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 امللخص

 :إلىىدف البحث 

 .في جامعة الموصل قياسات الجسمية لطالبات كمية التربية الرياضيةمتحديد البناء العاممي البسيط ل

( طالبللللللة لمعللللللام 86والبللللللالم )للللللددىم   األربعللللللةلمصلللللل وف تمثللللللل مجتمللللللب البحللللللث بطالبللللللات كميللللللة التربيللللللة الرياضللللللية و 
فيما تضمنت وسائل جمب البيانلات  ،%( من مجتمب البحث72وبنسبة  ( طالبة 56عينة من  الوتكونت  0200-0202الدراسي
 ( قياسلللًا جسلللميا يمثملللون األطلللوال والمحيطلللات واأل)لللرال وسلللمك الثنايلللا الجمديلللة، وتملللت معالجلللة البيانلللات إحصلللائيا07)ملللى  

 المتعامد، ومثمت نتائج البحث ما يأتي : باستخدام التحميل العاممي بطريقة المكونات األساسية وباستخدام التدوير
القياسلللات الجسللمية لطالبلللات كميلللة  ( متغيللرا تمثلللل07التحميللل العلللاممي باسللتخدام التلللدوير المتعاملللد اللل ي اجلللري )ملللى   -

 )وامل منيا في ضوء الشروط الموضو)ة لقبول العامل. ةالتربية الرياضية أظيرت ثمانية )وامل تم قبول ست
 األسماء اآلتية : العوامل التي برزت من خالل تحميل القياسات الجسمية التي تم قبوليا تسمح بإطالق -

 امل نمو المقاييس الوزنية(. 

 امل نمو دىون الجسم(. 

 .امل أطوال الجسم( 

 .امل الوزن والمحيطات( 

 .امل أ)رال الطرف العموي( 
 .امل أطوال الطرفين العموي والس مي( 

 ة تمثل مؤشرات القياسلات الجسلمية وىلي  محليط السلاقلتم استخالص مجمو)ة من القياسات في ضوء العوامل المقبو  -
 طول القدم(.و  )رل الكت ينو  وزن الجسمو  طول الرجلو  الثنية الجمدية خمف العضدو 

 طالبات-جسميةالقياسات ال-الكممات المفتاحية: البناء العاممي   
Factorial Construction of Anthropometric Measurements for the Female Students of the 

college of Sport Education at Mosul University 

Ass.prof ghayda salim aziz                                               Farah shamel abed-alrazzak 

Abstract 

The study aimed at: 

Determining the simple anthropometric factor construction for the Female Students of 

the college of Sport Education at Mosul University. The population of the study included 

(75) sport education female students in all four grades in the academic year (2010-2011). 

The sample of the study consisted of (45) female students representing (60) % of the 

population and the method for collecting data used in the study included (26) 

  2012 –( 59) –العدد  –( 18) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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anthropometric measurements including length, circumferences, width, and thickness of 

skinfolds.  Data were analyzed by factor analysis using orthogonal rotation. The results of 

the study included:  

- Factor analysis using orthogonal rotation performed on (26) anthropometric 

measurements of the Female Students of Sport Education college showed eight 

factors form which six were accepted based on the applied conditions for accepting 

the factor . 

- The accepted factors  resulting from the anthropometric measurements can be 

termed as follows : 

 Weight  growth measurement factor  

 Body fat growth factor  

 Body length factor  

 Weight and circumference  factors  

 Upper limbs width factor  

 upper and lower limbs  lengths' Factor 

A number of measurements were derived based on the accepted factors that represent 

the anthropometric measurement indices including (leg circumferences , skinfolds for 

tricps musule, length of leg, body weight, width of shoulders, and length of foot) 

Keywords: Factorial construction-Anthropometric measurements- Female students    

 التعريف بالبحث: -1

 المقدمة وأهمية البحث: 1-1
مكانًا بارزًا في المجاالت العممية المختم ة وان ى ه القياسات في الوقت الحاضر الجسمية  اتالقياس تحتل

تحدث بم اىيم وأسس معينة تتبب ال رص ل وات العالقة بين شكل الجسم واألداء البدني ال ي يقوم بو، فالقياسات 
المتطمبات التي توصل الرياضي إلى المستوى العالي من المياقة البدنية، ويعتقد العاممين في الوسط الجسمية ىي من 

الرياضي إن فترة تواجد طمبة كمية  التربية الرياضية وىي أربعة سنوات مب اخ  الحصص العممية خالل فترة تن ي  
ي أو العممي أو النظري بغل النظر )ن الطريقة المناىج كافية إل)داد مدرسة المستقبل من الجانبين ال كري والبدن

التي تم انتخاب الطالبات فييا قبل دخول كميات التربية الرياضية، )ممًا أن طريقة االنتخاب تعتمد )مى اختيارات 
بدنية وميارية محددة لبعل األلعاب ال ردية، أما االختبارات المعتمدة فيي  الطول الكمي لمجسم والوزن( فقط 

 ممثمة لممواص ات الجسمية المطموبة.  كقياسات

من ص اتيا )دم اإلرباك نظرًا لممتغيرات  وبسيطةيوفر لنا وسيمو لمقياس سيمة  أنبناء المؤشرات يمكن  إن
يعد فان االىتمام بيا  وبالنتيجة ،)مييا والسيطرةومن ثم التركيز  ،العاممي التحميلتنتج )ن  أنالتي يمكن  ةالمحدد

االرتباطات التي يختصيا لنا التحميل العاممي بصوره )امل  نتيجةالمتغيرات التي لم تترشح  ببقيةشرا اىتماما غير مبا
يخضب ليا البناء العاممي من  أنالتقويم التي يمكن  ةفان )ممي ،نتائج ى ا المؤشر رصانةيزيد من  وبإجراءمعين 

 خالل محك خارجي يعطي د)ما وبرىانا )مى جودتو.
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ث لمبناء العاممي لمقياسات الجسمية، ألنيا تحقق االست ادة الكاممة من أجزاء جسميا وجاءت فكرة البح
بالشكل األمثل في أثناء أداء الحركات المطموبة حسب النشاط البدني، وبعبارة أخرى إن الطالبة التي ال تمتمك 

ن ثم تحتاج إلى ب ل المزيد من القياسات الجسمية المناسبة سوف تتعرل إلى مشاكل )ديدة أثناء أدائيا المياري وم
الجيد والوقت ت وق ما تب لو الطالبة التي تمتاز بقياسات جسمية تؤىميا ألداء الميارات المكم ة بيا بالوقت ن سو 

(، 0225(، الطائي 0220 دزه بي  ،(0220 الجنابي  وىناك دراسات تناولت القياسات الجسمية أو البناء العاممي
 .لطالبات كمية التربية الرياضية مقياسات الجسميةناء العاممي لمن ىنا تبرز أىمية الب

 مشكمة البحث:1-2
إن األداء لنشاط رياضي معين يؤثر في أجزاء الجسم التي تقوم باألداء ويغير شكميا )الوي ورضوان 

ي (، وان التكيف الخاص ال ي يمكن أن يحدث ألجسام الطالبات ي رل نو)ا من التباين الخاص ف5::40،0،
مص وفة االرتباطات البينية ألجزاء الجسم، ومن ىنا تبرز مشكمة البحث في التساؤل حول شكل البناء العاممي البسيط 
ال ي يمكن أن يظير لدى الطالبات؟ وأي من متغيرات الجسم التي يمكن أن يقدميا البناء العاممي كمؤشرات 

 مختصرة.
 هدف البحث: 1-3

 مقياسات الجسمية لطالبات كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل.تحديد البناء العاممي البسيط ل
 فرضية البحث: 1-4

يمكن التوصل إلى بعل القياسات المختصرة التي تمثل )وامل األطوال والمحيطات واأل)رال ومناطق 
 االكتناز الشحمي لطالبات كمية التربية الرياضية.

 مجاالت البحث: 1-5
 لبات كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل.المجال البشري: طا 0-6-0
 المجال المكاني: قا)ة المياقة البدنية في كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل. 0-6-0
 .06/0/0200ولغاية  0/00/0202المجال الزماني: ابتداًء من  0-6-4
 تحديد المصطمحات 1-6

وصف النيائي لعمميات التحميل العاممي اإلحصائية إن البناء العاممي ىو أسموب إحصائي متقدم بكونو ال
يوضح إلى حد كبير ما إ ا كانت القدرات البدنية  ات مواص ات )امة أم خاصة كما انو يمثل مراجعة نقدية لعدد من 

التي تطابقو واالختبارات التي ظير أنيا  الدراسات العاممية التي أجريت في المجال و لك بيدف تحديد حدود العوامل
الخاصة بالقدرات البدنية التي أمكن االطالع )مييا وك لك من  تقيسيا من خالل إطار محدد لنتائج الدراسات العاممية

 خالل التطور المنطقي الشامل لمجمو)ة مقاييس القدرات البدنية في مجال التربية البدنية.
 (08، 7::0 حسانين،     

 اإلطار النظري والبحوث السابقة: -2
 ار النظري:اإلط 1 -2
 البناء العاممي: 2-1-1

لقد أسيم التحميل العاممي في بناء العديد من البطاريات البدنية والميارية والمؤشرات لمقدرات البدنية إ  
( بان التحميالت العاممية في مجال القدرات البدنية تتضمن في اغمب األحوال )ددا من 7::0يشير حسانين ، 

غم من  لك فيناك صعوبة في التوصل لقرار بشان تحديد العوامل في ى ه الدراسة غير أن الدرجات التركيبية و)مى الر 



 .............. للقياسات اجلسمية لطالبات يالبناء العامل

 280 

ال صل المبدئي يشير إلى ثمة قدر ال يستيان بو من المالئمة في )دد من العوامل التي توصمت إلييا الدراسات 
 ألعامميو المتيسرة )ن القدرات البدنية.

و التحميل العاممي ال ي يسا)د في استخالص العوامل التشكيمية البناء العاممى ىو أسموب إحصائي متقدم وى
التي تؤدي إلى إبعاد افتراضية لتحديد العوامل من بين )دة ارتباطات داخمية بين مجمو)ة من المتغيرات حسانين، 

0::7 ،075.) 
فالتشبعات  إن البناء العاممي يعتمد في مضمونو )مى الصدق العاممي بوص و من أفضل األنواع المتداولة

البارزة لالختبارات )مى )وامميا المقبولة تمثل القيم المحددة لصدق ى ه االختبارات، وىنا يمثل الصدق العاممي ال ي 
يمثل في الواقب معامل االرتباط بين االختبار وبين ما ىو شائب أو مشترك أو )ام في مجمو)ة االختبارات الخاضعة 

و الحصول )مى )امل )ام أم )وامل طائ ية أم )وامل أولية، فان التشبعات التحميل ى لمتحميل وسواء أكان ىدف
العاممي )بد  لالختبار )مى العامل تعد دليال )مى صدقو وتحدد قيمة ى ا الصدق المؤشر العام لك اءة البناء المشاىدة

 (.96، :::0الدايم وحسانين ،
 )مى أن خطوات التحميل العاممي يمكن أن تتمخص بما يأتي:

: تحديد المكونات األساسية  السمات أو الص ات أو القدرات الم ترضة( مب مالحظة )دم المبالغة في كثرة ى ه والأ
 المكونات ويجب مرا)اة الدقة في تحديد كل من ى ه المكونات.

سلاب االختبلار المطملوب ح : اختيار اختبارات تكون صادقة في قياس كل مكون من ى ه المكونات ثلم نلدخل معيلاثانيا
 ثالثة اختبارات. صدقو في ى ه الحالة ي ضل أن ال يقل )دد االختبارات الصادقة )ن

 : حساب ثبات وموضو)ية ى ه االختبارات بتطبيقيا استطال)يًا.ثالثا
 : تطبيق االختبارات )مى )ينة من أألفراد.رابعا

نتائج األفراد تتوزع ا)تداليًا بالنسبة لكل : حساب معامل االلتواء لكل اختبار من ى ه االختبارات لمتحقق من أن خامسا
 من ى ه االختبارات.

 : حساب معامالت االرتباط بين االختبارات ثم وضعيا في مص وفة ارتباط.سادسا
: تجمب معامالت االرتباط في كل )مود بالمص وفة ثم تجمب مجاميب األ)مدة وتوضب تحت الج ر لكي نحصل سابعا

 جمب.)مى الج ر التربيعي لي ا ال
 : يقسم مجموع كل )مود )مى حدا )مى قيمة الج ر التربيعي فنحصل )مى تشبعات العامل األول.ثامنا
: نضرب تشبعات كل اختبار في تشبعات االختبارات األخرى فتحصل )مى مص وفة التشبعات التي تعزى إلى  تاسعا

 العامل األول .
امالت االرتباط، و لك إ ا ما كان قد بقيت معامالت : تطرح مص وفة العامل األول خانة من مص وفة مععاشرا

ارتباط )الية البد من ت سيرىا، فإ ا وجدنا أن مص وفة البواقي فييا معامالت ارتباط كبيرة البد من استمرار )ممية 
 (688-0:96،686التحميل الستخراج العامل الثاني والثالث إلى نياية التحميل.  الغريب، 

 ية:القياسات الجسم 2-1-2
إن القياسات الجسمية تعرف بأنيا "دراسة مقاييس جسم اإلنسان وى ا يشمل قياسات الطول والوزن والحجم  

 (047،0:94ومحيطات الجسم ككل وألجزاء الجسم المختم ة". كامل و زكي،
 (.54،0:90والقياسات الجسمية ىي فرع من )مم األجناس البشرية ال ي يبحث في قياس الجسم البشري )بد ال تاح،

تمثل القياسات الجسمية مكانًا بارزًا في المجاالت العممية المختم ة، وان ى ه القياسات تمدنا بم اىيم وأسس  
معينة تتيح ال رصة لدراسة العالقة بين شكل الجسم واألداء البدني ال ي يقوم بو، فالقياسات الجسمية ىي من 
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من المياقة البدنية حيث انو في حالة تساوى جميب العوامل  المتطمبات التي توصل الرياضي إلى المستوى العالي
 (.95،0:92األخرى فان ال رد الالئق تشريحيًا يت وق )مى ال رد غير الالئق تشريحيًا  شحاتة وشحاتة،

"وتعد القياسات الجسمية احد العوامل الميمة الن ممارسة أي نشاط رياضي يتطمب مواص ات جسمية  
 (0:92،:04إلى أخر بحسب الشكل الخارجي المطموب لمحركة ". شحاتة وشحاتة،خاصة تتباين من نشاط 

تمثل القياسات الجسمية أىمية بالغة في نجاح العديد من الميارات الحركية كما تمثل أىمية كبيرة في اختبار  
ياسات الجسمية ىي الناشئين، ولكن يجب األخ  باال)تبار العوامل األخرى المشتركة في االختبار بحيث ال تكون الق

العامل الوحيد في االختبار ولكنيا تأتي ضمن ى ه العوامل ومنيا الدافعية والقدرة والمتطمبات الميكانيكية األولية لنوع 
النشاط، فضاًل )ن أىمية القياسات الجسمية فان لكل من القوة العضمية والتحمل العضمي والقدرة الحركية ليا أىمية 

 (4::45،0بين. حسام الدين،أيضا في اختيار الال)
 الدراسات السابقة: 2-2
 (2005دراسة )عالوي،  2-2-1

 "البناء العاممي لمقياسات الجسمية لالعبي الجمناستك في العراق"
 ىدف البحث إلى:

 تحديد البناء العاممي البسيط لمقياسات الجسمية لال)بي الجمناستك. -
 تخمصة، تكون مؤشرات لمقياساتتحديد مجمو)ة مقاييس مختصرة تمثل العوامل المس -

 الجسمية لال)بي الجمناستك.
تضمنت وسائل جمب  ( ال)ب يمثمون المستويات العميا في العراق، فيما09وشممت )ينة البحث من  

وسمك الثنايا الجمدية، وتمت معالجة البيانات  ( قياسا جسميا، يمثمون األطوال واأل)رال والمحيطات00البيانات 
 المكونات األساسية وباستخدام التدوير المتعامد. دام التحميل العاممي بطريقةإحصائيا باستخ

 وتوصل إلى االستنتاجات اآلتية :
 العوامل التي برزت من خالل تحميل القياسات الجسمية التي تم قبوليا تسمح بإطالق األسماء اآلتية: .0

 )امل المحيطات واأل)رال. - 
 )امل قياسات كف اليد والقدم. - 
 )امل سمك الثنايا الجمدية. - 

تم استخالص مجمو)ة من القياسات في ضوء العوامل المقبولة تمثل مؤشرات القياسات الجسمية وىي  .2
 الحرق ية(  محيط الصدر، وطول كف اليد، وسمك الثنية الجمدية لممنطقة

 إجراءات البحث: -3
   منهج البحث: 3-1

ي لمالئمتللو لطبيعللة البحللث لكونللو األسللموب األمثللل لمتوصللل تللم اسللتخدام المللنيج الوصلل ي باألسللموب أالرتبللاط
 لنتائج البحث.

 مجتمع البحث و عينته: 3-2
( طالبة لمعام 86تمثل مجتمب البحث بطالبات كمية التربية الرياضية لمص وف األربعة والبالم )ددىم  

دد طالبات السنة الدراسية و) ( طالبة:0حيث كان )دد طالبات السنة الدراسية األولى   0200-0202الدراسي 
( 5( طالبة، و)دد طالبات السنة الدراسية الرابعة  00( طالبة، و)دد طالبات السنة الدراسية الثالثة  02الثانية  

( طالبة موز)ين )مى المراحل األربعة والباقي ىن الطالبات المسيحيات الالتي لم يداومنا 56طالبات حيث تم اخ   
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 %( من مجتمب البحث .72النسبة     كانتبسبب الظروف األمينة إ
 وسائل جمع المعمومات: 3-3
 القياسات الجسمية :  3-3-1

التحميل العاممي الخاص  ألجل الوقوف )مى القياسات الجسمية التي تروم الباحثة االستعانة بيا كجزء من
اسات الجسمية تناولت القي بالقياسات الجسمية، تم اال)تماد )مى مسح العديد من المصادر التي

-0:95،96(  خاطروالبيك،497-7::0:4،0(، )بد ال تاح وحسانين،079-055،:::0منيا إبراىيم،
(، وقد تبمور )ن :02-87، 8::0(  رضوان، 79 -0224،55(، حسانين،069-054، 2::0(، الخالدي، 002
ت الجسمية التي تناولت التحميل لمحتوى المصادر العممية أن البحث يجب أن يشتمل )مى )دد من القياسا ى ا

والمحيطات وسمك الثنايا الجمدية، ووزن  المكونات األساسية لحجم الجسم وىي األطوال واالتسا)ات  العرول(
 الترشيح المبدئي لعدد من المتغيرات الجسمية والتي اشتممت )مى: ( و)مى ى ا األساس تم8،42::0الجسم  رضوان،

 وزن الجسم 
 شرة قياسات ألطوال الجسم( 
 خمسة قياسات أل)رال الجسم 
 ثمانية قياسات لمحيطات الجسم 
 أربعة قياسات لسمك الثنايا الجمدية 
 مدى الكف 
 أتساع أل را)ين 
 مق الصدر( 

المالئمللة وتللم االت للاق )مللى  ( الختيللار القياسللاتوقللد تللم )للرل ىلل ه القياسللات الجسللمية )مللى )للدد مللن الخبللراء  
 ين  لك وىم:( يب0( قياسا جسميا والممحق المرقم  07 

 طول القامة .0
 وزن الجسم .0
 طول ال راع .4
 طول السا)د .5
 طول العضد .6
 طول الج ع من الجموس .7
 طول الكف .8
 مدى الكف .9
 طول الرجل .:
 طول ال خ  .02

                                                 
   السادة الخبراء وهم :أسماء 

 .  أ. د. هاشم احمد سميمان1
 .  أ. د. ثيالم يونس عالوي2

 أ. م . د. ضرغام جاسم  .3

 أ. م . د. ايثار عبد الكريم  .4

 أ. م . د. سبهان محمود  .5
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 طول الساق .00
 طول القدم .00
 )رل الكت ين .04
 )رل الصدر .05
 )رل الوركين .06
 محيط الكت ين .07
 محيط الصدر .08
 محيط البطن .09
         محيط الوركين .:0
 محيط العضد .02
 محيط الساق .00
 حيط ال خ م .00
 الثنية الجمدية خمف العضد .04
 الثنية الجمدية لموح الكتف .05
 الثنية الجمدية لممنطقة الحرق ية .06
 (024-84، 0:88الثنية الجمدية لسمانة الساق رضوان،  .07

 الوسائل اإلحصائية 3-4
 الوسط الحسابي 
 االنحراف المعياري 
 معامل االرتباط البسيط 
 النسبة المئوية 
 الوسيط 
   لبيرسون(معامل االلتواء 
 التحميل العاممي بطريقة المكونات األساسية 

( و للللك لمحصلللول )ملللى نتلللائج الوسلللائل (spssتلللم إدخلللال البيانلللات إللللى الحاسلللوب اآلللللي باسلللتخدام النظلللام اإلحصلللائي
 اإلحصائية.

 
 عرض النتائج وتحميمها و مناقشتها: -4

 بة، وسيتم )رل النتائج وتحميميا.بعد استكمال جميب البيانات تم معالجتيا إحصائيا بالوسائل المناس
 الوصف اإلحصائي لممتغيرات المرشحة: 4-1

وىل ا يلدل )ملى أن المتغيلرات  (،4 ±( إن جميب قيم معامل االلتواء تتراوح ما بين 0يتبين من الجدول المرقم  
)مللى إظيللار ال للروق بللين المسللتخدمة تتميللز باال)تللدال" تميللل البيانللات إلللى التوزيللب المعتللدل أي أن االختبللار لللو القللدرة 

،  0222( فلي االلتلواء الموجلب  )ملر ونخلرون ، 4االلتواء السالب إلى  + ( في4-الجما)ة )ندما يمتد االلتواء من  
080-080.) 
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فضال )ن أن قيم األوساط الحسابية لجميب المتغيرات تتجاوز االنحرافات المعيارية، وى ا يثبت مالئمة 
 لمتحميل العاممي. تيا لإلدخال ضمن مص وفة االرتباط المعدةمتغيرات البحث لمعينة وصالحي

 
 مصفوفة االرتباطات البينية لممتغيرات: 4-2

الخطوة األولى التي يبدأ فييا التحميل العاممي ىو حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات وتسجيميا في 
الدرجات الخام في الحصول )مى (، وقد استخدمت 529،:0:9مص وفة تصمح لي ا النوع من التحميل منسي،

( 56االرتباطات البينية لممتغيرات بوساطة معادلة االرتباط البسيط وحيث أن )دد أفراد العينة المشمولين بالدراسة  
( )ند مستوى 2,480طالبة، ل ا فان معامل االرتباط يصبح  ا داللة معنوية إ ا كانت قيمتو تساوي أو تزيد )ن  

( )ند مستوى 2,099داللة معنوية إ ا كانت قيمتو تساوي أو تزيد )ن   (، و ا2,20≥معنوية  
مص وفة االرتباطات بين القياسات  ( يمثل0(،والجدول المرقم 546،:::0( التكريتي والعبيدي،2,26≥معنوية 

 المستخدمة إ  نالحظ ما يمي:
( ارتباطلا موجبلا 080نيلا  ( معامل ارتبلاط  للم تحسلب الخاليلا القطريلة( م406تضمنت مص وفة االرتباطات  -

معاملل ارتبلاط جميعيلا موجبلة، فلي حلين  (87( ارتباطلا سلالبا، فيملا بمغلت االرتباطلات الداللة معنويلا  65و  
( معاملل 80( معاملل ارتبلاط موجلب و  088ارتبلاط منيلا   ( معاملل:05بمغلت االرتباطلات غيلر المعنويلة  

 ارتباط سالب.
 ( معامل ارتباط جميعيا موجبة.67(  2,20≥نويا )ند مستو ى  بمغت معامالت االرتباطات الدالة مع -
 جميعيا موجبة. ( معامل ارتباط44(  2,26≥بمغت معامالت االرتباطات الدالة معنويا )ند مستوى    -
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 (الوصف اإلحصائي لمتغيرات البحث1الجدول رقم )
 
 
 

رقم 
 المتغير

الوسط  وحدة القياس المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

 2.484- 069 5.670 068.000 سم لالطو   .0
 :2.29 67 8.500 66.600 كغم الوزن  .0
 2.549- 82 4.548 66:.:7 سم طول ال راع  .4
 06:.2- 06 4.065 66:.07 سم طول السا)د  .5
 2.276- 40 6.484 900.:0 سم طول العضد  .6
 2.085 90 4.770 90.066 سم طول الج ع من الجموس  .7
 2.678 09 0.200 09.500 سم طول الكف  .8
 2.440- 02 0.0:9 644.:0 سم مدى الكف  .9
 2.028- 99 5.020 98.522 سم طول الرجل  .:

 2.002- 59 0.846 59.022 سم طول ال خ   .02
 2.996 :4 4.454 888.:4 سم طول الساق  .00
 0.950 05 0.850 05.400 سم طول القدم  .00
 0.099- 47 0.985 47.088 سم )رل الكت ين  .04
 2.090- :0 :0.20 09.599 سم )رل الصدر  .05
 2.484 46 0.258 45.999 سم )رل الوركين  .06
 2.649 5: :5.26 5.600: سم محيط الكت ين  .07
 2.244 :9 6.580 400.:9 سم محيط الصدر  .08
 0.052 80 8.055 80.922 سم محيط البطن  .09
 2.000 8: 70:.7 8.700: سم محيط الوركين  .:0
 2.906 07 0.967 07.555 سم محيط العضد  .02
 2.897 46 4.294 46.000 سم الساقمحيط   .00
 2.208 70 7.627 70.488 سم محيط ال خ   .00
 2.080 09 67:.6 599.:0 ممم الثنية الجمدية خمف العضد  .04
 2.899 08 6.797 44:.08 ممم الثنية الجمدية لموح الكتف  .05
 2.008 09 6.0:6 66:.08 ممم الثنية الجمدية لممنطقة الحرق ية  .06
 2.050 00 7.474 04.000 ممم انة الساقالثنية الجمدية لسم  .07
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 التحميل العاممي: 4-3
 الجذور الكامنة ونسب التباين المجتمع لمعوامل: 4-3-1

)دد العوامل  إن ى ه المسميات ما ىي إال مؤشرات إحصائية تؤكد دقة ومشرو)ية استخداميا إ  إن
 (.055،0:92لكل )امل فرج،  م )مى أساس )دد الج ور المساوية أو األكبر من الواحد الصحيحالمستخمصة يقو 

الواحد الصحيح وبمم قيمة  ( نجد أن ىناك ثمانية )وامل تجاوزت قيم ج ورىا الكامنة4من الجدول المرقم  
 %.022( من قيم التباين المتجمب ال ي يمثل 86.498نسبة ما فسرتو العوامل  

 لحل األولي لمصفوفة القياسات الجسمية المستخدمة:ا 4-3-2
تحميل )امميا، التحميل ألعاممي إلى ثمانية )وامل كما  -( 0الجدول المرقم  -تم تحميل مص وفة االرتباطات

(، وىي نتائج تعد حموال مباشرة لمتحميل، وبما أن الحمول المباشرة التي نتوصل إلييا من تحميل 5في الجدول المرقم  
معينة قد تختمف باختالف الطريقة المستخدمة، فضاًل )ن أن معالم التركيب العاممي  نخر تؤدى بنا إلى )وامل إلى

إيجاد أسموب  البسيط لم تأِت بالصورة الواضحة التي تقترب من اإلطار المرجعي، من ىنا يصبح األمر ممحا في
التباين بين العوامل الناتجة مب  ىنا في توزيب نيائي يسا)د )مى توجيو الصياغة النيائية لمنتائج وال ي يسيم

(، ل لك سوف تمجأ الباحثة إلى 067، 0:92المحافظة )مى الخصائص التصني ية التي انتيينا في تحميميا فرج ،
 التدوير المتعامد لمعوامل .
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(0الجدول المرقم   
  يبين مص وفة االرتباطات البينية القياسات الجسمية(

 

 اهًهث انًزاجب انعشزية نهسهىنة

(0.0.≥)*( االرجباطات اندانة يعُىياً عُد يسحىي)  

(0.0.≥د يسحىي))**(االرجباطات اندانة يعُىياً عُ  
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 ( انجذور انكايُة و َسب انتبايٍ و انتبايٍ انًتجًع نهعوايم3انجذول رقى )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (19،6)*( مجموع قيم الجذور الكامنة لمعوامل المقبولة)

 
 

 التباين المتجمع نسبة التباين قيم الجذور الكامنة العوامل

1.  6.473 24.896 24.896 
2.  3.279 12.612 37.508 
3.  2.404 9.246 46.754 
4.  1.900 7.307 54.060 
5.  1.620 6.233 60.293 
6.  1.427 5.490 65.783 
7.  1.390 5.348 71.131 
8.  1.107* 4.256 75.387 
9.  0.975 3.750 79.136 

10.  0.780 3.000 82.136 
11.  0.659 2.534 84.670 
12.  0.608 2.340 87.010 
13.  0.560 2.154 89.164 
14.  0.465 1.790 90.954 
15.  0.420 1.616 92.570 
16.  0.384 1.476 94.046 
17.  0.339 1.305 95.351 
18.  0.258 0.994 96.345 
19.  0.217 0.836 97.181 
20.  0.181 0.697 97.878 
21.  0.164 0.631 98.508 
22.  0.112 0.429 98.938 
23.  0.092 0.354 99.291 
24.  0.078 0.302 99.593 
25.  0.065 0.252 99.845 
26.  0.040 0.155 100 
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 ( مص وفة العوامل قبل التدوير5الجدول رقم  
رقى 

 انًتغيز
 انًتغيزات

 انعوايم
 انشيوع

 انثايٍ انسابع انسادس انخايس انزابع انثانث انثاَي األول

 016.5 01410 انطول 1
-

012.4 

-

01235 

-

01111 
010.0 

-

01021 
01061 01.0. 

 01011 016.1 انوسٌ 2
-

01211 
0105. 0140. 

-

012.4 
010.4 -01166 01..2 

 01000 01.10 010.4 طول انذراع 3
-

01012 

-

01223 
01054 013.3 01155 01.33 

 01040 01321 طول انساعذ 4
-

01145 

-

01664 

-

01413 

-

01030 
0110. 011.2 01... 

 طول انعضذ 5
-

0124. 
012.0 01162 0162. 01204 01133 01060 -0113. 0163. 

 014.4 012.1 طول انجذع يٍ انجهوس 6
-

015.4 

-

010.6 

-

01150 
010.3 

-

012.1 
-012.. 01.2. 

 01115 01101 .0136 طول انكف .
-

01063 
01300 012.. 

-

015.4 
01066 016.. 

 015.4 .0104 01210 013.6 01216 يذى انكف .
-

0124. 

-

010.5 
01343 01.5. 

 طول انزجم .
-

010.5 
01.30 

-

01023 
0104. 

-

01032 

-

0114. 

-

01042 
-01354 01.50 

 01161 01234 .0155 011.1 طول انفخذ 10
-

01333 

-

011.5 
010.4 0122. 01630 

 طول انساق 11
-

0100. 
01262 01450 

-

01343 
012.. 01065 013.. 01123 01635 

 01522 .0112 طول انقذو 12
-

01240 
011.4 011.0 01364 010.5 012.. 01640 

 ..016 ..012 01164 عزض انكتفيٍ 13
-

01356 

-

0103. 

-

01256 

-

01330 
010.0 01..4 

 ...01 .0116 .0135 عزض انصذر 14
-

0100. 
0104. 

-

011.1 

-

0110. 
01042 01.12 

 ..015 عزض انوركيٍ 15
-

01061 
01165 01223 

-

01133 
010.0 

-

01242 
0140. 01.6. 

 015.3 يحيظ انكتفيٍ 16
-

01055 

-

01106 

-

0130. 
0140. 

-

01332 
01115 -01023 01.2. 

 01.55 يحيظ انصذر .1
-

0101. 

-

0125. 

-

011.. 
01156 

-

01031 
0106. 01000 01.42 

 01623 يحيظ انبطٍ .1
-

01320 
012.6 0101. 01036 

-

010.3 
011.. -01223 0165. 

 .01.3 يحيظ انوركيٍ .1
-

012.. 

-

010.1 
01202 

-

0116. 

-

0104. 
01006 01026 01.63 

 .01.0 01200 .0122 ..013 01060 01222 012.6 01144 01634 يحيظ انعضذ 20

 ..015 يحيظ انساق 21
-

01121 

-

0110. 
01500 

-

011.. 

-

01223 
01200 0121. 01.00 

 .01.6 يحيظ انفخذ 22
-

01201 

-

01240 
0111. 

-

01043 

-

01250 

-

01134 
-01010 01..5 

 .0154 عضذانثُية انجهذية خهف ان 23
-

010.. 
01153 

-

0104. 
01111 01203 01454 -01302 016.5 
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 01643 انثُية انجهذية نهوح انكتف 24
-

01256 

-

0106. 

-

01353 

-

010.0 
0150. 01016 -01133 01..1 

25 
انثُية انجهذية نهًُطقة 

 انحزقفية
01633 010.0 012.1 01144 010.0 0133. 

-

012.1 
-0130. 01.01 

26 
هذية نسًاَة انثُية انج

 انساق
01506 01160 0104. 011.4 

-

01332 

-

0122. 

-

0110. 
-0101. 014.1 
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 الحل النهائي )التحميل العاممي بعد التدوير المتعامد(: 4-3-3
المناسب وبالتالي تسا)د الباحثة  إن التعديل في زوايا المحاور أحيانا يؤدي إلى تقريب الحل من اإلطار المرجعي

(، ل ا فان التدوير يعمل )مى إزالة الغمول ال ي 0:97،005ا )مى الوجو األمثل  حسانين،في انجاز ميمتي
( بعل المعايير لتحقيق التركيب البسيط لممص وفة Thurston,1949يصاحب التحميل األولي، وقد وضب ثرستون  

 العاممية:
 يضم كل صف في التحميل تشبب ص ري )مى األقل. .0
 شبعات الص رية يعادل )دد العوامل )مى األقل.يضم كل )مود )مى )دد من الت .0
العملود وتشلبب )لالي فلي  لكل زوج من العوامل األ)مدة(ىناك )دد من المتغيرات تكون  ات تشبب صل ري فلي .4

 العمود األخر.
تشلبعات صل رية لكلل زوج  )ندما يكون )دد العوامل أربعة(أو أكثر فان ىناك نسبة كبيرة من المتغيرات تحوي .5

 من األ)مدة.
  لكل زوج من العوامل ىناك )دد قميل من المتغيرات بتشبعات واضحة في كال العمودين .6

 (069-0:92،067 فرج،      
مب االحت اظ وبزاوية  و)مى ى ا األساس أجرت الباحثتان التدوير المتعامد بطريقة تعظيم التباين، إ  تم التدوير

العوامل المستخمصة في مص وفة النمو ج  ، أي )دم تأثر( بين المحاور لضمان استقاللية العوامل2:مقدارىا  
 بغيرىا من العوامل.

وبعده، ونالحظ ان قيم  والمالحظ أن قيم التباين الم سر  الشيوع ( ظمت ثابتة قبل إجراء التدوير المتعامد
دة توزيب التباين ال ي يقوم أساسًا )مى إ)ا التشبعات لممتغيرات بعوامميا المشتركة قد تغيرت بعد تدوير المحاور

يسا)د )مى ان تكون النتائج بعد التدوير المتعامد قابمة لمت سير  المشترك بحيث تتضح التجمعات الطائ ية مما
كانت )ميو قبل التدوير المتعامد مب إمكانية إبراز أىمية لكل )امل، ولتحديد ىوية  والصياغة بشكل أفضل )ما

)طاء النتائج وضوحا أكثر رو)ي  العامل  في ت سير العوامل ما يأتي:وا 
إتبللاع تعميمللات  ثرسللتون( التللي تتضللمن االقتصللاد فللي الوصللف العللاممي، لمنللواحي الغريبللة، اخللتالف تشللبعات  -

 (.068،  8::0العوامل، الت سيرات التي ليا معنى  مصدق ، 
والعوامللل  فللة،إتبللاع تعميمللات  كاتللل( التللي تتضللمن تقبللل العوامللل التللي تت للق مللب الحقللائق اإلكمينيكيللة المعرو  -

العامميلللة السلللابقة  السللليد،  المستخمصلللة ملللن الدراسلللات السلللابقة، التوقعلللات السللليكولوجية العاملللة، التوزيعلللات
0::0،009.) 

 (.2.6يقبل العامل ال ي يشبب )ميو ثالثة قياسات )مى األقل، بحيث ال تقل تشبعات القياسات )ن   -
المقبوللة )ملى العواملل  ير النتلائج، وبعلد ترتيلب التشلبعاتا)تماد مص وفة العوامل األولية بعلد التلدوير فلي ت سل -

 (.57، :::0تنازليا،  الطائي،
 (.048، 0:98( فأكثر،  حسانين،2. 6ي سر العامل في ضوء التشبعات   -

بمعلايير التركيلب البسليط، تلم قبلول سلتة  وقد تم التوصل إلى ثمانية )وامل متعامدة وفقا لشروط قبلول العاملل واسترشلاد
 (.6فقط وكما موضح في الجدول المرقم  )وامل 
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رقم 
 المتغيرات المتغير

 العوامل
 الشيوع

 الثامن السابب السادس الخامس الرابب الثالث الثاني االول

( يصفىفة انعىايم بعد انحدويز0انجدول رقى )  
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 :2.92 2.092 2.559 2.460 2.208- 2.004 2.709 2.204 2.298 انطىل 0

 2.8:0 2.2:9 2.240- 2.250- :2.25- 2.889 2.024 2.099 2.092 انىسٌ 0

 2.844 2.094- 2.670 2.2:0 2.045 2.295- :2.65 2.260 2.204 طىل انذراع 4

 2.898 2.286- 2.286 2.972 2.274 2.204 2.000 2.2:2 2.2:8 طىل انساعد 5

 2.748 2.202- 2.089 2.859- 2.200- 2.057- 2.059 2.226- 2.260- طىل انعضد 6

 2.908 2.454 2.295 2.000 2.557- 2.082 :2.75 2.268- 2.285 طىل انجذع يٍ انجهىس 7

 2.798 2.892 2.042 2.022 2.076 2.077 2.257- 2.227 2.274 طىل انكف 8

 2.868 2.000 2.504 2.006- 2.297 2.780 2.270 ::2.0- 2.220- يدي انكف 9

 2.962 2.229 2.000 2.0:5- 2.020 2.272 2.965 2.009- 2.029- طىل انزجم :

 2.742 2.052- 2.240 :2.02- :2.09 2.026- 2.780 2.297 2.002 طىل انفخذ 02

 2.746 2.092- 2.400 2.285 2.600 ::2.2 :2.20- 2.068 2.490- طىل انساق 00

 2.752 2.076 2.805 2009- 2.070- 2.288 2.026 2.208- :2.22 طىل انقدو 00

 2.995 2.045 2.029- :2.09 2.964 2.205 2.020 2.000- 2.206- عزض انكحفيٍ 04

 2.900 2.056 2.245- 2.020- 2.945 2.264 2.287 2.086 2.000 عزض انصدر 05

 :2.87 2.088 2.026 2.060 2.024 2.028- 2.2:5- 2.246 2.860 عزض انىركيٍ 06

 2.809 2.200 2.250- :2.05 2.040 2.878 2.247- 2.006 2.290 يحيظ انكحفيٍ 07

 2.950 2.029 2.044 2.0:7 2.2:5- 2.6:6 2.276 2.4:9 2.500 يحيظ انصدر 08

 2.769 2.220 2.067- 2.275 2.007 2.002 2.2:6- 2.687 2.4:6 يحيظ انبطٍ 09

 2.974 2.055 2.272- 2.058 2.272- 2.072 :2.28- 2.4:7 2.874 يحيظ انىركيٍ :0

 2.928 2.095 2.607 2.299- 2.040 2.245 2.244- :2.64 2.4:0 يحيظ انعضد 02

 2.922 2.024- 2.000 2.028- 2.286- 2.026 2.205 2.060 2.904 يحيظ انساق 00

 2.896 2.085 2.059- 2.084 2.007- 2.580 :2.20 2.085 2.772 يحيظ انفخذ 00

 2.796 2.258- 2.262 2.209 2.268 2.027 2.209 2.8:2 ::2.2 انثُية انجهدية خهف انعضد 04

 2.9:0 2.507 2.260 :2.58 2.049- 2.249 2.000- 2.764 2.066 جهدية نهىح انكحفانثُية ان 05

 2.920 2.700 2.208- 2.000- 2.0:7 :2.27 2.079 2.628 2.077 انثُية انجهدية نهًُطقة انحزقفية 06

 2.5:0 2.262 2.264- 2.286 2.049 2.288 2.440 :2.26 2.696 انثُية انجهدية نسًاَة انساق 07

 72.:0 0.945 0.966 2.027 2.457 0.728 0.704 0.782 :4.66 نجذر انكايٍا *

 6::.:6 8.264 8.045 2.528 0.442 02.207 02.299 :02.07 04.799 انحبايٍ انعايهي انًفسز 

 
 رقم

المتغي
 ر

 المتغيرات
 العوامل

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

(انُحائج انُهائية نهحدويز انًحعايد بعد حذف انحشبعات انحي جقم عٍ 6قى )ر انجدول

±.0.0  
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 التنازلي لتشبعات المتغيرات بالعامل األول بعد التدوير المتعامد( الترتيب 7)رقمالجدول 
 التشبع اسم المتغير رقم المتغير

      0.628   الطول  1
     0.778    الوزن  2
  0.562    0.549   طول الذراع  3
   0.860      طول الساعد  4

-      طول العضد  5
0.748   

      0.649   طول الجذع من الجموس  6
 0.780        طول الكف  7
     0.671    مدى الكف  8
      0.854   طول الرجل  9

      0.672   طول الفخذ  10
    0.522     اقطول الس  11
  0.724       طول القدم  12
    0.853     عرض الكتفين  13
    0.834     عرض الصدر  14
        0.751 عرض الوركين  15
     0.767    محيط الكتفين  16
     0.595    محيط الصدر  17
       0.576  محيط البطن  18
        0.763 محيط الوركين  19
  0.516     0.539  محيط العضد  20
        0.813 محيط الساق  21
        0.660 محيط الفخذ  22
       0.790  الثنية الجمدية خمف العضد  23
       0.653  الثنية الجمدية لموح الكتف  24

الثنية الجمدية لممنطقة   25
 0.622      0.507  الحرقفية

        0.585 الثنية الجمدية لسمانة الساق  26
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 0.813 محيط الساق 21
 0.763 محيط الوركين 19
 0.751 عرض الوركين 15
 0.660 محيط الفخذ 22
 0.585 الثنية الجمدية لسمانة الساق 26
المرشحة لمتحميل  لترتيب التنازلي لتشبعات القياسات الجسمية( ال ي يمثل ا8من خالل الجدول المرقم  

وتراوحت تشبعات القياسات )مى ى ا العامل ما  %(،04.:0( قياسات تمثل ما نسبتو  6بالعامل األول بمم )ددىا  
 العامل ىو  )امل نمو المقاييس الوزنية(.  ( ويبدو أن ى ا2.696  -( 2.904بين  

الوزنية والتي تشمل )مى  لقياسات المتشبعة )مى ى ا العامل ىو الزيادة في القياساتإن السمة المميزة لي ه ا
النمو الوزني وال ي يرتبط من قريب بتراكم الدىون  محيطات الجسم وأ)راضو وسمك ثناياه الجمدية،" وى ا يعود إلى

ني يمثل أقصى مراحل النمو في بالنمو العضمي، فضال )ن ان النمو الوز  في األماكن المختم ة من الجسم ومن بعيد
( إن المحيطات تمثل زيادة وزنيو ناتجة )ن الدىون والعضالت وان سمك الثنايا :08ى ه ال ترة  السيد، ب.ت، 

 الجمدية تمثل زيادة دىنية فقط.
وخاصلة فلي النملو بالنسلبة  أما بالنسبة لمحيط و)رل الوركين فان تشبعيما يمثل ما ليل ين القياسلين ملن دور

 اث.إلن
 الجسمية. ونظرا لحصول  محيط الساق()مى أ)مى تشبب ل ا ترشحو الباحثتان ضمن القياسات

 ( الترتيب التنازلي لتشبعات المتغيرات بالعامل الثاني بعد التدوير المتعامد8الجدول رقم )
 التشبع اسم المتغير رقم المتغير

 0.790 الثنية الجمدية خمف العضد 23
 0.653 موح الكتفالثنية الجمدية ل 24
 0.576 محيط البطن 18
 0.539 محيط العضد 20
 0.507 الثنية الجمدية لممنطقة الحرقفية 25
المرشللحة لمتحميللل  ( اللل ي يمثللل الترتيللب التنللازلي لتشللبعات القياسللات الجسللمية9مللن خللالل الجللدول المللرقم  

تشلبعات القياسلات )ملى ىل ا العاملل ملا  راوحلت%( وت04.:0( قياسلات تمثلل ملا نسلبتو  6بالعامل الثاني بملم )لددىا  
 ( ويبدو أن ى ا العامل ىو )امل نمو دىون الجسم (.2.628  -( 2. 8:2بين  

قبل المختصين في  تعد قياسات سمك الثنايا الجمدية من المؤشرات الميمة التي يجب اال)تماد )مييا من
ية بمجمو)ة من القياسات تمثل الحد األدنى المجال الرياضي إ  يوصي المختصون في مجاالت الصحة والتغ 

( وان ىناك )القة )كسية بين زيادة نسبة 8،096::0لمقياسات ومن ضمنيا قياسات سمك الثنايا الجمدية رضوان، 
العاديين والرياضيين من جية، والصحة والمياقة البدنية من الجية الثانية "  التكريتي  السمنة لدى األفراد

الباحثتان ضمن  ( ونظرا لحصول  الثنية الجمدية لخمف العضد( )مى أ)مى تشبب ل ا ترشحو406، 0:97والحجار،
 القياسات الجسمية.

 التشبع اسم المتغير رقم المتغير
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التنازلى لتشبعات  رتيب ( الت9الجدول رقم )
المتغيرات بالعامل الثالث  بعد التدوير المتعامد

 
 
 
 
 
 
 
 

 
المرشحة لمتحميل  ( ال ي يمثل الترتيب التنازلي لتشبعات القياسات الجسمية:من خالل الجدول المرقم  

ى ا العامل ما  تشبعات القياسات )مى %( وتراوحت40.:0( قياسات تمثل ما نسبتو  6بالعامل الثالث بمم )ددىا 
 ( ويبدو ان ى ا العامل ىو )امل أطوال الجسم(.:2.65  –( 2.965بين  

األنشطة الرياضية  ( )مى أن "الطول  و أىمية بالغة في العديد من8::0ويؤكد )بد ال تاح وحسانين ، 
ول األطراف مب الرجمين، كما ان تناسق ط سواء كان الطول الكمي أم طول بعل أطراف الجسم، كطول ال را)ين أم

العضمية العصبية في معظم األنشطة الرياضية " )بد ال تاح  بعضيا لو أىمية بالغة في اكتساب ال رد التوافقات
أن  طول الرجل( قد حصمت )مى أ)مى تشبب )مى ى ا العامل ل لك ترشحو الباحثتان  ( وبما405، 8::0وحسانين، 

 القياسات الجسمية . ضمن
 

 رتيب التنازلى لتشبعات المتغيرات بالعامل الرابع بعد التدوير المتعامد(الت10الجدول رقم ) 
 التشبع اسم المتغير رقم المتغير

وزن الجسم 2  0.778 
16 محيط الكتفين    0.767 
مدى الكف  8  0671 
 0.595 محيط الصدر  17

 
المرشحة لمتحميل  القياسات الجسمية( ال ي يمثل الترتيب التنازلي لتشبعات 02من خالل  الجدول المرقم  

تشبعات القياسات )مى ى ا العامل ما  %( وتراوحت06.49( قياسات تمثل ما نسبتو 5بالعامل الرابب بمم )ددىا  
 الوزن والمحيطات( وان جميب التشبعات موجبة، ان تشبب  ( ويبدو ان ى ا العامل ىو2. 6:6  -( 2. 889بين  

النمو العضمي الناتج )ن التدريب " فقياس محيطات أجزاء الجسم تستخدم في  )مى ى ه القياسات مب الوزن يدل
 مستوى التغير ال ي يحدث لالنسجة الدىنية والعضمية نتيجة لمتدريب. التعرف )مى

 (066، 8::0 رضوان،  

 0.854 طول الرجل 9

 0.672 طول الفخذ 10

 0.649 طول الجذع من الجموس 6

 0.628 طول القامة 1

 0.549 طول الذراع 3
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ة لإلناث، النمو بالنسب إن تشبب محيط الكت ين ومحيط الصدر وك لك وزن الجسم ليا دورًا كبيرًا والسيما في
)دد الخاليا الدىنية وك لك زيادة حجم كل  كما أن اإلناث ليا استعداد لمسمنة خالل مراحل النمو )مى حساب زيادة

 (.85-84،  2::0خمية  )بد ال تاح وسيد ،
ضلمن القياسلات  وبما أن   وزن الجسم( قد حصلل )ملى أ)ملى تشلبب )ملى ىل ا العاملل لل لك ترشلحو الباحثتلان

 الجسمية.
 

 ( الترتيب التنازلي لتشبعات المتغيرات بالعامل الخامس بعد التدوير المتعامد11دول رقم )الج
 التشبع اسم المتغير رقم المتغير

 0.853 عرض الكتفين 13
 0.834 عرض الصدر 14
 0.522 طول الساق 11

المرشحة لمتحميل  ( ال ي يمثل الترتيب التنازلي لتشبعات القياسات الجسمية00من خالل الجدول المرقم  
%(، وتراوحت تشبعات القياسات )مى ى ا العامل 00.64( قياسات تمثل ما نسبتو  4بالعامل الخامس بمم )ددىا  

 ىو )امل أ)رال الطرف العموي( وان جميب التشبعات موجبة . ( ويبدو أن ى ا العامل2.600 -(2.964ما بين  
العضمية من خالل التدريب  و العضمي أي استخدام القوةإن تشبب ى ه العوامل أي األ)رال يدل )مى النم

بدوره )مى أ)رال الجسم "إن قياس محيطات  والتي تعمل )مى زيادة المقطب العرضي لمعضالت وى ا ينعكس
ىو قياس ينم )ن حجم المقطب العرضي وب لك يشير إلى مقدار القوة التي  وأ)رال العضالت ألجزاء الجسم المختم ة

الكت ين  ( وبما أن  )رلmathewsocFox,1976,413العضمة الموجودة في المكان والمقاس "   يايمكن أن تب ل
 ( قد حصل )مى أ)مى تشبب )مى ى ا العامل ل لك يرشح ضمن القياسات الجسمية.

 (الترتيب التنازلي لتشبعات المتغيرات بالعامل السادس بعد التدوير المتعامد12الجدول رقم )
 التشبع المتغيراسم  رقم المتغير

 0.860 طول الساعد 4
 0.748- طول العضد 5

 
المرشحة لمتحميل  (  ال ي يمثل  الترتيب التنازلي لتشبعات القياسات الجسمية00من خالل الجدول المرقم  

العامل بعد التدوير المتعامد بطريقو  العاممي )مى العامل السادس يالحظ أن )دد القياسات التي تشبعت )مى ى ا
%( من المجموع الكمي :8.7( يمثالن ما نسبتو  0( فأكثر بمم قياسين  2. 6تعظيم التباين ال اريماكس وبقيمو  

 قطبي. لمقياسات المرشحو لمتحميل وىو )امل
ونظللرا لكللون التشللبعات )مللى ىلل ا العامللل لللم تحقللق المسللتوى المطمللوب والعللدد المحللدد لقبللول العامللل للل لك تللم 

 ن القياسات الجسمية.إىمالو و)دم تمثيمو ضم
 
 

 ( الترتيب التنازلى لتشبعات المتغيرات بالعامل السابع بعد التدوير المتعامد 13الجدول رقم )



 ناء العاملي للقياسات اجلسمية لطالبات الب

 298 

 التشبع اسم المتغير رقم المتغير
 0.724 طول القدم 12
 0.562 راعذطول ال 3
 0.516 محيط الساق 20

لتشبعات القياسات الجسمية المرشحة لمتحميل  ( ال ي يمثل الترتيب التنازلي04من خالل الجدول المرقم  
ى ا العامل بعد التدوير المتعامد بطريقو تعظيم  العاممي بالعامل السابب، يالحظ أن )دد القياسات التي تشبعت )مى

%( من المجموع الكمي لمقياسات 00.64قياسات تمثل ما نسبتو   (4( فأكثر بمم  2.6التباين ال اريماكس وبقيمة  
 التشبعات موجبة. ة لمتحميل وجميب ى هالمرشح

وقد تشبعت )مى ى ا العامل القياسات الخاصة بل طول القدم وطول ال راع ومحيط الساق( ويبدو أن ى ا 
من حيث إيجاد قا)دة ارتكاز لجسم الطالبة  العامل ىو  )امل أطوال الجسم( إن قياس طول القدم يمعب دورا ميما

 توازن الجسم . اء الق زات وح ظوتسا)د )مى النقل الحركي وأد
يمثل أخر مراحل االكتمال  إن التشبب لطول القدم وطول ال راع يكون أسرع في النمو من طول الج ع وال ي

محيط الساق في ا يدل )مى الزيادة العضمية في  ( أما بالنسبة لتشبب056، 2::0في النمو  أبو حطب والصادق ، 
"ان الزيادة في أطوال الجسم ونموىا يعد األساس في الزيادة الوزنية  ة الوزنالطرف الس مي ويدل أيضا )مى زياد

 ( :42، 6::0الطول يسبق الوزن في )ممية النمو"  زىران،  العائدة لمجسم، إ  ان
القياسللات الجسللمية  ونظللرا لحصللول قيللاس طول القللدم( )مللى أ)مللى تشللبب للل ا تللرى الباحثتللان ترشلليحو ضللمن

 لمطالبات.
 (الترتيب التنازلى لتشبعات المتغيرات بالعامل الثامن بعد التدوير المتعامد14 الجدول رقم )

 التشبع اسم المتغير رقم المتغير
 0.780 طول الكف 7
 0.622 الثنية الجمدية لممنطقة الحرقفية 25

تحميللل المرشللحة لم ( اللل ي يمثللل الترتيللب التنللازلي لتشللبعات القياسللات الجسللمية05مللن خللالل الجللدول المللرقم  
لمقياسلات المرشلحة لمتحميلل وىملا تشلبعان  %( ملن المجملوع الكملي:8.7بالعامل الثامن بمم قياسين فقط أي ما نسلبتو  

 ( فأكثر.2.6موجبان بطريقة تعظيم التباين ال اريماكس وبقيمة 
عات لكللون التشللب وقللد تشللبب )مللى ىلل ا العامللل قيللاس طللول الكللف والثنيللة الجمديللة لممنطقللة الحرق يللة، ونظللرا

ترشلليحو ضللمن القياسللات الممثمللة  المشللاىدة لللم تحقللق المسللتوى والعللدد المطمللوب للل لك ارتللأت الباحثتللان إىمالللو و)للدم
 لمعوامل المستخمصة.

 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات : 5-1

يللة إلللى ثمان ( قياسللا جسللميا، تللم التوصللل07مللن خللالل تحميللل مصلل وفة االرتباطللات البينيللة المتكونللة مللن   -
 )وامل، تم قبول ستة منيا في ضوء الشروط الموضو)ة بقبول العامل.

العوامللل التللي بللرزت مللن خللالل تحميللل القياسللات الجسللمية التللي تللم قبوليللا وت سلليرىا تسللمح بللإطالق األسللماء  -
 اآلتية )مييا:
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 العامل األول )امل نمو المقاييس الوزنية                            -أ
 العامل الثاني الجسم                                )امل نمو دىون-ب
 العامل الثالث )امل أطوال الجسم                                    -ج
 العامل الرابب )امل الوزن والمحيطات                                -د
 العامل الخامس )امل أ)رال الطرف العموي                       -ىل
 العامل السادس )امل أطوال الطرفين العموي والس مي                   -و

أمكلللن اسلللتخالص القياسلللات الجسلللمية فلللي ضلللوء العواملللل المستخمصلللة والتلللي تمثلللل وحلللدتيا أ)ملللى التشلللبعات )ملللى  -
 العوامل فكانت كما يأتي:

 محيط الساق    العامل األول -أ
 العضد الثنية الجمدية خمف   العامل الثاني-ب
 طول الرجل   العامل الثالث-ج
 وزن الجسم    العامل الرابع-د

 عرض الكتفين   هـ العامل الخامس
      طول القدم   العامل السادس-و

 تشبعاتيا )مى العوامل الوحدات المستخمصة لمقياسات الجسمية تعد مقاييس نقية، إ  ان -
 األخرى قريبو من الص ر.   
 التوصيات: 5-2
 استخدام القياسات الجسمية بشكل )ام كمؤشرات يعتمد )مييا في )ممية االنتقاء الرياضي. -

 المصادر
، دار ال كر 0ا(: االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية، ط:::إبراىيم، مروان )بد المجيد  .0

 لمطبا)ة والتوزيب والنشر، )مان.
، دار 0المسلنين، ط  اإلنسان ملن مرحملة الجنلين إللى مرحملة (: نمو2::0أبو حطب، فؤاد والصادق، نمال    .0

 ال كر العربي، القاىرة .
لمطبا)لة والنشلر،  (: اإل)لداد البلدني لمنسلاء، دار الكتلب0:97التكريتلي، وديلب ياسلين والحجلار، ياسلين طلو   .4

 الموصل.
الحاسللوب فللي  ات(: التطبيقللات اإلحصللائية واسللتخدام:::0التكريتللي، وديللب ياسللين والعبيللدي، حسللن محمللد  .5

 بحوث التربية الرياضية، دار الكتب لمطبا)ة والنشر، جامعة الموصل.
القللدم بوصلل و احللد  (: البنللاء الجسللمي لال)بللي دوري النخبللة العراقللي بكللرة0220الجنللابي، )بللد المللنعم احمللد  .6

 أسس االنتقاء الرياضي، رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الرياضية، جامعة الموصل.
، دار ال كللر العربللي، 0(: الميكانيكللا الحيويللة االسللس النظريللة والتطبيقيللة،ط4::0حسللام الللدين، طمحللة حسللين  .7

 القاىرة.
، دار 0البدنيللة، ط  (: طللرق بنللاء وتقنللين االختبللارات والمقللاييس فللي التربيللة0:98حسللانين، محمللد صللبحي   .8

 ال كر العربي، القاىرة.
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البدنيلة والرياضلية ،  اممي لمقلدرات البدنيلة فلي مجلاالت التربيلة(: التحميلل العل7::0حسلانين، محملد صلبحي   .9
 دار ال كر العربي، القاىرة.

دار ال كللر  ،6، ط 0(: القيللاس والتقللويم فللي التربيللة البدنيللة والرياضللة ، ج 0224حسللانين، محمللد صللبحي  .:
 العربي، القاىرة .

الحللديث،  ، دار الكتللاب4ط  (: القيللاس فللي المجللال الرياضللي،0:95خللاطر، احمللد والبيللك، )مللي فيمللي   .02
 القاىرة.

 ، دار اليالل، الريال.0(: وظائف األ)ضاء والتدريب البدني، ط2::0الخالدي، فاضل سمطان    .00
الجللانبي لال)بللي  (: تحديللد القياسللات الجسللمية المميللزة ومسللتويات الشللكل0220دزة بللي، مظ للر أنللور أمللين   .00

 الرياضية، جامعة صالح الدين. منشورة، كمية التربيةالمنطقة الشمالية بكرة اليد، رسالة ماجستير غير 
 (: المرجب في القياسات الجسمية، دار ال كر العربي، القاىرة.8::0رضوان، محمد نصر الدين   .04
 الكتب بمصر،القاىرة. ، )الم6(: )مم ن س النمو الط ولة والمراىقة(، ط 6::0زىران، حامد )بد السالم   .05
 سس الن سية لمنمو من الط ولة إلى الشيخوخة، دار ال كر العربي، القاىرة.السيد، فؤاد البيي ب ت(: األ .06
(: بنللاء بطاريللة اختبللارات مياريللة فللي كللرة السللمة، دراسللة )امميللة، مجمللة )مللوم 0::0السلليد، مللدحت صللالح   .07

 وفنون الرياضة، المجمد الثالث، العدد األول والثاني، القاىرة.
(: االداء )ملللى )ارضلللة التلللوازن، بحلللث منشلللور فلللي 0:92 شلللحاتة، تيلللاني حسلللن وشلللحاتة، محملللود احملللد  .08

 المؤتمر العممي االول لدراسات وبحوث التربية الرياضية، كمية التربية الرياضية، جامعة حموان.
األساسللية بكلللرة السلللمة  (: بنلللاء بطاريلللة اختبللارا ت للللبعل الميللارات اليجوميلللة:::0الطللائي، زيلللاد طللارق   .09

ي جامعلة بغلداد، رسلالة ماجسلتير غيلر منشلورة ،كميلة التربيلة الرياضلية ، جامعلة لطالبات كمية التربية لمبنات ف
 الموصل.

ك لاءة األداء بكلرة  (: البناء العاممي لمقياسلات الجسلم وظي يلة وملدى مسلاىمتو فلي0225الطائي، زياد طارق   .:0
 الموصل. السمة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة

ألسلللس العمميلللة  (، الحلللديث فلللي كلللره السلللمة،:::0م، محملللد محملللود وحسلللانين، محملللد صلللبحي )بلللد اللللداي .02
 القاىرة. قانون، دار ال كر العربي، -انتقاء -قياس  -تدريب  -تعمم  -والتطبيقية 

 (: بيولوجيا الرياضة، دار ال كر العربي، القاىرة.0:90)بد ال تاح، ابو العال احمد   .00
 ، دار ال كر العربي، القاىرة .0(: التدريب الرياضي، األسس ال سيولوجية، ط 8::0)بد ال تاح، أبو العال   .00
الرياضللي وطللرق  (، فسلليولوجيا ومورفولوجيللا8::0)بللد ال تللاح، أبللو العللال احمللد وحسللانين، محمللد صللبحي   .04

 القياس لمتقويم، دار ال كر العربي، القاىرة.
فسليولوجيا المياقلة البدنيلة، ط ا ،دار ال كلر العربلي، (، 2::0)بد ال تلاح، أبلو العلال وسليد، احملد نصلر اللدين  .05

 القاىره.
 (: البناء العاممي لمقياسات الجسمية لال)بي الجمناستك في0226)الوي، ثيالم يونس  .06

 .:4، العدد00العراق، مجمة الرافدين لمعموم الرياضية، المجمد 
، دار ال كلللر 4اء الحركلللي،ط (: اختبلللارات اآلد5::0)لللالوي، محملللد حسلللن ورضلللوان ، محملللد نصلللر اللللدين   .07

 العربي، القاىرة .
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 لمطبب والنشر، القاىرة . (: التقويم والقياس الن سي والتربوي، مكتبة االنجمو المصرية0:96الغريب، رمزية   .08
 (:التحميل العاممي في العموم السموكية، دار ال كر العربي، القاىرة.0:92فرج ، ص وت   .09
 (: االسس العممية لتدريب السباحة، دار ال كر العربي، القاىرة.0:94كامل، اسامة وزكي، )مي محمد  .:0
(: االحصللاء و القيللاس فللي التربيللة و )مللم الللن س، دار المعرفللة الجامعيللة، :0:9منسللي، محمللود )بللد الحملليم  .42

 االسكندرية.
 

31. Mathews . K&Fox .L. (1979): The physiological Basis of physical education 
W.B. Saunders Company, Philadelphia. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبيان أراء الخبراء حول اختيار القياسات
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 األستا  ال اضل.................................................... المحترم.
  

 تحية طيبة..
البناء العاممى لمقياسات الجسمية لطالبات كمية التربية الرياضية  الباحثتان القيام بالبحث الموسوم "تروم 

 " ونظرًا  لما تتمتعون بو من خبرة، يرجى اختيار القياسات الجسمية المالئمة لي ه المرحمة. بجامعة الموصل
                                             

 والتقديـر...مع فائق الشكـر 
 
 
 
 
 
 

 االسم :
 االختصاص :
 مكان العمل :

 
 

 الباحثتان                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 امام القياسات المالئمة (ضع عالمة )
 ال تصلح تصلح القياسات ت 

   طول اجلسم  1

   طول اجلذع من اجللوس  2
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   ول الذراعط  3

   طول العضد  4

   طول الساعد  5

   طول الكف  6

   مدى الكف  7

   طول الرجل   8

   طول الفخذ  9

   طول الساق  10

   طول القدم  11

   عرض الكتفني   12

   عرض الصدر  13

   عرض الوركني   14

   عرض احلوض  15

   عرض الركبة  16

   حميط الكتفني   17

   حميط الصدر  18

   حميط اخلصر)البطن(  19

   حميط الورك  20

   حميط مسانة الساق  21

   حميط العضد  22

   حميط الفخذ  23

   حميط الراس  24

   مسك ثنايا اجللد خلف العضد  25

   مسك ثنايا اجللد للمنطقة احلرقفية  26

   مسك ثنايا اجللد اسفل اللوح  27

   مسك ثنايا اجللد لسمانة الساق  28

   اتساع الذراعني  29

   عمق الصدر  30

 


