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طویل على  الوثب الجسمیة لالعبي الجانبي للقیاسات الشكل الشبكة
  نجاز اإلتأثیر في مستوى الوفق
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  ١٦/١/٢٠٠٥: نشر  التاریخ قبول  ؛    ١٠/١١/٢٠٠٥: بحث  التاریخ تسلیم

  
  :بحث  الملخص

  :ى البحث الهدف
 جلدیة الثنایا الت وأعراض وسمكجسمیة من أطوال ومحیطا القیاسات الد أهمیة مكونات تحدی-

  .طویل النجاز بالوثب اإلمؤثرة فيال
  .طویل النجاز بالوثب اإلجسمیة في القیاسات ال وضع معادالت للتنبؤ لمكونات-
 ات  قیاس اــلــجانــبي عــلى أــساســ أــفــضل نــماذــجــ خــطیة لــمساهــمة مــكونــاتــ اــلــشكل اــلــ بــناءــ مــدیــاتــ-

  .نجاز اإلجسمیة فيال
تأثیر       المتفوقین على وفق الجسمیة للمتفوقین وغیر الجانبي للقیاسات الشكل ال تحدید شبكة-

 .نجاز اإلفي مستوى
بحث  العراقیة ، فیما مثلت متغیرات الندیة األ العبا یمثلون) ١٥( عینة من  الوتكونت

  .نجاز اإلى مستوى ال قیاسا جسمیا باإلضافة)١٩(
 طویل ذات الوثب التنبؤ باإلنجاز في البحث فقد أظهرت عدد من معادالت الأما نتائج

جانبي وفق أسس تعتمد على مدى  الشكل العالیة،فضال عن بناء شبكة المعنویة والمساهمة القیمال
 نظر في شبكات الباحث بإعادة النجاز ومعنویتها،وقد أوصى اإلجسمیة في القیاسات المساهمة

  .لعاب األتي أعدت سابقًا ولمختلف الانبيج الشكلال
 

The profile of the anthropometric measurements for a 
long jump players According to the effect of the 

performance level 
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Abstract: 
The research aims: 

-  To determine  the  importance of  anthropometric measurements which         

include (length, circumferences, breadths, and skin fold) which affect 

the  performance of long jump players. 
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- Setting equations to predict the component of anthropometric 

measurements in long jump . 

- Constricting the  profile range  on the  a bases through best linier 

models sharing the anthropometric measurements elements in                  

performance.  
-  Determine the anthropometric measurements profile of high and low 

level players in accordance to  the level of performance. 

The research sample included (15) long jump players represent 

Iraqi clubs. while data collection representing (19) measurement, in 

additional to the measurement of performance level.  
The result of the research reveals number of significant equations 

for the long jump performance. as well as constructing the profile on the 

share of  anthropometric measurements of performance and its 

significant.  
The researcher recommend to repeat the profiles which was billed 

formerly for different cams. 

   :بحث الالمقدمة وأھمیة
 تي الــ تـختلف عــن بــقیة اـلــساحـة ـوـاــلـمیداــنــ اــلــطویــل هـي أــحــدىـ فــعالــیاتـ اـلــوثــب اـلــفـعالــیة

وصول  الساسیة والسیما إذا ما أردنا األمتطلبات الى توفر الحاجة الریاضیة من حیث النشطةاأل
ى  المتزایدة الحاجة الى العلیا البد أن نشیر المستویات العلیا، وعندما نتكلم عنال  للمستویات

متطلبات ما  المتناهیة،وهناك من الدقة الى الذي یصل الساسیة للحد األمتطلبات الارتفاع مستوى
 ى بــعض اــلــشاـرـةــ اــإلــریــاضي فــیما یــمكن اــلــنشاطــ اــلــیــجب تــوفــرهــُ بــدـرـجــة عــالــیة مــنذ بــدءــ مــماـرـسة

  وذلك إلمكانیة تطویرها-مر األفي بدایة-دنیا لها التي یمكن أن نكتفي بالحدودال  متطلباتال
ساسیة لكل نشاط ریاضي  األمتطلبات الجسمیة كإحدى القیاسات المستقبًال بشكل كبیر، وتبرز

 تدریب التغیر نتیجة التباین في إمكانیة الى الطویل، على أننا یمكن أن نشیر الوثب الومنها
لقیاساتـ الـمـكونـاتـریـاضي في الـ ثة الـجسمیة،ـ فـبینما تـلعب اـ جسم  اـلـكبیر فـي طولـ اـلـدوـر اـلـورـاـ

فاألحمال " جسم ووزنِه،  الریاضي بدوره في تطویر محیطات وأعراض التدریب الوأطرافه، یقوم
داخلیة ینتج  العضاء األتغیرات في الى تكیف وظیفي وتكویني والى الجسمیة تؤدي الوالمجهودات

بارزین  البطال األألجسام" كما أن )  ١٩٩٩،٢٤بسطویسي، "( العب  الى أداءعنها ارتفاع مستو 
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جسماني  التكوین التخصصي، وهذا الریاضي النشاط التكوینات جسمانیة معینة تتناسب ونوع
ى حدود  الریاضي تنمیته وتطویره التدریب الى أصول وراثیة، ویمكن عن طریق الیعزى غالباً 

جسمیة وفقًا  القیاسات الذي تلعبه الدور الونظرًا ألهمیة وتباین، ) ١٩٩٨،١٠٤عالوي، " ( معینة 
ساسیة مــن أـطــواــل  اـألــمكونــاتــ اــلـتبایـن فــي أـهــمیة اــلــلـخصوصیة كــل فـعالــیة ـرـیـاضیه،ــ فــضًال عـن
 تي تناولت الدراسات العدید من الجسم لذلك برزت الومحیطات وأعراض وثنایا جلدیه كذلك وزن

لقیاساتال لرـتباطیة مع األتـدراسا الـجسمیة من خـالل اـ بدنیة أـو  اـلخرى كـاللیاقة األـمحدداـت اـ
الخیاط ) ( ٢٠٠٠،١٦٧عمر، )(٢٠٣-١٩٩٠،١٨٥قالدة والشاذلي،(فعالیة النجاز لتلك اإلمستوى

 نجاز نتیجة اإلكمي في مستوى التباین الدراسات مقدار ال، وقد حددت هذه)١٩٩٧،٢١وعالوي، 
همیة  األدراسات على قدٍر كبیر من الوهذه   آخر،ى الجسمیة من فرد القیاسات الختالفات فياال

جسمیة من  القیاسات النجاز مع اإلنظرًا لما یمكن أن توفره من معطیات تحدد عالقة محددات
 عدیــد مــن اــلـنــجازـ مــن جـهة أــخــرىـ،ــ كــذلـك بــرزـتــ اـإلــجسمیة فـي مــستوىــ اـلــقیاساتــ اـلــجـهة ـوـدــوـرــ

مثالي  النموذج الى التوصل المحاولةجسمیة بشكل مستقل في  القیاسات التي تناولت الدراساتال
دراسات من خالل استخدام وسائل تقویم عدیدة مثل نموذج  التي تطبق علیها هذه الللمجتمعات

حسن، ) ( ١٩٩٧،٧٢حسن،)( ٢١٩-١٩٥، ٢٠٠٠، فألنموري وأبو یوس( جانبي الشكل الشبكة
ًا تقویمیًا یمكننا جانبي یمكن أن یوفر لنا نموذج الشكل ال، ، كما إن نموذج شبكة) ١٩٩١،١٢٦

 مجتمعات التي یمكن أن تفرزها معطیات الجسام ونظرًا للفروق األحكم على صالحیة هذه المن
جانبین بالدراسة على عینة  الجسمیة لذلك تبرز أهمیة تناول هذین القیاسات المختلفة وأهمیةال

  .طویل الوثب التمثل العبي
  

   :بحث المشكلة
عالي  النجاز اإلحصائیة في توضیح وتحدید دور محددات اإلوسائل النظراً ألهمیة بعض

ریاضیة ومنها  الفعالیات النجاز في اإل في مستوى-دراسة  ال موضوع هذه-جسمیة  الكالقیاسات
تقویم  الجانبي كأحد أسالیب الشكل ال أن یوفره نموذج شبكةنطویل، كذلك ما یمك الوثب الفعالیة

 تأثیر الالعبین سواء لالختیار أو للحكم على مدى الممن معطیات نحكم من خاللها على أجسا
 دراسات الجسمیة واذ أن جمیع القیاسات التكیف لبعض مكونات الذي یحدثه برنامج معین فيال
مجتمعات وتبدأ بالمقارنات  الجانبي في تلك الشكل الطالع علیها تحدد نموذج شبكة اإلتي تمال

 رتباطیة للقیاسات االناحیة العتبار االخذ بنظر األدوننموذج من  الالعبین على أساس هذا البین
عتبار  االخذ بنظر األنموذج، بعبارٍة أخرى دون المصمم لها هذا العینة الجسمیة باإلنجاز لتلكال

 دراسات النجاز وذلك ألن اإلجانبي في الشكل الجسمیة لشبكة القیاسات المدى إسهام مفردات
 على سبیل-متفوقین الجسمیة لالعبین الجانبي للقیاسات الكلش ال شبكةرسابقة غالبًا ما تظهال
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جسمیة، أو على أقل تقدیر ال تخوض  المرتفعة للقیاسات الكمیة القیم ال على أنهم ذوي-مثالال
 نجاز ومن هنا ونظرا اإلیجابي في االسلبي أو الشكل على أساس إسهامه الفي غمار صورة هذا

 ریاضي للمستویات المجال التفوق في ال لنفس قواعدطویل یخضعون الوثب الى إن العبيال
ذي یمكن أن  الجانبي الشكل التساؤل حول نموذج البحث من خالل العلیا، لذلك تبرز مشكلةال

فعلیًا بشكل ایجابي )  ألمساهمه( مؤثره  الجسمیة القیاسات البناء على أساس النحصل علیه إذا تم
  .نجاز اإلأو سلبي في مستوى

  
   :األھداف

 جلدیة الثنایا الجسمیة من أطوال ومحیطات وأعراض وسمك القیاسات الحدید أهمیة مكوناتت - 
  .طویل النجاز بالوثب اإلفي) ألمساهمه(مؤثرةال

 .طویل النجاز بالوثب اإلجسمیه في القیاسات التوضع معادالت للتنبؤ لمكونا - 

 قیاســات الاتجــانبي علــى أســاس أفــضل نمــاذج خطیــة لمــساهمة مكونــ الشكل الــبنــاء مــدیات - 
 .نجاز اإلجسمیة فيال

تــأثیر  المتفــوقین علـى وفــق الجــسمیة للمتفــوقین وغیـر الجــانبي للقیاسـات الشكل الـتحدیـد شــبكة - 
 .نجاز اإلفي مستوى

  
   :بحث المجاالت

  .عراق المتقدمین في الطویل الوثب الالعبو: بشري المجال ال-
  ١٩/١٠/٢٠٠٣- ١٤فترة من  ال:زماني المجال ال-
  .ریاضیة في بغداد التربیة الملعب وقاعات كلیة: مكاني اللمجا ال-
  

  :مصطلحات  التحدید
 ندیه  االولى في بطولة األثالثة المراكز اللذین یحققون الالعبون الهم:  متفوقون  الالعبون ال-

  .عراقیة ال
ر في خی األرابع وحتى المراكز من اللذین یحققون الالعبون الهم:   نمتفوقی الالعبون غیر ال-

  .عراقیة  الندیه االبطولة
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   :مشابھھ النظریة والبحوث الالدراسات
  :جسمیة  الالقیاسات
تركیبیة  الختالفات االنساني وأجزائه وٕاظهار اإلجسم الذي یدرس قیاسات العلم الهي

خارج،  النسان من اإلذي یبحث في قیاس جسم العلم الأو هو)  Mathews,1978 ,73( فیه
) األعراض( األطوال واألتساعات : جسمیة في خمسة مجموعات وهي الاتقیاس الویمكن وضع

 جسم،ــ ـوـكــل مــجموعـة یــمكن أــنــ تــضم مــجموعــة مــن اــلــجلدیــة ـوــوــزـنـ اــلــثنایـا اــلــوـاــلــمحیطاتــ ـوـسمك
تي  القیاسات الجسمیة كبیر نسبیًا، وان تحدید القیاسات الى إن عدد الشارة اإلقیاسات، ویمكنال

لدرـاـسة الـلى طـبیعة وـأغـراـضـیمكن أـنـ نـشملها بالـدرـاـسة یتوقـف عـ  قیام بـها،ـ عـلما بـأن اـلـمزمـع اـ
، ١٩٩٧رضوان، ( قیاسات في دراسات متعددة  العلماء قد أوصوا بمجموعة مختصرة من هذهال

٣٩-٢٠.(  
وراثة  الحصول علیها عن طریق العلیا یمكن الخاصة بالمستویات الجسمیة القیاسات الإن

منتظم  التدریب العن تطویر بعض منها بواسطة،فضًال ) ١٦٨-١٦٧، ١٩٩٩إبراهیم،( والبیئة 
  ).١٩٨٣،١٩٣عنان،(
  

  :التنبؤ والمساھمة 
 تنبؤ باحداهما من خالل التغیر باتجاه واحد بین متغیرین قد یساعد في التالزم في الإن

طویل من  الوثب ال یمكن أن نتنبأ باإلنجاز في فعالیة-حصر ال ال–مثال  الخر، وعلى سبیلاآل
تكهن بـمتغیر مـن خــاللـ مـعرفـة قــیم  اــلـجسمیة،ــ وـاـلـتنبؤ هـو اـلـتغیراـتـ كـالــقیاساتـم اـلــخـاللـ بـعض

 –متغیرات  ال وفق عدد-متعدد البسیط أو النحدار سواء االمتغیر آخر ویستخدم في ذلك معادلة
 المتغیر( متغیرین في تقدیر قیمة أحدهما  الموجودة بین العالقة البیان طبیعة" والتي تمكننا من 

تي تعطیها  التقدیرات الوبالطبع تتوقف دقة)  مستقل الالمتغیر( خر  اآلرفت قیمةإذا ع)  تابعال
عالقة قویة  المتغیرین، فكلما كانت هذه الموجودة بین العالقة المتعدد على دقة النحدار االمعادلة

( معادــلــة قــویــة ـوـعــالــیة اــلــمقدـرـةــ مــن اــلــقیم اــلــعــالــیة كــانــت دــقــة ــلــعبیديــ،ــ "  ، ١٩٩٦اــلــتكریــتي ـوـا
سببیة ولكنه قد  العالقة المتعدد قد یساعد في إثبات النحدار االر بالذكر إن تحلیل،والجدی) ٢٣٤

  ).٦٦، ١٩٨٧الراوي، (رئیسي السبب الال یكون
 داخلة في المستقلة المتغیرات التي تلخص عدد من الطرق الى بعض اللجوء الویمكن

  :طرق المادیة ومن هذه الجهد والقوه واإلمكانیات المعادلة اقتصادا فيال
  .داخله المتغیرات النموذج لكل الممكنة وتقوم على إعطاء معادلة النحدارات االطریقة كل - 
 .غیر مهمة بالتدریج المتغیرات الوتقوم على حذف) الخلفي(عكسي الحذف الطریقة - 

 .مهمة فاألقل أهمیه  المتغیرات الوتقوم على اختیار) األمامي(مباشر  الختیار االطریقة - 
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  ) ٢٦١، ١٩٨٧الراوي، . (متغیرات  النتقائي وتقوم على اختیار أهماال نحدار االطریقة - 
 ى كمیة المعادلة إذ یشیر الحكم على جودة الفي)  R( ²تحدید  الویجب استخدام معامل

  ). ٢٠٦- ٢٠٠٠،٢٠٥عالوي ورضوان، (مرتبطة  المتغیرات المقاییس أو التغایر بینال
  

  :جانبي كوسیلة للتقویم  الالشكل
ــیــتمیز ــل ــقویــمت ا ــل ــفاعــ مــعدالــتــ ا ـــرـت ــتــه فــضًال عــن ا ــدـــوـا ــلــحدیــث بــتعددــ أ ــثبات  ا ــل صدقــ ـوـا

 تقویم هو الى إن ال،ویمكن أن نشیر) ٤٩-٤٨، ١٩٩٥حسانین، ( والموضوعیة في معظمها 
خاطر ( ى ذلك  التي تؤدي السباب األالعب ومدى تقدمه أو تأخره وماهیة الوقوف على حالةال

  :جسمیة بطرق ثالث الاتقیاس ال، ویمكن تقویم)٣٦، ١٩٨٤والبیك، 
  جسمیة المستویات الطریقة - 
 )متبادل الاالرتباط(عالقات  الطریقة - 

 )١٧، ١٩٨٤خاطر والییك، ) (قیاسي الالرقم(دلیل  الطریقة - 

واقع دالالت  الجسمیة، وهي في المستویات الى طریقة الجانبي الشكل الوینتمي أسلوب
فــراــدــ ـوـاــلــذیــن یــتشابــهونــ فــي  اــألــعــاتــ مــنتي أــجــریــت عــلى مــجمو  اــلــمختلفة اــلــجسمیة اــلــلــلقیاساتــ

 متوسط القیاسات في جداول تبین الجنس، وتوضع هذه السنیة والریاضیة وكذلك الخصائصهم
  ).١٧، ١٩٨٤خاطر والبیك، (معیاري  الحسابي واالنحرافال

 ذي یمثل المتوسط الجانبي من خانة عمودیة تنقسم بوساطة خط الشكل الوتتكون شبكة
  یحدد انحراف قیاسات-یسار الیمین، واآلخر لجهة الى قسمین،قسم لجهة المثلى المتوسطاتال
 خانــة اــلــ وـیــوجــد خــانــتانـ عــلى كــل جــانـب مــن- نــصف اـنــحراــفــ± متوسط ـوـحــتى  اــلـشخص عــناـلــ
 مثل أو نقصانها، ومن ثم تأتي األمتوسط الشخص عن الوسطى وذلك لتحدید زیادة قیاساتال
وسطى  اــلــخانـة اــلــوــ نـقصانــ اــنـحراــفــ مـعیاـرـيــ عـنبــزیـادــةــ أـ- اـثــنانــ لـكل جــهة-خــرىــ اــألـخانـاتــاـلــ

فرد  التي تمثل وقوع قیاسات الخطوط الجانبي من خالل ربط الشكل البالترتیب، ویمكن رسم
ذي  اـلـتي یـجب إـعـطائـها لـلشخص اـلـتدرـیـباتـ اـلـشبكة لـتعطینا صورـةـ عـن نـوعـیة اـلـضمن مدیـاتـ

 ، ویذكر انه في) ١٢٠  ،١٩٨٤خاطر وألبیك، ( تدریب  الشبكة في أثناء عملیة التطبق علیة
لبحوثال  مكونـات القیاس یجب أـن تشتمل عـلى الـجانبي فـأن أنـماط اـلشكل التي تشتمل عـلى اـ
  )جلدیه الثنایا الاألطوال والعروض والمحیطات وسمك(جسم وشكله  الساسیة لحجم األربعةاأل

  ).٣٧، ١٩٩٧رضوان، (
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٢٢٣  

   :مشابھة الالدراسات
  ) :١٩٩١(دراسة محروسة على حسن

 مستوى الجسمیة لتحقیق القیاسات الجانبي لبعض الشكل النموذجیة لشبكة المعدالت الیدتحد"
  "شیش بالمبارزة العالي لالعبي سالحال

  :ى البحث الوهدف
دولیین والتي یمكن أن  المبارزة الجسمیة لدى العبي القیاسات التعرف على مواصفات بعض ال-

  .جانبي الشكل التستخدم دلیًال لتصحیح شبكة
جسمیة  القیاسات الجانبي لبعض الشكل التعرف على أفضل أسلوب إحصائي لتصمیم شبكة ال-

  .متغیرات وانحرافاتها المئیني ومتوسطات السلوبین األدولیین بین المبارزة اللالعبي
جسمیة كمؤشر الختیار  القیاسات الجانبي لبعض الشكل النموذجیة لشبكة المعدالت ال تحدید-

  .عالي المستوى المختلفة لتحقیق السنیة المراحل الدولیین فيال مبارزة الالعبي
 شیش المبارزة بسالح الالعبا من العبي) ١٥(دراسة على عینة مكونة من  الأجریت هذه

 جسمیة مثلت وزن القیاسات ال، واستخدمت عدد من١٩٩١عربیة لعام  البطولة المشاركین فيال
 شكل الـقیاسات لـألعراض وـتم استخدامـ طریقتيجسم وثـالث  الجسم وسبعة قیاساتـ ألطوالـال
  .معیاري الحسابي واالنحراف الوسط اللتین تعتمدان على الجانبي والمئینیاتال

 متفوقین في المتفوقین وغیر الجانبي لالعبین الشكل الى شبكات البحث الوقد توصل
 حصائیة بین طریقتي اإلمقارنة الجانبي ونتائج النموذجیة للشكل المعدالت البطولة فضًال عنال
متفوقین في نتائج مسابقة  الممیزة لالعبین الجسمیة القیاسات الجانبي فضًال عن بعض الشكلال

  ).١٢٦ ،١٩٩١حسن، (شیش  السالح
  

  ) :م٢٠٠٢(طائي  ال یاسین هللادراسة أحمد إسماعیل عبد
 رمي والقذف فيل اجسمي لالعبي فعالیات الجانبي وتحدید مدیاته وفقًا للبناء الشكل التصمیم"

  "قوى العابال
  :ى البحث الوهدف

 رمي والقذف لالعبین الجسمیة لكل فعالیة من فعالیات الجانبي للقیاسات ال وضع مدیات للشكل-
  قوى  العراقیین بألعابال
متفوقین لكل فعالیة  المتفوقین وغیر الجسمیة لالعبین الجانبي للقیاسات الشكل ال تصمیم شبكة-

  مي والقذف ر  المن فعالیات
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٢٢٤  

رمي والقذف قیاسًا  الممیزه لالعبي كل فعالیة من فعالیات الجسمیة القیاسات التعرف على ال-
  جانبي الشكل الفعالیات من خالل شبكة الببقیة

بیانات بوساطة  الربعة، وتم جمع األفعالیات الالعب یمثلون)  ٤٢( عینة من  الوتكونت
 جلدیة، فیما تم الثنایا الل واألعراض والمحیطات وسمكوزن واألطوا القیاسًا جسمیًا یمثلون)  ٢٤(
 قطر، وقد تم تصمیم مدیات الالعبین في بطولة النجاز من خالل نتائج اإلحصول على مستوىال
  .معیاري الحسابي واالنحراف الوسط الجسمیة من خالل مؤشرات الجانبي للقیاسات الشكلال

 جسمیة لــالعــبین اــلــانــبي لــلقیاساتــج اــلــشكل اــلــمدیــاتــ ـوـشبكاتــ اــلــى اــلــتوصل اــلـــوـقــد تــم
 تي عكستها مدیات القیاسات النجاز فضًال عن بعض اإلمتفوقین في مستوى المتفوقین وغیرال
  .جانبي لكل فعالیة الشكلال
  

  :مشابھھ  الدراسات المناقشة
 سهام اإلحالي فضًال عن إیجاد البحث المشابهه تصب في أهداف الدراسات الإن أهداف

  إیجاد شبكة-هم األ وهو-طویل كذلك الوثب النجاز في اإلجسمیة في مستوى التنسبي للقیاساال
عكسي للمتغیرات  الحذف المعنوي وفقا ألسلوب النسبي السهام اإلجانبي على أساس نوع الشكلال

تعرف على  الجانبي والحكم علیها بمجرد الشكل الباحث یعتقد بعدم فاعلیة إیجاد شبكة الذلك إن
 قیاسات اــلــدـرـاــسة فــي طــریــقة تــحدیــد اــلــمتفوقــین ـوـبــذلــك تــختلف هــذهــ اــلــوقــین ـوـغــیرمتف اــلــمــواــصفاتــ

 .جانبي الشكل الداخلة في بناء الجسمیهال

  
 بحث الإجراءات

  رتباطي األوصفي باألسلوب المنهج التم استخدام: المنھج
  

في مشاركین  المتقدمین القطر العمدي، وتكونت من العبي العینة باألسلوب الاختیرت:  العینة
  .عراق الصفوه في الالعبا یمثلون) ١٥(ندیة وعددهم  األبطولة

  
ذي تم تحقیقه في  النجاز اإلجسمیة ومستوى القیاسات التكونت من:  بیانات الوسائل جمع
  .عراقیة الندیة األبطولة

  
  : جسمیة الالقیاسات

م، جس الجسم ، سبعة قیاسات ألطوال الوزن: ( يقیاس، یمثلون ما یأت)  ٢٠( تكونت من 
 ثنایا الجسم، أربعة قیاسات لسمك الجسم ، خمسة قیاسات لمحیطات الثالثة قیاسات ألعراض
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٢٢٥  

) ١٩٨٤خاطر والبیك( متخصصة  المصادر ال فيء، علمًا بأنها أخذت على وفق ما جا)  جلدیةال
  ).Kirkendall 1987) (١٩٩٧رضوان ) (١٩٩٦حسانین(

  
  :نجاز اإلمستوى

ندیة، وذلك بأخذ  األكل العب من خالل بطولةنجاز ل اإلحصول على مستوى ال تم
  .معتمدة النتیجة الأحسن محاولة ناجحة لكل العب، على اعتبار أنها

  
  : تجربة السیر

- ٩(ساعة  القیاس لالعبین في توقیت یومي موحد على مدار یومین مابین التمت عملیة
  .یوم النفسبطولة وب النجاز من قوائم حكام اإلحصول على الصباحًا، فیما تم) ١١
  

  :حصائیة اإلالوسائل
 حسابي                                  الالوسط - 

 معیاري  النحرافاال - 

 بسیط                          الرتباط االمعامل - 

 متعدد الرتباط االمعامل - 

 ممكنة النحدارات االمتعدد بطریقة كل النحدار االتحلیل - 
All Possible Regression Procedure.  

 عكسي  الحذف المتعدد بطریقة النحدار االحلیلت - 
The Back ward Elimination Procedure.  

  نتقائي االنحدار االمتعدد بطریقة النحدار االتحلیل - 
Stepwise Regression Selection .  

  .SPSSحصائي  اإلنظام الحصائیة باستخدام اإلمعالجات الوقد تمت جمیع
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٢٢٦  

  :شتھانتائج وتحلیلھا ومناق العرض
 بحث،ــ ـوـاــلــمالحــظ اــنــخفاضــ قــیمة اــلــحــصائــي لــمتغیراــتــ اــإلــوصف اــلــ) ١( جدـوـلــ  اــلــیــمثل

  . جسمیه  النجاز مقارنًة بالقیاسات اإلمعیاري لمستوى النحرافاال
  )١(جدول  ال

  طویل الوثب الجسمیة واإلنجاز لالعبي الحصائي للقیاسات اإلالوصف

 وحدة  المتغیرات  ت
  قیاسال

 الوسط
  حسابيال

 االنحراف
  معیاريال

  أوطأ قیمة  أعلى قیمة

  ٦٢  ٨٠.٥  ٥.٢١  ٧٠.٧٥  كغم  الوزن  ١
  ١٧١  ١٨٧  ٤.٤٤  ١٧٧.٩٢  سم  جسم الطول  ٢
  ٨٨  ٩٩  ٣.٥٢  ٩٣.٠٤  سم  رأس الجذع مع الطول  ٣
  ٧٢.٥٠  ٨٣.٥٠  ٣.٦٠  ٧٧.١٩  سم  كف الذراع مع الطول  ٤
  ٩٢  ١٠٢.٥٠  ٢.٩٥  ٩٥.١٢  سم  رجل الطول  ٥
  ٢٤.٥  ٣٠  ١.٦٦  ٢٧.١١  سم  قدم الطول  ٦
  ٤٠.٨  ٤٥.٩  ١.٥٧  ٤٢.٨٢  سم  كتفین العرض  ٧
  ٢٧.٢  ٣٣.٣  ٢.٠٧  ٣١.٣٤  سم  وركین العرض  ٨
  ٧  ١١.١  ١.٤٠  ٩.٣٢  سم  ركبة العرض  ٩
  ٢٤.٥  ٣٠  ٢.٣  ٢٧.٨٧  سم  عضد المحیط  ١٠
  ٨٧.٥  ١٠٢  ٤.٠٢  ٩٢.٢٠  سم  صدر المحیط  ١١
  ٧٣  ٨٩  ٤.٤٨  ٧٨.٩١  سم  بطن المحیط  ١٢
  ٥١  ٦٠.٧  ٢.٨١  ٥٤.٣٥  سم  فخذ المحیط  ١٣
  ٣٣  ٣٦.٥  ١.٠٨  ٣٤.٩٠  سم  ساق المحیط سمانة  ١٤
  ٨٨  ١٠٠  ٣.٦١  ٩٢.٩٢  سم  وركین المحیط  ١٥
  ٣.٥  ١٢  ٣.٠٢  ٦.٧٩  ملم  ساعد السمك ثنیة  ١٦
  ٣  ١٩  ٤.١٦  ٧.٢٩  ملم  كتف السمك ثنیة لوح  ١٧
  ٣  ١٢  ٢.٩٦  ٧.٦٢  ملم  حرقفیة الثنیة السمك  ١٨
  ٣  ١٣  ٣.١٥  ٦.٥  ملم  ساق السمك ثنیة سمانة  ١٩
  ٥.١٥  ٦.٤٢  ٠.٤٧  ٥.٦٩  م  نجاز اإلمستوى  ٢٠
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٢٢٧  

  )٢(جدول 
  طویل الوثب النجاز في اإل جسمیة ومستوى القیاسات البسیط بین الرتباط اال معامل

  خطأ الاحتمال  طویل الوثب الاإلنجاز في  جسمیة الالقیاسات  ت
  ٠.١٣٦  ٠.٤٥٦-   جسم الوزن  ١
  ٠.٠٧٥  ٠.٥٣٢-   جسم الطول  ٢
  ٠.٠٤٥  ٠.٥٨٦- *  رأس الجذع مع الطول  ٣
  ٠.٠٣٢  ٠.٦١٧-*   كف الذراع مع الطول  ٤
  ٠.٣١٦  ٠.٣١٧-   رجل الطول  ٥
  ٠.٠١١  ٠.٦٩٩-*   قدم الطول  ٦
  ٠.٤٦٧  ٠.٢٣٣-   كتفین العرض  ٧
  ٠.٠٠٧  ٠.٧٣١- **   وركین العرض  ٨
  ٠.٠٤١  ٠.٥٩٦-*   ركبة العرض  ٩
  ٠.٠١١  ٠.٦٩٩-*   عضد المحیط  ١٠
  ٠.٣٧٩  ٠.٢٨٠-   صدر المحیط  ١١
  ٠.١٥١  ٠.٤٤١-   بطن الحیطم  ١٢
  ٠.٧١٢  ٠.١١٩  فخذ المحیط  ١٣
  ٠.٣٨٨  ٠.٢٧٤-   ساق المحیط  ١٤
  ٠.٩١٣  ٠.٠٣٥  وركین المحیط  ١٥
  ٠.٩٨٥  ٠.٠٠٦  ساعد السمك ثنیة  ١٦
  ٠.٤٩٥  ٠.٢١٩-   كتف السمك ثنیة لوح  ١٧
  ٠.٣١٣  ٠.٣١٩  حرقفیة الثنیة السمك  ١٨
  ٠.١٩٨  ٠.٤٠-   ساق السمك ثنیة سمانة  ١٩
  

 نجاز في اإلجسمیة ومستوى القیاسات البسیط بین الرتباط االمعامالت) ٢(جدول ل ایبین
رتباطات تتسم  االخطأ لكل معامل ارتباط، والمالحظ أن الطویل،فضًال عن احتمال الوثبال

جسمي  القیاس المعنویة وهذا یعني بأنه كلما زادت قیمة المعنویة أو غیر البكونها عكسیة سواء
ى ابعد من ذلك، لذا  البحث تذهب النجاز، ولكون أهداف اإلنخفاض في مستوى االى الأدى ذلك

  :تیه اآلخطوة الى النتقال االباحث الفضل
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٢٢٨  

  )*(نجاز اإلجسم في ال تأثیر أطوال-
  )٣(جدول ال

  طویل النجاز بالوثب اإل جسم في مستوى المتعدد ونسب مساهمة أطوال الاالنحدار واالرتباط

 رالمقدا  القیاس  الطریقة
  ف  المعامل  ثابتال

  المحتسبة
 احتمال

  خطأال
 االرتباط

  متعددال
 معامل

  تحدیدال
  ٠.٠٥٩٢-  جسم الطول
 جذع مع الطول

  رأسال
-٠.٠١٢٦  

 ذراع مع الطول
  كفال

٠.٠١١٨  

  ٠.٠٨٢٩  رجل الطول

  نحدارات اال كل

  قدم الطول

١٣.٧١١  

-٠.٠١٨٨  

٠.٥٩٦  ٠.٧٧٢  ٠.٢٥  ١.٧٧٣  

  فالحذ  ٠.٠١٨٦-  جسم الطول
  قدم الطول  العكسي

١٣.٥٦٣  
-٠.١٦٨  

٠.٥٠٨  ٠.٧١٣  ٠.٠٤  ٤.٦٤٣  

  
 وثــب اــلــطــواــلــ بــاإلــنــجازــ فــي اــألـــوـاــلــذيــ یــبین نــسب مــساهــمة مــتغیراــتــ)  ٣( جدـوـلــ  اــلــمــن

  :تي اآلتحدید نالحظ العریض عن طریق معاملال
  بــلغت نــسبةطــواــلــ اــألــمتغیراــتــ اــلــنــحداـــرـاــتــ بــإدــخــالــ جــمیع اــالــعــند اــستخداــمــ طــریــقة كــل

) ٠.٢٥≤( عند احتمال خطأ )  ١.٧٧٣( محتسبة  ال) ف( فیما بلغت قیمة )  ٠.٥٩٦( مساهمة ال
 تي تـوفر لـنا نموذجـًا قیاسیًا مـن حیث نـسبة المتغیراتـ الـى اـلوهي قـیمة غیر مـعنویة،وـللتوصل

عكسي للمتغیرات، إذ نتج عن  الحذف الى طریقة الباحث المحتسبة لجأ ال)ف(مساهمة ومعنویة ال
 ، فیما بلغت قیمة ف) ٠.٥٠٨( مساهمة  القدم وبلغت نسبة الجسم وطول الذلك متغیري طول

 وهي قیمة معنویة، وبذلك نحصل على معادلة) ٠.٠٤≤(، عند احتمال خطأ )٤.٤٦٣(محتسبة ال
  : تیه اآلتنبؤال

  )١( ةالمعادل
  قدم الطول) ٠.١٦٨- + (جسم  الطول) ٠.٠١٨٦-+(١٣.٥٦٣=عریض الوثب الاإلنجاز في

  

                                           
 الحصول على متغیرات تخص هذه یتناول الباحث تأثیر مكونات القیاسات ألجسمیه بشكل مستقل لضمان )*(

 .المتغیرات في شبكة الشكل الجانبي وكما ذكر في الدراسات النظریة
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٢٢٩  

  :نجاز اإلجسم في ال تأثیر أعراض-
  )٤(جدول ال

  طویل النجاز بالوثب اإل جسم في مستوى المتعدد ونسب مساهمة أعراض الاالنحدار واالرتباط

 المقدار  القیاس  الطریقة
  ثابتال

  ف  المعامل
  المحتسبة

 احتمال
  خطأال

 االرتباط
  متعددال

 معامل
  تحدیدال

  ٠.٠٢١-  كتفین العرض
  ٠.١٣١-  وركین العرض

  
  كل

  ركبة العرض  االنحدارات
١١.٥٦١  

-٠.٠٩٣٢  
٠.٦٠٢  ٠.٧٧٦  ٠.٠٥١  ٤.٠٣٢  

  الحذف  ٠.١٣١-  وركین العرض
  ركبة العرض  العكسي

١٠.٧٢٦  
-٠.٠٩٩٣  

٠.٥٩٧  ٠.٧٧٣  ٠.٠١  ٦.٦٧٥  

  
 وثب النجاز في اإلعراض في األوالذي یبین نسب مساهمة متغیرات)  ٤( جدول  المن

  :تي اآلتحدید نالحظ العن طریق معاملعریض ال
 عـراــضـ بـلغت نــسبة اــألـمتغیراـتـ اـلــنـحداــرـاـتـ بــإدـخـالــ جـمیع اـالــعـند اـستخداــمـ طـریــقة كـل

) ٠.٠٥١  ≤( عند احتمال خطأ )  ٤.٠٣٢(محتسبة  ال)ف(فیما بلغت قیمة ) ٠.٦٠٢(مساهمة ال
 مـن حیث نـسبةتي تـوفر لـنا نموذجـًا قیاسیا ً  المتغیراتـ الـى اـلوهي قـیمة غیر مـعنویة،وـللتوصل

عكسي للمتغیرات، إذ نتج عن  الحذف الى طریقة الباحث المحتسبة لجأ ال)ف(مساهمة ومعنویة ال
، فیما بلغت قیمة ) ٠.٥٩٧( مساهمة  الركبة وبلغت نسبة الوركین وعرض الذلك متغیري عرض

وهي قیمة معنویة، وبذلك نحصل على )  ٠.٠١≤( ، عند احتمال خطأ ) ٦.٦٧٥( محتسبة  الف
  : تیه اآلتنبؤ اللةمعاد

  )٢(المعادلة 
  عرض الركبه)٠.٠٩٩٣- +(عرض الوركین)٠.١٣١- +(١٠.٧٢٦=اإلنجاز في الوثب العریض
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٢٣٠  

  :نجاز اإلجسم ومحیطاتھ في ال تأثیر وزن-
  )٥(الجدول 

 نجاز بالوثب اإل جسم في مستوى الوزن ومحیطات المتعدد ونسب مساهمة الاالنحدار واالرتباط
  طویلال

 المقدار  یاسالق  الطریقة
  ف  المعامل  ثابتال

  المحتسبة
 احتمال

  خطأال
 االرتباط

  متعددال
 معامل

  تحدیدال
  ٠.٠٢٤-  الوزن

  ٠.١٥٩-  عضد المحیط
  ٠.١٥٧  صدر المحیط
  ٠.١٣٤-  بطن المحیط
  ٠.٠٩١١  فخذ المحیط

  ٠.٠٧٢-  قسا المحیط سمانة

  كل
  االنحدارات

  وركین المحیط

٢.٣٧٤  

٠.٠٣٣٤  

٠.٩٠٣  ٠.٩٥١  ٠.٠٦٢  ٥.٣٤٨  

  ٠.٠٠٩٧-  جسم  الوزن
  ٠.١٦٨-  عضد المحیط
  ٠.١٣٧  صدر المحیط
  ٠.١٢٦-  بطن المحیط
  ٠.١٣٥  فخذ المحیط

  االنحدار
  العكسي

  ساق المحیط سمانة

٣.٧١٧  

-٠.٠٧٥٨  

٠.٨٩٦  ٠.٩٤٦  ٠.٠٢٤  ٧.١٦٣  

 جسم فــي اــلــوـزـنــ ـوـاــلــمحیطاتــ اــلــيــ یــبین نــسب مــساهــمة مــتغیراــتـــوـاــلــذ)  ٥( جدـوـلــ  اــلــمــن
  :تي اآلعریض نالحظ الوثب النجاز فياإل

 جسم بلغت نسبة الوزن ومحیطات النحدارات بإدخال متغیرات االعند استخدام طریقة كل
) ٠.٠٦٢≤( عند احتمال خطأ )  ٥.٣٤٨( محتسبة  الفیما بلغت قیمة ف)  ٠.٩٠٣( مساهمة ال

لویة،وـللتوصلوهي قـیمة غیر مـعن  تي تـوفر لـنا نموذجـًا قیاسیاً مـن حیث نـسبة المتغیراتـ الـى اـ
عكسي للمتغیرات، إذ نتج عن  الحذف الى طریقة الباحث المحتسبة لجأ المساهمة ومعنویة فال

 فخذ ومحیط البطن ومحیط الصدر محیط العضد ومحیط الجسم ومحیط الذلك متغیرات وزن
، عند احتمال ) ٧.١٦٣( محتسبة  ال، فیما بلغت قیمة ف)٠.٨٩٦(مساهمة  الساق، وبلغت نسبةال

  : تیه اآلتنبؤ الوهي قیمة معنویة، وبذلك نحصل على معادلة) ٠.٠٢٤ ≤(خطأ 
  )٣(المعادلة 

 محیط) ٠.١٦٨-+ (جسم  الوزن) ٠.٠٠٩٧-  +(٣.٧١٧= عریض الوثب ال فياإلنجاز
  +فخذ المحیط) ٠.١٣٥+(بطن المحیط) ٠.١٢٦-+(صدر المحیط) ٠.١٣٧+(عضد ال
  ساق المحیط سمانة) ٠.٠٧٥٨-(
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٢٣١  

   :نجاز اإلدھنیة للجسم في الثنایا ال تأثیر سمك-
  )٦(الجدول 

 نجاز بالوثب اإل جلدیة في مستوى الثنایا المتعدد ونسب مساهمة سمك الاالنحدار واالرتباط
  طویلال

 المقدار  القیاس  الطریقة
  ثابتال

  ف  المعامل
  المحتسبة

 احتمال
  خطأال

 باطاالرت
  متعددال

 معامل
  تحدیدال

 سمك ثنیة
  ساعدال

٠.٠٣٨٦٢  

 سمك ثنیة لوح
  كتفال

-٠.١٧١  

 ثنیة السمك
  حرقفیةال

٠.٢١٢  

  كل
  االنحدارات

سمك ثنیة 
  ساق السمانة

٥.٠١٨  

٠.٠٣١٥  

٠.٦٢٤  ٠.٧٩٠  ٠.١٠٤  ٢.٩٠  

 سمك ثنیة
  ساعدال

٠.٠٣٢٣٤  

 سمك ثنیة لوح
  كتفال

-٠.١٤٠  
  االنحدار
  العكسي

 سمك ثنیة
  حرقفیةال

٥.١٩٤  

٠.١٨٨  

٠.٦٠٦  ٠.٧٧٩  ٠.٠٤٩  ٤.١٠٦  

نجاز  اإلجلدیة في الثنایا الوالذي یمثل نسب مساهمة متغیرات سمك)  ٦( جدول  المن
  :تي اآلعریض نالحظ الللوثب

مساهــمة  اــلــمتغیراــتــ بــلغت نــسبة اــلــنــحداـــرـاــتــ بــإدــخــالــ جــمیع اــالــعــند اــستخداــمــ طــریــقة كــل
وهي قیمة غیر )  ٠.١٠٤≤( عند احتمال خطأ )  ٢.٩٠( محتسبة  ال فیما بلغت قیمة ف) ٠.٦٢٤( 

مساهمة ومعنویة  التي توفر لنا نموذجًا قیاسیاً من حیث نسبة المتغیرات الى المعنویة، وللتوصل
عكسي للمتغیرات، إذ نتج عن ذلك متغیرات سمك  الحذف الى طریقة الباحث المحتسبة لجأ الف
، فیما ) ٠.٦٠٦( مساهمة  الحرقفیة، وبلغت نسبة الكتف وسمك ثنیة المك ثنیة لوحساعد وس الثنیة

وهي قیمة معنویة، وبذلك )  ٠.٠٤٩≤( ، عند احتمال خطأ ) ٤.١٠٦( محتسبة  البلغت قیمة ف
  : تیة اآلتنبؤ النحصل على معادلة

  )٤(المعادلة 
سمك ) ٠.١٤٠- + (ساعد  السمك ثنیة) ٠.٠٣٢٣٤+(٥.١٩٤=عریض الوثب الاإلنجاز في

  حرقفیة الثنیة السمك) ٠.١٨٨+ (كتف  الثنیة لوح
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٢٣٢  

  :نجاز اإلمؤثرة في المتغیرات ال أفضل-
  )٧(جدول ال

  طویل النجاز بالوثب اإل تنبؤ في المرشحة عن معادالت النتقائي للمتغیرات اال االنحدار

 المقدار  القیاس  الطریقة 
  ثابتال

 االرتباط  محتسبه الف  المعامل
  بسیطال

 معامل
  تحدیدلا

  
 االنحدار

  نتقائياال
  وركین العرض

١٠.٨٩٩  
 احتمال

خطأ ال
=٠.٠٠٠  

-٠.١٦٦  
 احتمال

خطأ ال
=٠.٠٠٧  

  
١١.٤٤٩  

  

  
٠.٧٣١  

  

  
٠.٥٣٤  

  

  
 لجوء النجاز، تم اإلى أفضل متغیر یمكن أن یؤثر في التوصل الوألجل) ٧(جدول  المن

وقد )  ٤( و) ٣( و ) ٢( و ) ١( تنبؤ ال  ناتجة عن معادالت النتقائي للمتغیرات االنحدار االى طریقةال
 )ف(   وبلغت قیمة)  ٠.٥٣٤( وركین بنسبة مساهمة  النتائج إن أفضل متغیر هو عرض الأظهرت

أي أنها معنویة، وبذلك نحصل على )  ٠.٠٠٧  ≤( عند احتمال خطأ )  ١١.٤٤٩( محتسبة ال
  : تیة اآلتنبؤ المعادلة

  )٥( ةالمعادل
  وركین العرض) ٠.١٦٦- + (١٠.٨٩٩= عریض  الوثب الاإلنجاز في

ستعانة  االطویل تمت الوثب الجانبي لالعبي الشكل الى بناء مدیات التوصل الوألجل
 وثب النجاز في اإلجسمیة على القیاسات العكسي لمكونات النحدار االتي نتجت عن البالمتغیرات

سم، ج الطول:  قیاس وهي) ١٣(طویل بشكل مستقل والتي حققت نسب مساهمة معنویة وعددها ال
 بطن، محیط الصدر، محیط الركبة، محیط الوركین،عرض الجسم ، عرض القدم،وزن الطول

 كتف،ــسمك ثــنیة اــلــساعــد،ــ سمك ثــنیة لــوحــ اــلــساقــ،ــ سمك ثــنیة اــلــفخذ،ــ مــحیط اــلــعضد،ــ مــحیطاــلــ
  ) .٨(جدول  الحرقفیة وكما فيال
  

  :مناقشة وتحلیل 
یة وفقًا لمكوناتها، وعند جسم القیاسات ال، ومن خالل تناول متغیراتممن خالل ما تقد

 والتي تقوم The Back ward Elimination Procedureعكسي  الحذف الاستخدام طریقة
جسمیة  المهمة بالتدریج مع إعطاء نموذج معنوي للقیاسات الغیر المتغیرات العلى أساس حذف

جسمیة ل اقیاسات النالحظ بأننا حصلنا على أربع نماذج مثلت مكونات)  ١٩٨٧،٢٧٣الراوي، ( 
دهنیة، وعند مراجعة نسب  الثنایا الوزن،وسمك الجسم،وأعراضه،ومحیطاته فضال عن المن أطوال
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٢٣٣  

، ) ٠.٨٩-  ٠.٥٠( نماذج قد أعطت نسب مساهمه عالیة تراوحت بین  المساهمتها نجد بأن هذه
معنویــة أـوـالًـ وـعـلى نـسبة مـساهـمتها ثـانــیًا  اـلـنتائـج عـلى أـساسـ اـلـى اـعـتمادــ هـذهـ اـلـووـهـذاـ مـا یـدعـ

 تي تفسر المتغیرات ال، ، فضال عن أننا عندما أردنا إیجاد أفضل هذه) ١٩٨٥،٢٩٤دانیال،( 
 Stepwise                   Regression نتقائي  االنحدار اال خالل طریقةننجاز ماإل

Procedureتباین  المتغیرات والتي تفسر الوركین كأفضل مساهم من بین هذه الظهر لنا عرض
  ).٠.٥٣٤ (ةنجاز بنسب اإلبحث في الدیة لدى عینةفر  الفروق الأو

) ١( المعادالت رقم -ناتجة التنبؤ المتغیرات في معادالت الى معامالت  النظر الوعند
  نجد قسٌم منها ذو تأثیر سلبي واألخر ایجابي بمعنى آخر أنه كلما زادت هذه-) ٤(و)٣(و )٢(و
شارة  اإلمعامل وفقًا لنوع النجاز بنفس قیمة اإلمتغیرات في قیمها وحدة واحدة انخفض أو أرتفعال
عینة مثًال فأن تأثیر  الوركین لدى أحد أفراد ال،  فعند ارتفاع قیمة عرض) ١٩٨١،٣٩شربجي،( 

) ٢( معادلتین  رقم النحدار في اال یظهر لنا معاملانجاز وكم اإلذلك یظهر بشكل سلبي على
 یجب أن یكون أقل أتساعًا لكي -بحث الفي حدود عینة–وركین  الومن هنا فان عرض)  ٥( 

متفوقین  ال وقوع عینةرفضل وذلك وفقا لمعادلة أفضل متغیر ، وهذا ما یبر  األنجاز اإلى الیؤدي
، وهو أجابه ) ١( شكل  رقم الجانبي وكما في الشكل الوسطیة لشبكة الفئة الیسرى من الجهة الفي

 جانـبي فــي اـلــشكل اــلـ عـلى شبكةنـجازــ اــإلـمتفوقـین فـي مــستوىـ اـلــتساـؤـلـ حــولـ مـوقــع اـلـأـیـضًا عــن
 جسمیة فقد یكون تأثیر ذلك الربعة للقیاسات األمكونات التي رشحت عن الخرى األقیاساتال
 وسطیة لشبكة الفئة السلبیة من الجهة الالعب هنا في القیاس سلبیًا مما یحتم أن یكون موقعال
 س، وهذا ما یعكل معامالتها من خالةناتج التنبؤ ال في معادالتهجانبي وهذا ما نالحظ الشكلال

 جانبي  في معظم الشكل العراقیین على شبكة الالعبین المتفوقین من المتفوقین وغیر الموقع
مرشحه  اــلــجسمیة اــلــقیاساتــ اــلــعــتبارـ  مــساهــمة اــالـــوـعــلى ذــلــك یـجب أــنــ نــأخــذ بــنظر.. قیاساتــ اـلــ

جسمیة لــتحدیــد اــلــ  قیاساتــ اــلــإــذــ تــستخدمــ... مساهــمه ،ــ اــلــبناءــ فــضًال عــن نــوعــ هــذهــ اــلــلــلدخــولــ فــي
 بحث عــن اــلــكشافــین لــلمواــهــب اــلــریــاضي فــأـوـلــ مــا یــشغل تــفكیر اــلــنشاطــ اــلــفردــ لــنوعــ اــلــصالحــیة

 قیاسات العملیة هي الریاضي وأدواتهم في هذه المثمره والمبشرة بالتفوق الریاضیة الخاماتال
ي بأنه ، وهذا یعن) ١٩٩٧،٢٩٣فتاح وحسانین،  العبد( ریاضي  النشاط المناسبة لنوع الجسمیةال

ریاضیین وفق أسس وقواعد  ال أننا یجب أن نختار االریاضي التدریب الرغم من أهمیة العلى
علیا، ووفقًا لما أظهرته  المستویات الى الالزم للوصول الجهد والمال والوقت السلیمة تقلل من

انت أم سالبًة ك( نجاز اإل في تباینةمساهم الجسمیة ومعنویتها ونوع ال للقیاساتةمساهم النسب
متفوق  الجانبي، ولیس بالضرورة أن یكون للریاضي الشكل الفأننا یمكن أن نبني شبكات)  موجبه

 معیاریة المستویات المعیاري للشبكة وٕانما ربما یكون في حدود المستوى التفوق على النجاز اإلفي
 ع نتائجبحث قد خالفت جمی ال،وبذلك تكون نتائج هذا)  ع٠.٥± س( عـام  المتوسط القـل مناأل
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٢٣٤  

 متفوقین، وربما تأتي هذه الجانبي للمتفوقین وغیر الشكل الى إیجاد شبكة التي هدفت البحوثال
  ال یمنع من إتباع هذا-بناء  ال فیما یخص– إن ذلك  اال،ةعین النتائج وفق خصوصیة هذهال
  .جانبي لعینات أخرى الشكل السلوب عند إیجاد شبكةاأل

  )٨(جدول 
نجاز  اإل مؤثرة في مستوى الجسمیة الجانبي للقیاسات الشكل الات شبكةمحسوبة لمدی الالقیم

  طویل الللوثب

 القیاسات
  جسمیةال

  أكبر من
  ع٢+ س

  

  أكبر من
  ع+ س 

  أقل من
  ع٢+ س

  أكبر من
  ع٠.٥+س

  أقل من
  ع+ س 

  ع٠.٥±س 

  أقل من
  ع٠.٥-س

  اكبر من
   ع-س 

  أقل من
   ع-س 

  اكبر من
  ع٢-س

  أقل من
  ع٢ -س

 الوسط
  حسابيال

  نحرافاال 
  المعیاري

  وزن
  الجسم

٨١.٥٦٥ 
 فأكثر

٧٦.٣٥٥  
٨١.٥٦٥  

٧٣.٢٥٦  
٧٦.٣٥٥  

٦٨.١٤٥  
٧٣.٢٥٦  

٦٨.١٤٥  
٦٥.٥٤  

٦٥.٥٤  
٦٠.٣٣  

٦٠.٣٣  
  فأقل

٥.٢١  ٧٠.٧٥  

  طول
  الجسم

١٨٦.٨ 
 فأكثر

١٨٢.٣٦  
١٨٦.٨  

١٨٠.١٤  
١٨٢.٣٦  

١٧٥.٧  
١٨٠.١٤  

١٧٥.٧  
١٧٣.٤٨  

١٧٣.٤٨  
١٦٩.٠٤  

١٦٩.٠٤  
  فأقل

٤.٤٤  ١٧٧.٩٢  

  طول
  القدم

٣٠.٤٣ 
 فأكثر

٢٨.٧٧  
٣٠.٤٣  

٢٧.٩٤  
٢٨.٧٧  

٢٦.٢٨  
٢٧.٩٤  

٢٦.٢٨  
٢٥.٦٢  

٢٥.٦٢  
٢٣.٩٦  

٢٣.٩٦  
  فأقل

١.٦٦  ٢٧.١١  

 عرض
  وركینال

٣٥.٤٨ 
 فأكثر

٣٣.٤١  
٣٥.٤٨  

٣٢.٣٧  
٣٣.٤١  

٣٠.٣٠  
٣٢.٣٧  

٣٠.٣٠  
٢٩.٢٧  

٢٩.٢٧  
٢٧.٢  

٢٧.٢  
  فأقل

٢.٠٧  ٣١.٣٤  

  عرض
  الركبة

١٢.١٢ 
 فأكثر

١٠.٧٢  
١٢.١٢  

١٠.٠٢  
١٠.٧٢  

٨.٦٢  
١٠.٠٢  

٨.٦٢  
٧.٩٢  

٧.٩٢  
٦.٥٢  

٦.٥٢  
  فأقل

١.٤٠  ٩.٣٢  

 محیط
  صدرال

١٠٠.٢٤ 
١٠٤.٢٦ 

٩٦.٢٢  
١٠٠.٢٤  

٩٤.٢١  
٩٦.٢٢  

٩٠.١٩  
٩٤.٢١  

٩٠.١٩  
٨٨.١٨  

٨٨.١٨  
٨٤.١٦  

٨٤.١٦  
٨٠.١٤  

٤.٠٢  ٩٢.٢  

 ٨٧.٨٧  بطن المحیط
  فأكثر

٨٣.٩٣  
٨٧.٨٧  

٨١.١٥  
٨٣.٩٣  

٧٦.٦٧  
٨١.١٥  

٧٦.٦٧  
٧٤.٤٣  

٧٤.٤٣  
٦٩.٩٥  

٦٩.٩٥  
  فأقل

٤.٤٨  ٧٨.٩١  

  حیطم
  العضد

٣٢.٤٧ 
 فأكثر

٣٠.١٧  
٣٢.٤٧  

٢٩.٠٢  
٣٠.١٧  

٢٦.٧٢  
٢٩.٠٢  

٢٦.٧٢  
٢٥.٥٧  

٢٥.٥٧  
٢٣.٢٧  

٢٣.٢٧  
  فأقل

٢.٣  ٢٧.٨٧  

  محیط
  الفخذ

٥٩.٩٧ 
 فأكثر

٥٧.١٦  
٥٩.٩٧  

٥٥.٧٥٥  
٥٧.١٦  

٥٢.٩٤٥  
٥٥.٧٥٥  

٥٢.٩٤٥  
٥١.٥٤  

٥١.٥٤  
٤٨.٧٣  

٤٨.٧٣  
  فأقل

٥٤.٣٥  
  

٢.٨١  

  محیط
  ساق السمانة

٣٧.٠٦ 
 فأكثر

٣٥.٩٨  
٣٧.٠٦  

٣٥.٤٤  
٣٥.٩٨  

٣٤.٣٦  
٣٥.٤٤  

٣٤.٣٦  
٣٣.٨٢  

٣٣.٨٢  
٣٢.٧٤  

٣٢.٧٤  
  فأقل

١.٠٨  ٣٤.٩٠  

 سمك ثنیة
  ساعدال

١٠.٨٣ 
 فأكثر

٨.٨١  
١٠.٨٣  

٧.٨  
٨.٨١  

٥.٧٨  
٧.٨  

٥.٧٨  
٤.٧٧  

٤.٧٧  
٢.٧٥  

٢.٧٥  
  فأقل

٢.٠٢  ٦.٧٩  

سمك ثنیة 
  كتف اللوح

١١.٨٨ 

 فأكثر
٩.٩  

١١.٨٨  
٨.٩١  
٩.٩  

٦.٩٣  
٨.٩١  

٦.٩٣  
٥.٩٤  

٥.٩٤  
٣.٩٦  

٣.٩٦  
  قلفأ

١.٩٨  ٧.٩٢  

  ثنیة السمك
  الحرقفیة

١٠.٣٣ 
 فأكثر

٨.٨١  
١٠.٣٣  

٨.٠٥  
٨.٨١  

٦.٥٣  
٨.٠٥  

٦.٥٣  
٥.٧٧  

٥.٧٧  
٤.٢٥  

٤.٢٥  
  فأقل

٢.٩٦  ٧.٢٩  

    
  )١(شكل 
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٢٣٥  

  نجاز لالعبین اإل مؤثرة في الجسمیة الجانبي للقیاسات الشكل الشبكة
  طویل المتفوقین بالوثب الالمتفوقین وغیر

  
 القیاسات

  جسمیةال

  
  ینالمتفوق
  -س

 غیر
  متفوقینال

  -س

  أكبر من
  ع٢+ س

  

  أكبر من
  ع+ س 

  أقل من
  ع٢+ س

  أكبر من
  ع٠.٥+س

  أقل من
  ع+ س 

س 
  ع٠.٥±

  أقل من
  ع٠.٥-س

  اكبر من
   ع-س 

  أقل من
   ع-س 

  اكبر من
  ع٢-س

  أقل من
  ع٢ -س

    •   ♦       ٧٢.٨٨  ٦٤.٣٣  جسم الوزن

      •  ♦        ١٧٨.٨٨  ١٧٥  جسم الطول

    •    ♦        ٢٧.٤٧  ٢٥.٢٠  قدم الطول

عرض 
  لوركین

٣٢.٠٨  ٢٩.١٠        ♦    •    

  عرض
  الركبة

٩.٥٨  ٨.٥٣       ♦  •      

 محیط
      •  ♦        ٩٣.١١  ٨٩.٥  صدرال

 محیط
      •  ♦        ٨٠.١٠  ٧٥.٣٣  بطنال

 محیط
  عضدال

٢٨.٥  ٢٦        ♦ •     

  محیط
  الفخذ

٥٤.٠٢  ٥٥.٣٣         •♦   
      

محیط 
 سمانة

  ساقال
٣٤.٩٣  ٣٤.٨٣        •♦   

      

 سمك ثنیة
  ساعدلا

٧.١٦  ٥.٦٦       ♦ 
 •      

سمك ثنیة 
       ♦      •    ٦,٨٣   ١٠.٣٣  كتف اللوح

 ثنیة السمك
  حرقفیةال

٦.٨٨  ٥.٣٣       ♦ 
  •      

  متفوقون   ال•
 متفوقین  ال غیر♦
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٢٣٦  

  :االستنتاجات
جسم بنسبة  القدم بصورٍة معنویة عن مكونات أطوال الجسم وطول الساهم متغیري طول - 

 :تیة اآلتنبؤ الى معادلة التوصل الطویل وبناءًا علیه تم الوثبنجاز بال اإلفي مستوى) ٪٥١(
  قدم الطول) ٠.١٦٨-+ (جسم  الطول) ٠.٠١٨٦-+(١٣.٥٦٣=طویل  الوثب الاإلنجاز في

جسم  الركبة بصورٍة معنویة عن مكونات أعراض الوركین وعرض الساهم متغیري عرض - 
 تنبؤ الى معادلة التوصل العلیه تمطویل وبناءًا  النجاز بالوثب اإلفي مستوى)  ٪٦٠( بنسبة 

  :تیةاآل
  لركبه عرض ا) ٠.٠٩٩٣- (+وركین العرض) ٠.١٣١- +(١٠.٧٢٦=طویل الوثب الاإلنجاز في

فخذ  البطن ومحیط الصدر ومحیط العضد ومحیط الجسم ومحیط الساهمت متغیرات وزن - 
 في ) ٪٨٩( جسم ومحیطاته بنسبة  الساق بشكل مجتمع عن مكونات وزن الومحیط سمانة

 :تیة اآلتنبؤ الى معادلة التوصل الطویل وبناءًا علیه تم النجاز بالوثب اإلمستوى
 محیط)  ٠.١٦٨-+ ( جسم  الوزن)  ٠.٠٠٩٧- +( ٣.٧١٧=  طویل الوثب الاإلنجاز في

  +فخذ المحیط)  ٠.١٣٥+    ( بطن المحیط)  ٠.١٢٦-+( صدر المحیط)  ٠.١٣٧+( عضد ال
  ساق المحیط سمانة) ٠.٠٧٥٨-(
حرقفیة عن مكونات  الكتف وسمك ثنیة الساعد وسمك ثنیة لوح الرات سمك ثنیةساهمت متغی - 

 طویــل وـبــناءــاًـ عــلیه تــم اـلــنــجازــ بـالــوثــب اــإلـفــي مـستوىــ)  ٪ــ٦٠( جلدیـة بــنسبة  اــلــثنایـا اـلــسمك
  :تیة اآلتنبؤ الى معادلة التوصلال

سمك )  ٠.١٤٠-+ ( ساعد  السمك ثنیة)  ٠.٠٣٢٣٤+( ٥.١٩٤= طویل  الوثب الاإلنجاز في
  حرقفیة  الثنیة السمك) ٠.١٨٨+ (كتف  الة لوحثنی
  وركین وقد ساهم بنسبة النجاز هو عرض اإلمتغیرات تأثیرًا في مستوى الأن أفضل - 

 تنبؤ الـى معادلة التوصل الطویل وبناءًا علیه تم النجاز بالوثب اإلفي مستوى)  ٪٥٣ ( 
  :تیةاآل

  ینورك العرض) ٠.١٦٦- + (١٠.٨٩٩= طویل  الوثب النجاز فياإل 
تي أظهرت نسب مساهمه عالیة  الجسمیة الجانبي للقیاسات الشكل التم تصمیم مدیات شبكة - 

  . عراقیین المقدمة الطویل لالعبي فرق الوثب النجاز في اإلومعنویة في مستوى
 متفوقین انحرافات أدنا من متوسط قیاسات الجانبي لالعبین الشكل الأظهر منحنى شبكة - 

قدم  الجسم وطول القیاسات وبشكل خاص طول العراقیین في أغلب العامه لالعبین الشبكةال
 .بطن  الوركین ومحیط الومحیط

ى  المتفوقین یعود الجانبي لالعبین الشكل المتوسط لشبكة الدنى من األنحرافات االإن ظهور - 
 .نجاز اإلسلبي على التأثیر الى المتغیرات یودي الإن زیادة قیم هذه
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  :التوصیات 
 عملیة الیها كوسیلة لتقویم وتوجیه التوصل التي تم التنبؤ العتبار معادالتاال  األخذ بنظر - 

  . عراقیین  النتدریبیة لالعبیال
 وثب الیها في عملیة انتقاء العبي التوصل التي تم التنبؤ العتبار معادالت االاألخذ بنظر - 

 .جدد الطویلال

 عراقیین في الالعبین الن منمتفوقی الجانبي للمتفوقین وغیر الشكل الیجب مالحظة شبكة - 
شبكه  الجسمیة على القیاسات الناتج في مواقع بعض الخلل الطویل ومحاولة معالجة الوثبال
 . 

 مختارة في مستوى المتغیرات الجانبي یجب مراعاة مدى مساهمة الشكل العند إیجاد شبكة - 
 .تقویم الشبكة وذلك لزیادة فاعلیة التي تصمم لها النجاز للعینةاإل

جسمیة عن  القیاسات المعدة على أساس استقالل الجانبي الشكل النظر في شبكات العادةإ - 
 . تي سبق إجرائها الدراسات النجاز في اإلمستوى

 . خرى األفعالیات البحث على الضرورة إعادة إجراءات - 
  

  :المصادر 
 ریاضیة، دار التربیة الاالختبارات والقیاس والتقویم في): ١٩٩٩( مجید الإبراهیم، مروان عبد - 

 .قاهرة العربي، الفكرال

 عربي، الفكر الریاضي، دار التدریب الأسس ونظریات): ١٩٩٩( بسطویسي، احمد بسطویسي - 
  .قاهرةال

 حصائیة في بحوث اإلتطبیقات ال): ١٩٩٩( التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حسن محمد - 
 .موصل الكتب للطباعة والنشر،جامعة ال،دار٢ریاضیة، ط التربیةال

: ١٩٩٥( انــین،ــ مــحمد صبحي حــس -  ــلــ) ــلــتقویــم فــي ا ــقیاســ ـوـا ــتربــیة اــل ــل بدنــیة ـوـاــلــریــاضیة،  ا
  قاهرة  العربي، الفكر ال،دار٣،ط٢ج

جسمیة  القیاسات الفي بعض)  البروفیل(جانبي  الشكل التصمیم): ١٩٩٧(حسن، دالل علي  - 
علمیة  المجلة السلة، بحث منشور في المتمیزات في كرة الوالفسیولوجیة والعقلیة لالعبات

 ریاضیة للبنات، جامعة التربیة الثاني عشر، كلیة العدد البدنیة والریاضیة، التربیة اللبحوث
 .سكندریةاإل

 جانبي لبعض الشكل النموذجیة لشبكة المعدالت التحدید):  ١٩٩١(  حسن، محروسة علي - 
 فيشیش بالمبارزة،بحث منشور  العالي لالعبي سالح المستوى الجسمیة لتحقیق القیاساتال
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٢٣٨  

ول، دراسات  األعدد الثالث عشر، المجلد البدنیة والریاضیة، التربیة العلمیة لبحوث المجلةال
 .سكندریة اإلوبحوث، جامعة حلوان،

  دــاــرنریــاضیی اــلــمجالــ اــلــاــلــقیاســ فــي): ١٩٨٤(  خــاطــر،ــ مــحمد أــحــمد ـوـأــلــبیك،ــ عــلي فــهمي - 
 .قاهرة المعارف،ال

 جسمیة كدالة للتنبؤ بالقوة القیاساتل ا): ١٩٩٧( الخیاط،ضیاء قاسم و عالوي، ثیالم یونس - 
سابع،  العدد الریاضیة، الرافدین للعلوم الید، بحث منشور، مجلة النفجاریة لالعبي كرةاال

 .موصل الجامعة

 دترجمة زیا( صحیة،  العلوم الحیوي أساس للتحلیل في الحصاء اإل): ١٩٨٥( دانیال، واین  - 
 . موصل ال، مطابع جامعة) اهللارشاد عبد

 كتب للطباعة والنشر، النحدار، دار االى تحلیل المدخل ال): ١٩٨٧( ، خاشع محمودالراوي - 
 .موصلال

 عربي، الفكر ال،دار١جسمیة،ط القیاسات الالمرجع في):١٩٩٧(دین  ال رضوان، محمد نصر - 
 .قاهرةال

كتب للطباعة،  المتعدد،دار الخطي الاالنحدار): ١٩٨١( رزاق محمد صالح ال،عبديشربج - 
 .  موصل  الجامعة

جانبي وتحدید مدیاته وفقًا  الشكل التصمیم): ٢٠٠٢(  یاسین اهللالطائي،احمد إسماعیل عبد - 
بــ اــلــرمــي ـوـاــلــقذفــ فــي اــلــجسمي لــالعــبي فــعالــیاتــ اــلــلــلبناءــ قوىــ،ــ ـرـسالــة مــاجــستیر غــیر  اــلــعا

 .موصل الریاضیة، جامعة التربیة المنشورة، كلیة

 ریاضة وطرق الوجیا ومورفولوجیافسیول)١٩٩٧(عال وحسانین،محمد صبحي  الفتاح،أبو العبد - 
 .قاهرة العربي، الفكر ال، دار١قیاس للتقویم، طال

 كتاب للنشر، ال، مركز١ریاضي، ط النفس المدخل في علم):  ١٩٩٨( عالوي، محمد حسن  - 
 .قاهرةال

 ریاضیة وعـلم التربیة الالقیاس في): ٢٠٠٠( عالوي، محمد حسن ورضوان، محمد نصر - 
 .قاهرة العربي، الفكر ال، دار٣ریاضي، ط النفسال

رقــمي  اــلــنــجازــ اــإلــدالــالــتــ لــمستوىــ اــلــنسبي لــبعض اــلــاــإلــسهامــ): ٢٠٠٠( عــمر،ــ عــمر شكريــ - 
بدنــیة  اــلــعربــیة لــلتربــیة اــلــمجلة اــلــ،ــ١٩ مــ،ــاــلــعددــ ١٠٠،٢٠٠قصیرةــ  اــلــمسافــاتــ اــلــلــسباحــي

 . سكندریة اإلریاضیة للبنات، جامعة التربیة الوالریاضیة، كلیة

ممیز  الجسمیة والنمط المواصفات الدراسة لتحدید بعض): ١٩٨٣( فتاح العنان، محمود عبد - 
 بدنیة والریاضیة، جامعة حلوان التربیة العلمي لبحوث ودراسات المؤتمر المسافات، اللسباحي

  . قاهرةال
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٢٣٩  

 حركیة القدرات التنبؤ بمستوى ال): ١٩٩٠( قالدة، بیاتریس روفائیل والشاذلي، ماجدة صالح  - 
 بدنــیة ـوـاــلـــقیاسات اــلــصفاتــ اـــلــضمارــ بــمعلومــیة بــعضمیداــنـــ ـوـاــلــم اــلــساسیة لــمسابــقاتــاــألــ
 ول، األعلمي المؤتمر العربیة، البدنیة بجمهوریة مصر اللیاقة النثروبومتریة لمنتخب فریقاال
 زقازیق، كلیة المعاصرة، جامعة المشكالت الریاضیة في حل التربیة الول، دور األمجلدال
 .مصر. ریاضیة للبنات التربیةال

 جسمي وشبكة النمط ال): ٢٠٠٠( سنین وأبو یوسف، محمد حازم محمدألنموري، عادل ح - 
 ، بحث منشور فـي) دراسة مقارنـة( ماء القومـي في كرة المستوى الجانبي لالعـبي الشكلال
 سكندریة  اإلریاضیة للبنات، جامعة التربیة البدنیة والریاضة، كلیة العلمیة للتربیة المجلةال
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