
  مقدمة واألهمیةال
الشك في أن تحقیق المستوى الریاضي العالي یتطلب التحـضیر المناسـب والطویـل األمـد 
من خالل االرتقاء بمستوى المحددات األساسـیة، علـى إن مـستوى االرتقـاء والتطـور یتفـاوت نـسبیًا 

ة لهـــذه مـــن محـــدد آلخر،بـــل أن التبـــاین النـــسبي لالرتقـــاء والتطـــور یظهـــر بـــین المكونـــات األساســـی
المحــــددات، وخیــــر مثــــال علــــى ذلــــك هــــو القیاســــات الجــــسمیة فــــالتحكم والــــضبط ألوزان الالعبــــین 

  إال أنه یختلف إذا تكلمنا عن أطـوال الجـسم  ،ومحیطاتهم أمٌر وارٌد جدًا نظرًا لتأثر ذلك بالتدریب
 الحالــةه وفــي هــذ ،)١٩٨٦،٣٧عبــد الفتــاح وروبــي،(نظــرًا للــدور الــذي تلعبــه الوراثــة بــشكٍل كبیــر 

 ، على حده كل فعالیة ریاضیه تكلمنا عن مایلعب االنتقاء المسبق لالعبین دورًا كبیراً وواضحا إذا
والجمناســــتك لعبــــة ، التــــي تختلــــف وفقــــًا الخــــتالف األداء ومتطلباتههإذ إن كــــل منهــــا لــــه مواصــــفات

ـــدیها الالعـــب ـــه مـــن خـــالل المقاومـــة المـــستمرة التـــي یب ـــع بخـــصوصیة معین ـــه  بریاضـــیه تتمت تكوین
وتلعب ،فــي التغلــب علــى الجاذبیــة األرضــیة ووزن الجــسم وقــصوره الــذاتي)القــوة العــضلیة(العــضلي 

  ممــا یــستدعياألختیاریــهو فــي أداء الكثیــر مــن الحركــات اإلجباریــة  بیرـالعــتالت والروافــع الــدور الكــ
مـــــة  الممارســـــة المنتظأن خـــــصوصیة معینـــــة، علـــــى ات تكـــــون القیاســـــات الجـــــسمیة لالعبـــــین ذأن
 للوصـول  مظهـرًا خارجیـًا ممیـزًا یعـد أحـد األسـسبالالعـكـسب ت المتواصـلة العضلیة النقباضاتوا

 ومـن حیـث ، من حیـث األهمیـة ا في عوامله القیاسات ألجسمیهختلفتوقد ،  المستویات العلیاإلى
 للقیاسـات ألعـاملي العدیـد مـن دراسـات التحلیـل أوضـحتوعلـى هـذا األسـاس  ، العامـل نفـسهكوینت

 التداخل الحاصل في مكوناتها األساسیة من أطـوال فضال عن التباین في أهمیة العوامل الجسمیة
   الجلدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلثنایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اومحیطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك 

هــــذا فــــضًال عــــن الحــــصول علــــى بعــــض ،)٢٠٠٤الطــــائي ( )٢٠٠٢دزه یــــي () ٢٠٠٢الجنــــابي (
 القیاســـات الجـــسمیة  مـــن هنـــا تبـــرز أهمیـــة تنـــاول،العوامـــل التـــي تعكـــس خـــصوصیة تلـــك الفعالیـــة

 المنتظمــة بدراســة مــستقلة قــد تعــود بالفائــدة العلمیــة علــى ةللممارســلالعبــي الجمناســتك الخاضــعین 
 حـــد علـــم الباحـــث ال توجـــد دراســـة فـــي العـــراق علـــى أقـــل تقـــدیر تناولـــت ىلـــخاصـــًة وع،هـــذه اللعبة

                                                .موضوع القیاسات الجسمیة لالعبي الجمناستك بدراسة عاملیة

  مشكلة البحث
 سـات الجـسمیة فـي ریاضـة الجمناســتكالمـا أظهرتـه أهمیـة البحـث مـن دور بـارز للقی   نظـرا

 المظهـر الخـارجي   والتمیـز فـيمن الخصوصیةً   یفرضان نوعاالمنتظم  والتدریبالممارسةوبما أن 
البنــاء  حــول التــساؤلكلة البحــث فــي لالعبــي الجمناســتك عــن غیــره مــن األلعــاب لــذلك تتحــدد مــش

 .ظهورهاالتدریب الریاضي التخصصي في   والعوامل التي یسهم لهذه القیاسات البسیطألعاملي
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  أهداف البحث
  . البسیط للقیاسات الجسمیة لالعبي الجمناستكألعاملي البناء تحدید - 

یاسات  للق مؤشراتكونتتحدید مجموعة مقاییس مختصره تمثل العوامل ألمستخلصه ، - 
  .الجسمیة لالعبي الجمناستك

  مجاالت البحث
  . الجمناستك النخبة في العراقوالعب :المجال البشري - 

  .٢٠٠٤ /٧ / ٨ ولغایة  ٢٠٠٤  / ٧ /  ١المدة من   :المجال الزماني - 

  . بغداد والموصل محافظتيفي للجمناستك  التدریبیة  المراكزقاعات :المجال المكاني - 

  بهةوالمشاالدراسات النظریة 
  القیاسات الجسمیة

   :مجموعات رئیسة  خمسإلى یمكن أن تصنف القیاسات الجسمیة وفق أبعاد معینه 

  وزن الجسم - 

 األطوال - 

 )األعراض(األتساعات  - 

 المحیطات - 

  )٣١-١٩٩٧،٣٠رضوان،                                (الجلدیةسمك الثنایا  - 

 الحــصول علــى البیانــات الكمیــة یمكــن الفنیــة لتنفیــذ القیاســات الجــسمیة و الناحیــة إنعلــى 
 علیهـا عـن واالسـتدالل التي یمكن تحدید مواقعها التشریحیةالتعرف علیها من خالل معرفة النقاط 

حـدود ،الجلدیة االنثنـاءات، على سطح الجسم الخارجيالغائرة المناطق أویة مطریق البروزات العظ
  ( مثــل فــوق الجلــدالبــارزةعض المنــاطق ب، بالــشعرالمغطــاةاألجــزاء أو النقــاط أو بعــض المنــاطق 

  ).٩١-٨٩ ،١٩٩٦،وألبیكخاطر  ()حلمات الثدي

  
  القیاسات الجسمیة في الجمناستك
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لتناسق  فـي قـیاسات تتمیز رـیاضة اـلجمناستك لذيـ یتطلب اـ لفني،ـ األـمر اـ لتعقید اـ  بـالصعوبـة واـ
. واصفات الجسمیةالعالقة الواضحة بین المالجسم، فالمستوى العالي ال یتحقق إال من خالل 

ویـفضل أـنـ یـكونـ الـعـب اـلجمناستك مـتوسط اـلـقامـة مـع قـلة اـلـوزنـ مـع وـجـودـ كـتلة عـضلیة فـي 
، وقد أظهرت العدید من الدراسات العالقة بین ) ١٩٣-١٩٢،  ١٩٨٩مجید ،( منطقة الكتفین

  ).١٩٨٤عباس ) (١٩٩٠أسي ( بعض القیاسات الجسمیة واألداء على أجهزة الجمناستك

  ابههألمشالدراسات 
 وأهم القیاسات األولیةدراسة بهدف تحدید العوامل   ) ٢٠٠٢مظفر أنور دزه یي  ( أجرى - 

 خمسة ونالعب یمثل)  ٦٠( على عینه قوامها ،الشمالیة  للمنطقةالجسمیة لالعبي كرة الید 
٢( فــیما تــكونــت مــتغیراــتــ اــلــبحث مــن،ــأــنــدیــه جــسمیًا یــمثلونــ اــألــطــواــلــ ـوـاــلــمحیطات    قــیاسا) ٣

 أربعة عوامل إلى فضًال عن وزن الجسم وقد تم التوصل ، الجلدیةا واألعراض وسمك الثنای
 فیما تم ترشیح ،) ،األطوال الخاصةألمركبهأطوال الجسم ،الوزن الدهني،والوزن العضلي( هي 

كمؤشرات   ) وطول الكف،ومحیط الفخذ وطول الجسم، خلف لوح الكتفالجلدیة  الثنیةسمك ( 
  .الید للقیاسات الجسمیة لالعبي كرة

لجنابـي   ( أجـرى -  لمنعم أـحمد جـاسم اـ لبناءـ ألـعامـلي درـاـسة بهدفـ  )  مـ٢٠٠٢عـبد اـ  تحدیـد اـ
) ٤٠٠(  على عینه قوامها ،البسیط وأهم قیاسات البناء الجسمي لالعبي كرة القدم في العراق

ـــلعب ـــل ـــمثلونـــ مـــختلف خـــطوطـــ ا ـــبحث عـــلى ،ـــالـــعـــب ی ـــل ـــتـــ ا ٢(  فـــیما تـــضمنت مـــتغیرا ٦ (
طات واألعراض وسمك الثنایا الجلدیة ووزن الجسم  تشمل على األطوال والمحی،"جسمیا"قیاسا

طول الجسم ( وقد تم التوصل إلى خمسة عوامل هي ،عن قیاسات التكوین الجسمي"  فضال
، ) األعراض ألجسمیه،محیطات الجسم،سمك الثنایا الجلدیة،مؤشرات التكوین الجسمي، ووزنه

 اـــلـــجلدیـــة أـــسفل لـــوح سمك اـــلـــثنیة،ـــأـــلـــنسبه اـــلـــمئویـــة لـــلدهـــونـــ،ـــطـــولـــ اـــلـــجسم( فـــیما تـــم تـــرشیح 
عــبي كــرةــ اــلــقدمــ فــي  كــمؤشراــتــ لــلبناءــ اــلــجسمي لــال) أــلــركــبهـوـعــرضــ ،ــ مــحیط اــلــصدرــ،ــاــلــكتف
   .العراق

  
  
  
  

   البحثإجراءات
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  المنهج  

   بأالسلوب األرتباطيألوصفيتم استخدام المنهج 
  ألعینه

المـسجلون    لـدى ، في العراقألمتقدمهالعب یمثلون المستویات ) ١٨( من ألعینهتكونت 
   . العراقي المركزي للجمناستكاإلتحاد

  وسائل جمع البیانات

 الجلدیـــة وأعـــراض ومحیطـــات وســـمك الثنایـــا أطـــوال مـــن ألجـــسمیهتـــم اســـتخدام القیاســـات 
 ومـــن أجـــل تحدیـــد هـــذه القیاســـات تمـــت مراجعـــة العدیـــد مـــن المـــصادر ،عـــن وزن الجـــسم" فـــضال

) ١٤٧-٣٦ ،١٩٩٦،حــــــــــــــــــسانین) (١٦٨-١٤٤ ،١٩٩٩ ،إبــــــــــــــــــراهیم (ألــــــــــــــــــسابقهوالدراســــــــــــــــــات 
وعلـــى  ، )٥٦-١٩٩٨،٥٠ ،عـــالوي وأســـي ()١٩٩٠،٤٩،أســـي() ٢٠٩ -٧٦ ،١٩٩٧،رضـــوان(

  : یأتيرشح الباحث منها ما،ألجسمیههذا األساس تم حصر العدید من القیاسات 

  .عن مدى الكف" أربعة قیاسات ألطوال الجسم فضال - 

 .عن عمق الصدر" أربعة قیاسات ألعراض الجسم فضال - 

 .یطات الجسمستة قیاسات لمح - 

 .الجلدیةأربعة قیاسات لسمك الثنایا  - 

 .وزن الجسم - 

لمــا "  وقــد  تــم القیــاس وفقــا،ألعــاملي للتحلیــل إخــضاعها تــم ،"جــسمیا" قیاســا) ٢١(لتمثــل 
  ) ١٧٤-١٧١،١٩٩٩ ،إبـــــــــــــــــــــــــــــــراهیم()٢١٠-١٩٩٧،٧٣رضـــــــــــــــــــــــــــــــوان، (إلیـــــــــــــــــــــــــــــــهأشـــــــــــــــــــــــــــــــار 

  ).٥٩-١٩٩٦،٥١،حسانین()١٠٧-٩١، ١٩٩٦ ،وألبیكخاطر (
  سیر التجربة

وقـد حـرص  ،صباحًا مـن قبـل الباحـث) ١١-٩(ذ القیاسات الجسمیة لالعبین مابین الساعة أختم 
یكون الالعبون بمستوى ال تتعرض العینة ألي جهد بدني قبل أجراء عملیة القیاس ، وأن على أن 
عــالي مــن خــالل التأكــد مــن مــشاركة هــذه العینــة فــي بطولــة القطــر المتزامنــة وفتــرة أجــراء تــدریبي 
  .البحث 

  

  اإلحصائیةالمعالجات 
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  :أآلتیه  وتضمنت الوسائل 

  .الوسط الحسابي - 

  . المعیارياالنحراف - 

  .المنوال - 

   .االلتواءمعامل  - 

  .االرتباطات لبناء مصفوفة  البسیطاالرتباطمعامل  - 

  . التدویر المتعامدوباستخدام بطریقة المكونات األساسیة ألعامليالتحلیل  - 

 .ألمستخلصهتحدید عدد العوامل  لH.KAISER  محك هنري كایزر استخدام - 

  ).  spss(يحصائیة باستخدام البرنامج اإلحصائ المعالجات اإل هذهأجریتوقد 

ـــــشبعات علـــــى العوامـــــل ألمعیاریـــــهحـــــساب األخطـــــاء  -  ـــــصه للت  ألداللـــــه وحـــــساب ،ألمستخل
 .)BURT –BANKSبانكس  بیرت و( معادلة باستخداماألحصائیه 

(whiting,1975,151-152) 

  

  ث ومناقشتهانتائج البح

ــــ النتــــائج تتــــضمن  واســــتخالص ألجــــسمیه للقیاســــات ألعــــاملي بخطــــوات البنــــاء قمــــا یتعل
  :المؤشرات لالعبي الجمناستك المتقدمین وكما یأتي

  الوصف اإلحصائي
 المعیــــاري ومعامــــل االلتــــواء للقیاســــات واالنحــــرافحــــساب المتوســــط الحــــسابي ویتــــضمن 

 جمیـــع قـــیم معامـــل إنوالمالحـــظ ،)١ ( رقـــمجـــدول فـــي المبـــین  للتحلیـــل وكمـــاالخاضـــعة ألجـــسمیه
    قریبــه مــن االعتــدالألمــستخدمه قیاســات المتغیــرات إن،وهــذا یــدل علــى )٣±(تتــراوح بــین االلتــواء 

  . )١٥١ ،٢٠٠٠ ،عالوي ورضوان(

  التحلیل ألعاملي من الدرجة األولى
 ،)٢جـــدول ( Correlation Matrix حـــساب مـــصفوفة االرتباطـــات البینیـــة ،ویتـــضمن

ي حــساب اســتخدمت فــوقــد  ،)٤٠٨ ،١٩٨٩،منــسي(وهــي ألخطــوه التــي یبــدأ بهــا التحلیــل ألعــاملي 
ــــاط البــــسیط إذ  ــــة االرتب ــــاطمعامــــل ) ٢١٠(االرتباطــــاتتــــضمنت مــــصفوفة االرتباطــــات معادل    ارتب
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ارتبـــــاط ســـــالب،وبلغ عـــــدد ) ٣٦(ارتبـــــاط موجـــــب،و )١٧٤(منهـــــا  )ألقطریـــــهلـــــم تحـــــسب الخالیـــــا (
 )٢٦(، و)٠.٠١≤(مــــستوى ارتباطــــًا معنویــــًا عنــــد)٤٤(،منهــــا ارتباطاً ) ٧٠ (المعنویــــة االرتباطــــات

بوجــود عوامــل  هنــاك تجمعــات تنبــئ إن، وممــا یتقــدم نجــد  )٠.٠٥≤(مــستوى  ارتباطــًا معنویــًا عنــد
     . للتوصل إلیها وتحدیدها بشكل دقیقألعاملي التحلیل إلى االنتقال تستوجب مستقلة

   للتحلیل ألعاملياألوليالحل 
 اســـتخدام طریقـــة المكونـــات االساســـیه و محـــك هنـــري كـــایزر الـــذي یوقـــف اســـتخالص تـــم

  ).١٥٠، ١٩٨٠فرج، (العوامل التي یقل جذرها الكامن عن الواحد الصحیح

نجد أن هنـاك خمـسة عوامـل تجـاوزت قـیم جـذورها الكامنـة الواحـد الـصحیح ) ٣ ( رقمومن الجدول
  .  من قیم التباین المتجمع) ٨٢.٩٤(یمته وبلغ مجموع قیم الجذور الكامنة للعوامل ما ق

 وألجـل الحـصول علـى ،)٤( رقـمفـي الجـدولمبین وقد نتج عن التحلیـل خمـسة عوامـل كمـا
أقــرب الحلــول للبنــاء ألعــاملي البــسیط لجــأ الباحــث إلــى عملیــة التــدویر وذلــك ألنــه یزیــل الغمــوض 

  .)٢٥٠، ١٩٨٠فرج، (الذي یصاحب التحلیل األول 
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  )١(  رقمالجدول

   لمتغیرات البحثاإلحصائيالوصف یبین 

م رق
وحدة   المتغیرات  المتغیر

  القیاس
الوسط 
االنحراف   المنوال  الحسابي

  المعیاري
معامل 
  االلتواء

  ٠.٧٤-   ٦.٢٣  ١٦٦  ١٦١.٣٩  سم  طول الجسم  ١
  ٠.٤٥-   ٣.١٩  ٧٥  ٧٣.٥٦  سم  طول الذراع  ٢
  ٠.٢٣  ٠.٩٦  ١٩  ١٩.٢٢  سم  طول الكف  ٣
  ٠.٦٥  ١.١٣  ٢٢  ٢٢.٧٤  سم  مدى الكف  ٤
  ٠.٥٨-   ٠.٨٩  ٢٦.٤٠  ٢٥.٨٨  سم  طول القدم  ٥
  ٠.٠٥  ٠.٧١  ١٠.٢٠  ١٠.٢٤  سم  عرض القدم  ٦
  ٠.١٥-   ٢.١١  ٤١.١٠  ٤٠.٧٨  سم  عرض الكتفین  ٧
  ٠.١٥  ٢.٧٥  ٣٣.٢٠  ٣٢.٧٨  سم  عرض الصدر  ٨
  ٠.٠٦  ١.٧٦  ٢٩.٦٠  ٢٩.٧١  سم  عرض الوركین  ٩
  ٠.٧٨  ١.٤٢  ١٨.٧٠  ١٩.٨١  سم  عمق الصدر  ١٠
  ١.٣٣  ٧.٧٨  ٨٢.٤٠  ٩٢.٧٥  سم  لصدرمحیط ا  ١١
  ٠.٩٥  ٤.٩١  ٦٧  ٧١.٧١  سم  محیط البطن  ١٢
  ٠.٧٥  ٤.٥١  ٧٨.٥٠  ٨١.٨٩  سم  محیط الوركین  ١٣
  ٠.٦٥-   ٣.١٤  ٣٢.٨٠  ٣٠.٧٥  سم  محیط العضد  ١٤
  ٠.٨١-   ٢.٢٣  ٣٦  ٣٤.١٨  سم  محیط الساق  ١٥
  ٠.٥٤-   ٥.١٤  ٥٢.٣٠  ٤٩.٥٠  سم  محیط الفخذ  ١٦
  ١.١٢  ٨.٩٣  ٥٠  ٦٠.٠٨  كغم  الوزن  ١٧
  ٠.١٠  ٠.٤٨  ٢  ٢.٠٥  ملم   خلف العضدةثنیال  ١٨
  ٠.٩٥  ١.٠٥  ٢  ٣  ملم   لوح الكتفثنیة  ١٩
  ٠.١٤  ١.٢١  ٣  ٣.١٧  ملم   الحرقفیهالثنیة  ٢٠
  ٠.٨٦  ٠.٣٨  ٢  ٢.٣٣  ملم   سمانة الساقثنیة  ٢١
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   )٢( رقم الجدول 
 مصفوفة االرتباطات البینیة بین المتغیراتیبین 

  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المتغیرات
٢٥١  ٠٦٧  ١٦٤-   ٢٥٨-   ٧٥٨  ٦٠٢  ٥٦٤  ٧٢١  ٦٦٠  ٣١٤  ٦٠٩  ٥١٤  ٦٦٤  ٦٣٨  ٧٤٦  ١٤٣  ٤٦٨  ٣٩٩  ٥٩٣  ٢٨٩  ١  ١  
٠٦٤-   ١١١  ٢٢٣-   ٣٢٤-   ٢٤٩  ٢٨٧  ٢٥٩  ٣٣٢  ٠٩٠  ٠٥١-   ٣٦١  ٣٤١  ٢٨٠  ٤٥١  ٥٠٠  ٠٧٧  ٢٠٥  ٠٩٢  ١٤٠  ١    ٢  
٤٨٤  ٤٠٨  ١٨٤  ٠٩٥-   ٦٠٥  ٣٢١  ٣٩٤  ٤٢١  ٣٩١  ٥٠٢  ٤٥١  ٤٢١  ٥٠٩  ٥١٠  ٥٥٤  ٣٧٧  ٧٢٨  ٨٥٣  ١      ٣  
٢٨٥  ٣٢٩  ٢٦٩  ١٢٠-   ٤٢٧  ٢٢٨  ٢٦٩  ٢٦٦  ٣٩١  ٣٨٢  ٢٨٢  ١٥٩  ٤٩٣  ٤٢٧  ٤٠٠  ٤٥١  ٦٤٥  ١        ٤  
٤٠٨  ٢٦٨  ٢٤٠-   ٣٧٣-   ٥٢٠  ١١٧  ٣٦١  ٢٩٦  ١٩٢  ٤٩٨  ٤٠٧  ٤٠١  ٣٩١  ٥٦٠  ٥٧٢  ٦٠٠  ١          ٥  
١٧٤  ٢٨٩-   ٢١٣-   ٥٥١-   ٢٤١  ٠٣١  ٠٠٠  ١٥٣  ٠٣٠-   ٤٠٨  ١٢٤  ٣٤٩  ٠٢٥-   ١١٢  ٢٩٥  ١            ٦  
٢٥٧  ١٨٤  ١٧٤-   ٤٢٠-   ٧٧٦  ٣٣٤  ٧٣٦  ٧٨٨  ٤٨١  ٤٩٣  ٧٤٩  ٤٧٩  ٥٦٨  ٧٧٨  ١              ٧  
٢٦٢  ٤٥٧  ٢٥٦-   ٣١٩-   ٨٦٥  ٢٥٧  ٨٦٣  ٨١١  ٦٢٩  ٥٧٣  ٨٩٧  ٥٢٩  ٨٢٨  ١                ٨  
١٧٤  ٥٨٠  ٠١١-   ٣٢٤-   ٨٣٧  ٤٧١  ٨٠١  ٧٣٥  ٨٠٥  ٣٥٤  ٧٩١  ٤٧٠  ١                  ٩  

١٢٥  ١٥٢  ٣٢٥-   ٠٩٥-   ٦٦٣  ٣٨١  ٤٧٨  ٧١٦  ٣٤٥  ٤٣٠  ٧١٤  ١                    ١٠  
١١٤  ٣٧٠  ٣٠٣-   ١٢٠-   ٩١١  ٢٢٦  ٩١٥  ٩١٦  ٧١٧  ٦٥٧  ١                      ١١  
٢٠٧  ١٠٦  ٢٠٥-   ٣٧٣-   ٦٢١  ٠٧٥-   ٦٣٠  ٥٦٠  ٤٩٤  ١                        ١٢  
٠٧٨-   ٢١٩  ٠٨٩-   ٥٥١-   ٧١٥  ٢٢٢  ٦٨٥  ٦٨٢  ١                          ١٣  
٠٩٩  ١٨٥  ٢٠١-   ٤٢٠-   ٨٩٣  ٤٦٤  ٨٣٤  ١                            ١٤  
٢٠٤  ٤٦٤  ١٤٥-   ٣١٩-   ٨٩٧  ٢٦٨  ١                              ١٥  
٢٧٩  ١٢٠  ١٧١  ٦٠٠  ٤٠٣  ١                                ١٦  
٣٢٩  ٣٩٣  ١٢٥-   ٢٢٣-   ١                                  ١٧  
٢٩٢  ٥٣٧  ٦٩٣  ١                                    ١٨  
٣٦٣  ٤٤٧  ١                                      ١٩  
٥٠٦  ١                                        ٢٠  
١                                          ٢١  

              أهملت ألمرتبه ألعشریه للسهولة٠.٠٥≤معنوي عند مستوى  )٠.٤٦٨  (     ٠.٠١≤معنوي عند مستوى  )٠.٥٩٠(
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  )٣( رقم الجدول

  الجذور الكامنة ونسب التباین والتباین المتجمع للعواملیبین 

  التباین المتجمع  نسبة التباین  قیم الجذور الكامنة  العوامل
٤٥.٥٢٢  ٤٥.٥٢٢  ٩.٥٦  ١  
٥٩.٥٦٥  ١٤.٠٤٣  ٢.٩٤٩  ٢  
٧٠.٧٣١  ١١.١٦٦  ٢.٣٤٥  ٣  
٧٧.٥٨١  ٦.٨٥  ١.٤٤  ٤  
٨٣.٩٤  ٥.٣٦  ١.١٢٦  ٥  
٨٧.٧٠  ٤.٤٩٣  ٠.٩٤٣  ٦  
٩٠.٧٥٨  ٣.٠٥٨  ٠.٦٤٢  ٧  
٩٣.٥٤٧  ٢.٧٩٠  ٠.٥٨٦  ٨  
٩٥.٥٦  ٢.٠١٣  ٠.٤٢٣  ٩  
٩٧.١٠٨  ١.٥٤٨  ٠.٣٢٥  ١٠  
٩٨.٢٨٥  ١.١٧٧  ٠.٢٤٧  ١١  
٩٩.٠٣٦  ٠.٧٥١  ٠.١٥٨  ١٢  
٩٩.٣٠٥  ٠.٢٦٩  ٠.٠٥٦٦  ١٣  
٩٩.٥٣٩  ٠.٢٣٤  ٠.٠٤٩٢  ١٤  
٩٩.٧١٩  ٠.١٨  ٠.٠٣٧٨  ١٥  
٩٩.٨١٩  ٠.١٠٠  ٠.٠٢١٠  ١٦  
٩٩.٩١٦  ٠.٠٩٧  ٠.٠٢٠٣  ١٧  
٩٩.٩٥٨  ٠.٠٤٢  ٠.٠٠٩  ١٨  
٩٩.٩٨٢  ٠.٠٢٤  ٠.٠٠٥٢  ١٩  
٩٩.٩٩٢  ٠.٠١  ٠.٠٠٢٣  ٢٠  
١٠٠  ٠.٠٠٨  ٠.٠٠١٧  ٢١  
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  )٤(رقم الجدول 

  مصفوفة العوامل قبل التدویریبین 

رمز   العوامل
  المتغیر

  المتغیرات
  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  الشیوع

  ٠.٨٣٥٢٧٤  ٠.٣٠٩-   ٠.٣٣٥  ٠.٠٠٣-   ٠.٠٠٢-   ٠.٧٩١  طول الجسم  ١
  ٠.٧١٤٥١٧  ٠.٤٨٢  ٠.٥١٤  ٠.١٤٠-   ٠.٢٣٤-   ٠.٣٧٩  طول الذراع  ٢
  ٠.٨٧٠٤٣٩  ٠.١١٨-   ٠.٠٠٣  ٠.٥٣٣  ٠.٢٩٢  ٠.٦٩٧  طول الكف  ٣
  ٠.٧٨٣٨٢٥  ٠.٢٥٤_  ٠.٠٠١-   ٠.٥٨٠  ٠.٢٨٣  ٠.٥٥٠  مدى الكف  ٤
  ٠.٨٤١٨٧١  ٠.٢٠١  ٠.٠٠٦-   ٠.٦٢٤  ٠.٠٠٦-   ٠.٦٣٥  طول القدم  ٥
  ٠.٧٩٩١٥٧  ٠.٠٠٥-   ٠.٠٠٢-   ٠.٧٣٢  ٠.٤١٦-   ٠.٢٩٤  عرض القدم  ٦
  ٠.٧٦٩٤٨٦  ٠.١١٩  ٠.١٤٠  ٠.٠٠٣  ٠.١٣٦-   ٠.٨٤٦  عرض الكتفین  ٧
  ٠.٩١٤٤٦٢  ٠.٢٢٥  ٠.٠٠٩-   ٠.١٤٢-   ٠.٠٠٣-   ٠.٩١٤  رعرض الصد  ٨
  ٠.٨٦٩٨٩٦  ٠.٠٠٩-   ٠.٠٠١  ٠.٢٧٠-   ٠.٢٧٦  ٠.٨٤٣  عرض الوركین  ٩
  ٠.٥٦٠٩٨٤  ٠.١١٣  ٠.١٤٠  ٠.٠٠٢-   ٠.٢٤٥-   ٠.٦٨٤  عمق الصدر  ١٠
  ٠.٩٧٥٥٥٠  ٠.١١٢  ٠.١٨٨-   ٠.٢٨٤-   ٠.٠٠٩-   ٠.٩١٥  محیط الصدر  ١١
  ٠.٨١٢٤٤٢  ٠.٠٠٦-   ٠.٥٦٣-   ٠.٢٠٤  ٠.١٦٢-   ٠.٦٥١  محیط البطن  ١٢
  ٠.٨٣٨٨٤٨.  ٠.٤٤٩-   ٠.٢٢٢-   ٠.٣٤٣-   ٠.٠٠٩  ٠.٧١١  محیط الوركین  ١٣
  ٠.٩٠٣٤١٤  ٠.٠٠٩-   ٠.٠٠٥  ٠.٢٨٤-   ٠.١٤١-   ٠.٨٨٩  محیط العضد  ١٤
  ٠.٩٠٨٩٥٠  ٠.١٠١  ٠.٢١٦-   ٠.٣١٩-   ٠.٠٠٧  ٠.٨٦٣  محیط الساق  ١٥
  ٠.٨٤٠٣٣٧  ٠.٢٥٣-   ٠.٧٥٠  ٠.٠٠٥-   ٠.١٦٠  ٠.٤٣٠  محیط الفخذ  ١٦
  ٠.٩٣٤٦٨٨  ٠.٠٠٣-   ٠.٠٠٦-   ٠.٠٠٩-   ٠.٠٠٦  ٠.٩٥٧  الوزن  ١٧

ة خلف ثنیال  ١٨
  ٠.٨٨٢٦٧٥  ٠.٠٠٠٤  ٠.١٠٨-   ٠.٢٠٥-   ٠.٨٤٧  ٠.٣٣٤-   العضد

  ٠.٧٧٩٦٤١  ٠.١٦٦-   ٠.١٢٦  ٠.١٣٥  ٠.٨٢٨  ٠.١٨٠-    لوح الكتفثنیة  ١٩
  ٠.٩٣١٢٧٦  ٠.٤١٣  ٠.١١٩-   ٠.٠٠٨-   ٠.٧٧١  ٠.٣٨١   الحرقفیهالثنیة  ٢٠

 سمانة ثنیة  ٢١
  ٠.٦٦٠٣٢١  ٠.٢٨٥  ٠.١٠٠  ٠.٤٢٤  ٠.٥٤٦  ٠.٣٠٢  الساق

  ١٧.٤١٨  ١.١١٩٨  ١.٤٤٤٩  ٢.٣٤٤٢  ٢.٩٤٩٥  ٩.٥٥٩٦  الجذر الكامن
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  ٨٢.٩٤  ٥.٣٣٢٤  ٦.٨٨٠٥  ١١.١٦٢٨  ١٤.٠٤٥٢  ٤٥.٥٢١٩  التباین ألعاملي المفسر

  التدویر المتعامد

ألجل الحصول على أقرب الحلول للبناء ألعاملي البـسیط لجـأ الباحـث إلـى عملیـة التـدویر 
طریقــة الفــارمكس  اســتخدمت،وقــد ).١٩٨٠،٢٦١فــرج،(الــذي یفتــرض اســتقاللیة العوامــل المتعامــد

varimaxأفضل الحلول التي تتفـق إلى وقد تم التوصل ،)٥ ( رقم  كما في الجدول للحل األولي 
 واالقتـــران البـــسیط ، وطائفیـــة العوامـــل،وخـــصائص البنـــاء ألعـــاملي البـــسیط وهـــي بـــساطة االختبـــار

  .)٧٤٦ ،١٩٧٩السید،(ةللتعادلیة ألعاملی

انـــه یوجـــد تـــشبع صـــفري علـــى األقـــل فـــي كـــل صـــف مـــن ) ٦( مـــن الجـــدول رقـــم تبـــین  ی
 فقد تحققـت مـن خـالل ألعاملیهأما الطائفیة ،ألبساطهوهذا یؤید شرط  )*(صفوف المصفوفة العاملیة

، وقـد )١٦،١٨،١٦،١٢،٨(عدد التشبعات الصفریة لكل عامل من العوامـل الخمـسة علـى التـوالي 
 تقتـرن بتـشبعات الخمـسةالعوامـل   التشبعات الكبیرة ألي عامل منإنبینت نتائج التدویر المتعامد 

  .المتعامدة البسیط للعوامل االقتران وبذلك یتحقق شرط ، أو قریبة منهاعامل اآلخرل لصفریة

  .)%٨٢.٩٤( ألخمسه المستخلص في العوامل ألعامليبلغ حجم التباین  •

  :بمعاییر البناء البسیط" اأسترشاد أآلتیه أهمیتها فقد تم وضع الشروط وٕابرازولقبول العوامل  •

  .لقبول العامل"  تشبع ثالث قیاسات على األقل شرطااعتماد -

  . عامل واحدىإال عل" كبیرا"  تشبعا)المتغیر(یتشبع القیاس   ال-

لنظر وذلـك بـا ،)١٩٨٠،١٥١فـرج،( )برت وبانكس(لمعادلة "  قیم التشبعات وفقااعتماد -
 للتـشبعات علـى العوامـل كمـا فـي العـشوائیةوقـد حـددت القـیم ، المـستخدم ألعینـهلحجم 

  ).٧(الجدول 
  

  

                                           
  )٠.٣٠± (<التشبعات الصفریة  )*(
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   )٥(رقم الجدول 

   التدویربعدمصفوفة العوامل یبین 

رمز   العوامل
  المتغیر

  المتغیرات
  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  الشیوع

  ٠.٨٣٣٥٦٨  ٠.٠٦١  ٠.٥٨٤  ٠.١٠١-  ٠.٢٧٩  ٠.٦٣٣  طول الجسم  ١
  ٠.٧١٥٦٧٢  ٠.٧٧٥  ٠.٢٢٦  ٠.١٠٥-  ٠.٠٠٦-  ٠.٢٩٠  طول الذراع  ٢
  ٠.٨٧١٦١٤  ٠.٠٣٦-  ٠.٢٤٤  ٠.٢٤٤  ٠.٨٤٣  ٠.٣٠٨  طول الكف  ٣
  ٠.٧٨٢٢٧٥  ٠.٢٠١-  ٠.٢٣٦  ٠.٢٠٠  ٠.٧٦٣  ٠.٢٥٣  مدى الكف  ٤
  ٠.٦٤٢٢٥٧  ٠.٢٣٧-  ٠.٠٦٦-  ٠.٠٢٧-  ٠.٨٣٣  ٠.٢٩٥  طول القدم  ٥
  ٠.٧٩٩٢٦١  ٠.٠٥٣  ٠.٠١٩-  ٠.٤٣١  ٠.٧٨٠  ٠.٠٤٣-  عرض القدم  ٦
  ٠.٧٦٩٥٨١  ٠.٣٤٦  ٠.١٩٩  ٠.١٩٢-  ٠.٣٧٨  ٠.٦٧٦  عرض الكتفین  ٧
  ٠.٩١٥٣٧٦  ٠.٣١١  ٠.٠٠٨-  ٠.٠٥٧  ٠.٢٥٩  ٠.٨٦٥  عرض الصدر  ٨
  ٠.٨٦٩٩٨٥  ٠.٠٣٢  ٠.٢٧٧  ٠.٢٤٩  ٠.١١٣  ٠.٨٤٧  عرض الوركین  ٩
  ٠.٥٦٠٩٤٥  ٠.٣٣٨  ٠.١٥٨  ٠.٢٠٨-  ٠.٢٤٨  ٠.٥٦٣  عمق الصدر  ١٠
  ٠.٩٧٥٦١٩  ٠.١٩٦  ٠.٠٣٨-  ٠.٠٥٩-  ٠.١٣٥  ٠.٩٥٦  رمحیط الصد  ١١
  ٠.٨١٢٧٠٣  ٠.١٨٧-  ٠.٣٣٩-  ٠.١٧٢-  ٠.٤٩٠  ٠.٦٢٧  محیط البطن  ١٢
  ٠.٨٨٤٩٨٨  ٠.٣٥٩-  ٠.٢٠٩  ٠.٠٠٨-  ٠.٠٠٤  ٠.٨٤٤  محیط الوركین  ١٣
  ٠.٩٠٣٣٨٥  ٠.١٤٦  ٠.٢٥٨  ٠.١٥٤-  ٠.١١٠  ٠.٨٨٣  محیط العضد  ١٤
  ٠.٩٠٩١٥٧  ٠.١٢٨  ٠.٠٤١-  ٠.١٠٦  ٠.٠٨٦  ٠.٩٣٤  محیط الساق  ١٥
  ٠.٨٤١٠٢٧  ٠.٢١١  ٠.٨٥٦  ٠.٠٨٩  ٠.٠٨٦  ٠.٢٢٠  محیط الفخذ  ١٦
  ٠.٩٣٤٠٠٧  ٠.١٠٢  ٠.١٦٢  ٠.٠٥٤  ٠.٣١٧  ٠.٨٩١  الوزن  ١٧
  ٠.٨٨٢٨٠٢  ٠.٢٨١-  ٠.٠٠٣-  ٠.٨٢٥  ٠.٣٠٣-  ٠.١٧٤-  الثنیة خلف العضد  ١٨
  ٠.٧٧٩٨٧٢  ٠.٢٨٧-  ٠.٢٦١  ٠.٧٥٦  ٠.٠٥٥  ٠.٢٣٤-  ثنیة لوح الكتف  ١٩
  ٠.٩٣٢٤٥٢  ٠.١٨٩  ٠.١٢٨-  ٠.٨٥٣  ٠.١٠٣  ٠.٣٧٧  یهالثنیة الحرقف  ٢٠
  ٠.٦٥٨٦٧٤  ٠.٢٠٦  ٠.٠٥٢  ٠.٥٩١  ٠.٥١٢  ٠.٠٤٤  ثنیة سمانة الساق  ٢١

  ١٧.٤١٨  ١.٥٧١٢  ١.٧٢٩٣  ٢.٨٣٤٤  ٣.٦٠٦٩  ٧.٦٧٦٨  الجذر الكامن
  ٨٢.٩٤  ٧.٤٨١٩  ٨.٢٣٤٧  ١٣.٤٩٧١  ١٧.١٧٥٧  ٣٦.٥٥٦١   المفسرألعامليالتباین 
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  ) ٦(رقم الجدول 

   ٠.٣٠±حذف التشبعات التي تقل عن   للتدویر المتعامد بعدألنهائیهئج النتایبین   

رمز   العوامل
  المتغیر

  المتغیرات
  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول

    ٠.٥٨٤      ٠.٦٣٣  طول الجسم  ١
  ٠.٧٧٥          طول الذراع  ٢
        ٠.٨٤٣  ٠.٣٠٨  طول الكف  ٣
        ٠.٧٦٣    مدى الكف  ٤
        ٠.٨٣٣    طول القدم  ٥
      ٠.٤٣١  ٠.٧٨٠    عرض القدم  ٦
  ٠.٣٤٦      ٠.٣٧٨  ٠.٦٧٦  عرض الكتفین  ٧
  ٠.٣١١        ٠.٨٦٥  عرض الصدر  ٨
          ٠.٨٤٧  عرض الوركین  ٩
  ٠.٣٣٨          عمق الصدر  ١٠
          ٠.٩٥٦  محیط الصدر  ١١
    ٠.٣٣٩-    ٠.٤٩٠  ٠.٦٢٧  محیط البطن  ١٢
  ٠.٣٥٩-        ٠.٨٤٤  محیط الوركین  ١٣
          ٠.٨٨٣  محیط العضد  ١٤
          ٠.٩٣٤  محیط الساق  ١٥
    ٠.٨٥٦        محیط الفخذ  ١٦
        ٠.٣١٧  ٠.٨٩١  الوزن  ١٧
      ٠.٨٢٥  ٠.٣٠٣-    الثنیة خلف العضد  ١٨
      ٠.٧٥٦      ثنیة لوح الكتف  ١٩
      ٠.٨٥٣    ٠.٣٧٧  الثنیة الحرقفیه  ٢٠
      ٠.٥٩١  ٠.٥١٢    ثنیة سمانة الساق  ٢١

  ١٦  ١٨  ١٦  ١٢  ٩  المجموع
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  ین یب)٧ ( رقم جدول

بانكس عند   معادلة برت وباستخدام ألمستخلصهداللة الخطأ المعیاري للتشبعات على العوامل 
  )٠.٠١( دالله وىمست

  

  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  ترتیب العوامل

  ٠.٦٥٥  ٠.٦٣٧  ٠.٦٢٠  ٠.٦٠٤  ٠.٥٩٠  كل عامللالمعیاري للتشبعات  الخطأ

  

لبنـاء البـسیط تـم قبـول ثالثـة عوامـل فقـط مـن العوامـل  بمعاییر اواسترشاداً  على ذلك وبناءً 
  : وفیما یأتي تفسیر لهذه العوامل،ألمستخلصه ألخمسه

  تفسیر العامل األول

 ألجـــسمیه الـــذي یمثـــل الترتیـــب التنـــازلي لتـــشبعات القیاســـات )٨ ( رقـــممـــن خـــالل الجـــدول
وتراوحـت ،)%٤٧.٦١(  تمثـل مـا نـسبتهاتقیاسـ) ١٠( بلغ عـددها األول للتحلیل بالعامل ألمرشحه

ــــشبعات القیاســــات علــــى هــــذا العامــــل مــــابین  ــــدو )٠.٦٢٧(-)٠.٩٥٦(ت  هــــذا العامــــل هــــو إنویب
 تــشبع هــذه القیاســات مــع الــوزن یــدل علــى إن،وان جمیــع التــشبعات موجبــه)المحیطـات واألعــراض(

فقیــاس محیطــات أجــزاء  " النمــو العــضلي النــاتج عــن التــدریب المتواصــل علــى أجهــزة الجمناســتك
 نتیجــة والعــضلیة الدهنیــه لألنــسجةلجــسم تــستخدم فــي التعــرف علــى مــستوى التغیــر الــذي یحــدث ا

 الصعوبة عن خصائص األداء في الجمناستك فضالً إن ،)١٩٩٧،١٥٥،رضوان" (برامج التدریب 
 القــوه اســتخدام للتغلــب علــى وزن الجــسم یفــرض علــى الالعــب بالحاجــةوالتعقیــد الفنــي الــذي یتمیــز 

 تعمـل علـى زیـادة المقطـع العرضـي للعـضالت وهـذا خاصة من خالل تدریبات ،تمر المسالعضلیة
 الجـسم ألجـزاء قیـاس محیطـات العـضالت  إن"’ ینعكس بدوره على أعراض الجـسم وزیـادة الـوزن 

 مقــدار القــوه التــي یمكــن أن إلــىقیــاس یــنم عــن حجــم المقطــع العرضــي وبــذلك یــشیر   هــوالمختلفــة
هـذا ومـن جهـة ،)mathews&fox,1976, 413 (" المكـان المقـاس  فـيالموجـودة ألعـضلهتبذلها 

بما إن محیط الصدر قد حصل علـى أعلـى تـشبع ، و أخرى فأن طول الجسم باألساس یرتبط بوزنه
  . لالعبي الجمناستكألجسمیهعلى هذا العامل لذلك یرشح ضمن مؤشرات القیاسات 

  
   یبین)٨ ( رقمالجدول
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  رات بالعامل األول بعد التدویر المتعامدالترتیب التنازلي لتشبعات المتغی

  التشبع  أسم االختبار  رقم االختبار
  ٠.٩٥٦  محیط الصدر  ١١
  ٠.٩٣٤  محیط الساق  ١٥
  ٠.٨٩١  وزن الجسم  ١٧
  ٠.٨٨٣  محیط العضد  ١٤
  ٠.٨٦٥  عرض الصدر  ٨
  ٠.٨٤٧  عرض الوركین  ٩

  ٠.٨٤٤  محیط الوركین  ١٣
  ٠.٦٧٦  عرض الكتفین  ٧
  ٠.٦٣٣  طول الجسم  ١

  ٠.٦٢٧ محیط البطن  ١٢

  

  تفسیر العامل الثاني

 الـــذي یمثـــل الترتیـــب التنـــازلي لتـــشبعات القیاســـات ألجـــسمیه )٩(رقـــم مـــن خـــالل الجـــدول 
ـــاني بلـــغ عـــددها  ـــل مـــا نـــسبته اتقیاســـ) ٤(ألمرشـــحه للتحلیـــل بالعامـــل الث وتراوحـــت ،)%١٩( تمث
ــــشبعات القیاســــات علــــى هــــذا العامــــل مــــابین  ــــد)٠.٧٦٣(-)٠.٨٤٣(ت  و إن هــــذا العامــــل هــــوویب

 مــا لهــذه القیاســات مــن أهمیــه مــن ىوال یخفــ،وأن جمیــع التــشبعات موجبــه،)قیاســات الكــف والقــدم(
" كبیــرا"  فقیاسـات الكــف هــي  الجــزء الــذي یلعــب دوراحیـث أنهــا تمثــل التمــاس المباشــر مــع الجهــاز

ن الحلــــق  المتــــوازي والحلـــق وحـــصاأجهـــزهالمـــسك والتثبیــــت علـــى "  وخاصـــةاألجهــــزةعلـــى جمیـــع 
 عـــن جهـــازي ، فـــضالً )١٩٨٦،٥٠،عبـــد الفتـــاح وروبـــي( یتمیـــز الالعبـــون بطـــول الكـــف إذ،والعقلـــة

 األرضـیة والثبـات وحركـات القـوه والقفـزات فـي الحركـات فـاالتزانالحركات االرضیه وحصان القفز 
 علــى جهــاز المتــوازي والحلــق والمرجحــات علــى الكبیــرةوالمرجحــات دون توقــف مــع أداء الــدورات 

 كـف الیـد ممـا یحـتم اسـتخدام علـى حـصان القفـز كلهـا تتطلـب االرتكـازعـن " صان الحلق فضالح
 یـساعد الالعـب فـي أدائـه لمختلـف القبـضات األصـابعلـألداء فطـول  مالئمـةقیاسـات  أن تكون ذو

علــى جهــازي الحركــات االرضــیه " أما قیاســات القــدم فتلعــب دورا،المختلفــةالتــي تحتاجهــا الحركــات 
 لجـــسم الالعـــب تـــساعد علـــى النقـــل الحركـــي وأداء ارتكـــاز قاعـــدةز مـــن حیـــث أیجـــاد وحـــصان القفـــ
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 تـشبع علـى هـذا العامـل لـذلك أعلـى وبما أن طول الكف حصل علـى ،القفزات وحفظ توازن الجسم
  . لالعبي الجمناستكألجسمیهیرشح ضمن مؤشرات القیاسات 

  
  یبین)٩ ( رقم الجدول

   بالعامل الثاني بعد التدویر المتعامدالترتیب التنازلي لتشبعات المتغیرات

  التشبع  أسم االختبار  رقم االختبار

  ٠.٨٤٣  طول الكف  ٣

  ٠.٧٦٣  طول القدم  ٥

  ٠.٨٣٣  عرض القدم  ٦

  ٠.٧٨٠  مدى الكف  ٤

  

   تفسیر العامل الثالث

الــذي یمثــل الترتیــب التنــازلي لتــشبعات القیاســات ألجــسمیه ) ١٠(  رقــممــن خــالل الجــدول
وتراوحــــت ،)%١٤( تمثــــل مــــا نــــسبته اتقیاســــ) ٣(یــــل بالعامــــل األول بلــــغ عــــددها ألمرشــــحه للتحل

سـمك ( ویبـدو إن هـذا العامـل هـو)٠.٧٥٦(-)٠.٨٥٣(تشبعات القیاسات على هـذا العامـل مـابین 
                              .وان جمیع التشبعات موجبه) الجلدیةالثنایا 

 علیهـا مـن قبـل المختـصین االعتمـادي یجـب  التـالمهمةوتعد هذه القیاسات من المؤشرات 
ت ا بمجموعه من القیاسوالتغذیة الصحة یوصي المختصون في مجاالت إذ"في المجال الریاضي 

  .)١٩٩٧،١٨٥ ،رضوان(" الجلدیةتمثل الحد األدنى للقیاسات ومن ضمنها سمك الثنایا 

 الجـسم التـي  تشبع هذه القیاسات مع بعـضها دلیـل علـى نموهـا المـستقل عـن محیطـاتإن
 بعامل مستقل لهو دلیل على النمو المتزن -الجلدیةالثنایا - وأن ظهورها،تعبر عن النمو العضلي

 التــي بــالقوة فیــه األداءلمختلــف منــاطق الجــسم بمعــدالت تناســب العبــي الجمناســتك والــذي یتمیــز 
فـــسر ظهـــور العامـــل وهذا مـــا ی، فـــي الجـــسمالجلدیـــة بالثنایـــا ألمتمثلـــهتتنـــافى ونمـــو الخالیـــا الدهنیـــه 

بالترتیب الثالث من حیث األهمیة إال إن ذلك ال یمنع من الحذر من الزیادة في قیم متغیراته التـي 
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 الحرقفیــه حــصلت علــى أعلــى  الثنیــة وبمــا أنتــشكل خطــرًا علــى األداء المطلــوب فــي الجمناســتك،
  .جمناستك لالعبي الألجسمیهتشبع على هذا العامل لذلك ترشح ضمن مؤشرات القیاسات 

  یبین)١٠(رقم الجدول 

  لث بعد التدویر المتعامداالترتیب التنازلي لتشبعات المتغیرات بالعامل الث

  التشبع  أسم االختبار  رقم االختبار
  ٠.٨٥٣   الحرقفیهالثنیة  ٢٠
  ٠.٨٢٥   خلف العضدالثنیة  ١٨
  ٠.٧٥٦   لوح الكتفثنیة  ١٩

  

  تفسیر العامل الرابع

 الــذي یمثــل الترتیــب التنــازلي لتــشبعات القیاســات ألجــسمیه )١١ ( رقــممــن خــالل الجــدول
  )أولـي( أنـه عامـل خـاص إلـىممـا یـشیر "واحـدا" ألمرشحه للتحلیل بالعامل الرابـع بلـغ عـددها قیاسـا

ــم ألمــشاهدهألن التــشبعات "  ونظــرا،)محــیط الفخــذ(ویبــدو إنــه عامــل  ،)%٤.٧(یمثــل مــا نــسبته   ل
 لـذى ارتـأى الباحــث ،ألعـاملي نـسبة التبـاین انخفــاضعـن " ى والعـدد المطلـوب فـضالو تحقـق المـست

  .ستكا لالعبي الجمنألجسمیهت ا وعدم ترشیحه ضمن مؤشرات القیاسإهماله

  
   یبین)١١(رقم الجدول 

  الترتیب التنازلي لتشبعات المتغیرات بالعامل الرابع بعد التدویر المتعامد

  التشبع  أسم االختبار  رقم االختبار

  ٠.٨٥٦  محیط الفخذ  ١٦
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  العامل الخامستفسیر 

 الــذي یمثــل الترتیــب التنــازلي لتــشبعات القیاســات ألجــسمیه )١٢ ( رقــممــن خــالل الجــدول
  )أولـي( أنه عامل خـاص إلىمما یشیر   واحداً ألمرشحه للتحلیل بالعامل الخامس بلغ عددها قیاساً 

 لــم ألمــشاهده التــشبعات ألن"  ونظــرا،)طــول الــذراع(ویبــدو إنــه عامــل  ،)%٤.٧(یمثــل مــا نــسبته 
 لـذى ارتـأى الباحــث ،ألعـاملي نـسبة التبـاین انخفــاضعـن " تحقـق المـستوى والعـدد المطلـوب فـضال

  . لالعبي الجمناستكألجسمیه وعدم ترشیحه ضمن مؤشرات القیاسات إهماله

   
   یبین)١٢ ( رقمالجدول

  لمتعامد بعد التدویر االخامسالترتیب التنازلي لتشبعات المتغیرات بالعامل 

  التشبع  أسم االختبار  رقم االختبار

  ٠.٧٧٥  طول الذراع  ٢

  

  االستنتاجات

تمثـل القیاسـات " متغیـرا) ٢١( التدویر المتعامد الـذي أجـري علـى باستخدام ألعاملي التحلیل -
ء و  عوامـل منهـا فـي ضـثالثـة تـم قبـول ،لالعبي الجمناستك أظهر خمسة عوامـل ألجسمیه
  . العامل  لقبولألموضوعهالشروط 

 بــإطالق التــي تــم قبولهــا تــسمح ألجــسمیهت ا القیاســالعوامــل التــي بــرزت مــن خــالل تحلیــل -
  :أآلتیه األسماء

  .عامل المحیطات واألعراض -

  .عامل قیاسات كف الید والقدم -

    .الجلدیةعامل سمك الثنایا  -

ت  تمثــل مؤشــراالمقبولــة تــم أســتخالص مجموعــة مــن القیاســات فــي ضــوء العوامــل -
 الجلدیــة الثنیــةوســمك ،وطول كــف الید،محــیط الــصدر( وهــي ألجــسمیهالقیاســات 

  ) الحرقفیهللمنطقة
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  التوصیات

ـــــاراألخــــــذ بنظـــــر  -  ـــــصه العوامـــــل االعتب ــــــاء الــــــبرامج   ألمستخل ـــــدمین فـــــي بن  لالعبـــــین المتق
 .ألتدریبیه

ي تتــأثر   التــألمستخلــصه ألجــسمیهمؤشــرات القیاســات بالتــدریبات التــي تــؤثر فــي  االهتمــام - 
 .) الحرقفیهالثنیةو ،محیط الصدر(بشكل واضح من خالل التدریب 

عامـــل قیاســـات كـــف الیـــد _ متغیـــرات العامـــل الثـــاني  ضـــعف أمكانیـــة تطـــویرإلـــىبـــالنظر  - 
   الریاضــــياالنتقــــاء بقیاســــات هـــذا العامــــل مــــن خــــالل االهتمــــام لــــذلك یــــستوجب –والقـــدم 
   .المبكر 

  

  المصادر

االختبـــــــارات والقیـــــــاس والتقـــــــویم فـــــــي ألتربیـــــــه ):١٩٩٩ (دإبـــــــراهیم، مـــــــروان عبـــــــد المجیـــــــ •
 .الریاضیة،دار الفكر،عمان

عالقـة بعـض القیاسـات ألجـسمیه بمـستوى األداء المهـاري ):١٩٩٠(أسي، اودیـد عودیـشو  •
علــى أجهــزة جمبــاز الرجــال، رســالة ماجــستیر غیــر منــشوره كلیــة ألتربیــه ألریاضــیة،جامعة 

 .الموصل

البنـاء الجـسمي لالعبـي دوري ألنخبـه العراقـي ):٢٠٠٢(جاسـم الجنابي، عبد المـنعم أحمـد  •
بكرة القدم بوصفه أحد أسس االنتقاء الریاضي، رسالة ماجستیر غیر منـشوره،كلیة التربیـة 

 .ألریاضیه،جامعة الموصل

ــــــــــــــه ): ١٩٩٦(حــــــــــــــسانین،محمد صــــــــــــــبحي  • ــــــــــــــي ألتربیــــــــــــــه ألبدنی ــــــــــــــاس والتقــــــــــــــویم ف القی
  .ه،دار الفكر العربي،ألقاهر ٣،ط٢والریاضیة،ج

،دار ٣القیــاس فــي المجــال الریاضـــي،ط):١٩٩٦(خاطر،أحمــد محمــد وألبیــك،علي فهمـــي  •
 .المعارف بمصر،ألقاهره

تحدیــد القیاســات الجــسمیة الممیــزة ومــستویات الــشكل ):٢٠٠٢(دزه یي،مظفــر أنــور أمــین  •
الجــانبي لالعبــي المنطقــة الــشمالیة بكــرة الیــد، رســالة ماجــستیر غیــر منــشوره،كلیة ألتربیــه 

 .ضیه  جامعة صالح الدینألریا
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المرجـع فــي القیاسـات ألجــسمیه، دار الفكـر العربــي ):١٩٩٧( رضـوان،محمد نـصر الــدین  •
 .ألقاهره

،دار الفكـر ٣علم النفس اإلحصائي وقیـاس العقـل البـشري،ط): ١٩٧٩(فؤاد البهي  السید، •
 .العربي،ألقاهره

وظیفیـــة ومـــدى -جـــسمالبنـــاء ألعـــاملي للقیاســـات ال):٢٠٠٤(زیـــاد طـــارق ســـلیمان الطـــائي، •
مـــــساهمته فـــــي كفـــــاءة األداء بكـــــرة الـــــسلة،أطروحة دكتـــــوراة غیـــــر منـــــشورة، كلیـــــة التربیـــــة 

 .لریاضیه،جامعة الموصلا

بعض المقاییس الجسمیة لالعب الجمباز وعالقتها بمستوى ):١٩٨٤(عباس، جاسم محمد •
 .   بغداداألداء الحركي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة

انتقاء الموهـوبین فـي  ) :١٩٨٦(أحمد عمر سلیمان أبو العال أحمد و روبي، عبد الفتاح، •
 .المجال الریاضي ، عالم الكتب ،ألقاهره 

لریاضیه االقیاس في ألتربیه ):٢٠٠٠(عالوي ،محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الدین  •
 .،دار الفكر العربي ،القاهرة٣وعلم النفس الریاضي،ط

تقـــویم فاعلیــــة بعــــض القیاســــات ): ١٩٩٨(و، ثــــیالم یــــونس وأســـي، اودیــــد عودیــــشعـــالوي •
ألجسمیه في مستوى اإلنجاز على حصان القفـز فـي الجمناسـتك ،بحـث منـشور فـي مجلـة 
الرافـــدین للعلـــوم الریاضـــیة ،المجلـــد الرابـــع ،العـــدد الثـــامن ،كلیـــة ألتربیـــه ألریاضـــیه ،جامعـــة 

 .الموصل 

 .عاملي في العلوم السلوكیة، دار الفكر العربي، القاهرةالتحلیل أل):١٩٨٠(فرج،صفوت  •

 .طرق اختیار الریاضیین، دار الكتب ، جامعة الموصل):١٩٨٩(مجید، ریسان خریبط •

دار . اإلحــصاء والقیــاس فــي التربیــة وعلــم الــنفس): ١٩٨٩(منــسي، محمــود عبــد الحلــیم  •
 .ألمعرفه ألجامعیه، األسكندریه

• Mathews. K. &  Fox. L. (1979): The physiological Basis of 
physical Education. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 

• Whiting H. (1975): Concepts in skill learning. Lepus books, 
London.  
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