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التنبؤ بالقدرة الالهوائية )السعه( بداللة بعض القياسات اجلسمية وعناصر اللياقة 
 البدنية

 *م.د عمر سمير ذنون
 الرياضية/جامعة الموصل/العراقالبدنية وعلوم الرياضة كلية التربية  *

  

 امللخص
 هدف البحث الى :

 اليرردرا الوهواةيررة  البدنيررة بمتريررر  التعرررف علررى نسرربة مسرراهمة كررل مررن اليياسرراص الجسررمية وعناصررر الليا ررة -
 .  )السعة(

لطررو   مررن لررول اليياسرراص الجسررمية وعناصررر الليا ررة البدنيررة )السررعة( باليرردرا الوهواةيررة للتنبرر بنررام معادلررة  -
 . المرحلة الرابعة / كلية التربية الرياضية جامعة الموصل

 وفي ضوم هذه االهداف افترض الباحث ما يلي:
 الجسمية وعناصر الليا ة البدنية بنس  متفاوتة في اليدرا الوهواةية. تسهم اليياساص -
اليياسرراص الجسررمية  يمكررن التوصررل ملررى معادلررة ذاص داللررة معنويررة للتنبرر  بمسررتوي اليرردرا الوهواةيررة مررن لررول -

 وعناصر الليا ة البدنية 
ة البحرث مرن طرو  كليرة التربيرة الرياضرية واستلدم الباحث المنهج الوصفي باسلو  العو اص االرتباطية  وتكونرص عينر 

في جامعة الموصل المرحلة الرابعة وشتملص الدراسة علرى بعرض اليياسراص الجسرمية وبعرض عناصرر اليا رة التري حرددها 
اللبرررام واسررتعان الباحررث بعرردد مررن االلتبرراراص واليياسرراص المناسرربة لكررل عنصررر مررن عناصررر اليا ررة البدنيررة   واسررتلدم 

المتحرك للحصول علرى متريرر اليردرا الوهواةيرة )السرعا(  واسرتلدام الباحرث الوسراةل االحصراةية المناسربة التبار السير 
للحصول على النتاةج   وتوصلص الدراسة الى عدد من المعادالص التي يمكن من لولها التنب  باليدرا الوهواةية )السعا( 

 . (السعاالوهواةية )سة في تيدير اليدرا المعادالص التي افرزتها الدرا دو اوصى الباحث باعتما
 

Prediction  anaerobic capacity in terms of some Bodily Measurements and 

elements of Fitness 

Lecturer: Dr .Omar Samir Thanoon  

College of physics Education and Sport               

Abstract 
This research aims at : 

-Recognizing the ratio of contribution belonging to the bodily measurements and 

the elements of fitness and its relation with the variable of Anaerobic capacity.                                                                  

-Building an equation of predicting the Anaerobic capacity through the bodily 

measurements and the elements of bodily measurements .                

In the light of theses aims the researcher hypothesized that:                        

-The bodily measurements and the elements of fitness contributes  in the Anaerobic 

capacity with a different ratios 

- It is possible to reach an equation with a normal significance in order to predict 

the level of the anaerobic capacity from the bodily measurements and elements of 
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fitness. 

- The researcher used the descriptive curriculum in the style of co- relational 

connections and the sample research includes the students of college of Sport 

Education/University of Mosul/ The Fourth Stage .In addition , the study contained 

some bodily measurements and some elements of fitness which are specified by the 

experiments and the researcher used some tests and the suitable measurements for every 

elements of the fitness ,he used also the trade mail test to reach the results, consequently 

, the study reached a number of equations that makes the prediction the of the anaerobic 

capacity possible and  finally the researcher recommended to rely on the equations that 

are resulted from this study in predicting the anaerobic capacity.   

 

 التعريف بالبحث  -1
 الميدمة وأهمية البحث 1-1

يعد النشاط الرياضي بمختلف  وجههفم مفأل ارمفجر التفي تهيفر  اتمفار الفهيفريأل مفي العفالر مفأل الهمهفجر ج  بفيأل 
الفعاليففاا الرياضففين جتنففجط ارنشففطن يب فف  تفففجيأل  اخففت   مففألجفففم مففأل يهففتر مففي النشففاط الرياضففي   ج لفف  الففر ر 

المشففترف مففي هميففا اففة  ارنشففطن جمففي ن ي ففن ارمففر األ البففانهيأل جارفففادمييأل مففي مهففام  هسفر ا نسففاأل اففج العامففم
هااففديأل  جينففاجلجألالتربيففن الرياضففين جالعلففجر الرياضففين ين ففرجأل  لفف  الفففرد الرياضففي بفجنففم جنففد  بايجلجهيففن متفاملففن 

ةا مففا وخففةنا ج الرمففا مففأل ال ففدراا الج يفففن جالبدنيففن جالنفسففين ل  ففا مضفف   ففأل ال ففدراا المهاريففن  الع ليففن جالخططيففن جام
تجهفا  لينفا معرمفن المتايفراا البدنيفن جالج يفيفن جالنفسفين النا فلن لفدي ففم رياضفي وج  التطجر بن ر ا  تباراةا 

 لف  بفةم مههفجد   ا مي معالين معينن مهناف ولعاا تنتاج  ل  بةم مههفجد بفدني جمهفارب فبيفريأل جوخفري تنتفاج 
ال  بفيأل مفي مختلف   انت فا  وألارفبفر ج لف  الفر ر ممفا ت فدر     الفدجر النفسفيلعامم اةاني جالبعض ارخر يلعا 

خفف م الففتمعأل مففي مففأل سففا مففا يتطلبففم ةلففف النشففاط الرياضففي   الفعاليففاا ئففالر  لفف  وسففاو مجرمجلففجهي جبففدني جن
 جي الرياضي . العبار  الساب ن نري ارامين الفبير  لل ياساا الهسمين ج نا ر الليائن البدنين مي المست

التففي تعنفف  بدراسففن فففم التايففراا الفسففلهين التففي تنففد   ار ضففا  اففج ونففد العلففجر المهمففن وأل  لففر ج ففال ج 
 جمنهفا مفا ينفد  مفي اهنفا  ادا  النشفاط البفدني مضف   فأل دراسفن المتايفراا التفي لهفا تفاهير مفي داخم هسر ا نساأل 

نفج يأل  جالتفي ت سفر الف   ن انتفاج الطائفن مفي هسفر ا نسفاأل جمفأل افة  المتايفراا افج فيفيف  تن يق ارنهاز الرياضي
اة ي سففر   نتففاج الطائففن بايففاا ارجفسففهيأل   جالهففاني اففج األ تمففاد  لفف  ارجفسففهيأل مففي تنريففر الطائففن ارجم اففج 

 الن ففار ا جم الفف  ئسففميأل يففد   النففجط ا جم بففف الن ففار الفجسفففاهيني جالففةب يمففد الهسففر بالطائففن الفبيففر  جلفففأل لفتففر 
ئ فير   امفا النفجط الهفاني مففأل انتفاج الطائفن بايفاا ا جفسففهيأل افج مفا يسفم  بفف الن ففار ال فتفاتي ج الفةب يعتمفد مففي 

اب يعتمففد  لفف  مخفففزجأل  متجسفففطن جلفتففر  طجيلففنطائففن  اجاليففا اففج يعطففي  الف يففففجهيأل تنلففم انتففاج الطائففن  لفف 
ن بالطري ن ال اجالين يرتبط بنهفر العضف ا جمفا وأل  نتاج الطائجتشير بعض الدراساا ال   الهسر مأل الف فجهيأل

تنجيفففم مفففأل مخفففزجأل طائفففن ففففةلف يعتمفففد  لففف  فميفففن العضففف ا المجهفففجد  داخفففم الهسفففر جنج هفففا جففففةلف ال ياسفففاا 
بفنأل واميفن  ل   رتفاط فتلن الهسر جبالتالي زياد  فمين العض ا جيمففأل ال فجم  يشرطجم الهسر مزياد      الهسمين

الليائففن البدنيففن جال ياسففاا الهسففمين جمتايففر مهففر اففج ال ففدر  ال اجاليففن مففي الع مففن بففيأل العنا ففر اففة  الدراسففن تفمففأل 
المتطفجر  التفي ئفد ي فعا   مالتعر   ل  ال در  ال اجالين يتطلا مختبر مسلهي جبعض ارههفز  جاردجاا )السعن(

الهفاد  مفي ايهفاد معادلفن يمففأل مفأل خ لهفا  لف  المناجلفن  البانف األستعانن بها مي  يناا بنهين فبير  اةا مفا د فا 
   مأل خ م ال ياساا الهسمين ج نا ر الليائن البدنين .  )السعن(التنبؤ بال در  ال اجالين
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 مشكلة البحث 1-2
جالم فاييو ب فجر   امفن  ا ختبفاراالعلميفن التفي تناجلفا هانفا  لف  الم فادر ا البانف مأل خف م  طف ط 

تنتفاج  لف   )السفعن( ال فدر  ال اجاليفن اختبفاراا ا لفالفسلهين ب جر  خا فن  نف  وأل البدنين جا ا ختبارااجهانا 
جئا جههد فبيريأل مضً   أل التفلفن المادين جارههز  جاردجاا   جمأل خف م الع ئفاا األرتباطيفن التفي وشفار   ليهفا 

 البانفف  ياسففاا الهسففمين يتسففام يبففيأل ال ففدر  الهجاليففن ج نا ففر الليائففن البدنيففن جال (1998 113)رضففجاأل الم ففادر 
ام يمفأل التج م  ل  معادلفن التنبفؤ التفي يمففأل مفأل خ لهفا التعفر   لف  ال فدر  ال اجاليفن للففرد مفأل خف م بعفض 

 جبعض  نا ر الليائن البدنين ؟ ال ياساا الهسمين 
 البحث  هدفا 1-3

 :يهد  البن   ل  
نا فر الليائفن البدنيفن بمتايفر   ال فدر  ال اجاليفن التعر   ل  نسبن مساامن ففم مفأل ال ياسفاا الهسفمين ج  -

 )السعن( . 
بنا  معادلن للتنبؤ بال در  ال اجالين )السعن( مأل خف م ال ياسفاا الهسفمين ج نا فر الليائفن البدنيفن لطف ا  -

 المرنلن الرابعن / فلين التربين الرياضين هامعن المج م .
 البحث  فرضا 1-4
  ر الليائن البدنين بنسا متفاجتن مي ال در  ال اجالين.تسهر ال ياساا الهسمين ج نا -
يمففففأل التج فففم  لففف  معادلفففن ةاا د لفففن معنجيفففن للتنبفففؤ بمسفففتجي ال فففدر  ال اجاليفففن مفففأل خففف م ال ياسفففاا       -

 الهسمين ج نا ر الليائن البدنين . 
 مجاالص البحث  1-5

 2012-2-17جلااين  2011/  10/  17المهام الزماني : الفتر  مأل 
 مختبر الفسلهن بفلين التربين الرياضين  جلمهام المفاني : ملعا هامعن المج م ا

 .   2012/  2011المهام البشرب : ط ا المرنلن الرابعن / فلين التربين الرياضين لعار للعار الدراسي 
 تحديد المصطلحاص  1-6

ال در   ل  ا نتفا  اج تفرار  ل  ونها  : تعر  ال در  ال اجالين  (Anaerobic power)جالينال در  ال ا
ان بضاا  ضلين ئ جي ا تمادا  ل  انتاج الطائن ال اجالين بن ار نامض ال فتيف .                                           

 (161  1993) بد الفتاح ج السيد   
 المشابهة  والدراساص ةالنظري الدراساص -2
 ةالنظري الدراساص 2-1
 )السعا(ةية اليدرا الوهوا 2-1-1

مأل المعرج  وأل العديد مأل ارنشطن الرياضين جالبدنين تعتمد  ل  م ادر الطائن ال اجالين الناتهن مأل 
جهليفجهيأل العضلن   ةلف وأل  CPجمجسفاا الفرياتيأل  ATPتنلم الرجابط الفيميالين له هي مجسفاا ا دينجسيأل 
ستخ ص  Tranportار مام البدنين جال اجالين   تعتمد  ل  ت م  بجساطن   O2ارجفسهيأل  Extracionجام

نما تعتمد  ل  م ادر الطائن المجهجد  و   مي داخم العض ا .   الههازيأل الدجريأل جالتنفو   جام
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 جتشمم ارنشطن ال اجالين  ل  مساب اا مهم العدج   جالسبانن   جالم ار ن   جونشطن الجها ج يراا . 
 ل  ونها فم معادلن تند   ند   نتاج الطائن وج تشايم  Anaerobic power( IVPال در  ال اجالين )جتعر  

 دجأل وب مساامن وج تنهير للطائن ال اجالين . 
األنتفا   ل  ونها ال در   ل  دجار  capacity  Anaerobicجتعر  السعن ال اجالين )ا ستطا ن( 

  .بالطائن ل  العملياا ال اجالين مي ا مداد با ن ياضاا العضلين العمي ن التي تعتمد بشفم ن ي ي 
 (  1998 111)رضجاأل 

هانين جال ياو مي  120-60مي اةا النجط مأل السعن ال اجالين تتراجح الفتر  الزمنين  دا  العمم مأل 
 (Donal  1991  19) .  اجالين الفلين جالتنمم ال اجالي ندجد اة  الفتر  يتعامم ما ما يسم  اليجر بالسعن ال

 عناصر الليا ة البدنية  2-1-2
 مطاولا السرعة 2-1-2-1

تتفق الفهير مأل الم ادر العلمين  ل  وأل مطاجلن السر ن )تنمم السر ن( اي " فن بدنين مرفبن مأل 
   (170  1990السر ن جالمطاجلن جلهة  ال فن دجر مهر مي و لا ارنشطن الرياضين ب جر   امن .)  جب   

السر ن )تنمم السر ن وج التنمم ال اجالي(  ل  ففا   مي ئدر  العضلن  ل  تنمم ن ص  جتتطلا مطاجلن
( مي LAارجفسهيأل الناتج  أل السبانن المتفرر   ند ئطا المسامن فما تتطلا تنمم زياد  نامض ال فتيف )

خير الشعجر بالتعا العض ا الةب يند  بسبا انتراق التمهيم الاةالي  ند ادا  الجاها العضلي المطلجا جتن
 (.153  2003رطجم متر  ممفنن ) بد الفتاح  

 مطاولا اليوا 2-1-2-2
تعد مطاجلن ال ج  مأل ال فاا ارساسين مي اردا  النرفي لألنشطن هميعها التي تتطلا اردا  بففا   

  2000)الشارجف   جلفتراا طجيلن نسبيا جاي  فن مرفبن مأل  فتي ال ج  جالمطاجلن جتسم  ويضًا بتنمم ال ج .
( بننها "م در  العضلن وج مهمج ن  ضلين  ل  الجئج  ضد التعا وهنا  2008جئد  رمها )ولبيف   (27

( ج رمها 99  2008ا ن باضاا العضلين المتفرر  وج الجئج  ضد م اجمن خارهين لفتر  زمنين طجيلن" )ولبيف  
من رطجم متر  ممفنن ما مجاههن التعا") نلمي  ( بننها " ئدر  العضلن  ل  مجاههن الم اج 1997)نلمي  
( جتعر  ايضًا بننها "م در  العضلن للعمم ضد م اجمن متجسطن لفتراا طجيلن مأل الجئا" )الداير  231  1997
(  ل  وأل التنمم العضلي مأل المفجناا ارساسين لليائن البدنين ني  ترتبط 2003(.جيشير )سيد  14  1993

الرياضين جيميز العض ا ب درتها  ل  اردا  رطجم متر  ممفنن مي مجاههن الشعجر  بهميا ونجاط ارنشطن
بالتعا المجضعي الناتج  أل تفرار ا ن باضاا العضلين ال جين  ججم ا لنهر تفرار ا ن باضاا جدرهن ال ج  

اتج  أل اردا  المستخدمن )شد ( جتنمين جتنسيأل العضلن  ل  مجاههن التعا مأل خ م التدريا الرياضي الن
المتفرر ل ن باضاا العضلين جالتي تتميز بدرهن معينن مأل ال ج  فما يسا د التدريا الرياضي  ل  افتساا 
الرياضي ال در   ل  تنمم ارلر الناتج  أل تفرار ا ن باضاا ال جين جتنمم ترفيز نامض ال فتيف بالعض ا 

 (67-63  2003جالدر. )سيد  
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 ي اليوا اليصو  2-1-2-3

 ((النرفففي  نففد ودا  وئ فف  ان يففاض ارادب مسففتجي ئففج  يمفففأل وأل ينتهففم الههففاز الع ففبي وئ فف  ))جاففي         
( جتعر  ويضا  لف  ونهفا ))وئ ف  فميفن مفأل الم اجمفن الخارهيفن التفي يمففأل التالفا 98   1997) بد الم  جد   

يفهفففا بننهفففا )ئفففدر  الههفففاز الع فففبي ( افففي يمففففأل تعر 51   1986 ليهفففا لمفففر  جنفففد  (( )التفريتفففي جمنمفففد  لفففي   
جالعضلي  ل  انتاج و ل  معدم مأل ال ج  خ م وئ ض   ن ياض  رادب جيتضح ةلف مي ئدر  ال  ا  لف  نمفم 

 (360   2000وفبر ه م مي مناجلن جاند  تتفرر( )الهبالي   
 اليوا اإلنفجارية  2-1-2-2

( 21   1979ؤدب بفال ج  ال  فجي لن يفن )نسفيأل جبطرسفي   يمفأل تميز ال ج  األنفهارين  اد   ل  ونهفا تف       
سففر ن العضفف ا  وئ فف ان يففاض ارادب ج   ئ ففوجاففي تعتمففد  لفف  م ففدر  الههففازيأل الع ففبي جالعضففلي  لفف   خففراج 

(وأل الفففرد الففةب يمتلففف  فففن ال ففج  األنفهاريففن لففم الم ففدر   لفف   طفف ق ال ففج  مففأل العضفف ا 27   1996)النعيمففي   
( جتعففففر  ال ففففج  87   1980رفففففن   جاففففي تتضففففمأل  فففففتي السففففر ن جال ففففج  العضففففلين )شففففنانن   المشففففترفن مففففي الن

زمفأل ممففأل  دا  نرففي مفففرد   وب  األنفهاريفن بننهفا ) مفانيفن المهمج فاا العضففلين مفي تاييفر وئ ف  ئفج  مففي وئفم
 ( .  24   1996) سما يم    (ونها ال در  ال  جي اللن ين ل دا 

 لية السرعة االنتيا 2-1-2-3
بنئ فف  سففر ن تسففمح بهفا  مفانففاا ةلففف الفففرد مففأل النففجاني  جافي  بففار   ففأل سففر ن ا نت ففام مفأل مفففاأل  خففر       

التفجينيفففن جالتدريبيفففن جمناجلفففن ئطفففا مسفففامن معينفففن بنئ ففف  زمفففأل ممففففأل جت هفففر مالفففد  السفففر ن ا نت اليفففن مفففي هميفففا 
  اخففر فمففا مففي الرفضففن اج الرفضففن الت ربيففن مففي المسففاراا الرياضففين التففي تتطلففا سففر ن انت ففام الفففرد مففأل مفففاأل الفف

سما يم   مساب اا الجها .   ( 331   2006)البشتاجب جام
 )النثروبومترية(اليياساص الجسمية   2-1-3

اي العلر الةب يدرو ئياساا الهسر ارنسفاني جوهزالفم جام هفار ا خت مفاا الترفيبيفن  النهرجبجمترينال ياساا        
ئيففاو البنيففاأل الهسففماني جنسففبن  لفف  انففم م ففطلح يشففير الفف  ( جتعففر  ويضففا Mthews , 1978 , 76ميففم )

تعتمففد وساسففا التففي الطري ففن ل يففاو هسففر ا نسففاأل  جتعففر  ايضففا  لفف  انهففا   (20   1997   رضففجاأل) المختلفففن 
أل   (  88   1984جهي( )خفففاطر جالبيفففف    لففف  نسفففاا م فففادير مجا ففففاا ترفيفففا الهسفففر الخفففارهي )المجرمجلففف جام

م ففادير متابعتهففا للسففأل جالهففنو  ج طري ففن ال ياسففاا الهسففمين تعطففي  مفانيففن تنديففد مسففتجي خ ففالص النمففج البففدني
( تنفا مزاجلفن ارنشفطن الرياضفين   ججضفا خ فالص النمفج ديناميفيتهفا)  جدراسن نفرفتهر  اخت مااجما بهما مأل 

 البدني للرياضييأل مختلفي التخ  اا الرياضين . 
التي يمفأل تنديد مجئعها  ج ن جم  ل  الم اييو الهسمين  لينا تنديد الت اط التشرينينج هم ال        

الهلدين جندجد بعض  جالهنيااناطق البارز   ل  سطح الهسر المجا ستد م  ليها  أل طرق البرجزاا الع يمن ج 
لماا الهدب(   نهلد )مهم المناطق وج الن ط وج ا هزا  الماطا  بالشعر مض   أل بعض المناطق البارز  مجق ال

اار  هيدا بجساطن تنريف و ابا يد البان   ل  ومافأل الع ار وج برجزاتها وج   ير ال الن اطجيتر معرمن 
بعض ال جا د المتفق  ليها  نتباال ياساا الهسمين  لينا وأل  جألهرا  (. 91   1984)خاطر جالبيف   سطجنها 
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  جيمفأل  همام اة  ال جا د بما ينتي :
 هرا  ال ياو بطري ن مجند  مأل ني  تسلسم ال ياو . ا -
 استخدار ادجاا ال ياو نفسها .  -
 يجمي مندد .  تجئيااهرا  ال ياو مي  -
 ( .  88   1984وخة المتايراا جامراد العينن يرتدجأل السراجم ال  ير  )خاطر جالبيف    -
 ( .  205   1999 در اهرا  وب تمريأل رياضي ئبم اهرا  ال ياساا )نسيأل جيجس     -
 ( .  40  1997اهرا  ال ياساا مأل ههن اليميأل لل ياساا التي تتطلا ةلف )رضجاأل    -
 الدراساص المشابهة 2-2
دراسررة ثرريوم يررون  عرروو  واوديررد عوديشررو أسرري : )تيررويم فاعليررة بعررض اليياسرراص الجسررمية فرري  2-2-1

 (1998المستوي االنجاز على حصان اليفز في الجمناستك()
 ما الدراسن  ل  :اد        

 التعر   ل  وار ال ياساا الهسمين التي وسهما مي مستجي األنهاز  ل  ن األ ال فز.  -
 التعر   ل  الع ئاا بيأل بعض ال ياساا الهسمين جمستجي األنهاز  ل  ن األ ال فز. -
  يهاد معاد ا تنبؤ بمستجي األنهاز  أل طريق وار ال ياساا الهسمين ئيد البن  .  -

خدر البانهاأل المنهج الج في جتفجنا  ينن البن  مفأل تسفعن  شفر   بفًا يمهلفجأل المسفتجي المت فدر مفي العفراق جاست
ستخدمجا لجسالم ا ن الين اآلتين : 25 - 18مي رياضن الهمناستف جتراجنا ا مارار )  ( سنن جام

 معامم ا رتباط البسيط  -
   Step Wise Regressionا نندار ا نت الي  -
 نندار  ل  الخطجاا ا  -

 جل د تر التج م  ل  معادلتي تنبؤ ا جل  لل ياساا الهسمين العامن جاي :         
 منيط ال در(×  0.03+ ) 5.79ا نهاز  ل  ن األ ال فز = 

 ال ياساا الهسمينمعادلن تنبؤ ا جل  ال ياساا الهسمين العامن جاي : جا خري 
 (85   1998)  جب جوسي     رض ال در(×  0.07+ ) 6.59ا نهاز  ل  ن األ ال فز = 

اليياسرراص االنتروبومتريررة النسرربية فرري المسررتوي دراسررة عبررد النبرري المررراز  أحمررد : )مسرراهمة بعررض  2-2-2
 (1985( )الر مي لعداةي المنتل  اليومي للناشةين بجمهورية مصر العربية

 جادما الدراسن  ل  :         
 مي المستجي الرئمي . رجبجمترين النسبين التي وسهما ال ياساا ا نتتنديد وفهر  -
يهاد الع ئن بينها  -   ستخراج ال ياساا ا نترجبجمترين المختار  جمأل هر ال ياساا ا نترجبجمترين النسبين جام

تففر  ختيففارار بالطري ففن ( خمسففن  شففر  ففدا  15 ة  سففتخدر البانفف  المففنهج الج فففي   جتفجنففا  ينففن البنفف  مففأل )
% مفففأل مهمج فففن ال  بفففيأل الناشفففليأل مفففي الفريفففق ال فففجمي جئفففد  سفففتخدما الجسفففالم  83جافففر يمهلفففجأل نسفففبن العمديفففن 

 ا ن الين ا تين :
 معامم ا رتباط البسيط  -
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   Step Wise Regressionا نندار ا نت الي  -
 جل د تر التج م  ل  : 

 * ه   معاد ا  نندار 
 جم الةراط النسبي( ط×  12.217+ ) 210.3المستجي الرئمي =  -
 .(منيط ال در النسبي×  4.406طجم الةراط النسبي( + )×  10.465+ ) 56.2المستجي الرئمي =  -
منيط ال در النسبي( + ×  11.929طجم الةراط النسبي( + )×  12.716+ ) 54.8المستجي الرئمي =  -
 (197   1985)ونمد   منيط الساق النسبي( . ×  18.883)
 لبحثمجراماص ا -3
 منهج البحث  3-1

   .تر استخدار المنهج الج في با سلجا ا رتباطي فجنم وفهر المنااج الم لمن لطبيعن مشفلن البن        
                                                                                      مجتمع البحث وعينة 3-2

طالا جطالبن  (200بن فلين التربين الرياضين المرنلن الرابعن جالبالغ  ددار)اشتمم مهتما البن   ل  طل      
مأل مهتما  %(17.5نسبن) طالا تر اختيارار بالطري ن العشجالين يمهلجأل (35مي نيأل تفجنا  ينن البن  مأل)

 ( يبيأل بعض مجا فاا  ينن البن     1الهدجم)الدراسن.ج 
 (1جدول )ال

 بعض مواصفاص عينة البحث

الوسط  ريراصالمت
 الحسابي

االنحراف 
معامل   يمة أاوط اعلى  يمة المعيار 

 االلتوام
معامل 
 االلتوف

 6.6 0.472 21 26 1.55 23.4 العمر/سنة

 2.85 0.249 1.67 1.86 0.05 1.75 الطول/متر
 13.32 0.74 63 92 9.35 70.16 الوزن/كرم

 
 وساةل جمع البياناص  3-3

  ختبار جا ستبياأل فجسالم لهما البياناا . بال ياو جا البان   ستعاأل      
 االستبيان  3-3-1

 ل   البان الدراسن جبعد  ط ط  هامأل وهم الن جم  ل  وار ال ياساا الهسمين التي يمفأل وأل تشمل      
 (79_1996 50)نسانيأل لهسميناالعديد مأل الم ادر العلمين التي تناجلا هانا ال ياساا 

(  رض  ل  مهمج ن مأل الخبرا  1 ستمار   ستبياأل )ملنق رئر  البان    مر  (91_1996 89)خاطرجالبيف 
ل ستمار  ا ستبياأل لتنديد وار  البان   مض   أل   داد (3)ملنق جالمتخ  يأل مي مهام ال ياو جالت جير 

   ر الليائن البدنين ( يبيأل  ستمار   ستبياأل  نا2 نا ر الليائن البدنين التي يمفأل وأل تشملها الدراسن )الملنق رئر
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بإ داد  ستمار   ستبياأل )الملنق  البان ئار (  3)الملنقمأل وهم تنديد انسا ا ختباراا لعنا ر الليائن البدنين  
جمي ما يلي هداجم تبيأل  تفاق الخبرا  نجم مأل الساد  الخبرا  جالمتخ  يأل      (  رض  ل  مهمج ن4رئر 

  ما ةفر مأل متايراا 
 (2جدول )ال

 متفاق اللبرام حول عناصر الليا ة البدنية  نس 
 نسبة اللطام مربع كا  عدد المتفيين العدد الكلي لللبرام العناصر

 0.000 17 17 17 مطاولة السرعة

 0.000 17 17 17 مطاولة اليوا

 0.000 17 17 17 السرعة اإلنتيالية
 0.0002 13.23 16 17 اليوا اإلنفجارية
 0.008 7.11 14 17 اليوا اليصوي

 0.225 1.47 11 17 السرعة الحركية
جالةب يبيأل نسفا اتففاق السفاد  الخبفرا  نفجم اافر  نا فر الليائفن البدنيفن التفي يمففأل األ  (2مأل خ م الهدجم)
( 1.47 أل ئيمففن مربففا فففاب فانففا ) ن ففر السففر ن النرفيففن لففر تففدخم ضففمأل الدراسففن  بففاألتشففملها الدراسففن يتبففيأل 
فانفا مفي نفيأل  (0.05( جاي افبر مأل نسبن الخطا  المعتمفد  مفي الدراسفن جالبالافن )0.225جفانا نسبن الخطا  )

ائفم مفأل  السفر ن ا نت اليفن ال ج  ا نفهاريفن ال ج  ال  فجي(مطاجلن السفر ن  مطاجلفن ال فج    فم مأل )ل نسا الخطا  
 مما يشير ال  امفانين شمجلها بالدراسن .( 0.05)

 ( 3جدول )ال
 ام حول اليياساص الجسميةنس  اتفاق اللبر 

 نسبة اللطام مربع كا  عدد المتفيين العدد الكلي لللبرام اليياساص
 0.000 17 17 17 طول الجسم 
 0.0003 13.235 16 17 محيط الصدر
 0.0003 13.235 16 17 محيط الفلذ

 0.0003 13.235 16 17 الوزن
 0.001 9.941 15 17 طول الفلذ
 0.007 7.117 14 17 محيط الساق
 0.007 7.117 14 17 عرض الصدر
 0.089 2.882 12 17 عمق الصدر
 0.089 2.882 12 17 طول الجذع
 0.225 1.470 11 17 محيط العضد
 0.225 1.470 11 17 طول العضد
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نجم ال ياساا الهسمين التي  جالمخت جأل الةب يبيأل نسا اتفاق الساد  الخبرا   (3مأل خ م الهدجم)       
 مق ال در( ول در  رض ولعضد طجم ولعضد اسن يتبيأل باأل فم مأل)طجم الهةط منيط األ تشملها الدر  يمفأل
( جاي نسبن الخطا  المعتمد  0.05اة فانا نسا الخطا  ال ير مربا فاب افبر مأل ) ل  نسا اتفاق  ين لجالر 

 مما يد جأل ال  اامام اة  المتايراا . بالدراسن
 االلتباراص 3-3-2

 :التالين  با ختبارااتفريغ استبياأل ا ختباراا استعاأل البان  جنسا ارا  الخبرا  بعد      
 

 التبار الوث  العمود  من الثباص  3-3-2-1
 الارض : ال ج  ا نفهارين للرهليأل -
 اردجاا : شريط ئياو   ئطا مأل الطباشير -
راط ال  ار ل  جالتنشير ةر بمد الجي ج   ل  ارمشاط جال دميأل متبا ديأل ئلي  المفنجصج   اردا  : ي    -

جالتنشير  ل  و ل  ن طن  بمرهنن الةرا يأل ما هني الرفبتيأل جال فز لأل ل  ةالف ي جر المفنجصجبعد   ل  النالط
 يمفأل األ ي لها .

 ال دميأل معا   ما مرهنن الةرا يأل بفألالشرجط : يها ا رت ا   -
 ار  الهانين  ل  النالط.األشار  ارجل  جاألش التسهيم : ينسا الفرق بيأل -
 

 ( كرم بكو اليدين 2التبار رمي الكرا الطبية زنة ) 3-3-2-2
 الارض : ئياو ال ج  ا نفهارين للةرا يأل -
 ( فار   ملعا منبسط   شريط ئياو2اردجاا : فر  طبين زنن ) -
فرسي مي جر المختبر ج   اردا  : يها مي البداين تخطيط مفاأل ا دا    بعد ةلف يهلو المختبر  ل   -

 برمي الفر  مأل مجق الروو   بعد مسامن ممفنن
 الشرجط : يها رمي الفر  مأل مجق الروو    در النهجض وهنا  الرمي -
 .التسهيم : يعط  للفرد ه   مناج ا جتنتسا المناجلن ارمضم بالمتر جوهزا   -
  
 (بني)الد اليرفصام الللفيالتبار  3-3-2-3
 ال ج  ال  جي لعض ا الرهليأل الارض : ئياو -
 نديدب   مهمج ن وئراص ئضيااردجاا :    -
النديدب   جيتخة المختبر الجضا المطلجا  ج ند األشار    ل  ال ضياج   اردا  : يجضا اله م المطلجا  -

المختبر    ج ند األشار  ي جرخل  الرئبنمي مفانم ال نيح  ل  الفتفيأل ال ضيا النديدب ي جر المسا د بجضا 
 جيمنح المفنجص ه   مناج ابالهلجو هر الجئج  جتنتهي المناجلن 
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 ال نينن الشرجط : يها األ يفجأل المد الفامم للرهليأل لنساا المناجلن -
 اله هن. التسهيم : يسهم وئ   جزأل الةب يستطيا المختبر التالا  ليم وهنا  المناج ا -
 

 من البدام العالي ( متر30التبار عدو ) 3-3-2-4
 الارض : ئياو السر ن ا نت الين  -
 ا دجاا : سا ن اي ا    طريق مست ير -
تهاجز  نت ج   ا دا  : ي   المختبر خل  خط البداين ج ند سماط ا سار  ينطلق المختبر بائ   سر ن  -

 ( متر30خط )
 .( مأل الهانين0.01ج ئرا )المندد  الشرجط : يسهم المختبر الزمأل )بالهانين( الةب ئطا ميم المسامن 

 م 180 المرتد لمسافة التبار الركض 3-3-2-5
 ئياو مطاجلن السر نالارض :  -
 ا دجاا : سا ن اي ا    شاخص  دد اربعن -
ر(  ي   15ج   ا ختبار: يتر جضا الشجاخص ا ربعن  ل  خط مست ير بيأل شاخص جاخر مسامن ) -

ط ا سار  ينطلق المختبر بائ   سر ن نت  ي م الشاخص الهاني هر المختبر خل  الشاخص ا جم ج ند سما
يعجد ال  الشاخص ا جم هر ينطلق ال  الشاخص الهال  جمأل هر يعجد ال  الشاخص ا جم هر ينطلق ال  

 الشاخص الرابا هر يعجد ال  الشاخص ا جم 
 ( 44  1984)الخشاا   .( بالهانين0.01نسا الزمأل  ئرا )التسهيم : ي -
 : التبار الحجل المستمر باليدمين معًا ليطع اكبر مسافة بالد يية  3-3-2-6
 ئياو مطاجلن ال ج  .الارض :  -
 ا دجاا : سا ن اي ا    شريط ئياو. -
البدا  ي جر بالنهم بال دميأل معا   شار ج   ا ختبار: ي   المفنجص خل  خط البداين ج ند سماط  -

 ند  .مناج  ئطا افبر مسامن خ م دئي ن جا
 .(95  1987) ناهي  جبسطجيسي   ( متر0.05المسامن الم طج ن  ئرا )التسهيم : ت او   -
 التبار السير المتحرك لكونجهام 3-3-2-7
 ( هانين 90-60سعن ال اجالين   اة انم يستخلص الههد ا ئ   خ م مد  )الالهد  مأل ا ختبار: ئياو  -
 جئيا ا دجاا : ههاز الشريط الدجار سا ن ت -
 وصف االدام  -

 (%20بعد اهرا  ا نما  ياخة ا  ا متر  رانن فامين اة يعير الشريط الدجار  ل  انندار ئدر  )
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المفنجص ال  الشريط الدجار ليبدا  بالهرب اة يبدا  التجئيا  ب فز( فر / سا ن جيبدا  ا ختبار 12.8جبسر ن )
                     . و  اج ند انتها  ا ختبار ينسا الزمأل الةب اسارئن  و  اتعا ما بداين الهرب جيستمر ا ختبار ال  

(Adams,1998,105-107) 
 اليياساص الجسمية  3-3-3
 منيط الفخة  -

الفخد بني   نجم ل د وهري اة  ال ياو مأل جضا الجئج   ل  ال دميأل باتساط العرض بجضا الشريط ال ياو 
 (137   1988)شناتم جوخرجأل : مباشر  .  ا ليجينطين الن مأل الخل  وسفم يفجأل وم يا مأل ارمار جمي المنط 

 منيط الساق  -
 (176   1977يجضا شريط ال ياو نجم وئ   منيط للساق )رضجاأل   

 طجم لفخة  -
يتر ئياو طجم الفخة باستخدار شريط ال ياو مأل المدجر الفبير للروو العليا يع ر الفخة نت  النامن الجنشين 

 لرفبن . لمنت   ا
  مق ال در -

 ئياو  مق ال در مأل ن طتيأل ونداما مأل منت     ر ال ص جالهانين مأل ن طن متجسطن بيأل   مي اللجح . 
 جزأل الهسر  -

 (  ر100ج رئرا )تر ت دير الجزأل  بجاسطن الميزاأل الطبي 
 طجم الهسر : يتر ال ياو بجاسطن نالط مدرج اة ي   المفنجص بجضا الجئج  ال ياسي. -
 

 األجهزا واألدواص  3-4
اه ام نديدب ج  ئضيافار(  2  شريط ئياو مرأل   فر  طبين جزأل ) طبي سا ن تجئيا   ميزاأل - -

 .  ئطا طباشير   ناملن دبني السير المتنرف  ههاز  ئر ين
 

 التجربة الرةيسة  3-5
وربعن ويار ( ج ل  مدار 25/1/2011( جلااين )10/2010/  21تر  هرا  التهربن الرليسن للفتر  مأل ) -

 متتالين .  
 اليجر ارجم :  هرا  ال ياساا الهسمين  -
 اليجر الهاني :  هرا  األختباراا البدنين  -
 ( متر 30اختيار رفض ) -
 فار(  2رمي فر  طبين ) -



 .....التنبؤ بالقدرة الالهوائية )السعه( بداللة بعض القياسات اجلسمية

30 

 

 اختبار مطاجلن السر ن -
 اليجر الهال  :  هرا  األختباراا البدنين   -
  ختبار الجها العمجدب مأل الهباا  -
  ال رم ا ار باخت -
 اختبار مطاجلن ال ج  -
 اليجر الرابا : اهرا  ا ختباراا البدنين  -
 )ل ياو ال در  ال اجالين السعن(اختبار السير المتنرف  -
 الوساةل اإلحصاةية  3-6
   األننرا  المعيارب  معامم ا رتباط البسيط  تنليم ا نندار بطري ن النة  العفسيالجسط النسابي  -
-  
 عرض النتاةج ومنا شتها  -4

يائففن البدنيففن فمتايففراا مسففت لن   مففأل لمففي اففةا البففاا ال ياسففاا الهسففمين ج نا ففر ال البانفف   يتنففاجم سففج 
الممفأل األ تؤهر مي ال در  ال اجالين فمتايفر تفابا جسفنبدو بالج ف  ا ن فالي للمتايفراا المدرجسفن جمفأل هفر ننت فم 

 ال  ايهاد تنهير المتايراا المست لن جمعاد ا التنبؤ جفما ينتي : 
 

(4الجدول )  

بر الكيلو جول ميدرهلعينة البحث )السعة(الوصف االحصاةي لليدرا الوهواةية  
 معامل االلتوام االنحراف المعيار  الوسط الحسابي المترير

 اليدرا الوهواةية
 -0.55 5.14 34.27 )السعة(
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 عرض ومنا شة نتاةج اليياساص الجسمية  4-1

 لجسمية: ا عرض نتاةج اليياساص 4-1-1

 (5الجدول )
 الوصف االحصاةي لمتريراص اليياساص الجسمية

 معامل االلتوام االنحراف المعيار  الوسط الحسابي  يمة أاوط اعلى  يمة المترير
 0.74 9.35 70.16 63 92 وزن/كرم
 0.25 0.054 1.75 1.67 1.86 طول/متر
 0.60 5.82 89.60 82 100 محيط الصدر/سم
 -0.47 2.70 46.68 42 48 طول الفلد/سم
 -0.28 5.85 51.88 40 62 محيط الفلد/سم
 0.53 3.39 34.62 30 42 محيط الساق/سم

( جالففةب يبففيأل الج فف  ا ن ففالي لمتايففراا ال ياسففاا الهسففمين نهففد وأل هميففا ئففير معامففم 5مففأل الهففدجم ) -
 اا الهسمين.( ما يدم  ل  تهانو امراد العينن مأل ني  ال ياس1+ا لتجا  من جر  ما بيأل )

 
 (6جدول )ال

 نموذج االنحدار لليياساص الجسمية على مترير اليدرا الوهواةية

الميدار  المترير الطريية
نسبة  المعامل الثابص

 نسبة اللطأ ف ر المساهمة

كل االنحداراص
 

 الوزن

49.4 

0.035 

0.61 0.78 4.7 0.004 

 26.91- الطول
محيط 
 0.063- الصدر

 0.81- لفلذطول ا
 1.11 محيط الفلذ

محيط 
 0.22 الساق

الحذف العكسي
 

 الطول
48.2 

-26.189 
محيط  0.002 6.04 0.78 0.61

 0.031- الصدر
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الميدار  المترير الطريية
 الثابص

نسبة  المعامل
 المساهمة

 نسبة اللطأ ف ر

 0.854- طول الفلذ
 1.111 محيط الفلذ

محيط 
 0.245 الساق

الحذف العكسي
 الطول 

47.7 

27.57- 

0.61 0.78 7.93 0.001 
 -0.85 طول الفلذ
 1.12 محيط الفلذ

محيط 
 0.24 الساق

الحذف العكسي
 

 الطول
50.3 

-24.438 
 0.914- طول الفلذ 0.0001 10.9 0.78 0.61

 1.183 محيط الفلذ

الحذف 
العكسي

 طول الفلذ 
13.3 1.110- 0.59 0.76 15.9 0.00005 

 محيط الفلذ
 

در  ال اجالين  ن ن  ما ينتي     ( الةب يبيأل نسا مساامن ال ياساا الهسمين مي ال 6مأل الهدجم )
( ميما بلاا ئير 0.61لدي استخدار طري ن فم ا ننداراا بإدخام فم ال ياساا الهسمين بلاا نسبن المساامن )

لتج م ال  المتايراا التي تعطينا نمجةهًا ( جاي ئيمن معنجين جل0.004(  ند نسبن خطن )4.77) ( المنسجبن )
ال  طري ن  البان المنسجبن جانخفاض  دد المتايراا  لهن  ) (مناسبًا مأل ني  نسا المساامن جمعنجين 

المنسجبن البالان  ) (( جالتي نةما جزأل الهسر معنجين 2النة  العفسي للمتايراا   اة تجضح الخطج  )
 ( .0.61( جبلاا نسبن المساامن )0.002ان )( بد لن نسبن الخطن البال6.04)

تفففر نفففة  متايفففر منفففيط ال فففدر   اة بلافففا نسفففبن  – 3الخطفففج   –ج نفففد ا نت فففام الففف  الخطفففج  ال ن فففن 
( ج نفففد 0.001(  نفففد نسفففبن خطفففن )7.93المنسفففجبن ) ) (( جافففي ئيمفففن معنجيفففن اة بلافففا ئيمفففن 0.61المسفففاامن )

( 0.61تففر نففة  متايففر منففيط السففاق   اة بلاففا نسففبن المسففاامن ) – 4الخطففج   –ا نت ففام الفف  الخطففج  ال ن ففن 
( ج نفد ا نت فام الف  الخطفج  0.0001(  نفد نسفبن خطفن )10.93المنسفجبن ) ) (جاي ئيمن معنجين اة بلاا ئيمن 

( جاففي ئيمففن معنجيففن اة 0.59تففر نففة  متايففر طففجم الهسففر   اة بلاففا نسففبن المسففاامن ) – 5الخطففج   –ال ن ففن 
 لف  خمسفن معفاد ا  البانف (  جبفةلف ين فم 0.00005(  ند نسبن خطفن )15.92المنسجبن ) ) ( بلاا ئيمن
 للتنبج  .
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 منا شة نتاةج اليياساص الجسمية  4-1-2
و هرا النتالج معنجين هميا معاد ا التنبؤ بال در  ال اجاليفن مفأل خف م ال ياسفاا الهسفمين ئيفد الدراسفن             

( ممفففا يشفففير  لففف  منط يفففن ال ياسفففاا التفففي 0.59-0.61مسفففاامن مرتفعفففن تراجنفففا مفففابيأل) لمفففا ونهفففا سفففهلا نسفففا 
تناجلتها الدراسفن  ج نفد متابعفن المعفاد ا الناتهفن جالبفالغ  فدداا خمسفن ن نف  انفم  لف  الفر ر مفأل اسفتخدار طري فن 

بشففم  انخفضفان النة  العفسي للمتايراا جنفة  وربعفن متايفراا مفأل و فم سفتن متايفراا    وأل نسفبن المسفاام
طفي  جاةا يشير  ل  واميفن المتايفراا التفي ب يفن مفي المعادلفن ارخيفر  )طفجم الفخفة جمنفيط الفخفة( جاللفةاأل يشفيراأل 

 لفف  ا تبففار  ضفف ا الفخففة اففي افبففر  ضفف ا    لفف  نففد بعيففد  لفف  فميففن العضفف ا المجهففجد  مففي هسففر األنسففاأل
ئفن بايفاا ارجفسفهيأل جا  تمفاد  لف  الطائفن المجهفجد  و ف  مفي الهسر   جبما وأل ال در  ال اجاليفن افي انتفاج الطا

( ممففأل المنط ففي وأل تعطففي ال ياسففاا التففي تشففير  لفف  نهففر العضفف ا  111   1998داخففم العضفف ا )رضففجاأل   
مففي هسففر األنسففاأل )طففجم الفخففة جمنففيط الفخففة( و لفف  نسففا مسففاامن ئياسففا بب يففن ال ياسففاا الهسففمين   فمففا يعففزج 

طبيعن اختبار ال در  ال اجالين  ل  ههاز السير المتنرف جالمعتمفد  لف  نفد فبيفر مفي نتالهفم  لف   اةا  ل  البان 
جر بفنفبر  مفم خف م ودا  ئدر   ض ا الفخةيأل جما تمتلف مأل مخزجأل طائفن  لف  ا تبفار ونهفا العضف ا التفي ت ف

 .ا ختبار
 
 عرض ومنا شة نتاةج عناصر اليا ة البدنية  4-2

 :ج عناصر اليا ة البدنيةعرض نتاة 4-2-1

 (7الجدول )
ف االحصاةي عناصر اليا ة البدنيةالوص  

 معامل االلتوام االنحراف المعيار  الوسط الحسابي وحدا الييا  المتريراص
 0.67 2.01 37.15 ثانية مطاولة السرعة
 0.82 2.14 51.22 متر مطاولة اليوا
 0.88 0.39 4.96 ثانية سرعة انتيالية

 -0.95 6.50 41.56 سم نفجارية للرجليناليوا اال 
 0.15 0.95 6.97 متر اليوا االنفجارية للذراعين

 -0.67 23.78 70.2 كرم  وا  صوي
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 (8جدول )ال
 نموذج االنحدار عناصر الليا ة البدنية على مترير اليدرا الوهواةية

الميدار  المترير الطريية
نسبة  المعامل الثابص

نسبة  ف ر المساهمة
 اللطأ

كل االنحداراص
 

 السرعة انتيالية

20.52 

3.53 

0.62 0.4 3.2 0.03 

 -0.23 االنفجارية للرجلين
 1.01 االنفجارية للذراعين

 0.14 اليوا  صوي
 1.25 مطاولة السرعة
 0.44 مطاولة اليوا

الحذف العكسي
 السرعة انتيالية 

27.38 

4.11- 

0.61 0.38 4.35 0.01 
 -0.18 االنفجارية للرجلين

 0.16 اليوا  صوي
 1.21 مطاولة السرعة
الحذف العكسي 0.42 مطاولة اليوا
 

 السرعة انتيالية
22.54 

4.58- 
 0.15 اليوا  صوي 0.007 6.09 0.35 0.59

 1.22 مطاولة السرعة

الحذف 
العكسي

 0.005 9.56 0.29 0.54 0.16 -0.66 اليوا  صوي 
 1.19 مطاولة السرعة

 

 در  ال اجالين  ن ن  ما ينتي ( الةب يبيأل نسا مساامن ال ياساا الهسمين مي ال 8مأل الهدجم )

( ميمفا بلافا ئفير 0.62لدي استخدار طري ن فم ا ننداراا بإدخام  نا ر الليائن البدنيفن بلافا نسفبن المسفاامن ) -
( جافي ئيمفن معنجيفن جللتج فم الف  المتايفراا التفي تعطينفا نمجةهفًا 0.03(  ند نسبن خطفن )3.28جبن )) ( المنس

الففف  طري فففن  البانففف المنسفففجبن جانخففففاض  فففدد المتايفففراا  لهفففن  ) (مناسفففبًا مفففأل نيففف  نسفففا المسفففاامن جمعنجيفففن 
المنسفجبن  ) (ةرا يأل معنجيفن ( جالتفي نفةما ال فج  ا نفهاريفن للف2النة  العفسي للمتايراا   اة تجضفح الخطفج  )

 ( .0.61( جبلاا نسبن المساامن )0.01( بد لن نسبن الخطن البالان )4.35البالان )
  ج متايفر مطاجلفن ال فج  تر نة  متاير ال ج  ا نفهارين للرهليأل  – 3الخطج   –ج ند ا نت ام ال  الخطج  ال ن ن 

(  نفففد نسفففبن خطفففن 6.09المنسفففجبن ) ) (اة بلافففا ئيمفففن ( جافففي ئيمفففن معنجيفففن 0.59اة بلافففا نسفففبن المسفففاامن )
تففر نففة  متايففر السففر ن ا نت اليففن   اة بلاففا نسففبن  – 4الخطففج   –( ج نففد ا نت ففام الفف  الخطففج  ال ن ففن 0.007)



 .....التنبؤ بالقدرة الالهوائية )السعه( بداللة بعض القياسات اجلسمية

35 

 

( جبفففةلف 0.005(  نفففد نسفففبن خطفففن )9.56المنسفففجبن ) ) (( جافففي ئيمفففن معنجيفففن اة بلافففا ئيمففن 0.54المسففاامن )
 بعن معاد ا للتنبج  . ل  ار  البان ين م 

   عناصر الليا ة البدنيةمنا شة نتاةج  4-2-2
مففأل خففف م الهففدجم السفففابق يتضفففح انففا هميفففا معففاد ا التنبفففج  بال فففدر  اال اجاليففن مفففأل خفف م  نا فففر اليائفففن 

الفف  األ العنا ففر الداخلففن مففي  البانفف البدنيففن اففي معففاد ا معنجيففن يمفففأل ا  تمففاد  ليهففا  جاففةا يعففجد نسففا راب 
مضففف   فففأل ن فففار انتفففاج الطائفففن  (ATP-PCلتنليفففم تعتمفففد ا تمفففاد فلفففي  لففف  الن فففار ا جم مفففي انتفففاج الطائفففن )ا

( ج فج  الف  المعادلفن ا خيفر  جمتابعفن تفدرج انخففاض 1ج نفد متابعفن تنليفم ا ننفدار مفأل المعادلفن رئفر ) ا فتاتي 
 اا( جافةا يفدم  لف  ااميفن المتايفر 4لمعادلفن )( جا1نسا ا سهار نهد األ انها انخف ا بشفم طفي  بيأل المعادلن )

( مفي ال فدر  ال اجاليفن   جتشفير الم فادر الف  األ ال فج  ال  فجي افي ئفدر  ج مطاجلفن السفر ن )ال ج  ال  جي مالمتب ي
 (49   1986)التفريتي جمنمد  لي   لمر  جاند   . العض ا  ل  التالا  ل  م اجمن خارهين

 جي يعتمد  ل  الن ار الفجسفاهيني مي انتفاج الطائفن جالفةب يعتمفد بفدجر   لف  جاةا يجفد األ  ن ر ال ج  ال 
مخفففزجأل العضففف ا مفففأل الطائفففن مانتفففاج ئفففج  فبيفففر  يعطفففي مؤشفففرا جاضفففح  فففأل فميفففن مخفففزجأل تلفففف الطائفففن مفففي تلفففف 

بانم تعد ال ج  العضلين ال  جي مفأل العنا فر المهمفن مفي  2002( جيشير فماش 29 2000العض ا) بد الفتاح 
ل ففدر  ال اجاليفففن   مضفف   فففأل تاهيرافففا  لفف  ب يفففن   نا ففر الليائفففن البدنيفففن التففي ت فففا تنففا طاللفففن الن فففار ا جم. ) ا

  فمففففا األ لمطاجلففففن السففففر ن فعن ففففر بففففدني دجر جاضففففح مففففي ا طففففا  مجشففففر  ففففأل ال ففففدر   ( 52   2002فمففففاش  
اة وأل نفجط الطائفن المسفتخدمن مفي ن فار  ئفناة يعتمد اةا العن ر  ل  الن ار الهاني مفي انتفاج الطا ال اجالين السعن

 , Wilson , 1995المطاجلن الخا ن يتنهر بمستجي ال در  ال اجالين مأل خ م  نا ر مطاجلفن السفر ن جال فج   )
137) 

 االستنتاجاص والتوصياص  -5
 االستنتاجاص 5-1
 جمنيط الفخة.  ي طجم الفخة ومضم ال ياساا الهسمين التي لها األمفانين بالتنبؤ بال در  ال اجالين ا -
 .ج مطاجلن السر ن ومضم  نا ر الليائن البدنين التي لها المفانين بالتنبؤ بال در  ال اجالين اي ال ج  ال  جي -
 التوصياص  5-2
 السعن )ضمأل ندجد مهتما البن (ا  تماد  ل  معاد ا التنبؤ التي امرزتها الدراسن للتنبؤ بال در  ال اجالين  -
 ج  ن فففر  مطاجلفففن السفففر ن لعمفففم  لففف  تطفففجير  نا فففر الليائفففن البدنيفففن ب فففجر   امفففن ج ن فففر ال فففج  ال  فففجي ا-

 ب جر  خا ن مأل اهم ا رت ا  بمستجي ال در  ال اجالين.
جخ ج ففا التففي ا هففرا  جاأل ففراضالعمففم  لفف  تطففجير ال ياسففاا الهسففمين التففي يمفففأل تطجيراففا مهففم المنيطففاا -

 .ل در  ال اجاليننسا مساامن  الين ما ا
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 المصادر العربية واالجنبية
 (:ا ختباراا جال ياو جالت جير مي التربين الرياضين دار الففر العربي1999ابرااير مرجاأل  بدالمهيد ) .1
 دار spss) (دلليم التنليم ا ن الي باستخدار  )2011ابج الح منمد  بني جالنا ر امهد ضي  هللا) .2

  لتجزيا  ماألاليازجرب العلمين للنشر جا
(:مساامن بعض ال ياساا ا نهربجمترين النسبن مي المستجي الرئمي لعدالي 1985انمد  بد النب  الماازب) .3

 ( هامعن نلجاأل1المنتخا ال جمي للناشيأل بهمهجرين م ر العربين دراساا جبنج  المهلد الهاني العدد)
ال ج  األنفهارين للرهليأل جالةرا يأل مي دئن ( : تنهير وساليا تدريبين لتنمين 1996 سما يم   سعد منمد ) .4

الت جيا البعيد بال فز  اليا مي فر  اليد   اطرجنن دفتجرا   ير منشجر    فلين التربين الرياضين   
 هامعن باداد . 

(: " وسو   داد   بي فر  ال در جارلعاا الهما ين "  منشن  دار المعار   2008ولبيف   لي مهمي ) .5
  ر.األسفندرين  م

( . "األ داد البدني للنسا "    مديرين دار الفتا 1986التفريتي   جديا ياسيأل   جياسيأل طم منمد  لي . ) .6
           للطبا ن جالنشر   هامعن المج م

( : األ داد البدني للنسا    دار الفتا للطبا ن 1986التفريتي   جديا ياسيأل جمنمد  لي جياسيأل طم ) .7
 م . جالنشر مي هامعن المج 

  دار الففرا لعربي 3  ط2(:ال ياو جالت جير مي التربين البدنين جالرياضين  ج1996نسانيأل منمد  بني ) .8
   ال اار 

 دار الففر العربي  3 ط 2( ال ياو جالت جير مي التربين البدنين جالرياضين  ج1996نسانيأل  منمد  بني ) .9
    ل اار 

(:ت جير ما لين )الع ئن المساامن التنبؤ( بعض 1985ب  )نسانيأل  منمد  بني جانمد  بد النب  المااز  .10
ال ياساا الهسمين ما مستجي ا نهاز الرئمي ل  بي الفريق ال جمي الم رب 

( فلين التربين الرياضين 2( المهلد)4للرمي)الرهام( جالهرب)سيداا( مهلن بنج  التربن الرياضين العدد)
 للبنيأل بالزئازيق

( : التدريا العضلي ا يزجتجني مي مهام الفعالياا 1979  يطجيسي )نسيأل   ئاسر نسأل جونمد  .11
   دار الففر العربي   ال اار  .  1الرياضين   ط

  دار المعار   1(: " اتهاااا نديهن مي تدريا السبانن جتخطيط البرامج "  ج1997نلمي    ار ) .12
 هامعن األسفندرين.

للنشر   هامعن  G.M.Sلن رين جالتطبيق   د.ط   دار ا –( : التدريا الرياضي 2000النيالي    جيو ) .13
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 نلجاأل المج م . 
  دارالففر العربي ال اار 4( الفياو مي مهام الرياضي ط1996خاطر انمد منمدجالبيف  لي مهمي) .14
  دار المعار     3(:ال ياو مي المهام الرياضي  ط1984خاطر انمدمنمدجالبيف  لي مهمي ) .15
الص ارختباراا الميدانين لنالن التدريا الخا ن ل  بي فر  ال در الشباا (:خ 1984الخشاا زاير ئاسر) .16

  وطرجنن دفتجرا   ير منشجر  مجسفج.
   ال اار   م ر.1(: " برامج تدريا األ داد البدني جتدريباا اره ام "  ط1993الداير   منمد منمجد ) .17
 ن   دار الففر العربي   ال اار  .( : المرها مي ال ياساا الهسمي1997رضجاأل   منمد ن ر الديأل ) .18
( : ا ن ا  الج في مي  لجر التربين البدنين جالرياضين   دار الففر 2002رضجاأل   منمد ن ر الديأل ) .19

 العربي   ال اار  . 
 (طرق ئياو الههدالبدني مي الرياضن مرفزالفتاا للنشر ال اار 1998رضجاأل منمدن رالديأل)  .20

                                           
  دار الففر العربي  1(: " مسيجلجهيا الرياضن ن رياا جتطبي اا "  ط2003سيد  انمد ن ر الديأل ) .21

 ال اار .
(: " تنهير المطاجلن الهجالين مي  دد مأل المتايراا البدنين جالمهارين 2000الشارجف  نبيم منمد  بد هللا ) .22

ر  السلن "   وطرجنن دفتجرا   ير منشجر   فلين جمعدم سر ن النبض مي متر  ا ستشفا  ل  بي ف
 التربين الرياضين  هامعن المج م.

( :   ئن ال دراا النرفين ارساسين با دا  النرفي ل  ا تنا  شر 1980شناتم   منمد ابرااير ) .23
ن   سنجاا   بن  منشجر مي المؤتمر العلمي لدراساا جبنج  التربين الرياضين   فلين التربين الرياضي

 هامعن نلجاأل . 
 ( :"بيجلجهيا الرياضن ج نن الرياضي   دار الففر العربي   ال اار  .2000 بد الفتاح   ابج الع  انمد ) .24
   دار الففر العربي  ال اار   م ر.1(: " مسيجلجهيا التدريا جالرياضن "  ط2003 بد الفتاح  وبج الع  ) .25
تدريا جمسيجلجهيا ال ج    مرفز الفتاا  –ييا الرياضي ( : ن رياا التدر 1997 بد الم  جد   السيد ) .26

 للنشر   ال اار  . 
( : البن  العلمي مي التربين الرياضين ج لر النفو 1999 دجب   منمد نسأل جراتا   وسامن فامم ) .27

 جالرياضن   دار الففر العربي   ال اار  .  
بعض  نا ر الليائن البدنين بفر  اليد "   (: "   ئن بعض ال ياساا الهسمين ب1990  جب  هي ر يجنو ) .28

 رسالن ماهستير  ير منشجر   فلين التربين الرياضين  هامعن المج م.
(:ت جير ما لين بعض ال ياساا الهسمين مي مستجي 1998هي ر يجنو جاسي اجديد  جديشج )   جب  .29

 معن المج م ها7(ط3ا نهاز  ل  ن األ ال فز مهلن الرامديأل للعلجر الرياضين المهلد)
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 (:ال ياساا الهسمين مي ا نشطن الرياضين  المهلن ا لمبين ال اار 1987الفاش   زا منمجد ) .30
 (:ارختباراا جمبادئ ارن ا  مي المهام الرياضي.1987ناهي  ئيو جونمد  بسطجيسي) .31
يراا الج يفين ( : وهر درهتي النرار  المنخفضن جالمعتدلن  ل  بعض المتا1996النعيمي   نشجاأل  برااير ) .32

وجهن ال ج  العضلين لدي   بي فر  ال در   رسالن ماهستير  ير منشجر    فلين التربين الرياضين   
 هامعن المج م. 

 
33. Adams GM(1998) : Exercise physiology laboratory manual, 3ed edition , 

McGraw-Hill. 
34. Donal A.chu : Jumping into Plyometrics, champaing, USA. 1992 
35. mthews. Dk.,(1978):measurement  physical. Education 5ed, Philadelphia. 

W.b.sanuders co. 
36. Wilson , K.J.W(1995) : "Physiology of Muscular Activity', In Health and 

Illness , London , Melbourne , New York . 
 الموحق

 (1الملحق )
 على اللبرامااللتباراص التي تم عرضها 

 اليصلح يصلح اليياساص الجسمية
   محيط الصدر
   محيط الفلذ
   محيط الساق
   محيط العضد
   عرض الصدر

   طول الجذع من الجلو 
   طول العضد
   طول الفلذ

   طول الجسم
   عمق الصدر

   الوزن
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 (2ملحق)ال
 التي تم عرضها على اللبرام الليا ة البدنية عناصر

 اليصلح يصلح صر اليا ة البدنيةعنا
   اليوا اليصوي

   اليوا االنفجارية 
   السرعة االنتيالية
   السرعة الحركية
   مطاولة السرعة
   مطاولة اليوا

 (3ملحق)ال
             والملتصيناسمام السادا اللبرام                                  

 و الكليةالجامعة ا علميةالالدرجة  االسم
 / جامعة الموصلالتربية الرياضية استاذ التكريتي لليل د.وديع ياسين

 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ د. ياسين طا محمد علي
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ د.زهير  اسم اللشا 

 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ د. عناد جرجي  عبد البا ي
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ اياد محمد عبدهللاد.

 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ د.هاشم احمد سلمان
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ د.ثيوم يون  عوو 
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ د.ايثارعبدالكريم غزال

 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ د.عبدالكريم  اسم غزال
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ د.ضرغام جاسم النعيمي
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ مساعد د. غيدام سالم عزيز

 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ مساعد د. نشوان ابراهيم النعيمي
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل داستاذ مساع د. سبهان محمودالزهير 
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ مساعد د.احمدعبدالرني الدباغ
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ مساعد د.زياد يون  محمد

 التربية الرياضية/ جامعة الموصل استاذ مساعد د.عبد الجبار عبد الرزاق الحسو
 التربية الرياضية/ جامعة الموصل اذ مساعداست د.مكي محمد حموداص

 
 


