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 . ال المتموج ) الفموتر (ـــرسـات الجسمية ، ال ـــالقدرات الحركية ، القياس المفتاحية:الكممات 
 ممخص البحث

إن أىمية البحث تكمن في عدم االىتمام الكافي بالقدرات الحركية والقياسات الجسمية وأىمية     
الخوض أو  الباحثون( بالكرة الطائرة ، مما حذا تمك المتغيرات بميارة االرسال المتموج ) الفموتر

عالي المستوى بكافة  اىتمامتناول ىذا الموضوع بالدراسة لما تستحق ىذه المتغيرات من 
         االرسال المتموج لميارة  المستويات الرياضية عمى وفق القدرات الحركية والقياسات الجسمية

( لدى العبي المنتخب الوطني بالكرة الطائرة ، إن مشكمة البحث تكمن في عدم  ) الفموتر
االىتمام الكافي من قبل المدربين والمختصين في ىذه القدرات والقياسات التي من شأنيا رفع 
المستوى المياري والخططي واالرتقاء بالمستوى المطموب لمنافسة الفرق المتقدمة بالكرة الطائرة ، 

ستخدم  المنيج الوصفي وتألفت العينة من العبي المنتخب الوطني بالكرة الطائرة، وتم  ونالباحثوا 
( متغير وكذلك الوسائل اإلحصائية ، ومن خالل ىذه  99تعريف المتغيرات التي بمغ عددىا ) 

وجاءت االستنتاجات من التحميل العاممي ،  استخالصياالوسائل تم وصف متغيرات البحث بعد 
العاممي بطريقة التدوير نتج ( متغير وبعد دخوليا التحميل  99لمتغيرات التي بمغت ) في تحميل ا

ات األكثر ختبار تعد ىذه االو  اختبار(  99( عوامل ومن خالل ىذه العوامل السبعة نتج )  7) 
بدقة االرسال المتموج ، وجاءت التوصيات باالىتمام الالزم بتدريب القدرات الحركية أىمية 
 وسائل التدريب الحديثة .   واستخدامت الجسمية والتأكيد عمى تدريبات القدرات الحركية والقياسا
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The relative importance of the capabilities of the kinetic measurements 
and physical skill wavy transmitter (Floaterp) with the national team 

players in Volleyball 
Abstract 

    The importance of research lies in insufficient attention to capacity kinetic 
measurements of physical and importance of these variables subtly undulating 
transmitter (Alvlauter) Volleyball, which followed Balbageson wading or eating 
this subject study to deserve these variables from a high level in all levels of 
sports interest on according to the motor capacity and measurements of 
physical the most important accurately wavy transmitter (Alvlauter) with the 
national team players Volleyball, said the research problem lies in the lack of 
adequate attention by the trainers and specialists in these capacities and 
measurements that would raise the skill and tactical level and upgrading 
required to compete with the developed difference plane of the ball, and the 
researcher used descriptive sample consisted of players from the national 
team volleyball, were variables that numbered definition (39) variable as well 
as statistical methods, and through these means have been described search 
variables after extracted from the factor analysis, came the conclusions in the 
variables that were analyzed (39) variable and after entry factor analysis in a 
manner recycling resulted (7) factors and through these seven factors resulted 
(19) Test this is the most important tests accurately wavy transmitter, came 
the recommendations needed attention trained motor capacity and 
measurements of physical and emphasis on training the motor capacity and 
the use of modern training. 

 
 
 
 
 
 
 



 : المقدمـــة-1
إن اإلنجازات الرياضية في مختمف األلعاب لم تكن لترتقي إلى المستوى الراىن المذىل لوال       

التخطيط السميم واعتماد افضل الطرائق التدريبية والمناىج العممية المتقدمة، كما ان تسخير 
وعمم النفس لو األثر الكبير عمى لعبة الكرة  العموم المختمفة كعمم التدريب والبايوميكانيك والفسمجة

الطائرة وتطورىا، والتي تحتاج أيضًا إلى أعمى درجات األداء المياري والقدرات الحركية والبدنية 
والعقمية فالكرة الطائرة من األلعاب الجماىيرية التي تمارس في البطوالت والمنافسات العالمية 

ل طابع اإلثارة والتشويق، الذي يظير اثناء تحرك واالولمبية، وتجذب المشاىدين من خال
الالعبين في الممعب والمستوى الفني والمياري والخططي لمفرق المتنافسة، مما يجعميا فريدة بين 

 العاب التداول  .
وكون لعبة الكرة الطائرة تختمف عن االلعاب االخرى في مياراتيا وطريقة اختيار العبييا      

عب الطائرة اليقتصر فقط عمى الجانب البدني فقط وانما يعتمد عمى الجانب وذلك الن تاىيل ال
المياري والخططي والنفسي ىذا ىو االعداد الشامل الذي اصبح اليوم من اىم طرق انتقاء 
الالعبين في الكرة الطائرة ،وكون العب الكرة الطائرة اليعتمد عمى اتقان واجادة ميارة واحدة فقط 

يتطمب  كل الميارات ومعرفتيا من حيث التنقل لمراكز المعب المختمفة وىذا ماوانما االحاطة ب
منو قدرات حركيو خاصو تؤىمو الداء مثل ىذا الدور كالرشاقة والتوافق والقوة االنفجارية ،ان 

االساسية اذ تظير مكونات كل قدرة حركية  الفنيةالقدرات الحركية تقترن بدقة أداء الميارات 
ىي الركيزة والقاعدة  الحركيةخالل االداء المياري لالعبين ،لذا فان القدرات بصورة واضحة 

 االساسية إلتقان الميارات وىي احدى متطمبات االداء الجيد في الكرة الطائرة .
ن القدرات الحركية ىي الركيزة والقاعدة االساسية إلتقان الميارات الحركية وىي إحدى      وا 

الكرة الطائرة، كما ان القدرات الحركية تقع تحت سيطرة الجياز  متطمبات األداء الجيد في
العصبي المركزي المسيطر عمى المسارات الحركية لألداء او التصرف الحركي مما يعني ان ىذه 
القدرات تتحكم بنوعية وجودة األداء المياري والمستوى الفني لالعبين، وبالتالي فانو ال يمكن 

المسابقات أو المنافسات مالم ترتقي القدرات الحركية إلى المستوى  تحقيق أي نتيجة متقدمة في
 الرفيع الذي تتطمبو لعبة الكرة الطائرة.

وتكمن أىمية القدرات الحركية لالعبي الكرة الطائرة من خالل حسن التصرف والتكيف      
الطائرة يحتاج  وسرعة االستجابة وفقًا لمتطمبات المعبة لتحقيق األىداف الموضوعة فالعب الكرة

إلى الركض والقفز واليبوط والدحرجة األمامية والخمفية والجانبية والسقوط األمامي كميا تحتاج 
إلى مكونات حركية وأخرى بدنية من )القوة ، السرعة ،المرونة ،الرشاقة ،التوافق ،الدقة( وغيرىا 

يق التوقف ثم معاودة من القدرات ، كما يتطمب من الالعب التحكم السريع في حركاتو عن طر 



الركض وتغير االتجاه وبذل القوة باإلضافة إلى تدريبات القوة العامة وىي تدريبات االستمرار 
 األمثل .لبقاء القوة وتكيفيا في جسم الالعب من اجل استخداميا بالشكل 

العب القياسات الجسمية احد أىم المؤشرات التي يعتمـدىا المختصـون فـي أختيـار ال عدوت     
فيي تعتبر من أدوات التقـويم المؤثر في األداء واالنجاز ، والحتياج ميارة االرسال المتموج ) 

لكي يكون فعال وذو الفموتر( لقدرات حركية خاصة و قياسـات جسـمية خاصة من قبل الالعب 
ة فأنيا ولمقياسات الجسمية أىمية كبير   ى الفريق المنافس الحراز النقاط ،تأثير قوي ومباشر عم

تعد احدى الوسائل الميمة التي ليا عالقة بالعديد من المجاالت الحيوية ومن ضمنيا المجال 
الرياضي اذ " من خالل القياسات الجسمية يمكن التحقق من تأثير الممارسة الرياضية عمى بنيان 

 ( .  99:  0222الجسم وتركيبو " ) محجوب : 
ويعد االرسـال من الميارات اليجومية والحاسمة اذ عن طريقو يمكن الحصول عمى نقطة      

مباشرة وىناك عدة انواع  لإلرسال منيا االرســــــال المتموج ) الفموتر( ، الذي يستخدم كثيرًا في 
ة المعب فكمما فاإلرسال ىو " الجزء االول في حمق اآلونة األخيرة وذلك لتأثيره الكبير في المباريات

 ( . 99:  9998) السعدي : كان اإلرسال قويا وفعااًل يكون تأثيره ايجابيا عمى سير المعب " 
لقد تطور اإلرسال في االونة االخيرة، إذ اصبح يشكل خطرا كبيرا عمى الفرق المنافسة      

الالعبين اثناء والسيما اإلرسال )الفني( واإلرسال )القوي(، مما ادى إلى تغيير مراكز دوران 
مع سرعة و دقة و قوة  تتالءماألداء الخططي وابتكار اساليب خططية ىجومية و دفاعية 

اإلرسال الساحق واإلرساالت االخرى المؤثرة، ومن االمثمة عمى ذلك رجوع الالعب المياجم 
 من لجزئيين( لممشاركة في االستقبال، و اشغال الالعب )الميبرو( 5االساسي لممركز رقم )

العبيدي :  باسمالساحة الخمفية، مع استخدام الضرب الساحق في المراكز الخمفية بشكل واسع )
تكمن مشكمة الدراسة في عدم إىتمام المدربين بالقدرات الحركية والقياســــات (  77:  0292

الجسمية بصورة عممية وبطريقة مقننة وموضوعية لدى العبي المنتخب الوطني بالكرة الطائرة ، 
وقد لوحظ عدم االىتمام واالخذ بنظر االعتبار لمقدرات الحركية والقياسات الجسمية ، كذلك قمة 
الدراسات التي تناولت مثل ىكذا مواضيع وباألخص في ميارة االرســــــــــال المتموج ) الفموتر ( ، 

تحدد األىم من وبالرغم من وجود دراسات أخذت القياسات الجسمية والقدرات الحركية إال أنيا لم 
ومن خالل  ىذه القدرات والقياســـات وعالقة كل من ىذه المتغيرات باإلرســال المتموج ) الفموتر (

إن القياسات الجسمية لدى الالعبين غير متكافئة  واوجد والدوريات لممباريات نيمتابعة الباحث
إختيار الالعبين وكذلك إضافة الى القدرات الحركية وىذا يدل عمى عدم عناية المدربين في 

تدريب ىذه القدرات والقياسات األكثر أىمية في الكرة الطائرة في وقت أصبحت لعبة الكرة الطائرة 
من األلعاب السريعة ذات الطابع اليجومي القوي إضافة الى مبدأ التخصص في المراكز 

تحديد القدرات ة إلى ، وقد ىدفت الدراس والميـــارات كٌل حسب مواصفاتو الجســـمية والحركية



تحديد عوامل قابمة لمتسمية لمقدرات و  الحركية والقياسات الجسمية لالعبي المنتخب الوطني
تعرف األىمية النسبية لمقدرات الحركية و  لالعبي المنتخب الوطني الحركية والقياسات الجسمية

 االرسال المتموج ) الفموتر ( . لميارةوالقياسات الجسمية 
 حث واجراءاتو الميدانية:منيجية الب-2
 منيج الدراســـة : 2-1
 لمالئمتو ألغراض البحث .المنيج الوصفي  ونإستخدم الباحث  
 : مجتمع البحث وعينتو   2-2

 استبعاد( العب بعد 99العبوا المنتخب الوطني العراقي بالكرة الطائرة والبالغ عددىم )   
 الالعب الحر .

 ـث:البحـــخطوات إجراء  2-4
 الحركية:تحديد أىم القدرات  2-4-1

من خالل إطالع الباحثون عمى الدراسات السابقة والبحوث والتي تناولت القدرات الحركية في     
لعبة الكرة الطائرة وفي االرسال ووفق ما اشارت اليو المصادر ووفق ما حددىا كل من محمد 

( ، و حسين عبد الزىرة  08:  0299( ، و حسام حسين مطنش )  70:  0229عبد المنعم ) 
( ، و باسم إبراىيم حميد  82:  0292( ، و عمي ميدي ىادي )  79:  0228الفتالوي ) 
( ، ُحددت أىم القدرات  70:  0299( ، و عمي قاسم عباس )  70:  0292العبيدي ) 

رات الحركية المستخدمة وىي ) الرشاقة ، التوافق ، سرعة االستجابة الحركية ( وتعد ىذه القد
 األكثر أىمية في لعبة الكرة الطائرة وخصوصًا في ميارة االرسال المتموج ) الفموتر ( .

 :القدرات الحركية المختارة اتاختبار  تحديد 2-4-1-1
 القدرات الحركية اتاختبار ( يبين  1 الجدول )

 اتختبار اال القدرات الحركية ت
وحدة 
 القياس

 
9 
 

 
 الرشاقة

 ثا الجري االرتدادي الجانبي اختبار
 ثا الجري المتعدد الجيات اختبار

 ثا (9-9-6-9-9الركض مع تغيير االتجاه ) اختبار

 
0 

 
 التوافق

 ثا الدوائر المرقمة اختبار
 عدد نط الحبل اختبار

 عدد رمي واستقبال الكرات اختبار
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 سرعة االستجابة الحركية
 ثا نيمسون لالستجابة الحركية االنتقالية اختبار
 ثا زمن االستجابة الحركية التجاىات متعددة اختبار



 تحديد أىم القياسات الجسمية : 2-4-2
بعد إطالع الباحثون عمى الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت القياسات الجسمية والتي      

ووفق ما حددىا كل من محمد نصر  الييا المصادرتضمنت ثالثون قياسًا جسميًا وفق ما أشارت 
سناء عباس و  (،098-097 :9995)ميا محمود وىالة يوسف و  (،76 :9997)الدين رضوان 

( ، وعمى أساس  97:  0229فردوس محمد خالد ) ( ، و  098-097:  9997حمد حازم ) وم
 .(  0) ذلك تم تحديد القياسات الجسمية وكما مبين في الجدول 

 يةميبين القياسات الجس (2) الجدول
 وحدة القياس المتغيرات ت
 شير العمر 1
 كغم الوزن/ كتمة 2
 سم الطول الكمي 3
 سم طول الذراع 4
 سم طول العضد 5
 سم طول الساعد 6
 سم طول الكف 7
 سم الطول الكمي والذراعان عالياً  8
 سم الطول الكمي والذراعان جانباً  9

 سم طول الرجل 11
 سم طول الفخذ 11
 سم طول الساق 12
 سم طول القدم 13
 سم ارتفاع القدم 14
 سم محيط الصدر )شييق( 15
 سم محيط الصدر )زفير( 16
 سم محيط العضد )انبساط( 17
 سم محيط العضد )انقباض( 18
 سم محيط الفخذ 19
 سم محيط الحوض 21
 سم محيط البطن 21
 سم محيط سمانة الساق 22
 سم محيط الساعد 23
 سم محيط الرقبة 24



 سم محيط الخصر 25
 سم محيط الرسغ 26
 سم عرض الصدر) زفير( 27
 سم عرض الكتفين 28
 سم عرض الحوض 29
 سم عرض الكف 31
 
 البحث:الحركية والقياسات الجسمية المستخدمة في ات القدرات اختبار  2-5
بحسب الدراسات السابقة التي تناولت  اختيارىاالباحثون القدرات الحركية والتي تم  استخدم   

لكل قدرة حركية ثالث  اذ( ، 9القدرات الحركية الميمة في الكرة الطائرة وكما مبين في الجدول )
الباحثون القياسات الجسمية والتي تم تحديدىا أيضًا من خالل االطالع عمى  واستخدمات ، اختبار 

 ( .0لدراسات السابقة وكما مبين في الجدول  )ا
 البحث:ات الميارية المستخدمة في ختبار اال 2-6
 : ( 965-967-969:  9997وعبد المنعم :  )حسنينقياس دقة االرسال  اختبار 2-6-1
 اإلرسال.: قياس دقة ختبارالغرض من اال -
كرات  92األىداف، شريط قياس، األدوات المستخدمة: ممعب كرة طائرة قانوني، شريط لتحديد  -

 طائرة.
 موصفات األداء: -
يقوم المختبر بأداء االرسال مواجيًا نحو المناطق )أ، ب، ج، د( من وضع الوقوف والوجو  -

 باتجاه الساحة.
 :ختبارشروط اال -
يقوم المختبر من وسط خط النياية )النصف المواجية لنصف الممعب المخطط بإرسال الكرة  -

 ( محاوالت.92المناطق المقسمة ولكل العب ) إلى احدى
 التسجيل:  - 
 نقاط لكل محاولة داخل المنطقة )أ(. 7 -
 نقاط لكل محاولة داخل المنطقة )ب(. 9 -
 نقطة لكل محاولة داخل المنطقة )ح(. 0 -
 نقطة واحدة لكل محاولة المنطقة )د(. -
 صفر عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطق. -
 الكرة عمى خط مشترك بين منطقتين تحسب درجة المنطقة األعمى.عند سقوط  -



 تمغى المحاولة في حالة ارتكاب المختبر خطأ قانوني. -
 (.9)في الشكل  ( كما72ىي ) ختبارعممًا أن الدرجة العظمى لال -
 
 
 
 
 
 

 قياس دقة االرسال اختباريوضح  (1الشكل )
 التجربة االستطالعية : 2-7

التجربة االستطالعية " عبارة عن دراسة تجريبية أولية يقوم بيا الباحث عمى عينة            
:  9987أساليب البحث وأدواتو " ) معجم المغة العربية :  اختبارصغيرة قبل قيامو ببحثو بيدف 

79 . ) 
 -لذلك قام الباحثون بأجراء تجربة استطالعية بغية :    -
والضعف مع امكانية تحديد مكان التجربة ووقتيا والمدة الالزمة لتنفيذ .تالفي نواحي القصور 9
 ات.ختبار اال
 االرض.. ضبط زاوية التصوير وبـُعد العدسة عن الالعب وارتفاع العدسة عن سطح 0
 التسجيل..التأكد من صالحية آلـة التصوير وشريط 9
 البدنية.ات ختبار . التعرف عمى الوقت الذي تستغرقو القياسات الجسمية واال7

إذ قام الباحثون بإجراء التجربة االستطالعية عمى عينة من العبي الدوري العراقي الممتاز      
 ،0295/ 90/ 7بتاريخ  اليرموك،بالكرة الطائرة وعمى ممعب منتدى الشباب والرياضة في حي 

جدية الالعبين في  والحظ الباحثون ما توقعوه من الخميس،في تمام الساعة الثالثة مساء يوم 
 ات .ختبار االأداء 

  ة:الرئيسالتجربـــة  2-8
ات القدرات الحركية في قاعة الشعب األولمبية لأللعاب اختبار تم إجراء القياسات الجسمية و     

/ 90/ 99عينة المنتخب الوطني العراقي لمكرة الطائرة يومي الجمعة المصادف  الرياضية عمى
 م. 0295/  90/  90السبت المصادف  م ويوم 0295

ات في أوقات محددة، وتم استخدام اجيزة قياس واحدة عمى الالعبين ختبار أجريت القياسات واال -
 أنفسيا.جميعيم وفي الظروف 



ات في ّجٍو تنافسي بين الالعبين وذلك لمحصول عمى أفضل النتائج في ختبار تم اجراء اال -
قًا لمعرفة ما حققُو من نتائج فضاًل عن عنصر التشجيع الذي ات وكان كل العب متشو ختبار اال

 ات.ختبار لاللو دور في الحصول عمى الواقع الحقيقي 
  االحصـــائية:الوسائل 2-9

 ( لمعالجة البيانات اإلحصائية . SPSSالحقيبة اإلحصائية )  ونالباحث استخدم    
 عرض ومناقشة النتائج :-3
 البناء العاممي الستخالص المتغيرات الجسمية والحركية : 3-1
يعد التحميل العاممي منيجا إحصائيا لتحميل بيانات متعددة ارتبطت فيما بينيا بدرجات مختمفة   

من االرتباط وفي صورة تصنيفات مستقمة قائمة عمى أسس نوعية لمتصنيف. ويضيف الباحثون 
ىمية المتغيرات المستخرجة ذات القيمة العميا ويعرضوه ينصب في أ سيستخدمونوأن ما 

وليس غاية لتصميم  الستخراجياىو وسيمة  استخدموهومناقشتيا فاألسموب اإلحصائي الذي 
بو معمول في أغمب الدراسات عندما يستخدم ىذا النوع من االحصاء، فيالحظ أن  ، كمااختبار

 وتشبعاتو.ىناك مناقشة وعرض ينصبان في أىمية العامل المستخرج 
المعيارية لمقياسات الجسمية والقدرات الحركية  واالنحرافاتقيم األوساط الحسابية  (3الجدول)

 وميارة االرسال المتموج ) الفموتر (

رمز  ت
وحدة  المتغيرات المتغير

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي القياس

1 F1 2.828 25.500 شير العمر 
2 F2 6.777 86.250 كغم الوزن / كتمة 
3 F3 4.612 193.875 سم الطول الكمي 
4 F4 2.588 84.125 سم طول الذراع 
5 F5 1.581 34.250 سم طول العضد 
6 F6 1.069 31.500 سم طول الساعد 
7 F7 0.876 20.625 سم طول الكف 
8 F8 7.080 241.875 سم الطول الكمي والذراعان عاليا 
9 F9  4.612 193.875 سم جانباالطول الكمي والذراعان 
10 F10 6.692 104.250 سم طول الرجل 
11 F11 6.866 50.500 سم طول الفخذ 
12 F12 3.454 50.250 سم طول الساق 
13 F13 1.642 27.875 سم طول القدم 
14 F14 0.835 6.125 سم ارتفاع القدم 



15 F15 ) 2.532 101.875 سم محيط الصدر ) شييق 
16 F16 ) 1.690 98.000 سم محيط الصدر ) زفير 
17 F17 ) 1.923 31.625 سم محيط العضد ) إنبساط 
18 F18 ) 2.200 34.625 سم محيط العضد ) إنقباض 
19 F19 177.654 115.625 سم محيط الفخذ 
20 F20 3.441 93.125 سم محيط الحوض 
21 F21 2.866 84.750 سم محيط البطن 
22 F22  1.126 37.875 سم الساقمحيط سمانة 
23 F23 2.828 27.000 سم محيط الساعد 
24 F24 1.157 39.375 سم محيط الرقبة 
25 F25 1.847 80.375 سم محيط الخصر 
26 F26 1.035 18.250 سم محيط الرسغ 
27 F27 ) 2.774 36.625 سم عرض الصدر ) زفير 
28 F28 2.264 48.375 سم عرض الكتفين 
29 F29  4.833 41.250 سم الحوضعرض 
30 F30 1.237 17.438 سم عرض الكف 

31 B 
ميارة االرسال المتموج ) 

 4.155 29.875 درجة الفموتر (

32 R1 1.512 11.500 ثا الجري االرتدادي الجانبي اختبار 
33 R2 0.581 9.011 ثا الجري المتعدد الجيات اختبار 

34 R3 الركض مع تغيير  اختبار
 0.583 9.074 ثا ( 9-3-6-3-9االتجاه ) 

35 T1 0.454 6.181 ثا الدوائر المرقمة اختبار 
36 T2 1.061 2.375 درجة نط الحبل اختبار 
37 T3 2.232 10.875 درجة رمي واستقبال الكرات اختبار 

38 S1 
نيمسون لالستجابة  اختبار

 0.795 10.641 ثا الحركية االنتقالية

39 S2 زمن االستجابة الحركية  اختبار
 التجاىات متعددة

 0.698 8.611 ثا

 البينية: االرتباطاتمصفوفة  3-2
ات في ختبار لقد كانت أولى خطوات التحميل العاممي ىو قياس العالقة بين جميع نتائج اال   

التحميل العاممي يبدأ من المصفوفة ، إذ ال يمكن  مصفوفة معامل االرتباط وذلك الن إسموب
م (  0227تطبيقو عمى البيانات االصمية قبل إيجاد معامل االرتباط وقد أشار ) بدر االنصاري 



( ىو إسموب إحصائي يستيدف تفسير معامالت   Factor Analysi" بأن التحميل العاممي )
بين مختمف المتغيرات ، وبمعنى آخر  –إحصائية التي ليا داللة  –االرتباطات الموجبة والسالبة 

فإن التحميل العاممي عممية رياضية تستيدف تبسيط االرتباطات بين مختمف المتغيرات الداخمة 
في التحميل وصواًل إلى العوامل المشتركة التي تصف العـــــــــالقة بين ىذه المتغيرات وتفسيرىا " ) 

 ( . 077:  0227االنصاري : 
 .( متغير  99ما مبين في المصفوفة التي أستخرجت ل ) وك    

 مصفوفة العوامل قبل التدوير )الحل األولي(: 3-3
اليجاد مصفوفة العوامل ، فمكل منيا ميزات خاصة منيا ، " الطريقة القطرية ، والطريقة      

متوسط االرتباطات ، وطريقة المكونات األساسية  المركزية لثرستون ، والطريقة المركزية بإستخدام
(  06-07:  0220، التحميل العاممي المعكوس ، طريقة العوامل المتعددة" ) مصطفى باىي : 

ختار الباحثون طريقة ) المكونات األساسية ليارولد ىوتمنج ( في تحميل المصفوفة عامميًا  ، وا 
 Centralالمركزية لثرستون   عن الطريقة Thomsonوىي طريقة يفضميا طومسون 

Thurston   : (  075:  9989" النيا تستخمص أقصى تباين إرتباطي لممصفوفة " ) حسانين
، كما إنيا  " من اكثر طرق التحميل العاممي دقة وشيوعَا ، وليذه الطريقة مزايا عدة منيا إنيا 

اين أي مجموع مربعات تؤدي إلى تشبعات دقيقة وكذلك كل عامل يستخرج أقصى كمية من التب
تشبعات العامل تصل عمى أقصى درجة بالنسبة لكل عامل وتؤدي إلى أقل قدر ممكن من 
البواقي ، كما إن المصفوفة االرتباطية تختزل إلى أقل عدد من العوامل المتعامدة غير المرتبطة " 

س الطرق ( ، كما إن طريقة المكونات األساسية وبعك 929:  9997) احمد عبد الخالق : 
األخرى " تقوم عمى إختيار عدد من العوامل مساويًا لعدد القيم العينية التي تزيد قيمتيا عمى 

 ( . 77:  0229الواحد الصحيح " ) شاخوان : 
 اتختبار (قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين والتباين المتجمع لنتائج اال 4الجدول ) 

 
 ت

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

 أىمية العوامل القيمة العينية
النسبة 
 التراكمية

القيمة 
 العينية

أىمية 
 العوامل

النسبة 
 التراكمية

1 11.622 29.801 29.801 11.622 29.801 29.801 
2 8.174 20.959 50.760 8.174 20.959 50.760 
3 7.170 18.386 69.146 7.170 18.386 69.146 
4 4.882 12.518 81.664 4.882 12.518 81.664 
5 2.952 7.569 89.233 2.952 7.569 89.233 



6 2.433 6.240 95.473 2.433 6.240 95.473 
7 1.766 4.527 100.000 1.766 4.527 100.000 
8 1.923E-15 4.930E-15 100.000    
9 1.082E-15 2.773E-15 100.000    
10 8.875E-16 2.276E-15 100.000    
11 7.761E-16 1.990E-15 100.000    
12 6.258E-16 1.605E-15 100.000    
13 4.625E-16 1.186E-15 100.000 

   
14 3.793E-16 9.725E-16 100.000 

   
15 2.974E-16 7.624E-16 100.000    
16 2.562E-16 6.569E-16 100.000    
17 2.039E-16 5.229E-16 100.000    
18 1.421E-16 3.644E-16 100.000 

   
19 1.253E-16 3.212E-16 100.000    
20 1.030E-16 2.642E-16 100.000    
21 6.626E-17 1.699E-16 100.000    
22 1.401E-17 3.592E-17 100.000 

   
23 -1.058E-17 -2.714E-17 100.000 

   
24 -1.743E-17 -4.469E-17 100.000    
25 -3.116E-17 -7.990E-17 100.000    
26 -7.765E-17 -1.991E-16 100.000    
27 -1.137E-16 -2.915E-16 100.000    
28 -1.701E-16 -4.361E-16 100.000 

   
29 -1.995E-16 -5.116E-16 100.000    
30 -2.294E-16 -5.882E-16 100.000    
31 -2.696E-16 -6.912E-16 100.000    
32 -3.193E-16 -8.187E-16 100.000    
33 -3.669E-16 -9.408E-16 100.000    
34 -4.070E-16 -1.044E-15 100.000    
35 -5.834E-16 -1.496E-15 100.000    
36 -7.585E-16 -1.945E-15 100.000    
37 -8.727E-16 -2.238E-15 100.000    
38 -1.212E-15 -3.108E-15 100.000    



39 -1.897E-15 -4.864E-15 100.000    
( قيم فقط لذا تم استخالص سبعة  7وألن القيم العينية التي تزيد عمى الواحد الصحيح ىي )    

ان تُفسر إال إذا تم تدويرىا والتي  عوامل ىي التي تتحكم في المتغيرات المبحـــوثة والتي اليمكن
 ( . 7( من إجمـــالي التباين وكما مبين في الجدول )  922.222تُفسر ما نسبتُو ) 

( ،  09.829وكما ُيالحظ أيضا إن ما ُيفسره العـــامل األول من التباين الكمي بمغت قيمتُو )    
( ،  90.598، والعامل الرابع )   (98.986( ، والعامل الثالث )  02.959والعامل الثاني )  
( ،  7.507( ، والعامل السابع )  6.072( ، والعامل السادس )  7.569والعامل الخامس ) 

( والذي يمثل تشبعات المتغيرات بالعوامل السبعة والتي يقصد بيا  7كما مبين في الجدول ) 
 درجة إرتباط المتغير بالعامل .

ات الميارية والقدرات الحركية قبل ختبار لمقياسات الجسمية واال (المصفوفة العاممية5الجدول )
 التدوير المتعامد

 المتغيرات ت
 العوامل قبل التدويـــــــر

التباين  7 6 5 4 3 2 1
 المفسر

- 749. العمر 1
.414 .002 .310 .327 -

.042 
-

.250 0.999 

 الوزن / كتمة 2
-

.595 
.607 .461 -

.091 
-

.012 
.189 -

.144 
0.999 

 الطول الكمي 3
-

.730 .375 -
.059 .328 .439 -

.065 .136 1.000 

 طول الذراع 4
-

.399 
-

.789 .224 .355 .060 .145 -
.134 1.000 

 طول العضد 5
-

.258 .224 .194 .739 -
.367 

-
.326 .240 0.999 

 طول الساعد 6
-

.097 
-

.811 .005 -
.059 

-
.015 .083 .567 0.999 

 طول الكف 7
-

.761 .251 .457 -
.252 .239 .163 .048 1.000 

8 
الطول الكمي والذراعان 

 عاليا
-

.364 .159 
-

.017 .657 .485 
-

.314 .276 0.999 

الطول الكمي والذراعان  9
 جانبا

-
.730 

.375 -
.059 

.328 .439 -
.065 

.136 1.000 



 طول الرجل 11
-

.289 
.266 .652 .514 .011 -

.393 
.049 1.000 

- 313. الفخذطول  11
.504 .435 -

.417 .351 -
.388 .106 1.000 

- 151. طول الساق 12
.492 .435 .364 .102 .623 -

.119 0.999 

 طول القدم 13
-

.913 .171 .243 -
.200 

-
.191 .020 -

.014 0.998 

 021. 803. ارتفاع القدم 14
-

.479 .338 .048 
-

.056 .075 1.000 

- 313. 259. 704. 459. محيط الصدر ) شييق ( 15
.261 .228 .098 1.000 

 000. 181. 192. 293. 699. 582. محيط الصدر ) زفير ( 16
-

.133 1.000 

- 464. 459. 708. محيط العضد ) إنبساط ( 17
.138 

.000 .224 .053 0.999 

- 486. 339. 755. محيط العضد ) إنقباض ( 18
.144 

.024 .128 .202 0.999 

 محيط الفخذ 19
-

.337 .459 .128 -
.746 .185 -

.192 .179 1.000 

 محيط الحوض 21
-

.424 
-

.136 .755 -
.191 .060 .400 -

.179 1.000 

- 162. محيط البطن 21
.563 .790 -

.015 
-

.040 .099 -
.145 0.999 

- 375. 478. 318. محيط سمانة الساق 22
.279 .129 .360 .553 1.000 

 149. 248. 680. محيط الساعد 23
-

.068 
-

.422 
-

.392 .342 0.999 

- 843. 289. محيط الرقبة 24
.127 

.121 -
.023 

.362 -
.210 

1.000 

 محيط الخصر 25
-

.265 .370 .779 .135 .353 -
.191 .083 1.000 

- 758. محيط الرسغ 26
.143 .595 -

.140 .107 -
.013 .138 0.999 



 عرض الصدر ) زفير ( 27
-

.901 
.239 -

.122 
.135 .176 .113 .234 1.000 

 عرض الكتفين 28
-

.012 .047 .540 -
.140 

-
.784 

-
.244 .112 1.000 

- 501. عرض الحوض 29
.015 .808 .102 .275 -

.079 
-

.060 0.999 

 عرض الكف 31
-

.461 
-

.165 
-

.509 .199 .157 .563 .346 0.999 

31 
ميارة االرسال المتموج ) 

 الفموتر (
.726 .480 

-
.079 

-
.288 .369 .121 

-
.047 0.999 

الجري االرتدادي  اختبار 32
 الجانبي

-
.291 .828 .317 -

.008 
-

.295 .205 .002 0.999 

33 
الجري المتعدد  اختبار

 الجيات
.711 

-
.425 .334 .425 .037 .091 .104 0.998 

34 
 

الركض مع تغيير  اختبار
 االتجاه )

9-3-6-3-9 ) 
.657 

-
.276 

-
.338 .223 

-
.102 .354 .438 1.000 

 الدوائر المرقمة اختبار 35
-

.129 
-

.078 
-

.437 
-

.853 .011 .065 .232 0.999 

- 746. 014. نط الحبل اختبار 36
.601 

-
.086 

-
.220 

.012 -
.164 

1.000 

 رمي واستقبال الكرات اختبار 37
-

.400 .034 .068 .717 -
.511 .235 .058 0.999 

38 
 

نيمسون لالستجابة  اختبار
 الحركية

 االنتقالية
.563 .374 -

.657 .220 .215 -
.099 

-
.082 0.999 

زمن االستجابة  اختبار 39
- 600. 679. الحركية التجاىات متعددة

.261 .253 .213 -
.025 .032 1.000 

 
 وامل بعد التدوير المتعامد )الحل النيائي(:ـمصفوفة الع  3-4

إن عممية تدوير العوامل تؤدي إلى إزالة الغموض الذي صاحب التحميل االولي والوصول        
إلى شكل اكثر بساطة لمعوامل ، كما إن اليدف من تدوير العوامل ىو الحصول عمى عوامل 
ذات داللة التتغير من تحميل الخر ، إذ ُيعرف تدوير العوامل او المحاور " ىو خطوة في 



:  0220اممي تتيح لك تحديد أسماء او تصورات العامل اليادفة " ) باىي وآخرون : التحميل الع
( ، كما ويعرفو ثائر داود سممان "بأنو أولى عمميات التحميل العاممي تبدأ بتحميل المصفوفة  908

االرتباطية وبأية طريقة من الطرق العاممية والتي عن طريقيا سيتم التوصل الى استخالص 
حداثياتيا عوامل معين ة وىذه العوامل ىي عبارة عن محاور متعامدة تمثل تشبعات المتغيرات وا 

( ، ولكي يكون باإلمكان تفسير  69،  0296وىي تحدد بطريقة عشوائية " ) ثائر سممان : 
نتائج التحميل العاممي بصورة سيمة البد من ان نضع معايير محددة لممصفوفة من اجل 

 ط .الحصول عمى التركيب البسي
 

ات الميارية والقدرات الحركية بعد ختبار (المصفوفة العاممية لمقياسات الجسمية واال6الجدول )
 التدوير المتعامد

 المتغيرات ت
 العوامل بعد التدوير

التباين  7 6 5 4 3 2 1
 المفسر

 0.999 215.- 347. 051.- 505. 023.- 054. 756.- العمر 1
 0.999 142. 017. 224. 002.- 389. 120. 874. الوزن / كتمة 2

 383. الطول الكمي 3
-

.181 .127 -.120 .867 
-

.170 .097 1.000 

- 109. طول الذراع 4
.488 -.516 .671 .103 -

.063 .135 1.000 

 000. طول العضد 5
-

.043 .037 -.043 .344 .057 .935 0.999 

- 125.- طول الساعد 6
.016 

-.926 .163 -.066 -
.308 

-.004 0.999 

- 355. 030. 052.- 049. 926. طول الكف 7
.035 

-.095 1.000 

الطول الكمي  8
 والذراعان عاليا

-.090 -
.088 -.061 -.004 .945 .047 .293 0.999 

الطول الكمي  9
 والذراعان جانبا

.383 -
.181 .127 -.120 .867 -

.170 .097 1.000 

 1.000 638. 483. 473. 143. 020. 111. 321. طول الرجل 10
 1.000 384.- 615. 102.- 085. 638.- 215. 065.- طول الفخذ 11
 0.999 026.- 083.- 966. 150.- 121. 029.- طول الساق 12



.145 

- 905. طول القدم 13
.276 -.068 -.165 .131 -

.136 .193 0.998 

- 051.- 041.- 224. 181. 954.- ارتفاع القدم 14
.043 -.010 1.000 

محيط الصدر )  15
 شييق (

-.098 .654 .613 .047 -.066 -
.004 .424 1.000 

16 
محيط الصدر ) 

 زفير (
-.181 .608 .659 .061 .124 .376 .051 1.000 

محيط العضد )  17
 إنبساط (

-.073 .839 .366 .139 -.261 .257 -.053 0.999 

محيط العضد )  18
 إنقباض (

-.152 .890 .173 .105 -.238 .293 -.034 0.999 

 1.000 376.- 133. 086. 613.- 017.- 246. 630. محيط الفخذ 19
 1.000 064.- 086. 066.- 556. 141.- 101. 803. محيط الحوض 20
 0.999 060. 418. 309.- 695. 427.- 153. 194. محيط البطن 21

محيط سمانة  22
 الساق

.186 .961 .057 -.076 .016 -
.146 

-.109 1.000 

 0.999 364. 331. 373.- 394.- 010.- 562. 385.- محيط الساعد 23

- 021. 067.- 913. 364. 037.- محيط الرقبة 24
.165 

.001 1.000 

 1.000 182. 485. 521. 161. 023. 377. 540. محيط الخصر 25
 0.999 103.- 480. 287.- 318. 202.- 692. 238.- محيط الرسغ 26

عرض الصدر )  27
 زفير (

.561 -
.250 

-.027 -.177 .618 -
.441 

.121 1.000 

 1.000 632. 279. 553.- 151.- 166.- 190. 360. عرض الكتفين 28
 0.999 012. 658. 022. 495. 050.- 564. 022.- عرض الحوض 29

- 011. عرض الكف 30
.199 

-.144 .095 .341 -
.897 

-.099 0.999 

31 
ميارة االرسال 

المتموج ) 
 الفموتر (

-.338 .595 .467 -.131 -.059 .167 -.515 0.999 

 0.999 359.- 042. 182.- 574. 337. 620.الجري  اختبار 32



االرتدادي 
 الجانبي

.096 

الجري  اختبار 33
 المتعدد الجيات

-.591 .362 -.227 .606 -.138 .221 .179 0.998 

34 

الركض  اختبار
مع تغيير 
 االتجاه )

9-3-6-3-9 
) 

-.750 .359 -.168 .157 -.214 
-

.457 .025 1.000 

الدوائر  اختبار 35
 المرقمة

.172 -
.022 -.272 -.578 -.300 -

.330 -.603 0.999 

- 073.- نط الحبل اختبار 36
.072 .747 -.598 -.046 -

.269 -.004 1.000 

37 
رمي  اختبار

 واستقبال الكرات
.129 

-
.222 .125 .291 .100 

-
.391 .819 0.999 

38 

نيمسون  اختبار
لالستجابة 

 الحركية
 االنتقالية

-.757 .056 .529 -.285 .157 
-

.064 
-.184 0.999 

39 

زمن  اختبار
االستجابة 
الحركية 

التجاىات 
 متعددة

-.596 .455 .606 -.173 .182 .072 -.047 1.000 

 شروط قبول العامل:   3-5
 (  وىي كاالتي : 57:  9997تم قبول العامل عمى وفق شروط )عبد الكريم قاسم :     
. العوامل الدالة وىي التي تساوي جذورىا الكامنة الواحد الصحيح في األقل وفقًا لمحك ىنري 9

 كايزر.
. يقبل العامل الذي يتشبع عميو ثالثة متغيرات دالة في األقل، ويعتمد تفسير العوامل عمى 0

 ( عن طريق الخطأ المعياري لمعامل.2.52التشبعات التي تساوي او تزيد عمى)
. آتباع تعميمات ثرستون التي تتضمن االقتصاد في الوصف العاممي، والنواحي الفريدة، 9

 وآختالف تشبعات العوامل، والتفسيرات التي ليا معنى.



( في تفسير  Varimaxيماكس ). اتباع مصفوفة العوامل بعد التدوير المتعامد بطريقة الفار 7
 النتائج.

 وتسميتيا:تفسير العوامل المستخمصة  3-5-1
ات ختبار لغرض تفسير العوامل المستخمصة قام الباحث بتحديد القياسات الجسمية واال    

ي قياس دقة الضرب الساحق العالي وقياس دقة االرسال المتموج اختبار الميارية التي تشمل 
وتم تحديد القياسات الجسمية  عامل،الحركية والتي تتشبع بقيم داللة بكل والقدرات  )الفموتر(

 أيضًا.ات الميارية والقدرات الحركية ذات التشبعات الكبرى لكل عامل ختبار واال
 (:طوالالعامل األول تفسيره وتسميتو )المحيطات واال 3-5-1-1

( فأكثر القياسات 2.52± )الكبرى ( الترتيب التنازلي لداللة التشعبات 7يتبين من الجدول )     
في تفسير العامل األول، والتي بمغ عددىا أربعة عشر قياس تشكل  ونالتي أعتمدىا الباحث

           وقد تراوحت التشبعات بين المبحوثة،( لمقياسات 99%( من المجموع الكل )95.897)
 .، كما بمغت النسبة المئوية لمتباين العاممي (2.572- 0.954- )

كما وُيالَحظ من الترتيب التنازلي لتشبعات المتغيرات بالعامل األول إذ تشبع عميو أربعة       
ن السمة المميزة لمتغيرات العامل ىو  متغير،عشر   القدم،طول  الكف،طول  القدم، )ارتفاعوا 
الركض مع  اختبار العمر، االنتقالية،نيمسون لالستجابة الحركية  اختبار الحوض،محيط  الوزن،

زمن  اختبار الجانبي،الجري االرتدادي  اختبار الفخذ، (، محيط9-9-6-9-9)تغيير االتجاه 
 )زفير(،عرض الصدر  الجيات،الجري المتعدد  اختبار متعددة،االستجابة الحركية التجاىات 

 ل أدناه .وكما مبين في الجدو  الخصر(،محيط 
 يبين تشعبات المتغيرات عمى العامل األول (7الجدول )

 نوعيا التشبعات وحدة القياس رمز القياس المتغيرات ت
 954.- سم F14 ارتفاع القدم 1

 
 
 
 
 
 كبرى

 926. سم F7 طول الكف 2
 905. سم F13 طول القدم 3
 874. كغم F2 الوزن / كتمة 4
 803. سم F20 محيط الحوض 5
نيمسون لالستجابة الحركية االنتقالية اختبار 6  S1 757.- ثا 
 756.- شير F1 العمر 7

الركض مع تغيير االتجاه  اختبار 8  
 (9-3-6-3-9 )  

R3 750.- ثا 

 630. سم F19 محيط الفخذ 9
الجري االرتدادي الجانبي اختبار 11  R1 620. ثا 



زمن االستجابة الحركية التجاىات  اختبار 11
 متعددة

S2 596.- ثا 

الجري المتعدد الجيات اختبار 12  R2 591.- ثا 
 561. سم F27 عرض الصدر ) زفير ( 13
 540. سم F25 محيط الخصر 14

( المتغيرات التي تشبعت بالعامل األول والتي شممت المحيطات  7يتبين من الجدول )      
واالطوال والتي ليا تأثير كبير في  ميارة االرسال المتموج ) الفموتر ( ، إنَّ صفة طول الكف 
وطول القدم تعدان من القياسات الجسمية التي يجب أن يتميز بيا الالعب الضارب لالرسال 

ة الطائرة من غيرىا والتي ُتعُّد بمثابة الصالحيات االساسية لموصول الى المستويات بالكر 
الرياضية العالية ،  أما بالنسبة لموزن فمو دور أساس في بناء قوام المعب من إذ تناسب الطول 
مع الوزن لموصول الى الجسم المثالي ، ومن خالل إجراءات البحث وجد ان الكتمة العضمية 

وباألخص في مناطق الحوض و والخصر تكسبيم قوة دفع لالعمى إضافة لالرسال لالعبين 
الفموتر إذ ان ىذه الميارة تتطمب انحناء والكتمة العضمية تكسب الالعب مرونة وزيادة في قوة 

ات الرشاقة والتي تعد من أىم القدرات الحركية في لعبة الكرة ختبار وبالنسبة ال الدفع والسحب ،
 الطائرة وباألخص في ميارة االرسال المتموج ) الفموتر ( .

 (:عامـل المحيطاتالعامل الثاني تفسيره وتسميتو )   3-5-1-2
( فأكثر 2.52± ( الترتيب التنازلي لداللة التشعبات الكبرى) 8يتبين من الجدول )       

اسات التي أعتمدىا الباحثون في تفسير العامل الثاني، والتي بمغ عددىا تسع قياسات تشكل القي
          ( لمقياسات المبحوثة ، وقد تراوحت التشبعات بين 99) %( من المجموع الكل09.276) 
ن   2.560 – 2.969-)  ( ،كما وُيالَحظ من الترتيب التنازلي لممتغيرات التي تشبعت بو وا 

محيط العضد  ،ات العامل ىو ) محيط سمانة الساق، محيط العضد إنقباضالمميزة لمتغير  السمة
المتموج ، ميارة االرسال إنبساط ، محيط الرسغ، محيط الصدر شييق، محيط الصدر زفير

، وىي أفضل المتغيرات من الوجية اإلحصائية والتي الفموتر، عرض الحوض، محيط الساعد (
العامل الثاني لذا يرى الباحثون ترشيحيا ضمن المتغيرات األساسية حققت أكبر تشبعات عمى 

 في القدرات الحركية والقياسات الجسمية األكثر أىمية بدقة االرســـــــــــال المتموج ) الفموتر (    .
 
 
 
 
 



 يبين تشبعات المتغيرات عمى العامل الثاني (8جدول )ال
 نوعيا التشبعات وحدة القياس رمز القياس المتغيرات ت
 0.961 سم F22 محيط سمانة الساق 1

 
 
 
 

 كبرى

 0.890 سم F18 محيط العضد ) إنقباض ( 2
 0.839 سم F17 محيط العضد ) إنبساط ( 3
 0.692 سم F26 محيط الرسغ 4
 0.654 سم F15 محيط الصدر ) شييق ( 5
 0.608 سم F16 محيط الصدر ) زفير ( 6
 0.595 درجة B ميارة االرسال المتموج ) الفموتر ( 7
 0.564 سم F29 عرض الحوض 8
 0.562 سم F23 محيط الساعد 9

من خالل ما تبين أعاله في الجدول ومن خالل المتغيرات التي تشبعت بالعامل الثاني          
حسن عمي  الييا داللوىذا يتفق مع النتائج التي توصمت  المحيطات(، )عاملتقرر تسميتُو ب 

 الرقبة،مثل في محيط " أن زيادة المحيطات سواء بالنسبة لمطرف العموي والتي تت (72 :9997)
الى ضخامة وكثافة المجموعات العضمية التي تعمل عمى  الصدر، يرجـع، محيط محيط العضد

 ة " .ىذه االجزاء من الجسم إذ تساعد بشكل فعال في االداء الحركي لمميارات اليجومي
 عامل طول الساعد ( :العامل الثالث تفسيره وتسميتو )  3-5-1-3

( فأكثر 2.52± ( الترتيب التنازلي لداللة التشعبات الكبرى) 9يتبين من الجدول )          
القياسات التي أعتمدىا الباحث في تفسير العامل الثالث، والتي بمغ عددىا أحد عشر قياس 

( لمقياسات المبحوثة ، وقد تراوحت التشبعات بين ) 99%( من المجموع الكل)05.679تشكل ) 
، وُيالَحظ من الترتيب التنازلي لتشبعات المتغيرات بالعامل الثالث إذ (0.516- - 0.926-
ن السمة المميزة لمتغيراتيو عشرة متغيراتتشبع عم ، محيط العــــــــامل ىو ) طول الساعد ، وا 
زمن  اختبار، ر، طول الفخذ، محيط الصدر شييق، محيط الصدر زفينط الحبل اختبارالرقبة ، 

نيمسون  اختبار، الجري االرتدادي الجانبي اختبار، ستجابة الحركية التجاىات متعددةاال
، وىي أفضل المتغيرات من الوجية اإلحصائية والتي حركية االنتقالية، طول الذراع (لالستجابة ال

 العامل الثالث  . حققت أكبر تشبعات عمى
 
 
 
 



 يبين تشبعات المتغيرات عمى العامل الثالث (9الجدول )
 نوعيا التشبعات وحدة القياس رمز القياس المتغيرات ت
 0.926- سم F6 طول الساعد 1

 
 
 
 
 
 

 كبرى

 0.913 سم F24 محيط الرقبة 2
 0.747 درجة T2 نط الحبل اختبار 3
 0.659 سم F16 محيط الصدر ) زفير ( 4
 0.638- سم F11 طول الفخذ 5
 0.613 سم F15 محيط الصدر ) شييق ( 6

زمن االستجابة الحركية  اختبار 7
 0.606 ثا S2 التجاىات متعددة

الجري االرتدادي  اختبار 8
 0.574 ثا R1 الجانبي

نيمسون لالستجابة  اختبار 9
 0.529 ثا S1 الحركية االنتقالية

 0.516- سم F4 طول الذراع 11
أن طول الفخذ وطول الساعد وطول الذراع يعدان  أحد من خالل الجدول أعاله يتبين     

المكونات االساسية في القياسات الجسمية لدى العبي الكرة الطائرة وخاصة في أثناء متطمبات 
،  الكرةأداء االرسال المتموج إذ يتطمب من الالعب الوصول الى أعمى نقطة في اليواء لضرب 

عمى االقتصاد بالوقت والجيد والزيادة في السيطرة عمى الكرة الالعب  ساعدتسالصفات  هىذ
الدفع لحظة االرتقاء لضربيا في المكان المناسب لممعب المنافس لذلك يعدان ذات تأثير قوي في 

" أن االجسام الطويمة تصمح (  972:  9997)، و يذكر السيد عبد المقصود والوصول 
اتان ات ىاختبار فتعد  واالستجابة الحركية ات الرشاقةختبار وبالنسب ال لممارسة الكرة الطائرة "

 من األكثر أىمية في دقة االرسال المتموج ) الفموتر ( بالكرة الطائرة . الصفتان
 ( : عامل طول الساقالعامل الرابع تفسيره وتسميتو )   3-5-1-4
( فأكثر القياسات 2.52± ب التنازلي لداللة التشعبات الكبرى)( الترتي 92يتبين من الجدول )    

          التي أعتمدىا الباحث في تفسير العامل الرابع، والتي بمغ عددىا أحد تسعة قياسات تشكل
            التشبعات بين ، وقد تراوحت( لمقياسات المبحوثة99جموع الكل)%( من الم09.276) 
ن ( 2.525 – 2.966)  ، وُيالَحظ من الترتيب التنازلي لتشبعات المتغيرات بالعامل الرابع، وا 

، ت العــــــــامل ىو ) طول الساق، محيط البطن، طول الذراع، محيط الفخذالسمة المميزة لمتغيرا
الدوائر المرقمة ، محيط الحوض،  اختبار، نط الحبل اختبار، ري المتعدد الجياتالج اختبار



ضل المتغيرات من الوجية اإلحصائية والتي حققت أكبر تشبعات عمى العامل ، وىي أفالعمر(
 الرابع  .

 يبين تشبعات المتغيرات عمى العامل الرابع (11الجدول )
 نوعيا التشبعات وحدة القياس رمز القياس المتغيرات ت
 0.966 سم F12 طول الساق 1

 
 
 

 كبرى

 0.895 سم F21 محيط البطن 2
 0.671 سم F4 طول الذراع 3
 0.613 - سم F19 محيط الفخذ 4
 0.606 ثا R2 الجري المتعدد الجيات اختبار 5
 0.598 - درجة T2 نط الحبل اختبار 6
 0.578 - ثا T1 الدوائر المرقمة اختبار 7
 0.556 سم F20 محيط الحوض 8
 0.505 شير F1 العمر 9

( إن اغمب صفات المتغيرات التي  92من خالل الجدول أعاله يتبين من الجدول )        
تشبعت مع العامل الرابع ىي طول الساق وطول الذراع وكما أسمفنا إن االطوال ىي من 
المتطمبات الضرورية في لعبة الكرة الطائرة واتفقت ىذه النتائج مع العديد من الدراسات ، أما 

يطات والتي شممت محيط البطن ومحيط الفخذ ومحيط الحوض فيذه تدل عمى زيادة بالنسبة لممح
الكتمة العضمية لدى الالعبين وسببو لتكيف الجسم مع التدريبات الخاصة بالميارة ، وبالنسبة 

ات من المتطمبات الضرورية التي يجب التدرب ختبار ات الرشاقة والتوافق فتعد ىذه االختبار ال
ى المستوى العالي في دقة االرسال المتموج والميارات األخرى ، وأخيرا العمر عمييا لموصول ال

ىو من األمور الميمة في الرياضة بصورة عامة والكرة الطائرة بصورة خاصة فكمما كان الالعب 
 في شبابو أدى وأعطى اكثر وأكثر وكان تأثيره أكبر .

 ( : الكميعامل الطول العامل الخامس تفسيره وتسميتو )  3-5-1-5
( فأكثر 2.52± ( الترتيب التنازلي لداللة التشعبات الكبرى) 99يتبين من الجدول )       

القياسات التي أعتمدىا الباحثون في تفسير العامل الخامس، والتي بمغ عددىا ست قياسات تشكل 
 2.975، وقد تراوحت التشبعات بين ) ( لمقياسات المبحوثة99موع الكل)%( من المج95.987)
( ، كما وُيالَحظ من الترتيب التنازلي لتشبعات المتغيرات بالعامل الخامس إن السمة 2.509 –

المميزة لمتغيرات العــــــــامل ىو ) الطول الكمي والذراعان عاليًا ، طول الساعد ، الطول الكمي ، 
الوجية عرض الصدر ) زفير ( ، عرض الكتفين ، محيط الخصر( ، وىي أفضل المتغيرات من 

 اإلحصائية والتي حققت أكبر تشبعات عمى العامل الخامس .



 يبين تشبعات المتغيرات عمى العامل الخامس (11الجدول )
 نوعيا التشبعات وحدة القياس رمز القياس المتغيرات ت
 0.945 سم F8 الطول الكمي والذراعان عاليا 1

 
 

 كبرى

 0.867 سم F6 طول الساعد 2
 0.867 سم F3 الطول الكمي 3
 0.618 سم F27 عرض الصدر ) زفير ( 4
 0.553 - سم F28 عرض الكتفين 5
 0.521 سم F25 محيط الخصر 6

الباحث تسميتُو بــ ) عامل  من خالل ما تبين أعاله من تشبعات العامل الخامس إقترح          
الطول الكمي  ( إذ إن الطول الكمي والذراعان عاليًا والطول الكمي والذراعان جانبًا والطول الكمي 

( " الى أن عامل االطـــــوال والذي 997: 9980، وىذا ما اشار أليو )حمدي عبد المنعم احمد( )
لطائرة اقترحو لمعامل الرابع بناًء عمى من األمور الضرورية الواجب توفرىا في العب الكرة ا

الطول  فضاًل عناالعتماد عمى متغيرات كل من طول الذراع والطول الكمي والذراعان عاليًا 
الكمي " ، إن الطول الكمي والذراعان عاليًا والطول الكمي من األمور الميمة الواجب توفرىا في 
العب الكرة الطائرة إذ إن لعبة الكرة الطائرة لعبة تحتاج الى االطوال ، وىذا ما أّكده )طمحــــة 

بعد مقارنة بالذراع ة أ( " أن الروافع واألطوال تتيح مجااًل حركًيا أكبَر ومساف 90:  9997
، إن النتيجة التي توصل الييا الباحثون في قياس عرض الصدر ) زفير ( وعرض القصيرة "

الكتفين تدل عمى أن ىناك زيادة في كتمة عضالت الصدر ّمما تؤدي الى زيادة في ناتج القوة 
رت مساحة العضمية إذ إّن القوة تتناسب مع المقطع لعرضي لمعضمة ومع حجم العضمة فكمما كب

المقطع العرضي لمعضمة تزداد القوة العضمية والتي تؤثر ايجابيًا في اداء ميارة االرسال المتموج 
 الفموتر.

 ( : عامل عرض الكفالعامل السادس تفسيره وتسميتو )   3-5-1-6
( فأكثر 2.52± ( الترتيب التنازلي لداللة التشعبات الكبرى)90يتبين من الجدول )      

التي أعتمدىا الباحث في تفسير العامل السادس، والتي بمغ عددىا ثالثة  متغيرات  القياسات
( لمقياسات المبحوثة ،كما وُيالَحظ من الترتيب التنازلي 99%( من المجموع الكل)7.690تشكل )

، وىي ( ، طول الفخذعرض الكف، عرض الحوضلتشبعات المتغيرات بالعامل السادس ىي ) 
 . الوجية اإلحصائية والتي حققت أكبر تشبعات عمى العامل السادسأفضل المتغيرات من 

 
 
 



 (يبين تشبعات المتغيرات عمى العامل السادس 12الجدول ) 
 نوعيا التشبعات وحدة القياس رمز القياس المتغيرات ت
 0.897- سم F30 عرض الكف 1

 
 0.658 سم F29 عرض الحوض 2 كبرى

 0.615 سم F11 طول الفخذ 3
النتيجة التي توصل الييا الباحثون في عرض الكف  ( إن90يتبين من خالل الجدول )       

داللة عمى مساحة المقطع العرضي لمكف وىذا يتيح سيطرة إيجابية لالعب في التحكم بالكرة عند 
( ، وفيما يخص عرض الحوض فيي داللة عمى زيادة الكتمة  أدائو االرسال المتموج ) الفموتر

العضمية في عضالت منطقة الحوض ، وبالنسبة لطول الفخذ فيدل عمى زيادة طول العضمة 
وأليافيا وبالتالي فيي طبيعية لدى العبي الكرة الطائرة وبالتالي قوة إنفجارية أكبر عند القفز وأداء 

 االرسال المتموج ) الفموتر ( .
 ( :العامل السابع تفسيره وتسميتو )عامل طول العضد 3-5-1-7

( فأكثر 2.52± ( الترتيب التنازلي لداللة التشعبات الكبرى)99يتبين من الجدول )       
القياسات التي أعتمدىا الباحث في تفسير العامل السابع، والتي بمغ عددىا  ستة قياسات تشكل ) 

 2.995قياسات المبحوثة ، وقد تراوحت التشبعات بين ) ( لم99%( من المجموع الكل)95.987
( وىي أفضل المتغيرات من الوجية اإلحصائية والتي حققت أكبر تشبعات عمى  2.595  –

وُيالَحظ من الترتيب التنازلي لتشبعات المتغيرات بالعامل السابع إذ تشبعت عميو  العامل السابع .
ن السمة المميزة لمتغيرا رمي واستقبال  اختبار العضد، )طولت العــــــــامل ىي ستة متغيرات وا 

س دقة االرسال المتموج قيا اختبار، الدوائر المرقمة اختبار، طول الرجل، عرض الكتفين الكرات،
، وىي أفضل المتغيرات من الوجية اإلحصائية والتي حققت أكبر تشبعات عمى العامل الفموتر(
 السابع .

 المتغيرات عمى العامل السابع يبين تشبعات (13الجدول )
 نوعيا التشبعات وحدة القياس رمز القياس المتغيرات ت
 0.935 سم F5 طول العضد 1

 
 

 كبرى

 0.819 درجة T3 رمي واستقبال الكرات اختبار 2
 0.638 سم F10 طول الرجل 3
 0.632 سم F28 عرض الكتفين 4
 0.603 - ثا T1 الدوائر المرقمة اختبار 5
 0.515 - درجة B ميارة االرسال المتموج ) الفموتر ( 6



البــــاحثون تسميتُو بــ ) عامل طول  من تشبعات العــامل السابع إقترح (99يتبين من الجدول )   
العضد (، إذ إن طول العضد يعد من القياسات الجسمية األكثر أىمية لميارة االرسال المتموج إذ 
إن طول العضد يتيح مجااًل حركيًا اكبر لدى العبي الكرة الطائرة مما تزيد من سيطرتيم عمى 

رمي واستقبال الكرات إذ يعد من  ختبارسبة الضرب الكرة في االرسال المتموج الفموتر ،أما بالن
( "إنو من  072:  0229ات التوافق ويعد التوافق كما يذكرُه مروان عبد المجيد ) اختبار أىم 

األمور الميمة إذ يتطمب تعاونًا كاماًل بين الجيازين العضمي والعصبي من أجل أداء الحركات 
الحركات يستخدم في أدائيا أكثر من جزء من عمى أفضل صورة خاصة المعقد منيا ، إذ إن ىذه 

أجزاء الجسم في وقت واحد " ، ويعد التوافق من اىم القدرات الحركية في لعبة الكرة الطائرة 
وبالخصوص في ميارة االرسال المتموج    ، وبالنسبة لطول الرجل فيي شبيية باالطوال في 

سافة الكافية في لحظة االرسال المتموج األطراف العميا إذ ان طول الرجل يتيح لالعب اخذ الم
وكذلك فان ىذه المسافة مفيدة القتراب الالعب قدر اإلمكان داخل الممعب لتزداد صعوبة استقبال 

 االرسال من جانب الفريق المنافس .
 : )الفموتر(عرض تشبعات القدرات الحركية والقياسات الجسمية وميارة الرسـال المتموج  3-6

 يبين تشبعات القدرات الحركية والقياسات الجسمية وميارة االرسال المتموج الفموتر (14الجدول )
 التشبعات ختبارإسم اال ختباررمز اال العامل ت
 0.966 طول الساق F12 الرابع 1
 0.961 محيط سمانة الساق F22 الثاني 2
 0.954 ارتفاع القدم F14 األول 3
 0.945 عالياً الطول الكمي والذراعان  F8 الخامس 4
 0.935 طول العضد F5 السابع 5
 0.926 طول الساعد F6 الثالث 6
 0.913 محيط الرقبة F24 الثالث 7
 0.905 طول القدم F13 األول 8
 0.897 عرض الكف F30 السادس 9

 0.895 محيط البطن F21 الرابع 11
 0.89 محيط العضد ) إنقباض ( F18 الثاني 11
 0.874 كتمة الوزن / F2 األول 12
 0.867 الطول الكمي F3 الخامس 13
 0.839 محيط العضد ) إنبساط ( F17 الثاني 14
 0.819 رمي واستقبال الكرات اختبار T3 السابع 15
 0.75 (9-3-6-3-9الركض مع تغيير االتجاه ) اختبار R3 األول 16



 0.692 محيط الرسغ F26 الثاني 17
 0.638 طول الرجل F10 الرابع 18
 0.562 محيط الساعد F23 الثاني 19

  
 الخاتمة : - 4
 إلى االستنتاجات اآلتية: ونمن خالل ما جاء في الدراسة من نتائج توصل الباحث  
المكونات االساسية ليارولد ىوتمنج تم تحميل المصفوفة االرتباطية لممتغيرات بإسموب  بطريقة-9

( متغير يشمل كل من القدرات الحركية والقياسات الجسمية وميارة  99التدوير حيث ُأدخل ) 
 االرسال المتموج   .

تدوير ىذه المتغيرات التسعة والثالثون توصمت النتائج الى سبعة عوامل متعامدة بالتحميل  بعد-0
،  اختبار(  97تشبع العامل األول بــ )  اذ عدة،ات اختبار العاممي وتشبعت مع ىذه العوامل 

، وتشبع بالعامل  اختبار(  92، وتشبع بالعامل الثالث )  اختبار(  9تشبع بالعامل الثاني ) و 
(  9والعامل السادس )  ات ، اختبار (  6ات وتشبع بالعامل الخامس ) اختبار (  9الرابع  ) 

 ات .اختبار (  6ات ، والعامل السابع ) اختبار 
( ، والعامل الثاني ) عامل المحيطات واالطوالالعامل األول ) كاالتي:تم تسمية العوامل -9

( ، عامل طول الساق( ، والعامل الرابع )عامل طول الساعدالمحيطات ( ، والعامل الثالث )
( ، والعامل  عامل عرض الكف( ، والعامل السادس )عامل الطول الكميوالعامل الخامس )

 ( .عامل طول العضدالسابع )
ليارولد ىوتمنج بالتدوير المتعامد لمعوامل السبعة وما تشبع بيا من المكونات األساسية  بطريقة-7

، في  اختبار(  99ات ونتج من ىذه التشبعات مع العوامل ) ختبار ات تم تدوير ىذه االاختبار 
 -حين جاءت توصيات الدراسة باالتي :

المدربين سواء مدربي األندية او المنتخبات بالقدرات الحركية والقياسات الجسمية  إىتمام-9
 األكثر أىمية بميارة االرسال المتموج ) الفموتر (  بالكرة الطائرة .

تطوير القدرات الحركية لدى الالعبين سواء العبي األندية أو المنتخبات الوطنية لالرتقاء -0
 ا في مصاف الدول المتقدمة بالكرة الطائرة .بمستوى يجعل منتخباتنا وفرقن

  االىتمام بالقياسات الجسمية الخاصة بالكرة الطائرة وبالذات في ميارة االرسال المتموج الفموتر -9
التأكيد عمى تدريبات القدرات الحركية واالىتمام بالقدرات الخاصة لمرجمين لغرض تطوير -7

تمام بأطوال الالعبين أي في إنتقاء الالعبين وفق مراكزىم الرشاقة والقوة االنفجارية ، كذلك االى
حتى يكون التدريب مثمر وذو إقتصادية وجيد قميل ولموصول الى المستوى العالي بمدة قصيرة 

 مقارنة بالمناىج التدريبية التقميدية .



 والمراجع المصـــادر
  (.  0222مكتب العادل لمطباعة الفنية ،  بغداد،: )التعمم وجدولة التدريب؛ جيو محجوبو 
  دراسة مقارنة بين المتغيرات  البابوميكانيكية  لإلرسال المتموج األمامي  السعدي؛عامر جبار

 (.9998والساحق بالكرة الطائرة  : )أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية، 
  اىمة أىم القدرات الحركية في دقة أداء بعض التقدير الكمي لمس العبيدي؛باسم إبراىيم حميد

كمية التربية  –الميارات الفنية لالعبي الكرة الطائرة : ) رسالة ماجستير ، جامعة ديالى 
 (. 0292الرياضية ، 

  تأثير برنامج تدريبي مقترح لتطوير بعض الصفات الحركية  طاىر؛محمـد عبد المنعم
لفئة الشباب بالكرة الطائرة : ) رسالة ماجستير ،  وعالقتيا بدقة أداء ميارة الضرب الساحق
 (.  0229جامعة ديإلى ، كمية التربية الريــاضية ، 

  حسام حسين مطنش ؛ االنتقاء التخصصي عمى وفق القياسات الجسمية والقدرات الحركية
سية ، والميارية لناشئي الكرة الطائرة ألندية الفرات األوسط : ) رسالة ماجستير ، جامعة القاد

 (. 0299كمية التربية الرياضية ، 
  حسين عبد الزىرة الفتالوي ؛ القيمة التنبؤية لألداء المياري بداللة القدرات  الحركية وتقدير

( سنة : )أطروحة دكتوراه ، جامعة  96-97ألذات الميارية لناشئ الكرة الطائرة بأعمار )
 (. 0228بابل ، كمية التربية الرياضية ، 

  ىادي عبود الجمالي ؛ أثر منيج تدريبي مقترح لتطوير بعض الصفات الحركية عمي ميدي
الخاصة بميارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة  : )رسالة ماجستير ، جامعة 

 (،.  0220القادسية ، كمية التربية الرياضية ،
  ارات الدفاعية لالعبي بعض القدرات العقمية والحركية وعالقتيما بأداء المي عباس؛عمي قاسم

كمية التربية الرياضية ،  ديالى،جامعة  ماجستير،)رسالة  الطائرة:أنديـــــــــة النخبة بالكرة 
0299   .) 

  القاىرة ، دار الفكر  9. ط المرجع في القياسات الجسميةمحمد نصر الدين رضوان ؛( :
 (. 9997العربي ، 

 االىمية النسبية لبعض القياسات البدنية والمورفوفسيولوجية  ميا محمود شفيق وىالة يوسف ؛
،  المؤتمر الدولي لمرياضة والمرأة كمية التربية الرياضية لمبناتلسباحات الطرق المختمفة : )

 (.9995جامعة االسكندرية ، 
  دراسة عاممية لمقياسات االنثروبومترية كأساس سناء عباس ابراىيم ومحمد حازم ابو سيف ؛

: )المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية ، كمية التربية  تقاء الناشئين في كرة السمةالن
 ( .9997جامعة االسكندرية ، العدد الثاني عشر ،  –الرياضية لمبنات 



  ات البدنية والميارية لالعبي ختبار وضع بعض القياسات الجسمية واال خالد؛فردوس محمد
 . ( 0229ماجستير ، جامعة بغداد / كمية التربية الرياضية ، : )رسالة  كرة السمة المصغرة

  األسس العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس محمد صبحي حسنين، حمدي عبد المنعم؛
 9997: )القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، 9ط والتقويم )بدني، مياري، معرفي، نفسي، تحميمي(

 . م(
 القاىرة ، الييئة العامة لشؤون  9معجم عمم النفس والتربية ، ج معجم المغة العربية ؛ ( :

 ( . 9987المطابع االميرية ، 
  بدر محمد االنصاري ؛ إسموب التحميـــل العاممي ، عرض منيجي نقدي لعينــة من الدراسات

 العربية .
  ( : 0220مصطفى حسين باىي وآخرون ؛ المصدر السابق . ) 
 الجياز المركزي لمكتب  9التحميل العاممي لمقدرات البدنية ، ط مـحمد صبحي حسانين ؛ ( ،

 ( . 9989الجامعية والمدرسية والوسائل التعميمية ، دار فوزي لمطباعة ، 
 اإلسكندرية ، دار المعرفة  6أحمد مـحمد عبد الخالق ؛ االبعاد األساسية لمشخصية ، ط ( ،

 ( . 9997الجامعية ، 
  ات الميارية المركبة كجزء من بطارية إختيار ختبار صميم اال؛ ت( شاخوان مجيد كريم

: ) إطروحة دكتوراه ، جامعة صالح الدين /  الالعبين الشباب بكرة القدم في مدينة أربيل
 ( . 0229كمية التربية الرياضية ، 

 النجف االشرف ، دار  –، ) العراق  9ثائر داود سممان ؛ التحميل العاممي االستكشافي ، ط
 ( . 0295اء لمطباعة والتصميم ، الضي

  الميارات اليجومية بكرة اليد، )أطروحة دكتوراة، جامعة  اختبارعبد الكريم قاسم؛ بناء بطارية
 ( .9997الموصل، كمية التربية الرياضية، 

  ( دالل عمي حسين ؛ تصميم الشكل الجانبي )البروفل( في بعض القياسات الجسمية
، المجمة العممية لمتربية الرياضيةبات المتميزات في كرة السمة : )والفسيولوجية والعقمية لالع

 ( .9997كمية التربية الرياضية ، جامعة االسكندرية ، العدد الثاني عشر ، 
  ، السيد عبد المقصود ؛ نظريات التدريب الرياضي : )االسكندرية ، دار سعيد لمطباعة

9997. ) 
 ستعداد البدني المورفولوجي الختيار ناشئي الكرة حمدي عبد المنعم ؛ وضع بطارية لقياس اال

 ( .9980الطائرة : )اطروحة دكتوراه ، جامعة حموان ، القاىرة ، 
 القاىرة ،  0طمحة حسين حسام الدين ؛ الميكانيكا الحيوية االسس النظرية والتطبيقية، ط( :

 ( .9997دار الفكر العربي ، 



  0229،  لمكرة الطائرةالموسوعة العممية مروان عبد المجيد ؛ . 
 

 


