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 وضع الجلهس

 لمبشاتكمية التخبية /جامعة القادسية  : أ.د أسعج عجنان عديد الرافي           
 لخياضةكمية التخبية البجنية وعمؾم ا جامعة القادسية / :عمي يعقؾب يؾسف   ما.         

 مجيخية تخبية القادسية  /م.م عمي جبخ جياد 
 

 

 ملخص البحث

تعج لعبة كخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس مؽ األلعاب التأىيمية لمسعؾقيؽ ألنيا تؤثخ ايجابيا عمى تحديؽ 
وعيفة العزالت واإلطخاف التي أصيبت. أما اىسية البحث ىي دراسة السؾاصفات الجدسية لالعبي الكخة 

ؽ وضع الجمؾس )معاقيؽ( لتحقيق وتظؾيخ قجرات السعؾق بجنيا ومياريا وىي الظخيقة التي يسكؽ الظائخة م
بالسجتسع وذلػ يقزي عمى  ولمفخد السعؾق مؽ خالليا التؾاصل وتحقيق األنجاز الخياضي ليديج مؽ عالقت

ؽ السباريات كؾن العدلة التي يؾاجييا واإلحباط مؽ جخاء العؾق السراب بو. ومؽ خالل السذاىجة لعجد م
الباحث مجرب لمكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس )معاقيؽ( فقج الحظ وجؾد تبايؽ في السؾاصفات الجدسية في 

في حيؽ ييجف البحث  ميارات الكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس، وبالتالي التأثيخ عمى ميارة الزخب الداحق.
قياسات الجدسية  لمسيارات اليجؾية لجى التعخف عمى مدتؾى األداء السياري لمزخب الداحق وبعض ال

العبي الكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس)معاقيؽ(.أما األجخاءات السيجانية استخجم الباحث السشيج الؾصفي 
العبي الكخة الظائخة فئة السعاقيؽ مؽ وضع لمسذكمة ، اما عيشة البحث ىؼ  وباألسمؾب السدحي لسالئست

ة والشجف وبابل بالكخة الظائخة جمؾس السذاركيؽ ضسؽ البظؾلة التاىيمية لسشتخبات محافغات الجيؾانيالجمؾس 
% مؽ مجتسع البحث .وقج تؼ عخض الشتائج وتحميميا 60العبًا وىؼ يذكمؾن  24لبظؾلة الجسيؾرية وعجدىؼ 

يات الؾسائل األحرائية السالئسة واىؼ االستشتاجات التي والتؾص باستخجامومشاقذتيا والتي تؼ الحرؾل عمييا 
ىشاك تبايؽ في القياسات الجدسية في األداء السياري لمزخب الداحق بالكخة الظائخة جمؾس لجى  كانت :

باالستعانة بالتختيب القياسات الجدسية حدب مدتؾى ندب السداىسة باألداء عيشة البحث ويؾصي الباحث 
و االعتساد عمى  يب لالعبيؽ.لمزخب الداحق بالكخة الظائخة جمؾس لجى عيشة البحث عشج وضع بخامج التجر 

القياسات الجدسية عشج تقؾيؼ السشاىج التجريبية الخاصة لجى العبي الكخة الظائخة جمؾس ألنيا تعظي معمؾمات 
 دقيقة عؽ الحالة التجريبية لالعبيؽ .
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Abstract 

Seated volleyball is considered one of the rehabilitation games for the disabled 

because it positively affects the improvement of muscle function and the injured 

limbs. The importance of the research is to study the physical specifications of 

volleyball players from a sitting position (disabled) to achieve and develop the 

abilities of the disabled physically and skillfully, which is the way through which 

the disabled individual can communicate and achieve sporting achievement to 

increase his relationship with society and this eliminates the isolation he faces and 

frustration as a result of his disability . By watching a number of matches, the 

researcher was a volleyball coach from a sitting position (disabled), he noticed a 

discrepancy in the physical specifications in volleyball skills from a sitting 

position, thus affecting the skill of crushing beating. While the research aims to 

identify the level of skill performance of crushing hitting and some physical 

measurements of the spelling skills of volleyball players from a sitting position 

(disabled). As for the field procedures, the researcher used the descriptive approach 

in the survey method for its suitability to the problem. Sitting for the teams of the 

governorates of Diwaniyah, Najaf and Babil in volleyball. The 24 players who 

participate in the qualifying tournament for the republic’s championship sit, and 

they make up 60% of the research community. The results were presented, 

analyzed and discussed, which were obtained using appropriate statistical methods. 

The most important conclusions and recommendations were: There is a 

discrepancy in the measurements The physical in the skill performance of the 

crushing hitting in volleyball, sitting with the research sample. The researcher 

recommends using the arrangement of physical measurements according to the 
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level of contribution percentages to the performance of the crushing hitting in 

volleyball, sitting with the research sample when developing training programs for 

the players. And relying on physical measurements when evaluating the special 

training curricula for ball players. The plane is sitting because it gives accurate 

information about the training status of the players. 
Keywords: physical characteristics, crushing skill, volleyball players 

 :التعريف بالبحث - 1 
 : مقدمة البحث وأهسية1-1

ؾيق وعميو  فكل فعالية خرؾصيات ومتظمبات تترف بالبداطة والتذ ىشاكدول العالؼ العجيج مؽ في 
رياضية تتظمب أداء حخكي يخجم الستظمبات الخاصة بيا لحلػ فيي تحتاج مؽ الالعبيؽ المحيؽ يسارسؾنيا 
مؾاصفات جدسيو تخجم طبيعة األداء وتؤكج السرادر أن لمقياسات الجدسية العجيج مؽ القجرات الحخكية دور 

)كؾزنت (أن الخياضييؽ في مختمف األلعاب ألخياضيو  في التفؾق في األنذظة السختمفة كسا أثبتت نغخية
يتفؾقؾن عمى أقخانيؼ في العجيج مؽ القياسات ألجدسية كالظؾل والعخض لؤلكتاف وضيق الحؾض وان طبيعة 
األداء في بعض األلعاب ومشيا لعبة الكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس يعتسج عمى كثيخ مؽ السيارات الجفاعية 

عج لعبة كخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس مؽ األلعاب التأىيمية لمسعؾقيؽ. ألنيا تؤثخ ايجابيا واليجؾمية، ولحلػ ت
عمى تحديؽ وعيفة العزالت واإلطخاف التي أصيبت. وىي تيجف إلى تشسية السيؾل الشفدية والقجرات العقمية 

يتؼ رياضة السعؾقيؽ في والجدسانية لمفخد السعؾق لتأىيمو وجعمو قادرا عمى مؾاجية الحياة، فزال عؽ ذلػ ت
تحقيق وتظؾيخ قجرات السعؾق بجنيا ومياريا وفكخيا وصقل وإعجاد شخريتو وىي الظخيقة التي يسكؽ لمفخد 
السعؾق مؽ خالليا التؾاصل مع السجتسع وذلػ يقزي عمى العدلة التي يؾاجييا واإلحباط مؽ جخاء العؾق 

اعيا أو فكخيا تعبخ عؽ نغخة السجتسع الستظؾر تجاه السراب بو. لحلػ فأن تأىيل السعؾق رياضيا أو اجتس
السعؾق كسا وان رعاية ىحه الذخيحة ليا الجور االيجابي في مجاالت كثيخة تخجم السعؾق. وان ىحه المعبة تعج 
مؽ األلعاب التي يسارسيا السعؾقيؽ ضسؽ فئة )معؾقيؽ األطخاف الدفمى( فيسارسيا وىؾ جالذ عمى األرض 

ة بالحراعيؽ، إذ يستاز السعاق بسدتؾى جيج مؽ القؾة في الظخف العمؾي، لحلػ تحتاج لعبة مسا يتظمب الحخك
الكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس إلى تشسية وتظؾيخ صفة القؾة العزمية بالحات عزالت الحراعيؽ واألكتاف، 

ية وتظؾيخ القجرة والرجر، والجحع، لسا ليا مؽ دور ميؼ حخكة السعاق في أثشاء أداء السيارات وكحلػ تشس
الجدسية لجى الالعب السعاق وبخاصة فئة الجمؾس والتي يسكؽ عجىا مؽ الرفات البجنية األساسية، التي 
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تمعب دورا ميسا في تظؾيخ السيارات في لعبة الكخة الظائخة والؾصؾل بالسعاق إلى دقة وسخعة بالسيارات 
 كافة، والسيسا الزخب الداحق.

 :مذكلة البحث  2  -1
لسجربيؽ إلى السؾاصفات الجدسية لجى السعؾقيؽ عامة وفئة الجمؾس خاصة عمى أنيا يشغخ ا

 مفتاح التقجم لجسيع األلعاب الخياضية.
إذ يتؾقف مدتؾى األلعاب الخياضية عمى ما يتستع بو الالعب مؽ قؾة في عزالت        

 الظخف العمؾي.
جؾد تبايؽ في مدتؾى السؾاصفات ومؽ خالل السذاىجة لعجد مؽ السباريات فقج الحظ و        

الجدسية في ميارات الكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس ، وبالتالي التأثيخ عمى ميارة الزخب 
 الداحق.

ن الخؾض في  ىحه السذكمة لسعخفة السؾصفات الجدسية الحقيقية لالعبي ؾ ولحلػ أراد الباحث   
 احق.الكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس وعالقتيا بسيارة الزخب الد

  -أىجاف البحث : 1-3
 ييجف البحث إلى التعخف عمى ما يأتي :

 مدتؾى األداء السياري لمسيارات اليجؾمية لجى العبي الكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس.-1
 مدتؾى القياسات الجدسية لجى عيشة البحث . -2
كخة الظائخة مؽ وضع ندبة مداىسة بعض القياسات الجدسية بجاللة السيارات اليجؾمية لجى العبي ال-3

 الجمؾس.
  -فخوض البحث : 1-4

 ن ما يأتي :ؾ يفتخض الباحث
إن ىشاك تبايؽ في مدتؾى األداء السياري لمسيارات اليجؾمية لجى العبي الكخة الظائخة مؽ وضع  -1

 الجمؾس.
 ان ىشاك تبايؽ في مدتؾى القياسات الجدسية لجى عيشة البحث . -2
ة بعض القياسات الجدسية بجاللة السيارات اليجؾمية لجى العبي الكخة ىشاك تبايؽ في ندبة مداىس -3

 الظائخة مؽ وضع الجمؾس.
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  -مجاالت البحث : 1-5
 ( العبًا.24السجال البذخي : العبؾ الكخة الظائخة السعاقيؽ وعجدىؼ ) -1
 السجال السكاني : القاعة السغمقة في الجيؾانية / محافغة القادسية .  -2

 .  14/3/2021ولغاية  23/12/2020اني :  مؽ السجال الدم -2
 -تو السيجانية:ءا مشيج البحث واجخا -3
 السشيج التجخيبي وذلػ المالئستة لمظبيعة السذكمة . ؾن جم الباحثخمشيج البحث : است 3-1
   -مجتسع وعيشة البحث :  3-2
 -عيشة البحث : 2-

ىي الحرؾل عمى عيشة تسثل مجتسع البحث تسثياًل  مؽ األمؾر األساسية التي يجب عمى الباحث االىتسام بيا
العبي الكخة الظائخة فئة السعاقيؽ مؽ وضع الجمؾس حقيقيًا ، ومؽ خالل ما تقجم فقج كانت عيشة البحث ىؼ 

لسشتخبات محافغات الجيؾانية والشجف وبابل بالكخة الظائخة السذاركيؽ ضسؽ البظؾلة التاىيمية لبظؾلة 
 يبيؽ تجانذ عيشة البحث (1الججول ) % مؽ مجتسع البحث60العبًا وىؼ يذكمؾن  24الجسيؾرية وعجدىؼ 

 -وسائل جسع السعمؾمات واألجيدة السدتخجمة و أدوات البحث العمسي: 3-3
 -وسائل جسع السعمؾمات واألجيدة السدتخجمة: 3-3-1
 استسارات تفخيغ بيانات الالعبيؽ . -1

                                                 

( ) ( إن جسيحححع قحححيؼ معحححامالت  1يتزحححن محححؽ الجحححجول ) ( االلتحححؾاء واقعحححة ضحححسؽ ححححجود التؾزيحححع الظبيعحححي بحححيؽ1  مسحححا يؤكحححج )
 مؾاصفات عيشة البحث مؾزعة برؾرة معتجلة ) غيخ ممتؾية ( وىشا يتحقق عشرخ التجانذ بيؽ افخاد عيشة البحث . 

وحجة  الستغيخات ت
معامل  السشؾال ع  س   القياس

 االلتؾاء
 0.399- 49 0 3.071 50.500 سشتستخ طؾل الجحع 1
 0.385 74 3.186 73.166 كيمؾ غخام الؾزن  2
 0.966 22 2.167 23.166 سشة العسخ البايمؾجي 3
 0.567 7 0.866 7.750 سشة العسخ التجريبي 4
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 ( .4ساعات تؾقيت عجد ) -2
 الجحع.جياز الكتخوني)الجستاميتخ( لقياس طؾل  -3
 محخار لقياس درجة حخارة الجؾ والخطؾبة أردني الرشع  . -4
 ( . 1كاميخا ترؾيخ عجد)  -5
 ( .1عجد )  DELLحاسؾب نؾع  -6
 .(molten)( 5كخات طائخة عجد ) -7
 ممعب كخة طائخة قانؾني مع كافة التجييدات لمسباريات الخسسية . -8
 ( . 4أشخطة الصقة عجد )  -9

 ( . 4 صافخات عجد ) -10
 كغؼ.  3.40كخة طبية زنة  -11
 ( . 2شخيط قياس عجد) -12
 متخ + طباشيخ .15حبل طؾل  -14
 -أدوات البحث العمسي : 3-3-2

"وىي الؾسيمة أو الظخيقة التي يدتظيع بيا الباحث حل مذكمتو ميسا كانت ")وجيو،أحسج بجري 
 ( . 65،ص2002:

 -يق أىجاف البحث ومشيا :وليحا استعان الباحث باألدوات التي تزسؽ تحق
 السرادر والسخاجع العخبية واألجشبية .  -
 شبكة االنتخنيت .  -
 السقاييذ .  -
 السقابالت الذخرية .  -
 كادر العسل السداعج.  -

   -إجراءات البحث السيدانية : 4 -3    
 -التجربة االستظالعية : 4-1 -3

السعؾقحححات التحححي قحححج تؾاجحححو الباححححث أثشحححاء القيحححام أن التجخبحححة االسحححتظالعية " ىحححي طخيقحححة عسميحححة لكذحححف       
بالتجخبة الخئيدية وعج مدبق لستظمبات التجخبة مؽ حيث الؾقت ،الكمفحة ،الكحؾادر السدحاعجة ،صحالحية األجيحدة 
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( ،وىي دراسة أوليو يقؾم بيحا الباححث عمحى عيشحة صحغيخة قبحل قيامحو 90،ص1999و األدوات وغيخىا")مخوان :
/  12/  3ليب البححححث وبشحححاءًا عمحححى ذلحححػ أجحححخى الباححححث التجخبحححة االسحححتظالعية يحححؾم ببحثحححو بيحححجف اختيحححار أسحححا

( العب محؽ 6الداعة الثالثة مداًء في القاعة السغمقة في الجيؾانية / محافغة القادسية عمى عيشة مؽ ) 2020
 نفذ مجتسع البحث. 

 
 -األسس العلسية لالختبارات : 3-4-2  

 -الردق : 3-4-2-1
األمؾر التي يجب أن يتسيد بيا االختبار ىحؾ الرحجق، والرحجق يعشحي أن يكحؾن االختبحار   أن مؽ أىؼ     

قححادرًا عمححى قيححاس الدححسة أو الغححاىخة أو الرححفة التححي وضححع ألجميححا ، لحححلػ اسححتخجم الباحححث ب يجححاد معامححل 
 الرجق الحاتي وىؾ يسثل جحر معامل الثبات. 

 -الثبات :  3-4-2-2
يقححة إعحادة االختبحار إليجححاد معامحل الثبحات أن بيححه الظخيقححة يسكحؽ إعحادة البحححث قحام الباححث باسحتعسال طخ    

عمى العيشة نفديا مختيؽ أو أكثخ تححت عحخوف متذحابية قحجر اإلمكحان . ومحؽ أجحل إيجحاد معامحل الثبحات تحؼ 
 ( إذ اسحتعسل قحانؾن 10/12/2020إعادة االختبار عمى عيشة التجخبة االستظالعية بعج مخور أسبؾع ) يحؾم 

 معامل االرتباط البديط ) بيخسؾن ( الستخخاج معامل الثبات.
 -السهضهعية :  3-4-2-3

تؼ أيجاد السؾضؾعية مؽ خالل أخح درجات أثشيؽ مؽ السحكسيؽ وتؼ أيجاد معامل االرتبحاط البدحيط بيشيسحا 
 (.2كسا في الججول )

 (2الججول )
 حثيبيؽ السعامالت العمسية لالختبارات السدتخجمة في الب

 *
قيسة 

 0.81= 0.05( ومدتؾى داللة 4معامل االرتباط الججولية عشج درجة حخية )

 معامل السهضهعية معامل الردق الذاتي معامل الثبات* االختبارات

 0.96 0.95     0,91 الزرب الداحق السدتقيم
 0.93 0.95 0.87 الزرب الداحق القظري 
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 االختبارات السدتخدمة :   3-5
تؼ تعجيل األختبار بايتشاسب مع رياضة الكخة الظائخة مؽ  : مهارة الزرب الداحق السدتقيم اختبار 3-5-1

 وضع الجمؾس
 اليجف مؽ االختبار 

 قياس دقة ميارة الزخب الداحق في اتجاىات مدتقيسة . 
 * األدوات السدتخجمة 

 ط قياس .ممعب قانؾني لكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس، شبكو قانؾنيو، كخات قانؾنيو، شخي
 * وصف األداء 

( 3( اذ يقؾم السجرب بالتسخيخ لو مؽ مخكد )4يقؾم الالعب السختبخ بأداء الزخب الداحق مؽ مخكد ) 
 .   Lange Diagonalباستخجام التسخيخ الظؾيل القظخي 

 * طخيقة التدجيل 
 أعظاء ثالث محاوالت لكل مخكد 

 * شخوط التدجيل 
 (2أ (السخكد رقؼ) نقاط لكل محاولو داخل مشظقة)  4
 (3نقاط لكل محاولو داخل مشظقة )ب( السخكد رقؼ)  3
 (4نقظو لكل محاولو داخل مشظقة) ج (السخكد رقؼ )  2
 ( 5نقظو لكل محاولو داخل مشظقة) د( السخكد رقؼ ) 1

 صفخ عشج سقؾط الكخة خارج ىحه السشاطق
 
 
ختبار بايتشاسب مع رياضة الكخة الظائخة مؽ تؼ تعجيل األ :  اختبار مهارة الزرب الداحق القظري  3-5-2

 وضع الجمؾس
 قياس دقة ميارة الزخب الداحق في االتجاه القظخي . : اليجف مؽ االختبار  

 ممعب قانؾني لكخة الظائخة ،شبكو قانؾنيو ،كخات قانؾنيو ،شخيط قياس .: * األدوات السدتخجمة 
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( اذ يقؾم السجرب بالتسخيخ لو مؽ 4الداحق مؽ مخكد ) يقؾم الالعب السختبخ بأداء الزخب :* وصف األداء 
 ( 3مخكد )

 أعظاء ثالث محاوالت لكل مخكد :* طخيقة التدجيل 
 * شخوط التدجيل 

 (2نقاط لكل محاولو داخل مشظقة) أ (السخكد رقؼ)  4
 (3نقاط لكل محاولو داخل مشظقة )ب( السخكد رقؼ)  3
 (4د رقؼ ) نقظو لكل محاولو داخل مشظقة) ج (السخك 2
 ( 6نقظو لكل محاولو داخل مشظقة) د( السخكد رقؼ ) 1

 صفخ عشج سقؾط الكخة خارج ىحه السشاطق.
  -التجخبة الخئيدة لمبحث : 3-6

ت تسححح، إذ 14/1/2021قحححام الباححححث بححح جخاء التجخبحححة الخئيدحححة فحححي القاعحححة السغمقحححة فحححي الجيؾانيحححة بتحححاري        
قياسحححات طحححؾل الجححححع والحححؾزن وتدحححجيل العسحححخ البحححايمؾجي والتحححجريبي  الخاصحححة بالبححححث ثحححؼ تحححؼ أخححححاالجحححخاءات 

 والقياسات الجدسية لكل العب وبعج ذلػ تؼ إجخاء اختبارات ميارات الزخب الداحق لكل العب .
 -الؾسائل اإلحرائية : 3-7
 -( وأستخخج مشيا األتي :18اإلصجار) SPSSالحقيبة اإلحرائية  ؾن استخجم الباحث   

 بي )  س  (الؾسط الحدا -1
 االنحخاف السعياري ) ع ( .  -2
 الشدبة السئؾية .  -3
 معامل االرتباط البديط ) بيخسؾن ( . -4
 معامل االرتباط الستعجد . -5

 .قانؾن ندبة السداىسة -6
 معادلة االنحجار الستعجد . -7
 عرض الشتائج وتحليلها ومشاقذتها :  -4
سبات الجدبسية الداللبة مهبارتي الزبرب الدباحق عرض نتائج عالقة االرتباط وندببة السدباهسة للقيا  4-1

 السدتقيم والقظري في الكرة الظائرة من وضع الجلهس .
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عببرض األوسبباط الحدبباالية واالنحرافببات السلياريببة للقياسببات الجدببسية ومهببارتي الزببرب الدبباحق  4-1-1
 السدتقيم  والقظري في الكرة الظائرة من وضع الجلهس .

 
 (3الججول )

ابية واالنحخافات السعيارية لمقياسات الجدسية وميارتي الزخب الداحق السدتقيؼ والقظخي يبيؽ األوساط الحد
 بالكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس

 
 االنحراف السلياري  الهسط الحداالي وحدة القياس الستغيرات ت
1.  

القياسات 
 الجدسية

 3.718 55.555 سم طهل الجذع
 2.269 85.255 سم طهل الذراع  .2
 1.251 32.555 سم طهل الداعد  .3
 1.142 27.555 سم طهل العزد  .4
 5.515 25 سم طهل الكف   .5
 2.978 45 سم عرض الكتفين  .6
 1.674 35.755 سم عرض الحهض  .7
 4.415 27.255 سم محيط العزد  .8
 2.163 24.375 سم محيط الداعد  .9

 1.142 21.555 سم محيط الكف  .15
 1.392 6.125 درجة مهارة الزرب الداحق السدتقيم  .11
 1.345 5.625 درجة مهارة الزرب الداحق القظري   .12
 
عرض مرفهفة االرتباط البين القياسبات الجدبسية  ومهبارتي الزبرب الدباحق السدبتقيم والقظبري  4-1-2

 في الكرة الظائرة من وضع الجلهس 
 

 (4الججول )
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تقيؼ والقظخي بالكخة الظائخة مؽ يبيؽ مرفؾفة االرتباط بيؽ القياسات الجدسية وميارتي الزخب الداحق السد
 وضع الجمؾس

مهارة الزرب الداحق   الستغيرات ت
 السدتقيم

مهارة الزرب الداحق 
 القظري 

1.  

القياسات 
 الجدسية

 **5.821 **5.944 طهل الجذع
 *5.459 **5.526 طهل الذراع  .2
 **5.659 **5.636 طهل العزد  .3
 5.542 5.541 طهل الداعد  .4
 5.195 5.367 طهل الكف   .5
 **5.879 **5.755 عرض الكتفين  .6
 **5.767 **5.797 عرض الحهض  .7
 **5.659 **5.694 محيط العزد  .8
 *5.459 **5.465 محيط الداعد  .9

 *5.467 **5.615 محيط الكف  .15
 . 0.05* معشؾي تحت مدتؾى داللة 

 . 0.01** معشؾي تحت مدتؾى داللة 
( 4، وىشحححاك ) 0.01( ارتباطحححًا معشؾيحححة تححححت مدحححتؾى داللحححة 12( نالححححظ إن ىشحححاك ) 4محححؽ خحححالل الجحححجول )

وحيححث أن ىححجف البحححث يشرححب حححؾل عالقححة االرتبححاط مححؽ خححالل  0.05ارتباطححًا معشؾيححة  تحححت مدححتؾى داللححة 
والقظححخي فححي  معادلححة االنحححجار فححي أفزححمية أي مححؽ القياسححات الجدححسية فححي ميححارتي الزححخب الدححاحق السدححتقيؼ

 الكخة الظائخة  مؽ وضع الجمؾس وندبة مداىستيا لحلػ سيكتفي الباحث باإلشارة إلى ىحه االرتباطات . 
 
عرض نتائج عالقات االرتباط وندبة مداهسة القياسبات الجدبسية الداللبة مهبارة الزبرب الدباحق  4-1-3

 السدتقيم  بالكرة الظائرة من وضع الجلهس .
 (5ججول )

االرتباط وندبة مداىسة القياسات الجدسية بجاللة ميارة الزخب الداحق السدتقيؼ بالكخة الظائخة  يبيؽ عالقة
 مؽ وضع الجمؾس لجى عيشة البحث .
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الظريقة 
 السدتخدمة

 ندبة السداهسة مدتهى الداللة ف السحتدبة درجة الحرية معامل االرتباط الستغيرات

االنحدار 
 الستدرج

 5.892 5.555 181.452 22-1 5.944 طهل الجذع
 5.539 5.553 11.775 21-1 5.965 طهل الداعد
 5.527 5.552 12.575 25-1 5.978 طهل العزد
 5.516 5.553 11.358 19-1 5.987 طهل الذراع
 5.556 5.532 5.424 18-1 5.995 طهل الكف 

 5.552 5.555 763.575 17-1 1.555 محيط الداعد
 5.555 5.555 194.214 16-1 1.555 محيط الكف

( ولحجى دراسححة أىحؼ الستغيحخات ) بظخيقححة االنححجار الستحجرج ( جحاء طححؾل الجححع كحأىؼ متغيححخ إذ 5محؽ الجحجول ) 
(  مؽ بيؽ متغيخات البحث في األداء 0.892( وندبة السداىسة )0.944بمغت قيسة معامل االرتباط البديط )

(  وىححي قيسححة 181.452بمغححت قيسححة)ف( السحتدححبة )السيحاري لمزححخب الدححاحق السدححتقيؼ مححؽ وضححع الجمحؾس و 
( 0.965معشؾيححة  وجححاء طححؾل الدححاعج بالتختيححب الثححاني كححأىؼ متغيححخ إذ بمغححت قيسححة معامححل االرتبححاط الستعححجد )

( وىححي قيسحححة 11.775(  مححؽ بحححيؽ متغيححخات البحححث وبمغححت قيسحححة )ف( السحتدححبة )0.039وندححبة السدححاىسة )
( 0.978لثالححث كحححأىؼ متغيححخ إذ بمغححت قيسححة معامححل االرتبححاط الستعحححجد )معشؾيححة وجححاء طححؾل العزححج بالتختيححب ا

( وىحححي قيسحححة 12.570( محححؽ بحححيؽ متغيحححخات البححححث وبمغحححت قيسحححة)ف( السحتدحححبة )0.027وندحححبة السدحححاىسة )
( وندحبة 0.987معشؾية وجاء طؾل الجحع بالتختيب الخابع كأىؼ متغيخ إذ بمغت قيسة معامل االرتباط الستعجد )

( وىحححي قيسحححة معشؾيحححة 11.308( محححؽ بحححيؽ متغيحححخات البححححث وبمغحححت قيسحححة )ف( السحتدحححبة )0.016السدححاىسة )
( وندحححبة 0.990وجححاء طحححؾل الكحححف بالتختيحححب الخححامذ كحححأىؼ متغيحححخ إذ بمغحححت قيسححة معامحححل االرتبحححاط الستعحححجد )

ء ( وىحي قيسحة معشؾيحة وجحا5.424( مؽ بيؽ متغيخات البحث وبمغت قيسة )ف( السحتدبة )0.006السداىسة )
( وندححححبة 1.000محححححيط الدححححاعج بالتختيححححب الدححححادس كححححأىؼ متغيححححخ إذ بمغححححت قيسححححة معامححححل االرتبححححاط الستعححححجد )

(  وىحي قيسحة معشؾيحة 763.070( محؽ بحيؽ متغيحخات البححث وبمغحت قيسحة )ف( السحتدحبة )0.002السداىسة )
( وندححبة 1.000د  )وجححاء محححيط الكححف بالتختيححب الدححابع كححأىؼ متغيححخ إذ بمغححت قيسححة معامححل االرتبححاط الستعححج

 ( وىي قيسة معشؾية . 194.214( مؽ بيؽ متغيخات البحث وبمغت قيسة )ف( السحتدبة )0.000السداىسة )
أما بقية الستغيخات لؼ يغيخ لجيشا أي ندبة مداىسة في األداء السياري لمزخب الداحق السدتقيؼ في الكخة     

 الظائخة مؽ  وضع الجمؾس .
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االرتباط وندبة مداهسة القياسبات الجدبسية الداللبة مهبارة الزبرب الدباحق  عرض نتائج عالقات 4-1-4
 القظري بالكرة الظائرة من وضع الجلهس 

 (6الججول )
يبيؽ عالقة األرتباط وندبة مداىسة القياسات الجدسية بجاللة ميارة الزخب الداحق القظخي بالكخة الظائخة 

 مؽ وضع الجمؾس لجى عيشة البحث .
الظريقة 

معامل  الستغيرات خدمةالسدت
ندبة  مدتهى الداللة ف السحتدبة درجة الحرية االرتباط

 السداهسة

االنحدار 
 الستدرج

 5.773 5.555 74.769 22-1 5.879 عرض الكتفين
 5.163 5.555 53.457 21-1 5.967 محيط العزد
 5.534 5.555 22.497 25-1 5.985 محيط الكف
 5.525 5.555 99.495 19-1 5.998 طهل الكف

 5.555 5.555 245.641 18-1 1.555 محيط الداعد
 5.555 5.555 256.681 17-1 1.555 طهل الذراع

  
( ولحجى دراسحة أىحؼ الستغيحخات )بظخيقحة االنححجار الستحجرج(  جحاء عحخض الكتفحيؽ كحأىؼ متغيحخ إذ 6مؽ الججول )

( محؽ بحيؽ متغيحخات البححث فحي األداء 0.773( وندبة السداىسة )0.879بمغت قيسة معامل االرتباط البديط )
السيحححححاري لمزحححححخب الدحححححاحق القظحححححخي فحححححي الكحححححخة الظحححححائخة محححححؽ وضحححححع الجمحححححؾس وبمغحححححت قيسحححححة )ف( السحتدحححححبة 

( وىححي قيسححة معشؾيحححة وجححاء محححيط العزحححج بالتختيححب الثحححاني كححأىؼ متغيححخ إذ بمغحححت معامححل االرتبحححاط 74.769)
متغيحححححخات البححححححث وبمغحححححت قيسحححححة )ف( السحتدحححححبة  ( محححححؽ بحححححيؽ0.163( وندحححححبة السدحححححاىسة )0.967الستعحححححجد )

( وىححي قيسححة معشؾيححة وجححا محححيط الكححف بالتختيححب الثالححث كححأىؼ متغيححخ إذ بمغححت قيسححة  معامححل االرتبححاط 5.407)
( محححححؽ بحححححيؽ متغيحححححخات البححححححث وبمغحححححت قيسحححححة )ف( السحتدحححححبة 0.034( وندحححححبة السدحححححاىسة )0.985الستعحححححجد )

بالتختيححب الخابحع كححأىؼ متغيححخ إذ بمغححت قيسححة معامححل االرتبححاط ( وىحي قيسححة معشؾيححة وجححاء طححؾل الكححف 22.497)
( مححححؽ بححححيؽ متغيححححخات البحححححث وبمغححححت قيسححححة )ف( السحتدححححبة ( 0.025( وندححححبة السدححححاىسة )0.998الستعححححجد )

( وىحححي قيسحححة معشؾيحححة وجحححاء مححححيط الدحححاعج بالتختيحححب الخحححامذ كحححأىؼ متغيحححخ إذ بمغحححت قيسحححة معامحححل 99.495)
( محؽ بحيؽ متغيحخات البححث وبمغحت قيسحة )ف( السحتدحبة 0.005دبة السداىسة )( ون1.000االرتباط الستعجد )
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(  وىححي قيسححة معشؾيححة وجححاء طححؾل الحححراع بالتختيحححب الدححاعج كححأىؼ متغيححخ  إذ بمغححت  قيسححة معامحححل 240.641)
( مؽ بيؽ متغيخات البحث وبمغحت قيسحة )ف(ة السحتدحبة 0.000( وندبة السداىسة )1.000االرتباط الستعجد )

 ( وىي قيسة معشؾية . 256.681)
أما بقية الستغيخات لؼ يغيخ لجيشا أي ندبة مداىسة في األداء السياري لمزحخب الدحاحق القظحخي فحي الكحخة     

 الظائخة مؽ وضع الجمؾس . 
مشاقذة نتائج ندببة مدباهسة القياسبات الجدبسية الداللبة األداء للسهبارات الهجهميبة فبي الكبرة الظبائرة 4-2

 من وضع الجلهس 
مشاقذة نتائج ندبة مداهسة القياسات الجدسية الداللبة األداء لسهبارة الزبرب الدباحق السدبتقيم  4-2-1

 في الكرة الظائرة من وضع الجلهس .
إلحححى عيححؾر متغيحححخ فحححي طحححؾل الجحححع كحححأىؼ متغيحححخ مححؽ بحححيؽ القياسحححات الجدحححسية إال أن  ؾن يعححدو البحححاحث       

ق السدححتقيؼ  يتخكححد معغححؼ أدائححو عمححى اسححتخجام الجحححع بذححكل الالعححب السيححاجؼ فححي أداء ميححارة الزححخب الدححاح
كبيحححخ أثشحححاء األداء مسحححا كانحححت الشتحححائج تتشاسحححب وىححححا الحححجور،  باإلضحححافة إلحححى أن الالعحححب أثشحححاء التحححجريب يعتسحححج 
برحححؾرة كبيحححخة لتظحححؾيخ القحححؾة لمجححححع وذلحححػ لمحححجور البحححارز والسيحححؼ ألداء ميحححارة الزحححخب الدحححاحق باإلضحححافة إلحححى 

ى . إذ أن القححؾة تعححج أىححؼ الرححفات البجنيححة التححي تححختبط ارتباطححًا ايجابيححًا بححاألداء السيححاري ، فيححي الرححفات األخححخ 
 ( . 91، ص 1994العامل األساسي في القجرة عمى تظؾيخ األداء      ) دمحم حدؽ : 

الالعححب أمحا بالشدححبة لستغيححخ طحؾل الدححاعج فقححج جححاء بالتختيحب الثححاني ويعححدو الباححث إلححى أن الدححبب إن         
أثشاء أداء الزخب الداحق لمكخات يحتاج إلى ساعج طؾيل حتى يدتظيع اداء ميارة الزخب الدحاحق السدحتقيؼ 
بذححكل صحححين .أمححا بالشدححبة لستغيححخ طححؾل العزححج فقححج جححاء بالتختيححب الثالححث ويعححدوا الباحححث إلححى أن الالعححب 

بيحخ  لكحي يدحتظيع أداء ميحارة الزحخب السياجؼ أثشاء أداء ميارة الزخب الداحق السدحتقيؼ يحتحاج إلحى عزحج ك
 الداحق ، كسا وان الالعب الحي يستمػ عزج جيج يدتظيع األداء بذكل ال يعيق حخكتو الدخيعة . 

أمححا بالشدححبة لستغيححخ طححؾل الحححراع فقححج جححاء بالتختيححب الخابححع ويعححدو الباحححث الدححبب ، إن الالعححب أثشححاء أداء     
يحتاج إلى ذراعيؽ طؾيميؽ لكي تداعج عمحى الزحخب الدحاحق لمكحخات ميارة الزخب الداحق السدتقيؼ لمكخات  

 السختفعة والبعيجة بذكل كبيخ يعظيو اخترار لمدمؽ أكثخ مؽ أقخانو أصحاب األذرع القريخة . 
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أمحا بالشدحبة لستغيحخ طحؾل الكحف فقحج جحاء بالتختيحب الخحامذ ويعحدوا الباححث الدحبب أن الالعحب أثشحاء أداء      
داحق السدتقيؼ يحتاج إلى كفيؽ كبيخيؽ لكي تداعج عمى ضخب الكخات البعيجة والقخيبة بذكل ميارة الزخب ال

 كبيخ.
أما بالشدبة لستغيخ محيط الداعج فقج جاء بالتختيب الدادس ويعدو الباحث الدبب أن الالعب أثشاء أداء       

عظاء قؾة اكبخ عشج ضخب الكحخة ميارة الزخب الداحق السدتقيؼ  يحتاج إلى محيط ساعج كبيخ يداعجه عمى إ 
 مسا يجعل الكخة تديخ بقؾة اكبخ وكحلػ تكؾن الكخة مؤثخة  ضج السشافذ . 

أما بالشدبة لستغيخ محيط الكف فقج جاء بالتختيب الدابع ويعدو الباححث الدحبب إن الالعحب السيحاجؼ أثشحاء     
يدتظيع ضخب الكخة  بقؾة مؽ األعمى  أداء ميارة الزخب الداحق السدتقيؼ يحتاج إلى  محيط كف كبيخ حتى

 أو مؽ الجانب أو مؽ وسظيا وتؾجييو إلى السشاطق السؤثخة عمى السشافذ . 
أما بقية الستغيخات لؼ يغيخ لجيشا أي ندبة مداىسة في األداء السياري لمزخب الدحاحق السدحتقيؼ فحي الكحخة    

 الظائخة مؽ وضع الجمؾس. 
 (7الججول )

الجدسية وفقًا لشدبة مداىستيا باألداء السياري لمزخب الداحق السدتقيؼ في الكخة  يبيؽ تختيب القياسات
 الظائخة مؽ وضع الجمؾس لجى عيشة البحث

 التختيب ندبة السداىسة الستغيخات
 األول 0.892 طؾل الجحع
 الثاني 0.039 طؾل الداعج
 الثالث 0.027 طؾل العزج
 الخابع 0.016 طؾل الحراع
 الخامذ 0.006 طؾل الكف

 الدادس 0.002 محيط الداعج
 الدابع 0.000 محيط الكف
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 (3شكل )

تختيب القياسات الجدسية وفقًا لشدبة مداىستيا باألداء السياري لمزخب الداحق السدتقيؼ في الكخة يؾضن 
 الظائخة مؽ وضع الجمؾس لجى عيشة البحث

 
لة األداء لسهارة الزرب الداحق القظري في مشاقذة نتائج ندبة مداهسة القياسات الجدسية الدال  4-2-2

 الكرة الظائرة من وضع الجلهس لدى عيشة البحث .
يعدو الباحث إلى عيؾر متغيخ عخض الكتفيؽ كأىؼ متغيخ  مؽ بيؽ القياسات الجدسية إال أن الدبب إن      

محل أدائحو بذحكل صححين الالعب أثشاء أداء ميارة الزخب الداحق القظحخي يحتحاج إلحى كفحيؽ واسحعيؽ حتحى يتكا
ويححختبط عححخض الكتفححيؽ لححجى العححب الكححخة الظححائخة مححؽ وضححع الجمححؾس بدوايححا الذححج فححي العسححل العزححمي وكحححلػ 
بذكل ونؾعية األداء ، إذ يحؤثخ شحكل وزوايحا األداء فحي تحقيحق السحجيات الحخكيحة السشاسحبة فحي الححراعيؽ والجححع 

األداء ، إذ أن الذححخط األساسححي لالنقبححاض العزححمي ىححؾ  والححخأس والتححي بعسميححا يححؤثخ بححالدمؽ السدححتغخق فححي ىحححا
،  1990االنبدحححاط واالمتحححجاد الكامحححل لمعزحححالت العاممحححة فحححي أثشحححاء األداء ، ومشيحححا الكتفحححيؽ . ) دمحم عثسحححان : 

 (94ص
أما بالشدبة لستغيخ محيط العزج فقج جاء بالتختيب الثاني كأىؼ متغيخ ويعدو الباحث الدبب إن الالعب       
ء أداء ميحححارة الزحححخب الدحححاحق القظحححخي يحتحححاج إلحححى عزحححجيؽ كبيحححخيؽ أثشحححاء أدائحححو ىححححه السيحححارة الن مححححيط أثشحححا

 العزج يداىؼ بذكل كبيخ في إعظاء قؾة اكبخ لمكخة .



                                                                                                              
 

 

 242 عدنان عزيزاسعد .د.أ

 علي يعقىب يىسف   ما.

 م.م علي جبر جهاد 

 
 

 2222لسنة   2العذد  المجلة العراقية للبحىث االنسانية واالجتماعية والعلمية

أمححا بالشدححبة لستغيححخ محححيط الكححف فقححج جححاء بالتختيححب الثالححث ويعححدو الباحححث الدححبب إلححى أن السيححاجؼ أثشححاء      
قظححخي يحتححاج إلححى كححف كبيححخ  حتححى يدححتظيع إمححالء الكححخة بححالكف بكامميححا مسححا يعظححي أدائححو الزححخب الدححاحق ال

 الزخب الداحق قؾة وسخعة اكبخ . 
أمححا بالشدححبة لستغيححخ طححؾل الكححف فقححج جححاء بالتختيححب الخابححع ويعححدو الباحححث الدححبب إن الالعححب أثشححاء أداء      

لزحخب الدحاحق لمكحخات القخيبحة والبعيحجة الزخب الداحق القظخي يحتحاج إلحى كفحيؽ كبيحخيؽ لكحي تدحاعجه عمحى ا
 بذكل جيج .

أما بالشدبة لستغيخ محيط الداعج فقج جاء بالتختيب الخامذ ويعدو الباحث الدبب إلى أن الالعب أثشحاء       
أداء الزححخب الدححاحق القظححخي يحتححاج إلححى سححاعج كبيححخ يدححاعجه عمححى إعظححاء قححؾة اكبححخ عشححج ضححخب الكححخة مسححا 

 اكبخ .  يجعل الكخة تديخ بقؾة
أمححا بالشدححبة لستغيححخ طححؾل الحححراع فقححج جححاء بالتختيححب الدححادس ويعححدوا الباحححث الدححبب إلححى أن الالعححب أثشححاء      

أداء  الزخب الداحق القظخي لمكخات يحتحاج إلحى ذراعحيؽ طحؾيميؽ لكحي تدحاعجه عمحى الزحخب الدحاحق لمكحخات 
 قخانو أصحاب األذرع القريخة . السختفعة والبعيجة بذكل كبيخ يعظيو اخترار لمدمؽ اكبخ مؽ أ

أما بقية الستغيخات لؼ يغيخ لجيشا أي ندبة مداىسة في األداء السياري لمزحخب الدحاحق القظحخي فحي الكحخة     
 الظائخة مؽ وضع الجمؾس . 

 (8الججول )
كخة يبيؽ تختيب القياسات الجدسية وفقًا لشدبة مداىستيا باألداء السياري  لمزخب الداحق القظخي في ال

 الظائخة مؽ وضع الجمؾس لجى عيشة البحث .
 التختيب ندبة السداىسة الستغيخات

 األول 0.773 عخض الكتفيؽ
 الثاني 0.163 محيط العزج
 الثالث 0.034 محيط الكف
 الخابع 0.025 طؾل الكف

 الخامذ 0.005 محيط الداعج
 الدادس 0.000 طؾل الحراع
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 (4الذكل )
ة وفقًا لشدبة مداىستيا باألداء السياري  لمزخب الداحق القظخي في الكخة الظائخة مؽ تختيب القياسات الجدسي

 وضع الجمؾس لجى عيشة البحث
 -االستشتاجات والتهصيات : -5
 -االستشتاجات  : 1 -5
تختب القياسات الجدسية وفقًا لشدبة مداىستيا باألداء السياري لالعبي الكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس  -1

 عيشة البحث  وفقا لآلتي: لجى 
 طهل الجذع . -أ 

 طهل الداعد . -ب
 طهل الكف. -ج
 طهل العزد . -د

 طهل الذراع . -هب 
 عرض الكتفين. -و
 عرض الحهض. -ز
 محيط العزد. -ح
 محيط الكف. -ط
 محيط الداعد. -ي

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

نسبة المساهمة

عرض الكتفين

محيط العضد

محيط الكف

طول الكف

محيط الساعد

طول الذراع



                                                                                                              
 

 

 242 عدنان عزيزاسعد .د.أ

 علي يعقىب يىسف   ما.

 م.م علي جبر جهاد 

 
 

 2222لسنة   2العذد  المجلة العراقية للبحىث االنسانية واالجتماعية والعلمية

خة جمححؾس لححجى ىشححاك تبححايؽ فححي القياسححات الجدححسية بححيؽ األداء السيححاري لمزححخب الدححاحق بححالكخة الظححائ -2
 عيشة البحث .

 -التهصيات  :  5-2

مكخة الظائخة لاالستعانة بالتختيب القياسات الجدسية حدب مدتؾى ندب السداىسة باألداء لمزخب الداحق  -1
 لجى عيشة البحث عشج وضع بخامج التجريب لالعبيؽ. 

جى العبي الكخة الظائخة جمؾس االعتساد عمى القياسات الجدسية عشج تقؾيؼ السشاىج التجريبية الخاصة ل -2
 ألنيا تعظي معمؾمات دقيقة عؽ الحالة التجريبية لالعبيؽ .

تظحؾيخ الزحخب الدحاحق لحجى  وإجخاء دراسات عمى ميارات أخخى لسا لشدب السداىسة مؽ نتحائج ايجابيحة  -3
 العبي الكخة الظائخة مؽ وضع الجمؾس.
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