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امللص
الباب االول :التعريف بالبحث تضمن املقدمة واهمية البحث ومت استعراض لعبة التنس األرضي وهي واحدة من األلعاب
الرياضية اليت شهدت تطورا ملحوظا باستصدام التطبيق العلمي الصحيح وخاصة القياسات األنثروبومرتية من اخلصائ
الفردية اليت يتميز بها اإلنسان عن غرية سواء قياسات للجسم البشري ككل أو أقسامة وكلمة مقاييس اجلسم البشري
األنثروبومرتية فرع من األنثروبولوجيا  .وهو علم يبحث يف أصل قياس اجلسم البشري وللقياسات األنثروبومرتية أو
اجلسمية عدة اهتمامات فهي تقيس (األطوال والكتل واألعراض واحمليطات واألعماق ومسك الدهن واألمناط اجلسمية
والقوة العضلية للكتف والرجلني) .وتكمن أهمية البحث يف تناول القياسات اجلسمية بدراسة من خالل منهج وصفي جيمع بني
القياسات اجلسمية ودقة االرسال املستقيم يف التنس االرضي .اذ تتجلى مشكلة البحث من هنا يربز التسأول التالي حول
العالقة اجلدية يف دقة االرسال املستقيم بالتنس االرضي فضال عن العتالت والروافع الناجتة عن أطوال أجزاء اجلسم
وخاصة اإلطراف العليا ومن هنا تربز مشكلة البحث يف تناول القياسات اجلسمية من خالل منهج وصفي جيمع بني القياسات
اجلسمية ودقة االرسال املستقيم يف التنس االرضي وكانت اهم االهداف هي- - 1التعرف على بعض القياسات اجلسمية
السائدة لدى العيب فريق كلية الرتبية الرياضية يف خانقني -2التعرف على نوعية العالقة بني بعض القياسات اجلسمية
بدقة االرسال املستقيم لدى العيب فريق كلية الرتبية الرياضية يف خانقني.اما اجملاالت البحـــــــــث فقد تضمنت اجملال
البشري العيب منتصب كلية الرتبية الرياضي يف خانقني لعام . 2018-2017امااجملال املكاني القاعة الرياضية لكلية
الرتبية الرياضية يف خانقني

.واجملال ألزماني للفرتة من  2018 /2/15ولغاية 2018\4 \15

.

الباب الثاني  :فتضمن الدراسات النظرية واملشابهة ذات الصلة والعالقة مبوضع البحث.
وكان الباب الثالث قد احتوى على منهجية البحث واجراءاته امليدانية اذ استصدم الباحث املنهج الوصفي وكانت العينة تتألف من
العيب املنتصب كلية الرتبية الرياضية يف خانقني .واستصدم الباحث االختبارات املقننة لضمان دقة النتائج ،وقد أجريت
االختبارات ملتغريات البحث على عينة البحث يف يوم االحد املوافق  ،2018 /4/1يف الساحات خاصة للتنس االرضي
وبعد ان مت معاجلة النتائج احصائياً ،مت عرضها وحتليلها ومناقشتها يف الباب الرابع
اما يف الباب اخلامس فاستنتج الباحث عدم وجود ارتباط معنوي بني القياسات اجلسمية ( طول اجلسم  ،وزن اجلسم  ،طول
الذراع  ،طول الساعد  ،طول العضد  ،طول الكف  ،مدى الكف  ،عرض الصدر  ،عرض الكتف ) ومهارة االرسال املستقيم
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لالعيب منتصب كلية الرتبية الرياضية يف خانقني وكانت اهم التوصيات  -1التأكيد يف الربامج التدريبية لالعبني الذين
لديهم ضعف يف مهارة االرسال املستقيم.
 1-1أملقدمة وأهمية البحث
يعد التفوق يف خمتلف األنشطة الرياضية اليت ميارسها اإلنسان من األمور اليت تستوجب توفر عدد من املتطلبات اليت
تتيح للفرد أن يقوم بهذا النشاط على الوجه األكمل ويعد النشاط الرياضي ميزة من مميزات هذا العصر والذي بدورة حيتاج
إىل كثري من املتطلبات األساسية سواء كان نشاط مجاعياٌ أو فردياٌ وهناك اختالف بني هذه املتطلبات من حيث الدرجة والنوع
من نشاط رياضي إىل أخر .وعادةٌ تنعكس هذه املتطلبات على املواصفات الواجب توفرها لدى املمارسني وال شك ان توفر تلكَ
املتطلبات ميكنها ان تعطي فرصة أكرب الستيعاب وأداء مهارات اللعبة وفنونها ضمن أطار القانوني .
وتعد القياسات األنثروبومرتية من اخلصائ الفردية اليت يتميز بها اإلنسان عن غرية سواء قياسات للجسم البشري ككل أو
أقسامة وكلمة مقاييس اجلسم البشري األنثروبومرتية فرع من األنثروبولوجيا  .وهو علم يبحث يف أصل قياس اجلسم
البشري وللقياسات األنثروبومرتية أو اجلسمية عدة اهتمامات فهي تقيس (األطوال والكتل واألعراض واحمليطات واألعماق
ومسك الدهن واألمناط اجلسمية والقوة العضلية للكتف والرجلني)  .أن القياسات األنثروبومرتية مهمة يف اجملال الرياضي
والعملي املرتبط بشكل كبري لنوع النشاط الرياضي الذي يزاوله الفرد وحتقيق االجنازات الرياضية فالعب التنس ثناء
االرسال ميتاز بطول القامة فاالجناز أذاُ يتعلق بالطول والنمط وبقية العوامل األخرى  .إذا فطول القامة لالعب شرط أساسي
يف بداية االختبار هلذه الرياضة وباألخ

طول القسم العلوي للجسم والسبب يعود إىل ان كل نشاط رياضي له متطلبات

بدنية خاصة متيزه عن غرية من األلعاب األخرى خاصة األلعاب االفردية فالعب التنس خيتلف عن العب كرة القدم ولكل
لعبة مميزات خاصة بها وتنعكس هذه الصفات على عناصر اللياقة البدنية الواجب توفرها لكي تصاحب متطلبات تلك
اللعبة فطول القامة وطول مدى الكف وسعة الصدر وطول القسم العلوي للجسم وخاصة األذرع هي من األمور املهمة الواجب
توفرها يف كرة الطائرة مثال أو حامي اهلدف يف كرة اليد ومما ال شك فيه أن توفر الصفات االنثروبومرتية تعطي فرصة أكرب
لتحقيق الفوز والوصول إىل االجناز ويسهل الطريق الستيعاب وفهم مهارات اللعبة ومتطلباتها لقد أصبح مهما اليوم توافر
القياسات املناسبة واألجسام املالئمة بوصفها الدعامات األساسية للوصول إىل مستويات ممكنة وعلى الالعبني أن يتجهوا إىل
األلعاب اليت تتالئم وأطواهلم وكتلهم وبقية أقسام جسمهم فالعب قصري القامة ال حنتاجه بالتنس مثل كرة القدم والعكس
صحيح وهكذا خيت

كل نشاط رياضي باملقاييس اجلسمية املالئمة هلذا النشاط بل أظهرت الدراسات االنثروبومرتية ان

املقاييس اجلسمية ختتلف باختالف البيئات اجلغرافية حيث تؤثر عوامل بيئية خمتلفة يف مقاييس وشكل جسم اإلنسان وقد
أدى ذلك إىل تفوق بعض األجناس يف رياضيات معينة هي سبب هلذه القياسات كتفوق الزنوج يف مسابقات اجلري والعدو
ملسافات طويلة وكذلك نالحظ ان سكان جنوب شرق أسيا كونهم ميتازون بكتل صغرية اليصلون إىل درجة البطولة يف العاب
القوى كالرمي أو لعبة كرة اليد نسبة إىل الرقعة اجلغرافية كأوروبا مثال الذين ميتازون بالكتل البشرية الضصمة وتؤدي
القياسات االنثروبومرتية أهمية بالغة يف عملية التنبؤ واالنتقاء الرياضي واالختيار واهم هذه القياسات طول اجلسم
والوزن ونسبة الشحوم والسعة احليوية وحميطات األجسام العالقة املتبادلة بني أقسام هذه القياسات .
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ان لعبة التنس تعد إحدى األلعاب الفردية اليت تعتمد الفوز واخلسارة كأسلوب لتحديد العب الفائز يف املباراة وهذا ناتج
عن عدد النقاط اليت حيرزها احد االعبني يف ساحة ااملنافس لذا كان لالرسال أهمية كبرية يف هذه اللعب هذا و أنه يعد
املهارة األساس واالهم من بني مهارات اللعبة األخرى لذا فان كل املبادئ األساسية املدروسة تصبح عدمية الفائدة إذ هي مل
تتوج يف النهاية بإصابة ساحة املنافس لذا كان االرسال املستقيم هو املبدأ األساسي الذي يعطيه معظم املدربني وقت أكثر
من غرية فضالَ عن أجادة الالعبني ألنواع االرسال والدقة وضع الكرة يف ساحة املنافس  .ومتثل القياسات االنثروبومرتية
دوراُ فعاال يف لعبة التنس خاصة طول اإلطراف وقوة الوثب والطول الكلي للجسم وكذلك النمط املميز للتنس وهو النحيف
والعضلي وهو السائد خاصة يف االرسال إذ حيتاج العب التنس ان يتميز يف الطول والرشاقة وقوة القفز عالياُ اثناء
االرسال املستقيم  .فضال عن ان قياسات اجلسم املتمثلة بالوزن اخلفيف نسبة إىل مرحلة القفز ومن هنا تربز أهمية البحث يف
تناول القياسات اجلسمية بدراسة من خالل منهج وصفي جيمع بني القياسات اجلسمية ودقة االرسال املستقيم يف التنس
االرضي
 2-1مشكلة البحث
بالنظر ألهمية القياسات اجلسمية وتأثرياتها على األنشطة الرياضية واأللعاب املصتلفة ومن خالل ما شاهدناه ان هناك
قصورا يف اهتمام بعض املدربني ألهمية القياسات اجلسمية واجلانب البدني وتأثريه بدقة االرسال املستقيم بالتنس االرضي
.من هنا يربز التسأول التالي حول العالقة اجلدية يف دقة االرسال املستقيم بالتنس االرضي فضال عن العتالت والروافع
الناجتة عن أطوال أجزاء اجلسم وخاصة اإلطراف العليا ومن هنا تربز مشكلة البحث يف تناول القياسات اجلسمية من خالل
منهج وصفي جيمع بني القياسات اجلسمية ودقة االرسال املستقيم يف التنس االرضي
 3-1هدفا البحث
-1التعرف على بعض القياسات اجلسمية السائدة لدى العيب فريق كلية الرتبية الرياضية يف خانقني
-2التعرف على نوعية العالقة بني بعض القياسات اجلسمية بدقة االرسال املستقيم لدى العيب فريق كلية الرتبية
الرياضية يف خانقني
 -4-1فروض البحث
 1-4-1هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني القياسات اجلسمية ودقة االرسال املستقيم بالتنس االرضي
 5-1جماالت البحث
 1-5-1اجملال البشري :العيب منتصب كلية الرتبية الرياضي يف خانقني لعام  2018-2017و هم عشرة العبني
 2-5-1اجملال املكاني :القاعة الرياضية لكلية الرتبية الرياضية يف خانقني
 3-5-1اجملال الزماني  2018 /2/15 :ولغاية 2018\4 \15
-1-2اإلطار النظري
1-1-2مدخل تأرخيي للقياسات اجلسمية واستصداماتها:
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ان من األمور البديهية عند حماولة دراسة إي موضوع جيب التوغل يف أعماقه التارخيية .
كي نتمكن من سرب أغواره واستيعاب مضامينه وما وصل آلية اليوم .فعلى الرغم من املفهوم احلديث للقياس ،أال أن اإلنسان
القديم مارسه بالعديد من اهليئات ابتداءا منت املرحلة البدائية الفطرية حتى وقتنا هذا ،إذ أن األساليب املستصدمة قدميا
كانت من النوع اخلام عند موازنتها مبا وصل آلية القياس حديثا ،إذ مل يكن من املمكن التصل

من الذاتية وقد استمر

احلال كذلك إىل وقت متأخر نسبياٌ.
ويرجع االهتمام بقياسات جسم اإلنسان إىل العصور القدمية ،فقد استصدم السومريون و اإلغريق أقدامهم كوحدة لقياس
ساحات اجلري على وفق املقاييس السائدة (الشرب والذراع والفرت )يف ذلك الوقت اليت مل يتفق على دقتها يف القياس
الختالفها من فرد إىل أخر
،يف حني ان املصريني القدماء استصدموا طول اإلصبع الوسطى لليد كوحدة للقياس كما قاموا بتقسيم اجلسم إىل  19جزءا
متساويا ،كما كان كل من الرسامني والنحاتني وذوي االختصاص يف الرياضيات من اهلنود القدماء متفقني على ضرورة إجياد
جزء من أجزاء اجلسم ميكن االعتماد علية كوحدة قياس لكل أجزاء اجلسم األخرى فنجدهم قد قسموا اجلسم إىل
480جزءاما اإلغريق القدماء فقد اهتموا باملقاييس اجلسمية وكانت هلم حماوالت رائدة يف هذا اجملال ،إذ عدت معايري
اجلسم املثالي هي مقاربة لقياسات أجسام اآلهلة اليت صورت على هيئة متاثيل مجيلة ولكنها ضصمة ومع مرور الوقت
تراجعوا عن هذه النظرة وعدوا الرجل الرشيق اخلفيف الوزن هو الرجل املثالي فاملهارة والرشاقة أصبحتا أكثر أهمية من
القوة
وكان القياس اجلسمي مؤشر االهتمام بالياقة البدنية ويرجع ذلك إىل القرن السابع عشر وأبان النهضة الصناعية يف أوربا
يف القرن الثامن عشر ونظرا للتطور الذي مشل احلياة كلها من املتغريات سريعة وتقدم علمي وفين ازداد االهتمام باملقاييس
اجلسمية،إذ يعد رينولدز وهو احد الرسامني فضال عن انه أول من شجع هذا االجتاه واهتم به يف العصر احلديث ففي عام
1854م اقرتح األملاني كراش ألول مرة استصدام بعض األسس التشرحيية لتحديد العالقات النسبية بني أجزاء اجلسم
املصتلفة وقد استصدم طول الكف.
ويف العام نفسه قام األملاني كارلوس باستصدام العمود الفقري كوحدة للقياسات اجلسمية ،حني قسم العمود الفقري إىل 24
جزءا على وفق عدد الفقرات حمددا هلا قيما متساوية
اما يف العام  1961فظهر للمرة األوىل يف أمريكا االهتمام بالقياسات اجلسمية ،ويعد العامل ادوارد هتشكوك أبا روحيا
للقياس يف الرتبية الرياضية وقد استصدم القياسات اجلسمية يف القرن الثامن عشر عام 1800م وكان طبيبا بشريا وقد
انصبت اهتماماته على تناسق اجلسم البشري والتمرينات التعويضية للجسم ثم توالت البحوث والدراسات وظهر علماء
آخرين مثل سارجنت جبامعة هارفد جاليون وهريقل يف الدمنارك وكي يف السويد وجربلري يف املانيا وبوديش وجودارد يف
الواليات املتحدة األمريكية .
ومن اجلدير بالذكر ان أول من قام بدراسة أمناط األجسام هو ابقراط ويعد رائدا يف هذا اجملال ويرجع ذلك  400قبل امليالد
 .وان أول استصدام جلهاز السكن فولد كاليرب عام 1051م لقياس مسك ثنايا اجللد وتقري نسبة الدهون يف اجلسم .من
املالحظ ان املتتبع لتاريخ القياسات اجلسمية جيد ان اهلدف من ذلك التطور كان ألغراض علمية و عملية تطبيقية لكل من
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الفنانني واملهتمني يف جمال صنع املالبس ،ومع تطور وتعقد احلياة أصبحت القياسات اجلسمية أكثر أهمية وأوسع استصداما
وال سيما بالنسبة للمهندسني املصتصني يف وضع التصميمات اخلاصة وصنع األجهزة واألدوات الالزمة لإلنسان ومنها األجهزة
الرياضية  ،وكذلك األطباء يف خمتلف اختصاصاتهم العالجية والتقوميية .كما تستصدم جمموعة من القياسات اجلسمية
للمفاضلة بني جمموعة من األفراد عند العمل يف بعض امليادين ومنها امليدان الرياضي الختيار وانتقاء الالعبني للفعاليات
الرياضية املصتلفة وصوال بهذا االنتقاء للمستويات العليا.
 2-1-2مفهوم القياسات (االنثروبومرتية) :
والقياسات االنثروبومرتية ذات أهمية كبرية يف تقويم منو الفرد ،والتعرف على الوزن والطول يف املراحل السنية املصتلفة ،
ويعد احد املؤشرات اليت تعرب عن حالة النمو عند األفراد .كما ان للقياسات االنثروبومرتية عالقات عالية بالعديد من
اجملاالت احليوية  ،فالنمو اجلسماني له عالقة بالصحة والتوافق االجتماعي واالنفعالي  ،كما ان له عالقة بالتحصيل
والذكاء وهناك عالقة بني النمو اجلسمي والنمو العقلي لألطفال السويون جسميا.اما بالنسبة للمجال الرياضي فقد ثبت
ارتباط املقاييس اجلسمية بالعديد من القدرات احلركية والتفوق يف األنشطة املصتلفة ...فقد أثبتت بعض البحوث ان هناك
عالقة طردية بني قوة القبضة والطول والوزن  ،كما اثبت كيورتن ان الرياضيني يف بعض األلعاب يتميزون عن أقرانهم
العاديني يف العديد من املقاييس اجلسمية كطول اجلذع وعرض الكتفني وضيق احلوض
يعرف الباحثان إجرائيا القياسات اجلسمية :هي األبعاد البدنية اليت ميتلكها اإلنسان اليت تدل على كتلة اجلسم وأجزاءه
فهي وصفا له  ،وهي نتاج العوامل الوراثية والبيئية اليت ميكن أن يتميز بها اإلنسان عن غريه.لقد أصبح من األهمية توفر
األجسام املناسبة كأحد األساسيات الواجب توافرها للوصول بالالعب إىل أعلى املستويات الرياضية املمكنة .فاملدرب مهما
بلغت مقدرته الفنية لن يستطيع ان يعد بطال من أي جسم  ،وان خيتار القياسات املناسبة قبل حماولة التدريب .ومن هذا
املنطق فأن السعي ملعرفة السمات البدنية لأللعاب واملسابقات املصتلفة سيقدم فائدة كبرية للمدربني واملعنيني يف اختيار
العناصر املناسبة اليت ميكن ان تثمر فيها جهودهم وبذلك يتحقق االقتصاد يف اجلهد والوقت واملال .
 3-1-2القياسات اجلسمية االنثروبومرتية يف اجملال الرياضي :
أ-العمر
ب-الطول
الطول الكلي للجسم.طول الذراع.طول الكف .طول الطرف السفلي.طول الساق والفصذ .طول القدم . طول اجلذع . طول الطرف العلوي)Vol.5, No.2 (June, 2018
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ج -الوزن
د-األعراض وتتضمن :
عرض املنكبني .عرض الصدر . عرض احلوض . عرض الكف و القدم . عرض مججمة الرأس.ه-احمليطات وتتضمن :
 حميط الصدر. حميط الوسط . حميط احلوض . حميط مفصلي املرفق والفصذ . حميط العضد .حميط الفصذ . حميط مسانة الساق .حميط الرقبة.و -أألعماق وتتضمن :
 عمق (مسك )الصدر. عمق احلوض . عمق البطن .عمق الرقبة .ز -قوة القبضة .
ح -السعة احليوية .
ط -مسك الدهن .
 4-1-2شروط وطرق القياس االنثروبومرتي :
ان للعمل يف مثل هذا اجملال ( القياسات اجلسمية )يرى الباحثان انه يتطلب من القائمني بالعمل اإلملام التام بشروط وطرق
القياس ومعرفة النقاط التشرحيية اليت يتم عندها القياس ألجراء قياسات دقيقة وعلمية واليت ميكن من خالهلا
استصراج معايري للتميز ،املقارنة  ،االختيار واالنتقاء ...،اخل من أهداف القياس املتعددة .
وهناك شروط للقياس االنثروبومرتي الناجح هي :
-1املعرفة التامة بالنقاط التشرحيية اليت حتدد أماكن القياس .
-2اإلملام التام باألوضاع اليت يتصذها املصترب أثناء القياس .
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-3اإلملام التام بطرق استصدام األجهزة املستعملة يف القياس.
ولكي حيقق القياس الدقة املطلوبة منة جيب ان تراعي النقاط التالية :
أ-نظرا لتأثر بعض القياسات اجلسمية بدرجة احلرارة ( كالطول مثال ) ،وجب توحيد ظروف القياس جلميع املصتربين (
الزمن و درجة احلرارة ) .
ب-توحيد القائمني بالقياس قدر اإلمكان .
ج-توحيد األجهزة املستصدمة يف القياس .
د-جتريب األجهزة املستصدمة يف القياس للتأكد من صالحيتها .
األطوال:
لضمان أداء القياسات املتعلقة باال طوال جيب ان يلم احملكمون بالنقاط التشرحيية اليت يتم عندها القياس بالنسبة
لألطوال وهي :
-1اعلي نقطة يف اجلمجمة
-2احلافة الوحشية للنتوء االخرومي
-3احلافة الوحشية للرأس السفلي لعظم العضد
-4النتوء االبري لعظم الكعربة
-5النتوء املرفقي
-6النتوء االبري لعظم الزند
-7منتصف عظمة الق
-8احلافة الوحشية لعظم احلرقفة
-9مفصل االرتقاق العاني
-10املدور الكبري للرأس العليا لعظم الفصذ
-11احلافة الوحشية ملنتصف مفصل الركبة
-12الربوز االنسي للكعب
-13الربوز الوحشي للكعب
الطول الكلي للجسم :
يستصدم لقياس الطول الكلي جهاز الرستاميرت ،وهو عبارة عن قائم مثبت عموديا على حافة قاعدة خشبية  ،والقائم طوله
()250سم  ،حبيث يكون الصفر يف مستوى القاعدة اخلشبية ،كما يوجد حامل مثبت أفقيا على القائم حبيث يكون قابال
للحركة لألعلى واألسفل .يقف املصترب على القاعدة اخلشبية وظهره مواجه للقائم حبيث يالمسه يف ثالث نقاط هي املنطقة
الواقعة بني اللوحني  ،وابعد نقطة لسمانة الساقني  ،وجيب ان يراعي املصترب شد اجلسم لألعلى  ،والنظر لإلمام .يتم إنزال
احلامل حتى يالمس احلافة العليا للجمجمة حيث يعرب الرقم املواجه للحامل على طول املصترب.
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طول الذراع :
يستصدم شريط القياس (بالسنتمرت أو البوصة )لقياس طول الذراع وذلك ان احلافة الوحشية للنتوء االخرومي حتى نهاية
اإلصبع األوسط وهو مفتوح .
طول العضد :
يتم قياس طول العضد باستصدام شريط القياس من احلافة الوحشية للنتوء االخرومي حتى احلافة الوحشية للرأس السفلي
لعظم العضد .
طول الساعد :
يتم قياس طول الساعد باستصدام شريط القياس اما من النتوء املرفقي لعظم الزند وحتى النتوء االبري لنفس العظم ،أو
من اعلي نقطة يف رأس عظم الكعربة حتى النتوء االبري العظم .
طول الكف :
يتم قياس طول الكف باستصدام شريط القياس من منتصف الرسغ حتى نهاية اإلصبع األوسط وهو ممدود
طول الطرف السفلي :
يتم قياس طول الطرف السفلي من املدور الكبري للرأس العليا الفصذ حتى األرض.
 5-1-2القياسات اجلسمية وأهميتها يف اجملال الرياضي :
تعد القياسات اجلسمية مؤهالت خاصة لدى األفراد ميكن االستدالل عليها رقميا وتتميز باالستقرار النسيب وهلا عالقة
كبرية بالتطور يف خمتلف األلعاب الرياضية ،إذ ان للقياسات اجلسمية أهمية واضحة عند أداء إي نشاط رياضي ،ألن
الالعبني يؤدون احلركات الرياضية بأجسامهم املصتلفة يف قياسا تها من فرد إىل آخر مما يؤدي ذلك إىل اختالف مستوى
األداء .
ومما الشك فيه ان القدرة على أداء احلركات الرياضية تعتمد على مالئمة املقاييس اجلسمية لالعب للقيام مبتطلبات ذلك
األداء املمارس .فأن هلذه القياسات تأثريا يف ظهور القوة العضلية والسرعة والتحمل واملرونة وكذلك جتاوب جسم الالعب
ملصتلف الظروف احمليطة به  ،وزيادة كفايته البدنية  ،وحتقيق النتائج الرياضية الباهرة.
  -3منهج البحث وإجراءاته امليدانية : 1-3منهج البحث:
ان مناهج البحث العلمي هي اليت تبني الطريقة العلمية اليت يتبعها الباحث يف حبثه إذ إنَّ املنهج العلمي هو "أسلوب للتفكري
والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وحتليلها وعرضها ومن ثم الوصول اىل نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع
الدراسة"(.)1
لذا استصدم الباحث املنهج الوصفي باسلوب دراسة العالقات االرتباطية وتهتم هذه الدراسة "بالكشف عن العالقات بني
متغريين او اكثر ملعرفة مدى االرتباط بني هذين املتغريين والتعبري عنها بصورة رقمية " ( ")1ومت اختيار العينة بصورة
عمدية .
( . )1ربحي مصطفى عليان (وآخرون) ؛ مناهج وأساليب البحث العلمي  ،ط. 1عمان :دارصفاء للنشر والتوزيع  ، 2000 ،ص.53
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 2-3جمتمع البحث وعينته:
 1-2-3جمتمع البحث:
" جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو األشصاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث" ( )2لذلك حدد الباحث
جمتمع البحث واملتمثل بالعيب املنتصب كلية الرتبية الرياضية يف خانقني.
 2-2-3عينة البحث:
تعرف العينة بانها "جمموعة من الوحدات أو املشاهدات اليت يتم أخذها من جمتمع البحث بطرق خمتلفة يطلق عليها اسم
()3

طرق املعاينة "

 ،وبناءً على هذا فقد كانت عينة البحث تشتمل على  10العبني من العيب املنتصب كلية الرتبية

الرياضية يف خانقني  ,و من اجل احلصول على القياسات والنتائج املطلوبة يف البحوث البايوميكانيكية جيب اختيار عينة
البحث بالطريقة العمدية ،إذ إن العينة العمدية "يكون االختيار فيها على أساس حر من قبل الباحث وحبسب طبيعة حبثه ،
حبيث حيقق هذا االختيار هدف الدراسة أو أهداف الدراسة املطلوبة" , )4(.وقد اشتملت عينة البحث على العبني ميثلون
املنتصب كلية الرتبية الرياضية يف خانقني.
 -3-3وسائل مجع املعلومات  :من أجل الوصول إىل نتائج البحث مت استصدام بعض القياسات اجلسمية واختيار االرسال
املستقيم بالتنس االرضي واملالحظة العلمية املباشرة كوسائل جلمع املعلومات
 -1-3-3القياسات اجلسمية  :قام الباحثان بأجراء عدد من القياسات اجلسمية من خالل أتباع عدة شروط ذكرت يف
اإلطار املرجعي .
 -2-3-3حتديد القياسات املستصدمة  :قام الباحثان باالطالع عل جمموعة من املصادر العلمية واالنرتنت لغرض التعرف
على أهم القياسات اجلسمية اليت سوف يتضمنها البحث بعد ذلك قام الباحثان بعرض القياسات اجلسمية (*) باستبيان على
جمموعة من املصتصني لبيان رأيهم حول أهم القياسات (*) وقد اقروا وأمجعوا على القياسات التالية :
 -1طول اجلسم
 -2وزن اجلسم
 -3طول الذراع
 -4طول العضد
 -5طول الساعد
 -6طول الكف -7- -عرض الصدر  -8عرض الكتفني
 -3-3-3مت حتديداختبار دقة االرسال املستقيم بالتنس االرضي
( .) 1نوري ابراهيم الشوك ورافع صالح فتحي الكبيسي ؛ دليل الباحث لكتابة االبحاث في التربية الرياضية  .المطبعة المركزية ,جامعة ديالى , 2004,
ص. 57
( .)2زوغان عبيدان وآخران؛ البحث العلمي -مفهومة -أدواته -اساليبه .عمان ,األردن  ,دار مجدالوي للنشر والتوزيع ,1982 ,ص.105
( . )3محمد نصر الدين رضوان ؛ اإلحصاء الالبارامتري  .القاهرة  ,دار الفكر للطباعة والنشر ، 1988 ،ص.48
(. )4عامر ابراهيم قنديلجي؛ البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات،ط.1عمان  ,دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع ,1999 ,ص.147
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( )1

 2-6اختبار جونس لقياس دقة مهارة االرسالاسم اختبار:
اختبار جونس لقياس دقة مهارة االرسال
الغرض من االختبار:
قياس دقة االرسال .
تطبيق االختبار
االجراءات :

 يتم ختطيط منطقة االرسال كما هو موضح يف شكل ( )13 يبلغ طول املنطقة احملصورة بني الشبكة واخلط االول ( )3قدم واملنطقة اليت تليها ( )12قدم واملنطقة الثالثة ( )3قدم ,اما املنطقة االخرية فهي املسافة املتبقية بني خط االرسال واملنطقة الثالثة وقدرها ( )3قدم ايضا ( ويشمل هذا التصطيط
منطقيت االرسال اليمني واليسار).
 يوضع حبل فوق الشبكة بارتفاع ( )10قدم فوق احلافة العليا للشبكة لكي تتم مرور الكرة بني الشبكة واحلبل. الكرة اليت متس احلبل أو الشبكة وتسقط يف امللعب تعاد وال حتتسب حماولة فاشلة ، حيسب لكل العب عشرة حماوالت ناجحة.كيفية تسجيل الدرجات :
 عند سقوط الكرة يف املنطقة األوىل حيصل الالعب على ( )2درجة  ،أما سقوطها يف املنطقة الثانية فيحصل على ()4درجة واملنطقة الثالثة ( )5درجات أما املنطقة األخرية فيحصل على ( )6درجات .

شكل (  )1يوضح اختبار جونس لقياس دقة مهارة االرسال

)11) Jones ,S.K, A .Measure of Tennis Serving Ability, 1,os Angles1987, p62.
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 4-3التجربة االستطالعية  :للوقوف على األسس العلمية الختبارات الرئيسية قام الباحثان بتجربة استطالعية بتاريخ
 2018/3/28/على عدد من العيب املنتصب .الغرض منها الوقوف على :
 -1لتدريب الباحثان على إجراء القياسات اجلسمية
-2معرفة الصعوبات واملعوقات اليت قد تواجه الباحثان
 -3مدى تفهم عينة البحث الختيار والقياس
 -4ملعرفة الفرتة الزمنية اليت يستغرقها االختيار والقياس
 5-3التجربة النهائية  :بعد اكتمال اإلجراءات املطلوبة وتوفر الشروط اليت أوضحت إجراء القياسات اجلسمية املصتارة
واختيار االرسال املستقيم قام الباحثان بتنفيذ القياسات اجلسمية واختيار االرسال املستقيم يف القاعة الداخلية الرياضية
لكلية الرتبية الرياضية يف خانقني بتاريخ .2018/4/1
 -6-3األجهزة واألدوات املستصدمة :استصدم الباحثان عددا من األجهزة واألدوات املستصدمة وهي
 -1ميزان طيب لقياس الوزن ألقرب نصف كيلو غرام والطول
 -2شريط قياس بطول 3م لقياس األطوال
 -3كرة التنس مع املضارب -4 -بلفومرت لقياس األعراض
 -5استمارة تسجيل القياسات اجلسمية - 6 -استمارة تسجيل دقة االرسال
 -7-3الوسائل اإلحصائية املستصدمة  :استصدم الباحثان برنامج اإلحصائي  SPSSللحصول على النتائج اخلاصة بالبحث
وهي الوسط احلسابي واالحنراف املعياري ومعامل االرتباط البسيط .
 - 4عرض وحتليل ومناقشة النتائج
 1-4عرض بيانات الوسط احلسابي واالحنراف املعياري ملتغريات عينة البحث
جدول ()1يوضح األوساط أحلسابية واالحنرافات املعيارية
ت

املتغريات

وحدة القياس

س−

-+ع

1

طول اجلسم

املرت وأجزائه

182.6

6.90

2

وزن اجلسم

كغم وأجزائه

71.6

12.97

3

طول الذراع

سم

78.7

4.68

4

طول العضد

سم

35

3.50

5

طول الساعد

سم

29.8

6.79

6

طول الكف

سم

21.20

1.03

7

مدى الكف

سم

22.3

2.08

8

عرض الصدر

سم

29.28

2.37

9

عرض الكتف

سم

45.2

2.68

10

التهديف الثابت

عدد

22.25

3.84
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نالحظ من خالل اجلدول رقم ( )1واخلاص بالقياسات اجلسمية واالرسال املستقيم لالعيب منتصب كلية الرتبية
الرياضية يف خانقني إذ تبني أن األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتغريات القياسات اجلسمية (طول اجلسم ،وزن
اجلسم ،طول الذراع ،طول العضد ،طول الساعد ،طول الكف ،مدى الكف ،عرض الصدر ،عرض الكتف ) إذ نالحظ إن
األوساط احلسابية والقياسات اجلسمية املذكورة على التوالي ( ،21.20 ، 29.8 ، 35، 78.7، 71.6، 182.6
 ) 29.28، 45.2، 22.25اما بالنسبة إىل االحنرافات املعيارية فقد كانت على التوالي ( 4.68 ،12.97 ، 6.90
) 2.37 ،2.68 ، 2.08 ،1.08 ،6.79 ، 3.50 ،
جدول ()2يوضح قيمة  rاحملتسبة ملتغريات عينة البحث
ت

القياسات اجلسمية

قيمة  rاحملتسبة

1

طول اجلسم

0.443

2

وزن اجلسم

0.202

3

طول الذراع

0.252

4

طول العضد

0.10

5

طول الساعد

0.432

6

طول الكف

0.032

7

مدى الكف

0.451

8

عرض الصدر

0.44

9

عرض الكتف

0.45

قيمة  rاجلدولية عند درجة احلرية ( )10تساوي (  )0.576عند مستوى الداللة ()0.05
من خالل جدول ( )2اخلاص بالعالقة االرتباطية بني القياسات اجلسمية ودقة الرسال املستقيم يرى الباحثان بأن هناك
ارتباط غري معنوي بني القياسات اجلسمية املشمولة بالبحث وهي ( طول اجلسم  ،وزن اجلسم  ،طول الذراع  ،طول العضد
،طول الساعد  ،طول الكف  ،مدى الكف  ،عرض الصدر ،عرض الكتف ) وبني االرسال املستقيم إذ نالحظ ان قيم r
احملتسبة للقياسات اجلسمية هي اقل من قيمة  rاجلدولية عند مستوى املعنوية  0.05وبدرجة حرية ( 10ن ) 2 -
ويعزو الباحثان عدم تأثري القياسات اجلسمية اليت سبق ذكرها يف جناح االرسال املستقيم من احملتمل ان تكون هناك
عالقة ضعيفة بني القياسات اجلسمية املذكورة االرسال املستقيم والسبب الرئيسي بذلك يعود إىل فاعلية التدريب على دقة
االرسال املستقيم يف الوحدات التدريبية واملمارسة الكثرية اليت تؤدي إىل تثبيت مهارة االرسال املستقيم أكثر من تدخل
القياسات اجلسمية عليها .
 1- 5االستنتاجات :
 -1عدم وجود ارتباط معنوي بني القياسات اجلسمية ( طول اجلسم  ،وزن اجلسم  ،طول الذراع  ،طول الساعد  ،طول
العضد  ،طول الكف  ،مدى الكف  ،عرض الصدر  ،عرض الكتف ) ومهارة االرسال املستقيم لالعيب منتصب كلية الرتبية
الرياضية يف خانقني .
 - 2-5التوصيات :
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 -1التأكيد يف الربامج التدريبية لالعبني الذين لديهم ضعف يف مهارة االرسال املستقيم
-2التأكيد على زيادة نسبة االرسال املستقيم يف الوحدات التدريبية لالعبني بغرض تطويرها وتثبيتها
 -3إجراء حبوث مشابهة للقياسات اجلسمية اليت مل يتناوهلا الباحثان يف هذا البحث لتأكيد تأثريها أو عدم تأثريها يف
مهارة االرسال املستقيم
املصادر
 -1إبراهيم  ،مروان عبد اجمليد ( : )1999االختبارات والقياس والتقويم يف الرتبية الرياضية  ،ط ،2دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع  ،القاهرة .
 -2إبراهيم مروان عبد اجمليد( : )2001تصميم وبناء اختبارات اللياقة البدنية باستصدام طرق التحليل العاملي ،ط1
،مؤسسة الوراق للنشر  ،عمان .
 -3بسطويسي  ،امحد بسطوبسي ( : )1999أسس ونظريات التدريب الراضي  ،ط ، 1الفكر العربي ،القاهرة
 -4جواد  ،علي سلوم ( : )2004االختبارات والقياس واإلحصاء يف اجملال الرياضي  ،جامعة القادسية .
 -5حسانني حممد صبحي ( : )1996القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية  ،ج ، 2ط ، 3دار الفكر العربي  ،القاهرة .
 -6حسانني حممد صبحي( : )1987التقويم والقياس يف الرتبية البدنية ج ، 2ط ، 2دار الفكر العربي ،القاهرة
 -7محودة  ،حممد خالد عبد القادر ( : )1991حتديد بعض القياسات االنثروبومرتية لالعيب الفريق العماني لكرة اليد ،
اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضية  ،العدد التاسع  :،عمان
 -8رضوان  ،حممد نصر الدين(: )1997املرجع يف القياسات اجلسمية  ،ط 1دار الفكر العربي ،القاهرة .
 -9الصميدعي  ،لؤي غامن وآخرون ( :)2010اإلحصاء واالختبار يف اجملال الرياضي  ،ط ، 1اربيل .
-10

كامل طه لويس سنة ( : )1981علم النفس الرياضي  ،دار الكتاب للطباعة والنشر  ،املوصل .

-11

حممد حسن أبو عبية ( : )1964كرة السلة احلديثة  ،مطبعة املصري  ،القاهرة .

-12

حممد حسن عالوي ( :)1969علم النفس يف التدريب الرياضي ،دار املعارف ،مصر ،القاهرة.

-13

مصطفى حممد زيدان ( : )1989كرة السلة للمدرس واملدرب  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة .

-14

الياسري ،حممد جاسم ( : )2010القياس والتقويم يف الرتبية البدنية ،ط، 1جامعة بابل .

-15

يوسف البازي ومهدي جنم ( : )1975تكتيك يف كرة السلة  ،مطبعة واو فيست التحرير  ،بغداد.
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م /استبيان
السيد اخلبري ......احملرتم

يروم الباحثان إجراء البحث املوسوم ( بعض القياسات اجلسمية وعالقتها بدقـة االرسـال املسـتقيم يف لعبـة التـنس االرضـي
)ملنتصب كلية الرتبية الرياضية يف خانقني ولكونكم من ذوي اخلربة واالختصاص وخدمة البحث العلمي يرجى إبـداء رأيكـم يف
حتديد أهم القياسات اجلسمية اخلاصة ملهارة االرسال املستقيم بالتنس االرضي

مع جزيل الشكر والتقدير ....

مالحظة
يرجى وضع عالمة ( √ ) أمام االختبار الذي تقرتحونه
االسم :
الدرجة العملية :

االختصاص :
التاريخ :
الباحثان
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ملحق ()1
استمارة اختيار القياسات اجلسمية اخلاصة بالبحث
القياسات اجلسمية

ت
1

الطول الكلي

2

الوزن

3

طول الذراع

4

طول الساعد

5

طول العضد

6

طول الكتف

7

مدى الكف

8

حميط الصدر

9

حميط الكتفني

10

حميط البطن

11

حميط الورك

12

حميط العضد

13

حميط العضد

14

حميط الركبة

15

حميط الفصد

16

طول الطرف السفلي

17

طول الفصد

18

طول الساق
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أي قياس أخر تقرتحونه

م /استبيان
السيد اخلبري ......احملرتم
يروم الباحثان إجراء البحث املوسوم ( بعض القياسات اجلسمية وعالقتها بدقة االرسال املستقيم بالتنس االرضـي ) ملنتصـب
كلية الرتبية الرياضية يف خانقني ولكونكم من ذوي اخلربة واالختصاص وخدمة البحث العلمي يرجى إبـداء رأيكـم يف حتديـد
أهم االختبارات اخلاصة ملهارة االرسال املستقيم بالتنس االرضي
مع جزيل الشكر والتقدير ....

مالحظة
يرجى وضع عالمة ( √ ) أمام االختبار الذي تقرتحونه
االسم :
الدرجة العملية :
االختصاص :
التاريخ :
الباحثان
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