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 امللخص
 هدف البحث الى : 

 تحديد البناء العاملي البسيط  للقياسات الجسمية لحراس المرمى في العراق  -
 تحديد عدد من القياسات بحيث تكون مؤشر للقياسات الجسمية. -
 ايجاد المستويات المعيارية  لمؤشرات القياسات الجسمية . -
 تحديد مكونات التكوين الجسمي ) وزن الدهون والوزن الخالي من الدهون(. -
 ات النمط الجسمي .تحديد مكون -

( قياس جسمي 21( حارس مرمى يمثلون اندية الدوري الممتاز في العراق، أما أدوات البحث فقد تمثلت بـ )57وتكونت عينة البحث من )
 يمثلون القياسات المباشرة وهي االطوال والمحيطات واالعراض وسمك الثنايا الجلدية فضال عن الوزن.

فقد تمثلت بتحديد التكوين الجسمي) وزن الدهون والوزن الخالي من الدهون( عن طريق معادلة مربع الطول ، اما القياسات الغير مباشرة 
 كارتر(.-فضال عن تحديد مكونات النمط الجسمي بطريقة )هيث

 وتم استخدام الوسائل االحصائية االتية:
                معامل االرتباط البسيط    -االنحراف المعياري    -الوسط الحسابي     -
 النسبة المئوية     -معامل االلتواء      -المنوال                     -
 التحليل العاملي بطريقة المكونة االساسية   -
– BURTباستخدام معادلة )بيرت و بانكس  اإلحصائية الداللة، وحساب المستخلصةحساب األخطاء ألمعياريه للتشبعات على العوامل   -

BANKS). 
 وتم الحصول على أهم النتائج وكما يأتي:

لحراس مرمى كرة القدم أظهر خمسة  ( متغيرا" تمثل القياسات الجسمية21التحليل العاملي باستخدام التدوير المتعامد الذي أجري على ) -
 عوامل، تم قبول أربعة منها في ضوء الشروط الموضوعة  لقبول العامل.

 تحليل القياسات الجسمية التي تم قبولها تسمح بإطالق األسماء أآلتيه:العوامل التي برزت من خالل  -
 عامل أطوال الجسم -عامل الثنايا الدهنية والمحيطات .          -
 عامل محيطات وأطوال االطراف. -             عامل االعراض والمحيطات.  -
ل مؤشرات القياسات الجسمية لحراس مرمى كرة القدم في العراق تم استخالص مجموعة من القياسات في ضوء العوامل المقبولة تمث -

 وهي )الثنية الجلدية للوح الكتف وطول الجسم وعرض الكتفين ومحيط الساق (.
 تم ايجاد مستويات معيارية للمؤشرات الجسمية المستخلصة من التحليل العاملي. -
 
 
 
 
 

  2018 –( 68) –العدد  –( 21) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(  2018 –( 68) –العدد  –( 21) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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Body building of soccer gool keeper  in iraq 

(body measurment ,body composition , body somoto type) 

Assist. Prof .Dr. Sabhan M. Al-Zuhaery 

Sport Education Directorate / Mosul University 

The aim of the research: 
- determining simple stracture factor for body measurement for gool keeper in  iraq. 
-  determining number of measurements as index for body measurements . 
- finding body composition (fat weight and weight lean weight). 
- determining components of body somoto type. 
The data of the research is about (57) goalkeeper they represent excellent league clups in iraq 
,while the research tools represented in (21) body measurement and it is the heights , sircum 
,width and skin thickness hn addition to weight . 
While indirect measurements it represented by determining body composition (fat weight and 
weight without fat ) by squareof the height equation ,in addition to determining body somoto 
type by (heth - carter) method . 
The following statistical means were used – mean – standared  deviation – simple correlation – 
mode – coefficient skewenss- percentage – factor analysis by prihcipal component method – 
calcaulating standared errors for  saturations on factors extract , and calcaulating statistical 
function by using (burt - banks) equation. 
The researcher reaches to the most important results , as follows: 
- factor analysis by using the orthogonal rotation which was done by (21) variables represents 
,the physical measurements for goalkeeper soccer shows 5 factor ,4 of them were accepted 
according to the  conditions of accepting factor . 
- the factor that shown from physical measurements analysis were accepted to show the 
following names : 
- factor of sirecomference and skin folds  
- factor of width and surroundings  
- factor of body heights 
- factor of sirecomference and length of parties . 
- it concludes group of measurements in the light of the accepted factors represents body 
measurements of goalkeepers of coccer in iraq ( skin fold of scapula , body height shoulder 
width and leg sire comference)  
Standared levels were found for body index extracted from factor analysis.  
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 البحث وأهميتهمقدمة  1-1
جل المنافسة وتحقيق أيعد الوصول إلى االنجاز الرياضي العالي مطلب أساسي لكل من يمارس الرياضة من 

وفق أسس علمية  على سواها من األلعاب الرياضية ، وألجل ذلك ينبغي التدريب المتواصل مالبطوالت سواء في كرة القدم أ
ن التدريب ال يمكن أن يصنع البطل الرياضي إذا لم تتوفر فيه جميع الشروط المناسبة ، ومن هذه الشروط أسليمة، على 

اتجاهات ..القياسات الجسمية،  ةخير على ثالثيشتمل دراسة هذا األو  ،تبرز المتطلبات األساسية كالبناء الجسمي 
ولقد ثبت المتغيرات التي يعول عليها في كرة القدم،  القياسات الجسمية إحدىعد تإذ  "والتكوين الجسمي والنمط الجسمي.

، 1996)حسانين،"بالدراسة ارتباط المقاييس الجسمية بالعديد من القدرات البدنية والتفوق في األنشطة الرياضية المختلفة
أول ما يشغل بال المكتشفين للمواهب البحث عن الخامات الرياضية وأدواتهم في هذه العملية هي  كما أن"( ، 44

 .(26، 1986)عبد الفتاح وروبي، "المواصفات الجسمية لنوع النشاط الرياضي
ن كل العب لديه مواصفات موروثة وهذا يفرض حدودًا على كل ألى إشارة للتكوين الجسمي فيمكن اإل اما بالنسبة

من بناء جسمه وتكوينه فالتدريب الرياضي للجهاز العضلي سوف ينمي كتلة العضالت محدثًا زيادة فيها بدرجات متفاوتة، 
كما أن التغذية المناسبة والتدريب الرياضي المتقن عندما يتزامنان سوف يؤديان الى نقص كبير في دهن الجسم وهذا أمر 

محاصر بما ورثه لذلك فهو محدود للغاية في بعض المقومات وممكنة الى حد  ن الرياضيأال إيشير الى امكانية التطوير 
 (.294، 1996خر )عبد الفتاح، حسانين، ما في البعض اآل

أحد متغيرات  بوصفهاكأحد المتغيرات التي يعول عليها في كرة القدم، Somatotipy  )   )ويأتي النمط الجسمي
يحدد شكل الجسم  -النمط الجسمي -تفاصيل من حيث القياسات الجسمية، وهوالبناء الجسمي الشاملة دون الدخول في ال

، والعضلي ، والنحيف ، ويؤثر النمط الجسمي في  البدينعلى أساس النوع السائد لألنسجة الجسمية المختلفة وهي : 
 .ممارسة النشاط الرياضي من حيث انتماءه إلى احد محددات االنجاز العالي 

  (،48، 1978)جالل وعالوي، كافة  األنماط الجسمية من العوامل المحددة لألداء في األنشطة الرياضية وتعد
ألنها تمتد الختيار انسب األنماط للنشاطات الرياضية وهي بذلك تهيئ  ، خامة مبشرة قبل عملية التدريبيمثل  ويتميز بأنه

 .في العمل الرياضي راسخاً  اط األجسام يكسبنا أساساً لبداية طيبة، كما إن تصنيف األفراد وفقا ألنم مناخاً 
أثير طويلة ت تألوقا ن كل فعالية لها خصوصيتها التي يمكن ان يترك فيها طابع التدريب المتواصل أ لىإ ونظراً 

 هلخصوصية مهام  نظراً و ،  ، وبالتحديد حارس المرمىمر الذي ينطبق على كرة القدمعلى البناء الجسمي لالعبيها، األ
من قبل  الموجهةعن بقية الالعبين من حيث الوقوف بين قائمي المرمى وتحت العارضة للتصدي  للكرات  واختالفها
 .المنافس 
ن خطأه نهائي حارس المرمى الالعب األ ان إذ عن أنه المنظم  فيه، فضالً  ال رجعةكثر أهمية في الفريق، وا 

لحركة هجوم الفريق خالل اللعب ، وكثيرًا ما يقال ان نتيجة المباراة بين فريقين متكافئين تعتمد كليًا على وضع وكفاءة 
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تناول دراسة البناء الجسمي بشكل متكامل لحارس من هنا تأتي أهمية  ،(377، 1988حارس المرمى) الربيعي والمولى ، 
 .المرمى

 مشكلة البحث  1-2
، نه يمثل لوحده خط من خطوط الفريقيمثل نصف الفريق، ومن المؤكد بأ أن حارس المرمىب ، يمكن القول

على شباك  ظوتقع على عاتق الحارس مهمة الحفا نسبياً  اً ن حجم المرمى كبير أويختلف دوره عن بقية الالعبين ، وبما 
كدراسة متكاملة تتناول القياسات الجسمية والتكوين ناء الجسمي للحارس بالعلى  وقع اهتمام الباحث، لذلك  اً المرمى نظيف

وتوثيق ذلك لحراس  حول البناء الجسمي لحراس المرمى التساؤل، من هنا يبرز  الجسمي فضال عن النمط الجسمي
دد قليل من ، وهل يمكن ان نلخص هذا البناء بحيث نسهل على المدربين والمعنيين االستعانة بعالمرمى في العراق 
وان اختيار حارس المرمى من قبل المدربين بشكل عشوائي  ةوبخاص، االنتقاء الرياضيتي التدريب و القياسات في عملي

 ثر في عدم اختيار الالعب المناسب لهذا المركز عند كثير من الفرق العراقية .وعدم اعتمادهم لمحددات معينة كان له األ
 اهداف البحث 1-3

 .للقياسات الجسمية لحراس المرمى في العراق  تحديد البناء العاملي البسيط  -
 للقياسات الجسمية.تحديد عدد من القياسات بحيث تكون مؤشر  -
 ايجاد المستويات المعيارية  لمؤشرات القياسات الجسمية . -
 تحديد مكونات التكوين الجسمي ) وزن الدهون والوزن الخالي من الدهون(. -
 تحديد مكونات النمط الجسمي . -

 مجاالت البحث - 4
 الممتازةالدرجة  ألنديةالمجال البشري: حراس المرمى في القطر العراقي  -
 وملعب نادي دهوك ربيلأالمجال  المكاني: ملعب نادي  -
     2014/ 3 / 1ولغاية  2013/  10 / 31  ابتداًء منالمجال الزماني :  -

 تحديد المصطلحات 1-5
عددن  جسددمي فضددالً التكددوين الو  الشدداملة لجميددع القياسددات الجسددمية  متغيددرات البندداء الجسددمي يقصددد بدده   :الجســميالبنــاء 

 .النمط الجسمي 
ظهدار االختالفدات التركيبيدة فيده" "يمكن وصفها بد  :القياسات الجسمية     العلم الذي يدرس قياسدات الجسدم البشدري وأجدزاءه وا 

Mthews, 1978, 76) ) 
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جددزاء شددحمية أمددن  جمدداالً إان الجسددم يتركددب  إذنسددبة وزن الدددهون فددي الجسددم إلددى الددوزن الكلددي للجسددم  :الجســميالتكــوين 
 .(2،  2002وأخرى غير شحمية كالعضالت والعظام واالنسجة والماء )الشبكة الدولية ، موقع السلطان ، 

الشددكل الخددارجي للجسددم لشددخص مددا ويعبددر عندده ساسددية التددي تحدددد هددو تحديددد كمددي للمكونددات الثالثددة األ :الــنمط الجســمي
مدا الثالدث أو )البدانة( ، والثاني يشير الى المكون العضلي ، ألى مكون السمنة إول فيها بثالثة ارقام متتالية يشير الرقم األ

 (Karpovich & Sining , 1971,295)      لى مكون النحافة.إر يفيش
 ةطار النظري والدراسات المشابهاإل -2
 طار النظرياإل 2-1
 القياسات الجسمية2-1-1

) حسدددانين، يبحدددث فددي قيددداس الجسددم البشدددري (Anthropology)نثروبولوجيدددا القياسددات الجسدددمية هددي فدددرع مددن األ
( ، وهدددي إحددددى دراسدددات البنددداء الجسدددمي الدددذي يشدددتمل فضددداًل إلدددى ذلدددك دراسدددات الدددنمط الجسدددمي والتكدددوين 43، 1987

 الجسمي.
ويحتاج كل نوع من أنواع النشاطات الرياضية إلى قياسات جسدمية خاصدة بده فمدن أجدل الوصدول إلدى المسدتويات العاليدة  

إذ ال يمكدن تحقيدق األرقدام القياسدية والمسدتويات العاليدة فدي  ، البد أن يكون الجسم مناسدبًا لندوع النشداط الرياضدي الممدارس
، لدذا فدان نوعيدة األجسدام وتناسدبها مدع  اسدات تتفدق مدع متطلبدات هدذا النشداطنشاط معين إال إذا توفرت في مدن يمارسده قي

( ،  وتعدد دراسدة القياسدات 159، 1999االرتقاء بالمستوى الرياضي إلى القمة بدرجدة كبيدرة  )ابدراهيم،  فيكل نشاط ُتؤثر 
 الجسمية جزءًا من الدراسات الخاصة بالبناء الجسمي. 

لقياسدات الجسدمية والحصدول علدى البياندات الكميدة فحنهدا تحتداج إلدى خبدرات معيندة، وذلدك لمعرفددة ا الناحيدة الفنيدة لتنفيدذ اأم د
 (.   88، 1996) خاطر والبيك،  ةأماكن ونقاط القياس، ومراعاة الظروف الموحدة التي تحقق صحة ودقة الدالالت المنجز 

 هي: ةرئيس ن معظم القياسات الجسمية يمكن وضعها في خمس مجموعات )فئات(إ
 Diametersاالعراض  -                    Lengthsاالطوال  -
 Thickness of skin Foldsسمك الثنايا الجلدية  -    Circumferencesالمحيطات  -
 (33، 1997) رضوان،   Body Weightوزن الجسم   -

 التكوين الجسمي 2-1-2
الى موضوع البدانة التي تعبر عن رؤيا خاصة لوزن الجسم، فهو مصطلح  دراسة التكوين الجسمي بشكل رئيس تشير

جزاء الدهنية والالدهنية في الجسم ويمكن احداث تغيرات ملموسة فيه، وهذا االمر له لى نسب وجود األإعلمي يشير 
ساسيين أونين (، ان جسم االنسان يتألف من مك295، 1997أهمية كبرى في المجال الرياضي )عبد الفتاح، حسانين، 

 ,Richard)عدة وراثية وبيئية عوامل هما المكون الدهني والمكون الخالي من الدهون ونسبة كل منهما تعتمد على 
نسجة الجسم غير الدهنية مثل العضالت والعظام والجلد ألى إ، كما ان المكون الخالي من الدهون يشير  (314 ,1991

 .(41، 1996عضاء الداخلية )تومسن، ووزن األ
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 النمط الجسمي 2-1-3
من حيث القياسات الجسمية ،  دون الدخول في التفاصيل من يشير النمط الجسمي إلى البناء الجسمي بصورة شاملة 

 ، والعضلي ، والنحيف. البدينلألنسجة الجسمية المختلفة وهي  وهو يحدد شكل الجسم على أساس النوع السائد
فددي ضددوء ثالثددة أرقددام تعبددر عددن المكونددات الثالثددة وتقددرأ مددن اليسددار إلددى اليمددين بحيددث  ةكميدد ةويددتم تقدددير الددنمط بصددور 
 ( .71، 1977)الرملي،      والرقم األوسط للمكون العضلي والرقم األيمن للمكون النحيف البدينيشير الرقم األول للمكون 

الددنمط  ( فمددثالً بدددينوليددة )نحيددف ، عضددلي ،ويتفداوت األمددر وفقددا لقدديم الدددرجات المعطدداة لكددل مددن المكوندات الثالثددة األ 
ذا  البدانةمن مكون العضلية ، وقدرا متوسطا من مكون  عالياً  ( يمثل قدراً 1-6-3) ، والحدد األدندى مدن مكدون النحافدة ، وا 

كددان تصددنيف األنمدداط الجسددمية فددي ضددوء احددد األقطدداب الثالثددة األساسددية فددان مسددمى الددنمط  السددائد يأخددذ اسددم المكددون 
( يعتبدر الدنمط 6-3-1( ، ولتحقيق مسمى أدق يسدمى الدنمط فدي ضدوء المكدونين الغدالبين فدالنمط )dominantطر )المسي

 .(    ( Karpovich & Sining,1971,295  العضلي( البدين)
 :ةالدراسات المشابه 2-2
  2002دراسة عبد المنعم احمد جاسم الجنابي  2-2-1

 الجسمي لالعبي دوري النخبة العراقي بكرة القدم بوصفه أحد أسس االنتقاء الرياضي"  "البناء
 هدف البحث إلى :  
تحديددد البندداء العدداملي البسدديط للمتغيددرات الجسددمية ومؤشددرات التكددوين الجسددمي لالعبددي دوري النخبددة العراقددي بكددرة  -

 القدم . 
 المستخلصة . ترشيح أهم المتغيرات الجسمية لالستدالل على العوامل -

( 26( العبًا من العبي دوري النخبة العراقي بكرة القدم ، واشتملت الدراسدة علدى )400وتكونت عينة البحث من )
( متغيددرات تمثددل مؤشددرات 4( متغيددرًا تمثددل المتغيددرات الجسددمية والتددي قيسددت بطريقددة غيددر مباشددرة و )22متغيددرًا ، منهددا )

  .مباشرة ، بعد ترشيحها باالعتماد على المسح الشامل للمصادر  التكوين الجسمي ، وقد قيست بطريقة غير
 ولغرض التوصل لنتائج البحث تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية :  

المندددوال ، و معامدددل االلتدددواء ، و معامدددل االرتبددداط البسددديط ، و النسدددبة المئويدددة ، و نحدددراف المعيددداري ، اإلو )الوسدددط الحسدددابي ، 
 يقة المكونات األساسية( . والتحليل العاملي بطر 

 ( عوامل منها وهي : 5( عوامل تم قبول )6وقد خلص التحليل العاملي إلى ) 
 العامل األول : طول الجسم ووزنه . -
 العامل الثاني : عامل مؤشرات التكوين الجسمي .  -
 العامل الثالث : عامل سمك الثنايا الجلدية تحت الجلد .  -
 عامل محيطات الجسم . العامل الرابع : -
 العامل الخامس : عامل األعراض الجسمية . -
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في ضوء ما تقدم توصلت الدراسة لمجموعة من الوحدات تمثل ملخصًا للمتغيرات الجسدمية وهدي : طدول الجسدم ، 
 عرض الركبة. و محيط الصدر ، و سمك الثنية الجلدية تحت لوح الكتف ، و ( ، F%النسبة المئوية للدهون )و 
  2002دراسة مظفر أنور أمين دزه يي  2-2-2

 "تحديد المتغيرات الجسمية المميزة ومستويات الشكل الجانبي لالعبي المنطقة الشمالية بكرة اليد"
 هدف البحث إلى : 

 تحديد العوامل األولية للمتغيرات الجسمية لالعبي كرة اليد .   -
 قًا لالعبي كرة اليد . تحديد أهم المتغيرات الجسمية التي تقدم وصفًا دقي  -
 وضع مستويات للمتغيرات الجسمية بطريقة الشكل الجانبي لالعبي المنطقة الشمالية .   -

( ، وقدد اشدتملت 2002-2001( العبًا يمثلون أندية المنطقة الشدمالية للموسدم )60فيما تكونت عينة البحث من )
ة متغيدددرات ألطدددوال الجسدددم وتسدددعة متغيدددرات لمحيطاتددده متغيدددرات البحدددث علدددى العمدددر والعمدددر التددددريبي ووزن الجسدددم وسدددبع

 وأربعة متغيرات ألعراض الجسم فضاًل عن أربعة متغيرات لسمك الثنايا الجلدية . 
واسدتكمااًل إلجددراءات البحددث تددم اسدتخدام الوسددائل اإلحصددائية التددي يراهددا مناسدبة وهددي الوسددط الحسددابي واالنحددراف 

رتبددداط ومعامدددل االلتدددواء والمندددوال فضددداًل عدددن التحليدددل العددداملي بطريقدددة المكوندددات المعيددداري والنسدددبة المئويدددة ومعامدددل اال
 األساسية . 

سددماء اآلتيددة :  الددوزن وقددد تددم التوصددل الددى :أربعددة عوامددل فددي ضددوء الشددروط الموضددوعة بقبددول العامددل ، أطلددق عليهددا األ
استخالص أهدم المتغيدرات الجسدمية المميدزة فدي  ، فيما تملي وأطوال الجسم المركبة واألطوال الخاصةالوزن العضالدهني  و 

 طول الكتف  مك الثنايا الجلدية خلف اللوح و محيط الفخذ وطول الجسم و ضوء العوامل المقبولة وهي :  س
 البحث اجراءات -3
 .االرتباطيالمسحي و   باألسلوبين: الوصفي  منهج البحث 3-1
قد شمل مجتمع ، وبذلك يكون الباحث ( حارس مرمى يمثلون اندية الدرجة الممتازة في العراق55:  ) مجتمع البحث 3-2

 .بأكمله البحث
 المباشرة ، وغير المباشرةتشتمل ادوات البحث على القياسات  ادوات البحث: 3-3
( قياسات  5 الجسم، )( قياسات تمثل أطوال 5الجسمية متمثلة في ) تتمثل بالقياسات  : القياسات المباشرة 3-3-1

ماكن قياس الشحوم، فضال عن وزن أ( قياسات تمثل  4 أعراض الجسم، )( قياسات تمثل  6 تمثل محيطات الجسم، )
لعاملي، وقد  تم القياس وفقا" لما أشار إليه اتم إخضاعها للتحليل  جسمياً  ( قياساً 21، وبذلك يكون العدد )الجسم

 (174-171،1999)إبراهيم،و(210-73، 1997)رضوان،(و107-1996،91وألبيك، و)خاطر(59-1996،51)حسانين،
وهي التكوين الجسمي الذي يشتمل على وزن الدهون والوزن الخالي من الدهون،  : القياسات غير المباشرة 3-3-2

 وفقا لما يأتي: والنمط الجسمي وقد تم الحصول عليهما 
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 التكوين الجسمي 3-3-2-1  
 والذي يشتمل على :وويلمور.   بدون دهن وفقًا لمعادلة بينك(LBW) الجسم لحساب وزن  Ht2مؤشر مربع الطول  -أوالً 
 ويكون الطول محسوبًا بالديسيمتر.  Ht2  x 0.204 = (LBW)وزن الجسم بدون دهون  -أ
 وزن الجسم بدون دهون. –وزن الدهون = وزن الجسم  -ب
 :  اآلتيةولتقدير نسبة الدهون بالجسم تستخدم المعادلة  -ج

 =  f %النسبة المئوية للدهون 
  BW  × ]100 ÷( LBWوزن الجسم بدون الدهن  - (BW)] )وزن الجسم                

 النمط الجسميقياس  -3-3-2-2
دتدد إددلدديه اددلددمصادددرددتددم اددلددتوصل اددلددى  دفددقًا لددما أددشارد داددغددب  )ددحددسانددينمددكوندداتدد اددلددنمط اددلددجسمي ود درد  (411-1995،410ود

 (. 143-134، 1996)حسانين،و
 
 الوسائل االحصائية : 3-4

 معامل االرتباط البسيط                   -  االنحراف المعياري  -           الوسط الحسابي  -
     النسبة المئوية -معامل االلتواء      -                 المنوال    -
 ساسية العاملي بطريقة المكونة األ التحليل  -
لداللده األحصدائيه باسدتخدام معادلدة )بيدرت و المستخلصه، وحسداب المعياريه للتشبعات على العوامل احساب األخطاء   -

 (whiting,1975,151-152) و (BURT –BANKSبانكس 
 
 عرض النتائج ومناقشتها -4
 عرض نتائج البناء العاملي للقياسات الجسمية 4-1
 الوصف االحصائي لمتغيرات القياسات الجسمية المرشحة للتحليل العاملي  4-1-1

 تي:والمرشحة للتحليل العاملي اآلالقياسات الجسمية ( يتبين من مؤشرات االحصاء الوصفي لمتغيرات  1من الجدول )
( ، وهذا يدل على ان المتغيرات المرشحة تتميز باالعتدال "اذ 1)±معامل االلتواء للمتغيرات المرشحة اقل من   -

يشترط ان تكون االختبارات المرشحة في مستوى واحد من الصعوبة، فاالختالفات الكبيرة في مستوى صعوبة 
 (.24،  1967االختبارات المرشحة يقلل من االرتباط فيما بينها")سلطان ، 

ان قيم الوسط الحسابي لجميع المتغيرات تتجاوز االنحراف المعياري وهذا يثبت مالءمة متغيرات البحث للمجتمع  -
 (.70،  1980وصالحيتها ضمن المصفوفة االرتباطية المعدة للتحليل العاملي )فرج ، 
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 ( الوصف اإلحصائي لمتغيرات البحث1الجدول )
رقم 
وحدة  المتغيرات المتغير

 قياسال
الوسط 
االنحراف  المنوال الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

 0.423 5.098 75 77.157 كغم وزن الجسم 1
 0.046 5.180 183 183.241 سم طول الجسم 2
 0.366 5.717 87 89.093 سم طول الجذع 3
 0.171 4.284 79 79.732 سم طول الذراع 4
 0.991 4.854 92 96.843 سم طول الرجل 5
 0.719 1.379 25.5 26.491 سم طول القدم 6
 0.096 2.512 44 44.241 سم عرض الكتفين 7
 0.293 5.522 32 33.620 سم عرض الصدر 8
 0.596 3.401 32 34.028 سم عرض الوركين 9
 0.095 9.992 10 10.944 سم عرض الركبة 10
 0.169 0.821 7 7.139 سم عرض المرفق 11
 0.069 5.535 90 90.380 سم محيط الصدر 12
 0.283 5.977 78 79.694 سم محيط البطن 13
 0.271 5.908 89 90.602 سم محيط الوركين 14
 0.530 1.660 26 26.880 سم محيط العضد 15
 -0.594 4.082 56 53.574 سم محيط الفخذ 16
 0.501 1.792 36 36.898 سم محيط الساق 17
 0.875 1.906 2 3.667 ملم الثنية خلف العضد 18
 0.000 2.538 5 5.000 ملم ثنية لوح الكتف 19
 0.457 3.263 5 6.491 ملم الثنية الحرقفيه 20
 0.585 1.030 2 2.602 ملم ثنية سمانة الساق 21

 مصفوفة االرتباطات للقياسات الجسمية 4-1-2
( معامددددل 210فددددي حسدددداب االرتباطددددات معادلددددة االرتبدددداط البسدددديط إذ تضددددمنت مصددددفوفة االرتباطددددات) اسددددتخدمت

وبلددع عددددد االرتباطدددات المعنويدددة  ( ارتبددداط سدددالب،34و) (ارتبددداط موجددب،176منهدددا )، (القطريددةارتبدداط)لم تحسدددب الخاليدددا 
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(، وممددا  0.05≥ارتباطددًا معنويددًا عنددد مسددتوى )( 35(، و)0.01≥(ارتباطددًا معنويددًا عنددد مسددتوى)72منهددا ) ( ارتباطددًا،107)
 .   العاملييتقدم نجد إن هناك تجمعات تنبئ بوجود عوامل مستقلة مما اقتضى االنتقال إلى التحليل 
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 أهملت ألمرتبه ألعشريه للسهولة             0.05≥( معنوي عند مستوى 0.468)       0.01≥( معنوي عند مستوى 0.590)

 

 المتغيرات
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1.00 0.56 0.39 0.50 0.38 0.23 0.16 0.17 0.30 -0.09 0.30 0.51 0.55 0.39 0.22 0.40 0.33 0.32 0.18 0.23 0.14 

2  1.00 0.51 0.72 0.67 0.37 0.24 -0.08 0.06 -0.07 0.25 0.33 0.38 0.16 0.17 0.05 0.04 0.30 0.16 0.04 0.12 
3   1.00 0.16 0.34 0.30 0.33 0.20 0.23 0.06 0.30 0.44 0.40 0.39 0.30 0.42 0.34 0.07 0.16 0.12 0.10 

4    1.00 0.63 0.39 0.12 -0.24 -0.04 0.07 0.24 0.24 0.26 0.16 0.25 -0.08 0.04 0.33 0.17 0.09 0.15 

5     1.00 0.29 0.23 -0.13 -0.02 -0.10 0.11 0.17 0.09 0.04 0.02 0.03 -0.04 0.24 0.08 0.00 0.14 

6      1.00 -0.17 -0.38 -0.34 -0.03 0.05 -0.01 -0.02 -0.16 0.05 0.04 -0.01 -0.06 -0.03 -0.01 0.07 

7       1.00 0.50 0.43 -0.06 0.23 0.51 0.49 0.29 0.33 0.31 0.13 0.14 0.32 0.25 0.29 

8        1.00 0.71 -0.16 0.31 0.45 0.47 0.46 0.16 0.31 0.16 0.14 0.26 0.27 0.23 

9         1.00 -0.06 0.34 0.49 0.50 0.49 0.25 0.21 0.28 0.26 0.29 0.37 0.31 

10          1.00 -0.11 0.11 0.08 0.15 0.05 -0.16 -0.05 -0.10 0.00 -0.03 0.01 

11           1.00 0.43 0.38 0.49 0.52 0.36 0.29 0.32 0.42 0.47 0.32 
12            1.00 0.84 0.67 0.67 0.41 0.34 0.59 0.69 0.65 0.58 
13             1.00 0.62 0.55 0.41 0.26 0.52 0.57 0.48 0.45 
14              1.00 0.50 0.18 0.28 0.38 0.44 0.47 0.43 
15               1.00 0.33 0.45 0.58 0.66 0.55 0.48 
16                1.00 0.58 0.18 0.26 0.28 0.11 
17                 1.00 0.26 0.25 0.24 0.09 
18                  1.00 0.82 0.70 0.62 
19                   1.00 0.84 0.72 
20                    1.00 0.81 
21                     1.00 

( 2الجدول )   
 مصفوفة االرتباطات البينية بين المتغيرات
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 لعاملياالحل األولي للتحليل  4-1-3 

و محددك هنددري كددايزر الددذي يوقددف اسددتخالص العوامددل التددي يقددل  ةساسدديتددم اسددتخدام طريقددة المكونددات األ
 (.1980،150، جذرها الكامن عن الواحد الصحيح)فرج

(، وألجدددل الحصددول علددى أقددرب الحلددول للبنددداء 3وقددد نددتج عددن التحليددل خمسدددة عوامددل كمددا فددي الجدددول)
 البسيط لجأ الباحث إلى عملية التدوير وذلك ألنه يزيل الغموض الذي يصاحب التحليل األول .لعاملي ا

 (3الجدول )

 مصفوفة العوامل قبل التدوير

رمز 

 المتغير
 المتغيرات

  العوامل

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول الشيوع

 0.612 0.01- 0.03 0.311 0.437 0.569 وزن الجسم 1

 0.843 0.053- 0.218- 0.118 0.778 0.416 الجسمطول  2

 0.622 0.182 0.17 0.465 0.341 0.477 طول الجذع 3

 0.764 0.05 0.185- 0.159- 0.766 0.339 طول الذراع 4

 0.728 0.227- 0.277- 0.014 0.73 0.256 طول الرجل 5

 0.570 0.028 0.336 0.119- 0.664 0.014 طول القدم 6

 0.528 0.097- 0.338- 0.331 -0.092 0.535 الكتفينعرض  7

 0.822 0.159- 0.314- 0.446 -0.515 0.484 عرض الصدر 8

 0.707 0.068- 0.332- 0.347 -0.375 0.575 عرض الوركين 9

 0.856 0.905 0.117- 0.149- -0.009 -0.024 عرض الركبة 10

 0.420 0.084- 0.167 0.06 0.002 0.618 عرض المرفق 11

 0.854 0.174 0.065- 0.01 -0.049 0.904 محيط الصدر 12

 0.751 0.18 0.134- 0.135 -0.02 0.826 محيط البطن 13

 0.649 0.304 0.168- 0.047 -0.179 0.703 محيط الوركين 14

 0.690 0.162 0.283 0.208- -0.058 0.733 محيط العضد 15

 0.760 0.137- 0.548 0.443 -0.085 0.487 محيط الفخذ 16

 0.675 0.061 0.614 0.291 -0.083 0.45 محيط الساق 17

 0.780 0.195- 0.022 0.482- 0.026 0.714 الثنية خلف العضد 18

 0.868 0.091- 0.066 0.469- -0.159 0.781 ثنية لوح الكتف 19

 0.844 0.128- 0.1 0.45- -0.24 0.747 الثنية الحرقفيه 20

 0.736 0.106- 0.098- 0.505- -0.129 0.666 الساقثنية سمانة  21

       الجذر الكامن

       التباين ألعاملي المفسر
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 التدوير المتعامد 4-1-3

لعدداملي البسدديط لجددأ الباحددث إلددى عمليددة التدددوير المتعامددد الددذي األجددل الحصددول علددى أقددرب الحلددول للبندداء 
للحدل األولدي كمدا (  varimax )(.،وقدد اسدتخدمت طريقدة الفدارمكس1980،261يفترض اسدتقاللية العوامدل)فرج،

لعداملي البسديط وهدي بسداطة ا(، وقدد تدم التوصدل إلدى أفضدل الحلدول التدي تتفدق وخصدائص البنداء 4في الجددول )
 (.746 ،1979)السيد، لعامليةاائفية العوامل، واالقتران البسيط للتعادلية االختبار، وط

 ( 71.81بلع حجم التباين ألعاملي المستخلص في العوامل ألخمسه%.) 

 براز أهميتها فقد تم وضع الشروط أآلتيه أسترشاد  بمعايير البناء البسيط: اً ولقبول العوامل وا 

 لقبول العامل. رطاً اعتماد تشبع ثالث قياسات على األقل ش -

 عامل واحد. ىإال عل كبيراً  ال يتشبع القياس )المتغير( تشبعاً  -

المسدتخدم  ةلعيندا(، وذلدك بدالنظر لحجدم 1980،151لمعادلدة )بدرت وبدانكس( )فدرج، اعتماد قيم التشبعات وفقداً  -
 (.5،وقد حددت القيم العشوائية للتشبعات على العوامل كما في الجدول )

لمستخلصدده، الخمسده اعوامدل فقددط مدن العوامددل  اربعددةوبنداًء علدى ذلددك واسترشدادًا بمعددايير البنداء البسدديط تدم قبدول 
 وفيما يأتي تفسير لهذه العوامل:
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 ( 4الجدول )

 مصفوفة العوامل بعد التدوير

رمز 

 المتغير
 المتغيرات

 العوامل
 الشيوع

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 0.612 0.019 0.421 0.232 0.603 0.132 الجسموزن  1

 0.842 0.007 0.078 0.068 0.908 0.084 طول الجسم 2

 0.622 0.174 0.581 0.216 0.455 0.03- طول الجذع 3

 0.763 0.118 0.06- 0.133- 0.827 0.209 طول الذراع 4

 0.729 0.168- 0.087- 0.019 0.831 0.043 طول الرجل 5

 0.570 0.007 0.216 0.524- 0.499 0.01 طول القدم 6

 0.527 0.035- 0.12 0.662 0.221 0.156 عرض الكتفين 7

 0.822 0.116- 0.161 0.861 0.166- 0.118 عرض الصدر 8

 0.707 0.008- 0.145 0.799 0.023- 0.216 عرض الوركين 9

 0.856 0.915 0.099- 0.076- 0.054- 0.019- عرض الركبة 10

 0.421 0.05- 0.401 0.225 0.168 0.423 المرفقعرض  11

 0.855 0.256 0.338 0.47 0.255 0.623 محيط الصدر 12

 0.753 0.257 0.318 0.528 0.288 0.473 محيط البطن 13

 0.649 0.376 0.205 0.501 0.097 0.453 محيط الوركين 14

 0.689 0.209 0.419 0.078 0.076 0.677 محيط العضد 15

 0.759 0.183- 0.823 0.182 0.01- 0.122 الفخذ محيط 16

 0.674 0.012 0.797 0.033 0.066- 0.182 محيط الساق 17

 0.780 0.096- 0.047 0.066 0.205 0.85 الثنية خلف العضد 18

 0.867 0.005 0.119 0.146 0.044 0.911 ثنية لوح الكتف 19

 0.846 0.04- 0.136 0.156 0.044- 0.894 الثنية الحرقفيه 20

 0.737 0.001 0.07- 0.156 0.076 0.837 ثنية سمانة الساق 21

 15.081 1.289 2.596 3.138 3.346 4.711 الجذر الكامن

 71.81 8.54 17.21 20.80 22.18 31.22 التباين ألعاملي المفسر
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 ( 5الجدول )

 التي تقل عن القيم الدنيا للخطأ المعياري  النتائج النهائية للتدوير المتعامد بعد حذف التشبعات

رمز 

 المتغير
 المتغيرات

 العوامل

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول

    0.603  وزن الجسم 1

    0.908  طول الجسم 2

  0.581  0.455  طول الذراع 3

    0.827  طول الكف 4

    0.831  مدى الكف 5

   0.524- 0.499  طول القدم 6

   0.662   عرض القدم 7

   0.861   عرض الكتفين 8

   0.799   عرض الصدر 9

 0.915     عرض الوركين 10

     0.423 عمق الصدر 11

   0.47  0.623 محيط الصدر 12

   0.528  0.473 محيط البطن 13

   0.501  0.453 محيط الوركين 14

     0.677 محيط العضد 15

  0.823    محيط الساق 16

  0.797    محيط الفخذ 17

     0.85 الثنية خلف العضد 18

     0.911 ثنية لوح الكتف 19

     0.894 الثنية الحرقفيه 20

 ثنية سمانة الساق 21
0.837     

قيمة التشبع المقبول وفق 

معادلة البرت وبانكس 

 0.01بمستوى دالله 

0.35 0.40 0.45 0.56 0.79 

 العوامل تفسير 4-2

 تفسير العامل األول 4-2-1

لمرشدحه للتحليدل بالعامدل الجسدميه القياسدات ل التشبعات المقبولدة( الذي يمثل 5من خالل الجدول )يتبين 
هددذا العامددل مددابين  فدديتشددبعات القياسددات  وتقتددرب ، %(42.8( قياسددات تمثددل مددا نسددبته )9األول بلددع عددددها )

عامل طائفي يمكن أن نطلق عليه )الثنيات الدهنيدة والمحيطدات(  العامل هوويبدو إن هذا  (0.423)-(0.911)
الثنيدددات الدهنيددة بشدددكل كبيددر يددددل علددى النمدددو  والسدديماإن تشدددبع هددذه القياسدددات إذ ، ةوان جميددع التشدددبعات موجبدد
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لمرمدى داء لددى حدارس االنسبي للدهون لدى حراس مرمى كدرة القددم فدي العدراق ، وربمدا يعدود ذلدك الدى طبيعدة األ
نجزم بالزيدادة  ن الأاننا يجب  علىبقية الالعبين،  مننهم يبذلون مجهودا أقل أمن خالل التمركز في الهدف أي 

فدي نسددب دهدون الجسددم والدددليل هدو تشددبع محيطددات الجسدم " فقيدداس محيطدات أجددزاء الجسددم تسدتخدم فددي التعددرف 
(،  155، 1997ة بدرامج التددريب " )رضدوان،والعضدلية نتيجد ةر الدذي يحددث لألنسدجة الدهنيديدعلى مستوى التغي

"إن قياس محيطات العضالت  ألجزاء الجسم المختلفة هو قياس ينم عن حجم المقطع العرضي وبذلك يشير إلى 
(،وهندا mathews&fox,1976, 413الموجودة في المكدان المقداس " ) ةالتي يمكن أن تبذلها ألعضل ةمقدار القو 

يمكن أن نكشف عن الطبيعة المعقدة لعملية قياس محيطات الجسم بشريط القياس بسبب التكوين الجسدمي، وبمدا 
ضدددمن مؤشدددرات البنددداء الجسدددمي لحدددراس  ههدددذا العامدددل لدددذلك نرشدددح فددديأن ثنيدددة لدددوح الكتدددف مثلدددت أعلدددى تشدددبع 

 المرمى.
 تفسير العامل الثاني 4-2-2

للتحليددل  المرشددحة الجسددميةلقياسددات ل التشددبعات المقبولددة( الددذي يمثددل 5مددن خددالل الجدددول )كمددا يتبددين 
هدذا العامدل  فديتشدبعات القياسدات  وتقتدرب  %(،28( قياسات تمثل مدا نسدبته )6بلع عددها ) إذ  بالعامل الثاني

، وال ة(ويبدددو إن هددذا العامددل هددو عامددل)أطوال الجسددم(، وأن جميددع التشددبعات موجبدد 0.455)-(0.909مددابين )
بدين قددائمين وعارضددة  يوجدددمددن حيدث خصوصددية مهدام حددارس المرمددى الدذي  ةمددا لهدذه القياسددات مدن أهميدد ىخفدي

فددي مرمدداه ، لددذلك عددادة مددا نجددد حددراس المرمددى ذو أطددوال  المنافسددينللحددول دون ان يسددجل  بمسدداحة كبيددرة نسددبياً 
الحدارس الدذي هدو الوحيدد الدذي فارهة قياسا ببقية الالعبين، كما ان تشدبع طدول الكدف ومدداه يعكدس طبيعدة عمدل 

 يمكنه لعب الكرة بيده ضمن حدود منطقة الجزاء.

ويعددد طددول الجسددم مددن القياسددات المركبددة ، الندده يتضددمن أطددوال كددل مددن الطددرف السددفلي والجددذع والرقبددة 
(.ويسددتخدم 73، 1997خددرى) رضددوان، جددزاء الجسددم األأوالددرأس، وهددذا ينظددر لدده علددى اندده يشددمل أطددوال بعددض 

(، وهددذا مددا يفسددر تشددبع وزن 76، 1997لتفسددير الددوزن والتنبددؤ بدده ) رضددوان،  مهمددةقيدداس طددول الجسددم كوسدديلة 
هددذا العامددل لددذلك يرشددح ضددمن  فدديالجسددم علددى هددذا العامددل، ، وبمددا أن طددول الجسددم حصددل علددى أعلددى تشددبع 

 مؤشرات البناء الجسمي لحراس المرمى.
 ر العامل الثالث تفسي 4-2-3

لقياسدات الجسدمية المرشدحة للتحليدل بالعامدل المقبولدة ل لتشدبعاتا( الدذي يمثدل 5من خالل الجدول )تبين 
هددذا العامددل مددا بددين  فدديتشددبعات القياسددات  وتقتددرب %(،33( قياسددات تمثددل مددا نسددبته )7بلددع عددددها ) إذ  األول

)االعددراض والمحيطددات( وان جميددع التشددبعات  هعليددندده عامددل طددائفي يمكددن أن نطلددق أ(ويبدددو 0.47)-(0.861)
 . نفسه باستثناء طول القدم مما يشير الى انه عامل قطبي في الوقت ةموجب
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ذلددك زيددادة القددوة العضددلية فددي  ومعنددىول مددن خددالل التشددبعات ان عددرض الكتفددين جدداء بالترتيددب األونجددد 
    العامددل، ولقددد أشددار فدديلتشددبعات علددى هددذه المنطقددة ، وهددذا يشددمل محدديط الصدددر أيضددا الددذي هددو مددن ضددمن ا

القياسددين لحدارس المرمددى الرتباطهمددا بددالقوة االنفجاريددة للددذراعين لدددى  هددذينهميددة كددل مددن ألددى إ( 2001)دزه يدي 
(، وهذا يشتمل ايضا على عرض الصدر، والدذي يدرتبط بهمدا بشدكل مباشدر 49، 2001حراس المرمى) دزه يي، 

، كمددا إن تشددبع محيطددي الددبطن والددوركين ربمددا يشدديران الددى -( 2انظددر مصددفوفة االرتباطددات البينيددة الجدددول ) –
 رتقاء للحصول على الكرة.ساسية لعمليات القفز واألالقوة العضلية الالزمة والتي تمثل القاعدة األ

رات البنددداء هدددذا العامدددل لدددذلك يرشدددح ضدددمن مؤشددد فددديوبمدددا أن عدددرض الكتفدددين حصدددل علدددى أعلدددى تشدددبع 
 الجسمي لحراس المرمى.

 تفسير العامل الرابع 4-2-4

لمرشدددحه للتحليدددل الجسدددميه القياسدددات المقبولدددة للتشدددبعات ا( الدددذي يمثدددل 5مدددن خدددالل الجددددول )ويظهدددر  
%(،ويبدددو إندده عامددل يمثددل نددواحي فريدددة خاصددة 14( قياسددات تمثددل مددا نسددبته )3بلددع عددددها )إذ  بالعامددل الرابددع

طدددراف (، فبينمدددا بحدددراس المرمدددى وهدددو كمدددا ندددرى خددداص بددداالطراف ويمكدددن أن نطلدددق عليددده)محيطات وأطدددوال األ
 لتدددأتي محيطددداتالعامدددل الثالدددث،  فددديالجدددذع تشدددبعت ول نجدددد ان محيطدددات طدددراف بالعامدددل األتشدددبعت معظدددم األ

علدددى  ءتفريددددة ، إذ مثلدددت أعلدددى التشدددبعات بينمدددا جدددا ةالعامدددل الرابدددع ولتمثدددل حالددد فددديها الطدددرف السدددفلي بتشدددبع
محيط الفخذ والساق القوة االنفجارية لألطدراف السدفلى التدي في حين يمثل  ول والثالث بترتيب متأخر،العاملين األ

اع الدذي يسداعد عمليدة القفدز فدي المدد للدذراع يحتاجها حدارس المرمدى فدي الدذود عدن مرمداه ويكمدل ذلدك طدول الدذر 
بعددد مسددافة وبمددا أن محدديط السدداق الرمددي أل عمليددةعددن اسددتخدامها فددي  بعددد مسددافة للحصددول علددى الكددرة فضددالً أل

 هذا العامل لذلك يرشح ضمن مؤشرات البناء الجسمي لحراس المرمى. فيحصل على أعلى تشبع 

 تفسير العامل الخامس 4-2-5

لقياسدات الجسدمية المرشدحة للتحليدل بالعامدل المقبولدة ل لتشدبعاتا( الدذي يمثدل 5الجددول )من خالل يبدو 
ألن التشدبعات المشداهدة  %(،يمثل عرض الدوركين، ونظدراً 04يمثل ما نسبته ) واحداً  بلع عددها قياساً إذ الخامس 

ارتددأى الباحددث إهمالدده وعدددم ترشدديحه ضددمن مؤشددرات البندداء الجسددمي  لددذالددم تحقددق المسددتوى والعدددد المطلددوب ، 
 لحراس المرمى.

وحددددات نقيدددة كدددون  ألنهدددا تعدددد  ،  ربعدددةاألوعلدددى هدددذا األسددداس فقدددد تدددم ترشددديح وحددددات القياسدددات للعوامدددل 
تشبعاتها على العوامل األخرى غير جوهرية وتقترب من الصفر ، وفي الوقدت نفسده راعدى الباحدث أن تفسدر هدذه 

مددن التبدداين المتمثددل بنددوع الشدديوع الددذي يمثددل تفسددير القيدداس فددي ضددوء العوامددل المستخلصددة  يدداً كاف راً القياسددات قددد
 ذلك .  يبين( 6 والجدول )
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 (6جدول )  

 المقبولة العوامل في( المرشحة يةالقياسات )الجسمتشبعات 

رقم 
 العامل

 اسم العامل
رقم 
 القياس

 اسم القياس
 العوامل المقبولة

 الشيوع
1 2 3 4 

 ثنية لوح الكتف 19 الثنايا الدهنية والمحيطات 1
0.894 -0.044 0.156 0.136 0.844 

 طول الجسم 2 اطوال الجسم 2
0.132 0.603 0.232 0.421 0.612 

 عرض الكتفين 8 االعراض والمحيطات 3
0.156 0.221 0.662 0.12 0.526 

 الساق محيط 16 محيطات وأطوال االطراف 4
0.182 -0.066 0.033 0.797 0.574 

( فيوضدددح االرتباطدددات البينيدددة للقياسدددات المستخلصدددة ، إذ تبدددين لندددا أن كدددل قيددداس يقددديس 7أمدددا الجددددول )
متغيدددرًا ال يقيسددده اآلخدددر ، وهدددذا يتفدددق مدددع المعدددايير التدددي أشدددار إليهدددا )فليشدددمان( مدددن أن االرتباطدددات البينيدددة بدددين 

 . )*(تكون منخفضةالقياسات المستخلصة يجب أن 
 (7جدول )

 مصفوفة االرتباطات البينية للقياسات المرشحة 

 16 8 2 19 القياس  رقم القياس 
 0.26 0.26 0.16  ثنية لوح الكتف 19

 0.05 0.08-   طول الجسم 2

 0.31    عرض الكتفين 8

     محيط الساق 16

 ( . 0.27قيمة )ر( الجدولية )( ، 53( ودرجة حرية )0،05≥  ))*( معنوية عند مستوى 

 المستويات المعيارية للمؤشرات الجسمية لحراس المرمى 4-2-6
 ةوفقددا لمددا أظهرتدده نتددائج البندداء العدداملي مددن مؤشددرات قددام الباحددث بحجدداد المسددتويات المعياريددة وفقددا لثالثدد

مستويات من خالل إضافة وحذف نصف انحراف معياري على المتوسط الحسابي ليكون لددينا الفئدة المتوسدطة ، 
 ذلك. يبين( 8دون ذلك المستوى المنخفض وما فوق ذلك يمثل المستوى العالي ، والجدول ) وما

 (8الجدول ) 
 محيط الساق عرض الكتفين طول الجسم ثنية لوح الكتف المستوى

 فما فوق – 38 فما فوق -45.5 فما فوق -185.5 فما فوق -7 عالي

 36 – 37.5 43- 45 180.5 -185 6- 6.5 متوسط

 فما دون – 35.5 فما دون – 42.5 فما دون -180 فما دون – 5.5 منخفض

                                                

( نجدد أن هندداك قيمددًا معنويدة لالرتبدداط ، وهددذا ال يعندي العالقددة األكيدددة بدين المتغيددرين ويؤكددد ذلدك معامددل االغتددراب الدذي يشددير إلددى 7(  مدن خددالل الجدددول )*)
بدين ( يددل علدى عالقدة أكيددة 0.70استقالل الظدواهر ، إذ يمكدن أن نعتمدد علدى االغتدراب فدي تحديدد ثقتندا فدي االرتبداط ، فاالرتبداط الدذي يسداوي أو يزيدد عدن )

(. 237، 1999المتغيرين واالرتباط الذي يقل عن ذلك ال يؤشر عالقة أكيدة بين المتغيرين. )التكريتي والعبيدي ،   
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 عرض نتائج التكوين الجسمي والنمط الجسمي ومناقشتها 4-3
 ( 9الجدول )

 الجسمي والنمط الجسمي لحراس مرمى كرة القدم في العراق التكوين

  التكوين الجسمي

 النمط الجسمي كغم (77.157متوسط وزن الجسم )

 النحيف المكون المكون العضلي السمين المكون من الدهون  الوزن الخالي نسبة الدهون وزن الدهون

8.66 11.23% 68.49 1 4.8 3 

 يأتي:( نالحظ ما 9من الجدول ) 

%( ، 11.23( كغدم، بنسدبة )8.66(  ، فيمدا بلدع وزن الددهون )68.49بلع وزن الجسم الخالي من الددهون ) -
 %(.14ة ، البالغة )حسس الصحيوهذه النسبة أدنى من النسبة التي اتفق العلماء عليها والتي تمثل اال

والدذي يتميددز بقلدة الحركددة النسددبية  داء حددارس المرمددىألطبيعدة  نظددراً  مناسدباً  ويدرى الباحددث ان ذلدك يعددد محكدداً 
 ببقية الالعبين من مدافعين والعبي الوسط والهجوم. قياساً 

وهدذا نداتج مدن سديادة المكدون العضدلي وتداله فقدد مثدل الدنمط ) العضدلي النحيدف(  اما بالنسبة للنمط الجسدمي -
 المكون النحيف .

اللعب، ويميل الى تغليب القوة العضدلية )  ثناءأإذ يمثل اصحاب النمط العضلي قوة االحتكاك الجسماني في 
وحدددة فددي الحركددات ) حسددانين،  يتميددز المكددون النحيددف بسددرعة عاليددة فددي رد الفعددل(، فيمددا 46، 1978عددالوي، 
أثنداء ادائده فدي منطقدة الجدزاء فدي يحتاجه حارس المرمى في كرة القدم  (، وهذا يمثل بدقة متناهية ما92، 1966

 ليه.إ الموجهةو ردود االفعال في صد الكرات أثناء القفز في أجمين تكاك بالمهاحمن عمليات ا
 والتوصيات االستنتاجات -5

 االستنتاجات5-1

لحددراس  تمثددل القياسددات الجسددمية ( متغيددراً 21التحليددل العدداملي باسددتخدام التدددوير المتعامددد الددذي أجددري علددى ) -
 ضوء الشروط الموضوعة  لقبول العامل.مرمى كرة القدم أظهر خمسة عوامل، تم قبول أربعة منها في 

 آلتيه:االعوامل التي برزت من خالل تحليل القياسات الجسمية التي تم قبولها تسمح بحطالق األسماء  -
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 عامل الثنايا الدهنية والمحيطات . -

 .عامل أطوال الجسم -

   عامل االعراض والمحيطات.  -

 عامل محيطات وأطوال االطراف. -

مجموعددة مددن القياسددات فددي ضددوء العوامددل المقبولددة تمثددل مؤشددرات القياسددات الجسددمية لحددراس  تددم اسددتخالص -
 ومحيط الساق (.، وعرض الكتفين ، وطول الجسم  ،مرمى كرة القدم في العراق وهي )الثنية الجلدية للوح الكتف

 تم ايجاد مستويات معيارية للمؤشرات الجسمية المستخلصة من التحليل العاملي. -

 التوصيات 5-2
 األخدذ بنظر االعتبار العوامل المستخلصة لحراس المرمى في عملية وبنداء الدبرامج  التدريبية. -

االهتمام بالتدريبات التي تؤثر في مؤشرات القياسات الجسمية المستخلصة  التي تتأثر بشكل واضدح مدن  -
 ومحيط الساق(. ، وعرض الكتفين، خالل التدريب )الثنية الجلدية للوح الكتف 

لدددذلك يسدددتوجب ، بدددالنظر إلدددى ضدددعف أمكانيدددة تطدددوير متغيدددرات العامدددل الثددداني  عامدددل أطدددوال الجسدددم  -
 المبكر . لعامل من خالل االنتقاء الرياضي االهتمام بقياسات هذا ا

كددوين الجسددمي والددنمط الجسددمي التددي تددم التوصددل لهددا فددي هددذا البحددث كمحكددات للتقددويم تاعتمدداد نتددائج ال -
 المرمى في العراق.لحراس 

 المصادر
 دار الفكدددر، لتربيددده الرياضدددية،ا(:االختبدددارات والقيددداس والتقدددويم فدددي 1999إبدددراهيم، مدددروان عبدددد المجيدددد ) -

 عمان.
داددلددعبيديدد،ددوددددديددع يدداسين ،دد اددلددتكريددتي - اددلددتربددية  بددحوثددإلددحددصائددية فددي ادد (دد:دد اددلددتطبيقاتدد1999حددسن مددحمد)ددود

 الموصل.جامعة  ،دار الكتب للطباعة والنشر،2الرياضية، ط
( : المدخل الى نظريات التدريب الرياضي، ترجمة مركز التنمية االقليمية، 1996تومسون، بير ) -

 القاهرة. 
لنخبددده العراقدددي بكدددرة القددددم ا(:البنددداء الجسدددمي لالعبدددي دوري 2002الجندددابي، عبدددد المدددنعم أحمدددد جاسدددم ) -

جامعدددة  ،الرياضددديةالتربيدددة كليدددة  بوصدددفه أحدددد أسدددس االنتقددداء الرياضدددي، رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددوره،
 الموصل.

(: القدوام السدليم للجميدع، دار الفكدر العربدي، 1995حسانين، محمد صبحي وراغدب، محمدد عبدد السدالم ) -
 .ةلقاهر ا
،دار الفكدددر 3،ط2والرياضدددية،ج البدنيدددة(: القيددداس والتقدددويم فدددي ألتربيددده 1996محمدددد صدددبحي ) حسدددانين، -

 ألقاهره. العربي،
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 ،دار المعارف بمصر3(:القياس في المجال الرياضي،ط1996علي فهمي ) وألبيك،أحمد محمد  خاطر، -
 .ةلقاهر ا،

(: االهمية النسبية لبعض القياسات الجسمية المؤثرة في عناصر اللياقة 2001دزه يي، عمر مجيد اغا ) -
لية قدم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صالح الدين، كالبدنية الخاصة لحراس المرمى بكرة ال

 التربية الرياضية، اربيل.
(:تحديد القياسات الجسمية المميدزة ومسدتويات الشدكل الجدانبي لالعبدي 2002مظفر أنور أمين ) دزه يي، -

 جامعة صالح الدين.  الرياضيةكلية ألتربيه  المنطقة الشمالية بكرة اليد، رسالة ماجستير غير منشوره،
اد البددددني بكدددرة القددددم، دار الكتددداب للطباعدددة والنشدددر ، (: االعدددد1988الربيعدددي، كددداظم، والمدددولى موفدددق ) -

 جامعة الموصل ، الموصل.
 ، دار الفكر العربي ألقاهره.الجسمية(:المرجع في القياسات 1997محمد نصر الدين ) رضوان، -
 القاهرة. تربية القوام،  دار الفكر العربي،(: 1977)عباس عبد الفتاح  الرملي -
 ، دار المعارف، القاهرة. 5(:علم النفس التربوي الرياضي،ط1978سعد جالل ومحمد حسن عالوي )  -
 ( : التحليل العاملي ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر.1997سلطان ، عماد الدين محمد ) -
 ،دار الفكددددر العربددددي،3(: علددددم الددددنفس اإلحصددددائي وقيدددداس العقددددل البشددددري،ط1979فددددؤاد البهددددي ) السدددديد، -

 .ةلقاهر ا
انتقاء الموهوبين في المجال الرياضدي ،عدالم  ( :1986احمد وروبي، احمد عمر )ابو العال عبد الفتاح،  -

 الكتاب ، القاهرة.
 (:التحليل ألعاملي في العلوم السلوكية، دار الفكر العربي، القاهرة.1980فرج،صفوت ) -
 الشبكة الدولية للمعلوماتية )االنترنت(  :  -
 ( ورقة التعرف على عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.2003) Kifeh2موقع السلطان  -
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