رقم 
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  الوزن لدى أفراد النمط السمني خالل مراحل السن –منحىن معدل الطول    02شكل رقم 

   :MESOMORPHY المكون المتوسط التركيب. 2. 2

ة وعظام الوجه بارزة والرقبة صلب يف مظهره اخلارجي، وعظامه كبرية ومسيكة، وعضالته ناميصاحب هذا النمط 
طويلة وقوية، األكتاف عريضة وعظام الرتقوة ظاهرة، وعضالت املنكبني بارزة وقوية، كما يتميز بكرب اليدين، طول 
األصابع، تكتل عضالت منطقة اجلذع واخلصر حنيف، احلوض ضيق والردفني ثقيلة وقوية، فالنمط العضلي أو 

اليت  Mesodermفولوجي سيادة نسبية للنمو الناشئ عن األنسجة اجلنينية امليزودرم املكون الثاين يف املستوى املور 
متثل األساس التكويين لألنسجة العضلية والعظمية واألربطة، وهذه هي عوامل بناء منط اجلسم أو أجهزة الدعم 

 muscularعضلي والنمو ال Strengthوأجهزة حركة األعضاء، لذلك يتجه النمو العضلي إىل الزيادة القوة 
developmentومييل إىل االستمرارية طوال احلياة حسب املعدالت العامة للتشكيل الرياضي ،.  
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  mesomorphyمتثل شكل الفرد ذو املكون املتوسط الرتكيب   12صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على بطاقة النمط اجلسمي mesomorphy  موقع النمط العضلي    03شكل رقم 
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  الوزن لدى أفراد النمط العضلي خالل مراحل السن –منحىن معدل الطول    04شكل رقم 

  :ECTOMORPHYالمكون الخارجي التركيب . 1. 2

صاحب هذا النمط يتميز بنحافة الوجه وبروز األنف بشكل واضح، وبنيان جسمه رقيق وهزيل، عظامه بارزة 
ويلة ورفيعة، يتميز الصدر بالطول والضيق مع استدارة يف الكتفني وطول وصغرية، الرأس كبرية نوعا ما، الرقبة ط

ملحوظ يف الذراعني، الرجلني طويلتني وحادتني ورفيعتني، فالنمط النحيف أو املكون الثالث يف املستوى 
، اليت متثل األساس التكويين للجلد ECTODERM، سيادة نسبية مستمدة من األنسجة اجلنينية ياملورفولوج

  .ملحقاتهو 
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 ectomorphyمتثل شكل الفرد ذو املكون اخلارجي الرتكيب   13صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على بطاقة النمط اجلسمي ectomorphyموقع النمط النحيف   يبني  05شكل رقم 
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  السنالوزن لدى أفراد النمط النحيف خالل مراحل  –منحىن معدل الطول  يبني  06شكل رقم 

  التقدير الكمي لنمط الجسم. 3

( يف ضوء ثالث أرقام تعرب عن املكونات الثالثة للنمط  SHELDONيتم تقدير النمط حسب العامل شيلدون  
  :حبيث ) حنيف  –عضلي  –مسني 

 .- ENDOMORPHYالسمني  –إىل املكون الداخلي الرتكيب ) مشال ( يشري الرقم األول  -
 .-MESOMORPHYعضلي  -إىل املكون املتوسط الرتكيب) نتصف يف امل( يشري الرقم الثاين  -
 .-ECTOMORPHYحنيف  –إىل املكون اخلارجي الرتكيب ) ميني ( يشري الرقم الثالث  -
  فمعىن ذلك أن النمط ) 7-1-1(فإذا كان تقدير النمطENDOMORPHY. 
  فمعىن ذلك أن النمط ) 1- 7-1(وإذا كان تقدير النمطMESOMORPHY.  
 فمعىن ذلك أن النمط )1- 1-7(تقدير النمط  وإذا كانECTOMORPHY. 

مسني ، والنمط   -يعترب منط عضلي) 6-3-1( ولتحقيق مسمى أدق للنمط يف ضوء املكونني الغالبني، فالنمط 
، ويف مجيع األحوال فإن قراءة ...حنيف- منط عضلي )  1-3- 5( عضلي ، والنمط - منط مسني )  7-3- 1( 

  .ر إىل اليمنيالنمط تكون من اليسا

بدرجة واحدة، ) مسني  -عضلي -حنيف( ولقد حدد شيلدون احلد األدىن لتواجد كل من املكونات األولية الثالثة 
، حيث يرى شيلدون أن كل جسم بشري يتضمن قدرا من 0ويرجع ذلك إىل عدم إمكانية استخدام القيمة 

د مكون غائبا متاما يف اجلسم البشري، مبعىن أن أي املكونات األولية الثالثة، حيث ال يوجد و ال ميكن أن يوج
  .منط جسمي يتكون من األمناط الثالثة األولية

  :Somatochart Areas and Categoriesمناطق وفئات بطاقة نمط الجسم . 4
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 concentrationمتثل الشكل البياين اخلاص بتحديد أماكن جتمع   Somatochartبطاقة النمط اجلسمي 
أمناط أجسام العينة اخلاصة للقياس، بطاقة النمط اجلسمي مقسمة إىل قطاعات  disparationوانتشار 

sectors  تضم ثالثة عشر فاصالpartitions  ال للتحليالت الالحقة، على بطاقة النمط اجلسمي تفتح ا
 -endomorphy- mesomorphy: ميثل كل منها أحد مكونات اجلسم الثالثة three axesثالث حماور 

ectomorphy وهي تقطع الشكل متجهة إىل املركز ،center حيث تزيد قيمة .وتقسم البطاقة إىل قطاعات ،
  .مرورا مبركز البطاقة polar) اية احملور( وحدات املكون على احملور كلما اجتهنا حنو القطب  

كون العضلية يف القطاع الشمايل، احلور العضلي يف بطاقة النمط يف اإلجتاه الشمايل اجلنويب مع سيطرة أو غلبة مل
مع سيطرة مكون السمنة يف ركن اجلنويب الغريب، وسيطرة مكون النحافة يف ركن اجلنويب الشرقي، تقاطع احملاور 

، ومنطقة Central Somatochartالثالثة يف منتصف بطاقة النمط اجلسمي هو مركز بطاقة النمط اجلسمي 
          Central Somatotype.1كزية التقاطع تضم األمناط اجلسمية املر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .81-31، ص  ذكره مرجع سبق: حممد صبحي حسنني - 1
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  مناطق وفئات بطاقة النمط الجسمي    07شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  طرق قياس وتقويم نمط الجسم. 5

توجد عدة طرائق لقياس منط اجلسم أقدمها و أوهلا وأكثرها دقة حىت اآلن طريقة التصوير الفوتوغرايف لشيلدون، 
للرجال فقط ( وجداول شيلدون HWR الوزن –اعات، طريقة معدل الطول وطريقة تقسيم اجلسم إىل مخس قط

لبار  M4كارتر، وطريقة   –كارتر، طريقة املعادالت الرياضية هليث   –، طريقة منط اجلسم األنثروبومرتي هليث )
  1.لني
  

  :كارتر  –وفيما يلي وصف لطريقة منط اجلسم األنثروبومرتي هليث 

سلوب باستخدام القياسات األنثروبومرتية، وهو أسلوب شاع استخدامه لدقته كارتر إىل هذا األ  –توصل هيث 
  :وموضوعيته، يعتمد هذا األسلوب على القياسات التالية

 .height ( cm )الطول بالسنتيمرت  .1
 .weight ( kg )الوزن بالكيلوغرام  .2
 )  Ponderal Index دليل بوندرال ( الوزن  –معدل الطول  .3

 
                                                             

  .296-294، ص 1997 نصر، مصر،، ، دار الفكر العريبفسيولوجيا مورفولوجيا الرياضي: أبو العالء عبد الفتاح، حممد صبحي حسنني 1
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 :ك ثنايا الجلد من المناطق التاليةسم .4
 .triceps  ( mm )خلف العضد بامليليمرت  .4.1
 .subscapular ( mm )أسفل لوح الكتف  .4.2
 .supraspinale ( mm )أعلى بروز العظم احلرقفي بامليليمرت  .4.3
 .medial calf (mm )مسانة الساق بامليليمرت  .4.4

 :القياسات العرضية وتتضمن .5
 .humerus width ( cm )عرض العضد بالسنتيمرت  .5.1
 .( femur width ) cm عرض الفخذ بالسنتيمرت  .5.2

 :وتتضمن limp Circumferencesالقياسات المحيطية  .6
 .Upper Arm Girthحميط العضد بالسنتيمرت  .6.1
 Calf Girth.1حميط مسانة الساق بالسنتيمرت  .6.2

سات السابق اإلشارة إليها، وتضم اجلانب األيسر القيا) 08 (باستخدام االستمارة املوضحة يف الشكل  رقم 
  وعلى اليمني درجات حساب املكونات الثالثة للنمط اجلسمي

 .اجلزء العلوي من االستمارة يضم البيانات العامة واخلاصة باملخترب -

  :ENDOMORPHY RATINGتقدير مكون السمنة  . 1. 5

  .تسجيل قياسات مسك ثنايا اجللد األربعة يف أماكنها املخصصة باالستمارة - 1

  مجع مسك ثنايا اجللد الثالثة األوىل - 2

                                                             
  .188، ص  ذكره مرجع سبق: حممد صبحي حسنني - 1
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 SUM 3 SKINFOLDS =( triceps+ subscapular+supraspinale )،  وتدون يف املستطيل اخلاص
  .ا

  sum 3 skinfold     x  170.18 1: تصحيح جمموع القياسات السابقة وفقا للطول باملعادلة - 3

     ) سم( الطول                                                                                       
" ، الصف الثاين "  Upper limit" أمام مكون السمنة على اليمني ثالثة صفوف أفقية، الصف األول  - 4

mid point والصف الثالث ،lower limit ،موع مسك الثنايا ، يتم البحث يف هذه الصفوف عن أقرب رقم 
  .الرقم الذي ستجدهضع دائرة حول 

، بعد حتديد الرقم endomorphyأسفل الصفوف السابقة يوجد صف رابع ميثل حمصلة مكون السمنة  - 5
بط عموديا على الصف الرابع لنضع دائرة حول الرقم الذي يقابلنا ، وهكذا نكون حتصلنا على مكون  السابق ، 

  .  السمنة

  :Mesomorphy Ratingتقدير مكون العضلية  . 2. 5

سجل قياسات الطول ، وعرض العضد، عرض الفخذ، حميط العضد وحميط مسانة الساق يف األماكن  - 1
  .املخصصة لذلك يف اجلهة اليسرى يف اجلزء املتوسط من االستمارة

  :قم بتصحيح القياسات احمليطية والعرضية مع مسك ثنايا اجللد - 2

  .10إىل السنتمرت بالقسمة على  tricepsحول مسك ثنايا اجللد يف منطقة خلف العضد  – 1- 2

  .10إىل السنتمرت بالقسمة على   Calfحول مسك ثنايا اجللد يف منطقة مسانة الساق  – 2- 2

  .مسك ثنية خلف العضد –حميط العضد : التحويل األول – 3- 2

  .مسك ثنية مسانة الساق –حميط مسانة الساق : التحويل الثاين – 4- 2

                                                             
1  - Carter,J.E.L,PH.D: The Heath- Carter Anthropometric Somatotype Instruction 
Manual, RossCraft Surrey, Canada, 2002, p 3-5. 
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لى اليمني مخسة صفوف أفقية، حيث أن الصف األول خاص بالطول، الصف الثاين أمام مكون العضلية ع - 3
خاص لعرض العضد ، الصف الثالث خاص اعرض الفخذ، الصف الرابع خاص حمليط الفخذ بعد التصحيح 

  .الصف اخلامس خاص مبحيط مسانة الساق بعد التصحيح

ا على الصفوف    السالفة الذكرنضع دائرة حول كل قيمة مقابلة للصف اخلاص 

بعد وضع الدائرة حول قيمة الطول يوضع سهم عمودي متجه حنو األسفل، حتسب االحنرافات للقيم اليت مت  - 4
  .وضع دوائر خوهلا حبيث القيم على ميني السهم متثل احنرافات موجبة أم اليت على اليسار متثل االحنرافات السالبة

  .رمز دحنسب جمموع االحنرافات ويرمز له بال – 1- 4

 mesomorphy = (D/8) + 4بتطبيق املعادلة التالية  -2- 4

  .ضع دائرة على الرقم املتحصل عليه وتكون تلك هي قيمة مكون العضلية -3- 4

  

  Ectomorphy Ratingتقدير مكون النحافة  . 3. 5

  .تسجل قيمة الوزن بالكيلوغرام يف اجلزء اخلاص به - 1

  .يف املكان املخصص له) WHRالوزن  –الطول معدل ( تسجل قيمة مؤشر بوندرال  - 2

  
على ميني قيم  الطول ومؤشر بوندرال يوجد ثالث صفوف أفقية، ضع دائرة حول أقرب قيمة لناتج معدل  - 3

  .WHRالوزن  –الطول 

  .اهبط عموديا ألسفل حتت القيمة احملددة يف اخلطوة السابقة وضع دائرة حول القيمة اليت ستقابلك - 4

  :ة قم بتسجيل النتائج النهائية للمكونات الثالثة يف أسفل االستمارة كالتايليف النهاي

  .ENDOMORPHYمكون السمنة  -
  .MESOMORPHYمكون العضلية -
  .ECTOMORPHYمكون النحافة  -
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 :SOMATOCHARTكيفية التسجيل على بطاقة النمط الجسمي . 6 
           ات وقيم العينات  تسجل قيم السين SOMATOCHARTوعلى بطاقة النمط اجلسمي 

 )x, y  (ةبإتباع اخلطوات التالي:  

  مكون السمنة  –مكون النحافة = س : على حمو السينات - 1

X = ectomorphy – endomorphy. 

  )مكون السمنة + مكون النحافة ( –مكون العضلية  x 2= ع : على حمور العينات - 2  

 Y= 2 x mesomorphy - (endomorphy + ectomorphy) 

النمط اخلاص بكل رياضي و اليت متكننا من مقارنته مع  دباإلعتماد على بطاقة النمط نستخرج  موقع تواج
  1.ىالعبني أو عينات أخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1 - Carter,J.E.L,PH.D:op cit, p 5. 
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  كارتر  -لهيث  النمط الجسميإستمارة تقويم    08شكل رقم  

  :ةنماط الجسمياألأهمية دراسة . 7

ليس هناك مدرس  Karlovac شبشرة قبل عملية التدريب، ويقول كاربوفيتاملناسب ميثل خامة م النمط - 1
أو مدرب عاقل حياول أن خيرج بطال من جمرد جسم، لذلك فإن دراسة أمناط األجسام متهد الختيار 

 .أنسب األمناط ألنسب األنشطة الرياضية
 physicalلبدنية واالستعدادات ا body buildأظهرت البحوث أن هناك ارتباطا بني بناء البدن  - 2

aptitutes . 
أن هناك عالقة بني منط اجلسم وقابليته لإلصابة بأمراض معينة،  pathologistesوجد الباثولوجيني  - 3

 .حيث أكد ذلك فيما بعد الفسيولوجيني ونتائج العديد من البحوث احلديثة
 .ل منطتساعد دراسة األمناط األجسام على حتديد ألوان النشاط البدين اليت تناسب ك  - 4
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،  )البدين، النفسي، الصحي ( تساعد دراسة األمناط األجسام على التعرف على نواحي القوة والضعف  - 5
كما تساعد يف التعرف على التشوهات البدنية النامجة عن كل منط، وهي بذلك تسهم يف وضع 

 .الربامج واخلطط املناسبة للعالج
دف االستعمال الشخصي املريح يف الرياضة االستفادة من دراسة أمناط األجسام يف تصميم املعد - 6 ات 

 ...والطب

  العالقة بين األنماط الجسمية وعناصر اللياقة البدنية. 8

  :بإجراء بعض البحوث أثبتت مايلي كرتشمر وهيورجر وفلفرتقام 

أصحاب النمط العضلي يتميزون بقوة األداء املرتبط بقدر من  البطء، مع امليل الستخدام االحتكاك  -
سماين، ومييلون إىل تغليب القوة العضلية على الرشاقة، وال ميلكون القدرة على سهولة التكيف مع اجل

 .ظروف اللعب املختلف
أصحاب النمط النحيف يتميزون بالسرعة يف األداء احلركي والدقة يف احلركات ويتميزون أيضا بإجادة  -

 .حركات اخلداع
كة، ولكن مع القدرة على التوافق يف األداء، ويسعون أصحاب النمط السمني يتميزون بالبطء يف احلر  -

 .حملاولة االبتكار يف أداء احلركات

  

أن النوع العضلي أفضل من األنواع الثالثة يف القوة والرشاقة، ووجد أن النمط السمني أقل  هوثومكما أثبت 
  .اجلميع يف القوة والرشاقة والقدرة وسرعة رد الفعل واملقدرة احلركية

  .ث أخرى وجد أن النمط العضلي أنسب األمناط اجلسمية ألنشطة القوة والتحملويف حبو 

  : شيلدونوقد وجد 

 .0.33-ارتباط سليب بني القوة والنمط السمني وصل إىل  -
 .0.19-ارتباط سليب بني القوة والنمط النحيف وصل إىل  -
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  0.64.1+ارتباط موجب بني القوة والنمط العضلي وصل إىل  -

                                                             
  .216-214 ص ، ذكره مرجع سبق: صبحي حسننيأبو العالء عبد الفتاح، حممد  - 1
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  :نشأة وتطور الكرة الطائرة

 تدل مما امليالد قبل تقريبا سنة 3000 منذ أي جدا قدميةالكرة الطائرة كغريها من رياضات امليدان فهي لعبة 
 الكرة قذف إىل تشري واندونيسيا أمريكا يف قدمية أخرى صور وهناك الفراعنة، مقابر يف املوجودة اآلثار عليها

أما حديثا فيقال أن الشعب اإليطايل عرف لعبة تشبه ، سنة 2000 حوايل منذ وذلك آخر إىل جانب من ولقفها
  . 1"فوست بول"م وكانت تسمى 1893الكرة الطائرة خالل العصور الوسطى مث انتقلت إىل أملانيا عام 

ائرة الكرة منشأ يرجع يف ) Y.M.C.A(ية الشبان املسيحينيدكتور اللياقة البدنية جلمع" مورغان وليام" إىل الّط
ائرة الكرة إىل  امسها تغيري ،"هالستدالبروفيسور "، مث اقرتح  م1895"تنمانتون"والية ماساشوتسي ومسيت   الّط

أما ممارسة  الّشبكة لعبور وأماما خلفا عاليا، الكرة طريان هي لّلعب األساسية الفكرة ألنّ  نظرا ،2م1896سنة 
الفيدرالية اجلزائرية للكرة الّطائرة على م أين مت إنشاء 1962زائر كانت بصفة فعلية منذ الكرة الطائرة يف اجل

  . 3م1991العامل سنة  للفريق الوطين ذكور يف كأس، وكانت أول مشاركة "بوركايب"يد الدّكتور 

كثر تتبعا على احلديثة مجهورا واسعا من كافة املعمورة وأصبحت من بني الرياضات األوتستقطب الكرة الطائرة 
غرار كل من الربازيل و اليابان وإيطاليا، حيث حتولت هذه اللعبة إىل رياضة تعتمد على مهارات بدنية عالية 
وصفات مورفولوجية متميزة، مما جعل باملدربني إىل حماولة الوصول بفرقهم إىل درجات متقدمة من اجلاهزية، لغرض 

  .حتقيق االنتصارات الساحقة

 هذا الفصل إىل صفات ومتطلبات العب الكرة الطائرة،اليت تفرضها شروط اللعبة احلديثة املتميزة وقد تطرقنا يف
عال للفرد أو الفريق ككل والذي يعتمد على التدريب اجليد والنمط اجلسمي املناسب، للوصول  بأداء فين ومهاري

  .إىل أرقى املستويات

  

  

                                                             
  .11، ص 1999القاهرة، مصر ،  يل ، قانون ، دار الفكر العريب، تاريخ ، تعليم ، تدريب ، حتل: الكرة الطائرة: علي مصطفى طه - 1
  .28ص، 2009، دار دجلة، بغدلد، العراق، الكرة الطائرة ،مبادئها وتطبيقاتها الميدانية: سعد محاد اجلميلي - 2
  . 58، ص 1994، دار الفكر العريب، القاهرة ، مصر ،  الكرة الطائرة الحديثة مفتاح الوصول إلى المستوى العالمي: عصام الوشاحي - 3
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  :الطائرة الكرة لعبة وخصائص مميزات. 1
ة األلعاب باقي عن الطائرة الكرة يزمي ما ا املشا  التكوين علي تعتمد ما بقدر العقلية القدرات علي تعتمد أ

 كيف ويعرف والعضلي العصيب جهازه بني يوافق و يفكر الالعب أن جند  الطائرة الكرة احلركات كل ففي البدين
 من املرتدة الكرة لعب من وكيف ومىت ملراكزهم الالعبني تغري يتم وأين يبطئ ومىت يسرع ،مىت اللعب مواقف حيلل

  . 1املناسب الوقت يف الشبكة
  :يلي فيما الطائرة كرة خصائص تلخيص وميــكن     

   اجلماعية األلعاب يف ملعب أصغر الطائرة الكرة ملعب يعترب-
   علية التصويب ميكن اجلماعية األلعاب يف هدف أكرب الطائرة الكرة ملعب يعترب-
   امللعب خارج خرجت ولو حىت ولعبها الطائرة الكرة إعادة ميكن-
 املراكز يف يلعب فهو) الليبريو( الالعب احلر عد ما اخللفية و األمامية املراكز مجيع يف يلعب أن لالعب ميكن-

  .فقط اخللفية
  . املنافس الفريق ملعب دخول للفريق ميكن ال خاص ملعب فريق لكل-
  . حمدد وقت هلا ليس الطائرة الكرة لعبة -
   الفريق أفراد جلميع اإلرسال ضربة أداء حتمية -
 .2الفريقني أحد بفوز املباراة تنتهي أن البد – 

عبة اجلماعية الوحيدة اليت تلعب و ال تلمس الكرة األرض -   .3تعترب الّل

  :ماهية وأهمية المهارات األساسية في الكرة الطائرة.  2
للعبة أهم العوامل اليت تسهم يف حناج الفريق، ما ينبغي على مجيع أفراد الفريق أن يعد إتقان املهارات األساسية  

  :تكون تأديتهم للمهارات على مستوى متكافئ وميكن تقسيم املهارات األساسية إىل
  :المهارات الهجومية وتتكون من . أ. 2

 .  الصد* .  )السحق (  الضرب* .  اإلعداد* . اإلرسال* 
  :لدفاعيةالمهارات ا. ب.2

 .الدفاع عن امللعب* .  الصد* .  )اإلستقبال (  الدفاع عن اإلرسال* 
  :ومن أنواع تصنيف المهارات مايلي 

                                                             
  17، ص 2001صر ،، ممون، مطابع أ األسس الفنية لمهارات كرة الطائرة للمعلم والمدرب: حممد سعد زغلول ، حممد لطفي السيد -1
    61، ص  1996، دار الفكر العريب ، مصر موسوعة الكرة الطائرة الحديثة : حطايبة  أ كرم زكي - 2
  .16، ص ذكره مرجع سبق: علي مصطفى  طه  - 3
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اإلرسال، اإلعداد، الضرب الساحق، الصد، الدفاع عن امللعب بالدحرجة اجلانبية، ( مهارة تؤدى بيد واحدة  - 1
  ).الغطس 

، اإلعداد، حائط الصد، الدفاع عن امللعب باليدين من أسفل إستقبال اإلرسال( مهارات تردى باليدين  - 2
  ).والدحرجة اخللفية، الغطس 

  ).اإلرسال، إستقبال اإلرسال، اإلعداد ( مهارات تؤدى من الثبات  - 3
  1).اإلرسال الساحق، اإلعداد، الضرب الساحق، حائط الصد ( مهارات تؤدى من احلركة  - 4

ا هذه اللعبةوحنن بدورنا سنتطرف إىل تقسيم ا   .ملهارات األساسية اليت تتميز 
  ) SERVICE: (اإلرسال  . 1. 2
الة و املؤثّرة األسلحة أحد اإلرسال أنّ  البعض يقول   تستطيع ، مناسبة أو مالئمة بطريقة استخدم ما إذا الذي الفعّ

من )  1( اسطة الالعب رقم ، هو أول مهارة يعترب مفتاح اللعب، ينفذ بو  2املباراة يف خالله من طريقك تشق أن
اخلط اخللفي للدفاع، تتميز هذه املهارة بطابع هجومي وهلا تأثري فعال وإجيايب للفريق املرسل وسليب لفريق اخلصم 

  .إذا مت تنفيذه بالطريقة الصحيحة واملطلوبة
  :أنواع مهارات اإلرسال. 1.1. 2
  :ويشمل مهارة اإلرسال من األسفل المواجه.  1.1.1. 2
  .اإلرسال من األسفل التحتاين املواجه  - 1
  ).اإلرسال الروسي ( اإلرسال من األسفل اجلانيب املرتفع   - 2

  :ويشملإرسال التنس . 2. 1.1. 2
 .التنس العادي .1
 .التنس القوي .2
 .التنس القوي من القفز .3
 .التنس املتموج .4

  :ويشمل) اإلرسال الخطافي ( اإلرسال الجانبي من األعلى .  3. 1.1. 2
 .انيب العادي من األعلىاجل .1
 .اجلانيب القوي من األعلى .2
 3.اجلانيب من األعلى املتموج .3

                                                             
  .160، ص  ذكره مرجع سبق: حممد صبحي حسنني - محدي عبد املنعم - 1
  78، ص2006اإلسكندرية، مصر،   تبة املصرية،، املكفي الكرة الطائرة) العالجية (التدريبات الموقفية : زكي حممد حممد حسن - 2
  .74، ص ذكره مرجع سبق: سعد محاد اجلميلي - 3



 متطلبات العب الكرة الطائرة الحديثة                                الثاني                             الفصل 
 

49 
 

  :تنفيذ اإلرسال. 2. 1. 2

 .أن تضرب الكرة بيد واحدة أو بأي جزء من الذراع بعد قذفها أو تركها من اليد جيب -
ا يف ذلك خط مب( لإلرسال بالقفز، عدم ملس امللعب  ءجيب على املرسل عند ضرب اإلرسال أو اإلرتقا -

أو األرض خارج منطقة اإلرسال ، حيث حيق له بعد ضرب الكرة أن ينزل خارج منطقة ) ة النهاي
 .اإلرسال أو داخل امللعب

 .ثوان بعد صافرة احلكم األول لإلرسال 8جيب أن يضرب املرسل الكرة خالل  -
 1.يلغى اإلرسال الذي ينفذ قبل صافرة احلكم ويعاد -

  :زات اإلرسالأهّمية و ممي .3. 1. 2

ابع اهلجومي، حيث أن الفريق ال يستطيع    ترجع أمهية اإلرسال إىل أنّه أحد املهارات األساسية ذات الّط
ائرة أن يدركوا أن اإلرسال ليس جمرد عبور  حتقيق النّقاط بدون اإلحتفاظ به، فيجب على العيب الكرة الّط

يدوا أداء اإلرسال بطريقة جيدة و دقيقة، و يستطيع الكرة فوق الّشبكة و لكن جيب على العيب الفريق أن جي
أثري من زمالئه و  الفريق إحراز النّقاط من خالل اإلرسال، و العب اإلرسال يكون أداؤه مستقل وبدون التّ

  2.مالعيب اخلص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طريقة أداء اإلرسال من األسفل تبني  14صورة رقم 
  

                                                             
  .33-32، ص 2008،،القواعد الرسمية للكرة الطائرة المعتمدة من اإلتحاد الدولي للكرة الطائرة: اإلحتاد الدويل للكرة الطائرة - 1
  . 35، ص1999، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، رب في الكرة الطائرةدليل المد: أمحد عبد الدامي الوزير، علي مصطفى طه - 2
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  )Récéption:(االستقبال . 2. 2
ميل يف هو استقب   ال الكرة املرسلة من الالّعب املرسل من الفريق املنافس لتهيئتها إىل الالّعب املعد   أو الزّ

ا ومتريرها من األسفل إىل األعلى بالّساعدين، أو من األسفل بالتّمرير  امللعب، وذلك  المتصاص سرعتها و قو
  1. إىل أعلى حسب قوة الكرة وسرعتها ووضعية الالّعب املستقبل

  : وتتضمن مهارة اإلستقبال من حيث األداء احلركي الفين مخسة مراحل فنية وأحيانا تسمى خطوات تعليمية وهي
  .حركة القدمني -. قدرات رد الفعل -. قدرات التوقع والتقدير واإلحساس -). اإلستعداد ( التهيؤ  -
  2).األداء ( فن التنفيذ  -

  :طريقة استقبال اإلرسال. 1. 2. 2
الالعب الوقوف الّصحيح الستقبال الكرة مع مواجهة الكرة متام، مث يبدأ يف ميل اجلذع قليل إىل يتخذ   

األمام بسرعة مساوية لسرعة اندفاع الكرة ، حيث يقف الالّعب و القدمان متباعدتان أوسع من احلوض والرّكبتان 
أس  يكون عموديا على مستوى الكتفني وتوجيه منثنيتان قليال ، و تشّكالن زاوية قائمة تقريبا  مع احلوض،  الرّ

النَظر إىل املنافس  والذراعني متباعدتني عن بعضهما مبسافة حوايل اتساع الكتفني و ممدودتان لألمام و مائلتان 
  3.لإىل األسف

 طريقة إستقبال اإلرسال تبني  15صورة رقم 
  :أهمية االستقبال . 2. 2. 2

                                                             
  .71-.37، ص   ذكره مرجع سبق: علي مصطفى طه  - 1
 .108، ص ذكره مرجع سبق: سعد محاد اجلميلي - 2
 .71-.37، ص   ذكره مرجع سبق: علي مصطفى طه  - 3
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ا و حىت يعترب الّدفاع عن اإلرسال من املها   ائرة فمنذ نشأ رات الّدفاعية ذات أمهية كبرية يف الكرة الّط
عت و تتابعت طرق استقبال الكرة سواء بالكتفني أو الّذراعني، بعد أن كانت تؤدى من  وقتنا احلاضر ، تنوّ

وتؤدى باستخدام الّسطح " BEGGER"األعلى أصبحت طريقة متبعة بالّذراعني من األسفل يطلق عليها 
                  1.خلي للّساعدين، و ذلك لضمان استالم الكرة بطريقة جيدة و توصيلها لزميل و بدون حدوث أخطاءالّدا
  )PASSE:(التّمرير . 3. 2

هو استالم الكرة باليدين أو بيد واحدة من اعلي ومن األسفل بتوجيهها لألعلى مع تغري اجتاهها بدون استقرارها 
  2.علي اليدين

ــريرأنو . 1. 3. 2 ــــ   :اع التمـ
ــمرير من األعلى. 1. 1. 3. 2   :التـــ

هو األكثر استخداما يف اللعب للمسافات القصرية واملتوسطة أو الطويلة أو يف عملية اإلعداد أو استقبال الكرات 
  .القوية والسريعة ومن بني أنواع التمرير من األعلى

ــرير من األعلى إلى األمام. 2. 1. 3. 2   :التمــ
دي بتقدمي احدي القدمني عن األخرى مبسافة صغرية بينما تثين الركبتني قليال ومييل اجلذع إيل األمام باتزان وتثين تؤ 

الذراعني من مفصل املرفقني ويوضعان جبانب اجلسم أما اليدين فتكونان متجاوزتني أمام الصدر األصابع منتشرة 
من الكرة وعند وصول الكرة إيل ارتفاع قريب من مستوي  وممتدة بارختاء حبيث تكونان شكل كرويا أوسع قليال

الرأس تتحرك اليدان إيل األعلى الستقبال الكرة وعند مالمستها األصابع تقوم الذراعان حبركة رجعية خفيفة متهيدا 
  .لتوجيهها  يف االجتاه املطلوب  

  :التمرير إلى الخلف . 3. 1. 3. 2
على إيل األمام مع مالحظة مد الذراعني اعلي قليال من الوضع األصلي تؤدي باجناز نفس وضعية التمرير من األ

وعند وصول الكرة فوق الرأس يقوم حبركة تقوس مناسبة مع قذف الكرة إيل اخللف وعند ملسها متتد مفاصل 
  3.اجلسم خلف الكرة

ــرير مع الدحرجة . 4. 1. 3. 2   :التمــ
صابع اليدين وتستعمل يف حالة الوضع الصحيح إلسالم الكرة بأ اخذيف حالة التأكد من  اتتستخدم هذه التمرير 

الكرة منخفضة القريبة من الشبكة أو البعيدة عن الالعب حيث يتحرك الالعب بالقدم القريبة للكرة بأخذ خطوة  
املنخفضة،وميكن أداء هذا النوع من  اتكبرية حىت يصل إيل وضع أسفل الكرة حيث يتمكن من أداء التمرير 

                                                             
  121.، ص1996ف، بريوت، لبنان، ، منشورات مؤسسة املعار حول الكرة الطائرة: خمتار سامل - 1
  108، ص ذكره مرجع سبق:  سعد محاد اجلميلي - 2
  30.-29م، ص 1964دار العلم للماليني، بريوت،  ،الكرة الطائرة المبادئ األساسية:  حسني عبد اجلواد  - 3



 متطلبات العب الكرة الطائرة الحديثة                                الثاني                             الفصل 
 

52 
 

ير مع الدحرجة للجانب أو اخللف فهذه املهارة تتميز خبصوصيتها فيجب تفادي عامل اخلوف وخصوصا التمر 
  1.لدي الناشئ

ــرير من األسفل. 5. 1. 3. 2   :التمـــ
تستخدم الستقبال الكرات الساحقة أو ضربات اإلرسال بأنواعها يؤدي باختاذ نفس الوضعية السابقة للتمرير مع 

امان متوازيا و متالصقان وأصابع احدي اليدين مستقره يف راحة اليد األخرى ،يف اليدين سويا حبيث يك ون اإل
حلضه االستقبال متد الساق مع اجلسم ومن اعلي المتصاص قوة صدمة الكره ، وتضل الذراعان مفروقتان 

  2وملتصقة  يبعضها

  :أهّمية التّمرير. 2. 3. 2
ائرة ف جناح الفريالتّمرير هو األساس يف لعب الكرة الّط و  ق على مدى قدرة العبيه يف السيطر       ، حيث يتوّق

  3.التّحكم وتوجيه الكرة يف كل االجتاهات و بطريقة صحيحة و قانونية
مسة اهلامة اليت جيب أن تتقن إتقانا تاما ، األمر الذي يؤدي  لوصول  و التّمرير من األعلى باألصابع ، هي الّل

ميل بطريق   4.ة متّكنه من إحراز نقطة أو كسب إرسالالكرة إىل الزّ

  

  

  

  

  

  

  

  أداء التمرير من األعلى طريقة تبني16صورة رقم 

  :الضرب الّساحق. 4. 2

                                                             
  .84،ص ذكره مرجع سبق: علي مصطفى طه - 1
  .40، ص1990، ترمحة فريق كمونة،  مطبعة بغداد، سنة ياضي للكرة الطائرةسلسلة اإلكتشاف الر : كلني اكسرون، فراش سكافس  - 2
 .84، ص1994، مصر، 2، دار املعارف، اجلزءالكرة الطائرة: زينب فهمي و آخرون - 3
  .69، ص ذكره مرجع سبق: حممد سعد زغلول،حممد لطفي السيد - 4
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هو ضرب الكرة بطرق خمتلفة، من فوق حافة الشبكة، حنو ملعب اخلصم وبإحدى الذراعني، حيث أن قوة القفز 
  1.كفاءة وتدريبا جيدالعمودية تعترب من مميزات هذه املهارة، واليت تتطلب  

  :أهميـــته. 1. 4. 2
اهلدف من الضرب الساحق يف لعبة الكرة الطائرة هو احلصول علي نقطة من نقاط املباراة أو احلصول علي 

وتتطلب هذه املهارة نوعية معينة من الالعبني يتميزون بسرعة البديهة وحسن التصرف والثقة بالنفس اإلرسال، 
الت الرجلني والسرعة احلركية الفائقة والرشاقة والقوة االنفجارية العالية يف الوثب وارتفاع القامة وقوة عض

  2.والضرب
  :أنواع الّسحق. 2. 4. 2

  :وهي) خط الدفاع ( ومن عمق ) خط اهلجوم ( ينفذ بعدة حماور وبطرق خمتلفة، وعلى امتداد الشبكة 
 ).الضربة الساحقة ( اهلجوم الساحق املواجه  .1
 ).السريع ( ق اخلاطف اهلجوم الساح .2
 .اهلجوم الساحق بالدوران .3
 .اهلجوم الساحق بالرسغ .4
 ).اللولب ( اهلجوم الساحق باخلداع  .5
 ).اخلطايف ( اهلجوم الساحق اجلانيب  .6

  :العوامل المؤثرة في الهجوم الساحق. 3. 4. 2
  :رة اهلجوم الساحق بعدة  عوامل هياتتأثر مه
 .يف زاوية حادة مع حائط الصد كلما كانت نسبة جناحه أكرب مكلما كان اهلجو :زاوية الهجوم الساحق .1
كلما زادت املسافة بني املهاجم وحائط الصد للفريق املنافس كلما  كانت نسبة جناح اهلجوم   :المسافة .2

 .الساحق أكرب
 - كلما كانت الكرة موجهة حنو نقاط الضعف يف الفريق املنافس، فيما خيص حائط الصد      :التوجيه .3

 .كانت نسبة جناحها أكرب  -، الالعب الضعيفالفراغ
كلما كان اإلعداد سريعا، وسرعة حركة املهاجم وحركة الذراع الضاربة سريعة، كلما كانت نسبة : السرعة. 4

  3.النجاح أكرب
  
  

                                                             
  .204، ص ذكره مرجع سبق: سعد محاد اجلميلي - 1
 .112، ص  ذكره مرجع سبق: طه  علي مصطفى - 2
  .204، ص ذكره مرجع سبق: محاد اجلميلي - 3
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  أداء الضرب الساحق  طريقة تبني 17صورة رقم 

  le block :الصد. 5. 2
من الشبكة، إلعرتاض الكرة القادمة من املنافسني، وذلك بالوصول أعلى من احلافة   هو حركة الالعبني القر 

العليا للشبكة، ويسمح فقط لالعيب الصف األمامي بتكملة الصد؛ أي عندما تلمس الكرة بواسطة القائم 
فات موع األساسية النّواة الّصد يعترب، 1بالصد  الوثب طريق عن  مللعبا عن للّدفاع الفريق ا يقوم اليت التّصرّ

  2.قليال األمام إىل عاليا الّذراعني مد مع إرتقاء أقصى إىل
  : أهميــته. 1. 5. 2
  .من املهارات األساسية يف عملية الدفاع عن امللعب ديعتربا لص-   
  .إحباط عزم الفريق املنافس -   
  .امتصاص قوة الضربة الساحقة -   
  3.نافستستخدم كمهارة هجومية ضد الفريق امل-
ـــد. 2. 5. 2     :أنواع حائط الصـــ
  .الصد اهلجومي الكرة توجه مباشرة حنو اخلصم  -
  . الصد الدفاعي الكرة تصد من طرف الالعبني لكي تبقي يف منطقة اخلصم -
  . الصد الفردي يتصدي العب فقط للهجوم -
  1.الصد اجلماعي العبني أو ثالثة يتصدون مع بعض للكرة أثناء اهلجوم -

                                                             
  .35، ص  ذكره مرجع سبق: اإلحتاد الدويل للكرة الطائرة - 1
 . 94، ص ذكره مرجع سبق: حسن عبد اجلواد - 2
 .137، ص ذكره مرجع سبق: علي مصطفى طه - 3
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  :العوامل المؤثرة في حائط الصد. 3. 5. 2
 .إن دقة التوقيت والوثب الصحيح يؤديان للوضع اجليد لليدين أثناء إقامة حائط الصد .1
إن أمهية تكوين حائط الصد بأكثر من العبني هي زيادة املسطح الذي تشغله أيدي الالعبني، فتكون  .2

 .فرصة صد الكرة أكرب
حائط الصد بأكثر من العب خاصة حائط الصد بثالثة العبني يف ذلك  يراعى عدم املبالغة يف استخدام .3

 2.تقليل ونقص لعدد الالعبني الالزمني لتغطية باقي امللعب
  :ومن أكثر التنقالت أمهية عند إجراء حائط الصد مايلي 

   حبيث تواجه القدمان الشبكةاخلطوة الثابتة. 
 اخلطوة املتقاطعة/ اخلطة اجلانبية. 
  3.تقاطعة عند البدءاخلطوة امل 

  أداء حائط الصد بثالث العبني طريقة تبني 18صورة رقم 
  : )(la preparationاإلعداد . 6. 2

         ونعين به إعداد أو جتهيز أو حتضري الكرة لالعب املهاجم، مستخدمني يف ذلك املهارة املالئمة   
ا عادة ما تستخدم ويف احلقيقة فإنه معظم أنو  ،أو املناسبة لتنفيذ هذا العمل ّ اع اإلعداد اليت تنفذ جند أ
أس   To backأو من األعلى للخلف   Over Head Pass For wordالتمرير من أعلى  فوق الرّ

                                                                                                                                                                                              
 .51، ص 1986 ، دار الفكر العريب ، القاهرة )قانون -خطط–مهارات (الكرة الطائرة : محدي عبد املنعم  - 1
  .30،  ص 1990، الكرة الطائرة: جورج اسكندر وآخرون - 2

3  - Marc Paolini: les fondamentaux du volley,entrainement, technique, et tactique, 
amphora,paris,France, p 70. 
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word بالّساعدين(، ولكن هذا ال مينع أنّه يف أحيانا أخرى قد نلجأ إىل استخدامه من األسفل(For 
earm pass  دف إعداد الكرة   .1وذلك كله 

  :أهّمية اإلعداد . 1. 6. 2
ائرة ، و هي اخلطوة اليت يرتكز عليها املهاجم    مهارة اإلعداد من املهارات الّضرورية اهلامة يف الكرة الّط

للحصول على نقاط يف املباراة ، و يعتمد اإلعداد كليا على التمرير من األعلى  فإجادة التمريرات العلوية يساعد 
و يعترب اإلعداد من أكثر مواقف اللعب احلساسة و املهمة حيث يتوقف عليه هجوم . على أداء اإلعداد اجليد 

يئة العبيهم   على إجادة أنواع اإلعداد يف مجيع مواقف اللعب  بني  الفريق و طريقة أدائه ، و لذا جيب على املدرّ
  2.املختلفة

  :أنواع اإلعداد. 2. 6. 2
 .ة الشبكةم فوق مستوى حاف2اإلعداد العايل األكثر من  .1
 .م فوق حافة الشبكة2-0.50اإلعداد املتوسط اإلرتفاع من  .2
 .م فوق مستوى حافة الشبكة0.50-0.30اإلعداد املنخفض اإلرتفاع من  .3
م من الشبكة ويكون منخفضا ومتوسط اإلرتفاع من حافة 1.5أقل من اإلعداد قصري املسافة عن املعد  .4

 .الشبكة
م من الشبكة ويكون منخفضا ومتوسط اإلرتفاع وعاليا 3-1.50اإلعداد متوسط املسافة عن املعد من  .5

 .من حافة الشبكة
م من الشبكة ويكون منخفضا ومتوسطا وعايل اإلرتفاع من 3اإلعداد الطويل املسافة عن املعد أكثر من  .6

 .حافة الشبكة
 3.اإلعداد بعيد املسافة عن الشبكة ويستخدم عادة إىل خط الدفاع .7

                                                             
 .3م ،ص2004، اإلسكندرية، مصر، 2، املكتبة املصرية،طالعقل المفكر للفريق-ة الطائرةصانع األلعاب في الكر : زكي حممد حممد حسن  - 1
 139،ص ذكره مرجع سبق: علي مصطفى  طه - 2
  .157، ص ذكره مرجع سبق: سعد محاد اجلميلي - 3
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  اللياقة البدنيةو  ماهية اللياقة. 1
ا  AAHPERDعرف اإلحتاد األمريكي للصحة  والرتبية البدنية والرتويح  تلك احلالة " كلمة اللياقة على أ

ا الفرد أداء عمل ما ، أما مفهوم اللياقة البدنية حسب ما صدر عن اإلحتاد "اليت تصف الدرجة اليت يستطيع 
ا الق AMAاألمريكي للطب  ودرجة اللياقة  -درة العامة على للتكيف واإلستجابة اإلجيابية للجهد البدين أ

  1.البدنية تعتمد على احلالة الصحية للفرد وتكوينه اجلسماين مبا يف ذلك ما يقوم به من أنشطة بدنية خمتلفة

عقلية،النفسية، اإلجتماعية وميكن القول أن اللياقة البدنية هي وجه من أوجه اللياقة الشاملة، اليت تشمل اللياقة ال
وغريها من اللياقات، وهي تعين سالمة أجهزة البدن العصبية، العضلية واجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي واألعضاء 

  .الداخلية والقوام اجليد ومقاييس جسمية متناسقة وخلو اجلسم من األمراض
  اللياقة البدنية لالعب الكرة الطائرة. 2

  إخل...ب الكرة الطائرة مقارنة مع األلعاب اجلماعية األخرى مثل كرة القدم، السلة، اليدبالرغم من مساحة ملع
  .إال أن هذه اللعبة تتطلب مستوى عاليا من الياقة البدنية واملهارية

فاللياقة البدنية لالعب الكرة الطائرة هي قدرة الالعب على التكيف مع التدريبات املعطاة له جبميع أشكاهلا 
إىل حالته الطبيعية بأسرع وقت ممكن بعد اإلنتهاء ممن اجلهد املبذول وهذا ما يؤكد عيه كل من رادا  والعودة

RADDA وفرو نرFRÖHNER   وسوريSOURE  بصفة أن اللياقة البدنية يف الكرة الطائرة
عودة إىل احلالة قدرة اجلسم على التكيف مع التدريبات ذات الشدة والكثافة العالية، والقدرة على ال" خاصة هي 

  2".الطبيعية بسرعة

  في الكرة الطائرة اإلعداد البدني. 3
  مفهوم اإلعداد البدني. 1. 3

يقصد به كل اإلجراءات والتمرينات املخططة اليت يضعها املدرب، ويتدرب عليها الالعب ليصل إىل قمة لياقته 
  3.ل، قوة، سرعة، رشاقة ومرونةالبدنية، ويهدف اإلعداد البدين إىل تطوير الصفات البدنية من حتم

  :يعترب اإلعداد البدين أحد عناصر اإلعداد الرئيسية وأوهلا يف فرتة اإلعداد وجند نوعني من اإلعداد البدين
  4.إعداد بدين خاص –.  إعداد بدين عام

  
                                                             

 .22-20، ص 2000مصر،، منشأة املعارف، اإلسكندرية، المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية: إبراهيم أمحد سالمة - 1
 1997، ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصراألسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقويم: حممد صبحي حسنني، محدي عبد املنعم - 2

  .21ص 
3  -  Taelman,simon(j): football, performance, ed amphora, paris, 1991, p 53. 

 .70،ص 1990، باإلسكندرية، مصر، 2، دار املعاريف، طتدريب واإلعداد البدني في الكرة القدمال: أمر اهللا أمحد البساطي - 4
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  اإلعداد البدني العام . 1. 1. 3
ميثل رياضة بسيطة خاصة بتطوير الصفات البدنية هو التطور اجليد للصفات احلركية بدون توجه إىل رياضة معينة و 

اهلامة للرياضي الذي خيضع طيلة هاته املرحلة لتمرينات موجهة لتطوير الصفات احلركية، املقاومة    القوة، 
  .إخل...املرونة

ويسمح لنا هذا النوع من التحضري البدين من الدعم وتقوية عمل األجهزة العضلية واملفصلية وكذا األجهزة 
  1.)اجلهاز الدوري التنفسي واجلهاز العصيب (الفيزيولوجية

  2.وهلذا يعترب اإلعداد البدين العام األساس الذي تعتمد عليه كافة التدريبات اخلاصة بلعبة الكرة الطائرة

  الخاص اإلعداد البدني. 2. 1. 3
واإلعداد  ،داد البدين اخلاصقدرات بدنية معينة دون غريها ويف مراحل تدريب معينة هو اإلعإن الرتكيز على 

ا لكل مهارة من مهارات الكرة  البدين اخلاص بلعبة الكرة الطائرة يعين جمموعة التدريبات اليت ختتلف يف حمتويا
  .الطائرة وختدم نوع النشاط املمارس

ءة البدنية اإلعداد البدين اخلاص يعمل على حتسني األداء املهاري واخلططي، حيث أن الالعب الذي ميتلك الكفا
ال يتأثر بكثرة التكرار يف أداء املهارات املختلفة، وميكن مالحظة ذلك بتأخر ظهور التعب عليه فمثال يستطيع 
الالعب يف الكرة الطائرة تنفيذ الضربات الساحقة والصد والدفاع من امللعب واإلعداد من الوثب وغريها من 

ن العب الكرة الطائرة أن يتميز بسرعة التحرك وسرعة رد الفعل املهارات أثناء اللعب يف املباراة فهذا يتطلب م
ومن هنا يتوجب إعداد الالعب إعدادا بدنيا ومهاريا وإختيار التمرينات اخلاصة اليت حتقق هذا ، وقوة يف الرجلني

  .الغرض
  أهمية اإلعداد البدني الخاص. 3. 1. 3

  :إىل عدة أسباب نذكر منها مايلي اخلاص بلعبة الكرة الطائرة اإلعداد البدين تعود أمهية
رار املباراة ملا يزيد عن ساعتني، فهذا عدم إرتباط لعبة الكرة الطائرة بزمن معني مما يرتتب عليه إستم .1

 .يتطلب من الالعب لياقة بدنية عالية وخصوصا عنصر التحمل
تطلب من الالعب درجة رعة التغري يف اللعب من الواجبات اهلجومية إىل الواجبات الدفاعية والعكس، يس .2

 .عالية من السرعة وسرعة رد الفعل
 .حيتاج العب الكرة الطائرة ألداء مهارات الضرب الساحق والصد عنصر اللياقة والقوة املميزة بالسرعة .3
 .تاج ضربات اإلرسال وخصوصا إرسال التنس واخلطايف إىل قوة يف الذراعنيحت .4

                                                             
1  - Pradet Michel: La Préparation Physique Collection Entraînement, INSEP, 
publication, Paris, 1997, P122. 

 .256، ص 1996طباعة، عمان، األردن، ، دار الفكر للموسوعة الكرة الطائرة الحديثة:  أكرم زكي خطايبة - 2
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 .بع اليدين والرسغني ومفاصل الكتفنيالتمرير من األعلى يلزم مرونة يف أصا ءألدا .5
 .لتنفيذ املهارات اليت تطلب الدوران والدحرجة والسقوط والغطس درجة عالية من الرشاقة واملرونة والسرعة .6
  1.حتتاج مهارات الدفاع عن اإلرسال والدفاع عن امللعب قوة حتمل عضلي .7

  عناصر اللياقة البدنية.  4
  :المداومة . 1. 4

2"اجلسم على املقاومة ضد التعب أثناء تنفيذ مترينات رياضة طويلة املدى درةهي ق" هاري حسب 
  

ا القدرة النفسية والبدنية اليت تأخذ الرياضي ملقاومة التعب " نيك وحسب    3".يعترب بصفة عامة أ

  :القوة العضلية.  2. 4
العضلية إحدى مكونات اللياقة  مقاومات خارجية أو مواجهتها، وتعترب القوةعلى العضالت يف التغلب  قدرةهي 

البدنية املهمة اليت يتوقف عليها معظم أداء املهارات يف الكرة الطائرة، فالضرب الساحق والصد وعملية الدفاع عن 
امللعب كلها حتتاج إىل قوة عضلية كافية ألدائها لذا جيب اإلهتمام بتطوير القوة العضلية وإعدادها اإلعداد الكايف 

  4.ة الطائرة مبستوى عايل من املهارةلدى العب الكر 

البدنية أمهية يف الكرة الطائرة، وإن كان  من أكثر القدرات  Strength Explosiveوتعترب القوة املتفجرة 
ا أهم القدرات على اإلطالق   5.يرى البعض وهم ليسوا بقليل أ

  :المرونة . 3. 4
ا تعرف مدى وكذلك مدى احلركة  ألوسعحركة  أداءالعب على مدى ممكن ملفصل معني أو كفاءة ال أقصى"  بأ

حركات باختالفات   أداءومن مث تعد قدرة الفرد على " جمموعة متعاقبة من مفاصل اجلسم املختلفة  أومفصل  يف
 .جماالت احلركة عند تنمية درجة املرونة لالعب أو جمموعة املفاصل العاملة  يفكثرية 

احمليطة به  واألربطةدرة على الوثب حيث انه كلما زادت مرونة املفصل والعضالت الق يفكبري   أثراكما أن للمرونة 
الضرب الساحق والقيام  أثناءواهلبوط وكذلك  ءاالرتقاحيث يزداد العبء الواقع على املفصل أثناء  اإلصابةمن 

  يفوكذلك مرونة مفصل الكتفني ورسغ اليد واملرفق تساعد , مع الوثب  اإلعداد أوبالصد 

                                                             
 .258، ص  ذكره مرجع سبق: أكرم زكي خطايبة - 1
 197، ص 1994، دار الفكر العريب، إختبار األداء الحركي: حممد حسن علوي، حممد نصر الدين رضوان - 2
  127، ص 1987توزيع، بغداد، ، دار الكتابة للطباعة والنشر والعلم التدريب الرياضي: قاسم حسن حسني، عبدو علي نصيف - 3
 .261سابق، صالاملرجع :  أكرم زكي خطايبة  - 4
 .115، ص  ذكره مرجع سبق: حممد صبحي حسنني، محدي عبد املنعم - 5
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للمفاصل املعينة  احلركيوكذلك الصد فكلما زاد املدى  واإلعدادالساحق  واإلرسالملية توجيه الضرب الساحق ع
موعة العضلية العاملة على هذه املفاصل  إىلذلك  ؤديلالعب الكرة الطائرة ي تقوم هذه  وبالتايلاستثارة ا

 .القوة املطلوبة  بإنتاجالعضالت 
بدرجة مرونة اجلسم  دتتحد األنشطةالكثري من  يفضرورية للكرة الطائرة ففاعلية الفرد املكونات ال إحدىواملرونة 
  1.مرونة األقلمفصل معني والشخص ذو املرونة العالية يبذل جهدا اقل من الشخص  مرونةو أالشاملة 

  :الرشاقة.  4. 4
رشاقة مبدئيا على القوة، سرعة رد وتعتمد ال ،2إن الرشاقة هي القدرة على تغيري إجتاه اجلسم أو أجزائه بسرعة

  3.الفعل، السرعة احلركية والتوافق العضلي العصيب

ا صفة مركبة تتكون من دقة احلركة وتوقيتها يف اهلواء مع املقدرة على تغيري التوافق " وكما يعرفها أبو العالء  بأ
  4.احلركي تبعا لتغري الظروف اخلارجية

ن أنسب التعاريف احلالية ملفهوم الرشاقة يف عملية التدريب الرياضي إذ يرى أن م"هرتز"ويعترب التعريف الذي يقدمه
  : الرشاقة هي

  .القدرة على إتقان التوقفات احلركية املعقدة -
 .القدرة على السرعة وإتقان املهارات احلركية الرياضية -
 5.ةالقدرة على تعديل سرعة األداء احلركي بصورة تتناسب مع متطلبات املواقف املتغري  -

  :السرعة.  5. 4
تفهم من السرعة كصفة حركية قدرة اإلنسان على القيام باحلركات يف أقصر فرتة زمنية ويف ظروف معينة 

 6.ويفرتض يف هذه احلالة أن تنفيذ احلركة ال يستمر طويال

ا تلك اإلستجابة الناجتة عن  التغري السريع للعضلة بني حوتعرف السرعة  ال الرياضي بأ الة اإلنقباض وحالة يف ا
  .اإلرختاء، وهي تعرب عن مدى اإلستجابة العصبية وتوافقها مع اإلستجابة العضلية بزمن مناسب ألداء احلركات

                                                             
   23/12/2011 16:51 المتطلبات البدنية لالعب الكرة الطائرة: حسني سبهان - 1

http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=63&t=396  
2  - McCloy,C.H,and Young, N.D, tests and measurement in health and physical 
education, 3rd ed, applenton- centuray, 1954, p 82. 

 .118ص  1995، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دليل القياسات الجسمية وإختبار األداء الحركي: حممد إبراهيم شحاتة، حممد جابر بريقع - 3
 .7، ص 2008، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي: أبو العالء عبد الفتاح - 4
 .13، ص 2002، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، المهارات الرياضية: مفيت إبراهيم محادة - 5
 .48، ص 1984اجلماعية، بغداد،  ، املطبعةمكونات الصفات الحركية: قاسم حسن حسني، وقيس ناجي عبد اجلبار - 6
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  :اإلعداد التكنيكي والتكتيكي.  5
من خالل اإلعداد التكنيكي جيب االقتصاد يف استخدام القدرات البدنية لالعب إلتقان النواحي الفنية للمهارة 

جيب التدريب على تعلمها يف ظروف خاصة تناسب النشاط املمارس، وجو املنافسة مع اإلرتقاء يف التدريب  وكذا
ملستوى السرعة والتحمل حبيث يرتفع معها املستوى اخلططي، وعلى هذا األساس جيب أن يرتبط اإلعداد البدين 

كذلك جيب أن يرتبط اإلعداد املهاري واخلططي  بتطوير وتنمية التوافق لألداء املهاري الصحيح بالرشاقة واملرونة و 
  .كوحدة كاملة، كما وجيب تنمية كل مهارة بطريقة تستخدم يف مواقف خططية معينة

  :اإلعداد العقلي.  6
ففي  إن التدريب والتعليم الذهين عنصر أساسي وجزء ال يتجزأ من العملية التدريبية والواجبات الرئيسية لالعب

اج الالعب إىل متطلبات عقلية عالية باستمرار حيث جيب على الالعب أثناء التدريب رياضة املنافسات حيت
اإلعتماد على النفس يف اإلرتقاء املستمر مبستواه، وعليه أن يفكر بطريقة مبدعة ويكون لديه القدرة على التصور 

ب لتطوير النواحي املستقل ورأي خططي مميز وكذلك جيب أن يكون هناك تعاون متبادل بني الالعب واملدر 
  .املهارية للعب والقدرة على تقييم التدريب ومستواه

  :اإلعداد النفسي والتربوي.  7
إن لإلعداد النفسي والرتبوي أمهية ودورا كبريا يف املباريات الرياضية ويعترب عملية تربوية هلا التأثري الكبري على 

على املدرب اإلهتمام باإلعداد املتكامل لالعب أو  جناح الفريق، ولضمان جناح عملية التدريب وجناح الفريق
الفريق فإلعداد ال يشمل اإلعداد التكنيكي والتكتيكي واإلعداد البدين وإمنا جيب أن يشمل أيضا اإلعداد 

ا مرتبطة ارتباط قويا مع العناصر  االنفسي والرتبوي الذي يعمل على حتسني النواحي النفسية واإلرادية أل
أو بأخرى،     كان هناك إمهال جبانب من هذه اجلوانب فيؤثر كل منها على اآلخر بصورة   الذكورة فإذا

اليت تساعد على  ةولتحسن الصفات النفسية واإلرادية لدى الالعبني جيب على املدرب باألساليب املتنوع
  1.ة من قبل املدربإعداد الالعبني إعدادا نفسيا جيدا من خالل إدراج ووضع هذه املهام يف الوحدة التدريبي

                                                             
 314 -287، ص  ذكره مرجع سبق: أكرم زكي خطايبة - 1
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  الدراسة الميدانيةخطوات سير 

 :الدراسة االستطالعية -1

والتعرف على الالعبني الذين ستطبق عليهم كل من  الدراسةللوقوف على الظروف اليت سيتم فيها إجراء 
ولني عنهم، ومن أجل القياسات اجلسمية واالختبارات البدنية، وكذا مالحظة مدى استعداد الالعبني واملسؤ 

التعرف بصفة جيدة على حيثيات اجلانب التطبيقي قبل الشروع يف الدراسة امليدانية قمت بإجراء دراسة 
  :استطالعية للنوادي املراد العمل معها بغية

 التعرف على صعوبات اليت ميكن أن تواجهين أثناء العمل. 
 ختباراتاملدة احملتملة اليت ميكن أن تستغرقها القياسات واال. 
  املختربين ( التعرف على الالعبني.( 
 معرفة أوقات تدريبات الفريق، ومقابالته الرمسية حىت ال يكون تداخل يف العمل. 
 أخذ الفكرة احلقيقية على الواقع الرمسي للنادي من حيث الوسائل اليت ميلكها وكذا مكان التدريب. 

 :مجاالت الدراسة -2

 : المجال المكاني -2-1

بالقاعة املتعددة   SARAB واإلختبارات البدنية لفريق)  ةاألنثروبومرتي( اء القياسات اجلسمية إجر  مت
  .بسكرة - بن عبدونا -خالدي حممد الرياضات 

 :المجال الزماني -2-2
ال الزماين  ة وكذا املدة اليت استغرقتها الدراسة، ولقد كانت االنطالقة مع إجراء الدراسة االستطالعي لدراسةلميثل ا

اية شهر جانفي  ، مع بداية مجع املعلومات اخلاصة 2012حتديد املوضوع حتديدا دقيقا وطرح اإلشكالية مع 
  .2012أفريل  26إىل غاية  2012فيفري  14باجلانب النظري، أما مرحلة البحث امليداين فكانت بداية من 

  :المجال البشري -2-3
ندرج ضمن الدراسات املورفولوجية واملتمثل يف األمناط والذي يوضوع ملاطبيعة حيث أن  الدراسةوهو ميثل جمتمع  

اجلسمية وعالقتها ببعض الصفات البدنية لدى العيب الكرة الطائرة صنف أكابر لوالية بسكرة، وبالتايل فإن جمتمع 
  : كالتايل  يف والية بسكرة والذين يتوزعون  2مجيع العيب األندية اليت تنشط يف القسم الوطين هو الدراسة

  
  

  عدد الالعبين  المستوى  النادي  البلدية
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  12  2وطين   USBإحتاد بسكرة   بسكرة
  12  2وطين  SARABسراب بسكرة 

  12  2وطين  IRBEKإحتاد القنطرة   القنطرة
  36  المجموع
  أفراد جمتمع الدراسة يبني  01جدول رقم 

  :عينة البحث ويكفية إختيارها -3

 1اليت خيتارها العينةباحث لبحثه واإلجراءات اليت يستخدمها ستحدد طبيعة إن األهداف اليت يضعها ال
القسم الوطني  -    SARABسراب بسكرة  ولبلوغ األهداف املسطرة سالفا مت إختيار حالة من العيب نادي

  : إىل هذه احلالة حيث يعود سبب إختيار  - الثاني

 OPTOيستطيع استعمال األجهزة مثل  بعد املسافة، مع وجود أستاذ واحد على مستوى القسم -
JUMPونظرا النشغاالته واستحالة أخذ اجلهاز ملكان أبعد ،.  

ارا كان من الصعب مجعهم -   .باإلضافة إىل أن مواعيد التدريب كانت ليال، والالعبني منشغلني 

  .IRBEKأدى هذا إىل االستغناء عن فريق إحتاد القنطرة * 

عدة مشاكل أمهها عدم انضباط الالعبني وعدم حضورهم يف موعد ألخذ له   USBفريق إحتاد بسكرة  -
  .القياسات األنثروبومرتية أو اإلختبارات البدنية مما استحال العمل معهم

 ونميز يتالعبني من نفس النادي ماعدا عنصرين بداعي اإلصابة واليت  10على جمموع  الدراسةوقد إشتملت   
س كبري يف الطول، حميط العضد، حميط الساق وعرض العضد، جتانس سنة، جتان 2.9 ±24.9مبتوسط عمر 

ا تتميز باختالف كبري يف كل من ثنية  متوسط يف كل من الوزن، عرض الفخذ وثنية لوح الكتف، يف حني أ
  .خلف العضد، ثنية العظم احلرقفي وثنية مسانة الساق

  

  

 :الدراسةالمنهج المتبع في  -4

                                                             
 .19، ص 1993، دار احلكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراق، طرائق البحث العلمي ومناهجه: وجيه حمجوب - 1
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إن املعرفة الواعية مبناهج البحث العلمي " مناهج البحث العلمي " كالتقدمي لكتابه   يقول عبد الرمحان بدوي يف
متكن الباحثني من إتقان البحث، لذلك فتقدم البحث العلمي رهني باملنهج، وهو يرى أن كلمة منهج حبث تعين 

تعترب إشارات عامة  طائفة من القواعد العامة املصوغة من أجل الوصول إىل احلقيقة يف العلم وهذه القواعد
ا الباحث أثناء حبثه وله مطلق احلرية يف تعديلها مبا يتالءم وموضوع حبثه اخلاص   .1وتوجيهات كلية يهتدي 

وعيه فإن طبيعة املشكلة هي اليت حتدد املنهج املعتمد يف البحث، ومبا أن اهلدف من الدراسة هو معرفة العالقة 
ض الصفات البدنية يف الكرة الطائرة فإن استخدام املنهج الوصفي بأسلوب اإلرتباطية بني األمناط اجلسمية ببع

  .الدراسات اإلرتباطية ملالئمته مع طبيعة املشكلة املراد دراستها

حيث أن املنهج الوصفي يعرف على أن الدراسة الوضعية ال تقف عند جمرد مجع البيانات واحلقائق،بل تتجه إىل 
نات وحتليلها وتفسريها واستخالص داللتها وحتديدها بالصورة اليت هي عليه كميا تصنيف هذه احلقائق وتلك البيا

ائية ميكن تعميمها دف التوصل إىل نتائج     2.وكيفيا 

واستخدام الدراسات الرتابطية قائم على حتديد إىل أي مدى تتفق التغريات يف عامل معني مع التغريات يف عامل 
العالقات القائمة بني املتغريات مع بعضها البعض ارتباطا تاما أو ارتباطا  آخر، أيضا التعرف على حجم ونوع

جزئيا موجبا أو سالبا، إن الدراسة اإلرتباطية تصف بتعبريات كمية درجة اتصال املتغريات، ويعرب عن مقدار 
مقياس معني ترتبط العالقة مبعامل االرتباط فإذا وجدت عالقة بني متغريين فإن هذا يعين أن درجات األفراد على 

بدرجات األفراد على مقياس آخر، حيث ميكننا تقدير العالقة بني متغريين فإذا كان االرتباط بينهما عاليا فإن 
، وإذا مل يكونا مرتبطني فإن معامل االرتباط الذي حنصل عليه )1-(أو ) 1(+معامل االرتباط يكون قريبا من 

  .3غريين ازدادت دقة التنبؤات اليت تقوم على هذه العالقةيقرتب من الصفر وكلما ازداد ارتباط املت

  

  

  

  :أدوات جمع البيانات   - 5  

                                                             
 .9، ص 1968، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، مناهج البحث العلمي: عبد الرمحان بدوي - 1
، ص 1998، املكتب اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية: حممد شفيق زكي - 2

109. 
، طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجاالت التربوية، النفسية والرياضية :إخالص حممد عبد احلفيظ، مصطفى حسني باهي - 3

  . 98-97، ص 2002، مصر اجلديدة، 2تاب للنشر، طمركز الك
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يعترب احملور الذي يستند إليه البحث وتوظيفه يكون قصد الوصول إىل كشف احلقائق اليت تبىن عليها الدراسة 
ا الباحث حل مشكلته مهما كانت وهي تلك األ" حيث تعترب  دوات، البيانات، عينات الوسيلة اليت يستطيع 

   1".وأجهزة 
  :وقد مت اإلعتماد يف هذه الدراسة على

  :طريقة التحليل البيبليوغرافي   -5-1
دف  تتمثل يف مجع املعلومات النظرية من خمتلف املراجع واملصادر العربية واألجنبية وكذا املواقع اإللكرتونية، 

  .علمية جديدةتكوين خلفية نظرية حول املوضوع إلعطائه صبغة 
  :القياسات األنثروبومترية وبطارية اإلختبارات البدنية . 2. 5
  :القياسات األنثروبومترية . 1. 2. 5

 قياس الطول والوزن  باستعمال اجلهاز املذكور سابقا. 
  القياسات األنثروبومرتية اخلاصة بتحديد النمط اجلسمي باستعمال حقيبةRossCraft   للقياسات

 .اجلسمية
  :عند اختيار االختبارات جيب مراعاة ما يلي :اإلختبارات البدنية . 2. 2. 5

  .-إختبار يوروفيت  –االختبارات مصادق عليها  -
  .-كرة الطائرة   –تتناسب مع طبيعة النشاط املمارس  -
  .- Illinoisإختبار  –االختبارات املتفق عليها من طرف عدد من العلماء  -
 .ث الوسائل املستخدمة واملتوفرةاإلختبارات السهلة التطبيق من حي -

  :Drop Jumpإختبار القوة اإلنفجارية  . 1. 2. 2. 5
 détente –القفز العمودي ( قياس القوة اإلنفجارية لعضالت األطراف السفلية  :الهدف من االختبار

verticale de type pliométrique accentuée  - (  
  .PCجهاز حاسوب  سم، 40بارتفاع ، منضدة  Opto Jumpجهاز  :األدوات المستخدمة

  : وصف االختبار
  .سم، والذراعني على اخلصر 40يأخذ املخترب وضع الوقوف فوق منضدة بعلو  -
  .يقوم املخترب بالسقوط على األرض مث اإلرتقاء ألعلى مسافة ممكنة، مع عدم ثين الرجلني أثناء اإلرتقاء -
  
  
  

                                                             
 .41م، ص 1986، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، مناهج البحث في التربية وعلم النفس: جابر عبد احلميد، أمحد خريي  -1
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تبني طريقة أداء   19صورة رقم  
للقوة   Drop Jumpرتباخإ

  ). 3+  2+  1( اإلنفجارية 

1 2 

3 
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  Squat Jump Leإختبار القوة اإلنفجارية  . 2. 2. 2. 5

 détente –القفز العمودي ( قياس القوة اإلنفجارية لعضالت األطراف السفلية   :الهدف من االختبار
sèche - (  

  .PCجهاز حاسوب  ، Opto Jumpجهاز  :األدوات المستخدمة
  :وصف االختبار

  . °90من وضع  الوقوف مع  ثين الركبتني بزاوية  -
  .راعني على مستوى اخلصرالذ -
  .  يقوم املخترب بالقفز ألعلى مسافة ممكنة -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 

  ). 2+  1( للقوة اإلنفجارية   Squat Jump إختبارتبني طريقة أداء   20صورة رقم 
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   Counter Movement Jumpإختبار القوة اإلنفجارية  . 3. 2. 2. 5

 détente –القفز العمودي ( قياس القوة اإلنفجارية لعضالت األطراف السفلية   :الهدف من االختبار
veticale type pliométrique  - (  

  PC.،جهاز حاسوب  Opto Jumpجهاز   :األدوات المستخدمة

  :وصف االختبار

  .من وضع  الوقوف، الذراعني على مستوى اخلصر -

  . ، مباشرة يقفز املخترب ألعلى مسافة ممكنة°90من وضع ثين الركبتني بزاوية  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 3 

 .)3+  2+  1(لقوة اإلنفجاريةل  Conter Mouvment Jumpإختبار تبني طريقة أداء  21 صورة رقم
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إختبار مرونة الجذع من  . 3. 2. 5
  :لذراعان أماماالجلوس وا

  .قياس مرونة اجلذع :الهدف من االختبار

   :األدوات المستخدمة

طاولة صغرية مصممة مبقاييس معروفة،  -
سم 35سم، عرضها 45حيث يكون طوهلا 

  .سم32وارتفاعها 

سم وعرض 55توضع فوقها لوحة بطول  -
سم، وهذه اللوحة جزؤها األمامي خيرج  45
  .سم15 رمبقدا

  .سم 50-0  حة سلم مدرج منيرسم فوق اللو  -

سم حبيث تكون عمودية على السلم املدرج ومتكن املخترب من حتريكها  30توضع فوق اللوحة مسطرة بطول  -
  .بأصابعه

  :وصف االختبار
اية أصابع يديه مع بداية اللوحة األفقيةجيلس املخترب  -   .على األرض ورجليه عموديتان على الصندوق، 
  .املخترب املسطرة ومييل جبذعه إىل األمام ألطول مسافة ممكنة، دون ثين الركبتني عند اإلشارة يدفع -
يكون الدفع تدرجييا وببطء، وعند الوصول إىل احلد األقصى ترتك األيدي ممتدة إىل حني أخذ القراءة  -

  .الصحيحة
  .تسجيل النتيجة بالسنتيمرت -
  .جل أحسن نتيجةتعطى لالعب حماولة ثانية بعد أخذ راحة قصرية وتس -
  :م 10إختبار سرعة مسافة  . 4. 2. 5

  . قياس سرعة االنطالق: الهدف من االختبار
  : األدوات المستخدمة

  .م10أقماع لتحديد املسافة  -
  .شريط قياس مرتي -
  –ميقاتيه  –جهاز قياس الوقت  -

تبين طريقة أداء إختبار المرونة من وضع   22صورة رقم  
 الجلوس
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  :وصف االختبار
  .يقف املخترب خلف خط االنطالق مباشرة يف وضع االستعداد -
م يف أقل مدة زمنية ممكنة، مع عدم  10عند مساع اإلشارة ينطلق املخترب بأقصى سرعة وحياول قطع مسافة  -

  .ختفيض السرعة عند الوصول
  .تسجيل النتائج يكون بالثواين وباألجزاء من املائة -
  :Illinois Agility Run Test إختبار الرشاقة  .  5. 2. 5

  .لرياضيا قياس رشاقة: الهدف من االختبار
  : األدوات المستخدمة 
  .أقماع، القائم بالقياس 8، ساعة إيقاف، شريط قياس مرتي،  ةغري زلق أرضية صلبة -
  :وصف االختبار 
  .يقف املخترب خلف خط االنطالق يف وضع االستعداد - 
شرة مث باجتاه بعد مساع إشارة االنطالق جيري املخترب بأقصى سرعة حبيث يدور حول القمع الذي يقابله مبا -

مث يكرر احلركة مبجرد اإلنتهاء منها يف  - zig zag –األقماع املوضوعة يف املنتصف يقوم حبركات دخول وخروج 
  .آخر قمع ، مث ينطلق حنو القمع يف الزاوية لدول من حوله دون اإلبطاء يف السرعة حىت خط النهاية

  
  
  

 الرشاقة تبين طريقة أداء إختبار  23صورة رقم  
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  : سرعة رد الفعل . 6. 2. 5
  :الفعل لألطراف العلوية سرعة رد . 1. 6. 2. 5
  .قياس سرعة رد الفعل لألطراف العلوية :الهدف من االختبار 

  .م 1، طاولة بارتفاع حوايل PC، جهاز حاسوب OPTO JUMPجهاز : األدوات المستخدمة
  :وصف االختبار 
  .م 1يوضع اجلهاز فوق طاولة متوسطة الطول حوايل  -
  . يضع املخترب يده  اليمىن وسط العارضتني -
ومن خالل النظر إىل احلاسوب توجد دائرة باللون األخضر يرتقب املخترب تغري لون الدائرة لريفع يده مباشرة،  -

  .تعاد الكرة ثالث مرات
  .تسجل أحسن نتيجة بالثانية -
  :سرعة رد الفعل لألطراف السفلية . 2. 6. 2. 5
  .السفليةقياس سرعة رد الفعل لألطراف  :الهدف من االختبار 

  .PC، جهاز حاسوب OPTO JUMPجهاز : األدوات المستخدمة
  :وصف االختبار

  .يقف املخترب وسط اجلهاز أي بني العارضتني -
من خالل النظر إىل احلاسوب توجد دائرة باللون األخضر يرتقب املخترب تغري لون الدائرة ليقفز مباشرة، تعاد  -

  .الكرة ثالث مرات
  .تسجل أحسن نتيجة بالثانية -
  
  

  

  

  

  

  

 فليةسرعة رد الفعل لألطراف الس تبين طريقة أداء إختبار  24صورة رقم    
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  :م للمداومة1200إختبار كوبر  . 7. 2. 5
  .قياس قدرة التحمل الدوري التنفسي للمخترب: الهدف من االختبار

  .أقماع لتحديد املسافة، صافرة 04أرضية غري زجلة، ساعة إيقاف،  :األدوات المستخدمة
  :وصف االختبار

اية املسافة يقف املختربين على شكل كوكبة، يف وضع االستعداد، بعد إ - عطاء اإلشارة ينطلق املختربين حىت 
  .املطلوبة، مع التنبيه على أنه يسمح اجلري كما يسمح املشي أيضا على أن يكمل املسافة املطلوبة

  .تسجل النتيجة لكل خمترب على حدا بالدقائق والثواين واألجزاء من املائة -

  :ألدوات الدراسة األسس العلمية. 6

 الصدق :  
معتمدة بقسم  ROSSCRAFTقياسات األنثروبومرتية بواسطة احلقيبة األنثروبومرتية من نوع لمتت ا -

  .، لكافة أفراد العينةالرتبية البدنية والرياضية
كما أخذت قياسات الطول والوزن بواسطة جهاز معتمد خاص بقسم الرتبية البدنية والرياضية وهذا أيضا لكافة   -

  .أفراد العينة
القوة االنفجارية لألطراف السفلية، ( لقياس بعض االختبارات البدنية  OPTO JUMBز استخدام جها -

  ).سرعة رد الفعل لألطراف السفلية والعلوية 
مع أخذ  1للرشاقة  ILLINOISكما اعتمدنا اختبار يوروفيت للمرونة جلمع أفراد العينة، وكذا إختبار إلينوا   -

  .OPTO JUMBأحسن نتيجة من حماولتني ما عدا 
 الثبات:  

عاجلة البدنية بنفس الطريقة وبنفس األجهزة ويف نفس الظروف لكافة أفراد العينة أي منتصف شهر متت امل -
  .يف القاعة املتعددة الرياضات بن عبدون بسكرة 2012مارس 

  .متت القياسات األنثروبومرتية بنفس احلقيبة األنثروبومرتية لكل أفراد العينة -
 الموضوعية:  

  .T.D.150 Body Scalز الطول والوزن مصنع وفق معايري دولية  جها -
 -ROSSCRAFT CENTURION KITاحلقيبة األنثروبومرتية كندية الصنع  -

PRECISE ANTHROPOMETRIC MEASURING TOOLS.  
    OPTO JUMBجهاز  -

                                                             
1 - DAVIS, B. et al. Physical Education and the study of sport. 4th ed. Spain: Harcourt, 
2000,p.129 
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موعة األوروبية الختبارات اللياقة البدنية  -   ".وروفيت ي" إختبار املرونة معتمد من طرف ا
 Getchell 1979لقياس الرشاقة معتمد من طرف جمموعة من الباحثني  ILLINOISإختبار  -
        Davis et .al. 2000و

  :أساليب المعالجة اإلحصائية . 7
 SPSSاحلزمة اإلحصائية لربنامج عن طريق  متتاعتمدت يف هذه الدراسة على جمموعة من اإلحصائية وقد  -

  .Excel 2007و  17

  .هو حاصل مجع مفردات القيم على عددها: المتوسط الحسابي. 1. 7

يعترب االحنراف املعياري من أهم مقاييس التشتت وأكثرها استخداما نظرا لدقته و : االنحراف المعياري  .2. 7
ا مقسوما على عددها موع مربع احنرافات القيم عن متوسطا   .هو يساوي اجلذر الرتبيعي 

  100)*المتوسط الحسابي /االنحراف المعياري= (لتشتتمعامل ا.  3. 7

  ecartype/ moyenne)*100( = coefficient de varriation  

بني األمناط اجلسمية وبعض الصفات : حساب الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط البسيط بيرسون .4. 7
ال احملصور  بني    ]. 1-،  1+[البدنية املذكورة سالفا، يف ا
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  عرض وتحليل نتائج األنماط الجسمية الخاصة بالعبي الكرة الطائرة أكابر . 1

  نتائج األنماط الجسمية الخاصة بالعبي الكرة الطائرة أكابر    02جدول رقم 

أن هناك   الحظومن خالل نتائج اجلدول أعاله ي)   أنظر امللحق رقم ( من خالل نتائج القياسات األنثروبومرتية 
  :دلت النتائج على تباين قي النمط اجلسمي لدى العيب الكرة الطائرة صنف أكابر، حيث

       املمثل ب  endomesomorphyالعبني النمط اجلسمي السائد هو النمط السمني العضلي  04 -
 )0.5 – 3.75 – 3 ( ، )2.5 – 4.75 – 3 ( ، )1.5 – 5.87 – 3.5 ( ، )2.5 – .62 – 3 .(  

املمثل  ectomesomorphyالعبني النمط اجلسمي السائد هو النمط النحيف العضلي  03يف حني أن  -
  ). 2 – 3.75 – 3( ، ) 1.5 – 4.5 – 3( ، ) 2 – 4.25 – 2.5( بـ  

  املمثل بـ    mesoectomorphyالعبني النمط اجلسمي السائد هو النمط العضلي النحيف  02أما  -

 )4 – 3.62 – 2 ( ، )3 – 2.62 – 2 .(  

( املمثل بـ                  ectomorphy balancéيف حني أن العبا واحد يتميز بنمط النحيف املتوازن 
5 – 1.5 – 1.5  .(  

  نوع منط الالعب  السمني النمط   النمط العضلي  النمط النحيف  الالعب

  النحيف العضلي  2 4.25  2.5  01

  السمني العضلي  3  3.75  0.5  02

  النحيف العضلي  1.5  4.5  3  03

  لسمني العضليا  3  4.75  2.5  04

  العضلي النحيف  2  3.62  4  05

  النحيف العضلي  2  3.75  3  06

  العضلي النحيف  2  2.62  3  07

  السمني العضلي  3.5  5.87  1.5  08

  السمني العضلي  3  5.62  2.5  09

  النحيف املتوازن  1.5  1.5  5  10

  النحيف العضلي  2.35  4.02  2.75  املتوسط احلسايب
  النحيف العضلي  0.67  1.24  1.17  اإلحنراف املعيار
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أما متوسط النمط اجلسمي الذي مييز العيب الكرة الطائرة هو النمط النحيف العضلي  املمثل بــ                       -
 )2.75 – 4.02 – 2.35  (± )1.17 – 1.24 – 0.67 .(  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  يبني توزيع النمط اجلسمي لالعيب الكرة الطائرة على بطاقة النمط اجلسمي  09شكل رقم  
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قة اإلرتباطية بين األنماط الجسمية ونتائج اإلختبارات البدنية لالعبي الكرة الطائرة عرض وتحليل العال.  2
  .صنف أكابر

عند العبي الكرة  عرض وتحليل العالقة اإلرتباطية بين النمط السمين بنتائج االختبارات البدنية. 1. 2
  الطائرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ائج االختبارات البدنية عند العبي الكرة الطائرة معامل االرتباط بين النمط السمين ونت   03جدول رقم 
 أكابر

وإختبار   سمني، والذي ينب أنه ال توجد عالقة إرتباطية بني النمط اليتضح من خالل نتائج اجلدول أعاله -
Squat Jump  وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب ،rc  فهي  0.46عند مستوى الداللة  0.265 –هو

  .يفةعالقة عكسية سالبة ضع

، وذلك أن معامل اإلرتباط  Conter Mouvment Jumpإختبار  مع ال توجد عالقة إرتباطية أيضا  -
  .فهي عالقة عكسية سالبة ضعيفة 0.696عند مستوى الداللة  0.142 –هو  rcاحملسوب 

هو     rc، وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب  Drop  Jumpإختبار  مع ال توجد عالقة إرتباطية كذلك   -
  .فهي عالقة عكسية سالبة ضعيفة 0.620عند مستوى الداللة  0.179 –

α معامل اإلرتباط  >مستوى الداللة
 المحسوب

  اإلختبارات البدنية

 

0.460 -0.265 Squat jump 
0.696 -0.142 Contre mouvment jump 
0.620 -0.179 Drop jump 
  سرعة رد الفعل لألطراف العلوية 0.404 0.246
 سرعة رد الفعل لألطراف السفلية 0.425 0.220
 م10 0.139 0.703
 إختبار الرشاقة 0.069- 0.849
  إختبار املرونة 0.128- 0.725
  إختبار املداومة 0.002- 0.997

                       10عدد العينة                   
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، وذلك أن معامل اإلرتباط سرعة رد الفعل لألطراف العلويةإختبار  مع  توجد عالقة إرتباطية كما أنه ال  -
  .ضعيفة طردية موجبةفهي عالقة  0.246عند مستوى الداللة  0.404هو   rcاحملسوب 

، وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب سرعة رد الفعل لألطراف السفلةإختبار  مع قة إرتباطية  توجد عالأيضا ال -
rc   ضعيفة طردية موجبةفهي عالقة  0.220عند مستوى الداللة  0.425هو.  

هو   rc، وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب م10السرعة إختبار  مع  توجد عالقة إرتباطية كذلك ال  -
  .ضعيفة طردية موجبةفهي عالقة  0.703الداللة  عند مستوى 0.139

 0.069 –هو   rcأن معامل اإلرتباط احملسوب باعتبار ، الرشاقةإختبار مع  توجد عالقة إرتباطية أيضا ال -
  .ضعيفة سالبة  عكسية فهي عالقة  0.849عند مستوى الداللة 

    0.128 -هو  rcن معامل اإلرتباط احملسوب أل، وذلك املرونةإختبار مع  توجد عالقة إرتباطية كما أنه ال  -
  .ضعيفة عكسية سالبةفهي عالقة  0.725عند مستوى الداللة 

 rcن معامل اإلرتباط احملسوب أل، وذلك بينه وبني النمط السمني عالقة إرتباطية  توجدفالاملداومة إختبار  أما  -
  .جدا ضعيفة بةعكسية سالفهي عالقة  0.997عند مستوى الداللة   0.002 -هو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  بالنمط السمني عند العيب الكرة الطائرة أكابر SQUAT JUMPخمطط تشتت نتائج إختبار    10شكل رقم 
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بالنمط السمني  CONTER MOUVMENT JUMP خمطط تشتت نتائج إختبار يبني 11شكل رقم 
 عند العيب الكرة الطائرة أكابر

بالنمط السمني عند العيب الكرة  DROP  JUMPيبني خمطط تشتت نتائج إختبار  12شكل رقم 
 الطائرة أكابر
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بالنمط السمني عند سرعة رد الفعل لألطراف العلوية يبني خمطط تشتت نتائج إختبار  13شكل رقم  
 العيب الكرة الطائرة أكابر

السفلية بالنمط السمني عند سرعة رد الفعل لألطراف يبني خمطط تشتت نتائج إختبار  14شكل رقم  
 العيب الكرة الطائرة أكابر
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م بالنمط السمني عند العيب الكرة  10يبني خمطط تشتت نتائج إختبار السرعة  15شكل رقم  
 الطائرة أكابر

يبني خمطط تشتت نتائج إختبار الرشاقة بالنمط السمني عند العيب الكرة  16شكل رقم  
 الطائرة أكابر
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 يبني خمطط تشتت نتائج إختبار املرونة بالنمط السمني عند العيب الكرة الطائرة أكابر17شكل رقم  

د العيب الكرة الطائرة يبني خمطط تشتت نتائج إختبار املداومة بالنمط السمني عن 18شكل رقم   
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بنتائج االختبارات البدنية عند العبي الكرة عرض وتحليل العالقة اإلرتباطية بين النمط العضلي . 2. 2
  الطائرة 

  

Α معامل الالرتباط  >مستوى الداللة
  المحسوب

  اإلختبارات البدنية

 

0.682 0.148 Squat jump 
0.839 0.074 Contre mouvment jump 
0.855 0.067 Drop jump 
  سرعة رد الفعل لألطراف العلوية 0.241- 0.502
 سرعة رد الفعل لألطراف السفلية 0.180- 0.618
 م10 0.92- 0.801
 إختبار الرشاقة 0.132 0.716
  إختبار املرونة 0.033 0.928
  إختبار املداومة 0.467- 0.174

                       10عدد العينة                   
البدنية عند العبي الكرة الطائرة  ونتائج االختبارات عضليمعامل االرتباط بين النمط ال   04جدول رقم 

  .أكابر

  Squat Jumpوإختبار  العضلي ، ال توجد عالقة إرتباطية بني النمط اجلدول أعاله كما هو موضح يف -
فهي عالقة  0.682عند مستوى الداللة  0.148هو  rc، وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب للقوة اإلنفجارية

  .ضعيفة طردية موجبة

، للقوة اإلنفجارية  Conter Mouvment Jumpإختبار  مع ال توجد عالقة إرتباطية ه ويتضح أن -
 طردية موجبةفهي عالقة  0.839عند مستوى الداللة  0.074هو  rcوذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب 

  .جدا ضعيفة

امل اإلرتباط ، وذلك أن معللقوة اإلنفجارية Drop  Jumpإختبار  مع ال توجد عالقة إرتباطية كذلك   -
  .جدا ضعيفةطردية موجبة فهي عالقة  0.855عند مستوى الداللة  0.067هو   rcاحملسوب 
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، وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب سرعة رد الفعل لألطراف العلويةإختبار مع  توجد عالقة إرتباطية أيضا ال -
rc   يفةضع عكسية سالبةفهي عالقة  0.502عند مستوى الداللة   0.241-هو.  

، وذلك أن معامل اإلرتباط سرعة رد الفعل لألطراف السفلةإختبار  مع  توجد عالقة إرتباطية كما أنه ال  -
  .ضعيفة عكسية سالبةفهي عالقة  0.618عند مستوى الداللة  0.180 –هو   rcاحملسوب 

         هو  rcسوب ، وذلك أن معامل اإلرتباط احملم10السرعة إختبار  مع  توجد عالقة إرتباطية كذلك ال  -
  .قوية عكسية سالبةفهي عالقة  0.801عند مستوى الداللة  0.92 –

عند  0.132هو   rcأن معامل اإلرتباط احملسوب باعتبار ، الرشاقةإختبار مع  توجد عالقة إرتباطية أيضا ال -
  .ضعيفة طرية موجبة  فهي عالقة 0.716مستوى الداللة 

    0.033هو  rcن معامل اإلرتباط احملسوب أل، وذلك املرونةإختبار مع باطية  توجد عالقة إرتكما أنه ال  -
  .جدا ضعيفة طردية موجبةفهي عالقة  0.928عند مستوى الداللة 

ن معامل اإلرتباط احملسوب أل، وذلك بينه وبني النمط العضلي عالقة إرتباطية  توجدفالاملداومة إختبار  أما  -
rc  ضعيفة عكسية سالبةفهي عالقة  0.174الداللة عند مستوى  0.467-هو.  

  
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بالنمط العضلي عند العيب الكرة  SQUAT JUMPيبني خمطط تشتت نتائج إختبار  19شكل رقم   
 الطائرة أكابر
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بالنمط  CONTER MOUVMENT JUMPيبني خمطط تشتت نتائج إختبار  20شكل رقم  
 العضلي عند العيب الكرة الطائرة أكابر

بالنمط العضلي عند العيب الكرة  DROP  JUMPتشتت نتائج إختبار  يبني خمطط 21شكل رقم  
 الطائرة أكابر
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بالنمط العضلي عند سرعة رد الفعل لألطراف العلوية يبني خمطط تشتت نتائج إختبار  22شكل رقم  
 العيب الكرة الطائرة أكابر

فلية بالنمط العضلي عند السسرعة رد الفعل لألطراف يبني خمطط تشتت نتائج إختبار  23شكل رقم   
 العيب الكرة الطائرة أكابر
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م بالنمط العضلي عند العيب الكرة  10يبني خمطط تشتت نتائج إختبار السرعة  24شكل رقم   
 الطائرة أكابر

 يبني خمطط تشتت نتائج إختبار املرونة بالنمط العضلي عند العيب الكرة الطائرة أكابر 25شكل رقم   
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 يبني خمطط تشتت نتائج إختبار الرشاقة بالنمط العضلي عند العيب الكرة الطائرة أكابر 26شكل رقم   

 يبني خمطط تشتت نتائج إختبار املداومة بالنمط العضلي عند العيب الكرة الطائرة أكابر 27شكل رقم  
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عند العبي الكرة  بنتائج االختبارات البدنية النحيفعرض وتحليل العالقة اإلرتباطية بين النمط . 3. 2
  الطائرة 

Α معامل اإلرتباط  >مستوى الداللة
  المحسوب

  اإلختبارات البدنية

 

0.836 0.075 SQUAT JUMP 
0.538 -0.222 CONTRE MOUVMENT JUMP 
0.651 -0.164 DROP JUMP 
  سرعة رد الفعل لألطراف العلوية 0.129- 0.721
 سفليةسرعة رد الفعل لألطراف ال 0.214- 0.552
 م10 0.102- 0.779
 إختبار الرشاقة 0.303- 0.395
  إختبار املرونة 0.407- 0.243
  إختبار املداومة 0.051 0.890

                       10عدد العينة                   
ة الطائرة ونتائج االختبارات البدنية عند العبي الكر  نحيفمعامل االرتباط بين النمط ال   05جدول رقم 

  .أكابر

  SQUAT JUMPوإختبار  النحيف ال توجد عالقة إرتباطية بني النمط  أنه اجلدول أعاله يتضح من -
فهي عالقة  0.836عند مستوى الداللة  0.075هو  rc، وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب للقوة اإلنفجارية

  .جدا ضعيفة طردية موجبة

للقوة   CONTER MOUVMENT JUMPإختبار  مع ال توجد عالقة إرتباطية كما أنه   -
طردية فهي عالقة  0.538عند مستوى الداللة  0.222هو  rc، وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب اإلنفجارية

  . ضعيفة موجبة

، وذلك أن معامل للقوة اإلنفجارية DROP  JUMPإختبار  مع ال توجد عالقة إرتباطية كذلك   -
  .ضعيفةعكسية سالبة فهي عالقة  0.651عند مستوى الداللة  0.164 –هو   rcاإلرتباط احملسوب 

، وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب سرعة رد الفعل لألطراف العلويةإختبار مع  توجد عالقة إرتباطية أيضا ال -
rc   ضعيفة عكسية سالبةفهي عالقة  0.721عند مستوى الداللة   0.129 -هو.  
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، وذلك أن معامل اإلرتباط سرعة رد الفعل لألطراف السفلةإختبار  مع إرتباطية  توجد عالقة كما أنه ال  -
  .ضعيفة عكسية سالبةفهي عالقة  0.552عند مستوى الداللة  0.214 –هو   rcاحملسوب 

         هو  rc، وذلك أن معامل اإلرتباط احملسوب م10السرعة إختبار  مع  توجد عالقة إرتباطية كذلك ال  -
  .ضعيفة عكسية سالبةفهي عالقة  0.779عند مستوى الداللة  0.102 -

 0.303 –هو   rcأن معامل اإلرتباط احملسوب باعتبار ، الرشاقةإختبار مع  توجد عالقة إرتباطية أيضا ال -
  .ضعيفة عكسية سالبة فهي عالقة 0.395عند مستوى الداللة 

    0.407 -هو  rcن معامل اإلرتباط احملسوب ألوذلك ، املرونةإختبار مع  توجد عالقة إرتباطية كما أنه ال  -
  .ضعيفة عكسية سالبةفهي عالقة  0.243عند مستوى الداللة 

ن معامل اإلرتباط احملسوب أل، وذلك بينه وبني النمط النحيف عالقة إرتباطية  توجدفالاملداومة إختبار  أما  -
rc  جدا ضعيفة موجبةطردية فهي عالقة 0.890عند مستوى الداللة  0.051هو.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة بالنمط العضلي عند العيب الكر  SQUAT JUMPيبني خمطط تشتت نتائج إختبار  28شكل رقم  
 الطائرة أكابر
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بالنمط  CONTER MOUVMENT JUMPيبني خمطط تشتت نتائج إختبار  29شكل رقم  
 العضلي عند العيب الكرة الطائرة أكابر

بالنمط النحيف عند العيب الكرة الطائرة  DROP  JUMPيبني خمطط تشتت نتائج إختبار  30شكل رقم  
 أكابر
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بالنمط العضلي عند العيب سرعة رد الفعل لألطراف العلوية ختبار يبني خمطط تشتت نتائج إ 31شكل رقم  
 الكرة الطائرة أكابر

السفلية بالنمط النحيف عند سرعة رد الفعل لألطراف يبني خمطط تشتت نتائج إختبار  32شكل رقم  
 العيب الكرة الطائرة أكابر
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النحيف عند العيب الكرة الطائرة  م بالنمط 10يبني خمطط تشتت نتائج إختبار السرعة  33شكل رقم  
 أكابر

 يبني خمطط تشتت نتائج إختبار املرونة بالنمط النحيف عند العيب الكرة الطائرة أكابر 34شكل رقم  
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 يبني خمطط تشتت نتائج إختبار الرشاقة بالنمط النحيف عند العيب الكرة الطائرة أكابر 35شكل رقم  

 نتائج إختبار املداومة بالنمط النحيف عند العيب الكرة الطائرة أكابريبني خمطط تشتت  36شكل رقم   
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  :تفسير نتائج األنماط الجسمية الخاصة بالعبي الكرة الطائرة.1

دول السابق، واليت دلت على أن متوسط النمط اجلسمي عند العيب الكرة من خالل النتائج املعروضة يف اجل
) 0.67- 1.24- 1.17(  ±) 2.35- 4.02- 2.75( العضلي -الطائرة صنف أكابر هو النمط النحيف

 1994سنة  GUALDI-RUSSO E ,ZACCAGNI Lومن خالل مقارنة النتائج مع دراسة 
، وجد أن العيب البطولة اإليطالية يتميزون هم   A1- A2من درجة واليت أجراها على العيب البطولة اإليطالية 

  ). 0.7 -0.9- 0.9(  ±)2.2- 4.2- 3.2( عضلي  - كذلك بنمط حنيف

العضلي  - كما دلت نتائج اجلدول على وجود اختالف يف النمط اجلسمي واليت حددت بالنمط السمني  -
حيث دلت النتائج بأن هناك تباين يف النمط ، النحيف، النحيف املتوازن -العضلي، العضلي  –النحيف 

اجلسمي، واليت متيزت بارتفاع يف مكون العضلية ومتوسط يف كل من مكون النحافة و مكون السمنة، ويعزو ذلك 
الختالف مناصب اللعب اليت يشغلها كل العب هذا ما يتفق والدراسة السابقة ألن لكل منصب لعب ومنط 

  .جسمي اخلاص به

توزيع أمناط أجسام العيب الكرة الطائرة على بطاقة النمط اجلسمي واليت )   09(  كل رقم حيث يوضح الش
يتجه معظمها حنو النمط العضلي يف املثلث العلوي، مع جنوح بسيط حنو النمط النحيف والنمط السمني وهذا 

  .كون السمنةما يؤكد أن غالبة العينة تتميز بارتفاع يف مكون العضلية مقارنة مبكون النحافة وم

مما سبق ميكن أن نقول أن النمط الذي مييز العيب الكرة الطائرة صنف أكابر يف والية بسكرة متباين وهذا ما ** 
يؤكد صحة الفرضية اليت مفادها  أنه يوجد تباين يف النمط اجلسمي بني العيب الكرة الطائرة، حيث يؤكد  

Heath et Carter  د يكون هناك بعض االختالفات العرضية يف النمط أن يف املستوى التنافسي الواح
اجلسمي، وذلك داخل النشاط الرياضي الواحد، لكن ما مييز أفراد الدراسة أن النمط العضلي غالب مقارنة 

  . بالنمط السمي والنمط النحيف
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  :تفسير نتائج العالقة اإلرتباطية بين النمط الجسمي واإلختبارات البدنية. 2

تائج املبينة يف اجلداول أنفة العرض، واليت دلت على وجود عالقة إرتباط عكسي سالب وضعيف من خالل الن -
كذلك ) إختبارات خاصة بالقوة اإلنفجارية لألطراف السفلية (  SJ, CMJ, DJبني النمط السمني وكل من 

ضعيف مع كل من سرعة مع إختبار املرونة، الرشاقة واملداومة، كما ميز هذا النمط وجود إرتباط طردي موجب و 
  .م10رد الفعل لألطراف العلوية والسفلية، إختبار سرعة االنطالق 

 SJيف حني دلت النتائج أ، هناك عالقة إرتباط طردي موجب وضعيف بني النمط العضلي وكل من إختبار  -
CMJ, DJ مة سرعة ، إختبار الرشاقة واملرونة، كذلك إرتباط عكسي سالب وضعيف مع كل من إختبار املداو

  .م، سرعة رد الفعل لألطراف السفلية والعلوية10االنطالق 

   SJ, CMJطردي موجب وضعيف بني النمط النحيف وكل من إختبارات   طباإلضافة إىل وجـود إرتبا -

م 10، سرعة االنطالق DJ راملداومة، بينما متيز هذا النمط بارتباط عكسي سليب وضعيف مع كل من إختبا
  .، املداومة وكذا إختبار سرعة رد الفعل لألطراف العلوية والسفليةإختبار الرشاقة

متت عليه الدراسة، فكانت عكس ما توصل إليه الباحثون  الذيفريق سراب بسكرة لتبقى هذه النتائج مميزة ** 
ا كل من   SILLو      SILL et EVERTTوالعلماء، حيث أن هناك دراسات مثل الدراسة اليت قام 

et MITCHEM  حول األمناط اجلسمية واألداء البدين،حيث دلت النتائج على تفوق النمط العضلي
  .1مقارنة بالنمط السمني والنمط النحيف وذلك لتعلقه بعامل السرعة، الرشاقة واملداومة

ا كل من **  ، حيث أثبتوا أن أصحاب النمط العضلي كرتشمر وهيورجر وفلفرتأيضا األحباث اليت قام 
قوة األداء، أما أصحاب النمط النحيف يتميزون بالسرعة يف األداء احلركي، وأصحاب النمط السمني يتميزون ب

  .يتميزون بالبطء يف احلركة

بأن نتائج اإلختبارات اللياقة البدنية ترتبط إجيابا مع النمط  Heath et Carterكذلك ما توصل إليه ** 
  .ط النحيفالعضلي، سلبيا مع النمط السمني ومتغرية مع النم

عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارات وهذا ما يناقض الفرضية الثانية واليت مفادها وجود ** 
  . البدنية واألمناط اجلسمية

                                                             
1- Mimouni.N.T: Cours Anthropométrie des sportifs; La Somatotypie des sportifs, 
2012, p 2.  



 وتفسیرھا الفصل الثاني                                                    عرض وتحلیل النتائج
 

101 
 

ال عن عدم ظهور العالقة         **  ويرى الباحث بدوره ومن خالصة عمله وجتربته البسيطة جدا يف هذا ا
مقارنة بنتائج دراسات أحباث علماء وباحثني إىل عدة  نتائج االختبارات البدنية واألمناط اجلسميةبني اإلرتباطية  

  :أسباب ميكن أن تكون عامل أساسي أو حمدد يف ظهور هذه النتائج منها

 حتضريه لالعبني أو ضعف احملضر البدين عدم وجود. 
  املتمثل يف املدرب، املساعد، احملضر عدم وجود العنصر البشري الكايف ضمن الطاقم الفين للفريق و

 ...البدين، احملضر النفسي والطبيب
 الظروف املعيشية لكل العب من حيث املسكن، امللبس والتغذية. 
 عدم املعرفة العلمية والكافية لوسائل االسرتجاع املالئمة. 
 اإلعتماد على الطرق القدمية يف عملية انتقاء الالعبني. 
 ية الالزمة، واليت تسهل من عملية اإلنتقاء والتنبؤ بأفضل العناصر حنو حتقيق عدم نوفر األجهزة العلم

 .مستوى أفضل
  عدم االعتماد على التدريب العلمي املقنن وكذا عدم االستعانة مبختلف الطرق العلمية اجلديدة يف

 .التدريب
 عدم جناعة الربنامج التدرييب خاصة اجلانب البدين منه. 
 ب باعتبار أن الفريق يتدرب ثالث مرات أسبوعياعدم كفاية حصص التدري .  
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  :الدراسة نتائج

  :أسفرت نتائج الدراسة على

 :تباين يف النمط اجلسمي لدى العيب الكرة الطائرة صنف أكابر كالتايل .1

  .العضلي -النمط النحيف*    

  .النحيف -النمط العضلي*  

  . السمني -النمط العضلي*  

  .ملتوازنا - النمط النحيف*  

 .إرتفاع يف النمط العضلي مع إخنفاض يف النمط النحيف والنمط السمني عند أفراد العينة املدروسة .2
إختبارات خاصة بالقوة اإلنفجارية لألطراف (  SJ, CMJ, DJعالقة النمط السمني مع كل من  .3

 .وضعيفة، هي عالقة عكسية سالبة  كذلك مع إختبار املرونة، الرشاقة واملداومة) السفلية 
سرعة رد الفعل لألطراف العلوية والسفلية، إختبار سرعة االنطالق عالقة النمط السمني مع كل من  .4

 .م، هي عالقة طردية موجبة وضعيفة10
إختبارات خاصة بالقوة اإلنفجارية لألطراف (  SJ, CMJ, DJعالقة النمط العضلي مع كل من  .5

 .قة طردية موجبة وضعيفة، إختبار الرشاقة واملرونة، هي عال، )السفلية 
م، سرعة رد الفعل لألطراف 10إختبار املداومة سرعة االنطالق عالقة النمط العضلي مع كل من  .6

 .، هي عالقة عكسية سالبة وضعيفةالسفلية والعلوية
 .هي عالقة طردية موجبة وضعيفة املداومة، إختبار SJ, CMJمع كل من النمط النحيف  عالقة .7
م إختبار الرشاقة، املداومة وكذا 10، سرعة االنطالق DJ رإختبامع كل من  النمط النحيف عالقة .8

 .، هي عالقة عكسية سالبة وضعيفةإختبار سرعة رد الفعل لألطراف العلوية والسفلية
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  :صعوبات الدراسة

  . صعوبة التوفيق بني تدريبات النوادي و تاريخ إجراء اإلختبارات البدنية والقياسات األنثروبومرتية -

  .عدم وجود عدد كبري من الالعبني -

 . صعوبة مع مجيع النوادي باعتبار مواعيد التدريب كانت ليال -
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  :توصيات

 ضرورة إعتماد النمط اجلسمي كمؤشر لعملية إنتقاء أفضل العناصر وأنسب الالعبني يف الكرة الطائرة. 
 الطائرة، بغية مراقبة التغريات احلاصلة  ضرورة عمل إختبارات دورية على الصفات البدنية املتعلقة بالكرة

 ).املسار البدين( على الالعبني 
 ضرورة اإلهتمام باللياقة البدنية لالعبني والتأكيد على عناصرها أثناء التدريب. 
  اإلعتماد على أساليب تدريبية خمتلفة مثل تدريباتpliométrique  من أجل تطوير صفة القوة

 .اإلنفجارية
 م فين كامل للفريق الرياضي وعلى رأسهم احملضر البدينضرورة تكوين طاق. 
  بغية حتسني وزيادة الكفاءة البدنية لالعبني يةصص التدريباحلزيادة. 



 

  أ
 

 خاتمة

ا إىل يومنا هذا، أصبحت ال تقل أمهية عن  على الرغم من التطور السريع يف لعبة الكرة الطائرة منذ نشأ
واحدة من األلعاب اليت  فهيتنال الشعبية واإلعجاب اجلماهريي،  بقية األلعاب اجلماعية، بالعكس أصبحت

ا ، حظيت بقسط وفري من التقدم العلمي يف اآلونة األخرية لذا يسعى القائمون على هذه الرياضة اليوم الوصول 
الرفع من املستوى العلمي يف التدريب، كذلك حتديث املنشآت  عربإىل أرقى مستويات التفوق والتميز، 

لتجهيزات من اجلانب املادي والبحث عن أفضل العناصر يف األوساط الشبابية، بغية حتقيق ما يسمى صناعة وا
باحثني وأمهيته يف حتسني اللماء و العوبات من الضروري االهتمام باجلانب املورفولوجي من طرف ، البطل الرياضي

تنطلق من مؤشرات مورفولوجية   ي اآلنرياضصناعة البطل الألن ستوى الرياضي، وكذلك النتائج الرياضية، امل
العديد من الباحثني على  أكدهوهذا ما  ميكن الكشف عنها باستعمال أجهزة ووسائل علمية واختبارات بدنية ،

لذلك أضحى االهتمام بالنمط اجلسمي وعالقته بعناصر اللياقة البدنية من ...غرار كل من شيلدون، كاربوفيتش
يثة واليت ال تزال فيها البحوث قائمة، لفهم خمتلف التغريات والتطورات النامجة عن تغري بني أهم املواضيع احلد

النمط اجلسمي وتأثريه على اجلانب البدين، واليت من خالهلا ميكن ترشيد وتقومي عملية التوجيه وانتقاء أحسن 
  .العناصر بطرق علمية حبته

، بني العيب الفريق ل إليها من تباين النمط اجلسميوختام هذه الدراسة ميكن القول بأن النتائج املتوص
من النمط اجلسمي ونتائج اإلختبارات البدنية تبقى  وعدم ظهور عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني كل

دراسة ختص فريق سراب بسكرة واليت الميكن تعميمها على كل األندية والفرق اليت تنشط يف القسم الوطين ال
  .ة الكرةالطائرةالثاين يف رياض
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 جهاز قياس الطول والوزن

 03: ملحق رقم 



 

 
 

  04: ملحق رقم  



 

 
 

  

 

      

   ROSSCRAFTمن نوع  ةاألنثروبومتريالحقيبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 05: ملحق رقم 



 

 
 

  

  

 

 

 توزيع األمناط اجلسمية على بطاقة النمط اجلسمي لالعيب الكرة الطائرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

 09: ملحق رقم 



 

 
 

  

  

  .خاص بنتائج العالقة اإلرتباطية بني األمناط اجلسمية باإلختبارات البدنية    
 

Corrélation endomorphe – testes physique. 
 
 
  endomorphe squat  jump  cm 

endomorphe Corrélation de Pearson 1 -,265 

Sig. (bilatérale)  ,460 

N 10 10 

  endomorphe conter mouvment jump 

endomorphe Corrélation de 

Pearson 

1 -,142 

Sig. (bilatérale)  ,696 

N 10 10 

  endomorphe drop jump cm 

endomorphe Corrélation de Pearson 1 -,179 

Sig. (bilatérale)  ,620 

N 10 10 

  endomorphe endurance 

endomorphe Corrélation de Pearson 1 -,002 

Sig. (bilatérale)  ,997 

N 10 10 

  endomorphe vitesse de réaction supp sec 

endomorphe Corrélation de 

Pearson 

1 ,404 

Sig. (bilatérale)  ,246 

N 10 10 

  endomorphe vitesse de réaction inff sec 

endomorphe Corrélation de 

Pearson 

1 ,425 

Sig. (bilatérale)  ,220 

N 

 

10 10 

 11: ملحق رقم 



 

 
 

  endomorphe 10 m sec 

endomorphe Corrélation de Pearson 1 ,139 

Sig. (bilatérale)  ,703 

N 10 10 

 
 
 

 endomorphe souplesse 

endomorphe Corrélation de Pearson 1 -,128 

Sig. (bilatérale)  ,725 

N 10 10 

  endomorphe agilité_sec 

endomorphe Corrélation de Pearson 1 -,069 

Sig. (bilatérale)  ,849 

N 10 10 

 

Corrélation Mesomorphe – testes physiques 
 
  mesomorphe squat  jump  cm  

mesomorphe Corrélation de Pearson 1 ,148 

Sig. (bilatérale)  ,682 

N 10 10 

  mesomorphe conter mouvment jump  

mesomorphe Corrélation de Pearson 1 ,074 

Sig. (bilatérale)  ,839 

N 10 10 

  mesomorphe Drop  jump   cm 

mesomorphe Corrélation de Pearson 1 ,067 

Sig. (bilatérale)  ,855 

N 10 10 

  mesomorphe vitesse de réaction supp sec 

mesomorphe corrélation de Pearson 1 -,241 

Sig. (bilatérale)  ,502 

N 
 

10 10 

  mesomorphe vitesse de réaction inff sec  

mesomorphe Corrélation de Pearson 1 -,180 

Sig. (bilatérale)  ,618 



 

 
 

N 10 10 

  mesomorphe 10  M  sec 

mesomorphe Corrélation de Pearson 1 -,092 

Sig. (bilatérale)  ,801 

N 10 10 

  mesomorphe souplesse 

mesomorphe Corrélation de Pearson 1 ,033 

Sig. (bilatérale)  ,928 

N 10 10 

  mesomorphe Agilité  sec 

mesomorphe Corrélation de Pearson 1 ,132 

Sig. (bilatérale)  ,716 

N 10 10 

 
Corrélation ectomorphe – testes physiques 

 
  ectomorphe squat  jump  cm 

ectomorphe Corrélation de Pearson 1 ,075 

Sig. (bilatérale)  ,836 

N 10 10 

  ectomorphe conter mouvment jump 

ectomorphe Corrélation de 

Pearson 

1 -,222 

Sig. (bilatérale)  ,538 

N 10 10 

  ectomorphe Drop  jump   cm 

ectomorphe Corrélation de 

Pearson 

1 -,164 

Sig. (bilatérale)  ,651 

N 10 10 

  ectomorphe vitesse de réaction supp sec 

ectomorphe Corrélation de 

Pearson 

1 -,129 

Sig. (bilatérale)  ,721 

N 10 10 



 

 
 

  ectomorphe vitesse de réaction inff sec 

ectomorphe Corrélation de 

Pearson 

1 -,214 

Sig. (bilatérale)  ,552 

N 10 10 

  ectomorphe 10 M  sec 

ectomorphe Corrélation de Pearson 1 -,102 

Sig. (bilatérale)  ,779 

N 10 10 

  ectomorphe souplesse 

ectomorphe Corrélation de Pearson 1 -,407 

Sig. (bilatérale)  ,243 

N 10 10 

  ectomorphe agilité_sec 

ectomorphe Corrélation de Pearson 1 -,303 

Sig. (bilatérale)  ,395 

N 10 10 

  ectomorphe endurance 

ectomorphe Corrélation de Pearson 1 ,051 

Sig. (bilatérale)  ,890 

N 10 10 
  

 


