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 ديالىجامعة          
 االساسيةكمية التربية      

 قسم التربية الرياضية       

 

القيبسبث دراست عبمليت لتحديد بعض 
الختيبر الالعبني البدنيت اجلسميت والقدراث 

 بكرة اليد النبشئني
 

 رسالة قدميا الطالب
 كمال جاسم محمد التميمي

 الى
 يالىدجامعة  – مجمس كمية التربية االساسية

 وىي جزء من متطمبات نيل درجة ماجستير في التربية الرياضية
 أشراف 

 اياد حميد الخزرجي أ. م. د 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  ان الذذذذامن ا وذذذذاا     ذذذذاا
الصاحلات انا ال نضيع اجر  ن 

 احسن   الً    
 

                                                                                                      
 صدق اهلل العظيم 

                                                                                                                                                                                           
 (03سارة الكهف : االمة )
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 اقــــرار المشــرفين 

  
 البدنيـة كمششـر القياسـات الجسـمية والقـدرات نشهد ان اعداد الرسالة الموسومة بـ )  

(  كمـال جاسـم محمـد( التـ  دـدمها لالـل الماجسـتير )  الموىوبين بكـرة اليـدنتقاء ال 
وهـــ  جـــ   مـــن  ديـــالىجامعـــة  – االساســـيةدـــد تمـــا تاـــا اشـــراانا اـــ  كميـــة التربيـــة ا

 متلمباا نيل درجة ماجستير ا  التربية الرياضية . 
 
 
 

 لتوقيعا                                            
 الخزرجي اياد حميدأ . م . د.                                           

 ) مشرفًا (                                         
                                               /    /2102 

 
 بناًء عمى التوصيات المقررة ، نرشح الرسالة لممناقشة

 
 

                                                             
 
 

 التوقيع                                                              
  نبيل محمود شاكرأ .  د.                                                   

 مدراسات العميا معاون العميد ل                                                
 ديالىجامعة  – االساسيةكمية التربية                                            

                                                         /     /21 
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 اقرار المقوم المغوي
 

اصــة البدنيــة الخالقياســات الجســمية والقــدرات اشــهد ان هــلر الرســالة الموســومة بـــ )  
( دـــد دمـــا بمراجعتهـــا مـــن الناايـــة الم ويـــة    الموىـــوبين بكـــرة اليـــدنتقـــاء كمششـــر ال 

بايــا انهــا ا ــباا بعســمول عممــ  ســميم ءــال مــن االءلــا  والتعبيــراا الم ويــة  يــر 
 ال اياة والجمة ودعا . 

 
 
 
 
 
 
 
 

   -التوقيع :                                             
  -االسم :                                             

   -المقب العممي :                                             
  -الجامعة :                                             
 التربية االساسية  -الكمية :                                            

 القسم : المغة العربية                                             
 التاريخ :                                              
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 اقرار لجنة المناقشة والتقويم
 

نشهد نان اعضا  لجنة المنادشة والتقويم   اننا المعنا عمى هلر الرسالة الموسـومة بــ 
الموىــوبين بكــرة نتقــاء ال  البدنيــة الخاصــة كمششــرالقياســات الجســمية والقــدرات )  
ــد اــ  ماتوياتهــا وايمــا لــه ع،دــة بهــا    ( كمــال جاســم محمــد) ونادشــنا اللالــل  (الي

 ونعتقد انها جديرة بالقبول لنيل درجة ماجستير ا  التربية الرياضية . 
  
 
 

 
 عضوًا                                                    عضوًا     
     /    /2112                                          /   /2112 
 
 

 -التوديع :                            
 االسم : أ . د .                           
 رئيس المجنة                            
                          /    /2112 

بجمستو  ديالىامعة ج – الساسيةصدقت الرسالة من مجمس كمية التربية ا
 2102المنعقدة بتاريخ      /    /

                                                       
 
 
 

 التوقيع                                                         
 أ . د .                                              
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  -ده ىذا الى :ييدي الباحث ثمرة جي
 

 روح والدي والى والدتي الطيبة الحنونة ....الى 
 

الى زوجتي الغالية وبناتي الثالثـة نبـا وسـالي وديمـا اممـى مااممـك 
 في الدنيا .....

 
 مع حبي وتقديري .....الى اخوتي واخواتي 

 
 الى جميع اساتذتي االكارم .....

 اهلل التوفيقومن                                         
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 الشكر والتقدير
الامد هلل والشكر عمى اتمامه النعمة   وال ،ة والس،م عمى سيد المرسمين وءاتم النبين 

 .  مامد  مى اهلل عميه وعمى اله اللبين اللاهرين 
كـل مـن نـوطر لريقـ  بـالعمم والمعراـة   وتقديمـه الـدعم  اتقدم بالشـكر واالمتنـان والتقـدير الـى

مشراًا عمى رسالت  واللي  اياد اميد الء رج التسهي،ا االدارية ومنهم الدكتور المعنوي و 
يعج  المسان عن شكرة وتقديرر واكتف  بالقول بعنـه النـور المضـا بـالعمم والمعراـة لمـا ددمـه 
من دعم معنـوي وتوجيهـاا دؤوبـة وم ـادر عمميـة ومواكبـة ءلـواا الباـا والاللـه لجميـع 

كمــا اســجل بااــا إانــا  مجريــاا الباــا اجــ ار اهلل بكــل ءيــر   المعودــاا التــ  واجهــا ال
شــكري وتقــديري العميــا الــى اســاتلة وعمــادة كميــة التربيــة االساســية ودســم الدراســاا العميــا 
التااتهم الفر ة ل  اج اهم اهلل ءير الج ا  والى جميع اساتلت  ا  دسـم التربيـة الرياضـية 

ســـنواا الدراســـة مـــن اجـــل النهـــو     ليمـــةمعمومـــاا عمميـــة لـــ  ول م،ئـــلمـــا دـــدمور مـــن 
كمـــا واتقـــدم بالشـــكر واالمتنـــان الـــى االســـاتلة بالمســـتول العممـــ  لمبااـــا ولرســـالة الباـــا   

االااضــل مــن جامعــة ب ــداد الــدكتور ســعد ماســن والــدكتور كمــال عــار  والــدكتور مامــود 
ة الرياضـــية العكيمـــ  والـــدكتور عبـــد الوهـــال  ـــا ي  كمـــا واشـــكر االســـاتلة مـــن كميـــة التربيـــ

/جامعة ديالى لمـا دـدمور مـن دعـم ومشـورة عمميـة  كمـا واشـكر السـيد مـدير رياضـة وشـبال 
ممين معه لما ددمور من مساعدة جميمـة اـ  اتمـام اديالى الكابتن هيام عبد الستار وجميع الع

عمم  واشكر ج يل الشكر الكادر المساعد ل  كل من السيد منعم جبار له و كريا عـاك  
 ـــ،ب عبـــد الجميـــل كمـــا واتقـــدم الســـيد عمـــ  ماـــ  والســـيد  ـــهيل راعـــا والســـيد عمـــوان و 

بالشــكر واالمتنــان الــى الســيد ســعدون عبــد الرضــا والــدكتور تــاهر  نــاوي والــدكتور ايــدر 
كمـا اتقـدم بالشـكر  شاكر والدكتور بشار  الل لما ددمور مـن مسـاعدة ودعـم معنـوي وعممـ 

بـــولهم منادشـــة لجنـــة المنادشـــة واعضـــا ها عمـــى دواالمتنـــان الـــى االســـاتلة االااضـــل رئـــيس 
 السديدة الت  اشاروا اليها. رسالت  وعمى التوجيهاا

لرسـالة والـى كـل مـن دـدم لـ  المسـاعداا مهمـا كانـا اكما واشكر كل من ساهم ا  اتمـام  
كايــرة او دميمــة باالضــااة الــى جميــع ااــراد عــائمت  الكريمــة لكــم منــ  ج يــل الشــكر والتقــدير 

 ام واالاتر 
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 مستخمص الرسالة بالمغة العربية
 

نتقــــاء بدنيــــة الخاصــــة كمششــــر ال )  القياســــات الجســــمية والقــــدرات ال -العنــــوان :
 (.الموىوبين  بكرة  اليد

 كمال جاسم محمد -الباحث :
 المشرف                                                                 

 اياد حميد الخزرجيد . .. م أ                                                    
الرســـالة ااتـــوا عمـــى مقدمـــة الباـــا وأهميتـــه والمتضـــمنة اـــ  اهميـــة اســـتءدام 

الـــى تاديـــد  باإلضـــااة الموهـــوبين بكـــرة اليـــد القياســـاا واالءتبـــاراا اـــ  عمميـــة انتقـــا  
ادياـــــة عـــــدم اســـــتءدام اللـــــرا العمميـــــة والوســـــائل المشـــــكمة الباـــــا والمتجســـــدة  اـــــ  

انتقــا  المــوهبين يــة اــ  عمميــة مــن القياســاا الجســمية والقــدراا البدنكــل واالءتبــاراا ل
 بكرة اليد .

   -وا  ضو  للك جا ا أهدا  الباا كما يعت  :
 .   كمؤشر النتقا  الموهوبين بكرة اليد القياساا الجسمية التعر  عمى  -
 . هوبين بكرة اليد التعر  عمى القدراا البدنية الءا ة كمؤشر النتقا  المو  -

يـة المرشـاة ية لمقياساا الجسمية والقدراا البدنوضع درجاا ومستوياا معيار  -
   ب ية وضع انمولجًا النتقا  الموهوبين من ااراد عينة الباا . 

 
  -اما مجاالت البحث فكانت :

ال،عبــين الموهــوبين المســجمين اــ  برنــامش و ارة الشــبال  -:المجــال البشــري  -1
 ديالى .والرياضة / 

 القاعة الم مقة الرياضية ا  بعقوبة  -: المجال المكاني -2

 .  2112/  11/   22ل اية  2111/   /   1  -المجال الزماني : -3
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 . اا القياساا الجسمية واالنتقا  والقدراا البدنية كما تم توضيح مفهوم م لما
   -كما تضمنا الرسالة  شراًا واايًا لممفاهيم االتية :

مفهومهـــا واهميتهـــا وانواعهـــا  اهميـــة القياســـاا الجســـمية واهميـــة ا الجســـمية ) القياســـا
ـــــد    القـــــدراا البدن ـــــ  كـــــرة الي ـــــاراا ا ـــــة القياســـــاا واالءتب ـــــوة ي الءا ـــــة بشـــــمولية لمق

 ةاالنفجاريـــــة والقـــــوة المميـــــ ة بالســـــرعة والملاولـــــة والســـــرعة االنتقاليـــــة والاركيـــــة والددـــــ
ـــا    والرشـــادة والتوااـــا ـــى  ص الجســـمية لمموهـــوبين الء ـــائ   االنتق (   باالضـــااة ال

 ومدل االستفادة من الدراساا السابقة .بع  ما تتضمنها الدراساا المشابهة 
ءدم البااــا المــنهش الو ــف  وكــللك تــم تاديــد مــنهش الباــا المســتءدم   ال اســت     

ه المســـــــا    باإلضـــــــااة إلـــــــى تو ـــــــي  لعينـــــــة الباـــــــا وا دواا وا جهـــــــ ة بعســـــــموب
ـــد أهـــم مؤشـــراا  المســـتءدمة ـــة المرشـــاة القياســـاا الجســـمية والقـــدراا البدنمـــع تادي ي

  اضـــــــً، عـــــــن التجربـــــــة االســـــــتل،عية والرئيســـــــة والمعالجـــــــاا  الموهـــــــوبين  النتقـــــــا 
 اإلا ائية الم،ئمة لمباا . 

يـة مـن ايـا االوسـال بدنوكللك تم عر  نتائش القياساا الجسمية والقـدراا ال
 والـــتفملح المعيـــاري والءلـــع المعيـــاري ومعامـــل االلتـــوا الاســـابية والوســـيل واالناـــرا  

ش القياســــاا وتاميــــل نتــــائ باالضــــااة الــــى القــــدرة التميي يــــة لممجمــــوعتين العميــــا والــــدنيا
ة تامـــيً، اا ـــائيًا بعســـتءدام التاميـــل العـــامم  ومنادشـــة هـــلر الجســـمية والقـــدراا البدنيـــ

توياا المعياريـة المعنيـة اـ  نتائش التاميل الت  عمى ضـوئها تـم وضـع الـدرجاا والمسـ
 . الموهوبين بكرة اليد انتقا  

ـــى عـــدد مـــن االســـتنتاجاا التـــ  اققـــا  باالضـــااة الـــى انـــه تو ـــل البااـــا ال
 اهدا  الباا   كما انتهى بمجموعة من التو ياا لهلا الباا .
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  -فكانت اىم االستنتاجات :

بعــــد تنفيــــل اجــــرا اا الباــــا الميدانيــــة واســــتءدام التــــدوير المتعامــــد عنــــد التاميــــل   
العامم  لم ـفواة الع،دـاا االرتباليـة واتبـاو شـرول دبـول العوامـل   اسـتنتش البااـا  

   -ما يم :
ان التاميـــل العـــامم  لم ـــفواة االرتبالـــاا البينيـــة اـــ  ضـــو  شـــرول دبـــول  -1

الـى امـان عوامـل كانـا عمـى الشـكل  العوامل   مكنا البااـا مـن التو ـل
 -االت :

 العامل االول )عامل لول اللراو  (.  -
 العامل الاان  )عامل مايل مشل اليد (. -
 العامل الاالا )عامل مايل الفءل (. -
 العامل الرابع . )عامل لول الساا(.-
 العامل الءامس )عامل القوة االنفجارية ( -
 ق ول (.العامل السادس )عامل القوة ال-
 العامل السابع ) عامل المرونة (. -
 العامل الاامن ) عامل الرشادة (. -

تــم وضــع درجــاا ومســتوياا معياريــة النجــا  ااــراد العينــة ضــمن مؤشــراا  -2
 العوامل المقبولة   ب ية انتقا  الموهوبين بكرة اليد. 
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  -اما اىم التوصيات :
   -اا باالت  :عمى ضو  االستنتاجاا يو   البا

ــــة المســــاهمة اــــ  دبــــول عوامــــل القياســــاا  -1 ــــى المؤشــــراا المعنوي االعتمــــاد عم
الجســمية والقــدراا البدنيــة مجتمعــًا عنــد الشــروو بعمميــة انتقــا  الموهــوبين بكــرة 

 اليد .
ـــة مـــن ايـــا ترتيبهـــا وتركيبهـــا   عنـــد الشـــروو  -2 االعتمـــاد عمـــى العوامـــل المقبول

ل عامــل اهميــة ءا ــة عنــد و ــ  مؤشــر بعمميــة انتقــا  الموهــوبين ال ان لكــ
 القياساا الجسمية والقدراا البدنية . 

التعكيد عمى رعاية الموهوبين مـن ال،عبـين المكانيـة اي ـالهم الـى المسـتوياا  -3
العميـــا وللـــك مـــن دبـــل المؤسســـاا التربويـــة الرياضـــية ) كا نديـــة الرياضـــية   

 ... الخ ( . االتااداا الرياضية ومراك  الرياضة والشبال   .....

 

اجــرا  دراســاا مشــابهة باســتءدام لرائــا اءــرل اــ  التاميــل العــامم  وجوانــل  -4
اءـــرل ايضـــًا وبقـــدر عـــدد الفئـــاا العمريـــة لمعبـــة كـــرة اليـــد ول،لعـــال المتعـــددة  
ـــــ  ماااتـــــاا القلـــــر   مـــــن اجـــــل التعكـــــد مـــــن  ـــــدا العوامـــــل  ـــــ  مءتم وا

  انتقـا  المـوهبين المستءم ة مـع اتبـاو الـنهش العممـ  والتقـويم الموضـوع  اـ
 ومن مءتم  جوانل الاياة لممارسة لعبة كرة اليد وااللعال االءرل .
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 12 الباب االول ............ التعريف بالبحث

  -التعريف بالبحث : -1
 

  -مقدمة البحث وأهميته : 1-1
 

انشَاضح يٍ اهى انًفاطم انرٍ ذجرًغ فُها يخرهف تهذاٌ انؼانى               

إٌ انرمذو انذاطم  ,كًا يُز الذو انؼظىس انراسَخُحتشوح انًُافسح االَساَُح 

ح لذ شهذ ذطىسا كثُشا فٍ يخرهف االنؼاب انشَاضُح ويسرىَاذها انًخرهف

يذمما لفضج َىػُح فٍ االَجاصاخ انشَاضُح ار اطثخ يهًىسا انىطىل انً 

انًسرىَاخ انؼهُا وذذمُك االَجاصاخ انشَاضُح انًرًُضج فٍ يخرهف االنؼاب 

 وهى دنُم ػهً انرمذو وانرطىس الٌ تهذ .

ونًا كاَد نؼثح كشج انُذ يٍ االنؼاب انجًاػُح انًًُضج وانرٍ ذرطهة       

لذساخ وايكاَُاخ جسًُح وتذَُح دسة انمُاساخ انًثانُح نكشج يٍ يضاونُها 

انُذ وانرٍ ذذراج انً سشػح فٍ االداء ودلح تانرظىَة ولىج اَفجاسَح فٍ 

ػًهُح االَمضاع واالَطالق ويهاساخ جُذج فٍ انمسى  انؼهىٌ يٍ انجسى 

وسشالح فٍ دشكاخ انخذاع وانرًىَه وانًطاونح نذشكاخ االسجم فٍ انذفاع 

 هجىو .وان

واٌ دوس انمُاساخ انجسًُح وانمذساخ انثذَُح َؼذ كثُشا وفؼاال فٍ نؼثح        

كشج انُذ فانالػثىٌ َجة اٌ َكىَىا يٍ انًًُضٍَ جسًُا وتذَُا واٌ ًَرهكىا 

كرهح ػضهُح كثُشج الَراج انمىج فٍ انجسى ككم وانزساػٍُ تظفح خاطح 

 اثُاء انرًشَش وانرظىَة ػهً انًشيً .

ُح اَرماء انالػثٍُ انًىهىتٍُ َؼذ يٍ يؤششاخ انرخطُظ انثؼُذ اٌ اهً

انًذي الػذاد الػثٍُ روٌ لاتهُاخ خاطح ذىاكة انرطىس انذاطم ػهً 

 يسرىي  انؼانى فٍ انهؼثح .

ال َمرظش ػهً انًهاسج , فشغى اهًُرها اال  انُذكشج  ٍإٌ ذأهُم الػث 

وانفسُىنىجُح ػُذ  اٌ ذذسُها يشذثظ ترذسٍ أنخظائض انثذَُح وانذشكُح

انالػة , فانذانح انثذَُح ذؼذ انماػذج انظهثح انرٍ َشذكض ػهُها األداء انفٍُ , 

اسرجاتاخ انجسى انفسُىنىجُح كىَها ذغُشاخ وظُفُح  كًا اٌ انرؼشف ػهً

وإيكاَُح انرذكى فُها يٍ خالل األدًال انرذسَثُح ذساػذ فٍ ذذسٍُ 

ٌ اكرشاف انخظائض انفسُىنىجُح اسرجاتاخ أجهضج انجسى وذكُفها نزا فا

َسّشع فٍ انذظىل ػهً انُجاح وذذمُك انًسرىَاخ انًطهىتح يغ االلرظاد 

 فٍ انىلد وانجهذ .
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وفٍ يجال االَرماء ال تّذ يٍ وجىد يؼاَُش أو لُى ذُثؤَح ذأخز تُظش 

االػرثاس انثُاء انجسًٍ نالػة يٍ دُث انطىل وانىصٌ وطىل األطشاف " 

ٍُ يًُضاخ تُاء انجسى ........ وتٍُ انًسرىي انشَاضٍ فهُان ػاللح ت

انؼانٍ , واٌ نكم نؼثح أو فؼانُح سَاضُح طفاخ جسًُح َرطهة يالدظرها 

 .(2)أثُاء اخرُاس انشَاضٍُُ نألنؼاب وانفؼانُاخ انًخرهفح"

وذكًٍ اهًُح انثذث فٍ ذذذَذ انمُاساخ انجسًُح وانمذساخ انثذَُح انخاطح 

فك يؼاَُش ػهًُح دذَثح ودلُمح واسس ثاترح ذؼذ تًُضنح تهؼثح كشج انُذ و

شع يؤشش ًَكٍ االػرًاد ػهُه فٍ ػًهُح اَرماء انًىهىتٍُ تكشج انُذ انغ

يُها اػذاد انالػثٍُ نهىطىل انً انًسرىَاخ انؼهُا انؼانًُح وذطىَش انهؼثح 

 فٍ تهذَا انذثُة .

 
  -مشكمة البحث : 1-2

     اثنننن  ع   طر ئننننع   ة مانننن       نننن ئ فننننم انننن    ت نننن  تكمننننك م ننننك       نننن  
فننم ام ان    تانن     الخت ن ر    كنن  منك   اا  نن     و نما     انن ر        ان     صن ا  

 مك خال  مت  ةن    ة ا     م ت ا    م ه  اك  غرض  ا   ه   ت را ه     ص     ى 
ة   انن       نن   قننرع   قئنن     ةمرانن  فننم   اطننر  صننقتم  منناك  ننر  الت نن     قراننم  كننر 

 ال ظ    و   ت  اك فم   اا       و ما     ا ر        ا   الا اك .
  -اهداف البحث : 1-3

  -يهدف البحث الى التعرف عمى :
 .  كرة   ا   الختا ر     ئاككمؤ ر   اا       و ما   -1

   كرة   ا  الختا ر      ئاك  ا ر        ا    خ ص  كمؤ ر  -2
 ضننننج  رونننن    م ننننت ا   مةا رانننن   مؤ ننننر     اا  نننن     و ننننما     انننن ر    -3

 مك إفر   اا         .  الختا ر     ئاك،  غا   ضج   م ذوً        ا 
 
 فروض البحث  1-4

                                                 

,ص  2891, انًىطم :داس انكرة , 1,ط ػهى انرذسَة انشَاضٍ(. لاسى دسٍ دسٍُ و ػثذ ػهٍ َظُف : 2)

03  
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ه نننن و فننننر ع ذ    ال نننن    صنننن ئا  ال ننننتخ      اا  نننن     و ننننما     انننن ر   
      ا    خ ص  ال تا     م ه  اك  كرة   ا  .

  -مجاالت البحث : 1-5
   فرع  ا  ى  كرة   ا  .      ئاك   م و اك   ى  الا اك  -:المجال البشري  1-5-1
   ا ا    را ضا    مغ ا  فم  ةا     -: المجال المكاني 1-5-2
  .             / /     /   /   غ ا    مك   -: المجال الزماني 1-5-3
  -تعريف المصطمحات :  1-6

 و ما  :   اا        -1
فننم   و نن      ننر  لو نن    الاننف ع مننك  رتق انن   ، طنن     * كنن  منن امكك ها  نن 

،م اطننننن   ،  انننننر ض ،   الضننننن ف    نننننى  زك   و ننننن    ات  رهننننن    تاننننن ار   كمنننننم 
 ع1 اا      وز     و   ،  ت  ا  االهته   ةضه      ةض  الخر .ل

رع منننننننننك ع فنننننننننAnthropomer* هننننننننم   مااننننننننن اس   و نننننننننما   ال ثر   مترانننننننن    ل
 ك مننننن  ع ا  ننننن  فنننننم هاننننن س   و ننننن      نننننر  Anthropology ال ثر     واننننن   ل

   ثر   متر  اة م  ه  ها س  اض   و    ال   ك    و م  كك   ه  م تع مك 

 هنننم هاننن س  Metry اة نننم  هننن   ال  ننن ك ،   Anthropo  ك متننناك  القنننراااتاك 
 ع2ل ال ثر   متر    ة     ذ  اااس و    ال   ك     وز ئ  

Anthropometry is the sience of measuring the Human Body 

and parts 
 
 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  رانن   6،  مو نن    ة مانن    تر انن       انن     را ضننا  ،  ةنن      نن  م  نن رع امنن     نن اك ا نن س   نن  زانن  :1ل
،1111 
 1111  را  ،  11،  مو     ة ما    تر ا       ا     را ضا    ة       ر    معم ى   م  ا      كا  :2ل
 
 
 

 -* ال تا   :
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اةرف  للز   ا ر نكم عع    ن  ام ان  انت  منك خال هن   ختان ر  فضن    الا ناك ا نى 
 فتر   زم ا  م  ا  ا ى   مر      مخت ق   الا      را ضم 

  م نننتمرة ط ا ننن   المننن  ت نننته   كمننن  اةرفننن  للمازتا نننار عع    ننن  ام اننن   ا  ماكاننن
   ت  ؤ    م تا     را ضم      م   م  امكك  ك ا اا  مك  ت ئج 

 
 -*  ا ر        ا    خ ص  :

 ع1لتة م    ا ه       ا   ط اة  مةا       ط مةاك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
،   ر   هننننال    را ضننننم  1، ط  ظنننن ئ   الاضنننن      تنننن راف    نننن  معف ضنننن   نننن ط ك  ننننرا ة   خ  نننن   : 1ل
 . 114،ص 1119،
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  -الدراسات النظرية والمشابهة : -2
 

  -الدراسات النظرية : 2-1
 
  -القياسات الجسمية مفهومها واهميتها وانواعها : 2-1-1

يالوػػػػل ي الػػػػـياست ػػػػلت يااسالا ػػػػوي تطػػػػالتياسات اػػػػ تياسطاػػػػعتوي تطػػػػالياسالػػػػـا
ي ػ علوياتاػـي ت اػ تيااطػااؿيعوتل ػوي ااس  تاعت  نتػؾي.........ياسػ،يويااحػ اتياستػـا

اذيتنػػػػ اؿياسامتػػػػميعػػػػفياسعوتحػػػػتفيااس ػػػػ ا تفياسات اػػػػ تياسطاػػػػعتوياػػػػعفيملااػػػػ ت ـييو
ياسات اػػ تياسطاػػعتويويفعػػن ـيعػػفيت ػػتلي لػػ يافياسات اػػ تي فتاػػممتياللاحياػػاؿيع  ػػـا
اسطاػػػعتوييانػػػمياسالػػػـياسػػػذقيت اػػػثيفػػػمياساتػػػ بياسوػػػ هي اطػػػـياسطاػػػـياس  ػػػلقيا ػػػ لمي

اسات اػػػ تياسطاػػػعتوي  ػػػ لةي ػػػفيويات ػػػتليعحػػػملياوػػػلي لػػػ يافي(1)ااطزائػػػمياسعوتل ػػػوي 
ااػػػػػ ئؿي تػػػػػ بيعااػػػػػا تويتاػػػػػتومـيساتػػػػػ بيتل تػػػػػبياسطاػػػػػـيااست تػػػػػلاتياستػػػػػميتاػػػػػمثي

ياسات اػػ تياسطاػػعتوي(2)سلااػػ تينتتطػػويسػػ ماحياسلت اػػمي .يوياتػػل ياس  اػػثيففيع  ػػـا
تانػػػػمي تػػػػ بي ػػػػؿيعػػػػ يتتالػػػػؽي  سطاػػػػـيعػػػػفياتػػػػثيطاسػػػػمياس لػػػػمياطػػػػاؿياطزائػػػػميا ػػػػذسؾي

يعؾي ن ت ياسطلمي.يال لاضيااسعاتط تيااسازفياا
اع يعفياتػثيامعتػوياسات اػ تياسطاػعتويف ن ػ يتاػميااػم ياسااػ ئؿياسع عػوياستػمي
س ػػػ ي   ػػػوي  سامتػػػميعػػػفياسعطػػػ لتياساتاتػػػوياعػػػفياػػػعن  ياسعطػػػ ؿياسلت اػػػمياذي يعػػػفي
وػػػ ؿياسات اػػػ تياسطاػػػعتويتع ػػػفياستااػػػؽيعػػػفيتػػػ  تلياسعع لاػػػوياسلت اػػػتوي لػػػ ي نتػػػ في

 يففياسات اػػػػ تياسطاػػػػعتويتتعتػػػػزي  معتػػػػويو حػػػػوياذسػػػػؾيويا ػػػػذسؾيي(3)اسطاػػػػـياتل ت ػػػػمي 
سػػػػملست  ياسالعتػػػػوي عطػػػػ لتيعتاػػػػممةياذيتاتوػػػػػمـيفػػػػمياسعطػػػػ ؿياسلت اػػػػميستامتػػػػميعػػػػم ي

                                                 
(1)

،  1991، اٌمب٘شح ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ،  1، ط : اٌّشعغ فٟ اٌم١بعبد اٌغغ١ّخِحّذ ٔقش اٌذ٠ٓ سضٛاْ    

 .  52ؿ
(2)

، ػّبْ ، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ  1، ط اٌش٠بض١خ: االخزجبساد ٚاٌم١بط فٟ اٌزشث١خ ِشٚاْ ػجذ اٌّغ١ذ اثشا١ُ٘    

 ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 

 .  121، ؿ   1999      
(3)

 .  99، ؿ 5222، ثغذاد ، ِىزت اٌؼبدي ٌٍطجبػخ اٌف١ٕخ ،  : اٌزؼٍُ ٚعذٌٚخ اٌزذس٠تٚع١ٗ ِحغٛة    
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حػ اتوياس ػلميسنػاعياسن ػ طي ػ اةي لػ يان ػ يتاػمميعػم ياع  نتػوياحػاسمياسػ يعاػػتا ي
ي.ي(4)  ؿيعفيالماحياس نميفمين  طيع ي 

ي
ي
ي

)ي عػ ؿي  ػمياساعتػمياعاعػميحػ اميااػ نتفي(ياعفيو ؿيعا ي لعمي  ـي مي
سعطعا ػػػػويعػػػػفياسعلاطػػػػجياسعتوححػػػػوياطػػػػميان ػػػػ ياطعاػػػػتي لػػػػ يافيامعتػػػػوياسات اػػػػ تي

ي–استحػػػػنتؼيي–اسعنػػػػ م يي–ال ت ػػػػ ؼيي–اسطاػػػػعتويت ػػػػعؿيال اػػػػ مياست ستػػػػوي يالنتاػػػػ حي
.يويا  لاػػ فوياسػػ يمػػذييالمعتػػوي يفاػػمي(1)استاطتػػميفػػمياس اػػثي ي–اسمافاتػػويي–اسعاػػ تتلي

  ػػػتيالت ػػػ طياسعاػػػ تتبياسطاػػػعتوي  سامتػػػميعػػػفياساػػػملاتياسال تػػػويااست ػػػاؽيفػػػميالن ػػػطويا
ويااس يامعتوياسات ا تياسطاػعتويفػمياسعطػ ؿياسلت اػميتػل ياس  اػثي ػ فيي(2)اسعوتل وي 

اسات ا تياسطاعتويمميااس ياسعامماتيالا اتوياستميتن  مياستل تزي لت ػ ي نػمياس ػمحي
لت  ـيفػػػ فيتػػػـيالمتعػػػ ـي  ػػػ يعػػػفياتػػػثي ت اػػػ  ياتااتع ػػػ ي اعلتتػػػميانتاػػػ حياس   ػػػتفياتػػػم

فات افيمن سؾيفلهياافلياااػ ؿياااػلعيفػمياساحػاؿياسػ ياسعاػتات تياسالتػ ياتااتػؽي
يالنط زاتياسا ستوي

اعػػػ يعػػػفياتػػػثياسات اػػػ تياسطاػػػعتوياس ػػػ ئاميفػػػمياسعطػػػ ؿياسلت اػػػميفعػػػفيوػػػ ؿي
اطػػميافياسات اػػ تي*اطػػ عياس  اػػثي لػػ ياسامتػػميعػػفياسعحػػ مليااسعلاطػػجياسعتوححػػو

                                                 
(4)

٠خ ٌجؼض اٌم١بعبد اٌغغ١ّخ ٘ذ٠ش ػ١ذاْ غبُٔ : ثٕبء ِغز٠ٛبد ِؼ١بس  الزجغٗػبدي ػجذ اٌح١ٍُ ٚثض١ٕخ ِحّذ .   

عبِؼخ ثغذاد : و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ  –ٌٍّزمذِبد اٌٝ و١ٍبد اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ فٟ اٌؼشاق ، سعبٌخ   ِبعغز١ش 

 .  21، ؿ 5225ٌٍجٕبد ، 

 –االػذاد اٌجذٟٔ  –: ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ِٚىٛٔبرٙب ) االعظ إٌظش٠خ ( وّبي ػجذ اٌح١ّذ ِٚحّذ فجحٟ حغب١ٔٓ 1)

 ،  3( ، ط اٌم١بططشق 

 .  33، ؿ 1991اٌمب٘شح ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ،       
(2)

، عبِؼخ اٌمبدع١خ ، اٌط١ف ٌٍطجبػخ ،  : االخزجبساد ٚاٌم١بط ٚاالحقبء فٟ اٌّغبي اٌش٠بضٟػٍٟ عٍَٛ عٛاد   

 .  33، ؿ 5223
*
  -ِٕٚٙب اٌّقبدس ٚاٌّشاعغ االر١خ  :   

 .  31، ؿ ٖ ، ِقذس عجك روشِحّذ ٔقش اٌذ٠ٓ سضٛاْ  -

، االعددىٕذس٠خ ، داس اٌىزددت  3، ط اٌم١ددبط فددٟ اٌّغددبي اٌش٠بضددٟاحّددذ ِحّددذ خددبطش ٚػٍددٟ فّٙددٟ اٌج١دده :  -

 .  12،    ؿ 1992اٌحذ٠ش ، 

ٚسدح ػٍٟ ػجبط : اٌم١ّخ اٌزٕجؤ٠خ ٌٍمذسح اٌحشو١خ ثذالٌخ ثؼض اٌم١بعبد اٌغغد١ّخ ٌٕبؽدا اٌزدٕظ االسضدٟ ،  -

 .  2، ؿ 5225زشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ،غذاد ، و١ٍخ اٌعبِؼخ ث –سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕؾٛسح 
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فيااا  يفػميوعػبيعطعا ػ تياسطاعتوياسعاتعمةيااسعت للةيفمياسعط ؿياسلت اميتع 
 -لئتاوي:

 قياس وزن الجسم .  -اواًل :
 
 
 
 

 مؤشر االطوال ويتضمن .  -ثانيًا :
طػػاؿياسطاػػـياس لػػميعػػفياسا ػػاؼيويطػػاؿياسطػػذعيعػػفياسطلػػابيويطػػاؿياسػػذلاعيويطػػاؿي

ويطػػػاؿياساػػػػ  ميعػػػػجياس ػػػػؼيويطػػػػاؿياسطػػػػلؼيياسااػػػميويطػػػػاؿياساػػػػ  ميويطػػػػاؿياس ػػػػؼ
ياس وذيويطاؿياسا ؽيويطاؿياسامـي.اسا لميويطاؿي

 مؤشر محيطات الجسم ويتضمن .  -ثالثًا :
اسزفتػلي(يويي–عاتطياسل  ويويعاتطياسلفبيويعاتطياس ت تفيويعاتطياسحملي)ياس ػ تؽي

ويعاػتطيعاتطياسااطيويعاػتطياسػ طفيويعاػتطياسػالؾيويعاػتطياس وػذيويعاػتطياسل  ػوي
عػػمي(يويعاػػتطياساػػ  ميويعاػػتطيي–اساػػ ؽيويعاػػتطيلاػػمياساػػمـيويعاػػتطياسااػػمي)ي نػػمي

يلامياستمي.ي
  -مؤشر االتساعات ) العروض ( ويتضمن : -رابعًا :

اتا عياسلفبيوياتا عياس ت ػتفيوياتاػ عياساػاضيوياتاػ عياسعػمالتتفياس وػذتفيوياتاػ عي
يا عيلامياستمي.ياسل  ويوياتا عيلامياسامـيوياتا عياسعلفؽيويات

  -مؤشر سمك ثنايا الجمد ، ويتضمن : -خامسًا :
ااػػ ؿي ظػػـياسلػػاحيوي نػػمياسوػػطيالااػػطيس  ػػطيوي نػػمياسحػػمليويا لػػ ياسعلفػػؽيوي نػػمي
عنتحؼياس وػذيويا لػ ي ظػـياسل  ػويوي نػمياسااػلويذاتياسػ  ثياسػلدابياسااػمتويوي

ي نمياساالويذاتياسلفاتفياساامتويويا ل ياسا  ميعفياسولؼ.
ي
ي
ي
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 -:اهمية القياسات االنثروبومترية في كرة اليد  – 2-1-2
مالياسات اػ تيتاػمي  تػلايافاػ ليفػميسا ػوي ػلةياستػميوفػ س   افيتطػبيافيت انػاايعػفيافي

فئػػويطػػااؿياسا عػػوياو حػػويفػػمياسػػمف عيوياتطػػبيافيتعتل ػػااي تلػػوي اػػلتوي  تػػلةيلنتػػ جي
يستعلتليااستحاتبي ل ياسعلع . حيااسااةيفمياسطاـي  ؿيااسذلا تفي ح ويو حوييا ن

افياسنعطياساالميماياسا ئميفميمذيياسلا ويوا نميعا لنوياس ػ  بي  سعتاػمعتفينػل يافي
ملطػػ تياسنا فػػويااساػػعنوي نػػمياس ػػ  بيا لػػ يعػػفياسعتاػػمعتفيواعػػ ياطػػااس ـيف ن ػػ يتتػػلااحي

-72(اػػػـيواو حػػػويفػػػلؽياست ػػػتؾيااسعطػػػليااازافي ػػػتل ـيعػػػ  تفي)188-181عػػػ  تفي)
ي(1(ي  ـي.)85-74اع ياس   بيف تل ـي تفي)ي(  ـو77

افياسات ا تياسطاعتويس فلاميمميعات ليع ػـيس  تػليعػفيالساػ بيااس ا ستػ تياسلت اػتوي
اسعع لاػػػػػويوا لتػػػػػميتطػػػػػبيا ت  لمػػػػػ ياػػػػػعفياسعاػػػػػ تتلياسلئتاػػػػػتويل ت ػػػػػ ؼياسعامػػػػػا تفي

اماحيع عػػويطػػمايفػػمينطػػ حي.فػػ سطاؿويااسػػازفيوااطػػاؿيالطػػلاؼي  س ػػ يعػػ يتلاػػبياماالاي
ي(2 اضيالسا بيااس ا ست تياسعع لاوي.)

اتػػل ياس  اػػثيافيامعتػػوياسات اػػ تياسطاػػعتوياسػػمالياس   ػػؿيفػػميتطػػالياسعاػػتا ياس نػػمي
ااس منمياتثيل ميعفي ن حيطاعمي اقيستااتؽيالنط زاتياسعاتا لتويفمياسلا ػويفاػ ي

يالا اتويسلا وي.ياسع  لات في
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي.ي399هي1.ط2111ويامالاح حياالوت  لاتيفمياسعط ؿياسلت (يسدقي  نـياسحعتم ميااولافي:1)
ي.524هي2طي2118وياستط تؽياسعتمانمياسنظلت تياطلائؽياستملتبياسلت ام(يعاعمياسعماع وي:2)
ي
ي
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 اهمية القياسات واالختبارات البدنية في كرة اليد : 2-1-3
اس  ػػػػبيتػػػػػملت  ي اتػػػػػ ياس ػػػػػمنمياساػػػػ ـيااسوػػػػػ هيسلا ػػػػويتتطػػػػػميناػػػػايتػػػػػملتبييإل ػػػػماماافي

س منتوياسو حوي  سلا ويا  مةيت ػماي ػ ستطاتلياس ػمنميتوححت يس لضيتطاتلياسح  تيا
سلت  ػػػوياسا عػػػوي ػػػـياسو حػػػويواتطػػػبياستل تػػػزي لػػػ ياسعطػػػ عتجياسااػػػلتوياس  تػػػلةيات ػػػتعؿي

ي(1اسان حليالا اتويو  سااةياساالتويااسال ويواسعط اسويواسل   ويواسعلانوي.)
ماؼياستػػػػملتبياسا ستػػػػويعػػػػفيامػػػػـيامػػػػ))تاػػػػمياساحػػػػاؿي ػػػػ س   تفيسلعاػػػػتات تياسلت اػػػػتوي

اسلت اػػمياسعوطػػطيط اػػ يس اػػبيااسع ػػ م حياسالعتػػوياذيتتا ػػؼيعاػػتا يالماحيفػػمي ػػلةي
استػػمي طاان ػػمياسعوتل ػػوي لػػ ياستوطػػتطياسػػم تؽيساعلتػػوياستػػملتبياسلت اػػميستطػػاتليالماحي
االلتاػػػ حي ػػػميل لػػػ ياسعاػػػتات تيواذيتتػػػ  ليعاػػػتا يالماحيفػػػمي ػػػلةياستػػػمي عطعا ػػػويعػػػفي

ي(2 ع يتتاعنميعفي ااعؿيفاتاساطتويعالفاساطتوي(()ياساااعؿياس تاساطتو
))عػػػفياسعاػػػلاؼيانػػػميلتحػػػؿياسػػػ ياسعاػػػتات تياسلت اػػػتوياسا ستػػػوياليعػػػفيتتػػػاافليفػػػت ـي
عااح  تياسعاتات تياسلت اتوياسا ستويوسػذايل ػميافيتػدمقياستػملتبي)عػجياستل تػزي لػ ي

ؾياساػماميااسعااحػ  تياسنااامياسالا توياستميتلا  يفمياوتت لياس  ػبي(ياسػ يافيتعتلػ
اسو حػػػػػػػوي ػػػػػػػ سنااامياس اػػػػػػػتاساطتويااسعالفاساطتػػػػػػػوي)اسع انػػػػػػػ تياسطاػػػػػػػعتوي(ياسعط  اػػػػػػػوي

يس  ػػبل  ػػمياسعاػػتات تياسلت اػػتوياسا ستػػويوسػػذايتطػػبيافيتتااػػؽي  سناػػ وييسعااحػػ  ت
اساعػؿياسعطلػا تفيستااتػؽيمػذاياسعاػتا ياساػ سميو لعػ ي ػ فيذسػؾي ؿيعفياس  ؿيا  ػ حةي
ي(3ؿي ؿيعفيالنتا حيااستملتبياسالتـي((.)ااؼيتتااؽيعفيو 

ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي.411ويه1وط2111ويالاح حياالوت  ليفمياسعط ؿياسلت ام(سدقي  نـياسحعتم ميااولافي:ي1)
ي.17وه1999وعل زياس ت بيسلن لياسا ملةويالابياس اتاساطتويستملتبي لةياستم(ي ع ؿيملاتشيااولافي:2)
ياسعػػملبياسلت اػػميفػػميالساػػ بياسطع  تػػويتوطػػتطياتحػػعتـياس ػػلاع تفيا ػػايزتػػمي:(ي لػػميف عػػمياس تػػؾيا عػػ مياسػػم3)

ي.78وهي2113وي1وطيتط تا ت–االاع ؿياستملت توينظلت تي
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اسطاػـياحػ تميا   ػوي ػؿيعن عػ ي ػ لوليوييافازافيفطػااؿات تعؿيمذيياسات ا تيفػمي
 سطاؿياسػذقياعفيوػ ؿيتلػؾياسعالاعػ تيتع ػفياستن ػدي عالاعػ تيفػمي  تػويالمعتػويويفػ

تع فيافيتحؿياستػمياس ػلمي نػميا تعػ ؿياسناػ ياعػلايتاػتاؽيالمتعػ ـيامػاياعػلايا اػع ي
ـيمستػؿيظػفمي علتويالوتت ليوياتاػمينتػ ئ ياس اػاثياسالعتػويفػميعطػ ؿياس تاعت  نتػؾيا 

 لػػػ يذسػػػؾيوياتػػػثيت ػػػتلياسػػػ ياطػػػاميالت  طػػػ تي  ستػػػوي ػػػتفياسات اػػػ تيالن لا اعتلتػػػوي
ن ػػطوياسعوتل ػػويوي لػػ ياػػ تؿياسع ػػ ؿيت اػػؿياحػػا بياسا عػػوياعاػػتات تيالماحيفػػميال

اساػػػلويااسطػػػ ئلةيياساحػػػتلةيااسعتااػػػطويسلت اػػػوياسطع ػػػ زيو تنعػػػ يطػػػااؿياسا عػػػويسلت اػػػ ت
ي(3 ي.)ظااستميااسلعميااسا بيات

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي.11ويه1998وعن  ةياسعا لؼيوياابيا اا مياستملتبياسلت امياتط تا تم(ياعلياهللياس ا طمي:ي3)
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ي

  -:  وأهميتهامفهومها بدنية الالمياقة  4 -2-1
ياسذقيت ن ي لتمياسلت  وياس منتوياسو حػويالياألا ب))تامياسلت  وياس منتوياسا عوي

نعػػػػ توتلػػػػؼيع ان ت ػػػػ ي ػػػػفيع انػػػػ تياسلت  ػػػػوياس منتػػػػوياسا عػػػػوي الوػػػػت ؼيفػػػػميتلتت  ػػػػ يياا 
ي(1ا ممم ي(()

اوتل ػػػتياللاحياػػػاؿيياذي لف ػػػ ياسالعػػػ حيااسو ػػػلاحي ػػػؿيااػػػبياوتح حػػػمي.ا ػػػم
تامتػػػػميعحػػػػطل ياسلت  ػػػػوياس منتػػػػوياسن تطػػػػويعػػػػفياستلطعػػػػويعػػػػفيس ػػػػ تيعوتل ػػػػوي)السع نتػػػػوي
ااسلااػػػتوياالعلت تػػػوي(يفاػػػمي لف ػػػ ي)العػػػميااػػػتفي(  ن ػػػ ي))ا سػػػويال ػػػمامياالاػػػتامامي

ي(.2فا ي فياعت ؾيعدم تيالالتوي(()
اماحي علػميفػميات تػمياستاعتػويا لف  ي)عاا يف عميا لامتـي(ي  ن  ي))ي ػملةياس ػلمي لػ ي

يسلتعتػػجي ا ػػتيفلا ػػمي((ي    ػػ حةيمافي ػػاالي  ستاػػبيوعػػجي اػػ حي اػػضياسط  ػػوياستػػميتلػػـز
ي(3)

ياساػػػػ ـيسلت  ػػػػوياس منتػػػػوي))تانػػػػمياسولػػػػايعػػػػفيالعػػػػلاضيااػػػػ عوياط ػػػػزةياسطاػػػػـي ااسع  ػػػػـا
ي(.4اسعوتل ويفا ي فيتن اؽيعا تتبياسطاـيااعت ؾي ااـيو ؿيعفياست ام تي(()

)) ملةياس ػلمي لػ ياماحي علػمياستػاعميت  ػ حةيت عػويعػجيتػ وليي)الاامياعلزاؽ(يا لف  
اعػػجيت اػػميطػػزحيعػػفياسط  ػػويتاػػت ؿيفػػمي اػػ حيا ػػتياس ػػلاغيامػػاياػػل ويظ ػػالياستاػػبي

ي(.5اسلت  وياس منتوياسا عويسل لميااستميتانمياس العو(()
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي.43وهي1992ويعحليويمالياسعا لؼوي2وطي لـياستملتبياسلت امعاعمياافي  اقي:ي (1)
و طػػػػػػػػػليومالييع ان ت ػػػػػػػػػ ياساااعػػػػػػػػػؿياسعػػػػػػػػػد لةي لت ػػػػػػػػػ ياوت  لات ػػػػػػػػػ –اسلت  ػػػػػػػػػوياس منتػػػػػػػػػويالعػػػػػػػػػميااػػػػػػػػػتفي:ي (2)

 .22وهي1995اسعتن مو

ي1971والاػػ نملتويمالياس تػبياسط عاتػػوي1ويطاسلت  ػػوياس منتػويااستػػملتبياسلت اػميعااػ يف عػػميا ػلامتـي: (3)
 .53ه

واساػػػػػ ملةيومالياس  ػػػػػلياسال ػػػػػميياساتػػػػػ بيفػػػػػمي ػػػػػلةياستػػػػػم عػػػػػ ؿي  ػػػػػمياساعتػػػػػمياعاعػػػػػميحػػػػػ اميااػػػػػ نتفي: (4)
 .48وه1998و

ي.83وه1988ويال مامياس  عؿيس  بي لةياستمالاامياعاعميعاعاميعلزاؽي:ي (5)
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ي
اتت ؽياس  اثيفميتالتؼياسلت  وياس منتػويعػجيتالتػؼياػ لقيااعػميااوػلافي  ن ػ ي)) ػملةي
اس ػػػلمي لػػػ ياساتػػػ ـي   فػػػويال عػػػ ؿياسعطلا ػػػويعنػػػمي   ػػػؿيتاػػػبيعع ػػػفيا  ساطػػػميالفاػػػؿي

ي(1نط زياساعؿيعلةياول يسايطلبيعنميذسؾي(()س نط زيعجيالات  ظي عاملتمي ل يا
مػػػذايا ػػػميات ػػػؽيا لػػػبياس ػػػ ا تفيااسالعػػػ حي لػػػ يافياسلت  ػػػوياسال تػػػويمػػػميعلامفػػػويسلت  ػػػوي

اؿي))اننػػػػمياطػػػػميتاػػػػاطي ػػػػؿياسع ػػػػلماتياس منتػػػػويا ااػػػػبيلاقي)اطتػػػػميعاطػػػػاب(ياذيتاػػػػ
الوػػػل يوياذيافيعحػػػطل ياسلت  ػػػوياسال تػػػويااياس منتػػػويتاطػػػمين ػػػبياس ػػػمؼيالا اػػػمي

ي(.2مع يتا لافي فيعاعافيااامي(()اي
ي(3) :اتاتؼيعاعميح امياا نتفيافياساااعؿياس منتويتع ؿيع ت تم

ياسلت  وياس منتوي-1
ياسلت  وياسال توي-2
ياساملةياسال توي-3
يالماحياس منم-4
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و عػػػػػ فيوماليالاائػػػػػؿيسلن ػػػػػليي1وطياسلت  ػػػػػوياس منتػػػػػويااسحػػػػػاتواػػػػػ لقيااعػػػػػميانالعػػػػػ في  ػػػػػمياسػػػػػلزاؽي:ي (1)

ي.29ه2111
 .27ويه1989ويو تتياسا عويو لـياسال ياطتميعاطابي: (2)

 .253وه1985واسا ملةيومالياس  لياسال ميوينعاذجيفمياس ت  وياس منتوعاعميح امياا نتفي:ي (3)
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 -القدرات البدنية الخاصة : 2-1-5
 
 -القوة االنفجارية : 2-1-5-1

ن ط لتػػػوي اااػػػمةيعػػػفياساػػػػملاتياس منتػػػوياسو حػػػوي ان ػػػ يعزتطػػػ يعػػػفياساػػػػاةيتاػػػمياساػػػاةيال
ااساػػل وياستػػميت ػػذس  ياس  ػػبيف ػػمي ػػملةياسلت اػػمي لػػ ياماحيط ػػمي ػػمنميتعتػػ زي ػػ سااةي

تػػويا اػػل وي  تػػلةيطػػماياسا ػػتي لتػػبي  نػػتيا لػػبياسعلاطػػجيااسعحػػ ملياسال تػػويلياسا س
 املةيااسااةياسععتزةي  ساػل ويس ان عػ يعت ػ   تفيعػفياتػثيتعتزافي تفياسااةيالن ط لتوي

 ػػػذؿيا حػػػ ي ػػػاةيا  اػػػلعيا ػػػتياليافيمنػػػ ؾيعػػػفيحػػػن   ي لػػػ يااػػػ بيان عػػػ ي ػػػملت في
مي ػػذؿيا حػػ ي ػػاةي  اػػلعيا ػػتياسعػػلةياااػػمةياستاػػت ي ػػملةياااػػمةيويفػػ سااةيالن ط لتػػويمػػ

(ي  ن  ياسا  لتػوي لػ ي ػذؿييCrattyفتالؼي)ااميعاافي(ياسااةيالن ط لتوي في) لاتمي
ي(.1ا ح يط  ويفمي عؿيعت طليااامي)

اتد ػػػمي)  اػػػـيااػػػفيااػػػتفي(يافيعػػػفيامػػػـياستعػػػ لتفياستػػػميتاعػػػؿياسحػػػ وياسعل  ػػػويعػػػفي
ااسلعػميااسل ػـيااسوطػؼيفػمياسعحػ ل ويياسااةيمميتع لتفياسا زيااػلبياس ػلة-اسال وي

ي(2.)
ف ػػػميالساػػػ بياستػػػميتاتػػػ جياسػػػ ياماحيال ػػػ تياػػػلتاويا اتػػػويع ػػػؿياسا ػػػزيااػػػلبياس ػػػلةي
تطػػبي لػػ ياس  ػػبيافيتت لػػبي لػػ يعا اعػػويو لطتػػوياايماولتػػوي  اػػلعيا ػػتيعع ػػفيوي
لفيمػذاياس  ػػبيتاتػ جياسػػ يتطػاتلياساػػاةيالن ط لتػويويف ػػميالساػ بياستػػميتاتػ جياسػػ ي
ع ػػػؿيمػػػذيياسال ػػػ تيا نػػػ حياسع  لتػػػ تيا حػػػالةيو حػػػويسا ػػػوي ػػػلةياستػػػمياستػػػميتػػػدمقيفت ػػػ ي
اس  بيال  تياسا زيااستحاتبياس ياسعلع ي ال وي  ستويطػمايو نػمع يتحػابياس ػلةي

ي.ي ل ياسعلع يو ؿياست متؼي   ح ي اةيعع نوي ذسؾياسا زياس يال ل 
يي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ ٌٍشع١ٍٓ ٚاٌزساػ١ٓ فٟ دلخ رذس٠ج١خ ٌز١ّٕخ اٌمٛح االٔفغبس٠ عؼذ ِحغٓ اعّبػ١ً : )ربص١ش اعب١ٌت (1)

د ، ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ، عبِؼخ ثغذااٌزق٠ٛت اٌجؼ١ذ ثبٌمفض ػب١ٌب فٟ وشح ا١ٌذ ( ،اطشٚحخ دوزٛساٖ ، وٍ

 . 12، ؿ  1992

،ػّبْ ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش  1،ط ػٍُ اٌزذس٠ت فٟ االػّبس اٌّجىشحلبعُ حغٓ حغ١ٓ :  (5)

 . 92، ؿ1991ٚاٌزٛص٠غ ، 
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 (1اٌمٛح االٔفغبس٠خ )) أٙب القٝ لٛح ثبعشع اداء حشوٟ ٌّٚشح ٚاحذح (( )ٚرؼشف 

ػٍٝ ِمبِٚخ ِٓ ))اٌمٛح اٌفؼبٌخ اٌغش٠ؼخ (( ٟٚ٘ ػ١ٍّخ اٌزغٍت  اِب )ػم١ً اٌىبرت (

 (5خالي ربد٠خ حشوخ ف١ٕخ ِؼ١ٕخ ٚأغبص٘ب ثألقٝ عشػخ ٚالقش ٚلذ ِّىٓ .)

٠ٚؤوذ )إٌّذالٚٞ ٚاٌؾبطٟ( اْ اٌمٛح االٔفغبس٠خ )) ٟ٘ اٌّمذسح ػٍٝ اػطبء اٌمٛح 

 (3ثبٌغشػخ اٌّّىٕخ ((.)

( ػشفب٘ب ثبٔٙب )) اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اخشاط Johnson &nelsonاِب )عٛٔغْٛ ٍٚٔغْٛ  

 (3لٛح فٟ اعشع صِٓ ِّىٓ (( .) القٝ

٠ٚؤوذ )حغ١ٓ ِٚحّذ ( ))ثبٔٙب اٌمبث١ٍخ ػٍٝ ثزي القٝ طبلخ  فٟ ػًّ ِزغ١ش 

 ( .2ٚاحذ(()

ٚػشفٙب )فبسط عبِٟ ( أٙب )) لذسح اٌش٠بضٟ ػٍٝ اداء حشوخ ِب ثزٛافش القٝ لٛح 

 (2عش٠ؼخ  (( . )

رغزخذَ ف١ٙب اٌمٛح  ٚفضال ػٓ ِب رمذَ ٠ؾ١ش )ػّبس دسٚػ( ثبٔٙب )) اٌم١بَ ثحشوخ

ٚرطٛس ٘زٖ اٌقفخ ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌحبٌخ اٌمقٜٛ فٟ ٌحظخ لق١شح الٔزبط اٌحشوخ 

 (1اٌزذس٠ج١خ ٌٍش٠بضٟ ((. )

 

ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي76وهي1996واسا ملةيومالياس  لياسال ميوياابيانظلت تياستملتبياسلت ام اطاتاميااعمي:ي (1)
-88و  ػػػػػػمامو1وجياس ػػػػػػلةياسطػػػػػػ ئلةياستػػػػػػملتبيااسوطػػػػػػطياسطع  تػػػػػػويااسلت  ػػػػػػوياس منتػػػػػػو اتػػػػػػؿياس  تػػػػػػبي: (2)

 181.ه89

واسعاحؿيمالياس تبيسلط   ػويااسن ػلييل  ـياسات اتواستملتبياال  اـياافيع مقياعاعامي  ماهللي: (3)
 .85وه1987ط عاوياسعاحؿيو

(4) Johson:13-1 and nelson G.K practical measurement for evaluationing 

phaycical(2) education miunsotas borgosspubllshig co, 1970 .p.200. 

 ػػزياساعتػؽي  لت   ػ تيعوتل ػويسعنحػػويااػتفي لػميااػتفياعاعػمي  ػػمياسااػتفي:يتػ  تليتعلتنػ تياسا (5)
 .76.ه1998اس  اطيفميتطاتلياسااةيالن ط لتويسللطلتفيوعطلوياستل توياسلت اتويوط عاوي  ماميو

يتامتػػميعاػػتات تيعات لتػػويسػػ اضياساػػملاتياس منتػػويااسع  لتػػوياس طاعتػػوي  ػػلةفػػ لبياػػ عميتااػػؼي:ي (6)
 .21ويهي2111اسالويفمياسالاؽيويط عاوي  ماميو

شيل ػػػتمي:ياتطػػػ ميعاػػػتات تيعات لتػػػويألمػػػـي ن حػػػلياسلت  ػػػوياس منتػػػوياسو حػػػوي  ػػػلةياستػػػمي عػػػ ليملاي (7)
ا ااػػػػػبيوطػػػػػاطياسلاػػػػػبيويلاػػػػػ سويع طاػػػػػتتليو لتػػػػػوياستل تػػػػػوياسلت اػػػػػتويواسط ملتػػػػػويوط عاػػػػػوي  ػػػػػمامي

 .16وه1999و

ي
ي
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د ػػػمي) اطاتاػػػميااعػػػمي(ي لػػػ يافياساػػػاةيالن ط لتػػػويا لػػػ ي ػػػاةيمتن عت ػػػويتع ػػػفيافيات
عطعا وي التويسعلةياااػمةيوياذيافيفػمي اػضياسعلاطػجياسالعتػويليتنتط  ياساالويااي

اساملةي)ياسااةيالن ط لتوي(يااساملةي)اسااةياسععتزةي  ساػل وي(يفقيافياساػملتتفيت ل افي تفي
 اةيس فياسااةيالن ط لتويتظ ليعفيوػ ؿيعػ يتتعتػزي ػمي ػ  ل ي×يمع ي   لةي فيال وي

ي(1سؾيمميا ح ي اةيالتاويساظتوي.) اةياا ل يال ويعع نتفيسعلةيااامةيسذ
اتػػل ياس  اػػثيافياس ػػلؽياساااػػ ي ػػتفياساػػملةياس منتػػوي)اساػػاةيالن ط لتػػوي(يااساػػملةياس منتػػوي
)اساػػػػػاةياسععتػػػػػزةي  ساػػػػػل وي(يمػػػػػاي ػػػػػافيالاسػػػػػ يتػػػػػدم يسعػػػػػلةياااػػػػػمةيا اػػػػػل وي حػػػػػا ي
  ستحػػاتبي لػػ ياسعلعػػ يعػػفياسا ػػزيااس  نتػػويمػػميفػػمياماحيالاػػويعت ػػللةيعػػفياسال ػػ تي

لتجيفػػػمياسعلاػػػبيااياػػػاةيااػػػل وي ػػػ ستتتفيطػػػمايع ػػػؿي علتػػػويتػػػماتلياس ػػػلةي ػػػ ست اؽياساػػػا 
يجياسع   تي.اسلابياسالت

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي.116(ي اطاتاميااعمي:يعحمليا ؽيذ ليي:ه1)
ي
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 -:القوة المميزة بالسرعة  -2-1-5-2
فاػ ؿيفػميا لػبيتامياسااةياسععتزةي  سال ويعفياسان حلياسعل  وياسع عوياستميس  يت  تلي

 عػػ يفػػمي ػلةياستػػميااساػػمـيااساػػلويالساػ بياسطع  تػػوياستػػميتاتػ جياسػػ ياسعن اسػػويااست ػمتؼي
افا ست تياسا بيااسا زيا ذسؾيالسا بياستميتات جياس ياسلعػميااساػااطزيااسعاانػجيع ػؿي
اساػػػ بياساػػػا يا تلمػػػ يعػػػفيالساػػػ بيويا ػػػمي ػػػلؼياس  تػػػليعػػػفياسالعػػػ حيااس ػػػ ا تفياساػػػاةي

(ياي)  اػػـياسعنػػملاقياااعػػمياػػاتمي1)عاعػػميااػػفي ػػ اقي(ي)ساػػل وياعػػن ـياسععتػػزةي  
(ي ل يان  ي   لتوياسط  زياساالميفمياست لػبي لػ يعا اعػ تيتتطلػبيملطػوي  ستػوي2()

يعفيال ويالنا  ا تياسا ستوي.
(ياس يافي ملةيال وياساػاةي)ياساػاةياسععتػزةي  ساػل وي(ي3ات تلي)اساتمي  مياسعاحامي(ي)

يوي فياماحياساعؿياسال ميا ذسؾي فياماحياسال  تياسعت للةيع ؿياسامم.ممياسعاداس
سػػػذايفػػػ في ػػػؿين ػػػ طيلت اػػػميتاتػػػ جيفتػػػمياس  ػػػبياسػػػ ياماحيال ػػػ تيتتطلػػػبيعنػػػمي ػػػذؿي
عط ػػامي ػػمنميتعتػػ زي  ػػمةيا اػػل وي ػػ ستتتفيا حػػالةيعت ػػللةي ال ػػ تياسػػل ضيااسا ػػبي

عتػػزةي  ساػػل وي(ياتػػ يت ػػافيتاتػػ جياسػػ يتنعتػػوي ػػملةي)ياساػػاةياسعااسلعػػميويفػػ فياس  ػػبي
يعدم يعفياسن اتوياس منتويلماحياسااطبياسال ميا ن حياسع  لاةي حالةيطتمةي.

انطػػ ؽي  ستػػوياتػػدمقياس  ػػبيفت ػػ يافػػميالساػػ بياسطع  تػػوياستػػميتاتػػ جياسػػ ياػػل وي
ال  تيمالطوياعن اسويات ػمتؼيستااػؽيمػمف ي لػ يعلعػ ياسوحػـيويتتطلػبيافيتتعتػجي

الساػػػ بياسعنظعػػػويلاػػػتع يالساػػػ بياستػػػميتاتػػػ جياسػػػ ي ػػػاةيااػػػل ويي  ػػػذيياساػػػملةيويافػػػم
ي(4ت متؼي.)

ي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ي.115وه1999واسا ملةيومالياس  لياسال ميوي لـياستملتبياسلت امعاعمياافي  اقي:ي (1)
و  ػػػػػماميوعط اػػػػػوي ػػػػػ حيياستػػػػػملتبياسلت اػػػػػمي ػػػػػتفياسنظلتػػػػػويااستط تػػػػػؽ  اػػػػػـياسعنػػػػػملاقياااعػػػػػمياػػػػػاتمي:ي (2)

 .46-45ه1979و

وعل ػػزياس تػػ بيسلن ػػلي1وطيتاساطت ياساػػاةتػػملتبيافاػػ–اسلت اػػمينظلتػػ تياستػػملتبياساػػتمي  ػػمياسعاحػػامي:ي (3)
 .127وه1997و

ي.123اساتمي  مياسعاحامي:يعحمليا ؽيذ لييهي (4)
ي
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 ل يانت جياسااةياسععتػزةي  ساػل ويتتا ػؼي لػ ي ااعػؿي ػمةيسوحػ  ي)تانػ ؾييوافياسا  لت
ي(1امانت ؾي(ي  لتمي)

يماحي.تاافؽيفمي عؿيالناطوياسعنا اوياسا علويااسعن اطوياسعا  لويا ن حيال-1
يفا ستوياساعؿياسعتاعفياستاافؽي تفياسط  زتفياساح ميااساالمي.-2
يال ويالنا  ضياساالم.-3
يملطويا اةيالنا  ضيس ست ؼياساالتوي-4
ي مةياسع تلي.-5

ي(2)-افيع  م حيتملتبياسااةياسععتزةي  سال ويتتع ؿي  سطلتاتتفياآلتتتتف:
يطلتؽيتطاتلياسااةياساحا ي.-1
يل وياستالهياساالم. فيطلتؽيلفجيا-2

اتاػػػتؼي)مػػػ لي(يافياسع ػػػ لويت عػػػفيفػػػميطلتاػػػويل ػػػطياسع ػػػانتفيال نػػػتفيسلاػػػاةياسععتػػػزةي
  سال ويوي ذسؾيفميتاعتػؿياساػاةياساحػا يسلفػجيعاػتا ياساػاةياسععتػزةي  ساػل ويواتد ػمي
افياساػػػػاةياساحػػػػا يااػػػػل وياسػػػػتالهياسااػػػػلميتتطػػػػالافياساااػػػػمةي اػػػػميالوػػػػل ياايافي

يتااز.استطاليتاتلي   ؿيع
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي.355وه1991ومالياسالـيسلط   ويااسن ليو1وطيلتبياسلت اماستالـياسال ميااستمتان ؾيامانت ؾي: (1)
واسعاحػػػػػػػؿيويعط اػػػػػػػوياستالػػػػػػػتـياساػػػػػػػ سمي2مػػػػػػػ ليي)تلطعػػػػػػػوي  ػػػػػػػمي لػػػػػػػمينحػػػػػػػتؼ(:ياحػػػػػػػاؿياستػػػػػػػملتبيوط (2)

 .136وه1991.



 31 الباب الثاني ........................ الدراسات النظرية والمشابهة

اتالف  ي)ت اليعاعمي(ي  ن  ي))ي اةيا ؿيعػفياساحػا يفػمياػل ويا ػؿيعػفياساحػا ي
ي(1(.)اتتعتزي  ست لاليمافياا  تيانتظ ليستطعتجياسااةي(

ي(2ا لفتي  ن  ))ياسا  لتوي ل ياولاجيا ح ي اةيفميا حليا تيعع في((.)
 ػػػذسؾيتػػػذ لي) ػػػتبينػػػ طميا اطاتاػػػمي(ي  ن ػػػ ي))ي ػػػملةيعطعا ػػػوي اػػػلتويسل لػػػاغي

ي(3  سال وياس يا ل يتلمميعع ف((.ي)
  ساػػل ويمػػميعل ػػبيعػػفياساػػاةياتاػػتؼي) حػػ ـي  ػػمياسوػػ سؽ(ي))افياساػػاةياسععتػػزةي

اساػػػاة(ياط تاتػػػ يافياس ػػػلمياسػػػذقيتعتػػػ زيفت ػػػ ي عاػػػملةي×ياساػػػل وياسااػػػلتويااساػػػل وي)
  ستويماياسػذقيتعتػ زي اػاةي اػلتوي  تػلةيوي ػذسؾي ملطػوي  تػلةيعػفياساػل ويااتاػ ي

ي(4ملطوي  ستويعفيت  عؿياسااةيااسال ويعا ((.)
اتالف ػػ )يفػػ لبياػػ عمي(ي  ن ػػ ي)) ػػملةياسلت اػػمي لػػ ياماحيال ػػ تيعتت ستػػويتا  ل ػػ ي

ي(5لتويعتزاعنوياالتاويفميعمةيزعنتويعاتنوي((.)انا  ا تي ا
اتالف ػػػػ ي)ي  اػػػػـياسعنػػػػملاقي(ي))ي اػػػػملةياسط ػػػػ زياساحػػػػ ميااسااػػػػلميفػػػػميعا اسػػػػوي

ي(6  ستويعفيال ويالنا  ا تياساالتوي((.)است لبي ل يعا اعويملطوي
ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي.256وهي1997ويالا نملتويومالياسعا لؼيوي لةياستمياسامت وت اليعاعمياافيم الي:ي (1)
(2) Burry ,Johson and Jack nelson . ; practical measurement for evalution ; 

physical education U.S.A .1986, p 209. 

و  ػماميياوت ػ لاتياع ػ م حيالاحػ حيفػمياسعطػ ؿياسلت اػم تبينػ طمي  ػمياسط ػ ليا اطاتاػميااعػمي:ي (3)
 .98وه1987وعط اوي  ماميو

اسعاػػػػػػ لؼييوط عاػػػػػػويالاػػػػػػ نملتويومالياستػػػػػػملتبياسلت اػػػػػػمينظلتػػػػػػ تيتط تاػػػػػػ ت حػػػػػػ ـي  ػػػػػػمياسوػػػػػػ سؽي: (4)
 .117وه1984و

 .18ف لبيا عميتااؼي:يعحمليا ؽيذ لييهي (5)

ي.45وه1989  اـياافياآولافي:يالوت  لاتيااسات بيااستااتـيفمياستل توياسلت اميو تتياسا عويو (6)
ي
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 ػػػػػػي))اللت ػػػػػ طياسعت ػػػػػ مؿيسعاػػػػػتات تيعت  تنػػػػػويعػػػػػفياتتعتػػػػػزياساػػػػػاةياسععتػػػػػزةي  ساػػػػػل وي
 تاػويالماحياسع ػ لقيفػمياسن ػ طيوح ئهياسااةياوح ئهياسال ويتتع   يعػجيط

ي(1اسعع لب((.)
))اتاػػػػػػػػػػممياساػػػػػػػػػػاةياسععتػػػػػػػػػػزةي  ساػػػػػػػػػػل وي ػػػػػػػػػػ ع فياا اػػػػػػػػػػت فيمعػػػػػػػػػػ ياسااػػػػػػػػػػ تيايييييييي

ي(2ال ح بي((.)
ا لػػ يمػػذايالاػػ بي))يتػػلت طياساػػاةياسععتػػزةي  ساػػل وي ملطػػوياتاػػ فيالماحياسع ػػ لقي

عػفياسع ػ لةيااياسذقيتحؿي  س  بياس يافاؿياسعاتات تيا  ست سميتااتػؽياس ػمؼي
ي(3اسال وي((.)

فػػػ فياس  ػػػبياسطتػػػميلتاػػػت نمي ػػػفيمػػػذييامػػػمياػػػلالتوياع عػػػويس   ػػػمي ػػػلةياستػػػمي
اساػػػػملةيس ان ػػػػ يع علػػػػويساػػػػملاتي ػػػػؿيل ػػػػبيعنػػػػت يماوػػػػؿياساػػػػ اويتػػػػدمقياسال ػػػػ تي
اسحػػا ويااياسع ػػ لاتياسعل  ػػويفػػمي ػػلةياستػػميع ػػؿياستحػػاتبياياسوػػماعيا تلمػػ يعػػفي

ياسع  لاتيالا اتوي.
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وعطلػػوييـيسلطػػ ب3111ا لمػػ يفػػميعاػػتا يانطػػ زياساػػاةياسععتػػزةي  ساػػل ويايحػػلت ي  ػػمياس ػػلتـياآوػػلافي:ي (1)

ي.241وه1989وي7استل توياسلت اتويوط عاوي  ماموج
ياسلت اػتو اـيااػفيااػتفي: (2) ي1وطياسعااػا وياسلت اػتويااس منتػوياس ػ علويفػميالساػ بيااس ا ستػ تيااسالػـا

 .646وه1998واللمفيومالياس  لياسال ميسلط   ويااسن ليااستازتجيو

واساػػػػػػػػػ ملةيومالي1وطياس اػػػػػػػػػتاساطتواستػػػػػػػػػملتبياسلت اػػػػػػػػػمياالاػػػػػػػػػبيمياس تػػػػػػػػػ حي:ا ػػػػػػػػػاياساػػػػػػػػػ يااعػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػ (3)
ي.133ويه1997اس  لاسال مو

ي
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ي
ا ذسؾي لف  ي))لتا فيولت طي((ي  ن  ي)) ملةياسلت اميفمياست لػبي لػ يعا اعػ تي

ي(1اانا  ا تي التويالتاوي((.)
اتاػػػتؼي) ػػػتبيا اطاتاػػػم(ي  ن ػػػ ي))ياع  نتػػػوياسعطعا ػػػ تياسااػػػلتويفػػػمياست لػػػبي

ي(2ل يعا اع تيا ؿيعفياساحا يسعمةيزعنتوي حتلةي((.) 
اتذ لي)ي ػ لاياعػ طم(ي))يافيعاظػـياسلت اػتتفياسنػ طاتفيتعتل ػافي نحػلقياساػاةي
ااساػػػل ويااتاػػػ يتعتل ػػػافياساػػػملةي لػػػ ياسػػػل طي ػػػتفيمػػػذتفياسانحػػػلتفي ملطػػػوي  ستػػػوي

ي(3لاماثياسااةيالن ط لتويعفياطؿيتااتؽيالماحيالفاؿي((.)
عم(ي لػػػ يان ػػػ ي))يا حػػػ ي ػػػمي اػػػلميتع ػػػفيافيتنطػػػزيفػػػميانا  اػػػويا لف ػػػ ي) ػػػاي

ي(4((.)ااامةي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و  ػػماميوع تػػبينػػافياسط ػػ  مييتط تاػػ تيفػػمي لػػـياس اػػتاساطت يااستػػملتبياسلت اػػملتاػػ فيوػػلت طيعطتػػمي:ي (1)

ي.549وه1995و
 .343 تبين طمي  مياسط  ليا اطاتاميااعمي:يعحمليا ؽيذ لييوهي (2)

(3) Barrow and megee . ; Apractical approach of measurements physical in 

Education ; ICA. febuary  Philadelphia .1973.p.122. 

(4) Komi pawar ; strenth and power insports Toronto.Block well scientific 

publication .1992.p215. 
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   -السرعة االنتقالية : 2-2-5-3
 ػػػمةيتاػػػ لتؼيسلاػػػل ويالنتا ستػػػويعن ػػػ ي))يعا اسػػػويالنتاػػػ ؿيااستاػػػلؾيعػػػفيع ػػػ فييمنػػػ ؾ

ي(1ع نوي((.)آلولي   ح يال ويع
ي(2ا ع يذ لي)م ليي(ي  ن  ي))ياساملةي ل ياستالؾياس يالع ـي  العيع يتع في((.)

تاطا ػ ياسطاػـيفػميفتػلةيياتاتؼي)ااافي  ػمياسعػناـي(ي  ن ػ ي))يعاػمالياسعاػ فوياستػمي
ي(3زعنتويعاممةي((.)

ي(4ا ح يزعفيعع في((.)اايتالؼي  ن  ي))يعا اسوياست لبي ل يعا فويعاتنويفمي
تاػػػػتؼي)ي  ػػػػمياس ػػػػلتـيف اػػػػؿي(ي))ي ػػػػ فياساػػػػل ويالنتا ستػػػػويتاتػػػػ جي ػػػػاةي اػػػػلتويي عػػػػ 

ي(5ط ميافميعمةيزعنتوياطتزةي((.)س نط ؽي   ح ي
ات  ػػـييعػػفيعحػػطل ياساػػل وي  ن ػػ ي))ي ػػملةياس ػػلمي ػػ ماحيااطػػبيال ػػمي   ػػؿيعػػمةيزعنتػػوي

ي(6عع نوي((.)
ميتاػػممي حػػالةياتػػل ي)عػػ ت تؼ(يافياساػػل ويمػػمي))يعطعػػاعياسوحػػ ئهياساظت تػػوياستػػ
ي(7ع   لةيااي تليع   لةيال وياماحياسال ويا ذسؾيزعفيلمياس اؿي((.)

اتل ياس  اثيافياسع ـيفمياالابيل بي لةياستميمػاياسال ػوياساػلتاوي نػميالنطػ ؽي
 يا نػػػ حيااساحػػػاؿيسعنطاػػػوياسوحػػػـيااسوػػػماعيااستحػػػاتبيستاػػػطتؿيالمػػػماؼياوحاحػػػ

ياسلابياسالتجي.
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وي1988الياس تػػػبيسلط   ػػػويااسن ػػػليويط عاػػػوياسعاحػػػؿيو.يمياستػػػملتبياسلت اػػػملتاػػػ فيوػػػلت طيعطتػػػمي: (1)

ي.254ه
 57هوعحمليا ؽيذ ليي ع ؿي  مياساعتمياعاعميح امياا نتفي:ي (2)

 .121وهيو1977وعحلي1وجياس  تاعت  نتؾيفمياسعط ؿياسلت امااافي  مياسعناـياآولافي:ي (3)

 .46وه ؽيذ ليعحملياا لقيااعمياعمافيا اع ي  مياسلزاؽيالتـي: (4)

اؿي:عن  يتملت ميعاتلحيستطاتلياسااةياسععتػزةي  ساػل ويسااػ تيالطػلاؼياسالتػ يااساػ ل ي  مياس لتـيف  (5)
 .24وهي1989سلن  ئتفيولا سويع طاتتليو لتوياستل توياسلت اتويوط عاوي  ماميو

 .313وه1994و ن  زقيوط عاوي  زيتانبيوي لـياستملتبياسلت ام لمي فيح س ياس لمالقي: (6)

 .191وه1975وعاا ايويملتبياسلت امنظلت تياستع ت تؼي.يؿ.يب:ي (7)

ي
ي



 35 الباب الثاني ........................ الدراسات النظرية والمشابهة

 -: حركية السرعة ال 2-1-5-4
تامياسال وياسال تػوياااػمةيعػفياساػملاتياس منتػوياسو حػويااسع عػويس   ػمي ػلةياستػمي

يو حويا ن حياسلابيانتتطويسا طوياس  بياس يت متويال  تياتلمماتيعت للةي.
اتلمممػ يعػجيلميفاػؿيي))يافيعطعؿياسال  تياسلت اتويتاتعمي لػ ياػل وياسال ػ ت

التجيس اتط  وياسال توي اااطوياسال ػوياساػلتاويالاػتع ياننػ ينػل يمػذيياسال ػ تي
فػػػميالساػػػ بياسعنظعػػػويفػػػميت تتػػػليالتطػػػ ييااست نتػػػؾياسػػػذقيتاتػػػ جياسػػػ ياػػػل ويناػػػؿي

ي(1ال مي  سمي((.)
))ياػل ويالنا  اػ تياسااػلتوي نػمياماحياسال ػ تيياتاحمي  سال وياسال تػوي  ن ػ 

ي(2اسااتمةي ال وياماحيال ويعاتنويفمياسا حيااياماحيس عويعاتنوي((.)
ي(3اتانمياتا ي))ياماحيال ميااي مةيال  تيعل  ويفميا ؿيزعفيعاتفي((.)

ا لف ػػػػػ ي) عػػػػػ ؿي  ػػػػػمياساعتػػػػػمياحػػػػػ اميااػػػػػ نتفي(ي  ن ػػػػػ ي))اػػػػػل ويالنا  اػػػػػ تي
اسال ػػػ تياسااتػػػمةي اػػػل وياماحياستحػػػاتبيااياستعلتػػػليفػػػمي ػػػلةيياسااػػػلتوي نػػػمياماح

استميوي ذسؾي نمياماحياسال  تياسعل  وي  لات ـيااستعلتليااماحياسوطػااتياس   ػوي
ي(يي4ااستحاتبيفمي لةياسالوي((.)

اتاع ياتا ياسال وياسال توي ال ويالماحياتاحمي   ي))ياػل ويانا ػ ضي اػلوي
اسال  تياسااتمةي ال ويل ؿياس لةياايال وياسا بياايعطعا وي التوي نمياماحي

ااياػػػل وياماحيس عػػػويعاتنػػػويويا ػػػذسؾي نػػػمياماحياسال ػػػ تياسعل  ػػػوي اػػػل ويااػػػت ـي
ي(5اس لةياتعلتلم ياايال ويال تلابيااسا بي...اس،((ي.)

ي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ي112اطتميعاطابي:يعحمليا ؽيذ لييوهي (1)
 75هو1988وي1ويطيعااا وياستملتبياسلت امياستط تامعاعميح امياا نتفياااعمي ال ي:ي (2)

واساػػػ ملةيومالياس  ػػػلياسال ػػػمي1وطياستػػػملتبياسلت اػػػميعػػػفياسط اسػػػوياسػػػ ياسعلاماػػػوـياعػػػ مي:يع تػػػميا ػػػلامت (3)
 .159وه1996و

 .57 ع ؿي  مياساعتمياعاعميح امياا نتفي:يعحمليا ؽيذ ليويه (4)

واساػ ملةي.عل ػزياس تػ بي1وطياستملتبياسلت اميااست  عؿي ػتفياسنظلتػويااستط تػؽ لمي:  مؿي  مياس حتلي (5)
 .118وه1999سلن ليو
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ياسم ويي-2-1-5-5
اسمف  تػػويااس طاعتػػويتاػػمياسم ػػوي نحػػليع ػػـيفػػميسا ػػوي ػػلةياستػػمياػػداحيفػػمياسع ػػ لاتي

  سل ـيعفيااتوماع  ي حالةي  تلةيفػمياسع ػ لاتياس طاعتػوياعن ػ يع ػ لةياستحػاتبي
فػػمياحػػ  وياسعلعػػ ياتاػػطتؿيللت  ط ػػ يفػػميال ػػوياست نتػػؾيس ػػذيياسع ػػ لةيااستل تػػزي

ةيتاػػ لتؼيعن ػػ يتالتػػؼي)العػػميااػػتفي(ياذيتاػػاؿي))افيالمػػماؼيويا ػػمي لفػػتي ػػم
اسع  لتيالا اتوياستميتتطلبياسم ويتات جي  س  ياسػ ي ػاةي  تػلةياايال ػ تي نت ػوي
اس ن ػػػ يتاتػػػ جياسػػػ ي ػػػملةي  تػػػلةي لػػػ ياستل تػػػزيااستاافػػػؽياسااػػػلمياساحػػػ مياساػػػ سمي

ي(1((.)
تياللامتػوياستػمياتالف  ي)عاعميح امياا نتفي(ي  ن  ي)اساملةي ل يتاطتمياسال  

ي   ياس لميناايممؼيعاتفي((.) ي(2تاـا
(ي  ن ػػػ ي))تامتػػػمياسااػػػجياسن ػػػ ئميsinger&milreا ػػػذسؾي لف ػػػ ي)اػػػنطلياعػػػتلفي

ي(3س تئيع يفمياس مؼي((.)
اعػػ ي)ا ػػلامتـياػػ عوي(يفاػػميا ػػمي))اسم ػػوياسال تػػوي  ن ػػ ي   لتػػوياسلت اػػمي لػػ يت تتػػلي

ي(4اتط ممي ال وياتا تتيالتـي((.)
 لف ػػػػ ي)  ػػػػمياسط ػػػػ لي ػػػػنتف(ياسم ػػػػوي  ن ػػػػ ي))الملاؾياس  عػػػػؿيس ػػػػفيالماحيفػػػػمياػػػػتفي

ااساملةي ل يتاطتمياتنظتـياتط ييا مةياال وياسال  تياسعاامةيسلاا تياسا علػوي
ي(5فمياساتلياسال ميلح  وياس مؼي((.)

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وهي1985ومالياسعتن ػميوياوت  لات ػ –اساااعػؿياسعػد لةي لت ػ ي–ع ان ت ػ ي–اسلت  وياس منتويالعميااتفي:ي (1)

ي.139-141
واساػػػػػ ملةيومالياس  ػػػػػلياسال ػػػػػمي3وطياتػػػػػ بيااستاػػػػػاتـيفػػػػػمياستل تػػػػػوياسلت اػػػػػتواسعاعػػػػػميحػػػػػ اميااػػػػػ نتفي:ي (2)

 .495وه1995و

(3) Singe r.m.r.n .Milne  ; labrator and field exercise motor learning .I lionize 

charles . ethomas publisher ,1975 .p 138. 

 .ي17هيي1996واسا ملةيوييتملتبي–اسلت  وياس منتوياوت  لاتيا لامتـيا عوي:ي (4)

اسػػزعفيفػػميعلالػػوياسن ػػاضيا اػػضي–  ػػمياسط ػػ لي ػػنتفي:يتالتػػؿياسا  ػػوي ػػتفيوحػػ ئهيعنانػػ ياساػػاةي (5)
اسعت تػػلاتياس  تاعت  نت تػػويفػػميم ػػوياستحػػاتبياس اتػػمي ػػ سا زي  ستػػ يفػػمي ػػلةياستػػميواطلااػػويم تػػالاييوط عاػػوي

 .181ويه1998  ماميوي لتوياستل توياسلت اتويو
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 -:طاولة (التحمل ) الم -2-1-5-6

تاػػػميحػػػ وياستعػػػؿيعػػػفياسحػػػ  تياس منتػػػويالا اػػػتوياستػػػميتاػػػتومـيفػػػميطعتػػػجيالساػػػ بي
ااس ا ست تياسلت اتوياستػميتتطلػبيال ػمامياس ػمنميسعػمةيطاتلػويف ستاعػؿيتا ػلي ػفي ػملةي

س تلاتيطاتلويمافيم اطياسعاتا ياساظت توياس منتويويامػذايتانػمياسلت امي ل ياساعؿي
ي(1وي ل يعا اعوياستابيللت  طياسعط اسوي ظ ملةياستابي.)اع  نتويالط زةياسااات

فالف ػػ ي)عاعػػمي  عػػ في(يناػػ ي ػػفيمػػ ليي  ن ػػ ي))ياساػػملةي لػػ يعا اعػػوياستاػػبيفػػميا سػػوي
ي(2اماحياستعلتن تياس منتويسعمةيطاتلويعفياسزعفي((.)

ا لف ػػ ي)اػػلع في لػػميااػػفي(يان ػػ ي))ياساػػملةي لػػ يالاػػتعلاليفػػميالماحياسال ػػميمافي
ي(3طيعاتا ياس   حةي((ي.)م اي

سػػذايا ػػ لياسو تػػلياساػػافتتمي)اػػع تف(ياسػػ يافياستاعػػؿيمػػاي))ي ػػملةياس ػػلمي لػػ ياساعػػؿي
يس تلةيطاتلويمافيم اطياسعاتا ي((.

الطػػ عي لػػ ياسعحػػ مليااسملااػػ تيافياستاعػػؿيمػػاياساعػػؿياتػػل ياس  اػػثيعػػفيوػػ ؿي
يساتاتويسلطاـي.اس منميلطاؿيزعفيعع فيمافيم اطيفميعاتا يا   حةيالط زةيا

ي
ي
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و  ػػػمامويعط اػػػوياستالػػػتـياساػػػ سميي ػػػوياس منتػػػوياطػػػلؽيتااتا ػػػ اسلت   اػػػـيااػػػفيااػػػتفياعنحػػػالياسان  ػػػمي:ي (1)

ي.143وه1988و
 .15ويه1999وي24واسا ملةيوين لةيعل زياستنعتويال لتعميواسامميياستاعؿعاعمي  ع في:ي (2)

 .144  اـياافيااتفياعنحالياسان  مي:يعحمليا ؽيذ لييويهي (3)

يو126وهي1991  ويااسن ليوواس اتتويمالياسالـيسلط 1وطيعااا وياسا بياساا عاعمي  ع في: (4)
ي

ي
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اساػػملةي لػػ يت تتػػػلياتطػػ يياسطاػػػـيااييسل ػػ  وياناػػػ اي ػػفيانػػ لتناي  ن ػػػ ي))تانػػميا
ي(1) (( اضياطزائمي ال وي
(ي  ن ػػػػ ي))ياساػػػػملةي لػػػػ ياتاػػػػ فياسال ػػػػ تياستاافاتػػػػوياسعااػػػػمةيHirtz عػػػػ يتالف ػػػػ ي)ملتػػػػزي

اتااػػػتنميويااتاػػػ ياساػػػملةي لػػػ يااػػػتوماـييااساػػػل ويفػػػميتالػػػـيالماحياسال ػػػمياتطػػػاتلي
اسع ػػ لاتيافػػؽيعتطل ػػ تياسعاا ػػؼياسعت تػػلةي اػػل ويوااساػػملةي لػػ يا ػػ مةيت ػػ تؿيالماحي

(ي  ن ػػػػ ي))ياساػػػػملةي لػػػػ يmeinnelت اػػػػ يس ػػػػذاياسعا ػػػػؼي اػػػػل وي((ي.ياتالف ػػػػ ي)يعتنػػػػؿي
ي   ياس لمياااحي  ؿياطزاحياسطاـيااي طزحيع اػتفيعنػمياستاافؽياسطتميسلال  تياستميتاـا

(ي  ن  ي))ياساملةي ل يت تتػلياتطػ يياسطاػـيااي اػضيmc cloyاتالف  ي)عؾي لاقيي((.
(ي  ان ػػ ي))ي ػػملةياس ػػلميyocomاتػػا ـييlarsonاطزائػمي اػػل وي((ي.اتالف ػػ ي)يللاػػافي

ي(1 ل يت تتليااا  ميفمياس ااحي...ياتتاعفياتا يت تتليالتط يي((.)
 لػ يت تتػلياااػ عياسطاػـيااتط م تػمي اػل ويا م ػوياتالف  ي)ع تميا لامتـي(ي))ياساملةي

ا تا تػػتياػػلتـياػػااحي ػػ فيذسػػؾي  ػػؿياطػػزاحياسطاػػـيااي طػػزحيعنػػمي لػػ ياللضياايفػػمي
ي(.2اس ااحي((.)

اتل ي)تاع نت ف(يافياسل   ويممي ملةياس لمي لػ ياسػتالـياالاػتتا بياساػلتاتفيسلااطػبي
ي(3اسال مياسطمتميذقياستاافؽياسحابي.)

  ن ػ ي))يعاػػملةياسطاػـي لػ ياايطػزحيعنػػمي لػ يت تتػلياتط م ت ػ ياا ػػتلطيياتػل ي) ػ لاي(
ي(4افيت افيذسؾيعحاا  ي  سم ويااسال وياالماحياسع  لقياسطتمي((.)

ي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ي.131عاعميح امياااعمي ال ي:يعحمليا ؽيذ لييوه (1)
 .211ع تميا لامتـياع مي:ييعحمليا ؽيذ لييهي (2)

 .ي321 لمي فيح س ياس لمالقي:يعحمليا ؽيذ لييهي (3)

يوت ػػ لاتيااسعاػػ تتبيفػػمياستل تػػوياس منتػػوي)اسطػػلؽياسا علتػػوطػػلؽي نػػ حياتانػػتفيالعاعػػميحػػ اميااػػ نتفي:ي (4)
 .132ويهي1987(واسا ملةيومالياس  لياسال ميوي
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ماي)) ملةياس ػلمي لػ ياستناػتؽيسال ػ تيعوتل ػوياس ػ ؿياالتطػ يي م ػويااناػت  توي
ي(1فمياسنعاذجيلماحيال ميااامي((.)

لميسلاػػتطلةي لػػ ياطػػزاحياسطاػػـياسعوتل ػػويااسع ػػتل ويفػػمياتاػػلؼياتاػػ ي  نػػمي))ي ػػملةياس ػػ
اماحيااطػػبيال ػػميعاػػتفيال ػػطيمػػذييالطػػزاحي ال ػػوياا متػػوياناػػت  تويوذاتيط ػػميفاػػ ؿي

ي(2لنط زيذسؾياسااطبياسال مي((.)
ي(3)ي-: اتد مي ح ـي  مياسو سؽي  فياستاافؽيتااـياس ي

يقيااستالؽي.اتظ ليفمياسال  تيالا اتوي  سع ميااسطليي-تاافؽي  ـي: -1
اتظ ػػػػػليفػػػػػمياسال ػػػػػ تياستػػػػػميتػػػػػت ئـيعػػػػػجيط تاػػػػػوياسن ػػػػػ طيي-تاافػػػػػؽيوػػػػػ هي: -2

 اسلت امياسعع لبيعفياتثيتازتجيالت فياسااةيا  ؿيالماحي.

ياتااـي)ي لت ع في(استاافؽياس ي:
تظ ليفميالماحياسال مياسذقيتتطلبيااػتوماـياستػمتفيعاػ ي-تاافؽيالطلاؼي: -1

يفيعا ي.ااياسامعتفيعا يااياستمتفيااسامعت
 اتظ ليفميال وياسطاـي لم.ي-:تاافؽياسطاـياس لمي -2

ييي-اتااـي)  لؾي(ياستاافؽياس ي:
يتاافؽياسذلاعيااساتفي. -1
 تاافؽياسامـيااساتفي -2

ي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ي.169ويهيعحمليا ؽيذ ليي ح ـي  مياسو سؽي:ي (1)
(2) Robert  N . Singer ;  motor learning and human prefor mquce Macmillan 

publishing co. Inc . 1982 . p. 199. 

 

ي.171سؽي:ياسعحملياسا  ؽيوهي(ي ح ـي  مياسو 3)
ي
ي
ي
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  -ومراحمه: وأنواعه وأهدافه وأهميتهاالنتقاء مفهومه  -2-1-6
تاحػػمي  لنتاػػػ حي حػػ وي  عػػػوي ياوتتػػ لياسحػػػ اةياسعتعتػػزةيفػػػميفقيعػػفياسظػػػااملي

ويااػػعفياسعطػػ ؿياسلت اػػميت ػػتليالنتاػػ حياناػػ اي ػػفيزاتالاػػ مي ي يانػػمي(1)اسعملااػػو 
ويااػعفي(2)افاؿياس   ػتفي لػ يفتػلاتيزعنتػويعتاػممةي ي علتويتتـيعفيو س  ياوتت ل

النتاػػػ حياسع  ػػػليسلع تػػػمئتفيفػػػميعوتلػػػؼيالساػػػ بياسلت اػػػتويت ػػػتليالنتاػػػ حياسػػػ يانػػػمي ي
 علتػػػػوياوتتػػػػ ليا تػػػػ بياساػػػػملاتياس منتػػػػويااسع  لتػػػػويااس نتاتػػػػويااسن اػػػػتويااساظت تػػػػويسػػػػم ي

نػػويذسػػؾي عتطل ػػ تياس ا ستػػوياسع تػػمئتفياسػػلا  تفيفػػميعع لاػػوياس ا ستػػ تياسلت اػػتوياعا لي
اسعػػػلامياستوحػػػهيفت ػػػ ي  تػػػوياستاطتػػػوياالل ػػػ مياسالعػػػمياساػػػلتـيلوتتػػػ لياناػػػبيسا ػػػوي

وياتػػػل ياس  اػػػثيففيالنتاػػػ حيت ػػػتلياسػػػ يي(3)تتع  ػػػ يا ػػػملاتياس ػػػلميفػػػميطعتػػػجياناا  ػػػ  
الوتتػػ لياسػػم تؽياسع نػػمي لػػ يالاػػبياسالعتػػويس فػػلامياسػػذتفيتتحػػ افي عػػدم تيعتعتػػزةي

يـي ل يعع لاوياتااتؽيافاؿيالنط زاتياعفيالن طوياسعوتل وي.يتا  مم
 (4)  -اما اهمية االنتقاء في المجال الرياضي تكمن فيما يأتي:

ال ت ػػػػػ ؼياسع  ػػػػػليااستاػػػػػلؼي لػػػػػ ياسعامػػػػػا تفيلت اػػػػػت ايفػػػػػميعلااػػػػػؿيالنتاػػػػػ حي .1
ياسعن ا وي.

 ل  توياسعاما تفيلت ات ايااسا  ظي لت ـيعفياسات عي.ي .2

تياتاطتػػػػمياسط ػػػػامياتوحػػػػتهياسعػػػػ ؿيس   ػػػػتفيذاقيالاػػػػتاماميااػػػػت ع لياسا ػػػػ .3
 اس منميااسع  لقيااسن امياسعن ابيسلن  طياس منمي.ي

اسعا  مةيفمينط حي علتوياستوطتطياسالتـياسع نمي ل يالابياسالعتػويااستن ػدي .4
 عفيامـيتلؾيالابي.ي

 اا بيستانتفياتاطتميعا لي علتوياستملتبيات يت وذيعا لم ياسحات ي.ي .5

يا بيستاطتمياس   تفياس يالن طوياسلت اتوياسعن ا ويلاتامامات ـيا ملات ـا .6
 
 

                                                 
(1)

 ، ػّبْ ، اٌٛساق ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 1، ط اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ فٟ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خِشٚاْ ػجذ اٌّغ١ذ ِٚحّذ عبعُ ا١ٌبعشٞ :    

 .  151، ؿ  5223      
(2)

 . 151، ؿ  بثك اٌّقذس اٌغ ِشٚاْ ػجذ اٌّغ١ذ ِٚحّذ عبعُ ا١ٌبعشٞ:      
(3)

 . 521، ؿ ِقذس عجك روشٖػٍٟ ثٓ فبٌح اٌٙش٘ٛسٞ :   
(4)

 .  331، ؿ :ِقذس عجك روشٖثغط٠ٛغٟ احّذ   
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   -:(1)ولالنتقاء اهداف عدة اهمها 
استاحػػػػؿياسػػػػ يافاػػػػؿياسن  ػػػػئتفيااسن  ػػػػئ تياسعامػػػػا تفياساا ػػػػمتفيفػػػػمياسلت اػػػػوي .1

 حالةيع  لةيعع يتع فيعفياستوطتطيس ػـي عػم يزعنػمياطػاؿيتع ػن ـياساحػاؿي
يتويع  لاايااس ا حيفت  ياطاؿيعمةيعع نوي.ياس ياسعاتات تياسا س

تاطتػػمياس   ػػتفيااس   ػػ تيعنػػذياسحػػ لياسػػ يا  ػػليانػػااعياسلت اػػويتن اػػ  ايعػػجي .2
  ملات ـياعتاس ـيااتط م ت ـي.ي

 تل تزياسط اميااسعتزانت تي ل يافاؿياس   تفيااس    تياساا متفي.ي .3

فاػػؿياس   ػػتفيتطػػاتليعاػػتا ياسلت اػػويعػػفيوػػ ؿيتااػػتفيعاػػتات تيالماحيل .4
ااس    تيعع يتنا بياتط   اي ل ياسل  ويفمياسعع لاػويازتػ مةيعتاػوياسع ػ ممةي

 .يي

 يال ت ػػ ؼياسع  ػػليسلعاامػػبياسلت اػػتوياسعتعتػػزةي  لاػػلابياسالعػػمي نػػ حي لػػ ي .5
الوت  لاتيااسعا تتبياسعتاافاويعػجي ػؿيعػفيالساػ بيااياسلت اػ تيييياسعوتل ػوي

ي.ي(2) 
طػػػؿيالا طػػػوي ػػػ سعتعتزتفيااساحػػػاؿي  ػػػـياسػػػ ياسعاػػػتات تياتػػػل ياس  اػػػثيانػػػميعػػػفيا

اسالتػػ يعػػجياع  نتػػوياسعا فظػػوي لػػ يمػػذاياسعاػػتا يليتػػتـياليعػػفيوػػ ؿيانتاػػ حياساا ػػمتفي
فػػػػمياسلت اػػػػويع  ػػػػلااياعػػػػفياسعلااػػػػؿياساعلتػػػػوياسع  ػػػػلةي احػػػػ  ـي ػػػػلا ـيعامػػػػا تفيا ستػػػػ اي

ااستط تػػػؽياسالعػػػمييان  ػػػئتفياعتاػػػمعتفيعتعتػػػزتفيعاػػػتا  ايوياذسػػػؾيعػػػفيوػػػ ؿياستوطػػػتط
ياسحات يساعلتتميالنتا حيااستملتبي.ي

   -: (3)اما انواع االنتقاء فهي 
النتاػػػ حي  ػػػلضياستاطتػػػمياسػػػ ينػػػاعياس ا ستػػػويااياسلا ػػػوياسلت اػػػتوياستػػػميتن اػػػبي .1

ياسعامابي.ي
النتا حيست  تؿياس لؽياسعتط ناويامن يتتطلبيااتوماـياسملاا تياسن اػتويسل ػلؽي .2

 اسلت اتوي.ي

  حيسلعنتو  تياسااعتويعفي تفياسلت اتتفيذاقياسعاتات تياسالت ي.يالنتا .3

                                                 
(1)

 . 323، ؿ :ِقذس عجك روشِٖفزٟ اثشا١ُ٘ حّبد    
(2)

    WWW . albayan . CO . ae / albayan / 2000 / 11 / 04 / ryd / 16 . htm .  
(3)

 ، اٌمب٘شح ، داس  اٌّٛ٘ٛة اٌش٠بضٟ ، عّبرٗ ٚخقبئقٗ فٟ ِغبي اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخفزحٟ اٌّٙؾٙؼ ٠ٛعف : لبعُ حغٓ حغ١ٓ ٚ   

 .  92، ؿ 1999اٌفىش اٌؼشثٟ ،      
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امــا مراحــل االنتقــاء وحســب مالسمتهــا لمســتوا الالعــب وامكانيــة تحقيــق االنجــازات 
  -: (1)العالية فهي

تػػػػتـيالنتاػػػػ حيالاسػػػػمياتتااػػػػ ي اااػػػػطت  يعػػػػم يتطػػػػاليي-:يالمرحمــــة االولــــ  -1
يسع تمئي.ياسح  تياس منتويااساملاتياسال توي نميا

ـــة الثانيـــة : -2 تػػػتـيو س ػػػ ياستوحػػػهيالاسػػػميسعع لاػػػوينػػػاعياسلت اػػػويي-المرحم
ياسع الوي.ي

ــــة -3 ــــة الثالث توػػػػهيالنتاػػػػ حياسن ػػػػ ئميات ػػػػتفيو س ػػػػ ي ػػػػملةياس  ػػػػبيي-:يالمرحم
يااع  نت تميستااتؽياسنت ئ ياسلت اتوياسا ستوي.ي

 ػػممياس ئػػ تياساعلتػػوياتػػل ياس  اػػثيسنػػميلي ػػميففيت ػػافي ػػمميعلااػػؿيالنتاػػ حي اػػملي
اػػعفي ػػؿيسا ػػويويفقيافيس ػػؿيفئػػوي علتػػوي علتػػويانتاػػ حيوػػ هي  ػػ يععػػ يتاػػززي علتػػوي

يالنتا حياسالعميسلعتعتزتفياعفيطعتجياس ئ تياساعلتوي.ي
اافيعفيعلااؿيالنتاػ حياسع عػويااستػميتػت حـيعػجيط تاػوياسعلالػوياساعلتػوياعاػتا ي

 يويااستػػميتاػػميعلالػػويم عػػويعػػفيعلااػػؿيافػػلامي تنػػوياس اػػثيمػػميعلالػػويالنتاػػ حيالاسػػ
النتا حيوياسذسؾيتن  ميافيتاط يفلحػوياػنت في لػ يال ػؿيعػفياستػملتبياسعنػتظـيس ػؿي
ل بيس ميتتع فيعفياظ  لي ملاتميااع  ن تمياػااحي  نػتي منتػوياايال تػويااياظت تػوي

سػػػ ي)يفاػػػتاساطتوي(يااستػػػمي لػػػ ياػػػائ  يتع ػػػفيانتا سػػػميعػػػفيعلالػػػويالنتا ئتػػػويالاسػػػ يا
علالػػػػويالنتاػػػػ حياستاطت تػػػػويوياسعلالػػػػوياس  نتػػػػويعػػػػفيعلااػػػػؿيالنتاػػػػ حيا  سناػػػػ ويل عػػػػ لي
اس   ػػتفيفػػميتلػػؾياسعلالػػويف ػػذايتتا ػػؼي لػػ يعتطل ػػ تي ػػؿين ػػ طيوي...يفػػتع فياس ػػمحي

ويعلالػويالنتاػ حيالاسػ يفتلامػػ يي(2)ي(ياػنااتي5ي–ي4  نتاػ حيل  ػاياسطع ػ زي   عػ لي)ي
 بياستػػػػميت نػػػػ ي لت ػػػػ يعااعػػػػ تياسنطػػػػ حيسعلااػػػػؿيالنتاػػػػ حياس  اػػػػثي  ن ػػػػ ياساطػػػػليالاػػػػ

الول يويااستػميعػفيو س ػ يتػتـيتااػتجياسا  ػمةياسلت اػتوياسطتػمةياسع نتػوي لػ يالاػبي
اسالعتػػػويوياعػػػفيوػػػ ؿينتػػػ ئ يعلالػػػويالنتاػػػ حيالاسػػػ يتع ػػػفيااػػػجياتط تا ػػػ ياسوطػػػطي

اس  ػػبيعػػفيتطػػاتليياستملت تػوياسطاتلػػويالعػػميوياافيا طػ حيعػػمةياػػنتتفيسلتػػملتبيتاػ  م
ي ملاتمياسال توي  لا فوياس يتالـيااتا فياسامتميعفياسع  لات.

                                                 
(1)

 .  113، ؿ 5223عبِؼخ اٌمبدع١خ ، اٌط١ف ٌٍطجبػخ ،  :االعظ اٌؼ١ٍّخ ٌٍزذس٠ت اٌش٠بضٟ ، ػجذ هللا حغ١ٓ اٌالِٟ    
(2)

 . 323ؿِقذس عجك روشٖ ،  :ثغط٠ٛغٟ احّذ    
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ي
  -اهمية القياسات الجسمية في االنتقاء :-2-1-7

افيسلات اػػ تياسطاػػعتويمالاايع عػػ ايا ػػ لزاايفػػمي علتػػويالنتاػػ حيوياذيذ ػػلي)عاعػػمي
لااػػػػػػػؿييييي لػػػػػػػمي(ي يافياسات اػػػػػػػ تياسطاػػػػػػػعتوياااػػػػػػػمةيعػػػػػػػفياسعاػػػػػػػمماتياستػػػػػػػميتاتعػػػػػػػمم يع

وياذ ػػػليعحػػػمليآوػػلي يافياسات اػػػ تياس منتػػػويتاػػػميمستػػؿي لػػػ يالنتاػػػ حيع ػػػؿي(1)النتاػػ ح 
طػػاؿياسطاػػـيات  حػػػتؿي نػػ حياسطاػػـياستػػػميتاػػميع عػػػويسلفػػجي   لتػػوياسعاػػػتا يفػػميطعتػػػجي

ويات ػػػػػػػػػتليييييييييييي(2)اس ا ستػػػػػػػػػ تيااألساػػػػػػػػػ بياسلت اػػػػػػػػػتوياستػػػػػػػػػميتتاػػػػػػػػػـي  ػػػػػػػػػفياألماحياسال ػػػػػػػػػمي 
 ؿيع ان تياس ن حياسطاعميس   ػتفيمالاايفا اػت يفػميانتاػ حيعحملياولي ل يانمي يت 

اسعامػػػػا تفيلت اػػػػػت ايويا ػػػػػذسؾيتلاػػػػبياسػػػػػنعطياسطاػػػػػعميعتاػػػػعن اياألطػػػػػااؿيااأل ػػػػػلاضي
ااسعاتطػػػ تياسطاػػػعتوي  إلاػػػ فوي سػػػ ياسػػػازفيااساعػػػليفػػػميعطػػػ ؿيالنتاػػػ حيمالاايفا اػػػت ي

 ػتفيففي ي علتػويانتاػ حيويا ػذسؾيتت(3) يقللت  طيذسػؾي عاػتا ياإلنطػ زياس ػمنميااسع ػ يلي
اس  بيات ا ميليتتا ؼيفاطي ل ياسعا تتبياسطاػعتوياستػميتػلت طيفػميعزااسػوياس ا ستػوي
 ؿي ل ياسا   تيفتا ياستميتل طيمذيياسعاػ تتبي ااػ  يعػجي اػضيع ػؿياسا  ػوي ػتفي
)ياسطاؿيااسازفياايطاؿيفاميفطزاحياسطاػـي  سناػ وي سػ يطػاؿياسطاػـياس لػمي..ياسػ،(اذي

ي.يي(4)اللت  طيتا  مي ل يالنتا حياسحات يسعزااسوياسلا ويااياس ا ستوي افيمذاي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

                                                 
(1)

، اٌمب٘شح ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ،  1( ط : ٚظبئف اػضبء اٌزذس٠ت اٌش٠بضٟ ) ِذخً رطج١مِٟحّذ ػٍٟ احّذ    

 . 51، ؿ 1999
(2)

 . 12، ؿ :ِقذس عجك روشٖ لبعُ حغٓ حغ١ٓ ٚ فزحٟ اٌّٙؾٙؼ    
(3)

 . 335، ؿ : اٌّقذس اٌغبثكثغط٠ٛغٟ احّذ    
(4)

 . 112، ؿ: اٌّقذس اٌغبثك فزحٟ اٌّٙؾٙؼ لبعُ حغٓ ٚ   
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  -في االنتقاء : بدنيةأهمية القدرات ال-2-1-8
ويمالااي  تػػلاايفػػمي علتػػويانتاػػ حياسعتعتػػزتفيعػػفياسلت اػػتتفيوياذي منتػػافيسلاػػملاتياس

تػوياافي يسلعاػ تتبيمن تػويتتع ػؿي  سعاػ تتبياس منت تليااػمياسعحػ ملي لػ يافياساػملاتياس
تػػويت ػػتلطياساااعػػؿياسماولتػػوي منع  نػػ ايم عػػ ايفػػمي علتػػوياوتتػػ لياسلت اػػتتفيلفياساػػملةياس

ااسو لطتػػويامػػمياسحػػ  تياسعالا ػػويعػػفيط نػػبياظػػلاؼياساتػػ ةيااساعػػؿيااس تئػػويااستل تػػوي
ي منوي  إلاػػ فوي سػػ يذسػػؾيتػػموؿياساػػملاتياس(1)عػػفيط نػػبيفوػػلي  تػػوي طػػزحياػػعفيع  ػػـا

اسلت اػػمي عػػ يت ػػتلياسػػ يذسػػؾيفاػػمياسعحػػ ملي لػػ يافيالنتاػػ حيمػػاي يا ت ػػ ؼيالنتاػػ حي
ويااسوحػػػػ ئهياس اػػػػتاساطتوياستػػػػميتتعتػػػػزي  ػػػػ ي ػػػػؿي ناػػػػ في ػػػػـيتاطت ػػػػمي منتػػػػاساػػػػملاتياس

سعع لاػػوينػػاعيعاػػتفيعػػفياس ا ستػػ تيااألساػػ بياسلت اػػتوي اتػػثيتػػت ئـيعػػجيعػػ يتتعتػػزي ػػمي
اسعطلا ػػػويعػػػجيال تحػػػ ميفػػػميي نعػػػ يتاعػػػؿي  ساحػػػاؿي لػػػ ياسنطػػػ حياتااتػػػؽياسعاػػػتات ت

اسا ػػػتيااسط ػػػميااسعػػػ ؿياسػػػذقيت ػػػذؿيعػػػجيففػػػلاميستاػػػايحػػػ ساتفيسعع لاػػػوينػػػاعيعاػػػتفيعػػػفي
ي.ي(2)اس ا ست تيااألسا بياسلت اتوي 

اتل ياس  اثيفنميعفياطؿيانتا حياسعتعتزتفيلت ات ايل ميعفيانتاػ ئ ـيعػفياتػثي
 اػػػتويوياافياسط نػػػبيااستػػػميمػػػمياػػػعويتتاػػػـي  ػػػ يطعتػػػجياألساػػػ بياسلتياس ػػػمنماسط نػػػبي

مػػذايليتػػتـيتامتػػميياتطػػاتليي  ػػ ؿيم تػػؽياليعػػفيوػػ ؿيتامتػػمياتطػػاليعاػػتا يي ػػمنماس
 نػػمياألفػػلامياعػػفي ػػـياػػتتـيانتاػػ حياسعتعتػػزتفيعػػن ـي لػػ ياػػاحي ػػملات ـيي منتػػواساػػملاتياس

وي  إلاػػ فوياسػػ يانػػميتن  ػػميعالفػػوياسا  ػػوياللت  طتػػوي ػػتفياوت ػػ لاتياساػػملاتيي منتػػواس
ااسػػذقيتاػػ  مي لػػ يالنتاػػ حياسحػػات يسعزااسػػوياسلا ػػويسعػػ يتتطل  ػػ يعػػفياساعػػؿييي منتػػواس

ويفػػ ي ػػميعػػفيعالفػػويعاػػماليمػػذاياللت ػػ طيعػػفيي منتػػواسع ػػتلؾي ػػتفيع انػػ تياساػػملاتياس
ط نبياالت  طمي  سات ا تياسطاػعتويعػفيط نػبياوػليعػفياطػؿيافيت ػافيالنتاػ حياػلتع اي

يام تا اي.ي
ي
ي
ي

                                                 
(1)

 . 111، ؿ:ِقذس عجك روشٖ  ػجذ هللا حغ١ٓ اٌالِٟ    
(2)

 122، ؿ :ِقذس عجك روشٖلبعُ حغٓ حغ١ٓ   
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 -والمقاييس عند االنتقاء : اهمية االختبارات -2-1-9
رؼذ االخزجبساد ٚاٌّمب١٠ظ ِٓ االعب١ٌت االوضش فؼب١ٌخ ٚاعزخذاِب فٟ ػ١ٍّخ رم٠ُٛ 

اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ،ٌّب ٌٙب ِٓ دٚس اعبعٟ فٟ اٌزؾخ١ـ ٚاٌزق١ٕف 

 (1ٚاٌذافؼ١خ ٚاالٔزمبء ٚاٌزٛع١ٗ ٚاالسؽبد ٚاٌزٕجؤ .)

١٠ظ رؼذ ِٓ اوضش ادٚاد اٌزم٠ُٛ اعزخذاِب اْ ٌُ رىٓ ٚ٘زا ٠ؤوذ ثبْ االخزجبساد ٚاٌّمب

 اوضش٘ب ػٍٝ االطالق .

ٚاالخزجبساد ٚاٌّمب١٠ظ ٟ٘ اٌٛع١ٍخ اٌقبدلخ ٌزحم١ك االٔزمبء اٌغ١ذ ، فٟٙ االعٍٛة 

اٌؼٍّٟ اٌّضّْٛ ٌزٛف١ش االِىبٔبد اٌجؾش٠خ اٌزٟ ٌذ٠ٙب االعزؼذاداد إٌّبعجخ ٌٍٛفٛي 

 (5اٌٝ رحم١ك االٔغبص اٌش٠بضٟ .)

ث١ذ اْ وٍّخ االخزجبس ٟ٘ اػُ ٚاؽًّ ِٓ اٌم١بط ح١ش اْ االخزجبس ٠غزٍضَ طشائك 

 (3اٌجحش اٌّخزٍفخ وبٌم١بط ٚاٌّالحظخ ٚاٌزغش٠ت .)

ٚاالخزجبس ٘ٛ اعزغبثخ اٌالػت ٌحشوبد ِٛضٛػٗ ثؾىً ِمٕٓ ٠ٚزُ رطج١مٙب ثطش٠مخ 

 (3ِؼ١ٕخ ، ٚرٌه ٌّؼشفخ ِغزٜٛ اٌالػت فٟ ِفشدٖ اٚ ِغّٛػزٗ .)

اٌجبحش اْ االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ اٌّمٕٕخ رؼطٟ حم١مخ اِىب١ٔبد اٌالػج١ٓ ِٚذٜ ٠ٚشٜ 

ِغز٠ٛبرُٙ فٟ اٌّغزمجً ِٚبع١ؤٚي ػٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ ٌٍٛفٛي اٌٝ اٌّغز٠ٛبد 

 اٌؼ١ٍب ٚرحم١ك االٔغبص .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌم١بط فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٚػٍُ إٌفظِحّذ ٔقش اٌذ٠ٓ سضٛاْ : ِحّذ حغٓ ػالٚٞ ٚ (1)

 .31، ؿ1919اٌش٠بضٟ ،اٌمب٘شح ، ِؤعغخ سٚص ا١ٌٛعف ،

،اٌمب٘شح ، داس اٌّؼبسف  اٌم١بط فٟ اٌّغبي اٌش٠بضٟاحّذ خبطش ٚػٍٟ اٌج١ه :  (5)

 .9-1،ؿ1911،

مب٘شح ،داس اٌفىش ،اٌ 1،ط1،ط اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بط فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خِحّذ فجحٟ حغب١ٔٓ : (3)

 .52، ؿ1919اٌؼشثٟ ،

،ثغذاد ،ِطجؼخ ٚصاسح اٌزشث١خ  االخزجبس ٚاٌزح١ًٍ ثىشح اٌمذَصبِش ِحغٓ ٚآخشْٚ :  (3)

 .32،ؿ1991،
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 -الخصائص الجسمية للموهوبين :-2-1-11

 

ٕ٘بن خقبئـ عغ١ّخ رحذس ػٕٙب )ر١شِبْ ( فٟ دساعزٗ ػٓ االطفبي اٌّٛ٘ٛث١ٓ 

 ِٓ اّ٘ٙب :

 

 ٛة ثقحخ عغ١ّخ ل٠ٛخ ٚرغز٠خ ع١ذح ٚالئك ثذ١ٔخ .* ٠زّزغ اٌّٛ٘

 * االطفبي اٌّٛ٘ٛث١ٓ اوضش ٚصٔب ٚطٛال ِٓ الشأُٙ .

 * ٠زفمْٛ فٟ رى٠ُٕٛٙ اٌغغّٟ ِٚؼذي إٌّٛ ٚٔؾبطُٙ اٌحشوٟ .

 * ٠ىْٛ اٌّٛ٘ٛة خب١ٌب ِٓ االضطشاثبد اٌؼقج١خ .

 (1* طبلزٗ ٌٍؼًّ ػب١ٌخ ّٖٚٔٛ اٌؼبَ عش٠غ .)

 

الٌٚٝ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌّٛ٘ٛة ٚرٙذف اٌٝ رحذ٠ذ اٌحبٌخ اٌقح١خ وّب ٚرؼذ اٌّشحٍخ ا

اٌحشو١خ اٌؼبِخ ٌٗ ثٛاعطخ اٌفحٛؿ اٌطج١خ اضبفخ اٌٝ اٌىؾف ػٓ ِغز٠ٛبد اٌقفبد 

ٚاٌخقبئـ اٌّٛسفٌٛٛع١خ ٚاٌٛظ١ف١خ ٚعّبد اٌؾخق١خ ِٚذٜ ِالئّزٙب ِغ اٌّؼب١٠ش 

ٚاٌزٟ ٠زٛلغ رٛع١ٗ ٚاٌّغزٍضِبد اٌالصِخ ٌّضاٌٚخ اٌفؼب١ٌخ اٚ اٌٍؼجخ اٌش٠بض١خ 

 (5اٌّٛ٘ٛة ا١ٌٙب ِغزمجال .)

 

٠ٚؤوذ )اٌّذاِغخ ( اْ ػ١ٍّخ اوزؾبف اٌّٛ٘ٛث١ٓ اٌؾبٍِخ ال٠ّىٓ أغبص٘ب فٟ ِحبٌٚخ 

 (3ٚاحذح فمظ ،ٌىٕٙب فٟ اٌحم١مخ رٕغض خالي ػذح ع١ٕٓ ل١ٍٍخ .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  5212،عبِؼخ اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ ، ِمذِخ فٟ اٌّٛ٘جخ ٚاٌزفٛق اٌؼمٍٟٛسٞ اٌمّؼ : ِقطفٝ ٔ (1)

 .92ؿ

 .91لبعُ حغٓ حغ١ٓ ٚفزحٟ اٌّٙؾٙؼ : ِقذس عجك روشٖ ؿ  (5)

 .251ِحّذ اٌّذاِغخ : ِقذس عجك روشٖ ؿ  (3)
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  -: *الدراسات المشابهة 2-2
 

 

 (1دراسة عبد الوهاب غازي ) 2-2-1
ي

ـــد اهـــم القياســـات الج ـــار حـــراس المرمـــ  )تحدي ـــة الختب ـــارات المهاري ســـمية واالختب
 سنة (  15- 13بأعمار الناشسين بكرة اليد 

 
 اهداف البحث -

تامتػػػميامػػػـياسات اػػػ تياسطاػػػعتوياسو حػػػوي اػػػلابياسعلعػػػ ياسن  ػػػئتفي  ػػػلةياستػػػمي -1
 انوي.ي15-13   ع لي

تامتػػميامػػـيالوت ػػ لاتياسو حػػوي  سع ػػ لاتياسال تػػويالا اػػتويساػػ لبياسعلعػػ ي -2
 انوي.ي15-ي13استمي   ع ليي  لة

 

 عينة البحث -
تـياحلي تنوياس اػثي لػ ياػلابياسعلعػ ياسن  ػئتفي  ػلةياستػميلنمتػويعمتنػوي  ػمامي

يانمتويع  ل ويفمياسمالقي.ي7ا علتيي1991ي-1989سلعااـياسلت امي
ي
 االستنتاجات  -

يتاحلتياسملااوياس يالاتنت ط تياست ستوي
طتػػػػوياسو حػػػػوي عت تػػػػلاتياسات اػػػػ تياسطاػػػػعتويوياالي:يتػػػػـيتالتػػػػؿياسعحػػػػ افوياللت  

ياتثيتـياساحؿياس ياطامي ااعؿيلئتاتويتتا ـي  ذيياسعت تلاتي.
يتلايعتا عماي طلتاوي)اس  لتع ب(ي.اعفي ـيتـيتماتلم يتماي

ي-ا ميتـيت اتليمذيياساااعؿيت اتلاياااا يا مياعتتيب:
                                                 

ػجذ اٌٛ٘بة غبصٞ : رحذ٠ذ اُ٘ اٌم١بعبد اٌغغ١ّخ ٚاالخزجبساد اٌّٙبس٠خ الخز١بس حشاط اٌّشِٝ إٌبؽئ١ٓ ثىشح .

 .1992سعبٌخ ِبعغز١ش ،و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ،عبِؼخ اٌجقشح ،عٕخ ،  12-13ا١ٌذ ثأػّبس 
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 اسا عؿياسعاتطمي -1

 اسا عؿياسطاسمي -2

 اسا عؿياسطاسمياسالامي -3

ي
  نتػػػ ي:تػػػػـيتالتػػػػؿياسعحػػػ افوياللت  طتػػػػويسعت تػػػػلاتيالوت ػػػ لاتياسع  لتػػػػوياتػػػػثيتػػػػـي

استػمياستاحؿياس ياطاميا اوي ااعؿيلئتاتويتتا ـي عت تلاتيالوت  لاتياسع  لتػوي
ااتومعتي  ذيياسملااػويوياعػفي ػـيتػـيتػماتلم يتػماتلايعتا عػماي طلتاػوي)اس ػ لتع ب(ي

 فتـياستاحؿياس يا اوي ااعؿياتا ي.

ي-ب:اساااعؿيمذيياساااعؿيت اتلاياااا يااعتتيميتـيت اتليا 
   عؿياسحمي -1

   عؿياسحميااستعلتلي -2

   عؿياستحاتبي -3

   عؿيااجيالاتاماميااستعلتلي. -4

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 دراسة سوسن هدود عبيد  2-2-2
القيمــة الكميــة لــالداء المهــاري عمــ  وفــق القياســات الجســمية و الصــفات البدنيــة )

 (لكرة الطاسرة ااء الناشسين با لمتنبؤ ف  انتق
 -اهداف البحث: -

استاػػػػػلؼي لػػػػػ يامػػػػػـياسات اػػػػػ تياسطاػػػػػعتويااسحػػػػػ  تياس منتػػػػػويااسع  لتػػػػػوياسو حػػػػػويي-1
ي  س   تفياسن  ئتفي  س لةياسط ئلةي.ي

 ن حيعات بيسلح  تياس منتويااوليسلات ا تياسطاعتويااسع  لتػوياسعانتػوي ػ س   تفيي-2
ياسن  ئتفي  س لةياسط ئلةي.ي

استالؼي ل يط تاوياسا  وي)ياسااةياالتط يي(ي تفياسعت تػلاتياسع اا ػوي)اسات اػ تيي-3
ياسطاعتويااسح  تياس منتويااسع  لتوي(ياسو حوي  س   تفياسن  ئتفي  س لةياسط ئلةي.ي

ااػػتن  طياسعاػػ ملتياستن دتػػوياسو حػػوي عالفػػويالماحياسع ػػ لقيلفػػلامياساتنػػويعػػفي -5
الاػػػػػػتنت ط تي سطاػػػػػػعتويااسحػػػػػػ  تياس منتػػػػػػويسػػػػػػمت ـوػػػػػػ ؿيتاػػػػػػمتلاتياسات اػػػػػػ تيا

يااستاحت تي.
  -:االستنتاجات 

ااتو هيفل اوي ااعؿيعفيو ؿياستالتؿياسا علميسلات ا تياسطاػعتويا ػميامعػؿيي-1
ياسا عؿياسلا جيعن  يسامـيات  ئمي  لاطي  اؿياساااعؿي.ي

لتػػوي(ي ااعػػؿيعػػفيوػػ ؿياستالتػػؿياساػػ علميس وت ػػ لاتياسع  5ااػػتو هي)ي-2
يا ميامعؿياسا عؿياسلا جيااسو عبيسامـي ت  ئ ع ي  س لاطياسعانتوي ا اؿياسا عؿي

(ي ااعػػؿيعػػفيوػػ ؿياستالتػػؿياساػػ علميسلحػػ  تياس منتػػويا ػػمي6ااػػتو هي)ي-3 -6
ي  لتيطعتا  ياذسؾيلت  ئ  ي  لاطي  اؿياسا عؿي.ي

ةي ملسػوي  لع  فياستن دي  ساملاتياسع  لتوياسعاتولحويسن  ئمياس ػلةياسطػ ئليي-4 -7
 اسات ا تياسطاعتويااسح  تياس منتوياسعاتولحو.ي

ي
ي
ي
ي
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ي
ي-اع ياستاحت تي: -8
ا تعػػػ مياسحػػػ  تياس منتػػػوي)ي  ئعػػػوياسحػػػ  تي(ياسعاػػػتومعويفػػػمياػػػاحيمػػػذييي-1 -9

ياسملااويفمي علتوياستن دي.ي
اطػػػػلاحيملااػػػػويع ػػػػ   ويسلاااعػػػػؿياسعاتولحػػػػويعػػػػفيوػػػػ ؿيااػػػػتوماـيي-2 -11

ياستماتلياسع ئؿي.ي
ي–   وياوػػػػػل يفػػػػػمياػػػػػاحياسطاانػػػػػبي)ياسن اػػػػػتوياطػػػػػلاحيملااػػػػػويع ػػػػػي-3 -11

ي.ياساظت توي(يسلعا معويفميتطاتلياس اثيااسملاا تي.ي
ي
ي
ي
ي

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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ي
  -:مدا االفادة من الدراسات السابقة  2-2-3
 

اف متياسملاا تياسا  اوياس  اثيفمياسامتميااس  تليعفياسوطااتياالطلاحاتياس ا توي
يعفيو ؿياسملاا يت نت   يااسعت اويعفي  ؿي  ا تفيا  تتينط ا  ياستميتـ  تياسا  او
يافا يسلعا تتلياسالعتوياسم تاوي.

ياسطاعتوي ياسعت تلات ياتل ت  يتامتم يفم ياسعت او ياسعن طتو ين ب يا تع م يتـ اذ
ي ي ع  ياس منتو ي)االوت  لات ياسط مز ياس لن ع  يعنظاعو يااتوماـ يااتولاجيSPSSتـ )
ياسعا ع تيالاح ئتوي.

يات اتم يع  ياتتاتييامذا يفام يسلاتنو ي  سنا و ياع  يو ياسا  اتتف يييييياسملااتتف
ياعم ي يالوت  لق يااستحعتـ يالوتت ل يفم ياسملاا ت يعف يس ات  مة اس لحو

الاتملستويفميالطلاحاتياس ا توياسعت اوي ل ياسل ـيعفياسح اتويااساتعوي
تحلي ل ياوت ؼيناعياساتنوياا ماممـياذيافياسملااويالاس ي  نتي تنت  يتا

الابيعلع ي لةياستميلنمتوياسملطوياسععت زةياسع  ل ويفمياسمالقياسالا مياع ي
ياسملااوياس  نتويف  نتي تنت  ياس   تفياسن  ئتفيسل لةياسط ئلةي.

ياسملااوي يس ذي ياسعات لتو ياسملط ت يااتولاج ي  ف يفام يذسؾ ي ف يييييييافا 
ياسا  ياسملااو يااف ياسا  اتتف ياسملااتتف يو ؼ ياسن اتو ل  يتن است ييييييستو

ياس منتوي ل يو ؼياسملااويالاس ياستميتن استياسن اتوياسع  لتوي.
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  -منهجية البحث واجراءاته الميدانية : -3
  -منهج البحث : 3-1

يعتمػػػػتيارتيػػػػج ياصمػػػػي مياص ػػػػثيايعػػػػػحيماػػػػجؿياص ثػػػػ ياصع مػػػػحيصثػػػػؿياصم ػػػػػج ؿي
ي جالسجسيع ىيط يعةياصم   ةييفس جيص و وؿياصىياصثقيقةيواص  ؼيعي جي.

يهوي))اصط يؽياصمػدتيياصػىياص ػتؼياصمط ػو ياويهػوياصرػيطيميػ ياصم  ػحياصػ يعجصمي مي
ي(1ي تياص ث يمفي تايتهيثتىياصي جيةيق تياصو وؿياصىييتج ميمعييةي((.)

يص اياعتمتياص جث ياصمي مياصو فحي جالس و ياصمسثحيصمال متهياهتاؼياص ث ي.
ي
  -عينة البحث : 3-2

افيثسػػفيارتيػػج ياصعييػػةيسػػيق ؿيمػػفيارطػػجمياصمعجييػػةيممػػجييعػػ  ي ػػثةياص يجيػػج ي
جصعييةيهحي))ياصا مياص يييمثؿياصماتمػعياال ػؿياويوتقت جيواصممث ةيصماتمعياص ث ي،يع

ي(2االيمو جياص يييا يياص جث يمامؿيمثو يعم هي((.)
(يتػػػـيتثتيػػػتيماتمػػػعي3و مػػػجيافياصعييػػػةيهػػػحي))ياػػػ ميمػػػفي ػػػؿياوي عػػػ يمػػػفياميػػػعي((.)

اص ثػػػ ي ػػػجصالع يفياصموهػػػو يفيص  يػػػجمميو ا رياص ػػػ ج يواص يجضػػػةيمػػػفياصمسػػػا يفيضػػػمفي
 يمثجعظج يع اقيةي.يتػـيارتيػج يعييػةياص ثػ يصموهػو حي ػ رياصيػتياصم ا  ياصتت ي يةيصثال
%يمفيماتمػعياص ثػ يي66,6 جصط يقةياصعمتيةيواص يفييمث وفييس ةيعحيمثجعظةيتيجصىي

ي.
ي
ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
،ياصمو ػػػػؿي،مط عػػػػةياجمعػػػػةياصمو ػػػػؿيياال ػػػػوؿيعػػػػحياص ثػػػػ ياصع مػػػػح:يمثمػػػػتيا هػػػػ ياصسػػػػمجؾيوارػػػػ وفي (1)

 .42،ص1981،

،صي1991واصي ػػػ يي:ي غػػػتاتي،تا ياصث مػػػةيص ط جعػػػةيط ا ػػػؽياص ثػػػ ياصع مػػػحيوميجهاػػػهوايػػػهيمثاػػػو ي:ي (2)
181. 

،عمػػجفي،اصػػتا ياصع ميػػةييطػػ ؽيوميػػجهمياص ثػػ ياصع مػػحيعػػحياصت  يػػةياص يجضػػيةمػػ وافيع ػػتياصمايػػتيا ػػ اهيـي:ي (3)
ي.65،صيي2112ص ي  يواصتو يعي،ي
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ي
  -وسائل البحث واالجهزة واالدوات المستخدمة : 3-3
  -الوسائل البحثية :3-3-1

ياصم جت يواصم ااعياصع  يةيواالاي يةي.ي -1
يةيااليت يي ياصتوصيةي.ي    -2
ي.ييج االرت ج ا يواصقيجس -3
ي.ي*معياصر  امي ويياالرت جصياصمقج ال ياص ر يةي -4
ي-أست جيهيص أيياصر  اميواصمرت يفيثوؿيتثتيتي: -5

ي.يي**ياصمعييةي   رياصيتيياصقيجسج ياصاسمية -يأ
ي.يي***ياص تييةيم ويج يوارت ج ا ياصقت ا يي- ي

 
  -:االجهزة واالدوات المستخدمة  3-3-2

ياصيوعي.يواصطوؿيمي افيط حيصقيجسيو فياصاسـي -1
 صقيجسياع ا ي ع ياا امياصاسـي.يي  يطيمت ي -2

 قيجسيأطواؿي ع يأا امياصاسـي.ي  يطي -3

 (ي.يي1عتتي)يي Pinteum 4 م يوت ييوعي -4

 (ي.يي1عتتي)ي ENKO  KK 402ثجس ةياص ت وييةييتويةييوعي -5

 (ي.يي2سجعةيتوقي ياص ت وييةيعتتي) -6

يسيت اةيث ا رياصاوي.يمث ا ي   قحيصقيج -7
 ػػػ يطيقيػػػجسييسػػػياحيمػػػ فيميػػػ يقج ػػػؿيصالطجصػػػةيصقيػػػجسياالطػػػواؿيواصمثيطػػػج ي -8

 (يسـي.ي1(يـيوع  ي)يي5 طوؿي)ي

 .يي وارص -9

                                                 
*
ٔيحًٕد تى يمبثهخ كم يٍ االاسبترح ,كًبل ػبزف, ٔسؼد يحسٍ ,ٔػجد انْٕبة غبشي د انخصيٍخ  انًمبثال   

 انؼكٍهً فٍجبيؼخ ثغداد ٔانًدزثٍٍ انسٍد لتٍجخ احًد ,ٔسؼدٌٔ ػجد انسضب يدزثٍٍ يُتصجبد ٔطٍُخ 

. 
**

 ( .1ٌُظس انًهحك )   
***

 ( .1ٌُظس انًهحك )   
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ي(ي.2)يم ط ةعتت-11
ي(ي.يي1عتتي)يمـ811  ريط يةي و فيي-11
ي(ي.5قوا ـيعتتي)ي-12
ي.ي(1عتت)ي جع ري-13

ي
ي
  -إجراءات البحث : 3-4
ي

  -:والقدرات البدنية الجسمية  تحديد القياسات 3-4-1
)اصقيجسػػػج يمػػػفيااػػػؿياصتعػػػ ؼيع ػػػىيم ويػػػج ياصمو ػػػ ا ياصمعييػػػةيعػػػحيهػػػ  ياصت اسػػػةي

ياصاسميةيواصقت ا ياص تييةي(اصتحيت  اياليتقجمياصالع يفياصموهو يفي   رياصيتي.
قػػجـياص جثػػ ي عم يػػةيمسػػايوامػػعياصعتيػػتيمػػفياصم ػػجت يواصم ااػػعياصع ميػػةيواصت اسػػج ي

ارتيػػػػج ياصقيجسػػػػج ياصاسػػػػميةيواصقػػػػت ا ياص تييػػػػةيثػػػػـيطػػػػ  ياسػػػػتمج ريياصسػػػػج قةيصغػػػػ  
ياالست يجفي)*(ع ىيا امياصر  اميعحيماجؿياصت  يةياص يجضيةيو  رياصيتي.

و عػػػتيامػػػعياالسػػػتمج ا يوتفػػػ غياص يجيػػػج يثػػػتت ياهػػػـياصقيجسػػػج ياصاسػػػميةيواصقػػػت ا ي
ع ػىيوعػؽيا امياص تييةيواصتحيتمثػؿياصمد ػ يعػحيايتقػجمياصالعػ ياصموهػو ي  ػ رياصيػتيوي

(ير يػػػػ اي)**(يوثسػػػػ ياالهميػػػػةياصيسػػػػ يةياصتػػػػحيتػػػػـياثتسػػػػج  جيص ػػػػؿيقيػػػػجسيمػػػػفي13)
،الفيي)***(%(51اصقيجسػػػػج يواصقػػػػت ا ياصتػػػػحيثققػػػػ ياهميػػػػةييسػػػػ يةيالتقػػػػؿيعػػػػفي)

ص مد ػػػػ ا ي))ص  جثػػػ ياصثػػػؽيعػػػػحيارتيػػػج ياصيسػػػػ ةياصتػػػحيي اهػػػػجيميجسػػػ ةيعػػػػفيارتيػػػج  ي
ييييييييييييييييييييييييييي(.2,3(و مجيموضايعحياصاتاوؿي)1(()

ي
ي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ي(1)*(يم ثؽي قـي)

ي(2)**(يم ثؽي قـي)
ي(3)***(يم ثؽي قـ)ي

ي.367-366متيي  ياصتيفي ضوافي:يم ت يس ؽي    ي،صمثمتيثسفيعالوييومث (1)
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ي
 (1جدول )

راء ال  والقدرات البدنية التي اعدتمؤشرات القياسات الجسمية استمارة استبيان 
 الخبراء والمختصين

 

 

ٌيهح أ   انمٍبسبد د

 ال

      

 د

ٌيهح أ  انمٍبسبد

 ال

  يحٍظ انسبق 65  انسٍ )انؼًس انصيًُ ( 1

  ظ انسلجخ يحٍ 66  انٕشٌ 6

  ػسض انًُكجٍٍ  62  ازتفبع انجسى  3

ازتفبع انجسى ٔانرزاػٍٍ  4

 ػبنٍب 

  ػسض انًسفك 62 

  ػسض زسغ انٍد  65  ازتفبع انجسى اسفم انسسح 5

ازتفبع انًدٔز االكجس  6

 )انسجم (

  ػسض زؤٔض يخظ انٍد  36 

  ػسض انحٕض  31  ازتفبع شك انسكجخ 2

  ػسض انسكجخ  36  ازتفبع انسبق  2

  ػسض انكؼجٍٍ )االَسً( 33  ازتفبع انكؼت  5

  ػسض انكؼجٍٍ )انٕحخً( 34  طٕل انرزاع  16

     طٕل انؼضد  11

     طٕل انسبػد 16

     طٕل انٍد )يحٕزػسضً( 13

     طٕل انمدو  14

     يحٍظ انؼضد )اَجسبطً( 15

     يحٍظ انؼضد )اَمجبضً( 16

      يحٍظ انسبػد 12

 يحٍظ زٔؤض يش 12

 ط انٍد 

    

     يحٍظ يُتيف يخظ انٍد  15

     يحٍظ زسغ انٍد  66

     يحٍظ انيدز )شٍٓك( 61

     يحٍظ انيدز )شفٍس( 66

     يحٍظ انٕسظ  63

     يحٍظ انفصر 64
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ي
ي

ي(2اتوؿي)
ييمثؿياالهميةياصيس يةيص قيجسج ياصاسميةي

اصت اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةيياصقيجسج ياصاسميةيي 
ياص  يةي

االهميػػػػػػػػػػػػػػػػػةي

ياصيس يةي%

اصقيجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج يياصت تي 
ياصمست عتر

يي3ي92,3ي12ياصسفي)اصعم ياص ميح(يي1
يي5ي84,6ي11ياصو فيي2
يي1ي111ي13يطوؿياصاسـيي3
طػػػػػػػػػوؿياصاسػػػػػػػػػـيواصػػػػػػػػػ  اعيفيي4

يعجصيجي
يي8ي61,5ي8

ي×ي-ي38,4ي5يطوؿياصاسـياسفؿياصس  ي5
يي14ي53,8ي7يطوؿياص اؿيي6
ي×ي-ي-ي1يطوؿي ؽياص   ةيي7
يي15ي53,8ي7يطوؿياصسجؽيي8
ي×ي-ي7,6ي1يطوؿياص ع يي9

يي2ي111ي13يطوؿياص  اعيي11
يي16ي53,8ي7يطوؿياصعضتي11
يي17ي53,8ي7يطوؿياصسجعتيي12
يي9ي61,5ي8يطوؿياصيتيمثو يع ضحي13
ي×ي-ي15,3ي2يطوؿياصقتـيي14
يي18ي53,8ي7يمثيطياصعضتياي سجطحي15
يي19ي53,8ي7يمثيطياصعضتيايق جضحي16
يي11ي61,5ي8يمثيطيياصسجعتيي17
ي×ي-ي46,1ي6يمثيطي دوسيم طياصيتي18
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يي11ي61,5ي8يمثيطيميت ؼيم طياصيتيي19
يي6ي69,2ي9يمثيطي سغياصيتيي21
يي12ي61,5ي8يمثيطياص ت ي  يؽي21
ي×ي-ي46,1ي6يمثيطياص ت ي عي يي22
يي21ي53,8ي7يمثيطياصوسطيي23
يي4ي92,3ي12يمثيطياصفر يي24
يي13ي61,5ي8يصسجؽمثيطياي25
ي×ي-ي23,1ي3يمثيطياص ق ةيي26
يي7ي69,2ي9يع  ياصمي  يفيي27
ي×ي-ي46,1ي6يع  ي سغياصيتيي28
يي21ي53,8ي7يع  ي دوسيم طياصيتيي29
يي22ي53,8ي7يع  ياصثو ي31
ي×ي-ي46,1ي6يع  ياصم عؽي31
ي×ي-ي31,7ي4يع  ياص   ةيي32
ي×ي-ي15,3ي2يع  ياص ع يفيااليسحي33
ي×ي-ي23,1ي3يص ع يفياصوث حيع  ياي34
ي
ي

ي
(ييافيعػػتتياصقيجسػػج ياصاسػػميةياصم  ػػثةيص تط يػػؽيقػػتي  ػػغيييي2يت ػػيفيمػػفياصاػػتوؿي)

(يقيجسًجياسميًجيصث ػوص جيع ػىي12(يقيجسًجياسميًجي،يو صؾي عتيافيتـياست عجتي)22)
،يوعيػػػتي صػػػؾيأسػػػف  ي%ي(ييي51يسػػػ ةيم ويػػػةياقػػػؿيمػػػفياصيسػػػ يةياصم ويػػػةياصمقػػػ  ري)ي

ييي-تثتيتياصقيجسج ياصاسميةيو مجييجتحي:اصيتج ميعفي
ياصو في.يياصعم ياص ميحيويقيجس -
 (يقيجسج يتمثؿياألطواؿي.ي8) -
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 (يقيجسج يتمثؿياألع ا ي.ي3) -

ي(يقيجسج يتمثؿياصمثيطج ي.ي9) -
  -: بدنيةتحديد مكونات واختبارات القدرات ال 3-4-2

فيرالص ػجيتمػميمفيااؿياالقت جتي جصوقػ يواصا ػتيواصمػجؿيتػـيت ػميـياسػتمج رييػتـيمػ
وارت ج ات ػػجيمعػػًجي،يمتضػػميةياالرت ػػج ا ياصتػػحيعي ػػجيم اعػػجريي ويػػج ياصقػػت ا ياص تييػػةم

ثيػػػػ يتػػػػواع يعوامػػػػؿياصتقيػػػػيفي–عػػػػترياعت ػػػػج ا يمي ػػػػجي)يتيوع ػػػػجي،يسػػػػ وصةيتيفيػػػػ هجي
واصمتمث ةي ػي)ياص تؽي،ياصث ج ي،ياصموضػوعيةي(يو جالضػجعةياصػىي صػؾيم اعػجريتػوعي ي

 ياييػػػػًجيواص ػػػػػجثثوفياالرػػػػ وفيمسػػػػتق اًليمػػػػفياسػػػػػترتام جياالم جييػػػػج يصيػػػػتم فياص جثػػػػ
 سػػػ وصةي،يويضػػػجؼياصػػػىي صػػػؾي ػػػموصيةياصقيجسػػػج يواالرت ػػػج ا يع ػػػىياميػػػعيااػػػ امي

اهميػػةييااصاسػػـي،يوعيػػتهجيتػػـياسػػتطالعيا امييفػػسياصر ػػ اميواصمرت ػػيفياصػػ يفيثػػتتوي
يػج ياصقيجسج ياصاسميةيو جالعتمجتيع ىييفسيقيمةياصيسػ ةياصم ويػةيتػـيتثتيػتيياصم وي

ي(.4وتـيق وص جيو مجيم يفي صؾيعحياصاتوؿي)ي تييةواالرت ج ا ياص
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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ي
ي

 (4الجدول )
ة حسب االهمية النسبية والنسبة ول مكونات واختبارات القدرات البدنييبين قب

 المئوية بأتفاق اراء الخبراء والمختصين
قبوووووووووووووول 
 الترشيح 

النسووووووووبة 
 المئوية 

االهميووووووة 
 النسبية 

قبووووووووووووووووووووول  ت ية القدرات البدناختبارات 
 الترشيح 

النسوووووووبة 
 المئوية

االهميوووووووة 
 النسبية 

مكونوووووووووووووات 
القوووووووووووووودرات 

 الحركية 

 ت

 نعم ال نعم ال

ي√  ي  1 مفياصث ج يموتياصوث ياصع 112 71%
 

ي
 

اصقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري 
 االيفاج ية

ي
1 

ي ي  2 ي(ثج21ثيحيومتياص   تيفي) 83 51.9% 
ي
√ 

ي
ي
91.6% 

ي
ي
145 

اصقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري
اصمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري

  جصس عة

ي
ي
2 

ي√  ي  3 (يـيمفياص تايةياصعجصيةي31   ي) 95 59.4%
ي
 

ي
ي
 

ي128
ي

 

اصسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عةي
يااليتقجصيةي

ي
 

ي3
 

ي√  ي  4 (يـيمفياص تايةياصعجصيةي541   ي) 86 53.8%
ي
√ 

ي
ي
78.1% 

ي
ي
125 

اصتثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي
)اصمطجوصػػػػػػػةي

 ي(

ي4
 

ي 5 (يـيمفياص تايةياصعجصيةي151   ي)    
ي
 

ي 
ي

 

ي
 

مطجوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي
ي عةياصس

ي5
 

ي    6 ثيحياصا عيصالمجـيمفياصوقوؼي 92 57.5% √ 
 

ياصم وية
 

ي6
 

ي  7    ياص   اؾ 89 55.6% √ 
 

ي
 

 7 اص  جعة 

ي86 53.8% √  (يمػػػػػػـيال عػػػػػػتي811 مػػػػػػحي ػػػػػػ ريط يػػػػػػةي)
 مسجعةي

ي8 ي/  اصقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري 126 78.8%
 اصق وىي

8 

ي(يثج91ت يحيعتتيصمتري) 86 53.8% √  ي9 اصقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري    
اصمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري
  جصمطجوصةي

9 
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ي
اصم  ػػثةيص تط يػػؽي،يي(يافيعػػتتيم ويػػج ياصقػػت ا ياص تييػػةي4وؿي)يت ػػيفيمػػفياصاػػت

(ي%يمػفيمامػوعياصم ويػج ي111أ يتمثؿيعػتتياصم ويػج ياصم  ػثةيص تط يػؽييسػ ةي)
(ي9اص  يةي،يويت يفيايضًجيمفياصاتوؿييفسهيافيعتتياالرت ج ا ياصم  ػثةيص تط يػؽي)

 موهو يفي   رياصيتي.ا يتمثؿياصقت ا ياص تييةياصرج ةي جصارت ج ي

ي
  -ية :بدنشروط تنفيذ القياسات الجسمية واختبارات القدرات ال 3-5
  -شروط تنفيذ القياسات الجسمية : 3-5-1

مػػفيااػػؿيياػػج يتمثيػػؿياصقيجسػػج ياصاسػػميةيواصث ػػوؿيع ػػىي يجيػػج يتقيقػػةيال ػػتيمػػفي
ي-:(1)م اعجريمست  مج ييتط  يااليت ج ياصي جيعيتيتيفي ياصقيجسج ي ياج يوهح

ياتامياصقيجسج ي ط يقةيموثتري.ي -
 اا امياصقيجسج يعحيتوقي ييومحيموثتي.ي -

 تيفي ياصقيجسياالوؿيواصثجيحي جالتوا ييفس جي.ي -

 ا تتامي و  يعيتياا امياصقيجسي.ي -

 عتـياا اميأييتت ي ي يجضحيق ؿياا امياصقيجسج ي.ي -

 عتـيتيجوؿيأييم اميق ؿياا امياصقيجسج ي.ي -

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

                                                 
 . 665, ص ييدز سجك ذكسٌِٕسف   لبسى حسٍ حسٍٍ ٔفتحً انًٓخٓش   (1)
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  -: بدنية يذ اختبارات القدرات الشروط تنف 3-5-2
ييت جيضمفيه اياصم ث ي ثي يمػفياص ػ وطياصوااػ يتواع هػجيعيػتيتيفيػ ياالرت ػج ا ي

،يو صػػػؾيمػػػفيااػػػؿياصث ػػػوؿيع ػػػىييتػػػج ميتقيقػػػةيومػػػفيهػػػ  ييص عييػػػةصتعػػػتتهجيوصمال مت ػػػجي
ييي-:ي(1)اص  وط

يوضو يتع يمج ياالرت ج ا يوع ـيسيجقج ياا ا  جيمفيق ؿيعييةياص ث ي.ي -يأ
يص تيفي ي،يأيي معيىيمتىيميجس ةياصمترياص مييةياصمثتتريي-ي  ياصوق ياصالـ 

يصالرت ج ياصواثتي،يواالرت ج ا ي  ؿي.يييييي
تػػػػوع ياالم جيػػػػج ياصمط و ػػػػةي،يمػػػػفيثيػػػػ يميجسػػػػ ةياالمػػػػج فياصمثػػػػتتريالاػػػػ اميي–جي

االرت ج ا يع ي جيواصا تياصم  وؿيعحياصتيظيـيواالتا ريواصتسايؿي،يعضاًليعػفيتػوع ي
يالا  ريواالتوا ياصميجس ةيصالرت ج يو فجيةياصمسجعتيفي.يا

يمتىيتاععيةيوثسفياستاج ةياصمرت  يفي)ياصمفثو يفي(يصالرت ج ي.يي–تي
ي
  -التجربة االستطالعية : 3-6

مػػػػفيااػػػػؿيمع عػػػػةياص ػػػػو رياالوصيػػػػةيص ي  يػػػػةي)ياسجسػػػػيج ي(ياصتا  ػػػػةياص  يسػػػػةي،ي
ص  ػػؼيعػػفياهػػـيما يػػج ياصعمػػؿيومع عػػةي ػػالثيةياالتوا يواالا ػػ رياصمسػػترتمةيوا

مفيرػالؿياالسػ و ياصتط يقػحياالمثػؿيمثػجواًليتع يػ ياالياج يػج يومعجصاػةياصسػ  يج ي
عيػػتيتيفيػػ يما يػػج ياص ثػػ ي ػػجفيالي ػػتيمػػفيااػػ اميتا  ػػةياسػػتطالعيةيعع يػػةي،يعػػ في
اصتا  ةياالستطالعيةيهحي"يتا  ةيم ػغ ريم ػج  ةيص تا  ػةياصثقيقيػةي)ياالسجسػيةي(ي

ي.ي(2)"
ـياص جث ي جا امياصتا  ةياالسػتطالعيةيع ػىيماموعػةيمػفياصعييػةيص وقػوؼيص ايقج

ع ػػىياص ػػعو ج ياصتػػحيتوااػػهياص جثػػ ياثيػػجميتجتيػػةياصتا  ػػةيومع عػػةيمػػتىي ػػالثيةي
ياالا  ريواالتوا ياصمسترتمةي.

ي
ي

                                                 
 . 55, ص  ييدز سجك ذكسِيحًد جبسى انٍبسسي    (1)
(2)

 . 24, ص 6666ثغداد , داز انكتت نهطجبػخ ٔانُخس ,    انجحج انؼهًً ٔيُبْجخ ,ٔجٍّ يحجٕة    
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  -التجربة الرئيسية : 3-8
 يا ػػػػت ييتػػػػج مياصتا  ػػػػةياالسػػػػتطالعيةي ػػػػالثيةياصقيجسػػػػج يواالرت ػػػػج ا عػػػػتيافي

جياص ػػ وطيواصموا ػػفج ياصع ميػػةيومال مت ػػجيصعييػػةياص ثػػ ي،صػػ ايقػػجـياص جثػػ يوتضػػمي 
 ت ي ػػػػةياالتوا يواالا ػػػػ رياصرج ػػػػةي جصقيجسػػػػج يواالرت ػػػػج ا ياص تييػػػػةيوت  يػػػػغياصعييػػػػةي
واص ػػجت ياصمسػػجعتيتم يػػتايصتيفيػػ ياصقيجسػػج يواالرت ػػج ا ياصم  ػػثةيواصتػػحيتػػـيتط يق ػػجي

ع ػػػىيوعػػػؽياصت تيػػػ يي25/3/2112وصغجيػػػةيي2112/ي15/3ع ػػػىياصعييػػػةيص فتػػػ ريمػػػفي
ياصمثتتي.

ي
ي

  -الوسائل االحصائية : 3-9
     )*(

 

ياصوسطياصثسج حي:يي-1
يمميسييييييييييييييييييييييي

يسي=يييييييي
يفيييييييييييييييييييييييييي

ي
يي-االيث اؼياصمعيج يي:ي-2

ييي2سي(ي–ممي)يسييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييييعي=ييييييييييييي

يفيييييييييييييييييييييييييييييييي
ي
ييي-معجمؿياال ت جطيي)ي ي سوفي(:ي-3

                                                 
(*)

 انمٕاٍٍَ يستُدح انى ييدز     

, انٕزاق  1, ط بئٍخ فً يجبالد انجحٕث انتسثٌٕخاالسبنٍت االحي يحًد جبسى انٍبسسي ٔيسٔاٌ ػجد انًجٍد      

  626,  652,  25,   121,  132, ص  6661نهُخس ٔانتٕشٌغ , 
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يمميسيمميصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يي–مميسيصيييييييييييييييييييييييي

يفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ي ي=ي

ي2)يمميص(ييييييييييييييييييييييي2)يمميسي(ييييييييييييييييييييييييي

ي-يي2مميصيييييييييييييييييييييييي-ي2مميسييييييييييييي
يفيييييييييييييييييييييييييييييييفيييييييييييييييييييييييييييييي

ي
ييي-اصرط ياصمعيج يي:ي-4

يعيييييييييييييييييييييييييييييي
يعيسيي=ييييييييييي

يفييييييييييييييييييييييييييييي
ييي-(يصعييتيفيمستق تيفي:ييtارت ج ي)يي-5

ييي2سيي-يي1سييييييييييييييييييييييييييييييييييي
Tيي(tي=يي)ي

ي1ييييييييي1(يييييييي1ي–ي2)يفي2(ي+يعي1ي–ي1)يفيي2عيييييييييييييييي
ي2فيييييي1فييييييييييييييييي2يي-يي2+ييفي1فيييييييييييييييييييييييي

ي

يسيييييييي-سيييييييييييييييييييييييييييييييييي(ي*)
يي51+يي11×ياصت اةياصمعيج يياصتج يةيي=يييييييييييييييييييييييي-1

يعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ياصتف طاي=ي2
يمعجتصةياصوسطياصمو وفي:يي-3

يسيفيويفيي-----+يي4وي4+يسيي3وي3+يسي2وي2+يسي1وي1سييييييييييي
                                                 

*
 (  انمٕاٍٍَ يستُدح انى ييدز  ( 

انتطجٍمبد االحيبئٍخ ٔاستصداو انحبسٕة فً ثحٕث انتسثٍخ ٔدٌغ ٌبسٍٍ انتكسٌتً ٔحسٍ يحًد ػجد انؼجٍدي   

 .163,  646,  165,  125, ص 1555كتت نهطجبػخ ٔانُخس , , انًٕصم , داز ان انسٌبضٍخ
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يسي=ي
يويفيي------------ي4+يوي3+يوي2+يوي1ويييييييييييييييي

ي
يفييييييييييييييفييييييييييييييييييييييييي

ي1ػػػػػييي+ييػػػػػي+يييييييييييييييييييييي
يي2يييييييييييييي2ييييييييييييييييييييييييي

ياصوسيطيي=يػػػػػػػػػػػػػػػػػػي-4
ي2يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ي
ي

يي)*(
يمعجمؿياالصتواميي-1

ياصوسيطي(يي–)ياصوسطياصثسج حيي3ييييييييييييييييييي
ي=ييييييييييييي

يااليث اؼياصمعيج ييييييييييييييييييييييييييي
ي

ياصا مييييييييييييييييييييييييييييي
ييي111×اصيس ةياصم ويةي=ييييييييييييييييييييييييي-2

ياص ؿييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ي(ييييSPSSاصتث يؿياصعجم حيي  سترتاـييظجـي) -
(statistical package for social sciencesييي)ي

يييي)**(
يماموعةياصقيـياصعيييةياصتحيت يتيعفياصواثتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

                                                 
(*)

 انمٕاًَ يستُدح انى ييدز     

,  6666, ػًبٌ , داز انٍبشٔزي انؼهًٍخ نهُخس ٔانتٕشٌغ ,  1, ط انطسق االحيبئٍخ يحًد صجحً اثٕ صبنح   

 . 362,  113ص
(**)

 جدٍَخ الَتمبء انُبشئٍٍ ثؼىيحًد جبسى انٍبسسي   ثُبء ٔتمٍٍُ ثطبزٌخ اختجبز نهٍبلخ ان   

 . 131,136,126, ص 1555( سُخ , اطسٔحخ دكتٕزاِ , جبيؼخ ثغداد , كهٍخ انتسثٍخ انسٌبضٍخ , 16-16ز ) 
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ياصت جيفياالامجصحياصمفس ي=ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي-1
يعتتياصقيـياصعيييةييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ياصقيمةياصعيييةيص عجمؿييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ياالهميةياصيس يةيص عجمؿي=يػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي-2

يماموعياصقيـياصعيييةيص عوامؿييييييييييييييييييييييييييييييييي
يي

يعتتياالع اتياص يفيص ـييفسياصت اةي2/يي1عتتياالع اتيتث ياصت اةياصرجـي+يييييييييييييييييييييييييييييي
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ×يي111اص ت ةياصم يييةي=يي-3

يييييي
يييييييييييييييييييييياصعتتياص  حيصالع اتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  -عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها : -4
  -عرض النتائج : 4-1

اتل تع نننم  لمنننجل عنننالننننج ل تي نننالحل ت نننهل ننن ل تيذنننقالن   نننال  ننن ل ي  ننن ل ت  ا ننن
 لمنننجل  نننال لنننج  ل ت  يننن ل لبل ننن لمنننجلعجلي ننن جلمننن  ل ت ق  ننن لق خ  ننناج تل ت ننن ج تل ت  ي ننن

 لنج  ل ت  ين ل ال(لضنمجل يعنا ل تط   هلق ت جقل ن جل تمعمنقن  جل تم  ا ين للل ت   نالق تن ي
قمنجل عنالننج ل تي نالحلق  م م نالن نعلمع من ل ت ين للق ن ت لللت مؤشج تل تم ي ن ل 

كنناجلب نن لمننجلنننج لي ننالحل لننج  ل ت  ينن ل تمي خ نن لضننمجلكننالمننجل ت  ا نناتل تع ننم  ل
(ل0.5. ل لمج ن ننناذل ننن ت ل  ننن خ   ل ت  ج نننبلت)ج نننا ل ي ننن  لل  ي نننق خ  ننناج تل ت ننن ج تل ت

للل- ت مال بيذالهلن علقلقل تخطق تل ت ات  ل:ت    ال
  -عرض نتائج القياسات الجسمية : 4-1-1

 نن ل تيذننقالن ننعلي ننالحلمؤشننج تل ت  ا نناتل تع ننم  لق تم ضننمي ل نن  ل بق نناطل
 تي نننا هلق بييج لننناتل تم  اج ننن ل ل ننن ل تيذنننقالن نننعل تخطننن ل تم  ننناج لق تننن  ل ؤشنننجلل

  اذلتمع منن ل ت ينن لق ت ننهلت ننال رم نن لك  ننج لمننجلمنن  ل مل ننال ت  ينن ل تمي خ نن ل ملنن )ذلذننا
ي نن ل ذنن  جل تيكنن لتمننال ذنن قلن ننعلمع منن ل ت ينن ل لقكنن ت ل نن ل تيذننقالن ننعل نن  ل

ت   كنن لنننجلمنن  ل ت ق  نن ل تط   ننهللق ت  ننجط ل تق نن طل ل نن لم جلنن ل ت نن  لم امننال بت ننق  
 تنننن ل نننن لبلننننج  ل ت  ينننن ل تمي خ نننن ل  نننن ل ي  نننن رالت   ا نننناتل تع ننننم  ل لق ابضننننال ل تننننعل

 تيذننننقالن ننننعل نننن  ل ت نننن ج ل ت م   نننن لبلننننج  ل ت  ينننن ل تمي خ نننن لمننننجل ت م نننن ل نننن جل يعننننا ل
 تمعمننقن  جل تم  ا ينن للل تمعمقننن ل ت   ننال ل تمعمقننن ل تنن ي ال(للننهل يعننا ر لت   ا نناتل

ل(ل0لل6(لقلل5 تع م  لقكمال  جل ت لضمجل تع قت جلل
ال بت ننق  لميخ ضنن ل  ل(للعجل نن  ل تخطنن ل تم  نناج لقم امنن5   نن جلمننجل تعنن قالل

(لق جل ال233(لق ن  ل تخطن ل تم  ناج ل قجللل1 ج قيتل   لم امنال بت نق  ل قجلللل ل
 يخ نا ل ت ن  ل تننعلشنملل يمننال ن الن ننعلذني ل مل ننال ت  ين ل تمي خ نن لتمع من ل ت ينن ل

قذنن)ي  ل بخ  نناج تل  ننال ت ننام هلمننجلعايننبلقي ننجلعخ  اجرننالقميا نن   البعننج  ل ت ي
مج  للقن علمن  ل ت ق  ن ل تط   نهلبيعنا ل بلنج  لت   ا ناتل تع نم  لمنجلتمج ي   ل ت 

عايننبل خننجلقن ننعل ت ننق تهل  ل جلفل ت  نن للننهل نن  ل تخطننال تم  نناج ل ؤكنن لميا نن  ليعنن ل
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 لفلق جل ال(1ل ت  ينننن ل تمي خ نننن لت  ي  ننننال ت ننننام هلقذنننني ل مل   ننننالت مع منننن ل تمنننن جق ف
علي ننننجل خ  ننناجل ت  ينننن لقذنننن) ل يخ نننا لم امننننال بت ننننق  ل تنننعلشننننمللايمننننال ننن الن نننن

 ل ابضال ل تعل يهلفلك منال   نجبل بت نق  لمنجل تذن جل(2ل بخ  اج تلتمج ي  ال ت مج  لف
ل0للل(3لكاجل ت ق   ل ن   ت اذلف

(ل تمي ننق  لت  نن ج ل ت م   نن ل نن جللt(ل   نن جل نن جل نن  للل6 مننالمننجلخنن)العنن قالل
(ل تع قت ننننن لق ت اتلننننن لللللللللtمننننن للل تمعمنننننقن  جل ت   نننننالق تننننن ي الكاينننننتلنات ننننن لق ك نننننجلمنننننجل  

(لممنال ن الن نعل ت بتن ل تم يق ن ل3.5.(لقم  ق ل بتن لل18(لني ل جع ليج  لل231ل
ت  م نننن ل نننن جل تمعمننننقن  جل تم  ا ينننن للل ت   ننننالق تنننن ي ال(ل ل  ل يننننهلفلك مننننالكايننننتل ت  منننن ل

 ت م   ن ل تمي ق  ل ك جلمجل تع قت  لكايتلرياتن للنجققلم يق ن ل شن جلت ن ج ل بخ  ناجل
لل(1ل قل ت  ج    لف

ل
ل
ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 211، صيصدز ظبك ذكسِ يحًد جاظى انياظسي :   (1)
(2)

 . 211، ص: انًصدز انعابكيحًد جاظى انياظسي    
(3)

،  : االحصاء انىصفي االظخدالني في يجاالث وبحىد انخسبيت انبدَيت وانسياضيتيسواٌ عبد انًجيد ابساهيى    

 فكس عًاٌ ، داز ان

 . 773، ص 1222نهطباعت وانُشس وانخىشيع ،       
(1)

    WWW . lraqacad . org .  
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 (5الجدول )
يبين االوساط الحسابية والوسيط واالنحرافات واالخطاء المعيارية ومعامل االلتواء 

  لمقياسات الجسمية
الخطا  القياسات الجسمية ت

 المعياري
 (-)ع س

الوسط 
 الحسابي

 )   س   (

االنحراف  الوسيط
 المعياري ) ع (

معامل 
 ءااللتوا

 طحتفم

 3,318 - 3,316- 1,30 14 14,15 0,,3 العمر 1

 ,3,51 3,134 8,40 168 173,1,5 1,88 طول الجسم  ,

 3,895- 3,496 ,13,0 54 56,95 0,, الوزن 0

طوووووول الجسوووووم والووووو راعين  4
 عاليا 

1,4 ,13,4 ,13 6,,7 3,069 - 3,954 

 3,018 3,7,7 0,55 98 98,7 3,79 طول الرجل 5

 1,684 3,664 5,,0 53,5 53,6 ,3,7 اق طول الس 6

 3,146- 3,47 68,, 74 ,70,9 3,6 طول ال راع  7

 3,716 3,589 7,,0 5,,0 8,,0 3,70 طول العضد  8

 3,436- 3,005 1,96 45 ,45,3 3,40 طول الساعد 9

 3,784 3,0,8 3,519 11 ,13,9 3,11 طول اليد محور عرضي 13

 01,,3 ,,3,7 0,11 5, 5,175, 3,69 محيط العضد انبساطي 11

 3,305- 3,6,8 0,6 8, 8,4, 3,8 محيط العضد انقباضي  ,1

 3,04 - 3,180 67,, 4, ,,4, 3,59 محيط الساعد  10

 3,009 96,,3 3,519 8 8,37 3,11 محيط منتصف مشط اليد  14

 3,399 - 3,784 ,1,15 16 16,47 5,,3 محيط رسغ اليد  15

 3,945 3,504 0,,8 88 88,4 1,84 ق (محيط الصدر ) شهي 16

 3,495 ,,3,8 98,,6 71,5 70,1 1,4 محيط الوسط  17

 3,894 3,866 5,46 44,5 ,45,0 ,,1 محيط الفخ   18

 78,,3 3,5- 0,159 04 00,57 3,7 محيط الساق  19

 3,6,8- 3,379 5,44 46,5 46,6 ,,1 عرض المنكبين  3,

 ,3,09- 40,,3 187,, 01,5 01,55 3,48 عرض رؤوس مشط اليد  1,
 3,305- 3,459 8,,5 86,5 86,95 1,18 عرض الحوض ,,
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 (6الجدول)
 يبين القدرة التميزية الختبارات القياسات الجسمية            

ل(ل1,,( تبمغ  )3.35( ومستوى داللة )18( الجدولية عند درجة الحرية )   tقيمة )
 

قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العميا القياسات الجسمية ت
 المحسوبة

الداللة 
 ع س ع س االحصائية

 معنوي 4,666 3,699 10,4 3,707 14,9 رالعم 1

 معنوي 5,110 5,,0 160,8 7.11 176,4 طول الجسم  ,

 معنوي 4,618 4,101 ,,49 76,,1 68,8 الوزن  0

طووول الجسووم والوو راعين  4
 عاليا 

 معنوي ,0,58 99,, 35,5, ,10,6 1,0,,

 معنوي 69,,0 1,8,8 96,0 ,6,7 130,5 طول الرجل  5

 معنوي 4,390 311,, 48,4 74,, 8,,5 طول الساق  6

 معنوي 0,507 1,505 35,,7 4,718 77,6 طول ال راع 7

 معنوي ,5,98 1,475 ,,03 019,, 05,4 طول العضد 8

 معنوي 0,956 1,116 40,55 95,, 47,5 طول الساعد 9

 معنوي 0,109 3,094 13,6 3,816 11,5 طول اليد محورعرضي 13

 معنوي 65,,4 ,1,8 05,,, 347,, 6,35, محيط العضد انبساطي 11

 معنوي 5,397 1,76 5,7, 84,, 01,1 محيط العضد انقباضي  ,1

 معنوي 65,,4 ,1,8 05,,, 347,, 6,35, محيط الساعد 10

 معنوي 0,545 3,05 7,75 3,459 8,4 مشط  اليد  منتصفمحيط  14

 معنوي 4,591 3,47 15,65 1,30 17,0 محيط رسغ اليد   15

 معنوي 0,497 13,55 83,95 6,0 94,55 محيط الصدر شهييق 16

 معنوي 5,955 18,, 68,1 4,84 78,1 محيط الوسط 17

 معنوي 4,898 49,, 41,0 4,55 49,05 محيط الفخ   18

 معنوي 4,651 451,, 01,0 1,88 05,85 محيط الساق 19

 معنوي 6,033 0,34 ,,4, 0,19 51,3 عرض المنكبين   3,

 معنوي 6,390 1,105 9,8, 1,418 00,0 ؤوس مشط اليدعرض ر  1,

 معنوي 4,531 9,, 80,0 6,77 90,8 عرض الحوض  ,,
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  -ية :بدنعرض نتائج القدرات ال ,-4-1
 ن ج ل ت م   ن ل  ن ل  ن خج جل  ل   خج جل   ل تخط ل تم  اج لقم امال بت نق  لق ت

 نن لكمننال  ي نن  ل بق نناطل تي ننا   لق بييج لنناتل تم  اج نن لق تق نن طلبخ  نناج تل ت نن ج تل ت
(لق ت  ل   ن جلل نهل يخ نا ل ن  ل تخطن ل تم  ناج لقم امنال7م  جل ت لضمجل تع قالل

 بت ق  لق تن  ل شن جل تنعلذني ل مل نال ت  ين ل تمي خ ن لتمع من ل ت ين لمنجلي ن ل    ل
ل ننن لقميا ننن  لرننن الل ت  يننن لبعنننج  ل ت ي  نننال ت نننام هلمنننجلعاينننبلقي نننج  يبخ  ننناج تل ت 

ل خ  اجل ت  ي لقذ) ل بخ  اج تلتمجي    ل ت مج  لمجلعايبل خجلقن عل ت ق تهل0ل
(ل تمي نننق  لت  ننن ج ل ت م   ننن للt(ل   ننن جل ج  نننا)ل ننن  للل8 منننالمنننجلخننن)العننن قالل

 مكاي ننن ل ت م  ننن ل ننن جل ب ق نننا لق تضننن  ا ل للت معمنننقن  جل ت   نننالق تننن ي الممنننال شننن جل تنننع
قكمنننال شننن جل تننن ل يننن ل تمذنننا جلن نننعل جل م ننن ل ت  نننج لفل شننن جل تنننعل ننن ج ل ت  نننج لن نننعل
 ت م  نن ل نن جلمعمقننناتلم  ا ينن ل لق  نن ل جعنن ل ت م نن ل رنن ل بتنن ل ذنن لل ننج لي ننج ذلبجل

 ل ت ننن ج لق   ننن لع ل خ  ننناجل قلع لل نننج لل نننهلرنننهل ت م ننن ل ننن جل ق ل ت ننن ج ل ت ات ننن لق قل
ل(1ل تميخ ض لفل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
 

                                                 
(1)

 . 213، ص يصدز ظبك ذكسِ َادز فهًي انصيىد وهشاو عايس عهياٌ :   
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 (                   7الجدول )
يبين االوساط الحسابية والوسيط واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري ومعامل االلتواء 

 الختبارات القدرات الحركية
الخطوأ  يةبدناختبارات القدرات ال ت

 المعياري
 الوسط الحسابي

 ) س (

االنحراف  الوسيط
 لمعياري ) ع (ا

معامل  طحالتفم
 االلتواء

+-1 

قووووة قصووووى )رموووي كووورة  1
  (طبية البعد مسافة 

1,17, ,0,11 ,0,95 5,,4 -3,100 -
3,,50 

قوووووة انفجاريووووة )الو ووووب  ,
  العمودي من ال بات (

1,1, 05,0 06 5,348 3,449 -
3,577 

قوة مميزة بالسرعة ) ني  0
  ومد الركبتين (

3,85 ,, ,1 0,81 -3,475 3,64 

القوووة المميووزة بالمطاولووة  4
   ا(93)دبني 

1,91 79,65 78 8,55 -3,975 3,398 

السوووووووووورعة االنتقاليووووووووووة  5
 م(03)ركض 

3,39 4,40 4,4 4,047 3,905 3,5, 

م 543التحمووول )ركوووض  6
 د(

3,3,0 ,,4 ,,44 3,135 -3,867 - 
3,791 

تحمووووووووووووووول السووووووووووووووورعة  7
 (153)ركض

3,,5 19,06 19,70 1,158 3,18 3,,15 

المرونوووووووة) ني الجووووووو ع  8
 لالمام من الوقوف(

1,,9 10,5 15,5 5,79 -3,736 -3,,0 

 3,794 ,3,46 3,40 ,6,7 6,8 3,39 الرشاقة )ركض الزكزاك( 9
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 ( 8الجدول ) 
 ةبدنييبين القدرة التميزية وقيم )ت( المحسوبة والداللة االحصائية الختبارات القدرات ال

قيموووووووة )ت(  المجموعة الدنيا  المجموعة العميا  ت الحركية اختبار القدرا ت
 المحسوبة 

الداللووووووووووووووووة 
 ع س ع س االحصائية

قوووووى قصوووووى )رمووووي كوووورة  1
  طبية البعد مسافة (

 معنوي ,4,74 0,98 19,0 0,15 ,6,9,

القووووة االنفجاريوووة )الو وووب  ,
  العمودي من ال بات (

 معنوي 94,,4 89,,4 01,8 859,, 08,8

القووووووة المميوووووزة بالسووووورعة  0
 3,) نووووي وموووود الووووركبتين 

   ا(

 معنوي 5,839 1,41 19 94,, 5,

القوووووة المميووووزة بالمطاولووووة  4
   ا(93)دبني 

 معنوي 7,919 0,71 0,,7 4,546 87

السوورعة االنتقاليووة )ركووض  5
  م (03

 معنوي 4,055 48,,3 4,10 3,06 4,70

 معنوي 4,8,5 ,3,39 046,, 3,3,4 49,,  م(543التحمل )ركض  6

تحمووووول السووووورعة )ركوووووض  7
  م(153

 معنوي 6,451 3,656 ,18,4 3,65 3,0,

المرونووووووة ) نووووووي الجوووووو ع  8
 لالمام من الوقوف(

 معنوي 6,080 0,79 8,8 699,, ,,18

 معنوي ,4,37 8,,,3 6,51 3,09 7,39 الرشاقة )ركض الزكاك( 9

 ( . 1,,( تبمغ )3.35لداللة )( ومستوى ا18( الجدولية عند درجة حرية )  t* قيمة )  
 
 
 
ل
ل
ل
ل
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  -النتائج:تحميل  ,-4
مننجل عننال ي  ننال تي ننالحل ت ننهل نن ل تيذننقالن   ننالم نن  اذل ل ل نن ل ت قذننال تننعل
 ت ق منننال تمشننن جك لق تمنننؤلج للنننهلكل نننجلمنننجل ت ) ننناتل ننن جل تم ل نننج تل ت نننهل ننن يك للنننهل

 نننهل  ننن جتلني نننالط   ننن لمؤشنننج تل ت  ا ننناتل تع نننم  لق خ  ننناج تل ت ننن ج تل تيجك ننن لق ت
(ل خ  نناج ذلت  نن ج تل9(ل  ا نناذلع ننم اذلقلل22 تخطننق تل ت ننا   ل ت ننهل شنن جلنننجل جشنن  لل

 ننن ل لكننناجلب ننن لمنننجل  ننن خ)مل  نننالنننن  لممكنننجلمنننجلرننن الل تمؤشنننج تلمنننجل عنننال  ي ت
 شخ مل رن لرن الل تمؤشنج تلق  ن  جرال شنكال  ن النم  ن ل   ن جل ت ) ناتل تم   خ ن ل

قمنننجل عنننال ي  نننقل تننن لب ننن لمنننجل  ننن خ   ل  ننن قبلل منننال ننن جلمؤشنننج تلكنننالنامنننال ل
(ل ت  ل   لمجل ب ات بل تع   للنهللFACTOR ANALYSIS ت ي  ال ت ام هللل

    جل  ن ل نارج لمنجل ت نق رجل تمط نقبل ج  ن  القخاذن ذل ت نهل ي نق للنهلمضنمقي ال
ن علن) اتل ج  اط  لن    لضمجلم ل ج تلكل ج ل ل  ل  ج ل ت ي  ال ت نام هل  ينهلفل
طج  نن ل يذننال  ل  نن  ل تننعل ج  نن ل ت ننق رجل تم  نن  لب نن خ)مل ت ق مننال ت ننهل ننؤلجل
ل  ننننننالمننننننجلخنننننن)ال ي  ننننننالم ننننننام)تل بج  نننننناطل نننننن جلم ل ننننننج تل ت ننننننارج لق تنننننن ل نننننن  اذل
ب  خ)مل  الن  لممكجلمجل ت ق مال ت هل   جلنجل ك جل  جلمجل ت  ا جل تمشنار ل

ل0ل(1ل  جلر الل تم ل ج تلف
ي  ننال ت ننام هلرننقلمعمقننن لمننجل تخطننق تل بيذننال  ل  نن  لق ننج ل ت اينن لعجل ت 

 تننعل ي  نن ل ت ) نناتل بج  اط نن ل نن جلعم نن ل تم ل ننج تل تم ي نن ل ات ج  نن لب  نناجل شنن  ل
رنن الل تم ل ننج تلضننمجل  ننالننن  لممكننجلمننجل ت ق مننال ت ننهل ذنن ل ت ننارج ل ت ننهل    نن ال

  نننن خ   ل ت ي  ننننالل تم ل ننننج تل  تل ت بتنننن ل تم يق نننن ل لق  نننن ل تخطننننق تل بعج   نننن للننننه
 ت ام هل ج ل ت اين ل  ينهل مكنجل عمناال رم ن ل ت ي  نال ت نام هلقمنال     نالمنجل   ن جل

للل-ي الحل ت ي  ال ت ام هل تعلل)ل لمياقجلرهل:
  عننننا ل ت ) نننناتل بج  اط نننن ل نننن جلعم نننن ل تم ل ننننج تل ت  خ نننن للننننهل ت ي  ننننالل-اواًل :

ل ت ام هل0ل

                                                 
(1)

،  : طسق حصًيى بطازياث االخخباز وانمياض في انخسبيت انسياضيتزيعاٌ خسيبط يجيد ورائس داود ظهًاٌ    

 . 13، ص 2331از انحكًت ، انبصسة : د
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م ي  ل ات ي لمنجلخن)ال شن  ل تم ل نج تل  تل خ ذاجلن  ل تم ل ج تل تل- انيًا :
ل ت بت ل تم يق  لضمجل ت ق مال تم  قت ل0ل

000ل تنن(ل(ل ت نهل  ذنن ل  ننالل  تع ننم لات نن لق ت  ا ن  ي تل ت ي  ن للل ت نن جلل- ال ووًا :
ل تم ل ج تل تم يق  ل0ل

 نن لل تم منن لمننجلخنن)الل  ننال  يقمننجل عننال تيذننقالن ننعلل تمؤشننج تل تع ننم  لق تل
مننجل تمؤشننج تل ت ننهل شنن جل تننعلمعنناالم نن جلت م ننارم ل ت  اتنن للننهل  ننقالننن  لممكننجل

 لن  ننهلب نن لمننجل  نن خ   ل ت ي  ننالل تمقرننق  جل كننج ل ت نن  ت ق مننالقضننمجلنم  نن ل ي  ننا ل
 تننعل رم  ننهلل ينن ل تمذننا جلن ننعل يننهل  نن خ  ل ت ي  ننالل ت ننام هلبرم  ننهلق تنن  ل شنن ج

لنننهلشنننكالم امنننال يذنننالهلل ت نننام هلفلت يذنننقالن نننعل  ننن  جلكمنننهلتذننن قل بخ  ننناج
 لقمننجل عننال تنن ل(1لق  يننهل شنن  ل بخ  نناجلن ننعل ت امننال تنن  ل  نن  ل تمعنناال تم نن جلف

كننناجلب ننن لت  ايننن لمنننجل جل منننجل مج ينننالم مننن ل  ينننهل يننناليمنننق جل ت ي  نننال ت نننام هل
للل-قره:
ل  عا لمذ قل ل ت  اياتل بقت  ل0ل -1
ل  عا لمذ قل ل بج  اطاتل ت  ي  ل0ل -2
للل ي   لمذ قل ل ت ق مال  ال ت  ق جل(ل0ل    جل تيال بقتهل -3
ل    جل تيال تي الهللل ي   لمذ قل ل ت ق مال   ل ت  ق جل(ل0ل -4

ق ننق ل  ينناقال ت اينن لرنن الل تمج يننال شننملمننجل ت  ذنن الت  نناجلك   نن ليننال تيمننق جل
ل  ل(لقكمال   هل0ل  يضمجل تمؤشج تل تم ي  للل ت  ا اتل تع م  لق ت  ج تل ت

ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                 
(1)

،  : االظط انعهًيت وانطسق االحصائيت نالخخبازاث وانمياض في انخسبيت انسياضيتيسواٌ عبد انًجيد ابساهيى    

 . 12، ص 2333، عًاٌ ، داز    انفكس نهطباعت وانُشس وانخىشيع ،  2ط
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  -ميل االحصائي لمقياسات الجسمية :التح 1-,-4
  -اعداد مصفوفة البيانات االولية لمقياسات الجسمية : 1-1-,-4

بننن   لمذنن قل ل ت  اينناتل بقت نن ل لب نن لمننجل ج  ننبلي ننالحل لننج  ل ت  ينن لضننمجل
 تمؤشنج تل تع نم  ل تمط  نن ل شنكال  ن التيننالم اتعن لرن الل ت  اينناتل يذنال اذلن ننجل

   خججلل ت اين لكن)ذلمنجل ن  ل بق ناطل تي نا   لق تق ن طللنم   ل ت ي  ال لق  ت 
لق تننن   ط لق بييج لننناتل تم  ننناج لق تخطننن ل تم  ننناج ل ابضنننال ل تنننعلم امنننال بت نننق  

ل0للل*(7قكمالم  جل ت لم   اذلضمجل تع قالل
ل
  -ايجاد مصفوفة االرتباطات البينية لمقياسات الجسمية : ,-1-,-4

 علت     ننننجلنننننجلم ننننام)تل بج  نننناطل  ق مننننالبلشنننن ل جل ت ي  ننننال ت ننننام هل  نننن
مينن   ل  ضننمجلمؤشننج تل  ننالمننجل تمؤشننج تل بذنن   ل لقمننجلخنن)ال  نن خ   لم امننال
 بج  اطل ت   طللل  ج قجل(ل ل ن ل ت قذنال تنعلمذن قل ل بج  اطناتل ت  ي ن لت   ا ناتل

ج  نننناطلألم ننننام)تل ل(لم امننننال ج  نننناطل ل  نننن لننننن  ل238 نننناللل تع ننننم  ل ل  لينننن حلني
كمننننال  نننن لننننن  لم ننننام)تل بج  نننناطل ت ننننات  لل%ل(ل 9.37ع لي نننن  للل(216للمقع نننن  ت
ل%(93240(لع لي   لل22ل

م امننال ج  نناطل  تل بتنن لم يق نن لق شننكالرنن  لل(166قمننجلرنن الل تم ننام)تللل
(ل72%(لمننجل تي نن  ل تملق نن لتم ننام)تل بج  نناطل تك  نن ل لق قعنن لل6937 ت نن  لي نن  لل

لق نن لتم نننام)تل%(لمننجل تي نن  ل تم3.32 نن لق ي ننن  للم ننام)تل  تل بتنن لم ننجلم يقل
ل(ل0لل9 تع قالل بج  اطل تك   ل0

ل
ل
ل
ل
ل
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ل
 (9جدول )

 يبين مصفوفة االرتباطات البينية لمقياسات الجسمية
 
 
 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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تحديووود مصوووفوفة عوامووول القياسوووات الجسووومية قبووول التووودوير        1-0-,-4
  -) مصفوفة النمو ج االولية ( :

ال جلفل ت ننن  لمنننجل ت ي  نننال ت نننام هلرنننقل  عنننا ل ت ) ننن ل ننن جل تم ل نننج تلمنننجل مننن
 لقمننجلخنن)ال  نن خ   لطج  نن لل(1لخنن)ال   نناجل ت ق مننال تكامينن لقج  لرنن الل ت ) نناتلف

لننننهل ي  نننالمذننن قل لم ننننام)تللPrincipal Componants تمكقيننناتل ب ا ننن  ل
 ق جلمننجلم   ننالللHottelling 1933 بج  اطنناتل ت  ي نن ل ت ننهلقضنن  الللرننقل  ننيحل(ل

ر الل تطج   ل اي الفل ؤ  ل تعل ش  اتل     ل لقك ت للاجلكنالنامنال  ن خججل  ذنعل
كم ننن لمنننجل ت  نننا جلع ل جلمعمنننق)لمج  ننناتل شننن  اتل ت امنننال ذنننال تنننعل  ذنننعل جعننن ل
 اتي ننن  لتكنننالنامنننال لق نننؤ  ل تنننعل  نننال ننن جلممكنننجلمنننجل ت نننق  هل لكمنننال جل تمذننن قل ل

ن  لمجل ت ق مال تم  ام  لللم جلمج  طن ل(ل لق ذن يتلرن الل ت ام   ل خ  ال تعل  ال
 لل(2ل تطج   ل بجل ن جل كلنجل تطنجقلشن قناذلي نج ذلت  ن لي الع نال اتم اجين ل    ن ل تطنجقلف

قمننجلخنن)ال  نن خ   لرنن الل تطج  نن ل نن ل تيذننقالن ننعلمذنن قل ل تيمننق جل ت ام  نن ل ت ننهل
 لق شن م تللمقرق  جل كنج ل ت ن ل ت  يك ل ات  ا اتل تع م  لت  لل ج   لنق ما   جتل

(ل  ا نناذلع ننم اذلق ي ننبل شنن  لمخ   نن لكمننالم نن جللننهل تعنن قالللللللل22رنن الل ت ق مننالن ننعللل
ل(1.0ل

%(لق ت امنال62095قمجل تع قالي  هل   جل جل ت امال بقالل جلمالم ن  ج لل
%(لمنننجل ت  نننا جل تم  نننجلق جل  مننن ل تعننن جل تكنننامجلت  امنننال بقال  لنننتل1301 تلنننايهلل

ل(ل1325(لق ت امنال تج  نن لل1397ق ت امنال تلاتن لللل(2354ق ت امنال تلنايهللل(ل12381ل
(لمنجل تعن جل15097%ل(لمجل ت  نا جلق م ن  جلل760.5 لق جل ت ام  جلل جتل ي   لل

 تكننامجل ل مننالمننجلي نن ل برم نن ل تي نن   لل نن لي ننقل ت امننال بقال رم نن لي نن   لم نن  جرال
امننننال تج  نننن ل(لق ت .31.ق ت امننننال تلاتنننن لل(313.ل(لق ت امننننال تلننننايهلمننننالم نننن  ج368.ل
مجل برم  ل تي    ل لقكمالم ن جللنهل تعن قالي  نهل ن  ل بشن ج ك اتلق ت  نا جلل(3.6.ل

ل تخاملتكال  ا لع مه0
ل

                                                 
(1)

 . 713، صيصدز ظبك ذكسِوديع ياظيٍ وحعٍ يحًد ؛   
(2)

   www 5 . kuniv . edu . k w / badetansari / word / FTPPr paper 8 . doc .  
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ل
 (13الجدول )

 يبين المصفوفة العاممية لمقياسات الجسمية قبل التدوير ) مصفوفة النمو ج االولية (
العامل   

 االول

 العامل

 ال اني

العامل 

 ال الث

العامل 

 الرابع

 تباينات خاصة االشتراكيات

 0.3881139 0.611886 0.29031- 0.235192 0.527869 0.139139 العمر

 0.7553971 0.244603 0.005834 0.22313- 0.36207- 0.823977 طول الجسم

 0.1587901 0.84121 0.13591- 0.04138 0.04014- 0.975885 الوزن

 0.5163048 0.483695 0.00427- 0.11156- 0.31336- 0.912889 م و راطول جس

 1.0946965 0.0947- 0.03268- 0.00654 0.68859- 0.620031 طول الرجل

 0.0021573 0.997843 0.384684 0.763533 0.26466- 0.114285 طول الساق

 0.7059809 0.294019 0.11799- 0.043328 0.47193- 0.840614 طول ال راع

 0.1689573 0.831043 0.154256 0.22346- 0.105404 0.794839 طول العضد

 0.7833297 0.21667 0.35675- 0.059733 0.3067- 0.820388 طول الساعد

 0.2921802 0.70782 0.106913 0.032185 0.28309- 0.851812 طول اليد

 0.3918968- 1.391897 0.09246 0.168264 0.19401 0.937163 محيط العضد

 0.387261- 1.387261 0.070108 0.160791 0.23272 0.923642 محيط انقباضي

 0.2680364- 1.268036 0.333953 0.18564- 0.36611 0.753617 محيط الساعد

 0.3088307 0.691169 0.536637 0.45753- 0.000974 0.611091 محيط مشط اليد

 0.076869 0.923131 0.218044 0.32402- 0.239652 0.789451 محيط رسغ اليد

 0.932818 0.067182 0.36253- 0.49546- 0.244454 0.68072 محيط الصدر

 0.3821883 0.617812 0.15033- 0.339852 0.33054- 0.758825 محيط الوسط

 0.537476- 1.537476 0.03914- 0.319097 0.649899 0.607625 محيط الفخ 
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 0.0736981- 1.073698 0.23126- 0.300324 0.338104 0.666532 محيط الساق

 0.4450637 0.554936 0.15496- 0.2741- 0.203185 0.780805 عرض النمكبين

 0.6740147- 1.674015 0.32593 0.398478 0.191841 0.757765 عرض رؤوس

 0.0363197- 1.03632 0.17621- 0.164112 0.119118 0.929299 عرض الحوض

   18.5923 1.25912 1.975492 2.54303 12.81465 الج ر الكامن

   1 0.067723 0.106253 0.136779 0.689245 األهمية النسبية

   0.845104 0.057233 0.089795 0.115592 0.582484 نسبة التباين

   2.913537 0.845104 0.787872 0.698077 0.582484 النسبة التراكمية

 
ل
لجسمية بعد التدوير ) مصفوفة مصفوفة عوامل القياسات ا 1-4-,-4

  -النمو ج النهائية ( :
فلي ننج ذلبرم نن ل نن ق جل ت ق مننالل نن لخضنن تلت  يننق لق ت طننق جل ا نن مج جلق ننال

ل(1ل    جل تي قال ت ام   للنهل كلنجل ت ج  ناتلم  من  ذلن نعلمذن قل ل ت ق منال تمن قج لف
يذنننقالن ننننعل لقمنننجلرينننال   نننن جل رم ننن ل ننن ق جلمذنننن قل ل ت ينننا ل ت نننام هلمننننجل عنننال ت

 ت جك ننبل ت ننام هل ت  نن طلق ت ننهلتنن ل ي   ننالمذنن قل ل ت يننا ل ت ننام هل  ننال ت نن ق جل0ل  ل
لننهللKaiser تنن  ل  مننهلللكننا  جل(للVarimax  نن خ  ل ت اينن لطج  نن ل ت اج منناك ل

ب اينن ل ت جذنن للننهل   نن جل ت ق مننال شننكال كلننجلقضننقياذلمننجل تمذنن قل لل1958 نني ل
  الطج   ل ت اج ماك للكج ل ت يا ل ت   طلمن ل بي  نا ل بقت  ل  ال ت  ق جل لي  ع لفل 

 ات  امننن ل ننن جل ت ق منننال لق م نننال م نننبل ت نننايل جلب ننن خ   لطج  ننن ل ت اج مننناك لتكنننا  جل
 لق ننن ت ل(2لق ت ننهل نننؤ  ل تننعل لضنننال تي ننقال ت نننهل  نن قلهلخذنننالمل ت يننا ل ت  ننن طلف

الم نن جللننهل تعنن قال  نن خ  ل ت اينن لرنن الل تطج  نن للننهل ت نن ق جل تم  امنن لت  ق مننالقكمنن
ل(ل0ل.1ل

                                                 
(1)

 . 713، ص :يصدز ظبك ذكسِوديع ياظيٍ وحعٍ يحًد    
(2)

   WWW 5 . Kuniv . edu . kw / baderansari / word / F T ppr / paper 8 . doc 
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  ل   جلمجل تع قالي  هل جل   ل تع جل تكامجلقي   ل ت  ا جل تم  نجلق برم ن ل
 تي ننن   لتكنننالنامنننال ل نننجتل ل بل جل  مننن لمعمنننق)ل شننن ج ك اتل ت ق منننالتننن ل  ل نننجلنيننن ل
م اجي  الم ل  م لمذن قل ل ت ق منال بقت ن للل  نال ت ن ق جل(ل لقرن  لمنال ي نقل ت جك نبل

(لق ت امنننال12381للل  مننن ل تعنن جل تكننامجلت  امننال بقالطلت مذنن قل ل ل  ل  لننت ت  نن 
 ل مننننننننال  منننننننن ل(ل1325(ق ت امننننننننال تج  نننننننن لل1397ق ت امننننننننال تلاتنننننننن لل(لل2354 تلننننننننايهلل

(ل لق جل تي ننننن  ل تملق ننننن لت   نننننا جل18359 بشننننن ج ك اتل ت نننننهلي    نننننال ت ق منننننال  لنننننتلل
(ل%ل ل منننننننال3309 تلننننننايهللل%ل(لق ت امننننننالل42014 تم  ننننننجل  لننننننتلت  امنننننننال بقالل

 برم نن ل تي نن   لق ت نننهلج  ننتل شننكال ينننا تهلقي ننبل رم نن لكنننالنامنناللننهل تمذننن قل ل
(ل ل0446.(لق برم ننننننننن ل تي ننننننننن   لت  امنننننننننال تلنننننننننايهلل0554.  لنننننننننتلت  امنننننننننال بقالل

ل(ل%لمجلي   ل ت  ا ج760.50ق ابضال ل تعل ت لل جتل ت ق مالمالم   جالللللللل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 (11)الجدول 
 يبين المصفوفة العاممية لمقياسات الجسمية بعد التدوير   

 ) مصفوفة النمو ج النهائية (
 

       

       

 خاصت  ا ياتل  بش ج ك ات انسابع ت امال انزانذ ت امال انزاَي ت امال االول ت امال  

 0.562398 0.4376016 0.1071072- 0.6336159 0.0832883- 0.1331301-  ت مج

 0.140142 0.8598577 0.1220628- 0.0009172 0.468558 0.7908293 انجعىطقال

 0.025854 0.9741462 0.0749701- 0.4610872 0.4280672 0.7567581  تق ج

طقالع  ل
 وذزا

0.8348702 0.4768729 0.1287368 -0.0551057 0.9440259 0.055974 

 0.140292 0.8597078 0.1092109 0.1954776- 0.1505659 0.8870734 طقال تجعا

 0.185932 0.8140683 0.872224 0.0928278 0.065483- 0.200969 طقال ت اق

 0.054849 0.9451515 0.0333039 0.0967069 0.2556528 0.9323796 طقال ت ج )

 0.283393 0.7166067 0.1318139- 0.2641155 0.6684435 0.4273852 طقال ت ض 

 0.102061 0.8979393 0.1302711- 0.2897903 0.1189599 0.8847818 طقال ت ان 

 0.18181 0.8181904 0.1181601 0.153138 0.4642448 0.7518338 طقال ت  

 0.047224 0.9527757 0.1110591 0.590347 0.5643628 0.5229021 مي طل ت ض 

مي طل
  ي  اضه

0.4946282 0.5546449 0.6153482 0.0842658 0.9380421 0.061958 

 0.152036 0.8479638 0.0492667- 0.3855132 0.8148232 0.1816021 مي طل ت ان 

مي طلمشطل
 انيد

0.2311788 0.8936463 -0.1243018 -0.0570124 0.8707487 0.129251 

مي طلج  ل
 انيد

0.3102126 0.783879 0.2872589 -0.1999496 0.8331956 0.166804 

 0.099954 0.9000459 0.6753439- 0.3563416 0.4077752 0.3881965 مي طل تذ ج

 0.176832 0.823168 0.2167588 0.3081096 0.0989736 0.8194244 مي طل تق ط

 0.105068 0.8949321 0.0648949 0.8780131 0.3423025 0.0514082 مي طل ت خ 

 0.297745 0.7022549 0.000119- 0.7417345 0.1767572 0.347623 مي طل ت اق

عسض 

 انًُكبيٍ

0.4424302 0.4993968 0.4051743 -

0.3751963 

0.7500802 0.24992 

عسض 

 زؤوض

0.3484056 0.5228713 0.5402887 0.435125 0.8760266 0.123973 

عسض 

 انحىض

0.644629 0.3632423 0.6220828 -

0.0358989 

0.9357672 0.064233 

انجرز 

 انكايٍ

7.51925 5.088311 4.223817 1.760919 18.592296   

األهًيت 

 انُعبيت

0.404428 0.2736785 0.227181 0.0947123 1   

   0.845104 0.080042 0.191992 0.231287 0.341784 َعبت انخبايٍ

انُعبت 

 انخساكًيت

0.341784 0.573071 0.765063 0.845105 2.525023   

ل
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  -ية :بدنالتحميل االحصائي لمقدرات ال ,-,-4
  -ية :بدناعداد مصفوفة البيانات االولية لمقدرات ال 1-,-,-4
 

 تم  اج نن لق تخطنن ل نن ليذننقالق ج  ننبل نن  ل بق نناطل تي ننا   لق تق نن طلق بييج لنناتل
 تم  نناج لقم امننال بت ننق  لبخ  نناج تل ت نن ج تل تيجك نن ل شننكال  نن الم اتعنن لرنن الل ت  اينناتل

ل0لل*(9 يذال اذلنجلطج قل ت ي  ال ت ام هلقكمالم  جل ت للهلل تع قالل
ل

  -ية :بدناعداد مصفوفة االرتباطات البينية لمقدرات ال ,-,-,-4
  ق ل  ا اذلن علم ام)تل بج  اطل  جل تم ل ج تل مال جلفل   قبل ت ي  ال ت ام هل

  ل ينننهل   مننن للنننهل   ننناجل رم ننن لكنننالمنننجل  ننن ل تم ل نننج تلن نننعل  نننا لن) ننن ل  لم ل نننجل
 ل قذننال ت ايننن ل تننعل نننن   لمذنن قل لم نننام)تل بج  نناطل ت  ي ننن ل(1ل نناتم ل ج تل بخنننج لفل

ل(ل140 جل ت للهل تع قالل(ل خ  اج ذل لقكمالم 9ت)خ  اج تل تمجشي لت  ي  الق ت اتل لل
(لم امنننال325  ل   ننن جلمنننجل تعننن قال جلمذننن قل ل بج  اطننناتل ت  ي ننن ل ضنننميتللل

%ل(لمننننجل تي نننن  ل تملق نننن ل51069(لم امننننال ج  نننناطلمقعننننبل ي نننن  لل168 ج  نننناطل لمي ننننالل
ق تنن  ل**تم ننام)تل بج  نناطل تك  نن للننهل تمذنن قل ل لق قعنن لضننمي اذلم ننام هل ج  نناطلذنن ج ل

ق ل ج  ناطل ن جل بخ  ناج تلق ت نهلرنهل ن جللل ت ن جلن نعل مشناطل ت ن م جل  الن نعلنن  لقعن
ق تقلبل ت ج  لمجل تل اتل(لقك ت ل  جلللجل لقخ  ل ت ج ن جلقجمنهل تكنج ل تطنالج ل ك  نال

(لم امننننننال ج  نننننناطل نننننن  هلق شننننننكالي نننننن  لللللللل157 ت نننننن  جل(ل ل ابضننننننال ل تننننننعل يننننننهل قعنننننن للل
تل بج  نناطل تك  نن للننهل تمذنن قل ل لق   نن جلمننجل%ل(لمننجل تي نن  ل تملق نن لتم ننام)48031ل

(ل  جل خ  اج لللل تق ق لن عل   ل0666. تمذ قل ل  جل ن علم امال ج  اطلمقعبل   لل
ق ينن  لل ننال تعنن )لت عنناي  جلق تق ننق لن ننعل نن  لق ينن  لليننهلقمنن ل تعنن )ل(ل ل  يمننال  نن ل ن ننعل

 لل15ت عايبلقجك لل(ل  جل خ  اج لللجل لقخ  ل تجعا0547.ل-م امال ج  اطل   هلل
ل(ل140مجل ت     ل ت ات  ل(ل لقكمالم  جل ت لضمجلمذ قل ل بج  اطل ت  ي  للهل تع قالل

ل

                                                 

. 
(1)
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ل
 (,1الجدول )

 يةبدنيبين مصفوفة االرتباطات البينية لمقدرات ال
 
 

ل
ل

ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 التاسع ال امن السابع السادس الخامس الرابع ال الث ال اني االول  المتغيرات

         1 االول

        1 0.0855757  انيال

- 0.4083375 ال الث

0.0164129 

1       

      1 0.5552782 0.1085855 0.3894116 الرابع

- الخامس

0.0249142 

-

0.3932665 

-

0.4672971 

-

0.4967412 

1     

- 0.2895005 0.3226216 0.4292385 0.183108 السادس

0.1970481 

1    

- السابع

0.1639599 

-

0.5203414 

-

0.3202678 

-0.469797 0.5243206 -

0.4094936 

1   

- 0.2342856 0.2313383 0.0720241 0.1185686 ال امن

0.3158537 

-

0.0473943 

-

0.1543637 

1  

- 0.3023891 0.098874 التاسع

0.1463598 

0.1506428 -0.014478 -0.122661 -

0.0481836 

-

0.1737071 

1 
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 تم يق نن لت)ج  اطنناتل ت  ي نن للنن جل تمذنن قل ل ضننميتلللقمننجل عننال  نناجل ت بتنن ل
(لم امنننننال ج  نننناطلمقعنننننبلق تنننن  ل شنننننكالي ننننن  ل17(لم امننننال ج  ننننناطل ل لقمي ننننالل36ل
%ل(لمنننجلم ننننام)تلل23031%(لمنننجلم نننام)تل بج  ننناطل تم يق ننن لقي ننن  لل47322ل

(لم امننال ج  نناطلم يننق ل19 بج  اطنناتل تك  نن لت مذنن قل ل لق قعنن لضننمجل تمذنن قل لل
%ل(منجل تي ن  ل تملق ن لتم نام)تل بج  اط ن لل44015تبلق شكالر  ل ت   لي ن  لل ا

%(لمجلم نام)تل بج  اط ن ل تك  ن ل لتم نام)تل بج  اط ن لل25054 تم يق  لقي   لل
 تك   ل لقبعال ت قض  ل تم  طلنجلن  لق تي نبل تملق ن لت)خ  ناج تل تم يق ن لقم نجل

ل(130جل تعل تع قالل تم يق  ل ب عا   لق ت ات  ل ي 
ل
ل
ل

 (10الجدول )
 يةبدنيبين عدد والنسبة المئوية لمعامالت االرتباطات البينية لمقدرات ال

الداللة 
 المعنوية

النسبة المئوية  االرتباطات عدد 
 لعدد االرتباطات

اشارة معامل 
 االرتباط

عدد 
ات االرتباط
  الدالة

النسبة المئوية 
لممعامالت لمداللة 

 المعنوية

نسبة المئوية لممعامالت ال
 لالرتباطات الكمية

 5,55 11,76 , موجب ,,,,4 17 معنوي

 10,89 9,41, 5 سالب

 41,67 78,94 15 موجب 78,,5 19 غير معنوي

 08,89 70,68 14 سالب

     %133 06 المجموع
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بدنية قبل التدوير           تحديد مصفوفة عوامل القدرات ال 0-,-,-4
  -مصفوفة النمو ج االولية ( : )

فل جل ت ي  نننال ت نننام هلت مذننن قل ل بج  اط ننن لق   ننن لطج  ننن لمنننجلطنننجقل ت ي  نننال
 ت ام هل  ؤ  ل تعل   خ)ملنق مالم  ي لقر الل ت ق منالن ناج لننجلميناقجلم اشنج ل
 ملال ش  اتل تم ل ج تل تيا ع لنجل بج  اطاتل قجل عج  ل    الن   القرنهلنق منال

ذي ل يعا لمجل ت  ا جلكالمي نالم ن  )ذلننجل بخنجلق  ) ن لم  امن  ل ن جل ذي    ل 
 لق   نننن خ   لطج  نننن ل تمكقيننناتل ب ا نننن  ل ل نننن ل تيذننننقالن ننننعل(1لكنننالنامننننالق خننننجلف

(ل4 نننن لق ت ننننهل  ننننجتلي الع ننننالنننننجلل  يمذنننن قل لنق مننننال تيمننننق جل بقت نننن لت  نننن ج تل ت
ل(ل0ل14كمالم  جللهل تع قالل  لق ش   ال ي بلمخ    لقل  ينق مال  يك ل ات  ج تل ت

ل
(ل للللللللل1349(ل للل33.8  ل   نننن جلمنننننجل تعننننن قال ننننن جل ننننن  ل تعننننن جل تكنننننامجل  ننننن للل

(لقي بل    ال ت ق مال تم  ناتهل   ن عذلمنجل ت امنال بقالقي نعلل13.7(ل للل1317لل
 ل مال   ل برم  ل تي    لل  لج  تل شكال ينا تهلقي نبل رم ن ل ت ق منالل تج    ت امال

(لل ل345.مجل تمذنننن قل لق تمقضننننقن للي ننننبل    ننننال ت ق مننننال ننننات   ل ت ات نننن لللضنننن
 ل مال  م ل بشن ج ك اتل ت نهلي    نال ت ق منال  ن للللللللللل(ل315.(ل لللل317.(ل لللل321.ل
ل%(ل0ل7.0785(لق  م ل تي   ل تملق  لت   ا جل تم  جلت  ق مالل  ل   للل1804.4ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                 
(1)
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 (14الجدول )
 االرتباطات االولية)قبل التدوير( لمقدرات البدنيةمصفوفة 

العامل   
 األول

العامل 
 ال اني

العامل 
 ال الث

العامل 
 الرابع

تباينات  األشتراكيات
 خاصة

قوة 
 قصوى

0.439011 0.253224 0.666202 0.11562 1.4740558 -0.47406 

قوة 
 انفجارية

0.518427 -0.71465 -0.16006 -0.00588 -

0.3621588 

1.362159 

قوة م 
 بالسرعة

0.688138 0.492503 0.14252 0.123456 1.4466173 -0.44662 

قوة م 
 بالمطاولة

0.761263 0.205406 0.279619 -0.15416 1.0921316 -0.09213 

سرعة 
 انتقالية

-0.73684 0.017034 0.334925 0.309502 -

0.0753758 

1.075376 

 0.041964 0.9580363 0.680365 0.07224- 0.21446- 0.564372 مطاولة

مطاولة 
 سرعة

-0.76364 0.277081 0.182005 -0.03604 -

0.3405962 

1.340596 

 1.074264 0.074264- 0.47545- 0.3651- 0.412013 0.35427 مرونة

- 0.48411- 0.565975 0.58644- 0.062643 رشاقة

0.4419339 

1.441934 

الج ر 
 الكامن

3.088573 1.496326 1.172086 1.072808 6.8297939   

األهمية 
 النسبية

0.452221 0.219088 0.171614 0.157078 1   

نسبة 
 التباين

0.343175 0.166258 0.130232 0.119201 0.758866   

النسبة 
 التراكمية

0.343175 0.509433 0.639665 0.758866 2.251139   
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 التدوير    ة بعدبدنيتحديد مصفوفة عوامل القدرات ال 4-,-,-4
  -مصفوفة النمو ج النهائية ( :)

فل منننال جل ت ننن  لمنننجل ت ي  نننال ت نننام هلرنننقل  عنننا ل ت ) ننن ل ننن جل تم ل نننج تلمنننجل
خن)ال   ناجل ت ق منال تكامين لقج  لرن الل ت ) ناتلق منال جل   ن جل تي نالحل تم  خ ذن ل

 ن ل جل كننقجل  ن لرن لاذل  ا نن اذللن جلمذنن قل ل ت ق منال ت ننهل   من لن   ننالرن  ل ت   نن جلب
 لل نن ت ل ننا ل ت اينن ل  نن ق جل ت ق مننال(1لم ننام)تل نن   ل ت   نن جلق  تل بتنن لم يق نن لف

 نن ق ج ذلم  امنن  ذل طج  نن ل ت اج منناك لتكننا  جل ل  ل  نن  ل تنن للجذنن ل   نن جل ت ق منناللننهل
ضننق ل طنناجل كلننجلقضننقياذلمننجل تمذنن قل ل بقت نن للل  ننال ت نن ق جل(لمننجل عننال بن مننا ل

لجل ت ق مال تم ش   ل0لن   الق   الن  لم
ق  نننن ل عننننج  لنم  نننن ل ت نننن ق جل تم  امنننن ل ل نننن ل ت قذننننال تننننعلمذنننن قل ل ت ق مننننال

(لق تنن  ل   نن جل15(لنق مننال لقكمننالم نن جل تنن لضننمجل تعنن قالل4 تي ال نن لق تم ضننمي لل
مننجلخ)تننهل جل نن  ل تعنن جل تكننامجلقي نن  ل ت  ننا جل تم  ننجلق برم نن ل تي نن   لتكننالنامننال

 شنننن ج ك اتل ت ق مننناللل شنننن ج ك اتل تمذنننن قل ل(لتننن ل  ل ننننجلنينننن ل ل نننجتل ل بل جل  منننن ل
(ل ل1804.4م اجي  نننالمننن ل  مننن لمذننن قل ل ت ق منننال بقت ننن للل  نننال ت ننن ق جل(لق ت اتلننن لل

قرنن  لمننال ي ننقل ت جك ننبل ت  نن طلت مذنن قل ل لي نن ل  لننتل  منن ل تعنن جل تكننامجلقي ننبل
(لقلل2314 نات   ل ت ات نن لللل  تج  ن    ن  الت  ق منال   ن  ذلمنجل ت امننال بقال تنعل ت امنال

(ل ل مننننننال نننننن  لي نننننن  ل ت  ننننننا جل تم  ننننننجل  لننننننتلي ننننننبلل1323(لقللل1351(لقللل1392
ل316.%(لقلللل321.%ل(لقللل323. ت    ننال تم  نناتهلت  ق مننال ننات   ل ت ات نن للللللل

%(ل ل مال   ل برم ن ل تي ن   لق ت نهلج  نتل شنكال ينا تهلي نبل رم ن ل313.%(لقللل
لللللللل(لقل322.(لقلل328.(لقللل331.مذنننننننن قل ل  لننننننننتل ننننننننات   لللكننننننننالنامننننننننالضننننننننمجل ت

ل تج   ل0(لقي بل    ال ت ق مال     ذلمجل ت امال بقالق ي  ا  ذل ات امالل318.لل
ل
ل
ل
ل
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 37 الباب الرابع .............. عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

 ( 15الجدول ) لللللللللللللللللللل
 مصفوفة العوامل لمقدرات البدنية بعد التدوير )الحل النهائي (

ل
ل

ل
ل
ل
ل

 تباينات خاصة األشتراكيات العامل الرابع العامل ال الث ل انيالعامل ا العامل األول  

 0.285955 0.714045 0.1334528 0.1186166- 0.8258606 0.0109481- قوة قصوى

قوووووووووووووووووووووووووووة 
 انفجارية

0.8309164 -0.1051892 0.0586709 0.3165692 0.805145 0.194855 

قوووووووووووووووووووووة م 
 بالسرعة

0.15656 0.7415835 0.3127565 -0.2817316 0.751646 0.248354 

قوووووووووووووووووووووة م 
 بالمطاولة

0.2598985 0.7077967 0.3723381 0.1284715 0.723664 0.276336 

سووووووووووووووووووورعة 
 انتقالية

-0.5037382 -0.1730756 -0.6831112 -0.0289291 0.751185 0.248815 

 0.167374 0.832626 0.356728- 0.2642622- 0.3007058 0.7383176 مطاولة

مطاولوووووووووووووووة 
 سرعة

-0.7447956 -0.2262141 -0.2955806 -0.0329053 0.694344 0.305656 

 0.345391 0.654609 0.1186301- 0.7934755 0.0859188 0.059588- مرونة

 0.097471 0.902529 0.9355234 0.1079252- 0.0769049 0.0988041 رشاقة

الجووووووووووووووووووو ر 
 الكامن

2.149499 1.928881 1.519059 1.232355 6.829794   

ة األهميوووووووووووووو
 النسبية

0.314724 0.282422 0.222417 0.180438 1   

نسوووووووووووووووووووووبة 
 التباين

0.238833 0.21432 0.168784 0.136928 0.758866   

النسووووووووووووووووبة 
 التراكمية

0.034969 0.249289 1.47697 1.613899 3.375128   
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قبعال تيذقالق بن منا لن نعل  نالنن  لممكنجلمنجل ت ق منال تم  خ ذن لمنجل
 هلتمذنن قل ل ت ) نناتل بج  اط نن لتكننالمننجلمؤشننج تل ت  ا نناتل تع ننم  ل ت ي  ننال ت ننام

ق ت نن ج تل تيجك نن ل شننكالم نن  الب نن لمننجل   ننا)لشننجقطلم  ينن للننهل  ننقالرنن الل ت ق مننال
ق ت ننهل  ننار ل شننكال كلننجلل ات نن للننهلنم  نن ل ت ي  ننالق ت   نن جلقمننجللنن لم ننارم  اللننهل

لنم   ل بي  ا ل0ل
خ ذ لمجل ت ي  ال ت ام هل نماذلن م ناذلق   ن ج ذلقمجل عال جلي طهل ت ق مال تم  

للل-:(1ل كلجل  قت لقل ماذل    ل ت اي لشجقطاذلم  ي للهل  قال ت ق مالق    جرالقره
   نننا)ل    مننناتللللج ننن قجل(لق ت نننهل  ضنننمجل ب  ذنننا للنننهل تقذننن ل ت نننام هل -1

للق تيق يهل ت ج   ل لق خ ) ل ش  اتل ت ق مال ق ت    ج تل ت هلت الم يع0ل
   ننننا)ل   م نننناتلللكا  ننننال(لق ت ننننهل  ضننننمجل   ننننال ت ق مننننالق ت ننننهل  ي ننننقلمنننن ل -2

 تي ننالقللل بك  ي ك نن ل(ل تمجقينن ل ل ت ق مننال تم  خ ذنن للننهل ج  نناتل ننا   ل ل
  ت ق  اتللل ت  كقتقع  ل(ل ت ام ل ل ت ق   اتل ت ام   ل ت ا   ل0ل

الق   من ل   ن جل   ال ت امال ت  ل  شن  لن  نهلل)لن ل خ  ناج تل  تن لن نعل ب ن -3
ل05. ت ق ماللهلر الل ت ج   لن عل ت ش  اتل ت هل  ناق ل قل   ن لننجللللل ل

*0 

 ن ما لمذن قل ل ت ق منال  ن ل ت ن ق جللنهل   ن جل تي نالحلق  ن ل ج  نبل شن  اتل -4
 م ل ج   الن عل ت ق مال يا ت اذل0ل

للللللقلهلضق ل تشجطل تج   ل ن م ل ت اي لن علمذ قل ل ت ق مال   ل ت ن ق جللل
مذننن قل ل تيمنننق جل تي ال ننن ل(لتكنننالمنننجل ت  ا ننناتل تع نننم  لق ت ننن ج تل تيجك ننن ل شنننكال

لق منننال بج  ننن لم ننن  ال لق  ننن ل تننن ل ننن ل   نننا)ل تشنننجطل تلاتننن لقلنننهلضنننقلهل ننن ل  نننقال ت 
ت   ا اتل تع م  لمجلمذ قل ل تيمق جل تي ال  ل لق تن لت شن  لن نعلكنالل  تم  خ ذ

(ل ل مننالمننجلي نن ل  ننقال13م نن جللننهل تعنن قاللنامننال  ا نناتلع ننم  لن  نن  ل لقكمننال
 ننن لقكمنننالم ننن جللنننهل  ي(لنق منننالت  ننن ج تل ت4 ننن ل لل ننن ل ننن ل  نننقالل  ينق منننال ت ننن ج تل ت

ل(ل     ذلمجل ت امال بقالقي عل ت امال تج   ل0ل17 تع قالل

                                                 
(1)

 . 713، ص يصدز ظبك ذكسِوديع ياظيٍ و حعٍ يحًد ،   
*
 ( انميًت انخي اعخًد عهيها انًصدز وانباحذ في انىلج َفعت . 2.7) +   
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ل
  -الطريقة المستخدمة وكفاءتها في تحميل البيانات : 4-,-4

 Hotteling Principleب ا نن  لت ننق  حل  نن خ  ل ت اينن لطج  نن ل تمكقينناتل 

Componentsلفلق ت نننهل  ننن لمنننجل كلنننجل تطج لنننقل  ننن خ  ماذللنننهل ت ي  نننال ت نننام هللل 
لضننن)ذلت     نننالتميننن لكنننا  جل لق  نننق لرننن الل تطج  ننن لن نننعل  ننن خ)مل ت ق منننال ي ننن ل
  ار ل ت امال بقال  ك جل  جلمنجل ت  نا جل تمشن ج لت م ل نج تلق  نار ل ت امنال تلنايهل

(ل ننننن ك جل ننننن جلمنننننجل ت  نننننا جللOrthogonal نننننجل تمنننننج  طل ات امنننننال بقالللم  امننننن للم
 لق مكننجلم جلنن لمنن  لك ننا  لرنن  ل تطج  نن لل(1ل تم   ننهلقركنن  ل اتي نن  لت   نن ل ت ق مننالفل

مننننجلخنننن)ال ي  نننن ل  نننن ل تمؤشننننج تل تم نننن خ م للننننهل ت ج  نننن ل لي نننن ل   نننن ل ت اينننن ل
للل- ب ات بل ت ات  للهل يلهل:

ل ا ياتل تم  ج للل بش ج ك اتل(ل0ل ي   ل  م ل ت  -1
  ي   ل  م ل ت  ا ياتل تخاذ ل0ل -2

  عماتهل ت  ا جل تم  جل0ل -3

 

 -تحديد قيمة التباينات المفسرة ) االشتراكيات ( : -اواًل :
قرننقلم نن  جل ت  ننا جل تنن  ل   ننجالل ت ق مننال تم  خ ذنن لق  يننهلفلمعمننق)لمج  نناتل

   جل ت  نا  للنهل  من ل ت  نا جل تم  نجل لق جلم(2ل ش  اتلكالم ل جلمجل تم ل ج تلف
ب لمجل ت  ا اتل  الن عل  ج ل    جل بخ ) ل تياذالل هلخ)ال تمشنار  تل
 تم  ننن   ل للضننن)ذلنننننجل   ننن جل نننن ل جالل ات ق منننال تمشنننن جك لق  ان ننن لمنننن لم نننجاللمننننجل

ل ت  ا اتل بخج ل0ل
لتل(لبخ  ناج ا(ل جل  م ل ت  ا جل تم  نجللل بشن ج ك23لمل)ذليع للهل تع قالل

ل(%لمنننجل ت  نننا جللنننهل ننن  9.025(لقرننن  ل  ينننهل جللل09.25. ننن ل  لنننتللل تجشنننا  
لنهلرن الل ت ج  ن ل لع ل جل  من ل ت  نا جل تم  نجللر  ل ت  نا ل   نجالل ت ق منال بج  ن 

 تمؤشننننجلضننننمجل ت ق مننننالت مؤشننننجل تق ينننن ل ننننج الل ت اينننن لرننننقلمعمننننق)لمج  نننناتل نننن  ل
ل تم  خ ذ ل0

                                                 
(1)

 .  717، ص :يصدز ظبك ذكسِوديع ياظيٍ وحعٍ يحًد    
(2)

 -33ص يصدز ظبك ذكسِ ،زيعاٌ خسيبط ورائس داود :    
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  -خاص :قيمة التباين ال - انيًا :
فلقرننهلم نن  جل ت  ننا جل تخننامل تنن  لبل  نن ط  ل ت ق مننال تم  خ ذنن ل   نن جالل ل

 لق جل  منن ل(1لي نن لبل  ننالجل ات ق مننال ت ننهل  نن لقج  ل كننق جل ت ننارج ل تم جق نن لفل
 ت  نننا جل تخننناملتكنننالمؤشنننجلم ينننهل ات ج  ننن ل  ننناق لق يننن لمطجقيننناذلمينننهلمعمنننق)ل

لا جلتكالمؤشجل  اق لق ي ل0ل ت  ا ياتل تم  ج ل لن عل  ا لمعمق)ل ت  
ل ت  نننا جل تخننناملبخ  ننناجل تجشنننا  ل(ل جل  مننن 23لمنننل)ذليعننن لضنننمجل تعننن قالل

(لق   ن جلمنجل تعن قالي  ننهل جل09.25.ل–ل1(لقرن  لينا حلمنجللل0.974.  لنتلل
 ل  يمنال م نا تل(لق تن لبخ  ناجل تمجقين 0345. ن عل  م لت   ا جل تخامل  لتلل

لاذ ل     لي   اذل0ل م بل تمؤشج تل    ل  ا جلخ
   -اجمالي التباين المفسر : - ال ًا :

فل جل  ننا لك ننا  ل ت ي  ننال ت ننام هلق ذنن ل هل ت امنن ل ل نن  ل مننال   ننجالل تيمننق جل
 لقت نن  لنمنن ل ت اينن ل تننعلي ننابل ت نن  ل ت  ي نن ل ت ننهل(2ل تم ننججلمننجل  ننا جل عمنناتهلف

(لنق منال لقمي نال ن ل8    لنجل تق ي لت ي  ن لنن  ل ت ق منال تم  خ ذن لق ت اتلن لل
ل0ل(3ل   خج جل ت  ا جل بعماتهل تم  جلمجلخ)ال ط  قل ت ايقجل ت اتهلف

لمعمق)ل ت   ل ت  ي  ل ت هل    لنجل تق ي للللللللللللللللللللللللللللل
ل ت  ا جل بعماتهل تم  جل=ل

لن  ل ت   ل ت  ي  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل
ل

ل* ت  م ل ت  ي  لت  اماللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل برم  ل تي    لت  امال=لللل

لمعمق)ل ت   ل ت  ي  لت  ق مالللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                                 
(1)

 . 33، ص : يصدز ظبك ذكسِزيعاٌ خسيبط يجيد ورائس داود  
(2)

 . 272، ص كسِ:يصدز ظبك ذيحًد جاظى انياظسي    
(3)

 . 272، ص : انًصدز انعابكيحًد جاظى انياظسي    
*
 . 271، صيصدز ظبك ذكسِ  يحًد جاظى انياظسي :   
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قنينن لم)ي نن ل ننن  ل برم نن ل تي ننن   لت  ق مننالقكمنننالم  ينن للنننهل تعنن قالي  نننهل ل
  ل جرنال لل   نهل كنقجل ت  امناليع رال اي نالج  نتل شنكال ينا تهلق تن لط  ناذلبرم ن ل

لم لر الل ت ق مالم يا  اذلم ل   ل برم  ل تي    لتكالمي ال0
  -المستخمصة:تفسير العوامل  4-0

   ل جل    ل ت اي لن   ذلمجل تشجقطل تخاذ للهل  قالق    جل ت ق مالقمنجل
 ل رم نننال بن منننا لن نننعلمذننن قل ل ت ق منننال  ننن ل ت ننن ق جلق  نننقال ت امنننال تننن  ل  شننن 

 لل ن ل ن ل بن منا لل03.ن  هلل) ل خ  ناج تل  تن لم يق ن ل  ناق ل قل   ن لننجل لل
للمذنننن قل ل تيمننننق جلم  لق ت نننن ج تل ت  ي نننن ن ننننعلمذنننن قل لنق مننننال ت  ا نننناتل تع نننن

 امنال بقالقتلا ن ل(لنق منالمي نال   ن  ذلمنجل ت8 تي ال  ل(ل   ل ت  ق جل لق  ل  نقالل
  ذن ال كنقجلضنمجلمال تم  قت ل شملمجل ت لقمجل عال    جل ت ق للامج ت امال ت

للل- ت  اقل ب هل:
ل

لم)ي  : ا ل ت اي ل  ق   ل ت ش  اتلن عل تييقل أل ه:
ل(10.0ل–ل.08. ت ش  ل ت اتهل كقجلميذقج ل  جلل-1
ل(0790.ل–ل.06. ت ش  ل تم ق طل كقجلميذقج ل  جلل-2
ل(0590.ل–ل.03. ت ش  ل تق طملل تم  قا(ل كقجلميذقج ل  جلل-3

لقل مال   هل    جل ت ق مال تم  خ ذ لمجلنم   ل ت ي  العت ام ه:للللللل
 العامل األول:

   يا  لإتعل تشجقطل أل ا   لت  قال ت امال ت هل ن م رال ت اي ل ل ش  لن علللللل
(ل331.-ل393. الن عل ت امالما  جللا عييذجل ش  ل  ا لع مه(ل17ر  ل ت امال

ل لي ب ل يا ت ا ل ج    ا ل   ل  لتلق   لق   لمقع   لعم   ا لكايت لإ  ل ت ش     م 
لكايتل تنل7732ي    ال لق   ل  لت  ي  ا ل تمجشي  لمجلمعمق)ل ت  ج تل تك    (ل%17(

عم  ال  ل ش  تل شكالك  جللإ لع  متل شكالق ض للهل  قالر  ل ت امال للل ج 
( لقكمالم  جللهلل.04ع ل م يعلعي الي  تل ش  الن علر  ل ت امالمال    لنجلل

ل(ل0طقال ت ج )( ق  ل مهلر  ل ت امالل  امالل16ع قالل
ل
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 (16جدول)
وأرقامها وتشبعاتها بالعامل األول التي رتبت تنازليا بحسب  القياسات يبين أصول

 درجة التشبع
 

التشبع  القياسات الجسمية ت
 العالي

التشبع 
 المتوسط

التشبع 
 الواطئ

 --- --- 3.90 طول ال راع 1
 --- --- 3.88 طول الرجل ,
 --- --- 3.88 طول الساعد 0
طول الجسم وال راعين  4

 عاليا
3.80 --- --- 

 --- --- .381 محيط الوسط 5
 --- 3.79 --- طول الجسم  6
 --- 3.75 --- الوزن 7
 --- 3.75 --- طول اليد 8
 --- 3.64 --- عرض الحوض 9

 ,3.5 --- --- محيط الساعد 13
 3.49 --- --- محيط العضد انقباضي 11
 3.44 --- --- عرض المنكبين ,1
 ,3.4 --- --- طول العضد 10
 3.08 --- --- محيط الصدر 14
 3.04 --- --- محيط الساق 15
 3.04 --- --- عرض رؤوس مشط اليد 16
 3.01 --- --- محيط رسغ اليد 17
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لالعامل ال اني:
 لق ج قيتل  م ل ت ش  اتلما  جلل(ل  ا لع مه15 ت اماللل ش  تلن علر  لللللل
(ل لق  ل  ل ج    ال يا ت الي بل  م ل ت ش  لإ لكايتلعم   المقع  ل ل334.ل-389.

%( لمجلمعمق)ل ت  ج تل تك   ل تمجشي لت  ي  ا لق  لكايتل6831ق  ل  لتلي    الل
الق ض للهل  قالر  لعم   ال  ل ش  تل شكالك  جلإ لع  متل شكل(لل ج 17عتنلل

( لقكمالل.03 ت امال لع ل م يعلعي الي  تل ش  الن علر  ل ت امالمال    لنجلل
ل(0 لق  ل مهلر  ل ت امال  اماللمي طلمشطل ت  ل(17م  جللهل تع قالل

 (17جدول)
يا بحسب وأرقامها وتشبعاتها بالعامل ال اني التي رتبت تنازل قياساتيبين أصول ال

 درجة التشبع
التشبع  القياسات الجسمية ت

 العالي
التشبع 
 المتوسط

التشبع 
 الواطئ

 --- --- 3.89 محيط مشط اليد 1
 --- --- 3.81 محيط العضد انبساطي ,
 --- 3.78 --- محيط رسغ اليد 0
 --- 3.66 --- طول العضد  4
 3.56 --- --- محيط العضد 5
 3.55 --- --- محيط العضد انقباضي 6
 ,3.5 --- --- عرض رؤوس مشط اليد 7
 3.49 --- --- عرض المنكبين 8
 3.47 --- --- طول الجسم وال راعين عاليا 9

 3.46 --- --- طول الجسم 13
 3.46 --- --- طول اليد 11
 ,3.4 --- --- الوزن ,1
 3.43 --- --- محيط الصدر 10
 3.06 --- --- عرض الحوض 14
 3.04 --- --- لفخ محيط ا 15



 221 الباب الرابع .............. عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

 العامل ال الث:
 لق ج قيتل  م ل ت ش  اتلل  ا لع مه(ل12 ش  تلن علر  ل ت امالللللل

(ل لق  ل  ل ج    ال يا ت الي بل  م ل ت ش  لإ ل0799.ل-387.ما  جللللللللللللل
لل لي    ا ل  لت ل ق   لمقع   لعم   ا ل تك   ل5435كايت ل ت  ج ت لمعمق) لمج  )%

عم   ال  ل ش  تل شكالك  جلإ لع  متلل(لل ج 12 لق  لكايتل تنلل تمجشي لت  ي  ا
 شكالق ض للهل  قالر  ل ت امال لع ل م يعلعي الي  تل ش  الن علر  ل ت امالمال

 لق مهلر  ل ت امال مهل  امالل(18( لقكمالم  جللهل تع قاللل.03    لنجلل
ل(0لمي طل ت خ 

 (18جدول)
وأرقامها وتشبعاتها بالعامل ال الث التي رتبت تنازليا بحسب  قياساتول اليبين أص

 درجة التشبع
 

شبع تال القياسات الجسمية ت
 العالي

التشبع 
 المتوسط

التشبع 
 الواطئ

 --- --- 3.87 محيط الفخ  1
 --- --- 3.74 محيط الساق ,

 --- 3.60 --- العمر 0
 --- ,3.6  عرض الحوض 4
 --- 3.61 --- انقباضي محيط العضد 5
 3.59 --- --- محيط الساعد 6
 3.54 ---  عرض رؤوس مشط اليد 7
 3.46 --- --- الوزن 8
 3.43 --- --- عرض المنكبين 9

 3.08 --- --- محيط العضد انبساطي 13
 3.05   محيط الصدر 11
 3.03   محيط الوسط ,1
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 العامل الرابع:
ل ت اماللللل  قيتل  م ل ت ش  اتل لق ج ل  ا لع مه(ل4 ش  تلن علر  

 لق  ل  ل ج    ال يا ت الي بل  م ل ت ش  لل لق  ل  لتلل(337.-ل-387.للما  جل
لل (ل4 تك   ل تمجشي لت  ي  ا لق  لكايتل تنلل ت  ا ات%( لمجلمعمق)ل1831ي    ا
عم   ال  ل ش  تل شكالك  جلإ لع  متل شكالق ض للهل  قالر  ل ت امالل  ا ات

( لقكمالم  جلل.03ع ل م يعلعي الي  تل ش  الن علر  ل ت امالمال    لنجللل 
 (0طقال ت اق(ل لق مهلر  ل ت امال مهل  امالل19لهل تع قالل

 
 
 

 (19جدول)
وأرقامها وتشبعاتها بالعامل الرابع التي رتبت تنازليا بحسب  قياساتيبين أصول ال

 درجة التشبع
 

التشبع  اسات الجسميةالقي ت
 العالي

التشبع 
 المتوسط

التشبع 
 الواطئ

 --- --- 3.87 طول الساق 1
 --- 3.67  محيط الصدر ,
 3.40 --- --- عرض رؤوس مشط اليد 0
 3.07- --- --- عرض المنكبين 4
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 العامل الخامس:
 جللللللللللل لق ج قيتل  م ل ت ش  اتلما ل خ  اج ت(ل4 ش  تلن علر  ل ت امالللل 

ل ل .35.-ل-383.ل ل   ل ق   ل ت ش  ل( لي بل  م  ل يا ت ا ل  لتلي    الج    ا لق    
 خ  اج تل(ل4%( لمجلمعمق)ل ت  ج تل تك   ل تمجشي لت  ي  ال لق  لكايتل تنل4434ل

عم   ال  ل ش  تل شكالك  جلإ لع  متل شكالق ض للهل  قالر  ل ت امال لع ل
لن ع لي  تل ش  ا ل    لنجللل م يعلعي ا ل ت امالما لم  جللهلل.03ر   لقكما  )

ل ت ق ل بي عاج  ل(0(ل لق  ل مهلر  ل ت امال  امالل.2 تع قالل
ل
ل

 (3,جدول)
وأرقامها وتشبعاتها بالعامل الرابع التي رتبت تنازليا بحسب  ختباراتيبين أصول اال

 درجة التشبع
 

التشبع  القدرات البدنية  ت
 لعاليا

التشبع 
 المتوسط

التشبع 
 الواطئ

 --- --- 3,80 قوة انفجارية  1
 --- 3,74- --- مطاولة السرعة  ,
 --- 3,70 --- المطاولة  0
 3,53- --- --- السرعة االنتقالية  4

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل



 227 الباب الرابع .............. عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

 العامل السادس :
لللل لق ج قيتل  م ل ت ش  اتلما  جلللللللل خ  اج ت(ل4 ش  تلن علر  ل ت امالللل 

(ل لق  ل  ل ج    ال يا ت الي بل  م ل ت ش  لإ لكايتلعم   المقع  ل.33.ل-382.لل
 تك   ل تمجشي لت  ي  ا لق  لل بخ  اج ت%( لمجلمعمق)ل4434 لق  ل  لتلي    الل

(لل ج تلعم   ال  ل ش  تل شكالك  جلإ لع  متل شكالق ض للهل  قال4كايتل تنل
( لل.03تل ش  الن علر  ل ت امالمال    لنجللر  ل ت امال لع ل م يعلعي الي  

ل(0 ت ق ل ت ذق (ل لق مهلر  ل ت امال  امالل21قكمالم  جللهل تع قالل
ل
ل

 (1,جدول)
وأرقامها وتشبعاتها بالعامل السادس التي رتبت تنازليا  ختباراتيبين أصول اال

 بحسب درجة التشبع
 

ع التشب القدرات البدنية  ت
 العالي

التشبع 
 المتوسط

التشبع 
 الواطئ

 --- --- ,3,8 قوة قصوى  1
 --- 3,74 --- قوة مميزة بالسرعة  ,
 --- 3,73 --- قوة مميزة بالمطاولة 0
 3,03 --- --- السرعة االنتقالية  4

ل
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 العامل السابع :
ا  جللللللللللل لق ج قيتل  م ل ت ش  اتلمل خ  اج ت(ل4 ش  تلن علر  ل ت امالللل 

ل لعم   ال331.ل–ل379.ل لكايت لإ  ل ت ش   ل  م  لي ب ل يا ت ا ل ج    ا ل   لق   ل  )
%( لمجلمعمق)ل ت  ج تل تك   ل تمجشي لت  ي  ا ل4434مقع  ل لق  ل  لتلي    الل

عم   ال  ل ش  تل شكالك  جلإ لع  متل شكالق ض للهللخ  اج ت(ل4ق  لكايتل تنل
ل.03علعي الي  تل ش  الن علر  ل ت امالمال    لنجلل  قالر  ل ت امال ع ل م ي
ل(0 تمجقي (ل لق  ل مهلر  ل ت امال  امالل22( لقكمالم  جللهل تع قالل

ل
ل
ل

 (,,جدول)
وأرقامها وتشبعاتها بالعامل السابع التي رتبت تنازليا بحسب  ختباراتيبين أصول اال

 درجة التشبع
 

التشبع  ية القدرات البدن ت
 العالي

التشبع 
 المتوسط

التشبع 
 الواطئ

 --- --- 3,79 المرونة 1
 --- 3,68- --- سرعة انتقالية  ,
 3,07 --- --- قوة مميزة بالمطاولة  0
 3,01 --- --- قوة مميزة بالسرعة  4

ل
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 العامل ال امن :
ل ت امالللل  تلما  جللللللللللل لق ج قيتل  م ل ت ش  ال خ  اج ت(3 ش  تلن علر  

ل ل  لتلي    ال331.ل-393.ل لق   ل ت ش  ل  لي بل  م  ل يا ت ا ل ج    ا ل   لق   ل  )
ل 3333ل لمعمق) لمج ل تنللبخ  اج ت%(  لكايت لق   لت  ي  ا  ل تمجشي  (ل3 تك   

لر  لل خ  اج ت ل  قا لله لق ض  ل شكا لع  مت لإ  لك  ج ل شكا ل ش  ت ل   عم   ا
( لقكمالل.33  الن علر  ل ت امالمال    لنجلل ت امال لع ل م يعلعي الي  تل ش

ل تجشا  (0(ل لق  ل مهلر  ل ت امال  امالل23م  جللهل تع قالل
ل

 (0,جدول)
وأرقامها وتشبعاتها بالعامل ال امن التي رتبت تنازليا بحسب  ختباراتيبين أصول اال

لدرجة التشبع
ل

التشبع  القدرات البدنية ت
 العالي

التشبع 
 المتوسط

التشبع 
 الواطئ

 --- -- 3,90 الرشاقة  1
 3,05- --- --- سرعة انتقالية  ,
 3,01 --- --- قوة انفجارية  0

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 (4,جدول)

 يبين الدرجات المعيارية المعدلة /بطريقة التتابع لمتغير الرشاقة

 
 
 

 يقة التتابع/بطرالدرجة الخام معدلةالمعيارية الدرجة ال معياريةالدرجة ال

20 75.42 7.9194 

19 66.14 7.5194 

18 61.5 7.3194 

17 61.5 7.3194 

16 53.85 6.9894 

15 51.53 6.8894 

14 50.14 6.8294 

13 49.91 6.8194 

12 49.44 6.7994 

11 48.05 6.7394 

10 48.05 6.7394 

9 47.59 6.7194 

8 46.66 6.6794 

7 45.27 6.6194 

6 45.27 6.6194 

5 44.34 6.5794 

4 43.65 6.5494 

3 42.95 6.5194 

2 38.31 6.3194 

1 30.43 5.9794 
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 (5,جدول ) 
 يبن الرجات المعيارية المعدلة بالتتابع / لمتغير طول الساق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 درجة خام معيارية معدلة درجة معيارية

20 75.84 58.86 

19 66.61 55.86 

18 60.46 53.86 

17 54.31 51.86 

16 54.31 51.86 

15 51.23 50.86 

14 51.23 50.86 

13 51.23 50.86 

12 51.23 50.86 

11 51.23 50.86 

10 48.15 49.86 

9 48.15 49.86 

8 48.15 49.86 

7 48.15 49.86 

6 48.15 49.86 

5 42 47.86 

4 42 47.86 

3 42 47.86 

2 32.77 44.86 

1 32.77 44.86 

   



 222 الباب الرابع .............. عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

 
 (6,جدول )

 يبين الدرجات المعيارية المعدلة بالتتابع / لمتغيرالقوة االنفجارية
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 درجة خام معارية معدلة درجة معيارية

20 67.23 43.84 

19 63.27 41.84 

18 63.27 41.84 

17 57.33 38.84 

16 55.35 37.84 

15 53.37 36.84 

14 53.37 36.84 

13 53.37 36.84 

12 51.39 35.84 

11 51.39 35.84 

10 51.39 35.84 

9 51.39 35.84 

8 51.39 35.84 

7 47.42 33.84 

6 47.42 33.84 

5 43.46 31.84 

4 41.48 30.84 

3 37.52 28.84 

2 31.58 25.84 

1 27.62 23.84 
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 (7,جدول )
 / لمتغير طول ال راعيبين الدرجات المعيارية المعدلة بالتتابع 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 درجة خام معيارية معدلة درجة معيارية

20 84.13 89.8 

19 61.64 79.8 

18 57.14 77.8 

17 54.89 76.8 

16 52.64 75.8 

15 52.64 75.8 

14 52.64 75.8 

13 50.39 74.8 

12 48.14 73.8 

11 48.14 73.8 

10 48.14 73.8 

9 48.14 73.8 

8 47.02 73.3 

7 45.9 72.8 

6 43.65 71.8 

5 43.65 71.8 

4 41.4 70.8 

3 41.4 70.8 

2 39.15 69.8 

1 39.15 69.8 
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 (8,دول )ج
 

 محيط الفخ المعدلة بطريقة التتابع /لمتغير المعيارية الدرجات 
 

درجة 
 درجة خام معيارية معدلة معيارية

20 75.03 58.78 

19 67.71 54.78 

18 60.39 50.78 

17 58.56 49.78 

16 55.81 48.28 

15 53.07 46.78 

14 51.24 45.78 

13 51.24 45.78 

12 51.24 45.78 

11 49.41 44.78 

10 47.57 43.78 

9 47.57 43.78 

8 47.57 43.78 

7 45.74 42.78 

6 43.91 41.78 

5 42.08 40.78 

4 40.25 39.78 

 



 227 الباب الرابع .............. عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

 (9,جدول )
 محيط مشط اليدالمعيارية العدلة بطريقة التتايع / لمتغير  ين الدرجاتي

 

 
 
 

 درجة خام معيارية معدلة درجة معيارية

20 67.79 8.98 

19 67.79 8.98 

18 67.79 8.98 

17 58.17 8.48 

16 58.17 8.48 

15 48.56 7.98 

14 48.56 7.98 

13 48.56 7.98 

12 48.56 7.98 

11 48.56 7.98 

10 48.56 7.98 

9 48.56 7.98 

8 48.56 7.98 

7 48.56 7.98 

6 48.56 7.98 

5 48.56 7.98 

4 38.94 7.48 

3 38.94 7.48 

2 38.94 7.48 

1 29.33 6.98 



 227 الباب الرابع .............. عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

 
 

 (9,جدول )
 يبين الدرجات المعيارية العدلة بطريقة التتايع / لمتغير المرونة

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 

 درجة خام معيارية معدلة درجة معيارية

20 66.41 22.81 

19 66.41 22.81 

18 57.77 17.81 

17 57.77 17.81 

16 57.77 17.81 

15 57.77 17.81 

14 54.32 15.81 

13 54.32 15.81 

12 54.32 15.81 

11 54.32 15.81 

10 52.59 14.81 

9 47.41 11.81 

8 45.68 10.81 

7 45.68 10.81 

6 43.96 9.81 

5 42.23 8.81 

4 40.5 7.81 

3 33.59 3.81 

2 33.59 3.81 

1 33.59 3.81 
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  -االستناجات والتوصيات : -5
 -االستنتاجات : 5-1

ييبعددددفيذ اجددددتيالددددااماتيايب ددددثياي جفا جددددليتااددددذدفاليايذددددفتجاياي ذع  ددددفي  ددددفيايذ  جدددد ي
يايع   ييي صداتةليايعقاد تياتاذب ةجدليتاذبد وي داتةيابدت يايعتا د يجياادذ ذ يايب  دثي

ييي-  يج ي:
ييضدددتمي ددداتةيابدددت يانيايذ  جددد يايعددد   ييي صددداتةلياتاذب ةددد تيايبج جدددليةددد -1

ايعتا  يجي ك تيايب  دثي دنيايذتصد يايداي  د ني تا د يك  دتي  داياي دك ي
 -اتذي:

ي.يي(ي)    يةت يايتااويايع   ياتت يي-
يايع   ياي   يي)    ي  جةي  ةيايجفي(.ي-
يايع   ياي  يثي)    ي  جةيايادتي(.ي-
ي)    يةت يايا ق(..ييايع   ياياابع-
ييقتةيات ال اجلي(ايع   يايد  سي)    ياي-
يايع   يايا فسي)    يايقتةيايقصتىي(.-
يايع   يايا بعي)ي    ياي ات لي(.ي-
 ايع   ياي   ني)ي    يايا  الي(.ي-

ذددليتضددعيفالدد تيت اددذتج تي عج اجددليت لدد نياةدداافيايعج ددليضدد ني   ددااتي -2
 .ياي تهتبجنيبكاةيايجفايعتا  ياي قبتيليجيبغجليا ذق مي

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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  -: التوصيات 5-2
ييي-  ايضتمياتاذ ذ ل تيجتصييايب  ثيب تذيي:

ات ذ دددد في  دددداياي   ددددااتياي ع تجددددلياي ادددد ه ليةددددييابددددت ي تا دددد يايقج ادددد تي -1
اي تهددتبجنيبكدداةيجددلي لذ عدد دي  ددفياي دداتويبع  جددليا ذقدد ميبف ايلادد جليتايقددفااتياي

يايجفي.
ات ذ ددد في  دددايايعتا ددد ياي قبتيدددلي دددني جدددثيذاذجباددد يتذاكجباددد يجي  دددفياي ددداتوي -2

اتيانييكدد ي   دد ياه جددليد صددلي  ددفيتصدد ي   ددايياي تهددتبجنبع  جددليا ذقدد مي
 جلي.يبف ايقج ا تيايلا جليتايقفااتياي

ت ك  جدلياجصد ياليايداياي ادذتج تيياي تهتبجني دنيايق بدجنايذأكجفي  ايا  جلي -3
اي  ااددد تيايذابتجدددلياياج ضدددجلي)يك ي فجدددلياياج ضدددجليجييايع جددد يتتيدددبي دددنيابددد 

 اتذ  فاتياياج ضجليت ااكنياياج ضليتاي ب بيجي........يايخي(ي.ي

 

الددااميفااادد تي  دد باليب اددذدفاليةاافددقياددداىيةددييايذ  جدد يايعدد   ييتلتا ددبي -4
تيقيعددد بياي ذعدددففةيييكددداةيايجدددفادددداىياجضددد ديتبقدددفاي دددففيايافددد تيايع اجدددليي عبدددلي

 ددددد ي   ةلددددد تيايقةدددددايجي دددددنيالددددد يايذأكدددددفي دددددنيصدددددفقيايعتا ددددد يتةددددديي دذ
ياي دتهبجناي اذد صلي دعياذبد ويايد ا يايع  دييتايذقدتجلياي تضدت ييةدييا ذقد مي

 تاتيع بياتداىي.يكاةيايجفت ني دذ  يلتا بياي ج ةيي   االييعبلي

 



 المصادر العربية واالجنبية

 

111 

 المصادر العربية واالجنبية
 القرأن الكريم .  - 
     1ابووول الاووو  اد وووت حبوووت اليبوووري ض البوووتريل الريرجووو,  لا  وووس الي ووويللل ي   ط- 

   .133 ص1997  القرهرة تار اليكر الارب, 
   4اد وووت  د وووت عووورطر لحمووو,  ا ووو, البيوووك ض القيووورس  ووو, ال  ووورل الريرجووو,   ط

 . 1996 ا  كنتري    تار الكبل الدتيث  
بوووتريل ل  ووويللل ير القووولة –ال ووويت حبوووت ال قظووولت ضنظريووورر البوووتريل الريرجووو,  -

 . 127 ص 1997  ركز الكبرل لمنشر  1 ط
 .17 ص1996القرهرة  –بتريل –ابراهيم      ض الميرق  البتني  اعببررار  -
 .38 ص1998-ا  لت ل د ت  رزلق ض ا حتات الكر ل ل حل كرة اليت  -
ا وووووس لقلاحووووت البوووووتريل الريرجووووو, لبطبيقربووووو     -بر وووووط, ضا وووور ام اد وووووت ال -

 . 1998ا  كنتري     طبا  ا نبظرر   
ب طلي وو, اد وووت ض ا ووس لنظريووورر البووتريل الريرجووو,   القوورهرة   تار اليكووور  -

 . 1999الارب,   
ثووور ر  د ووون ل:عووورلن ض ا عببووورر لالبدميووول بكووورة القوووتم  ب وووتات   طباووو  لزارة  -

 .36 ص1991البربي   
ن حمووووو, د وووووين ل د وووووت حبوووووت الد وووووين ضبووووورثير ب رينووووورر القيوووووز الا يوووووق د وووووي -

  مو  –برربيرحرر  عبميو  ل نظو  الابولط  و, بطولير القولة ا ني رريو  لمور مين 
 .76 ص 1998كمي  البربي  الريرجي    ر ا  ب تات  

اعببرراباووور  –الالا وول ال وو ثرة حمياوور - كلنرباووور–دم وو, د ووين ضالميرقوو  البتنيوو   -
 . 141-139 ص1985,   تار ال بنب

  ا  ووكنتري    تار الكبوول ال ر ايوو  1الميرقوو  البتنيوو  لالبووتريل الريرجوو,  ط- -
 .48  ص1971 
ب وتات –ري رن عريبط   يت ضبطبيقرر  , حمم الي ويللل ير لالبوتريل الريرجو,  -

 .549 ص 1995  كبل نلن الطبرح,  
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ا عببووورر ري ووورن عوووريبط   يوووت لثووورنر تالت  وووم رن ض طووورق بظووو يم بطرريووورر  -
 .  1992لالقيرس  , البربي  الريرجي    البظرة   تار الدك     

 

 ح ورن   تار 1ط– رري اد ت لنلر ورن حبوت الورزاق ض الميرقو  البتنيو  الظودي   -
 .29 ص2111 ا لانل لمنشر 

 ووات  د وون ا وو رحيل ضبوورثير ا وورليل بتريبيوو  لبن يوو  القوولة ا ني رريوو  لموور مين  -
اطرلدو  تكبولرا,  كميو   –يل البايت برلقيز حرلير بكرة اليت لالذراحين  , تق  البظل 

 .15 ص1996البربي  الريرجي    ر ا  ب تات  
ظووريع حبووت الكووريم ل:عوورلن ضالقوولة ال  يووزة برل وورح  لاثرهوور  وو,   ووبل  ان وورز  -

  1989  7  موووووووو  البربيوووووووو  الريرجووووووووي    ر اوووووووو  ب ووووووووتات   –م لمطوووووووو ل 3111
 .241ص
بطبيقوووووورر   ر اوووووو  –نظريوووووورر –الريرجوووووو,  حظوووووورم حبووووووت العوووووورلق ض البووووووتريل -

 .117  ص1984ا  كنتري   تار ال اررف  
حمووم البووتريل الريرجوو, لالبكر وول بووين النظريوو  لالبطبيووق حوورتل حبووت البظووير ض  -

 .  118  ص 1999 القرهرة   ركز الكبرل لمنشر  1 ط

حبت ام د ين ال  و, ض ا  وس الام يو  لمبوتريل الريرجو,    ر او  القرت وي   -
 . 2114الطيف لمطبرح      

  بن وورزي    ر اوو   1حموو, بوون ظوورلع الارهوولري ض حمووم البووتريل الريرجوو,   ط -
 . 1994قرر يلنس   

حم,  ملم  لات الدكيم ض ا عببررار لالقيرس لا دظرء  , ال  ورل الريرجو,  -
 . 2114   ر ا  القرت ي    الطيف لمطبرح    

 ووووترل الريرجوووو,  وووو, ا لاوووورل حموووو,  ا وووو, البيووووك لح وووورت الووووتين ابوووول زيووووت ض ال -
  1ال  رحي  بعطيط لبظ يم البرا ج لا د رل البتريبيو  نظريورر بطبيقورر  ط

 .78 ص2113
ح ورت الووتين ابول زيووت ض القير ورر ال  وو ي  ل وق  راكووز الماول ض ال  موو  الام يوو   -

 .1999  6  ابريل  حتت  19لمبربي  البتني  لالريرجي   الاتت 
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  1 –نرة البتريل لالعطط ال  رحيو  لالميرقو  البتنيو  حقيل الكربل ض الكرة الطر -
 .181  ص1998ب تات 

ح ووورر ترلش رشووويت ض اي ووورت   وووبليرر  ايرريووو   هوووم حنرظووور الميرقووو  البتنيووو   -
العرظوووو  بكوووورة اليووووت لد وووول عطوووولط الماوووول  ر وووورل   ر  ووووبير  كميوووو  البربيوووو  

 .16  ص1999الريرجي    ال رتري    ر ا  ب تات  
ض  ووووناج بووووتريب,  قبووووري لبطوووولير القوووولة ال  يووووزة برل وووورح   حبووووت الكووووريم  رجوووول -

لاجووو ر ا طوووراف الاميووور لال ووويمر لمنرشووونين  ر ووورل   ر  وووبير  كميووو  البربيووو  
 .24  ص1989الريرجي    ر ا  ب تات  

الووز ن  وو, –حبووت ال بوورر شوونين ض بدميوول الا قوو  بووين عظوورنص  ندنوور القوولة  -
كيووو   ووو, تقووو  البظوووليل البايوووت  ردمووو  الناووولض لباوووض ال ب يووورار البريل يكرني

بووورلقيز حرليووور بكووورة اليوووت   اطرلدووو  تكبووولرا,   ر اووو  ب وووتات  البربيووو  الريرجوووي  
 .181  ص1998 
حبووووت اللهوووورل حوووورزي ض بدتيووووت اهووووم القير وووورر ال  وووو ي  لا عببووووررار ال ارريوووو   -

 وووون    ر وووورل   15-13 عبيوووورر دووووراس ال ر وووور النرشوووونين بكوووورة اليووووت برح وووورر 
 .1991بربي  الريرجي     ر ا  البظرة    ر  بير  كمي  ال

  1العرلووتي ض لظوورنف ا حجوورء لالبووتريل البووتن,  ط رجوول  وومطرن الشووريتة  -
 .114 ص1991تار الا ل الريرج,  

 وووووررس  ووووور , يل وووووف ضبدتيوووووت   وووووبليرر  ايرريووووو  لوووووباض القوووووترار البتنيووووو   -
 .21  ص2111لال ارري  الا ل ي  بكرة ال م   , الاراق    ر ا  ب تات  

قر ووم د ووون د وووين ل بدووو, ال اشووواش يل وووف ض ال لهووولل الريرجووو,    ووو رب   -
 .1999لعظرنظ   ,   رل البربي  البتني    القرهرة   تار اليكر الارب,   

  ال لظول  تار 2قر م د ين لحبت حم, نظيف ض حموم البوتريل الريرجو,  ط -
 .31  ص1987الكبل  

  ح وووورن  تار 1ة  طقر وووم د ووون د وووين ض حموووم البووووتريل  ووو, ا ح ووورر ال بكووور  -
 .95 ص1998اليكر الارب, لمطبرح  لالنشر لالبلزيع  
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قر وووم د ووون  اوووتي ل د ووولت حبوووت ام ض البوووتريل لا رقووورم القير وووي   ال لظووول  -
 .85 ص1987 تار الكبرل لمطبرح  لالنشر   ر ا  ال لظل  

قر وووم ال نوووت لي لاد وووت  وووايت ض البوووتريل الريرجووو, بوووين النظريووو  لالبطبيوووق    -
 .46-45  ص1979   طبا  ح ء  ب تات 

قيس نر , حبت ال برر لب طلي و, اد وت ض ا عببوررار ل بورت  ا دظورء  و,  -
 .127  ص1987ال  رل الريرج,   ب تات    طبا  ب تات  

قر وووووم د ووووون د وووووين ض ال ل ووووولح  الريرجوووووي  لالبتنيووووو  الشووووور م   ووووو, ا لاووووورل  -
الاربوووووو, لمطبرحوووووو     ا رتن   تار اليكوووووور1لاليارليوووووورر لالاموووووولم الريرجووووووي   ط

 .646 ص1998لالنشر لالبلزيع  
قر م د ن د ين ل نظلر الانبك, ض الميرق  البتني  لطرق بدقيقاور   ب وتات    -

 .143  ص1988 طبا  الباميم الارل,   
   2ك ووورل   يوووول الربجوووو, ض البووووتريل الريرجووو, لمقوووورن اللادووووت لالاشوووورين   ط -

 . 2114ح رن ض تار لانل لمنشر   
  القوورهرة    1ال ووتعل  وو, طوورق لبوورا ج الريرجوو  لم  يووع   ط ك وورل ترليووش ض -

 . 1999 ركز الكبرل لمنشر   
ك رل حبت الد يت ل د ت ظبد, د ورنين ض الميرقو  البتنيو  ل كلنرباورس ا  وس  -

  القرهرة   تار اليكور الاربو,  3طرق القيرس ( ط –ا حتات البتن,  –النظري  
  1997 . 

   .28 ص1998القيرس  , كرة االيت    القرهرة  تار اليكر الارب,  ووووووووووووووووو ض -

ك رل ترليش ل:عرلن ضا  س الي يللل ي  لبتريل كرة اليت    ركوز الكبورل    -
 .  17  ص1999القرهرة  

 د ووووت  ر ووووم الير ووووري ض بنوووورء لبقنووووين بطرريوووو  اعببوووورر الميرقوووو  البتنيوووو   نبقوووورء  -
   1995تكبلرا,    ر ا  ب تات   (  ن    اطرلد  12-11النرشنين با ر س

 د ت  ر م الير ري ل رلان حبت ال  يت ض ا  ورليل ا دظورني   و,   ور ر  -
   2111  ح رن   اللراق لمنشر لالبلزيع    1البدلث البربلي    ط
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  ح ورن   تار البورزلري  1 د ت ظبد, ابل ظورلع ض الطورق ا دظورني    ط -
 . 2111الام ي  لمنشر لالبلزيع   

ت ظبد, د ورنين ض البدميول الاور م, لمقوترار البتنيو   و,   ور ر البربيو   د  -
 . 1996  القرهرة   تار اليكر الارب,    2البتني  لالريرجي    ط

  القووورهرة    4  ط 1وووووووووووو ض القيووورس لالبقوووليم  ووو, البربيووو  البتنيووو  لالريرجوووي      -
 . 2111تار اليكر الارب,   

جوورء البووتريل الريرجوو, س  ووتعل بطبيقوو, (    د ووت حموو, اد ووت ض لظوورنف اح -
 . 1999  القرهرة   تار اليكر الارب,    1ط
  القورهرة    1 د ت نظر التين رجلان ض ال ر وع  و, القير ورر ال  و ي    ط -

 . 1997تار اليكر الارب,   
 رلان حبت ال  يت ابراهيم  ض ا عببررار لالقيرس لالبقليم  و, البربيو  الريرجوي   -

 . 1999 رن   تار اليكر لمطبرح  لالنشر لالبلزيع     ح 1  ط
وووووووووووووووو ض ا  ووووس الام يوووو  لالطوووورق ا دظوووورني  ل عببووووررار لالقيوووورس  وووو, البربيوووو   -

 . 1999  ح رن   تار اليكر لمطبرح  لالنشر لالبلزيع    1الريرجي    ط
لبتنيوووو  ووووووووووووووو ض ا دظوووورء اللظووووي, ا  ووووبت ل,  وووو,   وووور ر لبدوووولث البربيوووو  ا -

 .   2111  ح رن   تار اليكر لمطبرح  لالنشر لالبلزيع    1لالريرجي    ط

ووووووووووووو  ض طووورق ل نووورهج البدوووث الام ووو,  ووو, البربيووو  البتنيووو  الريرجوووي    ح ووورن    -
 . 2112التار الام ي  لمنشر لالبلزيع   

تنيو   رلان حبت ال  يت ل د ت  ر وم الير وري ض القيورس لالبقوليم  و, البربيو  الب -
 . 2113  ح رن         اللراق لمنشر لالبلزيع    1لالريرجي    ط

البطبيووق    – ظووطير د ووين بووره, س لاعوورلن ( ض البدميوول الاوور م, النظريوو   -
 . 2112  القرهرة    ركز الكبرل لمنشر    1ط
 يبوو, ابووراهيم د وورت ض البووتريل الريرجوو, الدووتيث   بعطوويط لبطبيووق لقيوورتة    -

 . 2111ار اليكر الارب,     القرهرة   ت 2ط
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  1 يبوووو, ابووووراهيم د وووورت ض البووووتريل الريرجوووو,  وووون الطيللوووو  الوووور ال راهقوووو   ط -
 .  159  ص1996القرهرة  تار اليكر الارب,   

بدووث  نشوولر   ال  موو  الام يوو  لمبربيوو  البتنيوو  لالريرجووي   نوور حبووت الدكوويم ض  -
 .1999  ابريل  6 حتت

   ظووور   تار ال اوووررف 2جووو,  ط د وووت د ووون حووو لي ض حموووم البوووتريل الرير -
 .11  ص1992 
 د وووووت ا ووووو رحيل ال تا  ووووو  ض البطبيوووووق ال يوووووتان, النظريووووورر لطووووورق البوووووتريل  -

 .524  ص2118  2الريرج,  ط
 ر اوو  البمقوورء – ظووطير نوولري الق ووش ض  قت وو   وو, ال لهبوو  لالبيوولق الاقموو,  -

 .95  ص2111البطبيقي   
لام و,  ال لظول   طباو   د وت ازهور ال و رك ل:عورلن ضا ظولل  و, البدوث ا -

 .421  ص1981 ر ا  ال لظل  
 رلان حبت ال  يت ابراهيم ض طرق ل نرهج البدث الام ,  و, البربيو  الريرجوي   -

 .65  ص2112التار الام ي  لمنشر لالبلزيع   ح رن  
نوورتر  ا وو, الزيوولت لهشوورم حوور ر حميوورن ض  بوورتو القيوورس لالبقووليم  وو, البربيوو     -

 . 2115كر لمنشر لالبلزيع     ح رن   تار الي 3ط
نبيل حبت الارتي ض ال تعل الر القيرس لالبقليم لا وبعتا    و,   ورل البوتريس  -

 . 2112الظي,   ح رن   تار لانل لمنشر لالبلزيع   
هوووووتير حيوووووتان حووووورنم ض بنووووورء   وووووبليرر  ايرريووووو  لوووووباض القير ووووورر ال  ووووو ي   -

ر ورل   ر  وبير    ر او  لم بقت رر الر كميرر البربي  الريرجي   و, الاوراق   
 . 2112ب تات   

لو ي حوورنم الظوو يتح, ل:عوورلن ض ا دظورء لا عببووررار  وو, ال  وورل الريرجوو,  -
 .  399  ص2111  1 ط

ل يووو   د ووولل ض الووووبامم ل تللووو  البووووتريل   ب وووتات    كبوووول الاووورتل لمطبرحوووو   -
 .   2111لالنشر   

 . 2111ر لانل لمنشر   وووووووووو ض البامم ل تلل  البتريل الريرج,   ح رن   تا -
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 .2112تار الكبل لمطبرح  لالنشر   ووووووووو ض البدث الام , ل نره     ب تات    -
ضطرانوووووق البدوووووث الام ووووو, ل نره ووووو   ب وووووتات  تار الدك ووووو  لمطبرحووووو  لالنشووووور - -

 .181  ص1991 
لتيع ير ين البكريب, لد ن  د وت الابيوتي ض البطبيقورر ا دظورني  لا وبعتام  -

لث البربيووو  الريرجوووي    ال لظووول   تار الكبووول لمطبرحووو    الدر ووولل  ووو, بدووو
1999 . 

لرتة حموووو, حبوووورس ض القي وووو  البب يوووو  لمقووووترة الدركيوووو  بت لوووو  باووووض القير وووورر  -
 . 2112 ر ا  ب تات    –ال   ي  لنرشئ البنس ا رج,   ر رل   ر  بير 

رحوو    تار الامووم لمطب1يلنوورك لتانيوورك ض الووبامم الدركوو, لالبووتريل الريرجوو,  ط -
 .355  ص1991لالنشر   

  1997ير وور  د ووت تبوولر ض كوورة اليووت الدتيثوو    ا  ووكنتري    تار ال اووررف   -
 .256ص
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 (1الممحق )
 

 وصاسة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً 

 جايعت دٌانى         

 كهٍت انتشبٍت االساسٍت     

 قسى انتشبٍت انشٌاضٍت     

 

 بسى هللا انشحًٍ انشحٍى 

 

 األستار انفاضم ................................................ انًحتشو 

 
) انقٍاساث انجسًٍت وانقذساث انبذٍَت  فً ٍَت انباحث أجشاء انبحث انًىسىو 

   انخاصت كًؤشش الَتقاء انًىهىبٍٍ بكشة انٍذ ( , وبًا إَكى يٍ روي انخبشة فً 

هزا انًجال , ٌأيم انباحث يُكى أبذاء آسائكى حىل تحذٌذ أهى انقٍاساث انجسًٍت 

   وانقذساث انبذٍَت انخاصت بًىهىبً كشة انٍذ يع أيكاٍَت إضافت أي يؤشش نى 

              ٌتسُى نهباحث إضافته وبهزا ستقذيىٌ خذيت عهًٍت جهٍهت نًسٍشة 

 انبحث انعهًً .

 يع فائق شكشي وتقذٌشي ..

 

 

 

 اسى انخثيش :

 انهمة انعهًي :

 االختظاص :

 يكاٌ انعًم :

 انتٕليع :

 انتاسيخ :

 

 

 

                                 

 

 طانب انًاجستٍش                                                             

 كًال جاسى يحًذ                                                             
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 انمذساخ انثذَيح انخاطح 
 51-5انُسثح يٍ  انمذساخ انثذَيح  خ
  انمٕٖ انمظٕٖ  5
  انمٕج االَفجاسيح 2
  انمٕج انًًيضج تانسشعح 3
  نًًيضج تانًطأنحانمٕج ا 4
  انسشعح االَتمانيح  5

  انًطأنح  6

  يطأنح انسشعح  7

  انًشَٔح 8

  انششالح  9

   

   

 

 انًمتشحاخ :
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 انمياساخ انجسًيح نالعثي كشج انيذ انًْٕٕتيٍ 

 

 انًمتشحاخ :
 

 

 

يظهح أ   انمياساخ خ

 ال

      

 خ

يظهح أ  انمياساخ

 ال

  يحيؾ انساق 25  (انسٍ )انعًش انضيُي  5

  يحيؾ انشلثح  26  انٕصٌ 2

  عشع انًُكثيٍ  27  استفاع انجسى  3

استفاع انجسى ٔانزساعيٍ  4

 عانيا 

  عشع انًشفك 28 

  عشع سسغ انيذ  29  استفاع انجسى اسفم انسشج 5

استفاع انًذٔس االكثش  6

 )انشجم (

  عشع سؤٔط يشؾ انيذ  31 

  عشع انحٕع  35  استفاع شك انشكثح 7

  عشع انشكثح  32  استفاع انساق  8

  عشع انكعثيٍ )االَسي( 33  استفاع انكعة  9

  عشع انكعثيٍ )انٕحشي( 34  ؽٕل انزساع  51

     ؽٕل انعؼذ  55

     ؽٕل انساعذ 52

     ؽٕل انيذ )يحٕسعشػي( 53

     ؽٕل انمذو  54

     يحيؾ انعؼذ )اَثساؽي( 55

     نعؼذ )اَمثاػي(يحيؾ ا 56

     يحيؾ انساعذ  57

 يحيؾ سٔؤط يش 58

 ؽ انيذ 
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 (2لممحق )ا
 لمختصين الذين حددو اهمية القياسات الجسمية والقدرات الحركيةاسماء الخبراء وا

 ت المقب العممي االسم االختصاص مكان العمل

كمية التربية رياضية 
 جامعة بغداد

 1 استاذ سعد محسن د.  عمم التدريب

 2 = ظاىر كمال عارف د. عمم التدريب =

 3 = عبد الوىاب غازيد.  عمم التدريب =

 4 =  محمود موسى العكيميد.   ياساختبارات وق  =

جامعة ديالى / التربية 
 االساسية 

 5 = فرات جبار سعد اهللد.  تعمم حركي

كمية التربية الرياضية 
 جامعة ديالى 

 6 = عبد الرحمن ناصر راشدد.  اختبارات 

كمية التربية الرياضية 
 ديالىجامعة 

 7 استاذ مساعد نصير صفاء محمدد.  حركيتعمم 

 8 استاذ مساعد رافد قدوري د.  حركيعمم ت =

جامعة بغداد /التربية 
 الرياضية

 9 = عبد اليادي حميدد.  رياضيتدريب 

جامعة ديالى /التربية 
 الرياضية 

 11 = عباس فاضل جابر د.  فسمجة تدريب

 11 = ليث ابراىيم جاسم د.  تدريب رياضي =

 كمية التربية الرياضية 
 جامعة بابل 

 12 = سييل جاسم المسمماوي د.   ياضيتدريب ر 

 كمية التربية الرياضية 
 الموصلجامعة

 13 =  د.قصي حازم محمد  طرائق تدريس
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 (3الممحق )
 استمارة تسجيل فردية لمقياسات الجسمية

                                               -االسم :
 

 ت مؤشرات القياسات الجسمية وحدة القياس الدرجة
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 (4الممحق )
 يةبدناستمارة تسجيل اختبارات القدرات ال

 -وحدة القياس :                                         -اسم االختبار :
 

 ت اسماء االفراد المحاوالت

3 2 1 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 



 المالحــــــــــــــق

 

535 

 (8لممحق )ا
 توصيف اجراءات القياسات الجسمية واختبارات القدرات الحركية

 
 مؤشر

 (1)قياس الوزن 
 

  -أهمية القياس :
ييس التصوووفية لحووواالت النموووو ىوووو قيووواس مركوووب لمحجوووم الكموووي لمجسوووم   ويعووود احووود م وووا

 البدني غير السوية وكذلك السمنة وحاالت سوء التغذية . 
 

  -االجهزة المستخدمة لمقياس :
 ( كغم . 121ميزان ل ياس الوزن سعة )

 
  -اجراءات القياس :

الوقوووف المعتوودل فوووق الميووزان وفووي منتصووفو تماموواو   بحيووث يكووون وزن الجسووم  -
 موزع عمى ال دمين . 

 من المالبس ب در االمكان   أي ارتداء اخف المالبس وبدون حذاء.  التحرر -

 غرام . 111يسجل وزن الجسم بالكيمو غرامات والقرب  -

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 91، ص يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ :    



 المالحــــــــــــــق

 

532 

 مؤشر
 قياس الطول الكمي

  -اهمية القياس :
مؤشوووور لمحجووووم العووووام لمجسووووم واطوووووال العظووووام   والكشووووف عوووون االموووورا    وبخاصووووة 

 (1)يمة ىامة لتفسير الوزن والتنبؤ بوامرا  سوء التغذية عند االطفال   ووس
 شريط قياس   قطعة خشبية .   -: االدوات المستخدمة

  -اجراءات القياس :
موود شووريط ال يوواس بشووكل عمووودي عمووى االر  عمووى ان تالمووس بدايووة الشووريط  -

لوووالر  ومووود الشوووريط الوووى االعموووى لمسوووافة م بولوووة مووو  ت بيوووت الشوووريط بشوووكل 
 محكم . 

عتوووودل عمووووى ان يتوووووزع وزن جسوووومو عمووووى قدميووووو وبشووووكل م *ي ووووف المفحووووو  -
المتالصوو تين والووذراعين بجانووب الجسووم عمووى ان تالمووس بوواطن الكووف لمفخووذ   
م  مالمس ظير المختبر ومن منتصفو شوريط ال يواس وكوذلك مونخف  الوورك 

 وكعبي ال دمين   وان يكون النظر لالمام   م  عدم ارتداء الحذاء . 

مسوواعد ) الفوواح  ( بوضوو  ال طعووة الخشووبية ي وووم احوود اعضوواء فريووق العموول ال -
عموى ان تكووون موازيووة لووالر  وعموديووة عمووى الجوودار أي عموديووة عمووى شووريط 
ال ياس   عمى ان تالمس ىذه ال طعة اعموى ن طوة لجمجموة المختبور أي يمكون 

 ىنا قربك راس المختبر لحين مالمسة ال طعة اعمى ن طة من الجمجمة . 

عووة الخشووبية اعمووى ن طووة موون جمجمووة المفحووو   الن طووة التووي تالمووس بيووا ال ط -
 ىي ن طة قراءة شريط ال ياس . 

فووي حالووة عوودم امكانيووة ت بيووت شووريط ال يوواس عمووى الحووائط يرسووم عمووى الجوودار  -
م ووواييس الشوووريط بشوووكل دقيوووق   وتطبيوووق االجوووراءات السووواب ة ويسوووجل ال يووواس 

 سم . 1.1بالسنتمترات القرب 

                                                 
(1)

 . 76، ص:يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
*
 انًفحٕص : انشخض انزي يتى عهيّ عًهيح انمياط ا .   

 انفاحض : انزي يمٕو تعًهيح انمياط .   
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 مؤشر

 قياس طول الجذع من الجموس
  -همية القياس :ا

قيووواس النموووو وحجوووم الجسوووم   وتفسوووير التغيووورات التوووي تحووودث فوووي حجوووم الجسوووم ونسوووبو 
 .  (1)المختمفو   باالضافة الى االستفادة منو من الناحية الطبية والمينية

 
  -االدوات المستخدمة :

 كرسي بدون استناد لمظير   شريط قياس . 
 

  -اجراءات القياس :
رسووووي عمووووى ان تالمووووس ال وووودمين االر  وتشووووكل يجمووووس المفحووووو  عمووووى الك -

( م  الفخذين وان تالصق حافوة الركبوة مون الخموف  91الساقين زاوية قائمة ) 
 نياية حافة م عد الكرسي   عمى ان توض  الكفين عمى الفخذين . 

يكووون جووذع المفحووو  معتوودل وعمووودي عمووى الكرسووي والنظوور لالمووام والووراس  -
 عمى خط واحد م  الجذع . 

لفوواح  خمووف المفحووو    ويبوودأ وضو  شووريط ال يوواس عمووى ان تالمووس ي وف ا -
بدايوووة الشوووريط م عووود الكرسوووي وان يالموووس الشوووريط وعموووى امتوووداده الوووى االعموووى 
الظيوور المعتوودل لمفوواح  موازيوواو العمووود الف ووري   أي ان يكووون شووريط ال يوواس 

 عمودياو عمى الكرسي . 
الف رة االولى من المنط وة العميوا ي رأ التسجيل ابتدأو من م عد الكرسي الى نياية  -

  أي يكون التسجيل من االسفل الى االعمى   وىي الن طة بين العموود الف وري 
 سم . 1.1والرقبة   ويسجل ال ياس بالسنتمترات القرب 

 

                                                 
(1)

 . 97، ص يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
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 مؤشر

 قياس طول الذراع
  -اهمية القياس :

 (1)مؤشر لمنمو وحجم الجسم   ويستفاد منو ضمن الناحية الطبية والمينية
 

  -االدوات المستخدمة لمقياس :
 شريط قياس 

 
  -اجراءات القياس :

يتخووذ المفحوووو  وضوو  الوقووووف المعتوودل عموووى ال وودمين والوووذراعان مصوووفوفتان  -
 ومرتخيتان بجانب الجسم . 

ي ف الفاح  الى خموف المفحوو  وي ووم بتحديود العالموة االخروميوة المتم موة  -
 بالنتؤ االخرومي لشوكة عظم الموح . 

وم الفوواح  بموود شووريط ال يوواس وعمووى امتووداد ذراع المفحووو  وموون الخووارج ي وو -
 ابتدأو من العالمة االخرومية حتى نياية االصب  الوسطى وىو ممدود . 

 سم . 1.1يسجل ال ياس بالسنتمترات والقرب  -
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

(1)
 . 97، ص يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
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 مؤشر
 (1)طول العضد ) من الكتف الى المرفق (

  -اهمية القياس :
التحميووول  –الميكانيكوووا الحيويوووة  –عم وووة باليندسوووية البشووورية يسوووتخدم فوووي الدراسوووات المت

 الحركي . 
 

  -االجهزة المستخدمة لمقياس :
 البرجل المنزلق الكبير 

 
  -اجراءات القياس :

 ي ف المفحو  معتدل ال امة والوزن موزع بالتساوي عمى ال دمين .  -
ين بحيوث ي وم المفحو  بسحب الكتفين الى الخموف بودون شود   وت نوي الوذراع -

 يكون العضد مالصق لمجسم والساعد موازي لالر  . 

تحدد المسافة من العالمة االخرومية ) عظم الموح ( الى النتوؤ المرف وي      )  -
 عظم الزند (   أي المسافة من الكتف الى المرفق . 

 ي ف الفاح  عمى الجانب االيمن والى الخمف قميالو من المفحو  .  -

لذراع ال ابتو لمبرجل عمى اجزء العموي الجانبي لالخوروم ي وم الفاح  بت بيت ا -
  مسووتخدماو فووي ذلووك اليوود اليسوور    وت بيووت الووذراع المنزل ووة لمبرجوول باسووتخدام 
اليووود اليمنوووى لمفووواح  حتوووى تصوووبا مالصووو ة لمحافوووة الوحشوووية لموووراس السوووفمي 

 لعظم العضد . 

 سم . 1.1تسجيل النتائج بالسنتمترات القرب  -

 
 
 

                                                 
(1)

 . 512-97، ص : يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
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 مؤشر
 (1)ساعد ) من المرفق الى الرسغ (طول ال

  -اهمية القياس :
 يستخدم في دراسات الميكانيكا الحيوية البشرية . 

 
  -االجهزة المستخدمة لمقياس :

 جياز البرجل المنزلق 
 

  -اجراءات القياس :
ي وووف المفحوووو  معتووودل ال اموووة والكعبوووان متالح وووين ووزن الجسوووم مووووزع عموووى  -

 ال دمين بالتساوي . 
  بحيووث  91لمفحووو  بسووحب الكتفووين الووى الخمووف و نووي المرفووق بزاويووة ي وووم ا -

تكووووون اصوووواب  اليوووودين مفوووورودة والكفووووان مووووواجيين لمووووداخل وقووووريبين موووون الخووووط 
 المنصف لمجسم . 

ي ووف الفوواح  الووى الجانووب االيموون او االيسوور لمفوواح  وي وووم بوضوو  الووذراع  -
تووؤ المرف ووي و ووم ال ابتووو لمبرجوول فوووق اقصووى ن طووة ت وو  عمووى السووطا الخمفووي لمن

 تحريك الذراع المتحرك باليد . 

عندما يصل الفاح  الذراع المتحركوة لمبرجول الوى النتوؤ االيسور لعظوم الكعبورة  -
 سم . 1.1ي وم بت بيت الذراع وقراءة الدرجة وتسجيميا بالسنتمترات القرب 

 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 514، ص:يظذس سثك ركشَِظش انذيٍ سػٕاٌ يحًذ    
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 مؤشر
 (1)طول اليد ) الكف (

  -اهمية القياس :
فوي المالكموة وبعو  االدوات االخور  م ول الزانوة والورما  يستخدم في تصميم ال فازات
 ومضارب التنس وغيرىا . 

 
  -االجهزة المستخدمة لمقياس :

 جياز البرجل المنزلق الصغير 
  -اجراءات القياس :

يتخووذ المفحووو  وضوو  الوقوووف او الجموووس عمووى م عوود بحيووث تكووون الووذراعان  -
 ممدودتين عمى الجانبين في غير تصمب . 

لمفحوو  ب نوي المورف ين والسواعدان موازيوان لوالر  والسواعد واالصواب  ي وم ا -
 ممدودتين لالمام وان تكون راحة اليد ) باطن اليد ( لالعمى . 

ي ووووف الفوووواح  بجانووووب المفحووووو  ويوضوووو  البرجوووول المنزلووووق موازيوووواو لممحووووور  -
الطوووولي لميووود مووو  وضووو   الوووذراع ال ابتوووو مالصووو ة القصوووى ن طوووة لمنتوووؤ االيوووري 

 عبرة . لعظم الك

تحريك الذراع الحرة لمبرجل لالمام حتى تصبا مالص ة العمى ن طة لمسوالمية  -
 1.1البعيدة لالصوب  الوسوطى لميود وتسوجيل نتوائج ال يواس بالسونتمترات القورب 

 سم .

 
 
 
 

 
                                                 

(1)
 . 517، ص يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ :   
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 مؤشر
 (1)قياس طول الطرف السفمي من نهاية الحدبة الوركية 

  -اهمية القياس :
ت التوووي تيوووتم بنسوووب اجوووزاء الجسوووم وفوووي الدراسوووات يسوووتفاد مووون ال يووواس ضووومن الدراسوووا

 الخاصة باليندسة البشرية واالداء الحركي في الرياضة . 
 

  -االدوات المستخدمة لمقياس :
 شريط قياس مرناو 

 
  -اجراءات القياس :

يتخووذ المفحووو  وضوو  الوقوووف المعتوودل عمووى ال وودمين   عمووى ان يتوووزع وزن  -
 الجسم عمى ال دمين بالتساوي . 

حووودد الفووواح  العالموووة االن روبومتريوووة المتم موووة بمفصووول الفخوووذ   والتوووي ىوووي ي -
الحوودود الفاصوومة بووين الجووذع والطوورف السووفمي   أي بوودايات ونيايووات االطوووال 

 الدالة عمى طول الجذع وطول الرجل . 

يمووود الفوووواح  شووووريط ال يوووواس موووون العالمووووة االم روبومتريووووة المحووووددة ولالسووووفل  -
االر    أي نحودد مسوافة طوول الطورف السوفمي لحين مالمسوة الشوريط سوطا 

بووين مفصوول الفخووذ وسووطا االر  عنوودما يكووون المفحووو  فووي وضوو  الوقوووف 
 المعتدل عمى االر  . 

 سم . 1.1يسجل ال ياس بالسنتمترات والقرب  -

 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 554، ص :يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ  
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 مؤشر
 (1)طول الفخذ ) من الورك الى الركبة (

  -اهمية القياس :
 دراسات الخاصة باليندسة البشرية . لمتعرف عمى نسبة اجزاء الجسم وفي ال

 
  -االدوات المستخدمة لمقياس :

 شريط قياس غير قابل لالطالة .  -
 م عد يمكن التحكم في ارتفاعاتو .  -

 

  -اجراءات القياس :
يوضوو  المفحووو  احوود  قدميووو عمووى مكووان مرتفوو  ) م عوود ( وىووو فووي وضوو   -

 .   91الوقوف بحيث تكون الفخذ موازية لالر  وتض  م  الساق زاوية 
ي اس طول الفخذ من الن طة المتوسوطة لمربواط االربوي الوى الحافوة العميوا لعظوم  -

 الردفة . 

ره الطوووولي ي ووووم الفووواح  بوضووو  شوووريط ال يووواس مالصوووق لمفخوووذ وموازيووواو لمحوووو  -
 مبتدئاو من الن طة االربية ومنتيياو بالحافة العميا لعظم الردفة . 

 سم .  1.1تسجيل النتائج بالسنتمترات القرب  -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 556، ص يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ :    
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 مؤشر
 (1)طول الساق ) من الركبة الى االرض (

  -اهمية القياس :
 يستخدم في معرفة نسب اجزاء الجسم وفي مجال اليندسة البشرية . 

 
  –ستخدمة لمقياس االجهزة الم

 جياز البرجل المنزلق الكبير . 
 

 -اجراءات القياس :
ي ووووم المفحوووو  ب نوووي ومووود ركبتيوووو   حينئوووذ يالحوووظ الفووواح  مووونخف  محووواط  -

بالنتؤ فوق الم مي لعظم الفخذ عمى  الجزء االمامي الوحشي ال ريوب مون نيايوة 
 عظم ال صبة وراس عظم الشظية . 

ىووذا الموونخف   ووم الضووغط لتعيووين الحوود  ي وووم الفوواح  بوضوو  اصووب  يووده فووي -
 االعمى لعظم ال صبة . 

بعد تحديد العالمة االن رومترية لعظم ال صبة يطمب مون المفحوو  مود الركبوة  -
 والعودة الى وض  الوقوف العادي . 

ي وووف الفووواح  الوووى جانوووب المفحوووو  وي ووووم بوضووو  البرجووول المنزلوووق عموووودي  -
مووى االر    و ووم يووتم تحريووك عموى االر  ومالصووق لمسوواق وقاعوودة الجيوواز ع

 الذراع الحرة لمبرجل حتى تالمس العالمة االن روبومترية المحددة . 
 سم . 1.1قراءة نتائج ال ياس عمى البرجل وتسجيميا بالسنتمترات القرب  -

 
 
 
 

                                                 
(1)

 .  525 – 558، ص :يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
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 مؤشر
 (1)عرض الكتفين ) االتساع االخرومي (

  -اهمية القياس :
جسووومي وفوووي ت وووويم الفوووروق البدنيوووة بوووين مؤشووور لمييكووول العوووام لمجسوووم وتحديووود الووونمظ ال

 الجنسين . 
 

  -االجهزة المستخدمة :
 البرجل المنزلق . 

 
  -اجراءات القياس :

يتخووذ المفحووو  الوقوووف والكعبووان متالصوو ين والووذراعين موورتخيتين ومموودودتين  -
 عمى الجانبين ومنط ة الكتفين عارية من المالبس . 

فل متجيتووووين لالمووووام قموووويالو بغوووور  الكتفووووين غيوووور مشوووودودتين وموووورتخيتين لالسوووو -
 اعطاء اقصى اتساع ممكن ليما . 

ي ف الفاح  خمف المفحوو  ويبودأ فوي تحديود النتوؤ االخروموي لشووكة عظوم  -
 الموح من الحافة االنسية الى الحافة الوحشية ) من الداخل الى الخارج ( . 

 يووووتم الفوووواح  بوضوووو  ذراعووووي البرجوووول المنزلووووق عمووووى العالمتووووين االخووووروميتين -
 سم . 1.1وتسجيل ال ياس بالسنتمترات القرب 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 532، ص :يظذس سثك ركشِحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ ي   
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 مؤشر
 (1)عرض الصدر

  -اهمية القياس :
مؤشوور النمووو البوودني لالطفووال والمووراى ين   وم يوواس لحجووم الجسووم فووي مجووال اليندسووة 
البشرية ومؤشر لمكفاءة الوظيفية في مجال االداء البدني   وكأختيار تصفية لموظوائف 

 التنفسية . 
 

  -لمستخدمة لمقياس :االجهزة ا
 برجل منفرج كبير 

 
  -اجراءات القياس :

يتخذ المفحو  وض  الوقوف عمى ال دمين بحيث تكون المسافة بوين ال ودمين  -
باتسوواع الصوودر وتكووون الووذراعان مموودودتين عمووى جانووب الجسووم وبعيوودتين قموويالو 
الووى الخمووف   حتووى تمكووون الفوواح  موون اسووتخدام البرجووول المنزلووق عنوود ال يوووام 

 بعممية ال ياس . 
ي ف الفاح  في مواجية المفحو     م ي وم التحسس بالضوم  السوادس مون  -

كوووال الجوووانبين ) االيمووون وااليسووور ( وعنووود تحديووودىما يوووتم وضووو  طرفوووي البرجووول 
عمى اعمى ن طتين خارجيتين ت عان عمى الضمعين   وت بيوت الطورفين باصواب  

 فات بين الضموع . يديو لعدم انزالق اطراف البرجل في داخل المسا
يطمب الفاح  من المفحو  جوس نفسوو بعود عمميوة الشوييق و وم يوتم تسوجيل  -

 سم . 1.1النتائج القرب 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 535، ص :يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
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 مؤشر
 (1)عرض الحوض

  -اهمية القياس :
 مؤشر الحدود العامة لحجم الجسم وم ياس لحجم الحو  . 

 
  -االجهزة المستخدمة لمقياس :

 البرجل المنزلق الكبير . 
 

  -القياس :اجراءات 
سوووم لمنووو   5ي وووف المفحوووو  عموووى سوووطا اف وووي مسوووتو والمسوووافة بوووين ال ووودمين  -

حوودوث ميوول او تووأرجا لمجسووم   موو  تربيوو  الووذراعين عمووى الصوودر حتووى تكووون 
 بعيدة عن منط ة ال ياس ليتمكن الفاح  من مالحظة الحرقفين لممفحو  . 

ن ي ووووف الفوووواح  خمووووف المفحووووو  وي وووووم بالتحسووووس باصوووواب  يووووده فووووي اموووواك -
 الحدين العمويين لمعرفين الحدقفين لعظمي الحرقفة االيمن وااليسر . 

ي وووووووم الفوووووواح  بوضوووووو  ذراعووووووي البرجوووووول المنزلووووووق عمووووووى عالمتووووووي الحوووووورقفين  -
موو   45سووم لتصوون  ذراعووي البرجوول زاويووة  3 – 2وتحريكيمووا لالسووفل بمسووافة 

 سم . 1.1المستوي االف ي   م  تسجيل النتائج بالسنتمترات القرب 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 539، ص يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ ،    
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 مؤشر
 (1)قياس عرض رسغ اليد

  -اهمية القياس :
 مؤشر لكتمة الييكل العظمي وم ياس لحجم االطار العام لمجسم . 

 
  -االجهزة المستخدمة لمقياس :

 برجل منفرج صغير الحجم . 
 

  -اجراءات القياس :
 يتخذ المفحو  وض  الوقوف المعتدل عمى ال دمين .  -
موو   91موون مفصوول المرفووق بزاويووة قائمووة  ي وووم المفحووو  ب نووي الووذراع اليمنووى -

 االحتفاظ بالعضد بالوض  الرأسي ) عمودي عمى االر  ( . 

ي ووف الفوواح  فووي مواجيووة المفحووو  ممسووكا بكوول طوورف موون طرفووي الجيوواز  -
 بكل من اصبعي االبيام والسبابة في كل يد . 

ي يحوودد الفوواح  العالمتووين االن رويووومتريتين المتم مووة بالوجووو االنسووي والوحشوو -
 لمنتؤ الكعبري وذلك باالصاب  الوسطى وبسبابة اليد اليمنى . 

ي وم الفاح  بوض  طرفي الجياز عمى العالمتوين االن رويوومتريتين ويوتم قورأة  -
 سم .  1.1ال ياس وتسجيل النتائج القرب 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 551، ص :يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
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 مؤشر
 (1)محيط الكتفين 

  -اهمية القياس :
المنكبوين والجوزء العمووي مون الصودر مؤشر لمنمو والتطوور العضومي لمنط وة الوذراعين و 

  ومؤشوور لمتغيوورات التووي تحوودث لمنط ووة الكتفووين نتيجووة التوودريب الرياضووي   باالضووافة 
 الى االستفادة منو في مجال اليندسة البشرية وبحوث التربية البدنية . 

 
  -االدوات المستخدمة لمقياس :

 شريط قياس مرن غير قابل لالطالة  
 

  -اجراءات القياس :
يتخووذ المفحووو  وضوو  الوقوووف عمووى ال وودمين مرتوودياو مالبووس مناسووبة   حتووى  -

يمكن تحديد العالمات االن رويومترية الضرورية   وبالنظر المام والمسافة بوين 
 سم ووزن الجسم موزعاو عمييما بالتساوي .  5ال دمين حوالي 

الووووذراعان مموووودودتين عمووووى جووووانبي الجسووووم والكتفووووان فووووي مسووووتو  اف ووووي واحوووود  -
 مسحوبين لمخمف قميالو . و 

ي وووم الفوواح  بمووف شووريط ال يوواس حووول كتفووي المفحووو  بحيووث يموور الشووريط  -
من الجانب من فوق اعمى ن طة لمجموعة العضالت المغم ة لمكتفوين        ) 
العضوومتين الوودالتين ( وموون االمووام بوواالخرومين والنتووؤ المتمفصوومي لعظووم ال وو  

مالمسوووا الجمووود دون احوووداث ضوووغط  والضوووم  ال ووواني   عموووى ان يكوووون الشوووريط
 شديد عميو .

ي وم المفحو  بعممية التنفس االعتيادي و م حبس النفس بعد عمميوة الزفيور    -
 سم .  1.1وعندىا يتم تسجيل النتائج القرب 

 

                                                 
(1)

 . 563، ص : يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ     
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 مؤشر
 (1)محيط الصدر في حالة الشهيق

  -اهمية القياس :
 قياس ال درة الوظيفية لمجياز التنفسي . 

  -دمة لمقياس :االدوات المستخ
شريط قيواس يمتواز بدرجوة كبيورة مون المرونوة وفوي نفوس الوقوت غيور قابول لالطالوة   ) 

 المط ( 
  -اجراءات القياس :

يتخووذ المفحووو  الوقفووة المعتدلووة عمووى ال وودمين   عمووى ان تكووون المسووافة بووين  -
 ال دمين تساوي عر  الكتفين . 

الشوووووريط حوووووول الصووووودر الوووووذراعان متباعووووودين قمووووويالو عووووون الجسوووووم لسووووويولة لوووووف  -
 وعودتيما الى الوض  الطبيعي بعد المف . 

 يكون الصدر عارياو من المالبس .  -

 يتم تحديد العالمة االن رويومترية فوق حممتي ال ديين .  -

ي وم المفحو  بسحب نفس عميق باقصى قدرة ) أقصى شييق ( وعندىا يوتم  -
 ال ياس . 

 قميالو . ي ف الفاح  في مواجية المفحو  والى الجانب  -

 تمرير الشريط عمى العالمة االن رويومترية المحددة ) فوق حممتي ال ديين(  -

 سم  1.1عدم الشد ال وي لمشريط وتسجيل الدرجات بالسنتمترات القرب  -
 مؤشر

 (1)محيط الصدر في حالة الزفير 
نفس الغر  واالدوات واجراءات قياس محيط الصدر في حالة الشييق   ما عدا انو 

اس الدرجات في حالة طرح المفحو  لمنفس العميق باقصى قدرة   أي يتم يتم قي
 ال ياس في حالة اقصى زفير . 

                                                 
(1)

 . 564، ص :يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
(1)

 . 564، ص: انًظذس انساتك يحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ   
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 مؤشر
 (2)محيط الفخذ

  -اهمية القياس :
مؤشر لك افة الجسم وكمية الدىون المخزونة في انسجة الجسم   ويستفاد منو في 

 مترية . مجال اليندسة البشرية وفي معظم البحوث والدراسات االن روبو 
 

  -االدوات المستخدمة لمقياس :
 شريط قياس مرن غير قابل لالطالة ومع د . 

 
  –اجراءات القياس 

يتخذ الفاح  الوقوف المعتدل عمى ال دمين وارتداءه مالبس مناسبة المكانية  -
 تحديد العالمات االن رويومترية . 

 91و بزاوية يض  المفحو  ال دم اليسر  فوق م عد بحيث تكون الركبة م بت -
 ) قائمة ( .

ي وم الفاح  بتحديد موق  الن طة التي تنصف الفخذ وذلك بمد شريط ال ياس  -
 عمى الوجو االمامي لمفخذ بين الحد ال ريب لعظم الردفة والتجعيدة االربية . 

بعد تحديد العالمة المنصفة لمفخذ   يتخذ المفحو  وض  الوقوف عمى  -
سم ووزن الجسم موزعا عمى ال دمين  11والي ال دمين وبمسافة بين الع بين ح

 بالتساوي .

يمف الفاح  شريط ال ياس باحكام حول محيط الفخذ ولكن بدون الضغط  -
 سم .  1.1عمى االنسجة الرخوة وتسجل نتائج ال ياس القرب 

 
 

 مؤشر
                                                 

(2)
 . 572، ص :يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
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 (1)محيط العضد في حالة الثني
  -اهمية القياس :

ر لمطاقة المخزونة في الجسم وم دار ت دير النمو والتطور العضمي لمذراع ومؤش
 البروتين بو . 

 
  -االدوات المستخدمة لمقياس :

 شريط قياس مرن غير قابل لالطالة .
  

  -اجراءات القياس :
يتخذ المفحو  وض  الوقوف المعتدل والذراعان عمى الجانبين بحيث يكون  -

 الكف في مواجية الفخذ . 
 الذراع عارية من المالبس .  -
فاح  العالمة االن رويومترية التي تم ل الن طة المنصفة لمعضد   يحدد ال -

وىي عالمة تنصف المسافة بين النتؤ االخرمي لشوكة عظم الموح واقصى 
 ن طة ت   عمى عظم العضد بعيدا عن العالمة االخرومية . 

 ي ف الفاح  خمف المفحو  .  -

والمم مة منتصف يمف الفاح  الشريط عمى العالمة االن روبومترية المحددة  -
 العضد . 

يتم ال ياس والعضمة ذات الرأسين العضدية في اقصى ان با  ليا وتسجل  -
 سم .  1.1نتائج ال ياس القرب 

 . (1) ني الذراع عمى ان تممس قبضة اليد الكتف -

 
 

                                                 
(1)

 . 578-557، ص : يظذس سثك ركشِيحًذ َظش انذيٍ سػٕاٌ    
(1)

، عًاٌ ، داس انفكش نهطثاعح ٔانُشش ٔانتٕصيع  5، ؽ ٔانتمٕيى في انتشتيح انشياػيحاالختثاساخ ٔانمياط يشٔاٌ عثذ انًجيذ اتشاْيى :    

 . 573، ص 5999، 
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 مؤشر
 *محيط العضد في حالة المد

ا انو يتم نفس الغر  واالدوات واجراءات قياس محيط العضد في حالة  ني   ما عد
ال ياس ىنا في حالة مد العضد   العضمة ذات الراسين العضدية في حالة ارتخاء  

 وان تكون الذراع بجانب الجسم .
 

 مؤشر
 ** م ( 55اختبار السرعة ) العدو 

  -الغرض من االختبار :
 قياس السرعة االنت الية  . 
  -االدوات المستخدمة :

 (   ساعة توقيت 1صافرة عدد )
 

  -ات االختبار :اجراء
 ي ف المختبر في االماكن المحددة وىي خمف خط االنطالق .  -

يستعد المختبر لالنطالق من الوقوف ) البداية العالية (   وعند سماع صوت  -
 الصافرة يبدأ المختبر بالرك  وبالسرعة ال صو  لنياية المسافة المحددة .

نفسو في حالة وجود سمكن ان يؤدي عدد من المختبرين االختبار في الوقت  -
 عدد من المحكمين وعدد من ساعات التوقيت .

  -التسجيل :
الوقت الذي استغرقة المختبر ل ط  المسافة بين خط البداية الى خط النياية القرب 

  انية . 1.1
 

                                                 
*
 . 215ٔ  214يشاجع انًظذسيٍ انساتميٍ في طفحح     

**
يح دنيم انمياساخ انجسً ( يتش يٍ يظذس يحًذ اتشاْيى شحاتّ ٔيحًذ جاتش تشيمع : 51اختثاس يستخهض يٍ اختثاس انشكغ نـ )    

 . 551، االسكُذسيح ، يُشأج انًعاسف ، ب خ ، ص ٔاختثاساخ االداء انحشكي
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The Thesis in cludes five Topics  

Firs Topic : Definition of the rescarch .  

            Tha topic an abstract and its importace and the problem 

in weakness of Knowiny of the tramners about the proportion of 

contribution the phyical messwements and motor abilites in 

selecting biginner gymnstic looys in their earlyage .  

     According to this , the aims of the rescarch ate as Follows :  

        ToIdentlfy ldent lfy the most importont Morphological 

measuremrnts Garden and Suitable motor abilites for gymnastic 

boys of kinder garten in age ( 4 – 5 ) years in the City Centrer of 

Babylon . 

        To Know the Proportion of Cantribution the physical 

measurements and motion abilities in selecting gymnastic boys 

in age of ( 4 – 5  years ) in the centen of Babybn governarate .  

- Put marks and Standard levels for indicators of 

physical mcasurements and motion abilities in order 

to put a model to select the special ones of research 

sample .  

 
 

The research scopes were :  

1- Sample : males of kindergarten in age 4 – 5 years in center 

pf Babylon governorate .  

2- Field of study : areas and fields of corporations ielated to 

the rescarch . ( Kindergartens ) .  

3- Time of Study :  10 / 3  / 2005 Till  22 / 10  / 2005 .  

 

 

 

A 



 

The First topis also included the definition of terms uscd m the 

research such as (Motor abilities , little boys )  

Second Topic ; Theoredical and  Similar Studies  

This topic included enaugh explanation for the Following 

Concepts ( physi cal mensurements , Motor abilities , Selecting , 

Kindergarten . gymnastic game ) . Tne secand topic also 

mcluded a brief review for same Similar Studies of the research  

Third Topic : reseach Curriculum and its Field procedures .  

This topic included research curriculum used , the rescarcher 

used positive curriculum in his Wipe style and clear relohons , 

besides describtion of research sample and the used tools and 

equipements with determining the most important indicators of 

physical measurements and motion abilitles which is Suggested 

to select lihle boys , moreover , scouting experience and suitable 

Statistic treatments of the research . 

Fourth Topic Showing the results and with analysis and 

discussions .  

 

         This topic incladed showing the results that the researcher 

reached and to analyze them statistically and to discuss them 

and through these resuits marks and standard levels in selecting 

gymanstic little boys hare been put .  

 

Eifth Topic : Conclusions and recommenda tions  

       The researcher reached several conchisions that achieved 

the aims of the research , he finished with Some 

recommendations for this research .  

 

The most important conclusions Were :  

1- The two tests of leaping on digital circles : and throw and 

receive tennis ball are considered difficult tests for kids in 

age of ( 4 – 5 years ) .  

2- Accepting six factors out of seven ones taken from 

elemental analy cing for physical measurements and 

motion abilities in general , thesp factors have been called 

B 



according to serial number of factor ( physical structure , 

height , harmony , Flexibility moton ability , fast power ) . 

3- The ability of putting marks and standard levels to achieve 

individul , of the sample due to indicators of accepted 

factors to select the spectal and cleuer graups among them 

to practise –qymnstic game .  

 

 

 

The most important recommendations are :  

1- Depending on incorporeal indicators which contribute in 

acceptnace the factors of physical measurements and 

motio abilites together Wher we begin to select gymnastic 

little boys in age of ( 4-5 years ) in honest contribution 

and fittness of these indicators in one time for the aged 

stage of the sample .  

2- Depending on the accepted factors concerning their 

alrrangement and structure in the beguming of selecting 

process of little boys , each factor has a special 

importonce in description of ogysical measuremants 

indicotor and motion abilitirs .  

3- Sppcial and clever kids will be chosen to practise 

gymnastic game due to percentoge arrangements . 

beginning from highest percentage ranlc ( 99) down to 

achieve the required number for nomination , the 

percentage rank should not be more than (  90) to get the 

speciat boys of high level as a base of whet gymnastic 

game requires .  
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