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  امللخص
 له عندما نرید ان نتعـرف علـى تمیـز األساس  تعد اللیاقة البدنیة واحدة من اهم محددات االنتقاء والتي تعد اللبنة          

 ذه العناصـر البدنیـة والتـي تعطینـا دالالتمجموعة ما وتـصنیفهم ضـمن معطیـات معینـة الـى متمیـزین وغیـر متمیـزین فـي هـ
ن فـي اكثـر یفي عملیة االنتقاء والتصنیف ،وان عدم وجود معادالت علمیة لتصنیف الطالب الى متمیزین وغیر متمیـز معینة

 فان محددات االداء وهو الجانب البدني مشكلة لطالما ذكرها الباحثون في دراساتهم ویعیدها الباحثان في دراستهم هذه وعلیه
  هل یمكن ایجاد معادلة تمایز لعناصر اللیاقة البدنیة ؟: المشكلة تتلخص بالتساؤل االتي

 :هدفا البحث
  . البدنیة الممیزة لطالب المدارس المتوسطةاالختباراتترشیح  •
  .التوصل الى الدالة التمییزیة للمتغیرات البدنیة لطالب المدارس المتوسطة الممیزین وغیر الممیزین •

  :لبحث  فرض ا
  .وجود تمایز بین طالب المدارس المتوسطة الممیزین وغیر الممیزین في المتغیرات البدنیة  •

طالب من طالب الدراسة المتوسطة من مركز مدینة الموصل واسـتخدم الباحثـان االختبـارات ) ٢٠٠( قوامها ةولقد تم اخذ عین
مطاولــة والقــوة الممیــزة بالــسرعة والقــوة االنفجاریــة والرشــاقة ة والعالبدنیــة لقیــاس عناصــر اللیاقــة البدنیــة التــي تمثلــت بالــسر

 واالنحـراف المعیـاري والنـسبة المئویـة يالوسـط الحـساب (:والمرونة وتم معالجة البیانات باستخدام الوسـائل االحـصائیة االتیـة
   :اآلتیةلقد توصل الباحثان الى االستنتاجات  .)ومعامل االرتباط وتحلیل التمایز

  علـىمكن اسـتخالص متغیـرات،  تمیـزالطالب الممیـزینیستخدام التحلیل التمییزي للمتغیرات البدنیة من خالل ا •
  :وفق المعادلة االتیة

 ×) ٠.٣٥٧) + (متـر)٣٠(عـدو   (×) ٢.٠٣٤(_ ) متـر) ٦٠٠(جري  (×) ٠.٠٦٤(_ ) ١١.٣٨٤= (معادلة التمییز
) + القوة الممیزة بالسرعة لعضالت البطن (×) ٠.٤٤٨) + (االستناد االمامي (×) ٠.٣٤٣) + (الحجل القصى مسافة(
ــة (×) ١.٩١٧( ــات (×) ٠.٠١٩) + (رمــي الكــرة الطبی  ×) ٠.١٩٦(_ ) الرشــاقة (×) ٠.٣٥٣(_ ) العــریض مــن الثب
  )المرونة(
مجموعــة  فــي)  %٩٨(تمكنــت معادلــة التمییــز مــن تــصنیف الطــالب وكانــت نــسبة نجــاح المعادلــة فــي التــصنیف  •

 مجموعــة الطــالب غیــر الممیــزین علــى وفــق قیاســاتهم فــي متغیــرات معادلــة فــي%)٩٦(ونــسبة ن الطــالب الممیــزی
  : الباحثان بما یأتيأوصىعلیه  .التمییز 

ضــرورة اســتخدام االختبــارات البدنیــة التــي أســفرت عنهــا الدراســة، ألنهــا تــسهم فــي اختیــار افــضل الطــالب لمزاولــة  •
   . الریاضیة األنشطة

 فــضال عــن إمكانیــة ي أســفرت عنهــا الدراســة للتــصنیف بــین الطــالب مــن الناحیــة المهاریــة،اســتخدام المعادلــة التــ •
  .استخدامها في التنبؤ 

 . على متغیرات وظیفیة ونفسیة وقیاسات جسمیةأخرى دراسات إجراء •
      The Physical discrimination Function for the Students of the Intermediate school in Mosul 

     Prof.Dr. Hashim A. Sulaiman                            Lecturer A'aidah M. Shafeeq 
 

bstractA  
The physical fitness is considered one of determinants of selection which is the essential 

step to recognize the superiority of a group and classify them according to definite data 
into superiors and common in those physical elements that give us a definite significances 
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PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:dr_hashim61@yahoo.com
http://www.pdffactory.com


 .................................... التمايز البدنية لطالب الدراسةةدال

 ١٠١

in the operation of selection and classification . So ,the absence of scientific equations for 
classifying the students into superiors and common in most determinants of performance 
,i.e. the physical part , is a real problem mentioned by the researchers in their studies .Thus 
, both researchers attempts to re-examine this problem .Accordingly , the research problem 
is summarized within the following question : Is there any equation of determining the 
superiority in physical fitness ? 

The research objectives are : 
• Establishing physical tests that discrimination the students of the intermediate school. 
• Obtaining the discrimination function for the physical variables for the students of the 

intermediate school ,the superiors and the common . 
The research hypothesis : 

• The presence of discrimination between the superior intermediate school students 
and the common superior intermediate school students in the physical variables . 
The sample have been chosen of (200) intermediate school students from Mosul centre 

.The researchers have adopted the physical tests for measuring the elements of physical 
fitness representing in endurance ,speed differentiated force , the explosive force , fitness , 
and flexibility.The data have been treated by using the following statistical means(the 
arithmetic mean ,the standard deviation , the percentage  the correlating coefficient and 
the discrimination analysis ). 

The researchers have concluded the following : 
• Via using the discriminationting analysis for the physical variables ,we can obtain 
some variables that discrimination the superiors according to the following equation : 
The discrimination equation = (11,384)- (0,064) X (run (600m) – (2,034) X (run (30m) + 
(0,357) X (march for maximum distance ) + (0,343) X ( the frontal repose ) + (0,448) X (the 
force differentiated by abdominal muscles speed ) + (1,917) X ( throwing the medical ball ) 
+ (0,019) X (the broad from constancy ) – (0,353) X (lightness ) – (o,196) X (flexibility ) . 
• The equation of discrimination can classify the students .The success rate of the 
equation in classification was (98%) from the superior students and (96%) from the 
common students according to their measurements in the differentiation equation . 

The researchers have recommended the following : 
• The necessity of using physical tests resulted by the study for its convenience in 
choosing the best students for practicing sport activities . 
• Adopting the equation resulted by the study in differentiating the students 
according to the  skillful aspect ,as well as the capability of using it in expectancy . 
• Making other studies on functional and psychological  variables and physical 
measurements . 

  : التعریف بالبحث-١
  :مقدمة البحث وأهمیته١-١

 الكبیــر مــن قبــل دول العــالم وكــذلك ســعي الریاضــیین لتحقیــق باالهتمــام لمــا كانــت األلعــاب الریاضــیة تحظــى           
أفضل اإلنجازات والوصول إلى أعلى المستویات كان البد على المدربین مـن سـلوك أفـضل وأقـصر الطـرق التـي تـؤدي 

لقد كانت التربیـة البدنیـة علـى مـر العـصور والزالـت  مـن أهـم الوسـائل التربویـة فـي تنـشئة " لمستویات العالیة إلى بلوغ ا
ًذلك ألنها تستهدف نمو الشباب نموا متزنا وشامال لمختلف الجوانب الجسمیة والعقلیة واإلجتماعیـة ،  الصاعدة األجیال ً ً

اإلنتـــاج بالعمـــل و ًیمكنـــه مـــن أن یعـــیش راضـــیا وســـط جماعـــة تتمیـــزوالنهـــوض بـــالفرد إلـــى المـــستوى الـــذي ، والوجدانیـــة 
  ).١٩٨٣،٣طه،" (ویتكیف معها 

 مـشكلة نـشأت إذ  عـن الموهـوبینالكـشف خبـراء واجهـت التي التحدیات أكبر من الموهوبین انتقاء مشكلة تعد         
 سـلوكیة وسـمات ابتكـاري، وتفكیـر حـصیل،وت واسـتعداد، ذكـاء، اختبـارات مـن  لالنتقـاءالمتعـددة البیانـات معالجـة كیفیـة
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 إلى الوصول ذلك ًفضال عن فحسب، دقتها أو التشخیصیة، األدوات كثرة في لیست العبرة نإ إذ البیانات، من وغیرها
 سـلیمة إحـصائیة أسـالیب علـى واعتمـادا مقبولـة، علمیـة أسـس وفـق  علـىالموهوبین اختیار اعد علىیس موضوعي حكم

 وأفضل المجمعة البیانات لتلخیص قائالطر أفضل عن یتساءلون والرعایة الكشف برامج على مینالقائ من كثیر أن إذ
 معالجـة اسـتراتیجیات وتهـدف ،االختباریـة األدوات علـیهم طبقـت الـذین المرشـحین بـین مـن الموهـوبین النتقـاء قائـالطر

 تنطبـق ال طالـب أو ًشخـصا قبـول أي ائـفالز القبـول : وهـي الكـشف أثنـاء  فـي تقـع التـى األخطـاء تقلیـل إلـى البیانـات
 البـرامج من االستفادة من وحرمانه ًحقا موهوب طالب إغفال أو إسقاط أي الزائف الرفض أو ، القبول مواصفات علیه

  ).عطا اهللا،انترنیت(التعلیمیة 
د ان نتعــرف علــى تمیــز وتعــد اللیاقــة البدنیــة واحــدة مــن اهــم محــددات االنتقــاء واللبنــة االســاس لــه عنــدما نریــ          

مجموعــة مــا وتــصنیفهم ضــمن معطیــات معینــة الــى متمیــزین وغیــر متمیــزین فــي هــذه العناصــر البدنیــة والتــي تعطینــا 
دالالت معینــة فــي عملیــة االنتقــاء والتــصنیف ، وكلنــا یعلــم ان طــالب المــدارس هــم خیــر العینــات لالنتقــاء او االختیــار 

احثین فـي مجـال التربیـة الریاضـیة، لهـذا فقـد فـضل الباحثـان التعامـل معهـم ، وان تصنیفهم یعد من ضروریات عمـل البـ
ًعلیه فان أهمیة البحث تكمن  في الوقوف علـى عـدد مـن اإلختبـارات المقننـة والتـي تقـیس بعـضا مـن المتغیـرات البدنیـة  

عهم فـــي مجـــامیع والتـــي تـــؤدي بـــدورها إلـــى التمـــایز بـــین الطـــالب لكـــي یـــتم علـــى ضـــوئها إختیـــار االفـــضل مـــنهم ووضـــ
متجانــسة ، وكــل ذلــك یــصب فــي تحقیــق اهــداف الریاضــة المدرســیة  التــي إذا مــا وجهــت باإلتجــاه الــصحیح أثمــرت عــن 
ــة بالـــشكل الـــصحیح ویكونـــوا قاعـــدة تـــدعم المنتخبـــات  طـــالب  جیـــدین یـــستطیعون أن یمثلـــوا منتخبـــات المـــدارس والتربیـ

الوطني الذي تم تطبیقـه فـي خمـس محافظـات منهـا محافظـة نینـوى الوطنیة ، والدراسة خطوة جادة في خدمة المشروع  
  .وهو مشروع البطل االولمبي

  :مشكلة البحث ٢-١
ان الكثیــر مــن مدرســي التربیــة الریاضــیة فــي المــدارس یالقــون صــعوبات جمــة عنــد محــاولتهم اختیــار الطــالب    

تقیمهـا اقـسام النـشاط الریاضـي والكـشفي للمشاركة في منتخبات المدارس للمشاركة في بطوالت النـشاط الریاضـي التـي 
ًفــي مــدیریات التربیـــة ، وهــذه الـــصعوبات ولیــدة لواقـــع عمــل المدرســین فقلـــة ســاعات الـــدوام فــضال عـــن قلــة الحـــصص 

 البنایـات التـي یـداوم فیهـا ثـالث مـدارس كلهـا السـیماالخاصة بدرس التربیة الریاضیة او انعدامها في بعـض المـدارس و
ًبا لتشكیل الفرق الریاضیة، وتذكر المصادر بان عملیة انتقاء الموهوبین من المشكالت التـي تجعل عمل المدرس صع

تواجه مدرسـي التربیـة الریاضـیة والبدنیـة فـي المـدارس ویمكـن تحدیـد االسـباب الرئیـسة لمـشكلة االنتقـاء فـي ان االنتقـاء 
راســـة شـــاملة كمـــا ان مـــشكلة االنتقـــاء فـــي یـــتم علـــى اســـاس الخبـــرة الشخـــصیة اوباســـتخدام االختبـــارات دون اســـتخدام د

مراحــل التعلــیم المختلفــة ال تــستخدم ایــة نظــم او قــوانین فــي انتقــاء الموهــوبین فــي التربیــة الریاضــیة والبدنیــة بــل تخــضع 
عملیــات االنتقــاء الــى المالحظــة العــابرة او الــصدفة وهمــا وســیلتان التؤدیــان الــى نتیجــة صــادقة االمــر الــذي انعكــست 

  . المجال الریاضي والمستویات العلیا فضال عن اكتشاف الموهوبیناثاره على
ــصنیف       ـــة لتــ ــث وهـــي عـــدم وجـــود معـــادالت علمی ـــان والمـــصادر یعـــززان مـــشكلة البحـ ــه الباحث ان ماذهـــب الیـ

الطـالب الـى متمیـزین وغیـر متمیـزن فـي اكثـر محـددات االداء والمـشاركة فـي الفـرق المدرسـیة اال وهـو الجانـب البــدني 
ــ تخلص مــن االنتقــاء او االختیـــار علــى اســس ذاتیـــة بحتــة والتــي هـــي مــشكلة لطالمــا ذكرهـــا البــاحثون فــي دراســـاتهم وال

ًویعیدها الباحثان في دراستهم هذه والتي كانت وما زالت اساس االختیـار عنـد مدرسـینا، واسـتنادا الـى كـل مـا ذكـر فـان 
مــایز لعناصــر اللیاقــة البدنیــة یمكــن مــن خاللهــا تــصنیف هــل یمكــن ایجــاد معادلــة ت: المــشكلة تــتلخص بالتــساؤل االتــي

  طالب الدراسة المتوسطة؟ 
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 :هدفا البحث ٣-١
  . ترشیح األختبارات البدنیة الممیزة لطالب المدارس المتوسطة١-٣-١
  . التوصل الى الدالة التمییزیة للمتغیرات البدنیة لطالب المدارس المتوسطة الممیزین وغیر الممیزین٢-٣-١
  : فرض البحث ٤-١
  . وجود تمایز بین طالب المدارس المتوسطة الممیزین وغیر الممیزین في المتغیرات البدنیة ١-٤-١
  

  : مجاالت البحث٥-١
  مدینة الموصل طالب المدارس المتوسطة في مركز:  المجال البشري ١-٥-١
  .١/٤/٢٠١١ ولغایة ١/٣/٢٠١١ من ًابتداء:   المجال الزمني٢-٥-١
  .مدینة الموصل في مركز) قید الدراسة(ساحات المدارس المتوسطة :  المكاني المجال٣-٥-١
  :الدراسات النظریة والدراسات السابقة-٢
  : الدراسات النظریة١-٢
  : التحلیل التمییزي١-١-٢

        التحلیــل التمییــزي تقنیــة لتــصنیف المفــردات إلــى عــدد مــن المجــامیع وذلــك باإلعتمــاد علــى قیــاس مجموعــة مــن 
متغیــرات ذات العالقــة ، وعلــى فــرض أن المجتمعــات ذات فروقــات معنویــة، وبــسبب حاجتنــا الیومیــة المتكــررة لمعرفــة ال

یعـد التحلیـل التمییـزي أحـد اإلجـراءات المهمـة فـي تحلیـل . إلى أي مجتمع من مجموعة مجتمعات قد تعـود مـشاهدة مـا 
 خــصائص المــشاهدة التــي ىد إلــى مقــاییس معینــة وعلــوذلــك باإلســتنا ) Multivariate Analysis( متعــدد المتغیــرات

 ویعــد ،البــد أن تتوافــق مــع خــصائص المجتمــع الــذي ستنــسب إلیــه بدرجــة أكبــر مــن درجــة توافقهــا مــع أي مجتمــع آخــر
التحلیل التمییزي من األسالیب اإلحـصائیة المهمـة الـذي یمكـن إسـتخدامها فـي كثیـر مـن مجـاالت الحیـاة ونـستخدم دوال 

ًض الوقــوف علــى مــدى إمكانیــة التنبــؤ بحــدوث أي ظــاهرة مــا إعتمــادا علــى مقــاییس محــددة ، كــذلك یمكــن التمییــز لغــر
إستخدام هذه التقنیة لمعرفة المتغیرات التي تسهم في التـصنیف ، وهـي كمـا فـي تحلیـل اإلنحـدار الـذي لدیـه إسـتخدامین 

   ) .David , 1978,31( والتنبؤ ) التمییز ( الوصف 
طریقـة فعالـة فیمـا لـو تحققـت شـروطها الخاصـة وهـي توزیـع  ) Fisher (تمییز والذي یسمى بدالة فیشر        ویعد ال

ًالمتغیــرات التوضـــیحیة توزیعـــا طبیعیـــا وتــساوي مـــصفوفات التبـــاین والتبـــاین المــشترك ، ویـــستخدم التحلیـــل التمییـــزي فـــي  ً
مجتمعــین فــي المــستقبل ، ولكــي نحــصل علــى دالــة  یــأتي الباحــث بعــدة متغیــرات یتوقــع أن تمیــز بــین الاذعملیــة التوقــع 

ــین  ــى تمییــــز بــ ــي نحــــصل علــــى أعلــ ــي المــــستقبل ، ولكــ ــصنیف المــــشاهدات بــــین المجتمعــــین فــ تمییزیــــة تــــستخدم فــــي تــ
  ) ٢٠٠٥،٦ داؤود،(ًالمجموعات أن یكون نسبة التباین بین المجموعات إلى التباین داخل المجموعات كبیرا 

  :اضي التصنیف في المجال الری٢-١-٢
 عینـة مـن المختبـرین متعـددة الخـصائص فتـصعب علیـه عملیـة تحلیـل االختبـارعندما یواجه الباحـث أو منفـذ 

ولـــذلك . نتـــائج قیاســـاتها حیـــث ال تـــضمن مـــن هـــذه النتـــائج التجـــانس لوجـــود فـــروق كبیـــرة بـــین صـــفات وســـمات أفرادهـــا 
أو مجموعـات متجانـسة فـي طبقاتهـا والتـي تمیـز كـل یضطر الباحث أو منفذ اإلختبار إلى تقسیم أفراد العینة إلى فئـات 

مجموعة عن األخرى ویفید هذا التقسیم ویساعد في ایجاد عالقات ذات مغزى مما له أثر كبیر فـي التوصـل إلـى نتـائج 
  ) .١١٢ ، ١٩٨٤عبد الجبار واحمد ، (جدیدة ویسمى ذلك التقسیم بالتصنیف 

عــام وخــاص فــإذا كــان الهــدف هــو تــصنیف األفــراد فــي نــشاط عــام       ویــرى الــبعض إن هنــاك نــوعین مــن التــصنیف 
أمـا إذا  كـان التـصنیف یـتم لممارسـة نـشاط .  والطـول والـوزن والجـنس عمـرفان التصنیف یعتمد فـي هـذه الحالـة علـى ال
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ا فــان التــصنیف فــي هــذه الحالــة یجــب أن یعتمــد علــى مــا یتمتــع بــه األفــراد مــن قــدرات فــي هــذ) ككــرة الــسلة مــثال(معــین 
  : النشاط حیث تصنف المجموعة إلى ثالثة مستویات هي 

  .  مجموعة ذات مستوى منخفض النشاط -أ
  .  مجموعة ذات مستوى متوسط النشاط -ب
  ) ٣٣ ، ١٩٨٧حسانین ، . (ٍ مجموعة ذات مستوى عال من النشاط -ج
  
  : سنة ) ١٥-١٢ (لألعمار  اللیاقة البدنیة ٣-١-٢

ونات اللیاقة الشاملة التي تتضمن اللیاقة العقلیة واللیاقة النفـسیة واللیاقـة االجتماعیـة ّتعد اللیاقة البدنیة أحد مك
واللیاقـة البدنیـة تعنـي سـالمة البـدن وكفاءتـه فـي مواجهـة التحـدیات التـي تواجـه االنـسان خـالل " وغیرها مـن اللیاقـات ،  

ب سـالمة االجهـزة العـصبیة والعـضلیة والجهـاز الـدوري تعامله مع الحیاة ، وكفاءة البدن في القیام بدوره في الحیاة تتطلـ
" . ًكمــا انهــا تتطلــب قوامــا جیــدا ومقــاییس جــسمیة متناســقة وخلــوا مــن األمــراض. والجهــاز التنفــسي واالعــضاء الداخلیــة 

ومفهــوم اللیاقــة البدنیــة فــي العــصر الحــدیث قــد تطــور واتــسعت آفاقــه باتــساع ،)٢٦ ، ١٩٩٧عبــد الحمیــد وحــسانین ، (
لبــات الحیــاة للیاقــة البدنیــة وحاجتهــا الــضروریة لإلیفــاء بتعــویض الجــسم بتمرینــات تــساعدها فــي الحفــاظ علــى هیكلــه متط

  ). ٣١ ، ٢٠٠١حمدان وسلیم ، (العظمي وجهازه العظمي 
ســـنة لـــه تـــأثیره فـــي الجانـــب الـــصحي إذ  تـــسهم فـــي ) ١٥-١٢(ان ممارســـة اللیاقـــة البدنیـــة بهـــذه المرحلـــة العمریـــة      
یر الفرد من الناحیة الصحیة عن طریق تأثیرها المباشر في االجهزة الوظیفیة وقد اثبتت الدراسات والبحـوث ارتبـاط تطو

ة فـي جمیـع الجوانـب التربویـة والتدریبیـة یّوهـذه المرحلـة العمریـة تعـد اللبنـة االساسـ ،اللیاقة البدنیة بالـصحة العامـة للفـرد 
  ).٣٤ ،١٩٩٢،الدباغ( العمریة وتطویر لیاقتها البدنیة بهذه المرحلةویبدأ منها التخصص لذا یجب االهتمام 

  : سنة ) ١٥-١٢(   خصائص تطور مكونات اللیاقة البدنیة لألعمار ٤-١-٢
تعددت آراء الباحثین حول تقسیم عناصر اللیاقة البدنیة اال ان مـا یهمنـا هـي العناصـر التـي تناولهـا البحـث ، 

 العناصـر فـي هـذه المرحلـة العمریـة، وتتمیـز خـصائص هـذه المرحلـة بـالتغیرات وما هي خـصائص تطـویر كـل مـن هـذه
ویبلـغ معـدل نمـو القـدرة العـضلیة ) . ١٩٩ ، ١٩٩٨حـسین ، (على االجهزة العضویة الداخلیة وتنعكس على قـوة الفـرد 

طــور نمــو القــوة  وهــذه النــسبة تمثــل حــوالي ضــعف معــدل ت)%٨٢( وبمقــدارســنة ) ١٧-٧(لــالوالد خــالل الفتــرة العمریــة 
ــة ــرة العمریـ ــة للبنـــات خـــالل الفتـ ــسهااالنفجاریـ ــي ،  ( نفـ ــو المجـــد والنمكـ ــسرعة ،و)٣٩ ، ١٩٩٧أبـ فیمـــا یخـــص بالنـــسبة للـ

یحــصل تطــور للــسرعة بــشكل كبیــر لــدى األشــخاص فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر وذلــك بــسبب تطــور مرونــة العملیــات 
  .العصبیة التي تنتهي في نهایة المراهقة

 ممــا یمكــن )%٥٠( ســنة بمقــدار )١٤-١٢(راســات ان تطــور المطاولــة االوكــسجینیة یــتم بــین عمــروتؤكــد الد"
ًمن الوصول إلى تأثیر تدریب المطاولة بصورة مبكرة حیث یرتبط ذلك بتنظیم القلب ووزن الجسم فضال عن ان تدریب 

-١٦٣ ، ١٩٩٨حـسین ، ". (للمـستقبلالمطاولة خالل مرحلة البلـوغ تعـد مـن الممیـزات المهمـة لقابلیـة المـستوى البـدني 
 سـنة تكـون اكبـر مطاولـة هـي مـن صـفات العـضالت )١١( الثامنة ولغایة سن عمر، وفي العمر الذي یبدأ من ) ٢٥٦

 ســنة )١٤-١٣( عمــر ســنة تتــضاعف بــشدة مطاولــة عــضالت الــبطن وفــي )١٤-١١(القابــضة فــي الجــذع وفــي فتــرة 
ومــع نمــو الجــسم تتغیــر المرونــة بــصورة غیــر ،)٣٢١ ، ١٩٩٧جیــد ، م. (تــنخفض بعــض الــشيء المطاولــة الــستاتیكیة 

ســـنوات )٧(ًمنتظمـــة مـــثال ، ان حركـــة العمـــود الفقـــري عنـــد االســـتقامة تتـــصاعد بـــصورة ملحوظـــة عنـــد األوالد مـــن عمـــر
 سـنة وفـي العمـر االكبـر تـنخفض زیادتهـا ان حركـة )١٢( سنوات ولغایة )٧( وعند الفتیات من عمر ،سنة) ١٤(ولغایة

ــرا ــال بعمـــ ــاء لالطفـــ ــري عنـــــد االنحنـــ ـــود الفقـــ ـــر)١٠-٧(لعمـ ــنخفض بعمــ ــة وتـــ ـــصورة ملحوظـــ ـــزداد بــ ـــنوات تــ  )١٣-١١( ســ
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ــنة ــر ،ســ ــة عنــــد االوالد بعمــ ــرات المرونــــة العالیــ ــنة)١٥(ونالحظ مؤشــ ــد ، (  ســ ــال ،) ٣٢٢ ، ١٩٩٧مجیــ ــا یظهــــر لكــ وكمــ
 جمیـع مفاصـل الجـسم وتـصل أعلـى  ملحوظا في تطور المرونة وخاصة العامة منها حیث یشمل التوقفًالجنسین توقفا

وفي هـذه المرحلـة العمریـة تفتقـر ) .٢٩٠ ، ١٩٩٨حسین ، (درجات التراجع في تمرین ثني الجذع اماما وفتح الرجلین 
حركـــات الفـــرد لـــصفة الرشـــاقة حیـــث یتـــضح ذلـــك فـــي الحركـــات التـــي تتطلـــب التوافـــق الجیـــد فـــي مختلـــف أجـــزاء الجـــسم 

  ) .١٤٢، ١٩٩٤عالوي ، (
  

  :راسات السابقة الد٢-٢
ً منهــا ، علمـا بــان اثنـینهنـاك العدیــد مـن الدراســات الـسابقة فــي مجـال تحلیــل التمـایز وســیتطرق الباحثـان الــى 

  .االفادة من الدراسات السابقة تلخصت  بطریقة العرض اإلحصائي لتحلیل التمایز
  :)٢٠٠٤( دراسة یحیى ١-٢-٢

   "والبدنیة والمهاریة الممیزة لالعبین الناشئین بكرة القدم والسلةبعض المواصفات المورفولوجیة والفسیولوجیة "    
  :هدفت الدراسة الى 

تحدیــد القیاســات المورفولوجیــة والفــسیولوجیة والبدنیــة والمهاریــة الممیــزة لــدى مجموعــة الالعبــین المتمیــزین ومجموعــة  •
  .الالعبین غیر المتمیزین في لعبتي كرة القدم والسلة

  .مییز لها القدرة على التنبؤ بمجموعة الالعبین المتمیزین في لعبتي كرة القدم وكرة السلةالتوصل الى دالة ت •
  :اذ افترض الباحث ما یاتي 

یوجد تمایز بین مجموعة الالعبین المتمیزین وبین مجموعة الالعبین غیر المتمیزین فـي لعبتـي كـرة القـدم والـسلة فـي  •
  .البدنیة والمهاریةبعض القیاسات المورفولوجیة والفسیولوجیة و

  .تتمیز دالة التمییز بدرجة عالیة من القدرة على التنبؤ بمجموعة الالعبین المتمیزین في لعبتي كرة القدم وكرة السلة •
لقد اجري البحث على العبي منتخبات التربیة في محافظة نینوى بكرة القدم وكرة السلة وتكون مجتمـع البحـث 

امــا عینـــة ،٢٠٠٣ – ٢٠٠٢لمنتخبــات مدیریــة تربیــة محافظـــة نینــوى للعــام الدراســي مــن العبــي كــرة القــدم وكـــرة الــسلة 
العــب كــرة  ) ٢٤( العــب كــرة قــدم و ) ٤٨(ًالعبــا مــنهم  ) ٧٢( البحــث فقــد اختیــرت بالطریقــة العمدیــة اذ تكونــت مــن 

م الوسـط الحـسابي ، ومن خـالل تطبیـق االختبـارات والقیاسـات علـى عینـة البحـث تـم معالجتهـا احـصائیا باسـتخدا،السلة 
ـــراف المعیـــــاري ، و ــه ، واالنحـ ــسبه المئویـــ ـــة التائیـــــه ، والنـــ ـــه ، الدرجـ ـــة المعیاریــ ـــام والدرجــ ــتخدام النظــ ـــایز باســـ ـــل التمــ تحلیــ

  :  تم التوصل الى االستنتاجات االتیه )spss(االحصائي 
  :االستنتاجات الخاصه بلعبة كرة القدم : اوال 

استخالص اربعة متغیرات بدنیه فسلجیه مسببه للتمایز بین العبـي كـرة القـدم مكن یمن خالل استخدام تحلیل التمایز  •
القیمــه القــصوى والقــوه االنفجاریــه للــرجلین ، والــسرعه االنتقالیــه ، : (المتمیــزین وبــین الالعبــین غیــر المتمیــزین وهــي 

  )مطاولة السرعهو، ) vo2 max(الستهالك االوكسجین
بوضع العب كرة القدم في مجموعة الالعبین المتمیزین او مجموعة الالعبین غیـر كن التوصل الى معادلتین للتنبؤ ویم

المتمیــزین احــدهما غیــر معیاریــه تــستخدم الــدرجات الخــام مــضافا الیهــا المقــدار الثابت،والثانیــة معیاریــه بعــد تحویــل 
  . الدرجات الخام لدرجات معیاریه 

  :)٢٠١٠( دراسة كوران ٢-٢-٢
  "بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم الممیزین وغیر الممیزینالتحلیل التمییزي وفق "

  : هدفت الدراسة إلى 
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 ١٠٦

  .  الممیزین ترشیح االختبارات البدنیة والمهاریة الممیزة لالعبي كرة القدم الممیزین وغیر •
عبــي كــرة القــدم الممیــزین وغیــر  ومجتمعــة لالى حــداالتوصــل الــى الدالــة التمییزیــة للمتغیــرات البدنیــة والمهاریــة كــل علــ •

  .  الممیزین
  :وافترض الباحث مایأتي 

ــة • ـــرات البدنیـ ــزین فـــي المتغی ــر الممیـ ــزین وغیـ ــدم الممیـ ــرة القـ ــي كـ ـــین العبـ ــایز ب ــود تمـ ــین  وجـ ـــة  لـــصالح الالعبـ والمهاری
  .الممیزین 

تمل مجتمـع البحـث استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالءمته طبیعة الدراسة وأهدافها، فقد اشـ
العبا من العبي كرة القدم فئة الـشباب ) ٧٢(اختار الباحث العینة بطریقة عمدیة وتكونت من . على العبي كرة القدم 

  عــدد مـــن االختبــارات البدنیــة والمهاریـــة  ، وتـــم تطبیــق)بیــشكه وتــن، وبرایــه تـــيوآســـو ،والــصناعة ، و ،ئــاال (مــن أندیــة 
وثــالث حجــالت ولكــل رجــل علــى حــده،  ، متــر١٨٠عــدو و واختبــار نیلــسون ، ، متــر٣٠عــدو و ، متــر١٥٠٠جــري ( 
  ،الدحرجــة المتعرجــةوالجــري المتعــرج ، و وثنــي الجــذع أمــام أســفل مــن الوقــوف ،  ،القــوة األنفجاریــة لعــضالت الــرجلینو

صویب البعیـــد مـــن والتـــ   ،التـــصویب القریـــب مـــن الحركـــةو والتمریـــرة المتوســـطة والتمریـــرة الطویلـــة والتمریـــرة القـــصیرة ،
 ومـن خـالل ذلـك SPSSعلیها ومعالجة النتائج باستخدام النظام االحـصائي  )بالرأسضرب الكرة و واالخماد ، الثبات،

  :توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتیة 
مكـن اسـتخالص خمـسة متغیـرات، یمـن خـالل اسـتخدام التحلیـل التمییـزي للمتغیـرات البدنیـة والمهاریـة مجتمعـة     

 التمریــرة القــصیرة ،(  مهاریــة وهــي وثالثــة متغیــرات)  القــوة الممیــزة بالــسرعة مطاولــة الــسرعة ،( متغیــران بــدنیان وهــي 
وتمكنـــت معادلـــة التمییـــز لمتغیـــرات الدراســـة مجتمعـــة مـــن ،) ضـــرب الكـــرة بـــالرأس و والتـــصویب القریـــب مـــن الحركـــة ،

ونـسبة مجموعـة الالعبـین الممیـزین  فـي   % )٨٣,٣٥( تصنیف الالعبین وكانـت نـسبة نجـاح المعادلـة فـي التـصنیف 
مـــن خــالل اســـتخدام ، مجموعــة الالعبـــین غیــر الممیـــزین تبعــا لقیاســـاتهم فــي متغیــرات معادلـــة التمییــز فــي %) ٨٠,٦(

 وتمكنـت  ،)مطاولة الـسرعة ( التحلیل التمییزي للمتغیرات البدنیة تمكن الباحث من استخالص متغیر بدني واحد وهو 
فـي  % ) ٧٣,٦( لتمییز للمتغیرات البدنیة مـن تـصنیف الالعبـین، وكانـت نـسبة نجـاح المعادلـة فـي التـصنیف معادلة ا

فـــي مجموعـــة الالعبـــین غیـــر الممیـــزین تبعـــا لقیاســـاتهم فـــي متغیـــرات  %) ٦٩,٤(مجموعـــة الالعبـــین الممیـــزین ونـــسبة 
ـــز  ـــة التمییـ ــة التحل .معادلـ ـــفرت نتیجــ ــــة فأسـ ـــرات المهاری ــایخص للمتغیـ ـــا مــ ـــة أمـ ـــتخالص ثالثـ ــا عــــن اسـ ــــزي لهــ ـــل التمیی یـ

وتمكنــت معادلــة التمییــز ،)ضــرب الكــرة بــالرأس مــن الحركــة ،والتــصویب القریــب و  ،التمریــرة القــصیرة(وهــي  متغیــرات
فـــي مجموعـــة  % ) ٧٩,٢( للمتغیـــرات المهاریـــة مـــن تـــصنیف الالعبـــین وكانـــت نـــسبة نجـــاح المعادلـــة فـــي التـــصنیف 

  في مجموعة الالعبین غیر الممیزین تبعا لقیاساتهم في متغیرات معادلة التمییز  %) ٨٠,٦(الالعبین الممیزین ونسبة 
   إجراءات البحث-٣
  .   استخدم الباحثان المنهج الوصفي ، وذلك لمالئمته الجراءات الدراسة: منهج البحث١-٣
لموصـل والبـالغ عـددهم اشتمل مجتمع البحث طالب الدراسة المتوسطة فـي مركـز مدینـة ا:نته مجتمع البحث وعی٢-٣
طالب في الساحل األیمن وتـم اختیـار )١٠١٧٩(طالب في الساحل األیسر و)١٢٥١٣(طالب مقسمین إلى ) ٢٢٦٩٢(

مـدارس مدینـة الموصـل بعـد االعتمـاد طالب اختیرت بالطریقة العشوائیة الطبقیـة مـن ) ٢٠٠( عینة البحث والتي بلغت 
علــى األســلوب الجغرافــي فــي تقــسیم المدینــة إذ تــم اختیــار مدرســتین فــي الــساحل األیمــن ومدرســتین فــي الــساحل األیــسر 

  ).١( رقموكما مبین في الجدول
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 ١٠٧

  یبین عینة البحث )١ ( رقمجدولال
  المجموع الكلي  المدارس المختارة

  ٥٠  متوسطة سعد بن معاذ
  ٥٠   الربیعمتوسطة

  ٥٠  متوسطة الحدباء
  ٥٠  متوسطة الشعب

  
  
  : وسائل جمع البیانات٣-٣
  : متغیرات اللیاقة البدنیة واختباراتها١-٣-٣
 علــى مــا جــاء فــي اإلطــار النظــري وألجــل تحدیــد متغیــرات اللیاقــة البدنیــة والتــي یمكــن اســتخدامها فــي ً  بنــاء         

صادر والمراجـــع والدراســـات الـــسابقة لتحدیـــد أهـــم متغیـــرات اللیاقـــة البدنیـــة،وقام البحـــث ،اســـتعان الباحثـــان بعـــدد مـــن المـــ
السـتطالع أراء الـسادة ذوي الخبـرة واالختـصاص ملحـق ) ١(الباحثان بوضع هذه المتغیرات في استمارة استبیان ملحـق 

فـأكثر مــن اآلراء إذ ) %٨٠(وبعـد تفریـغ االسـتمارات ارتـضى الباحثــان بـالمتغیرات التـي حـصلت علــى نـسبة اتفـاق ) ٢(
بلــوم ". (فــأكثر مــن أراء الخبــراء% ٧٥أن علــى الباحــث الحــصول علــى نــسبة اتفــاق "إلــى )١٩٨٣بلــوم وآخــرون ،(یــشیر 

ــرون، ــ ــملت ) ١٢٦، ١٩٨٣وآخـ ــي شـــ ــ ــدوري التنفسي(والتـ ـــل الـــ ــسرعة،والقوة التحمــ ــ ــزة بالـ ــة،والقوة الممیـــ ــسرعة االنتقالیـــ ــ ،والـ
  .یبین ذلك رقم )٢(دول والج ).المرونةاالنفجاریة،والرشاقة،و

  سنة)١٥-١٣(یبین نسب االتفاق حول متغیرات اللیاقة البدنیة للطالب بأعمار  )٢ ( رقمجدولال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومــن اجــل تحدیــد االختبــارات قــام الباحثــان بجمــع عــدد مــن االختبــارات ووضــعها فــي اســتمارة اســتبیان ملحــق         
الختبـارات ،حیث تم قبـول ا)٣ ( رقموتم توزیعها على الخبراء نفسهم لترشیح أهم االختبارات وكما مبین في الجدول) ٣(

  .فأكثر من اآلراء %) ٧٥(التي حصلت على نسبة اتفاق 
  
  
  
  

  النسبة  التكرار  متغیرات اللیاقة البدنیة  ت
  %٨٠  ٨  التحمل الدوري التنفسي  ١
  %١٠٠  ١٠  السرعة االنتقالیة  ٢
  %٩٠  ٩  القوة االنفجاریة  ٣
  %٨٠  ٩  عةالقوة الممیزة بالسر  ٤
  %١٠٠  ١٠  الرشاقة  ٥
  %١٠٠  ١٠  المرونة  ٦
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 ١٠٨

 یبین النسبة المؤیة لالختبارات المرشحة)٣ ( رقمجدول ال

لغــرض التعــرف علــى مقــدرة عینــة البحــث علــى تطبیــق االختبــارات وكفــاءة فریــق العمــل  : التجربــة االســتطالعیة٤ -٣
) ١٣/١١/٢٠١٠(ة واألدوات قـــام الباحثـــان بـــإجراء تجربـــة اســـتطالعیة بتـــاریخ  فـــضال عـــن صـــالحیة األجهـــز∗ المـــساعد

  :أتي بالطریقة العشوائیة الطبقیة وقد أفرزت التجربة ما یا اختیروًاطالب) ١٥(على عینة مكونة من 
  .صالحیة األجهزة واألدوات  -  .إمكانیة فریق العمل المساعد  -    .إمكانیة العینة في تطبیق االختبارات -

  . المعامالت العلمیة لالختبارات٥ -٣
 لقـــد تـــم التعـــرف علـــى صـــدق االختبـــارات مـــن خـــالل موافقـــة الخبـــراء علـــى االختبـــارات : صـــدق االختبـــارات١ -٥ -٣
فـضال عــن اسـتخدام الـصدق الـذاتي وهــو صـدق الـدرجات التجریبیـة بالنــسبة للـدرجات الحقیقیـة التــي ) صـدق المحكمـین(

اس ،وبـذلك تكـون الـدرجات الحقیقیـة لالختبـار او المقیـاس هـي المحـك الـذي ینـسب إلـى خلصت من شوائب أخطاء القی
  ).٥٨، ١٩٩٩باهي،(الصدق 

ــارات٢-٥-٣ ) ١٥( لقــد تــم التعــرف علــى ثبــات االختبــارات مــن خــالل تطبیقهــا علــى عینــة تكونــت مــن : ثبــات االختب
الول وبـالظروف نفـسها للتطبیـق االول وتبـین ان ًطالبا من غیر عینـة البحـث واعـادة التطبیـق بعـد اسـبوع مـن التطبیـق ا

  . جمیع االختبارات تتمتع بمعامالت ثبات علمیة عالیة
  

  موضوعیة الختبارات اللیاقة البدنیةیبین معامالت الثبات والصدق الذاتي وال)٤(الجدول رقم 
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 لقــد تمیــزت االختبــارات بالموضــوعیة مــن خــالل وضــوح تعلیماتهــا وطریقــة إجرائهــا : موضــوعیة االختبــارات٣ -٥ -٣
وطریقة التسجیل ،وتم التعرف على موضوعیة المحكمین أیضا عن طریق إیجـاد معامـل االرتبـاط بـین درجـة المحكمـین 

  .یبین ذلك) ٤ ( رقماس بالوقت نفسه والجدولالذین قاما بعملیة القی
ــة البحــث٦ -٣ ــذ النهــائي لتجرب ــ: التنفی ام الباحثــان بعــد إیجــاد المعــامالت العلمیــة لمتغیــرات البحــث والتحقــق منهــا ،ق

  ) .١/٤/٢٠١١(ولغایة ) ١/٣/٢٠١١(ة بتاریخبتجربة البحث الرئیس
 -. معامــل االرتبــاط البــسیط- النــسبة المؤیــة -.یــاري االنحــراف المع-. الوســط الحــسابي( الوســائل اإلحــصائیة٧ -٣

  SPSS) .  (اإلحصائيولقد عولجت البیانات إحصائیا باستخدام النظام  )تحلیل التمایز
 ألهـــدافبعـــد ان تـــم جمـــع البیانـــات المستخلـــصة مـــن اختبـــارات البحـــث البدنیـــة وتحقیقـــا  :عـــرض النتـــائج ومناقـــشتها-٤

ــان باســـتخدام تحلیـــ ولقـــد افـــاد البحثـــان مـــن  ل التمـــایز كونـــه الوســـیلة المثلـــى للوصـــول الـــى نتـــائج البحـــثالبحـــث قـــام الباحثـ
  :في العرض  وكما یأتي) SPSS(الدراسات السابقة ومن نتائج تحلیل التمایز باستخدام نظام 

  : عرض النتائج١-٤
فات مجموعــة الخــاص بمواصــ) ٥ ( رقــم مــن الجــدولبــینیت: عــرض تحلیــل التمــایز لمتغیــرات البحــث البدنیــة١-١-٤

الطــالب الممیــزین ومجموعــة الطــالب غیــر الممیــزین والعینــة الكلیــة فــي متغیــرات البحــث ظهــور شــكل اولــي مــن تفــوق 
میــزین فــي متغیــرات البحــث، ان هــذا التعــدد فــي المتغیــرات  غیــر الممجموعــة الطــالب الممیــزین علــى مجموعــة الطــالب
 صــورة وصــفیة لتمیــز الطــالب الممیــزین وبمعنــى اخــر إعطــاءعلــى یحــتم علــى البــاحثین ایجــاد تولیفــة علمیــة لهــا القــدرة 
  . ایجاد المتغیرات التي تمیز هذه المجموعة عن تلك

   الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمواصفات العینة في المتغیرات البدنیةاألوساطیبین  )٥(الجدول رقم 
  العینة الكلیة  میزینالالعبین غیر الم  الالعبین الممیزین

الوســــــــــــــط   متغیرات البحث البدنیة  ت
  الحسابي

االنحـــــــراف 
  المعیاري

الوســــــــــــــط 
  الحسابي

االنحـــــــراف 
  المعیاري

الوســـــــــــــط 
  الحسابي

االنحـــــــراف 
  المعیاري

 ١٠.٠٩ ٢٨١.٩٩ ٦.١١ ٢٨٤.٢٨ ١٢.٥٢ ٢٧٩.٧٠  *)ثانیة( متر ٦٠٠جري   ١
 ٠.٢٧ ٥.٤٥ ٠.٢٨ ٥.٥١ ٠.٢٤ ٥.٣٩  )ثانیة( متر٣٠عدو   ٢
 ١.٣٨ ٣٣.١٤ ١.٢١ ٣٢.٦١ ١.٣٣ ٣٣.٦٧  )رمت(حجل القصى مسافة ال  ٣

 ٢.١٥ ٩.٠٩ ١.٧١ ٨.٢٨ ٢.٢٤ ٩.٩١  )تكرار(االستناد امامي   ٤

 ١.٣٦ ٨.١٣ ١.٣ ٧.٦ ١.٢٢ ٨.٦٧  )تكرار(تمرین بطن   ٥

 ٠.٣٣ ٢.٤٢ ٠.٣١ ٢.٣٢ ٠.٣٢ ٢.٥٢  )متر(رمي كرة طبیة   ٦
 ٢٣.١٩ ١٥٤.٤٢ ٢٢.٥٣ ١٥٢.١٤ ٢٣.٧ ١٥٦.٧١  )سم(العریض من الثبات   ٧
 ١.٥ ٢٩.٨٦ ١.٤ ٣٠.٣١ ١.٤٧ ٢٩.٤  )ثانیة(بارو للرشاقة   ٨
 ٢.٧٧ ١٥.٩١ ٢.٩ ١٦.٥٦ ٢.٤٨ ١٥.٢٦  )سم(المرونة   ٩
  . صحیح ) ١(ثانیة ) ٦٠(تم التعامل بالثانیة كوحدة قیاس كون ساعة التوقیت تعتمد ال* 

 فیه ادخال المتغیـرات والذي یتم )Wilks' Lambda(ویلكز لمبادا وللوصول الى ذلك یتم استخدام قانون 
للتعــرف علــى تركیبــة مجموعــة المتغیــرات التــي تــؤدي الــى تمــایز المجموعــة االولــى عــن )  step wise(علــى مراحــل 

  یبین ذلك) ٦ ( رقمالمجموعة الثانیة على نحو مركب تراكمي یتالءم مع طبیعة الدراسة والجدول
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  )المتغیرات البدنیة( لمبادا  ویلكزالختبار اإلحصائیةیبین المعالیم  )٦ ( رقمالجدول
  االحتمالیة  قیمة اختبار ویلكز لمبادا  المتغیرات  الخطوة

 ٠.٠٠٠ ٠.٨٤٧  )ثانیة( متر ٦٠٠جري   ١
 ٠.٠٠٠ ٠.٧٢٤  )ثانیة( متر٣٠عدو   ٢
 ٠.٠٠٠ ٠.٦٩٣  )متر(حجل القصى مسافة ال  ٣
 ٠.٠٠٠ ٠.٥٦٦  )تكرار(االستناد امامي   ٤
 ٠.٠٠٠ ٠.٤٨٢  )تكرار(تمرین بطن   ٥
 ٠.٠٠٠ ٠.٤٣٧  )متر(رمي كرة طبیة   ٦
 ٠.٠٠٠ ٠.٣٩٨  )سم(العریض من الثبات   ٧
 ٠.٠٠٠ ٠.٣٥٨  )ثانیة(بارو للرشاقة   ٨
 ٠.٠٠٠ ٠.٣١٦  )سم(المرونة   ٩

  .٠.٠٥ ≤معنوي عندما تكون قیمة االحتمالیة  •
تـبن أن التحلیـل اسـتخلص جمیـع المتغیـرات   ی)ویلكـز لمبـادا(والخـاص باختبـار ) ٦ ( رقـممن خالل الجدول

خطوات وذلك كأحسن تولیفة خطیة لهذه المتغیرات لها القدرة على التمییز بین مجموعة الالعبـین ) ٩(وذلك من اجراء 
الممیــزین وبــین مجموعــة الالعبــین غیــر الممیــزین ألعلــى درجــة ممكنــة مــن الدقــة، والمالحــظ أن قیمــة ویلكــز لمبــادا تقــل 

كـذلك ، )١٢٣,٢٠٠٨،محفـوظ، (  متغیر مؤثر الـى التحلیـل وهـو دلیـل علـى وجـود فـروق بـین المجمـوعتین كلما أضفنا
ًوهــو مؤشــر الــى أن للدالــة التمییزیــة مقــدرة عالیــة %) ١٠٠(فــان المعالجــة االحــصائیة افــرزت ان قیمــة التبــاین المفــسر  ً

ــان قیمـــة اختبـــار كـــاي تربیـــع بلغـــت ًفـــضال عـــن ) ٠.٨٢٧(علـــى التمییـــز وان قیمـــة معامـــل االرتبـــاط التجمیعـــي  ذلـــك فـ
ًوهي قیمة معنویة وهذا استنتاج على أن هناك فروقا معنویة ذات داللة احصائیة بـین المجمـوعتین یعـود ) ٢٢٢.٧٣٤(

  .للمتغیرات المنبئة 
  یبین معامل الدالة التمییزیة لتصنیف العبي عینة البحث الممیزین وغیر الممیزین  )٧ ( رقمالجدول

  ًات البدنیة فضال عن قیمة المقدار الثابتللمتغیر

  معامالت الدالة  المتغیرات البدنیة

٠.٠٤٦-  )ثانیة( متر ٦٠٠جري   
٢.٠٣٤-  )ثانیة( متر٣٠عدو   

 ٠.٣٥٧  )متر(حجل القصى مسافة ال
 ٠.٣٤٣  )تكرار(االستناد امامي 

 ٠.٤٤٨  )تكرار(تمرین بطن 
 ١.٩١٧  )متر(رمي كرة طبیة 

 ٠.٠١٩  )سم (العریض من الثبات
٠.٣٥٣-  )ثانیة(بارو للرشاقة   

٠.١٩٦-  )سم(المرونة   
 ١١.٣٨٤  المقدار الثابت
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المعـــامالت غیـــر المعیاریـــة لالرتبـــاط بـــین كـــل متغیـــر مـــن المتغیـــرات المـــستقلة المنبئـــة ) ٧(یبـــین الجـــدول رقـــم 
الل ضــرب المعــامالت التمییزیــة فــي الداخلــة فــي التحلیــل التمییــزي وبــین دالــة التمییــز، وتحــسب الدرجــة التمییزیــة مــن خــ

قــیم المتغیــرات الداخلــة فــي شاشــة تحریــر البیانــات وجمــع النــاتج مــع المقــدار الثابــت، وبــذلك تكتــب معادلــة التمییــز كمــا 
  :یأتي

) متـر)٣٠(عـدو   (×) ٢.٠٣٤(_ ) متـر) ٦٠٠(جـري  (×) ٠.٠٦٤(_ ) ١١.٣٨٤= (معادلة التمییز
ـــوة الممیـــزة  (×) ٠.٤٤٨) + (االســـتناد االمـــامي (×) ٠.٣٤٣ () +الحجـــل القـــصى مـــسافة (×) ٠.٣٥٧+ ( الق

) ٠.٣٥٣(_ ) العریض من الثبات (×) ٠.٠١٩) + (رمي الكرة الطبیة (×) ١.٩١٧) + (بالسرعة لعضالت البطن
  )المرونة (×) ٠.١٩٦(_ ) الرشاقة (×

   البدنیةّیبین نتائج التصنیف لمجموعتي البحث على وفق معادلة التمیز )٨ ( رقمالجدول
  التصنیف الخاطئ  التصنیف الصحیح  المعالیم  المجموعتان

  الالعبین الممیزین  ٢  ٩٨  عدد العینة
  %٢  %٩٨  نسبة التصنیف

  الالعبین غیر الممیزین  ٤  ٩٦  عدد العینة
  %٤  %٩٦  نسبة التصنیف

  المجموع  ٦  ١٩٤  عدد العینة
  %٣  %٩٧  نسبة التصنیف

ة النتـائج النهائیـة للتـصنیف اذ تبـین ان نـسبة التـصنیف الـصحیح كانـت الى مدى دق) ٨(یشیر الجدول رقم 
 .عالیة وهو دلیل على جودة المعادلة في التصنیف 

لقد أفرز التحلیل للمتغیرات البدنیة عن اسـتخالص جمیـع المتغیـرات للتـصنیف وهـذا دلیـل علـى  : مناقشة النتائج٢-٤
مما ال شك فیه ان مبدأ انتقاء االختبارات البدنیة یعد مـن ،و والخبراءحسن اختیار المتغیرات البدنیة من خالل المصادر
ن هناك اختبارات عدیدة لكل صـفة بدنیـة  لـذا وجـب علـى المخـتص اْالمبادي المهمة في تحدید التمایز بین الطالب اذ 

 عنـد تـشكیل الفریـق یماالسـالریاضي انتقاء االختبارات التي تمیز بین الالعبین وتكـون معیـارا الختیـار أفـضل الطـالب و
  .بما یضمن له حدوث التباین في الفروق الفردیة للطلبة 

ان دخول المتغیرات والمتمثلة بالقوة االنفجاریة والمطاولة والسرعة االنتقالیة والقوة الممیزة بالـسرعة والمرونـة 
 تــصنیف الطــالب مــن المــسلمات  علیهــا فــيالتأكیــد هــذة العناصــر البدنیــة فــي تمــایز الطلبــة وان أهمیــةوالرشــاقة توكــد 
علــى ســبیل المثــال التخلــو منهــا معظــم األلعــاب أو ) القــوة الممیــزة بالــسرعة ( فــصفة   الدراســةه هــذأثبتتهــاالعلمیــة التــي 

الفعالیــات الریاضــیة، ألنهــا مكونــة مــن أهــم عنــصرین مــن عناصــر اللیاقــة البدنیــة وهمــا عنــصر القــوة وعنــصر الــسرعة 
 تعــد مــن العامــةًریاضــیة او شــعبیة مــن هــذین العنــصرین ، فــضال عــن ذلــك فــان صــفة المطاولــة وتكــاد التخلــو أیــة لعبــة 

 والنــشاطات المختلفــة طیلــة یومــه الدراســي بكفــاءة وتمیــز األلعــاب التــي یــستطیع مــن خاللهــا الطالــب مزاولــة األساســیات
 كفـاءة الجهـازین هـيأو وري والتنفـسي مقدرة الفرد على القیام بعمل لمدة طویلة مـع وقـوع العـبء علـى الجهـازین الـدوهي

ـــا  ــــة بحاجتهـــ ــ ـــضالت العامل ــــد العـــ ــى مــ ــ ـــسي علــ ــ ــدوري والتنفـ ـــ ـــة لالـ ـــ ـــرات طویل ــ ــل لفتـ ــ ــي العمــ ــ ـــتمرارها فــ ــالزم الســـ ــ ـــود الــ ــ لوقـ
 للطالب فـي السریعة الحركة أساس وما ینطبق على المطاولة ینطبق على السرعة االنتقالیة ،)٢٤٣، ٢٠٠٤حسانین،(

 األحیـان الریاضـیة تكـون فـي كثیـر مـن األلعـاب مـن حركـات انتقالیـة سـریعة فـي نالحظـه هذه المرحلة العمریة اذ ان مـا
ًســببا مهمــا مــن   الكبــرى فــي اللیاقــة البدنیــة الــضروریة لتمیــز األهمیــة، كــذلك فــان للرشــاقة اآلخــرین التفــوق علــى أســبابً

قــدرة علــى ســرعة تعــدیل األداء الحركــي القــدرة علــى إتقــان التوافقــات الحركیــة المعقــدة وال" الطــالب فــي هــذه المرحلــة فهــي
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ً، كــذلك فــان عنــصر المرونــة مهــم جــدا فــي ) ٢٠١، ١٩٩٢عــالوي،" (بــصورة تتناســب مــع متطلبــات المواقــف المتغیــرة
  .منظمة او الشعبیة ال حركیة في العاب الطالب غیر م ریاضیة منظمة اأكانت سواء األلعاب

الــب فــي هــذه المرحلــة العمریــة یجــب ان تحــوي علــى مكوناتهــا وخالصــة القــول فــان اللیاقــة البدنیــة الــشاملة للط
القدرة على مدة تحمل الجسم فـي مجابهـة متطلبـات العمـل واحتیاجاتـه والطرائـق المختلفـة التـي " و تعرف بانها األساسیة

  ).      ٤٨، ١٩٩٧عبد الحمید وحسانین،"  (یسلكها في حیاته ومدى تكیفه الضروري لمالئمة الظروف والمواقف الطارئة
 : االستنتاجات والتوصیات-٥
   :اآلتیةلقد توصل الباحثان الى االستنتاجات : االستنتاجات ١-٥
مكــن اسـتخالص متغیــرات،  تمیـز الطــالب الممیــزین یمـن خــالل اسـتخدام التحلیــل التمییـزي للمتغیــرات البدنیـة  ١-١-٥

  :وفق المعادلة االتیةعلى 
ــــز • ــ ــة التمییــ ـــ ـــري  (×) ٠.٠٦٤(_ ) ١١.٣٨٤= (معادلـــ ــ ــر) ٦٠٠(جـــ ــ ــــدو   (×) ٢.٠٣٤(_ ) متــــ ــ ــر)٣٠(عــ ـــ ــ ) + متـ

القـوة الممیـزة بالـسرعة  (×) ٠.٤٤٨) + (االستناد االمامي (×) ٠.٣٤٣) + (الحجل القصى مسافة (×) ٠.٣٥٧(
 ×) ٠.٣٥٣(_ ) العـــریض مـــن الثبـــات (×) ٠.٠١٩) + (رمـــي الكـــرة الطبیـــة (×) ١.٩١٧) + (لعـــضالت الـــبطن

  )مرونةال (×) ٠.١٩٦(_ ) الرشاقة(
مجموعــة  فــي)  %٩٨(تمكنــت معادلــة التمییــز مــن تــصنیف الطــالب وكانــت نــسبة نجــاح المعادلــة فــي التــصنیف  •

 مجموعــة الطــالب غیــر الممیــزین علــى وفــق قیاســاتهم فــي متغیــرات معادلــة فــي%)٩٦(ونــسبة الطــالب الممیــزین 
   .التمییز 

  : التوصیات ٢-٥
هم في اختیار افـضل الطـالب لمزاولـة  ألنها تستي أسفرت عنها الدراسة،ضرورة استخدام االختبارات البدنیة ال ١-٢-٥

  . االنشطة الریاضیة 
استخدام المعادلة التي أسـفرت عنهـا الدراسـة للتـصنیف بـین الطـالب مـن الناحیـة المهاریـة، فـضال عـن إمكانیـة  ٢-٢-٥

  .استخدامها في التنبؤ 
    .اسات جسمیة على متغیرات وظیفیة ونفسیة وقیأخرى دراسات إجراء ٣-٢-٥
  :واألجنبیة العربیة المصادر 
تخطـیط بـرامج تـدریب وتربیـة البـراعم والناشـئین فـي كـرة ) :"١٩٩٧(ابو المجد ، عمـرو والنمكـي ، جمـال اسـماعیل  •

  .   ، مركز الكتاب ، القاهرة ١القدم ، ج
 .ب للنشر،القاهرة، مركز الكتا) التطبیق–النظریة (التحلیل ألعاملي ):٢٠٠٢(باهي،مصطفى حسین وآخران •
محمد، أمین مفتـي  وآخـرون،دار )ترجمة(تقیم تعلم الطالب ألتجمعي والتكویني، ):١٩٨٣(بلوم،بنیامین س وآخرون •

 .ماكروهیل ،القاهرة
،  القـــاهرة ، دار ٢ ، ط٢التقـــویم والقیـــاس فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة ، ج): ١٩٨٧(حـــسانین ،محمـــد صـــبحي  •

 . الفكر العربي 
 .، دار الفكر العربي،القاهرة٢القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والراضیة،ج): ٢٠٠٤(حمد صبحيحسانین،م •
ــسن  • ــة) :"١٩٩٨(حــــسین ، قاســــم حــ ــر للطباعــــة والنــــشر " علــــم التــــدریب الریاضــــي فــــي االعمــــار المختلفــ ، دار الفكــ

  . والتوزیع ، عمان ، االردن 
الموهــوب الریاضــي ، ســماته، خصائــصه فــي مجــال ") :١٩٩٩(حــسین ، قاســم حــسن ویوســف ، فتحــي المهــشهش  •

  .  ، دار الفكر ، عمان ، االردن ١، ط" التدریب الریاضي
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الدالــة التمییزیــة وطــرق تحدیــد متغیراتهــا ، رســالة ماجــستیرغیر منــشورة ،كلیــة ) : ٢٠٠٥(داؤد، آالء عبــد الــستار   •
  .  علوم الحاسبات والریاضیات ، جامعة الموصل 

دراسـة مقارنـة فـي النمــو الجـسمي واللیاقـة البدنیـة لطـالب المـدارس المتوسـطة فــي ) :"١٩٩٢(ید الـدباغ ، موفـق سـع •
  . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ، الموصل " مدینة الموصل

  .الخلیجسبل تطویر التربیة البدنیة، مطبعة مكتب التربیة العربي لدول ): ١٩٨٣(طه،عبد الجواد  •
ن، انترنیــت یوبــھالمــو فــي عــن اســتخدام البنــاء العــاملي الكــشف): ٢٠١٠(فــرح  الــدین اهللا ، صــالح عطــا •

)www.pdffactory.com(  
اإلختبــارات ومبــاديء اإلحــصاء فــي المجــال الریاضــي ، ): ١٩٨٤(عبــد الجبــار ،قــیس نــاجي و احمــد بسطویــسي  •

  . ، مطبعة جامعة بغداد بغداد
 – االعــداد البــدني –اللیاقــة البدنیــة ومكوناتهــا النظریــة ) :"١٩٩٧(عبــد الحمیــد ، كمــال وحــسانین ، محمــد صــبحي  •

  .  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ٣، ط" طرق القیاس
  .،دار المعارف،القاهرة١٢علم التدریب الریاضي،ط):١٩٩٢(عالوي،محمد حسن •
التحلیل التمییزي وفق بعض المتغیرات البدنیة والمهاریة لالعبـي كـرة القـدم ): ٢٠١٠(د الرحمنكوران،نزار ناظم عب •

  .الممیزین وغیر الممیزین، رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة صالح الدین
  . وق ، عمان دار الشر" تطبیقات في علم الفسیولوجیا والتدریب الریاضي) :"١٩٩٧(مجید ، ریسان خریبط  •
بعــض المواصــفات المورفولوجیــة والفــسیولوجیة والبدنیــة والمهاریــة الممیــزة لالعبــین ): ٢٠٠٤(یحیى،فــالح طــه عبــد  •

  .الناشئین بكرة القدم والسلة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة الموصل
• David G. Kupper, L ( 1978 ), "Applied Regression Analysis and other multivariate 

methods", The University of North Carolind and Chapel Hill. 
   عناصر اللیاقة البدنیةیبین )١(رقمملحق ال
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  السادة ذوي الخبرة واالختصاص) ٢ ( رقمملحقال

  
  
  

  الیصلح  یصلح  االختبارات  المتغیرات البدنیة
      .م حول مربع)٣٠٠(مشي -ركض
      .م حول مربع)٤٠٠(مشي -ركض
      .م حول مربع)٥٤٠(مشي -ركض
      .م حول مربع)٦٠٠(مشي -ركض

  
  

  التحمل الدوري التنفسي

      .م حول مربع)٨٠٠(مشي -ركض
      .م من الوقوف)٢٠(عدو 
      .م من الوقوف)٢٥(عدو 
      .م من الوقوف)٣٠(عدو 
      .م من الوقوف)٤٠(عدو 

  
  
  

  السرعة االنتقالیة

      .ثا)١٥(الجري في المكان 
      .ثا)١٠(الحجل ألقصى مسافة في 

      .ثا)١٠(من وضع جلوس القرفصاء الوثب لإلمام
      ) ١٠(من االستناد األمامي ثني الذراعین 

      .ثا) ١٠(السحب على العقلة لمدة 

  
  
  

  سرعةالقوة الممیزة بال

      .ثا) ١٠(الجلوس من الرقود 
      .كغم من الوقوف)٣(رمي كرة طبیة زنة 

      .كغم من الجلوس الطویل)٣( طبیة زنة رمي كرة
      .كغم من الجلوس على كرسي)٣(رمي كرة طبیة زنة 

      .الوثب لإلمام من الثبات
      .القفز العمودي لألعلى

  
  
  

  القوة االنفجاریة

      .الوثبة الثالثیة
      .الجري المكوكي المختلف اإلبعاد

      الجري المتعرج
      .الجري حول دائرة

      .ثا) ١٠(ح المائل من الوقوفاالنبطا
      .الجري االرتدادي

  
  

  الرشاقة
  
  
  
  

      .بارو للرشاقة

      .جلوس البرجل األمامي
      .رفع الذراعین عالیا من االنبطاح

      .اختبار ثني مشط القدم
      .ثني الجذع إلى األسفل من الوقوف

  
  
  

  المرونة

      .ثني الجذع لإلمام من الجلوس الطویل 
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  اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة المختارة)٣( رقمملحقال

  
  
  
  
     
  
 

  المالحظات  الیصلح  یصلح  متغیرات اللیاقة البدنیة  ت
        التحمل الدوري التنفسي  ١
        القوة القصوى  ٢
        السرعة االنتقالیة  ٣
        تحمل القوة  ٤
        القوة االنفجاریة  ٥
        القوة الممیزة بالسرعة  ٦
        سرعة رد الفعل  ٧
        مل السرعةتح  ٨
        الرشاقة  ٩

        المرونة  ١٠
        الدقة  ١١
        التوازن  ١٢
        -:أي إضافة أخرى  
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