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 امللخص

 التربية معيد لطالب اليد بكرة اليجومية الميارات وبعض الجسمية القياسات بين العالقة إلى التعرف البحث ىدف  
 لطالب اليد بكرة اليجومية الميارات وبعض البدنية المياقة مكونات بين العالقة إلى التعرف فضال عن عقره في الرياضية

 ومكونات الجسمية القياسات من كل مساىمة كما سعى البحث الى الكشف عن نسبة .عقره في الرياضية التربية معيد
 اليجومية الميارات ببعض التنبؤ معادالت إيجاد من خالل اليد بكرة اليجومية الميارات بعض في مجتمعين البدنية المياقة

 لمالئمتو االرتباط بأسموب الوصفي المنيج واستخدم البدنية المياقة ومكونات الجسمية القياسات إلى باالستناد اليد بكرة
 باالختبارات الباحثان واستعان.  عقره/  الرياضية التربية معيد في طالبا( 67) من البحث عينة وتكونت البحث وطبيعة
 لألمام الجذع ثنيو  م،(333)ركضو  م،(33)ركضو  كغم،(3)زنة الطبية رةالك رميو  ، الثبات من الطويل الوثب) االتية

 الطبطبةو  ،رامتا التسعة خط من البعيد التصويب دقةو  ،وسرعة بدقة المناولةو  ، المتعرج الجريو  ، الوقوف من واألسفل
 القياسات بعض فضال عن( الحركة من القريب التصويب قوة ،المستقيمة الطبطبة ،م(55) الطويمة المناولة دقةو  ،المتعرجة
 ومن االستنتاجات الى التوصل وتم (SPSS) اإلحصائية الحقيبة خالل من، اإلحصائية الوسائل استخدام وتم ،الجسمية

 ارتباط وجودو . البطن ومحيط الجسم ووزن( المستقيمة والطبطبة المناولة،) ميارتي بين عكسي معنوي ارتباط وجود اىميا
. جسمية كقياسات الكف وطول العضد ومحيط( القريب التصويب المستقيمة،وقوة والطبطبة ولةالمنا) بين طردي معنوي

 والسرعة كميارات( المستقيمة والطبطبة الطويمة المناولة ودقة المتعرجة الطبطبة) بين معنوي ارتباط وجودفضال عن 
 الطويمة المناولة ودقة المتعرجة الطبطبة) بين معنوي ارتباط وجود عدمكما أظيرت النتائج . والرشاقة والمرونة االنتقالية
 المياقة ومكونات الجسمية القياسات مساىمة  أنكما . والرشاقة والمرونة االنتقالية والسرعة كميارات( المستقيمة والطبطبة

 . معنوية غير كانت اليد بكرة اليجومية الميارات في مجتمع بشكل البدنية
 كزج انيذ -انًهاراخ انهجىييح -يكىَاخ انهيالح انثذَيح -انمياساخ انجسًيح  -ح َسة يساهً *انكهًاخ انًفراحيح:

Contribution Percentages of certain Body Measurements and Physical Fitness Components 

on certain Handball Attack Skills for the students of Sport Education Institution in Akra 

Lectuer.Dr.Shihab.A.hassan     Lectuer.Dr.Dhyaa.Z.Ibrahim 

Abstract 

The study aimed at being acquainted with the correlation among body 

measurements and certain handball attack skills for the students of Sport Education 

Institution in Akra; the correlation among physical fitness components and certain 

handball attack skills for the students of Sport Education Institution in Akra; the 

Contribution percentages of certain body measurements and physical fitness components 

on certain handball attack skills. The study also aimed at setting prediction formulas of 

certain handball attack skills depending upon body measurements and physical fitness 

components. The descriptive method with correlation style was used since it is convenient 

to the nature of the study. The sample included 67 students of institution of sport education 
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in Akra. The tests of long jump from stability, throwing 3kg medicine ball, 30 m sprint, 300 

m sprint, bending trunk forward-downward from standing position, zigzag running, 

accurate and fast passing, accuracy of distal 9m-line shooting, zigzag dribble, accuracy of 

long 25m passing, straight dribble and strength of the near passing from movement were 

used in this study in addition to certain body measurements. 

The statistical package SPSS was used to process data. The most important 

conclusions were a negative significant correlation of the skills of passing and straight 

dribble to the body weight abdomen circumference; a positive significant correlation of the 

skills of passing, straight dribble and strength of the near throwing to the upper arm 

circumference and cuff length as body measurements; a positive significant correlation of 

the skills of zigzag dribble, accuracy of long throwing and straight dribble as skills to the 

locomotive speed, flexibility and agility; no significant correlation of the skills of zigzag 

dribble, accuracy of long throwing and straight dribble as skills to the locomotive speed, 

flexibility and agility. Finally, body measurements and physical fitness components 

collectively did not contributed significantly to the handball attack skills. 

 *Keywords: Contribution Percentages - Body Measurements- Physical Fitness 

Components- Attack Skills- Handball 

 :التعريف بالبحث -1
 :البحث وأىميةالمقدمة 1-1

 الرياضية األلعاب مختمف عمييا تعتمد التي األساسية المتطمبات من يةالبدن والمياقة, الجسمية القياسات تعد
 إن" العالي, المستوى إلى لموصول والتقدم النجاح تحقيق  فرد ألي يمكن ال المتطمبين ىاذين فبدون اليد, كرة ومنيا

 الرياضية المستويات إلى الوصول عمييا ويتأسس الرياضية الميارة تحدد التي العوامل أبرز من  الجسمية القياسات
 غير الفرد عمى يتفوق تشريحياً  الالئق الفرد فان العوامل جميع تساوي حالة في" و(Mathews,1991, 72)". العالية
 االداء وسرعة بقوة تتميز التي الفرقية االلعاب من واحدة اليد وكرة(98 ,0891 وشحاتة, شحاتة. ) تشريحياً  الالئق

وتؤدي ىذه  جيدة, بدنية ولياقة مناسبة جسمية قياسات امتالك مايتطمب وىذا الفريقين يالعب بين المستمر واالحتكاك
 وتنفيذ المناسب المكان إشغال فضال عن وبالعكس, اليجوم إلى الدفاع من االنتقال عممية في بارزا دوراً المتطمبات 

 البدنية والمياقة الجسمية القياسات بين ملالتكا عن لمتكمم يقودنا وىذا, التيديف و الرمي ثم والمف االرتقاء حــركات
 بالقياسات االىتمام مع البدنية المياقة بمستوى االرتفاع ان نجد ىنا من , األساسية لمميارات األداء في ودورىما
تقان المياري األداء في يصب التنمية أو االولي االنتقاء أسموب بأتباع الجسمية  أىمية تبرز ىنا ومن , المعبة فنون وا 
 .البحث

 :البحث مشكمة 0-5
 اليـد كـرة لعبـة فـي األساسـية الميـارات وبين جية من المتطمبات ىذه مابين تفاعل عن عبارة ىو األداء ان بما

 فـي البدنيـة المياقـة ومكونـات الجسـمية القياسـات إسـيام مدى عن التساؤل في البحث مشكمة تتحدد لذلك أخرى جية من
 لتقـويم بيـا نسـتعين ان يمكـن بنتـائ  نخـرج ان يمكـن وىـل الرياضـية التربيـة معيـد طالب تمثل لعينة األساسية الميارات

 . العمرية المرحمة عمى معتمدين المتداخل والمياري والبدني الجسمي النمو
 . البحث أىداف 0-3
 
 



 نسثح مساهمح تعض القياساخ اجلسميح ومكىناخ اللياقح الثذنيح......................

 315 

التربيـــة  العالقـــة بـــين القياســـات الجســـمية وبعـــو الميـــارات اليجوميـــة بكـــرة اليـــد لطـــالب معيـــد إلـــىالتعـــرف  3-1- 1
 الرياضية في عقره.

العالقــة بــين مكونــات المياقــة البدنيــة وبعــو الميــارات اليجوميــة بكــرة اليــد لطــالب معيــد التربيــة  إلــىالتعــرف  1-3-5
 الرياضية في عقره.

نســـب مســـاىمة كـــل مـــن المؤشـــرات الجســـمية ومكونـــات المياقـــة البدنيـــة  مجتمعـــين فـــي بعـــو  إلـــىالتعـــرف  1-3-3
 ة بكرة اليدالميارات اليجومي

إيجــاد معــادالت التنبــؤ بــبعو الميــارات اليجوميــة بكــرة اليــد باالســتناد إلــى القياســات الجســمية ومكونــات  4 -1-3
 .المياقة البدنية

 فروض البحث :  4- 1
وجـــود عالقـــة معنويـــة بـــين القياســـات الجســـمية وبعـــو الميـــارات اليجوميـــة بكـــرة اليـــد لطـــالب معيـــد التربيـــة  1-4-1

 .عقره الرياضية في

وجــود عالقــة معنويــة بــين مكونــات المياقــة البدنيــة وبعــو الميــارات اليجوميــة بكــرة اليــد لطــالب معيــد التربيــة  1-4-5
 .الرياضية في عقره

وجـــود نســـب مســـاىمة لكـــل مـــن القياســـات الجســـمية ومكونـــات المياقـــة البدنيـــة مجتمعـــين فـــي بعـــو الميـــارات  1-4-3
 معنوية.اليجومية بكرة اليد ترتقي لمستوى ال

ـــد مـــن خـــالل القياســـات الجســـمية  1-4-4 ـــؤ بـــبعو الميـــارات اليجوميـــة بكـــرة الي يمكـــن التوصـــل إلـــى معـــادالت التنب
 ومكونات المياقة البدنية.

 مجاالت البحث : 1-5
 المجال المكاني: قاعة معيد التربية الرياضة في عقره 1-5-1

                   09/10/2101 ولغاية 2101/ 2/  2  من ءابتداالمجال ألزماني:  1-5-5

 المجال البشري:  طالب معيد التربية الرياضية في عقره 1-5-3
 :والدراسات المشابية االطار النظري-5
 :االطار النظري 5-1
ن القياســات الجســمية ذات أىميــة كبيــرة فــي تقــويم نمــو الفــرد , فــالتعرف عمــى إأىميةةة القياسةةات الجسةةمية :  5-1-1

أحــد المؤشــرات التــي تعبــر عــن حالــة النمــو عنــد األفــراد , فالمقــاييس  يعــدالمختمفــة  العمريــةالمراحــل الــوزن والطــول فــي 
فـي تقيـيم نمـو األفـراد , وفـي المجـال الرياضـي فقـد ثبـت ارتبـاط المقـاييس الجسـمية  الميمـةالجسمية تعد إحدى الوسـائل 

أثبتـت بعـو البحـوث أن ىنـاك عالقـة طرديـة بـين قـوة  بالعديد من القدرات الحركية والتفوق في األنشطة المختمفة . فقد
القبضـة والطـول والـوزن , كمـا يضـيف أن الرياضـيين فـي بعـو األلعـاب يتميـزون عـن أقـرانيم العـاديين فـي العديـد مـن 

ن لكـل لعبـة  متطمبـات بدنيـة خاصـة تميزىـا عـن ا  المقاييس الجسمية كطـول الجـذع وعـرو الكتفـين وضـيق الحـوو, و 
أن توافر ىذه المتطمبات لدى الممارسين يمكن أن يعطي فرصـة أكبـر السـتيعاب ميـارات المعبـة  إذعاب, غيرىا من األل

ـــوافر األجســـام المناســـبة كأحـــد الـــدعامات  ـــد أصـــبم مـــن الميـــم ت ـــى أعمـــى  الميمـــةوفنونيـــا . ولق ـــالالعبين إل لموصـــول ب
تطيع أن يعــد بطــاًل مــن أي جســم, لــذا فــ ن المســتويات الرياضــية الممكنــة , فالمــدرب ميمــا بمغــت مقدرتــو الفنيــة لــن يســ

السعي لمعرفة السمات البدنية لأللعاب والمسـابقات المختمفـة أصـبم ميمـا بالنسـبة لممـدربين لكونـو يسـاعدىم فـي اختيـار 
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العناصــر الصــالحة التــي يمكــن أن تثمــر فييــا جيــودىم , وبــذلك يتحقــق االقتصــاد فــي الجيــد والوقــت والمــال )حســانين 
زال يمثــل أىميــة مــا ن االىتمــام بتمــك القياســات ا  ن القياســات الجســمية تــتم ألغــراو عمميــة وتطبيقيــة و إ( .23:  2112

ن دراســـة جســـم ا نســـان وأىميـــة تناســـب أجزائـــو كانـــت مـــن  خاصـــة فـــي الدراســـات التـــي تيـــتم بتقـــويم النمـــو البـــدني , وا 
ية فـــي العصـــر الحـــديث وكانـــت تتســـم الموضـــوعات األوليـــة التـــي حايـــت باىتمـــام عممـــاء القيـــاس فـــي التربيـــة الرياضـــ

باألسموب العممي الدقيق كما كانت تتركز حول ناحيتين رئيسيتين ىما : حجم الجسـم  وتناسـق أعضـاء الجسـم )عـالوي 
 (32-73: 2111ورضوان ,

ت المحــددات األساســية النجــاز المســابقا ىتعــد المياقــة البدنيــة احــدي: دور المياقةةة البدنيةةة فةةي األداء الميةةار 5-1-5
ـــد اليمكـــن أن يايـــر  ـــاألداء الميـــاري والخططـــي الجي ـــات الرياضـــية , ف ـــاء بمســـتوى األداء  إالوالفعالي مـــن خـــالل االرتق

(وان تعميم الميارة يحتاج إلى امتالك قدر من المياقـة البدنيـة , وتتبـاين 27-20, 2110والمياقة البدنية .)حمدان وسميم,
لبدنيــة فــي األلعــاب الرياضــية, وكــذلك لكــل ميــارة مــن ميــارات تمــك أىميــة ومســاىمة كــل مكــون مــن مكونــات المياقــة ا

األلعاب ,وتعد القـوة العضـمية مـن أىـم وأكثـر العوامـل ارتباطـا بـاألداء الميـاري فـي مختمـف األلعـاب الرياضـية , وتكمـن 
حمـل اليقـل أىميـة ديـو القـوة فـي أثنـاء أداء واكتسـاب الميـارة , كمـا وان التؤ ىذه األىمية بصفة خاصة في الـدور الـذي ت

عن ذلك فيـو يسـيم فـي أداء األلعـاب الرياضـية المختمفـة بـدرجات تختمـف بـاختالف نـوع النشـاط وطبيعتـو ويتفـق العديـد 
من الباحثين عمى أىمية كل من التحمـل ألعضـمي والتحمـل الـدوري التنفسـي , وتايـر الدراسـات المختمفـة الـى ان زيـادة 

تحسـين مسـتوى االداء , وتعـد السـرعة بمفيوميـا العـام مـن المكونـات الميمـة فـي دي الى ؤ مرونة المفاصل الى حد ما ي
االداء وفي معاـم الحـاالت تايـر السـرعة المرتبطـة بالرشـاقة , لـذلك فـان الرشـاقة التقـل عـن السـرعة وعـن اي عنصـر 

 .( 90, 2111)عالوي ورضوان, من عناصر البدنية

الميارات االساسـية عنصـر ميمـا لتعيـين المسـتوى فـي جميـع االلعـاب  تعد الميارات االساسية في الكرة اليد: 5-1-3
الرياضية عمى الرغم من اختالف قيمتيا من لعبة الى اخـرى او ان لكـل لعبـة جماعيـة وفرديـة ميـارات ومبـادئ أساسـية 

داء العــام ليــا , المعبــة , وكممــا ارتفــع االداء لمميــارات والمبــادئ االساســية ارتفــع اال تأديــةيــتم بواســطتيا الوصــول الــى 
وتحقيــق النجــاح يكــون اساســو مرتبطــا بالمســتوى الميــاري الجيــد , ومــن اجــل احــراز النجــاح المنشــود لمعبــة يجــب عمــى 
الالعب ان يركز عمى اداء المبدأ والميـارة االكثـر مالئمـة لماـروف المتغيـرة الـذي ىـو فيـو , لموصـول الـى مبـدأ الميـارة 

( إن ميــارات كــرة اليــد تتميــز بانيــا 20, 0890رعة المطموبــة )حمــودات ونخــران, المناســبة فــي الاــرف المناســب وبالســ
 (21, 0883مترابطة اليمكن الفصل بين جزيئاتيا المكونة ليا )دبور , 

 الدراسات السابقة-5-5
 (1111دراسح )انطائي  2-1-2

 ي بكرة اليد""عالقة بعض المتغيرات الجسمية وعناصر المياقة البدنية والميارية باألداء الفعم
األداء الفعمي لالعبي فـرق عينـة البحـث , مقارنـة بـين خطـي المعـب  إلىىدفت الدراسة إلى ما يأتي : التعرف 

الخمفـــي( فـــي األداء الفعمـــي لالعبـــي فـــرق عينـــة البحـــث , إيجـــاد معامـــل األداء الفعمـــي ثـــم تحديـــد مســـتويات -)األمـــامي
ب مســاىمة كــل متغيــر مــن متغيــرات الدراســة فــي األداء الفعمـــي نســ إلــىمعياريــة ألداء العبــي عينــة البحــث ,التعــرف 

( العبــًا مــن العبــي أنديــة الــدوري الممتــاز بكــرة اليــد فــي 89لالعبــي عينــة البحــث ىــذا وقــد اشــتممت عينــة البحــث عمــى )
( . وتضـــمنت خطـــة التحميـــل ا حصــائي األوســـاط الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة 0889-0883الموســم الرياضـــي )

نســبة المئويــة ومعامــل االرتبــاط البســيط وقــانون معامــل الفاعميــة ومعامــل االنحــدار المتعــدد وقــانون نســب المســاىمة . وال
وقد توصمت الدراسة إلى ان ىناك تباين في ترتيب فرق عينة البحث والنسـب المئويـة لـألداء النـاجم ليـم . ىنـاك فـروق 
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ــة  ذات داللــة إحصــائية بــين خطــي المعــب األمــامي والخمفــي فــي األداء الفعمــي. ايــور عالقــة ارتبــاط معنويــة ذات دالل
 إحصائية في بعو متغيرات الدراسة

)المتغيرات الجسمية , االختبـارات البدنيـة والمياريـة( واألداء الفعمـي لالعبـين . ىنـاك تبـاين فـي نسـبة مسـاىمة 
 متغيرات الدراسة في األداء الفعمي لالعبين .

 إجراءات البحث :  -3
 استخدم المني  الوصفي باألسموب أالرتباطي لمالءمتو و طبيعة البحثيج البحث :من 3-1
 2118ويتحدد مجتمع البحث بطمبو معيد التربية الرياضية في عقره لمعـام الدراسـي  ) مجتمع البحث و عينتو : 3-5
بقـي مـن المراحـل الثالثـة أما عينة البحـث فقـد اختيـرت باألسـموب الط ( طالبا و طالبو 001والبالغ عددىم )  (2101-

( 73سـة )ي( طالبا بعـد أن تـم اسـتبعاد الطالبـات , وبمغـت عينـة التجربـة الرئ99الموجودة في المعيد و قد بمغ عددىم  )
 يبـين( 0( طـالب لغيـابيم المتكـرر ,والجـدول )7( طالبـا و)00بعد استبعاد عينة التجـارب االسـتطالعية والثبـات ) اطالب

 .ذلك جدول

 وفك انًزاحم انثالثحعهى (عيُح انثحث 1) رلى جذولان

 عيُح انرجارب االسرطالعيح انًسرثعذيٍ انعذد انًزحهح خ
عيُح 

 انثثاخ

عيُح انرجزتح 

 حانزئيس

 5 3 32 انًزحهح األونى 1

11 

24 

 21 6 1 22 انًزحهح انثاَيح 2

 22 4 2 22 انًزحهح انثانثح 3

 66 11 15 6 22 انًجًىع

 

 سمية : القياسات الج 3-3
لغـــــرو الوصـــــول إلـــــى القياســـــات الجســـــمية كـــــان البـــــد مـــــن االســـــتعانة بمجموعـــــة مـــــن القياســـــات الجســـــمية 
)االنثروبومتريــة( و لمحصــول عمــى ىــذه القياســات اعتمــد الباحثــان عمــى ا طــار الناــري اذ تــم تحميــل محتــوى المصــادر 

( 297-282, 0883عبـدالفتاح و حسـانين, ( و )90 0887التـي تناولت القياسات الجسمية و منيا )خـاطر و ألبيـك,
( و 87- 80, 2111( و )عـــــــــالوي,  079-088, 0888( و) إبــــــــراىيم,  20-21, 0888و)فاضــــــــل و حيـــــــــدر, 

( اذ اتفقـــت المصـــادر عمـــى القياســـات ا تيـــة )قيـــاس 32-32, 2119( و )الاـــاىر, 002-002, 2112)النعيمـــي, 
 محـيط الـبطن ,و طـول الكـف, و طـول الـذراع, و طـول الرجـل, و س, الطول من الجمو و الوزن , و , طول القامة من الوقوف

.وعنـــد إجـــراء (عـــرو الكتفـــينو , محـــيط الســـاقو محـــيط الفخـــذ, و محـــيط الصـــدر, و محـــيط العضـــد, و محـــيط الـــوركين, و 
القياسـات الجســمية راعــى الباحثــان أن تــتم تحـت الشــروط ا تيــة : )إجــراء القيــاس بتوقيـت يــومي واحــد, و إجــراء القيــاس 

موحدة من حيث تسمسل القياس, واستعمال أدوات القياس نفسيا, وأجراء القياس عمى الجانـب األيمـن لمجسـم, و  بطريقة
 ترتدي العينة شورت قصير( .

 اختبارات الميارات األساسية :  -3-4
مـن لمحصول عمى االختبـارات المالئمـة لمميـارات األساسـية بكـرة اليـد فقـد قـام الباحثـان بالمسـم الشـامل لمعديـد 

ــــد الحميــــد وحســــانين  ــــذلك و منيــــا )عب ــــة الخاصــــة ب ( 0892( و )حســــن ونخــــرون 0891المصــــادر و البحــــوث العممي
) و (2118( و)عــودة 0881( و )إبــراىيم 0898( )اــاىر و إســماعيل 0899( )الخيــاط و غــزال 0893و)السـامرائي 
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يـــاس الميـــارات األساســـية موضـــوع ( واســـتخمل الباحثـــان مـــن ذلـــك عـــدد مـــن االختبـــارات المالئمـــة لق 2110الـــوزان , 
 (.2في الجدول ) مبين% وكما ىو 30البحث باالعتماد عمى نسبة  اتفاق 
 اختبارات الميارات األساسية بكرة اليد (5) رقم جدولال

 نسبة االتفاق االخةةةةةةةةةةةتبارات الميارات األساسية 

 الطبطبة

 %88 اختبار الطبطبة المستقيمة المتعرجة

 %77 م 15طبطبة في خط مستقيم اختبار ال

 %44 اختبار الطبطبة المستمرة في اتجاه متعرج

 التمرير
 

 %77 م 55اختبار دقة المناولة الطويمة 

 %77 اختبار التمرير بدقة وسرعة

 %33 اختبار التوافق و سرعة التمرير

 التصويب
 

 %133 اختبار قوة التصويب القريب من الحركة

 %88 م 9ويب البعيد من اختبار دقة التص

)*بعدىا تم مقابمـة مجموعـة مـن ذوي الخبـرة واالختصـال 
*

 **تـم التوصـل الـى االختبـاراتشـفوي بشـكل فـردي و (
(م , التمريــر بدقــة 20(م, دقــة المناولــة الطويمــة)00االتيــة: )الطبطبــة المســتقيمة /المتعرجــة, الطبطبــة فــي خــط مســتقيم)

 (م(8كة , دقة التصويب من خمف خط ال )وسرعة, قوة التصويب القريب من الحر 

 اختبارات المياقة البدنية : -3-5
لكـــي يحصـــل الباحثـــان عمـــى االختبـــارات المالئمـــة لمكونـــات المياقـــة البدنيـــة فقـــد اتبعـــت الخطـــوات نفســـيا فـــي  

ة فـي كـرة اليـد و التوصل إلى اختبارات الميارات األساسية باالعتماد عمى مسم المصادر العممية لمكونات المياقة البدني
( )حســانين 0880( و ) حســانين 2ح 0898( ) مجيــد 0897محمــد عمــي( ) التكريتــي و 0892 منيــا ) الخــولي وراتــب

% ( كنســبة يعتمــد عمييــا وىــي االختبــارات االتيــة)الوثب 30( و اعتمــد الباحثــان نســبة   اتفــاق)0887( )عــذاب 0887
 مـن الوقـوف, ولألسـفلجـذع لالمـام لثنـي ا , م(211)م,عـدو(21)(كغم ,عـدو 2)زنة  الطويل من الثبات,رمي كرة طبية

الجــري المتعــرج( تــال ذلــك مقابمــة ذوي الخبــرة واالختصــال وعــرو مــاتم التوصــل اليــو فتمــت الموافقــة مــن قــبميم عمــى و 
 مالئمة االختبارات.

 

 

 

                                                 

 ( اسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص*)
 مكان العمل االختصاص اسم الخبير ت
 التربية الرياضية / جامعة الموصل القياس والتقويم أ.د. ىاشم احمد سميمان -1

 التربية الرياضية / جامعة الموصل القياس والتقويم أ.د. ثيالم يونس عالوي -5

 التربية الرياضية / جامعة الموصل القياس والتقويم ا.د. مكي محمود حسين -3

 التربية الرياضية / جامعة الموصل القياس والتقويم ا.م.د عبدالكريم قاسم -4

 ** ان اختبار الميارات األساسية قيد البحث قد تم بعد أن أنيى الطالب تعمم تمك الميارات في الفصل الدراسي األول.
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 اختبارات مكونات المياقة البدنية (3)رلى  جذولان
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 األجيزة و األدوات المستخدمة :  3-6

 ,(2سـاعات توقيـت )و كـرات يـد قانونيـة, و ميـزان طبـي , و شـواخل, و كغـم, (2زنـة ))شريط قياس , كرة طبية 
  .(القياسات و االختبارات نتائ  تسجيل استمارةو بموفيمتر, و , 2كرسي عدد و مسطبة لقياس المرونة, 

 التجربة االستطالعية األولى و التدريب الميداني .  3-7
( طــالب مــن 0عمــى عينــة مؤلفــة مــن ) 18/12/2101و لغايــة  12/12/2101أجريــت ىــذه التجربــة بتــاري 

ـــارات  ـــة العشـــوائية البســـيطة و كـــان اليـــدف منيـــا: )ادارة و تناـــيم ســـير العمـــل واالختب ـــروا بالطريق مجتمـــع البحـــث اختي
ــام بعمميــة القيــاس و شــروطو, ومــدى كفــاءة األجيــزة و   (†)*يــق العمــل المســاعدوالقياســات , وتــدريب فر  عــن كيفيــة القي

مكانية أداء الطالب لالختبارات(  .األدوات, ومدى تفاعل و استجابة المختبرين, وا 
 اجراءات ثبات االختبارات :-3-8

جتمـــع البحـــث و ( طـــالب مـــن م01(عمـــى عينـــة قواميـــا ) 2101/  12/  8-9أجريـــت عمـــى مـــدار يـــومين )
اليدف من ىـذه التجربـة الحصـول عمـى التطبيـق األول  يجـاد ثبـات االختبـار بطريقـة )االختبـار و إعادتـو االختبـار(.و 

( عمـى أفـراد العينـة السـابقة نفسـيا 03/2/2101-07بعد أسبوع من تطبيق االختبارات تم إعادة تطبيقيا ولمدة يـومين )
 بحيـث القيـاس اـروف توحيـد المسـتطاع قـدر روعـي قـد وسـتخراج معامـل الثبـات.لمحصول عمى التطبيق الثاني بغايـة ا

 و الثبـــات معامــل و الثــاني و األول لمقياســين ا حصــائي الوصـــف بــين(  2)  الجــدول و األول لمقيــاس مشــابية تكــون
 . مناسبة ثبات معامالت حققت قد المرشحة االختبارات أن اتضم حيث الذاتي  الصدق معامل

                                                 
 ( فروق العؿل املساعد*)

 السقد عؿاد حؽقم مريو               مدرس      معفد الرتبقة الرواضقة/ عؼرة.     

 السقد زوور عؿر شؽر               مدرس       معفد الرتبقة الرواضقة/ عؼرة.     

 ة.السقد عؿر عبداحلؽقم عبداملوجود    مدرس        معفد الرتبقة الرواضقة / عؼر    

 هوزان شاكر امني             مدرسة        معفد الرتبقة الرواضقة / عؼرة. السقدة    

 الموفق باراتاالخت مكونات المياقة البدنية ت

 %133 الوثب الطويل من الثبات القوة االنفجارية لمرجمين 1

 %133 كغم 3رمي الكرة الطبية  القوة االنفجارية لمذراع الرامية 5

 %88 م 33عدو  السرعة االنتقالية 3

 %77 م 333عدو  مطاولة السرعة 4

 %133 ثني الجذع لألمام و األسفل من الوقوف المرونة 5

 %133 الجري المتعرج اقةالرش 6
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 معامل الثبات و الصدق الذاتي الختبارات الميارات األساسية واختبارات مكونات المياقة البدنية (4) قم ر جدول ال

وحةدة  االختبارات ت
 القةياس

معامل  القياس الثاني القياس األول
 ثبات

الصدق 
 ع -س ع -س الذاتي

 3,97 3,96 5,35 16,3 5.79 16,53 درجة المناولة بدقة وسرعة  1
 3,89 3,83 5,33 18,93 5,35 19,13 درجة (م9ة التصويب البعيد من )دق 5
 3,88 3,78 3,39 8,93 3,73 8,98 ثا الطبطبة المتعرجة   3
 3,84 3,75 3,14 3,37 3,53 3,31 درجة م 55دقة المناولة الطويمة  4
 3,95 3,95 5,55 16,83 5,83 16,5 درجة قوة التصويب القريب من الحركة 5
 3,84 3,75 3,63 9,83 3,63 9,83 ثا م(15طبة في خط مستقيم )الطب 6
 3,93 3,85 3,53 5,54 3,55 5,56 م وأجزائو الوثب الطويل من الثبات 7
 3,96 3,93 3,81 7,56 3,93 7,55 درجة (كغم3رمي كرة طبية) 8
 3,96 3,93 3,58 5,38 3,37 5,16 ثا م 33عدو  9

 3,99 3,99 3,55 1,15 3,53 1,15 ثا م333عدو  13
ثنةةةةي الجةةةةذع لألمةةةةام واألسةةةةفل مةةةةن  11

 3,99 3,99 8,34 17,93 8,53 17,43 درجة الوقوف

 3,88 3,79 3,19 5,34 3,55 5,55 ثا الجري المتعرج 15

 التجربة الرئيسة 3-9
و لتناـــيم العمـــل تـــم تقســـيم 09/0/2101/  ولغايـــة 2101/ 28/2مـــن ابتـــداء بـــدأ العمـــل بالتجربـــة الرئيســـية 

 حث عمى أربع مجاميع الب
 : و تشمل ا جراءات الخاصة بالقياسات الجسمية  المجموعة األولى

م , والوثـب الطويــل  21م, و عـدو  8المناولـة بدقـة و سـرعة, ودقـة التصـويب البعيـد مـن المجموعةة الثانيةة: وتشةمل )
 من الثبات(.

 رمـي كـرة طبيـةو , 2×3الجـري المتعـرجو المتعرجـة,  الطبطبةو م, 20دقة المناولة الطويمة المجموعة الثالثة :  وتشمل )
 (كغم(2)زنة

 و لألمــام الجــذع وثنــيم, (00)قــوة التصــويب القريــب مــن الحركــة, والطبطبــة المســتقيمة المجموعةةة الرابعةةة : وتشةةمل )
 . م(211)وعدو ألسفل,ل

 الوسائل اإلحصائية:3-13

 (.    SPSSواستخدام الحقيبة ا حصائية )تم معالجة البيانات إحصائية ب دخاليا إلى الحاسوب ا لي  
 :عرض النتائج ومناقشتيا-4
 :الوصف اإلحصائي ومعامالت االرتباطات 4-1

 
 

 الوصف االحصائي لمتغيرات البحث (5)رقم  جدولال
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 االحنراف املعقاري احلسابي الوسط الؼقاس وحدة املتغريات

 0.064 62.5 كغم وزن اجلسم  .1

 11.32 1.72 مرت صول اجلسم  .2

 1.321 19 سم صول الؽف  .3

 3.478 75.1 سم صول الذراع  .4

 1.954 39.8 سم عرض الؽتػني  .5

 17.41 64.7 سم حمقط البطن  .6

 10.5 29.5 سم حمقط العضد  .7

 5.069 50.4 سم حمقط الػخذ  .8

 2.483 34.8 سم حمقط الساق  .9

 0.16 2.2 مرت الؼوة االنػجاروة لؾرجؾني) الوثب الطوول من الثبات(  .11

 0.78 7.155 مرت ؼوة االنػجاروة لؾذراع الرامقة) رمي الؽرة الطبقة(ال  .11

 0.33 5.02 ثا م 30السرعة االنتؼالقة ) ركض(   .12

 1.1 66.6 ثا م(300املطاولة اهلوائقة ) ركض   .13

 5.22 16.81 سم املرونة  .14

 0.28 5.226 ثا الرشاقة  .15

 4.1 17.1 درجة املـاولة بدقة وسرعة  .16

 4.39 10.63 درجة د من تسعة مدقة التصووب البعق  .17

 1.16 8.663 ثا الطبطبة املتعرجة  .18

 3.56 15.65 درجة (م25دقة املـاولة الطووؾة )  .19

 0.22 2.848 ثا الطبطبة املستؼقؿة  .21

 2.83 15.13 م قوة التصووب الؼروب من احلركة  .21

 األساسية بكرة اليد معامالت االرتباط بين القياسات الجسمية واختبارات الميارات (6)رقم  جدولال

 املفارات األساسقة

 الؼقاسات اجلسؿقة

املـاولة بدقة 

 وبسرعة

دقة التصووب البعقد 

 من التسعة م

الطبطبة 

 املتعرجة

دقة املـاولة 

 (م25الطووؾة )

الطبطبة 

 املستؼقؿة

قوة التصووب الؼروب 

 من احلركة

 0.238 -0.213 -0.057 -0.008 0.164 *-0.265 وزن اجلسم

 0.192 0.140 0.025 0.099 0.220 0.035 جلسمصول ا

 *0.288 *0.325 0.030 0.107 0.050 0.201 صول الؽف

 0.215 0.193 0.011 0.199 0.046 0.025 صول الذراع

 0.1962 -0.002 -0.042 0.017 0.088 0.017 عرض الؽتػني

 -219.   0 *-0.465 0.077 -0.099 0.152 *-0.359 حمقط البطن

 *0.262 *0.372 -0.010 0.072 -0.114 *0.261 دحمقط العض

 0.137 -0.113 -0.004 -0.051 0.1912 -0.070 حمقط الػخذ

 0.072 0.057 0.035 -0.078 0.164 -0.093 حمقط الساق

 3.55، قيمة )ر( الجدولية =   65، ودرجة حرية    3.35 ≥* معنوي عند نسبة خطأ 
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 ( نالحا ما يأتي:7من الجدول )
 بين المناولة بدقة وسرعة و محيط العضد. 1.10 ≥ارتباط معنوي طردي عند نسبة خطأ  وجود -
بـــين الطبطبـــة المســـتقيمة وكـــل مـــن )طـــول الكـــف, محـــيط  1.10 ≥وجـــود ارتبـــاط معنـــوي طـــردي عنـــد نســـبة خطـــأ  -

 العضد(.
ل مـــن )طـــول بـــين قــوة التصـــويب القريـــب مـــن الحركـــة وكـــ 1.10 ≥وجــود ارتبـــاط معنـــوي طـــردي عنـــد نســـبة خطـــأ   -

 الكف,محيط العضد(.
 بين الطبطبة المستقيمة    ومحيط البطن. 1.10 ≥وجود ارتباط معنوي عكسي عند نسبة خطأ  -
بــين المناولــة بدقــة وســرعة وكــل مــن )وزن الجســم, محــيط  1.10 ≥وجــود ارتبــاط معنــوي عكســي عنــد نســبة خطــأ  -

 البطن (.
 بين باقي المتغيرات.  1.10 ≥عدم وجود ارتباط معنوي عند نسبة خطأ 

  (معامالت االرتباط بين عناصر المياقة البدنية واختبارات الميارات األساسية بكرة اليد7) رقم جدولال

 

 املفارات األساسقة

 الؾقاقة البدنقة

املـاولة 

بدقة 

 وسرعة

دقة التصووب 

البعقد من 

 التسعة م

الطبطبة 

 املتعرجة

دقة املـاولة 

الطووؾة 

 (م25)

الطبطبة 

 ستؼقؿةامل

قوة التصووب 

الؼروب من 

 احلركة

الؼوة االنػجاروة لؾرجؾني )الوثب 

 الطوول من الثبات(
0.136 0.232 0.105 0.136 0.070- 0.142 

الؼوة االنػجاروة لؾذراع الرامقة) 

 رمي الؽرة الطبقة(
0.187 0.078 0.069- 0.243 0.024- 0.171 

 -0.009 *0.282 -0.205 *0.250 -0.191 0.050 م 30السرعة االنتؼالقة )ركض( 

 0.040 -0.109 -0.092 0.164 -0.040 -0.168 م(300املطاولة اهلوائقة )ركض 

 0.151 0.147 *0.277 -0.001 0.197 -0.059 املرونة

 -0.107 *0.277 -0.221 0.208 0.100 0.132 الرشاقة

 3.55دولية =  ، قيمة )ر( الج65، ودرجة حرية    3.35 ≥* معنوي عند نسبة خطأ 
 

 ( نالحظ ما يأتي:7من الجدول )

  بين الطبطبة المتعرجة والسرعة االنتقالية . 1.10 ≥وجود ارتباط معنوي عند نسبة خطأ 
  (م والمرونة .20بين دقة المناولة الطويمة ) 1.10 ≥وجود ارتباط معنوي عند نسبة خطأ 
  مستقيمة وكل من السرعة االنتقالية والرشاقة.بين الطبطبة ال 1.10 ≥وجود ارتباط معنوي عند نسبة خطأ 
  بين باقي المتغيرات.  1.10 ≥عدم وجود ارتباط معنوي عند نسبة خطأ 

ن االرتباطـات ىـي خطـوة   والن أىداف البحث تنصب بالدرجة األولى عمـى إيجـاد نسـب المسـاىمة والتنبـؤ , وا 
 خطوة ا تية.ثر الباحثان االنتقال إلى النيمكن أن توصمنا إلى ذلك لذلك 
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   :عرض نتائج نسب ألمساىمو ومناقشتيا 4-5
 عرض نتائج نسب مساىمة المناولة بدقة وسرعة ومناقشتيا : 4-3

 (نسب مساىمة القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية في المناولة بدقة وسرعة8) رقم جدولال

 المعامل الثابت المتغيرات
درجة 
 الحرية

ف 
 المحتسبة

 يةف الجدول

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

نسب 
 المساىمة

 وزن الجسم

5.315 

-3.37 

15-55 1.69 
1.83 

(≤3.35) 
3.573 3.359 

 11.373 طول الجسم

 3.55- طول الكف

 3.31 طول الذراع

 -3.31 عرض الكتفين

 -3.563 محيط البطن

 3.596- محيط العضد

 3.581 محيط الفخذ

 3.37 محيط الساق

القوة االنفجارية 
لمرجمين) الوثب 
 الطويل من الثبات(

5.959 

القوة االنفجارية لمذراع 
الرامية )رمي الكرة 

 الطبية(

3.985 

السرعة االنتقالية  
 م 33ركض 

3.616 

المطاولة اليوائية 
 م 333ركض 

3.35- 

 -3.167 المرونة

 الرشاقة
 

-3.891 

 

( الــذي يمثــل نســب المســاىمة الكميــة لمقياســات الجســمية وعناصــر المياقــة البدنيــة فــي المناولــة 9مــن الجــدول )
( ,فيمـا بمغـت نسـب المسـاىمة 1.032بدقة وسرعة بطريقة كل االنحدارات نالحا أن معامـل االرتبـاط المتعـدد قـد بمـغ )

 ≥معنوية وذلك الن قيمة )ف( المحسـوبة أصـغر مـن القيمـة الجـد وليـة عنـد نسـبة خطـأ )( , وىي قيمة غير 1.228) 
1.10)   
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 أىم القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية في المناولة بدقة وسرعة(1) رلى جذولان

 انًعايم انثاتد انًرغيزاخ
درجح 

 انحزيح

ف 

 انًحرسثح

 ف

 انجذونيح 

يعايم 

االرذثاط 

 انًرعذد

َسة 

 هًحانًسا

 1.02 1.27 8.110 8.923 77-0 1.198- 22.08 محيط البطن

( الذي يمثـل أىـم القياسـات الجسـمية وعناصـر المياقـة البدنيـة فـي المناولـة بدقـة وسـرعة بطريقـة 8من الجدول )
االنحـــدار المتعـــدد عمـــى خطـــوات )مراحـــل( نالحـــا.. إن محـــيط الـــبطن مثـــل أفضـــل مســـاىم, إذ بمغـــت نســـبة المســـاىمة 

 , و ىذه القيمة مثمت نسبة مساىمة معنوية, لكون  القيمة المحسوبة لـ ) ف(  أكبر من الجدولية.  (1.02)
ن جميع القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية قـد سـاىمت بشـكل غيـر معنـوي ممـا يـدعونا أمما تقدم نجد 

نحــدار المتعــدد عمــى خطوات)مراحــل(, لعــدم الوثــوق بنتــائ  كــل االنحــدارات, ويبــرز متغيــر محــيط الــبطن باســتخدام اال
بمالحاة إشارة المعامل السالبة نستدل عمـى أن ىـذه المسـاىمة تـدل عمـى الـدور السـمبي الـذي يمكـن أن يقـوم بـو محـيط 
البطن أي بزيادة محيط الـبطن يـنخفو مسـتوى أداء المناولـة, بمعنـى نخـر يمكـن أن نسـتدل عمـى مـدى ا عاقـة لـألداء 

" فالزيادة في محيطات الجسم وخاصـة فـي منطقـة الـبطن معنـاه الزيـادة فـي نسـب شـحوم الجسـم  بارتفاع محيط البطن ,
نمــــــــــــــــــــا تعمــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــى إعاقــــــــــــــــــــة الجســــــــــــــــــــم أثنــــــــــــــــــــاء األداء".  والتــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــدورىا ال تنــــــــــــــــــــت  طاقــــــــــــــــــــة وا 

ن "األداء البــدني لــدى ا فــراد يتحســن مــع انخفاضــات نســبة الــدىون فــي الجســم" (29, 0883)عبــدالفتاح وحســانين,  وا 
 ( , ونتيجة المساىمة المعنوية لمحيط البطن يمكن أن نخرج بمعادلة التنبؤ ا تية088, 0883)رضوان,

 
 بدقة وسرعة معادلة التنبؤ الناتجة عن القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية في المناولة (13) رقم جدولال

 نسب المساىمة الةمةعادلةة رقم المعادلة

 3.13 محيط البطن(× 3.384-+) 55.59المناولة بدقة وسرعة=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ومناقشتيا: دقة التصويب البعيد من التسعة م عرض نتائج نسب مساىمة 4-4
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 تصويب البعيد من التسعةنسب مساىمة القياسات الجسمية والمياقة البدنية في دقة ال (11) رقم جدولال

 المعامل الثابت المتغيرات
درجة 
 الحرية

ف 
 المحتسبة

 ف الجدولية

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

نسب 
 المساىمة

 وزن الجسم

-
11.489 

3.158 

15-55 1.646 
1.83 

(≤3.35) 
3.567 3.355 

 53.348 طول الجسم

 3.396 طول الكف

 3.135- طول الذراع

 3.138- الكتفينعرض 

 3.355- محيط البطن

 3.673- محيط العضد

 3.34 محيط الفخذ

 3.354 محيط الساق

القوة االنفجارية لمرجمين) 
 الوثب الطويل من الثبات(

4.538 

القوة االنفجارية لمذراع 
الرامية )رمي الكرة 

 الطبية(

3.475 

نتقالية  ركض السرعة اال 
 م 33

-3.319 

المطاولة اليوائية ركض 
م333  

-3.339 

 3.111 المرونة

 1.463 الرشاقة

( الــذي يمثــل نســب المســاىمة الكميــة لمقياســات الجســمية وعناصــر المياقــة البدنيــة فــي دقــة 02مــن الجــدول ) 
( ,فيمـا بمغـت 1.073حـا إن معامـل االرتبـاط المتعـدد قـد بمـغ )التصويب البعيد من التسـعة بطريقـة كـل االنحـدارات نال

( , وىي قيمة غير معنوية وذلك الن قيمة )ف( المحسوبة أصغر من القيمـة الجـد وليـة عنـد 1.222نسب المساىمة ) 
 (  .1.10 ≥نسبة خطأ )

القياســــات  وعنـــد اســـتخدام طريقـــة االنحـــدار االمتعـــدد عمـــى خطوات)مراحـــل( لـــم يايـــر لنـــا أي مـــن متغيـــرات
الجسمية وعناصر المياقة البدنية في دقة التصويب البعيد مساىمة معنوية, لذلك نثر الباحثان عدم مناقشـة النتـائ  لعـدم 

 .الحصول عمى السند ا حصائي لمنتائ 
 
 ومناقشتيا: الطبطبة المتعرجةعرض نتائج نسب مساىمة  4-5

 مياقة البدنية في الطبطبة المتعرجةوال الجسميةنسب مساىمة القياسات  (13)رقم  جدولال
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 درجة الحرية المعامل الثابت المتغيرات
ف 

 المحتسبة

 ف
 الجدولية

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

نسب 
 المساىمة

 وزن الجسم

3.34366 

-3.311 

15-55 3.695 
1.83 

(≤3.35) 
3.438 3.166 

 4.396- طول الجسم

 3.3899 طول الكف

 3.131 طول الذراع

 3.3144- عرض الكتفين

 3.3155 محيط البطن

 3.3195 محيط العضد

 3.334- محيط الفخذ

 3.358- محيط الساق

القوة االنفجارية لمرجمين) 
 الوثب الطويل من الثبات(

1.358 

القوة االنفجارية لمذراع 
الرامية) رمي الكرة 

 الطبية(

-3.114 

السرعة االنتقالية  ركض 
 م 33

3.739 

المطاولة اليوائية ركض 
م333  

3.313 

 3.313 المرونة

 3.464 الرشاقة

 

( الذي يمثـل نسـب المسـاىمة الكميـة لمقياسـات الجسـمية وعناصـر المياقـة البدنيـة فـي الطبطبـة 02من الجدول )
( ,فيمـا بمغـت نسـب المسـاىمة ) 1.819نالحـا إن معامـل االرتبـاط المتعـدد قـد بمـغ ) المتعرجة بطريقـة كـل االنحـدارات

 ≥( , وىــي قيمــة غيــر معنويــة وذلــك الن قيمــة )ف( المحســوبة أصــغر مــن القيمــة الجــد وليــة عنــد نســبة خطــأ )1.077
1.10)  . 

 
 
 

 
 ة المتعرجةأىم القياسات الجسمية المساىمة والمياقة البدنية في الطبطب (14)رقم  جدولال
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 المعامل الثابت المتغيرات
درجة 
 الحرية

 ف المحتسبة
ف 

 الجدولية

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

نسب 
 المساىمة

السرعة 
 االنتقالية

4.558 3.878 1-66 4.411 4.331 3.55 3.36 

ريقــة ( الــذي يمثـل أىــم القياســات الجســمية وعناصـر المياقــة البدنيــة فـي الطبطبــة المتعرجــة بط08مـن الجــدول )
( , 1.17االنحدار المتعدد عمى خطوات نالحا.. ان السرعة االنتقالية مثل أفضـل مسـاىم ,إذ بمغـت نسـبة المسـاىمة )

و ىــذه ألقيمــو مثمــت نســبة مســاىمة معنويــة, لكــون  القيمــة المحســوبة لـــ ) ف(  أكبــر مــن الجــد وليــة.مما تقــدم نجــد إن 
قــد ســاىمت بشــكل غيــر معنــوي ممــا يــدعونا لعــدم الوثــوق بنتــائ  كــل جميــع القياســات الجســمية وعناصــر المياقــة البدنيــة 

االنحـــدارات , ويبـــرز متغيـــر الســـرعة االنتقاليـــة باســـتخدام االنحـــدار المتعـــدد عمـــى خطوات)مراحـــل( وبمالحاـــة إشـــارة 
الـزمن جية أخرى, إن وحدة قيـاس ميـارة الطبطبـة ىـي الثانيـة أي قيـاس  المعامل الموجبة مع األخذ بنار االعتبار من

والذي يتشابو مع قياس السرعة لذلك  نستدل عمى إن ىذه المساىمة تدل عمـى الـدور االيجـابي الـذي يمكـن أن تقـوم بـو 
الســرعة االنتقاليــة فزيــادة مســتوى الســرعة يــؤثر ايجابيــًا عمــى زيــادة ســرعة الطبطبــة المتعرجــة واالنتقــال بــالكرة مــن مكــان 

ن ميـــارة الطبطبـــة ىـــي مؤشـــر لقـــدرةو   خـــر, الالعـــب وســـرعتو ورشـــاقتو ومطاولتـــو فـــي إثنـــاء تعاممـــو مـــع الكـــرة عنـــد  ا 
 (08, 0883المحاورة. )الجوادي ,

ومن المعموم إن الطبطبة المتعرجة معناىا تغيير االتجـاه بـالكرة وىـذا يعنـي حاجـة الفـرد الـذي يـؤدي االختبـار  
ـــاج ا ـــاء المعـــب الحقيقـــي,  إذ " يحت ـــالتخمل مـــن لمرشـــاقة, وىـــذا مـــا يشـــابو األداء أثن ـــى الرشـــاقة لكـــي يقـــوم ب لالعـــب إل

 ( ونتيجة المساىمة المعنوية لمسرعة االنتقالية يمكن أن نخرج بمعادلة التنبؤ ا تية:33, 2113المدافعين")الوزان, 
 معادلة التنبؤ الناتجة عن القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية في الطبطبة المتعرجة (15)رقم جدول ال

 نسب المساىمة الةمةعادلةة دلةرقم المعا

 3.363 السرعة االنتقالية× 3.878+  4.558الطبطبة المتعرجة =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ومناقشتيا دقة المناولة الطويمةعرض نتائج نسب مساىمة  4-6
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 (نسب مساىمة القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية في دقة المناولة الطويمة16)رقم  جدولال

 المعامل الثابت المتغيرات
درجة 
 الحرية

ف 
 المحتسبة

ف 
 الجدولية

معامل االرتباط 
 المتعدد

نسب 
 المساىمة

 وزن الجسم

03.022 

-1.10 

00-02 0.71 
0.92 

(≤1.10) 
1.072 1.203 

 0.228- طول الجسم

 1.208 طول الكف

 1.17 طول الذراع

 1.220- عرو الكتفين

 1.289 محيط البطن

 1.291 محيط العضد

 1.218- محيط الفخذ

 1.272- محيط الساق

القــوة االنفجاريــة لمــرجمين) 
الوثـــــــــــب الطويـــــــــــل مــــــــــــن 

 الثبات(

8.993 

القـــــــوة االنفجاريـــــــة لمـــــــذراع 
ــــــــــــة) رمــــــــــــي الكــــــــــــرة  الرامي

 الطبية(

0.177      

الســـرعة االنتقاليـــة  ركـــو 
 م 21

-1.227      

ــــة اليوائيــــة ركــــو الم طاول
 م211

1.1137      

      1.088  المرونة

      2.83-  الرشاقة

( الـــذي يمثـــل نســـب المســـاىمة الكميـــة القياســـات الجســـمية وعناصـــر المياقـــة البدنيـــة فـــي دقـــة 07مـــن الجـــدول )
,فيمـــا بمغـــت نســـب  (1.072المناولـــة الطويمـــة بطريقـــة كـــل االنحـــدارات نالحـــا إن معامـــل االرتبـــاط المتعـــدد قـــد بمـــغ )

( , وىي قيمة غير معنوية وذلك الن قيمة )ف( المحسوبة أصغر من القيمـة الجـد وليـة عنـد نسـبة 1.203المساىمة ) 
 .       (1.10 ≥خطأ )

 أىم القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية المساىمة في دقة المناولة الطويمة (03)رقم جدول ال 

 ف الجدولية ف المحتسبة درجة الحرية المعامل الثابت المتغيرات
معامل االرتباط 

 المتعدد

نسب 
 المساىمة

 1.13 1.233 8.110 0.899 77-0 1.098 02.838 المرونة
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( الذي يمثل أىم القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنيـة فـي دقـة المناولـة الطويمـة بطريقـة 03من الجدول )
( , و ىــذه 1.13إذ بمغــت نســبة المســاىمة ) ,إن المرونــة مثــل أفضــل مســاىم حــا..االنحدارالمتعــدد عمــى خطــوات نال

ـــ ) ف(  أكبــر مــن الجــد وليــة.مما تقــدم نجــد إن جميــع  القيمــة مثمــت نســبة مســاىمة معنويــة, لكــون  القيمــة المحســوبة ل
تـــائ  كـــل القياســـات الجســـمية وعناصـــر المياقـــة البدنيـــة قـــد ســـاىمت بشـــكل غيـــر معنـــوي ممـــا يـــدعونا لعـــدم الوثـــوق بن

االنحدارات,ويبرز متغير المرونة  باستخدام االنحدار المتعدد عمى خطوات)مراحل(,إذ تعـد صـفة المرونـة مـن الصـفات 
البدنية الالزمة لحركة ا نسان عامة ولمنجاح في المجال الرياضي خاصة, كمـا أن ارتباطيـا بالعناصـر األخـرى يسـاعد 

أىميــة المرونــة فــي كــرة اليــد و مياراتيــا  باســتخدام  " القــدرة الحركيــة  عمــى ضــبط األداء الحركــي بشــكل مــتقن.  وتبــرز
, 0899الجيـــدة لجميـــع مفاصـــل الجســـم  والوصـــول فـــي  أداء الحركـــات إلـــى أفضـــل مـــدى لالعـــب ") الخيـــاط وغـــزال, 

ذلـك يعـود ( , ويـرى الباحثـان إن 1.13(ومن المالحا إن نسبة المساىمة مع معنوياتيا أال أنيا تمثل نسبة قميمو )281
لمـــدور غيـــر المباشـــر ليـــذه الصـــفة فـــي األداء لمميـــارات بصـــورة عامـــة و لدقـــة المناولـــة الطويمـــة بصـــفة خاصـــة ونتيجـــة 

 المساىمة المعنوية لممرونة يمكن أن نخرج بمعادلة التنبؤ ا تية:
 

 قة المناولة الطويمةعادلة التنبؤ الناتجة عن القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية في دم(18)رقم  جدولال
 َسة انًساهًح انـًـعادنـح رلى انًعادنح

 1.163 انًزوَح× 1.121+ 12.466دلح انًُاونح انطىيهح =  1

 

 :ويُالشرها انطثطثح انًسرميًحعزض َرائج َسة يساهًح  4-6

 (نسب مساىمة القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية في الطبطبة المستقيمة19)رقم  جدولال

 انًعايم انثاتد انًرغيزاخ
درجح 

 انحزيح

ف 

 انًحرسثح

 ف

 انجذونيح

يعايم االرذثاط 

 انًرعذد

َسة 

 انًساهًح

 وسٌ انجسى

1.156 

-1.116 

15-52 2.666 
1.23 

≤(1.15) 
1.651 

1.435 

 1.11- طىل انجسى

 1.12- طىل انكف

 1.115 طىل انذراع

 1.112- عزض انكرفيٍ

 1.112- انثطٍ يحيظ

 1.113- يحيظ انعضذ

 1.1111 يحيظ انفخذ

 1.15 يحيظ انساق

انمىج االَفجاريح نهزجهيٍ) 

 انىثة انطىيم يٍ انثثاخ(
-1.152 

انمىج االَفجاريح نهذراع 

انزاييح) ريي انكزج 

 انطثيح(

-1.124 

انسزعح االَرمانيح  ركط 

 و 31
1.112     

انًطاونح انهىائيح ركط 

و311  
-1.1111     

     1.1124 انًزوَح

     1.154 انزشالح
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( الـــذي يمثـــل نســـب المســـاىمة الكميـــة القياســـات الجســـمية وعناصـــر المياقـــة البدنيـــة فـــي دقـــة 08مـــن الجـــدول)
(, فيمـــا بمغـــت نســـب 1.708بمـــغ ) المناولـــة الطويمـــة بطريقـــة كـــل االنحـــدارات نالحـــا إن معامـــل االرتبـــاط المتعـــدد قـــد

( , وىي قيمة معنويـة وذلـك الن قيمـة )ف( المحسـوبة أكبـر مـن القيمـة الجـد وليـة عنـد نسـبة خطـأ 1.820المساىمة ) 
(≤ 1.10.) 

 (أىم القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية المساىمة في الطبطبة المستقيمة53)رقم  جدولال

ة البدنيـة المسـاىمة فـي الطبطبـة المسـتقيمة ( الذي يمثل أىم القياسات الجسمية وعناصر المياقـ21من الجدول)
بطريقـــة االنحـــدار المتـــدرج عمـــى خطـــوات نالحـــا.. إن محـــيط العضـــد مثـــل أفضـــل مســـاىم ,إذ بمغـــت نســـبة المســـاىمة 

(, وىاتـان القيمتـان مثمـت نسـب 1.270( , وعند دخول متغير السرعة االنتقالية ارتفعت نسبة المسـاىمة إلـى )1.207)
 الن )ف( أكبر من الجدولية.  مساىمة معنوية, وذلك

ممــا تقــدم نجــد إن جميــع القياســات الجســمية وعناصــر المياقــة البدنيــة قــد ســاىمت بشــكل معنــوي ممــا يــدعونا 
لموثوق بنتائ  كل االنحدارات بنسب مساىمة ال يمكن تجاىميا إذ "يرتبط أداء الميـارات الحركيـة ارتباطـًا وثيقـا بـالنواحي 

كالسرعة والتحمل والقوة والمرونة والرشاقة, فاألداء الجيد لمميارة الحركية با ضـافة إلـى حسـن المختمفة لمصفات البدنية 
, 0838التفكير الخططي ال يكتب لو نجـاح التنفيـذ مـا لـم يعتمـد بدرجـة كبيـرة عمـى الصـفات البدنيـة المطموبـة")عالوي, 

292) 
المكونة لمبدن وان االختالف في التركيـب الييكمـي دورًا بارزًا في إايار القدرات  يؤديكما إن البناء الجسمي  

 .  (Morehouse,1971, 285)دورًا بارزا, في األداء الرياضي يؤديلمجسم 
ويبرز متغير محيط العضد كأىم متغير باستخدام االنحدار المتعدد عمـى خطوات)مراحـل(,و بمالحاـة إشـارة  

ميارة الطبطبـة ىـي الثانيـة أي قيـاس الـزمن والـذي يتشـابو مـع  المعامل السالبة مع األخذ بنار االعتبار إن وحدة قياس
قيــاس الســرعة لــذلك  نســتدل عمــى أن ىــذه المســاىمة تــدل عمــى الــدور االيجــابي الــذي يمكــن أن يقــوم بــو محــيط العضــد 
كونــو يمثــل القــوة العضــمية الناتجــة عــن العضــالت العاممــة بشــكل مباشــر فــي حركــة الكــرة أثنــاء تنطيطيــا عمــى األرو, 
فضال عن دخول السرعة االنتقالية كعامل مكمل لألداء باالنتقال بالكرة من مكـان إلـى نخـر وىـذا مـا يمجـأ إليـو الالعـب 
حينمــا يجــد نفســو متجيــًا عمــى اليــدف بشــكل فــرادي أو حــين مــا ال يجــد أي مــن الالعبــين الــذين يمكــن أن ينــاول الكــرة 

ى نخـر فـي الممعـب وعميـو فـان ىـذه العمميـة تحتـاج إلـى سـرعة ليم,إن الطبطبة ىـي عمميـة انتقـال الالعـب مـن مكـان إلـ
"عمـــى إن ميـــارة الطبطبـــة تســـتخدم لكســـب مســـافة فـــي حالـــة انفـــراد الميـــاجم بحـــارس ,(08, 0883انتقـــال.)الجوادي, 

 0881المرمى حيث يجب أن تراعى السرعة القصـوى فـي الطبطبـة لموصـول إلـى دائـرة المرمـى لمتصـويب "  )إبـراىيم ,
,008  ) 

 المعامل الثابت المتغيرات
ة درج

 الحرية

ف 
 المحتسبة

ف 
 الجدولية

معامل االرتباط 
 المتعدد

نسب 
 المساىمة

 3.465 4.331 18.55 66-1 3.3359- 3.534 محيط العضد
3.516 

 

 محيط العضد
 السرعة االنتقالية

5.453 
-3.3355 

3.151 
5-65 11.71  3.515 3.565 
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مما بأن ايـور السـرعة االنتقاليـة كعامـل مـؤثر فـي الطبطبـة المسـتقيمة  ىـو تأكيـد  لمنتيجـة التـي ايـرت فـي ع
ميارة الطبطبة المتعرجة سابقًا, ونتيجة المساىمة المعنوية لكافة المتغيرات بطريقة كل االنحدارات, ف ننـا نخـرج بمعادلـة 

 لمحيط العضد  والسرعة االنتقالية  وكما ياتي: عامو, فضال عن  معدلتين مستقمتين باالنحدارالمتعدد
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المعادلة العامة، ومعادلتي  التنبؤ الناتجة عن القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية في الطبطبة  (51)رقم جدول ال
 المستقيمة
 انـًـعادنـح

لكف + (طول ا3.35-(طول الجسم +)3.31-(وزن الجسم +)3.336-+)1.357الطبطبة المستقيمة  =
 ( محيط البطن +3.315-+)عرض الكتفين  (3.335-طول الذراع +)× 3.315

( الوثب الطويل من 3.358-محيط الساق+) 3.35محيط الفخذ +×  3.3339(محيط العضد + 3.313-)
×   3.3354م +3333( ركض 3.3339-م +)33ركض  3.395( رمي الكرة الطبية +3.354-الثبات +)

 اقةالرش×  3.154المرونة  + 

 محيط العضد× ( 3.3359 -)+3.534الطبطبة المستقيمة  = 

 السرعة االنتقالية×3.151محيط العضد  + × ( 3.3355 -)+5.435الطبطبة المستقيمة  = 

 
 ويُالشرها لىج انرصىية انمزية يٍ انحزكحعزض َرائج َسة يساهًح  4-2

 قة البدنية في قوة التصويب القريب من الحركة(نسب مساىمة القياسات الجسمية وعناصر الميا55)رقم  جدولال

 المعامل الثابت المتغيرات
درجة 
 الحرية

ف 
 المحتسبة

ف 
 الجدولية

معامل االرتباط 
 المتعدد

نسب 
 المساهمة

 وزن الجسم

396.8 

29.0 

.1-10 09.21 
.938 

≤(2921
) 

296.1 29873 

 9181.. طول الجسم

 29.18 طول الكف

 2922.7- طول الذراع

 .29268 عرض الكتفين

 .29.3- محيط البطن

 .2900- محيط العضد

 290.7 محيط الفخذ

 2988- محيط الساق

القوووووووووووو  االنفجاريوووووووووووة 
للرجلين) الوثوب الطويول 

 من الثبات(
8982 

القو  االنفجاريوة للوذراع 
الراميووووة) رمووووي الكوووور  

 الطبية(
293. 

السرعة االنتقالية  
 م 82ركض 

29618 

المطاولة الهوائية 
م822ركض   

-292221. 

 29207 المرونة

 19167- الرشاقة

( الـــذي يمثـــل نســـب المســـاىمة الكميـــة القياســـات الجســـمية وعناصـــر المياقـــة البدنيـــة فـــي دقـــة 22مـــن الجـــدول )
( ,فيمـــا بمغـــت نســـب 1.700نحـــدارات نالحـــا إن معامـــل االرتبـــاط المتعـــدد قـــد بمـــغ )المناولـــة الطويمـــة بطريقـــة كـــل اال

( , وىــي قيمــة معنويــة وذلــك الن قيمــة )ف( المحســوبة أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة عنــد نســبة خطــأ 1.239المســاىمة ) 
(≤ 1.10). 
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 التصويب القريب من الحركة أىم القياسات الجسمية وعناصر المياقة البدنية المساىمة في قوة (53)رقم  جدولال

 المعامل الثابت المتغيرات
درجة 
 الحرية

ف 
 المحتسبة

ف 
 الجدولية

معامل االرتباط 
 المتعدد

نسب 
 المساهمة

 29238 .2903  ..19 66-. 296.7 89106 طول الكف

ب مــن ( الــذي يمثــل أىــم القياســات الجســمية وعناصــر المياقــة البدنيــة فــي قــوة التصــويب القريــ22مــن الجــدول )
الحركـة بطريقــة االنحدارالمتعــدد عمـى خطــوات نالحــا.. إن طــول الكـف يمثــل أفضــل مسـاىم ,إذ بمغــت نســبة المســاىمة 

 ( , و ىذه القيمة مثمت نسبة مساىمة معنوية, لكون  القيمة المحسوبة لـ ) ف(  أكبر من الجد ولية. 1.192)
قــة البدنيــة قـد ســاىمت بشــكل معنـوي ممــا يــدعونا ممـا تقــدم نجــد إن جميـع القياســات الجســمية وعناصـر الميا   

لموثوق بنتائ  كل االنحدارات فالمؤشرات الجسـمية تسـيم بشـكل فعـال فـي عمميـة التصـويب مـع خصوصـية التفاعـل مـع 
 ( إلــى متغيــرات طــول الكــف ومحــيط الفخــذ و37, 0881أثنــاء التصــويب,إذ يشــير)عالوي, فــي القــوة االنفجاريــة لمــذراع

فـي القـوة االنفجاريـة لمرمـي دورًا فـاعاًل والـذي بـدوره يـؤثر فـي عمميـة رمـي الكـرة ,ويـرى  تـؤديغيـرات كمتعرو الكتفـين 
دورّا كبيــرّا فــي عمميــة التصــويب باســتخدام النقــل الحركــي الحاصــل مــن األســفل  تــؤديالباحثــان إن القياســات الجســمية 

, 0833قــدمين واألكتــاف والــذراعين )حســين, لألعمــى حيــث أن تــأثير عمــل القــوة نــات  عــن حركــة الجــذع والــرجمين وال
( أمــا بالنســبة لعناصــر المياقــة البدنيــة فانــو ال تخمــو أيــة لعبــة أو فعاليــة رياضــية مــن احــد أنــواع القــوة التــي تشــكل 22

(, و التصـويب يكـاد 88-83, 0897عنصرًا أساسيا أو مسـاعدًا فـي زيـادة االنجـاز الرياضـي. )التكريتـي ومحمـد عمـي,
ناصر المياقة البدنية لنجاح ىذه الميارة من القوة العضمية والقوة المميزة بالسـرعة ومطاولـة القـوة )الشـيخو يجتمع شمل ع

أثنـاء التيـديف, ويمكـن فـي ( فضاًل عن  الدقة  عمى  حساب  القوة  في  كثير من  المواقف  اليجومية  81, 0898,
ســماعيل ,أن يشــمل الــبعو ىــذه العناصــر بتعبيــره عــن ذلــك بســرعة التصوي (.والمقصــود ىنــا 023, 0898ب)ااىر,وا 

قطعــًا بســرعة التصــويب ىــو الحاجــة إلــى القــوة العضــمية والقــوة المميــزة بالســرعة,المتمثمة بــالقوة االنفجاريــة.ويبرز متغيــر 
طــول الكــف كــأىم متغيــر باســتخدام االنحــدار المتعــدد عمــى خطوات)مراحــل(,أن"طول الكــف اليــد معنــاه إمكانيــة إحكــام 

إثنــاء  فـي تشـكل قاعـدة ارتكــاز الكـرة وتعطـي حالــة االسـتقرار إذرة فـي مسـك الكــرة بأصـابع اليـد والمحافاــة عمييـا,السـيط
مســار الكــرة, كمـــا أن تقمــل عضـــالت رســغ اليـــد فــي نيايـــة الحركــة يعطـــي إمكانيــة اكبـــر لتوجيــو الكـــرة وزيــادة ســـرعة 

ة المتغيـــرات بطريقـــة كـــل االنحـــدارات, ف ننـــا نخـــرج ( ونتيجـــة المســـاىمة المعنويـــة لكافـــ70, 0881انطالقيـــا".)عالوي ,
 بمعادلة عامو, فضال عن  معادلتين باستخدام االنحدار المتعدد لطول الكف  وكما يأتي:

 معادالت التنبؤ الناتجة عن القياسات الجسمية في مطاولة القوة لعضالت الذراعين (54)رقم  جدولال
 الـمـعادلـة

طةول الكةف × 3.153طول الجسم +× 11.434وزن الجسم +×  3.15+8.693ة =قوة التصويب القريب من الحرك
(محةيط العضةد + 3.551-( محةيط الةبطن +)3.181-+)عةرض الكتفةين ×  3.3361(طول الذراع +3.3397-+ )

رمةي الكةرة الطبيةة ×  3.89الوثةب الطويةل مةن الثبةات +×  3.33( محيط السةاق+3.33-محيط الفخذ +)×  3.517
 ( الرشاقة4.576-المرونة  + )×   3.357م +3333( ركض 3.33341-م +)33ركض ×  3.643+

 طول الكف×  3.617+ 3.457قوة التصويب القريب من الحركة=
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المســاىمة ومــا نــت  مــن معــادالت التنبــؤ والتــي يمكــن أن تعطــي مؤشــر عمــى  نســبممــا تقــدم يمكــن القــول بــأن 
التوثيــق  طبيعــة التــداخل بــين النمــو لمبنــاء الجســمي والحركــي لمتالميــذ بيــذه المرحمــة العمريــة. قــد حقــق أىدافــو باســتخدام  

     لمنسب.واالستكشاف 
 االستنتاجات والتوصيات: -5
   :االستنتاجات 5-1

 .البطن ومحيط الجسم ووزن(  المستقيمة ,والطبطبة المناولة) ميارتي بين عكسي معنوي ارتباط وجود -1

 وطـــول العضـــد ومحـــيط( القريـــب التصـــويب المســـتقية,وقوة والطبطبـــة المناولـــة)بـــين طـــردي معنـــوي ارتبـــاط وجـــود -2
 . جسمية كقياسات الكف

 والســرعة كميــارات( المســتقيمة والطبطبــة الطويمــة المناولــة ودقــة المتعرجــة الطبطبــة) بــين معنــوي ارتبــاط وجــود -3
 .  والرشاقة والمرونة االنتقالية

 وقــوة الطويمــة المناولــة ودقــة المتعرجــة والطبطبــة لبعيــدا التصــويب ودقــة المناولــة) بــين معنــوي ارتبــاط وجــود عــدم -4
 ومحـــيط الفخـــذ ومحـــيط الكتفـــين وعـــرو الكـــف وطـــول الـــذراع وطـــول الجســـم وطـــول كميـــارات القريـــب التصـــويب

 .جسمية كقياسات(الجسم ووزن الساعد

 التصـــويب وةوقـــ المســـتقيمة والطبطبـــة الطويمـــة المناولـــة ودقـــة المتعرجـــة  الطبطبـــة) بـــين معنـــوي ارتبـــاط وجـــود  -5
   الرشاقة والمرونة اليوائية والمطاولة الرامية لمذراع االنفجارية والقوة لمرجمين االنفجارية القوة من وكل( القريب

 غيـر كانـت اليـد بكـرة األساسـية الميـارات فـي مجتمـع بشـكل البدنيـة المياقـة ومكونـات الجسمية القياسات مساىمة -6
 . معنوية

 :التوصيات 5-5
 فو مستوى المتغيرات التي أايرت ارتباطا بالميارات األساسية كوزن الجسم ومحيط البطن.العمل عمى خ-0
 العمل عمى تطوير صفات المرونة والرشاقة لما ليا من مردود إيجابي عمى الميارات. -2
 العمل عمى ا فادة من االنتقاء الرياضي لبعو المواصفات الجسمية كطول الكف. -2
تدريب الذي يعمل تنمية القوة العضمية بصورة غير مباشرة مـن خـالل زيـادة محـيط العضـد ضرورة رفع مستوى ال -8

 وذلك لما أايرتو من نتائ  ارتباط معنوي
 . اليد بكرة األساسية بالميارات بالتنبؤ المستخمل التنبؤ معادالت استخدام-0

  العربية واالجنبية: المصادر
 ( كرة اليد ل0881إبراىيم, منير جرجيس" :).مجميع ", دار الفكر العربي, القاىرة 
 ( ا عداد البدني لمنسـاء" مديريـة دار الكتـب لمطباعـة والنشـر , 0897التكريتي, وديع ياسين, ومحمد عمي , ياسين طو ": )

 جامعة الموصل , الموصل.

 ( بنـــاء بطاريـــة اختبـــار الميـــارات اليجوميـــة بكـــرة اليـــد0883الجـــوادي, عبـــد الكـــريم قاســـم غـــزال "  :)  لطـــالب كميـــة التربيـــة
 الرياضية بجامعة الموصل)دراسة عامميو(", أطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية التربية الرياضية , جامعة الموصل.

 القاىرة العربي, الفكر دار ,2ط ,0ج والرياضة, البدنية التربية في والتقويم القياس(: 0880) صبحي محمد نين,احس. 

 ( 0887حســــانين, محمــــد صــــبحي :)القــــاىرة , دار الفكــــر 2, ط2" القيــــاس والتقــــويم فــــي التربيــــة البدنيــــة والرياضــــية" , ج ,
 العربي.

  ( القياس والتقويم في التربية الرياضية", ج2112حسانين, محمد صبحي " :)القاىرة, دار الفكر العربي.  0, ط2 
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 ( المبـادئ التدريبيـة والخططيـة فـي كـرة ا0892حسن , سـميمان عمـي ونخـرون ":) ليـد" دار الكتـب لمطباعـة والنشـر , جامعـة
 الموصل , الموصل.

 ,جامعة  مطبعة ,"والقذف الرمي فعاليات في والميدان الساحة العاب لتعميم األساسية القواعد(: "0833) حسن قاسم حسين 
 .بغداد

 ( المياقة البدنية  والصحية "2110حمدان , ساري احمد وسميم, نورما عبد الرزاق " : ) 

 (: "أسس ومبادئ كرة السمة "مطبعة جامعة الموصل. 0890ت, فائز بشير ونخران)حمودا 
 ( القياس في المجال0887خاطر, احمد محمد وألبيك, عمي فيمي" :) .الرياضي ", دار المعارف, القاىرة, مصر 

 ( التربية الحركية" , دار الفكر العربي , ال0892الخولي , أمين أنور وراتب , أسامة كامل ": ).قاىرة 

 ( كرة اليد" ,مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر,جامعة الموصل.0899الخياط,ضياء قاسم وغزال,عبد الكريم" :) 

 ( كرة اليد الحديثة" ,ا سكندرية منشأة المعارو.0883دبور, ياسر " :) 

 ( المرجع في القياسات الجسمية " ط0883رضوان , محمد نصر الدين " :)القاىرة., دار الفكر العربي 0 , 

 ,الموصل جامعة والنشر, لمطباعة الكتب دار اليد, لكرة االساسية ئالمباد(: 0893) توفيق فؤاد السامرائي. 

 ( عالقــة  بعــو األبعــاد القطريــة والمحيطيــة لمجســم بمســتوى األداء 0891شــحاتة, تيــاني حســن وشــحاتة محمــود شــحاتة" :)
 عمى عارضة التوازن" )المؤتمر(.

 (: " تقــويم حــاالت التيــديف القريــب والبعيــد لبطولــة صــدام الدوليــة بكــرة اليــد" , رســالة 0898يصــل حامــد )الشــيخو , خالــد ف
 ماجستير غير منشورة , كمية التربية الرياضية , جامعة الموصل.

 ( عالقة بعو القياسـات الجسـمية وعناصـر المياقـة البدنيـة والمياريـة بـاألداء الف0888الطائي , إيمان حسين عمي : ) , عمـي بكـرة اليـد
 أطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية التربية الرياضية , جامعة بغداد . 

 أطروحــة. الــتعمم بطئــي لمتالميــذ الجســمية والمؤشــرات الحركيــة المياقــة بطــاريتي بنــاء( 2119) حســن أحمــد شــياب, الاــاىر 
 .الموصل جامعة, الرياضية التربية كمية,منشورة غير دكتوراه

  ســـماعيل , ســـعد محســـن )اـــاىر , كمـــال (: " كـــرة اليـــد" مديريـــة دار الكتـــب لمطباعـــة والنشـــر , جامعـــة 0898عـــارف , وا 
 الموصل , الموصل.

 ( القياس في كرة اليد" , دار الفكر العربي , القاىرة. 0891عبد الحميد , كمال وحسانين , مجمد صبحي " :) 
 ( ـــد الفتـــاح , أبـــو العـــال أحمـــد و حســـانين,محمد صـــبحي : " فســـيولوجيا ومورفولـــوجي الرياضـــي وطـــرق القيـــاس (0883عب

 والتقويم" ,دارا لفكر العربي, القاىرة.

 دكتـوراه اطروحـة , الجويـة القـوة لمقـاتمي البدنية المياقة لقياس اختبار بطارية وتقنين تصميم(: 0887) عمي عباس , عذاب 
 .بغداد جامعة , الرياضية التربية كمية , منشورة غير

 (: عالقـة بعــو القياســات الجسـمية بــبعو عناصــر المياقـة البدنيــة بكــرة اليـد, رســالة ماجســتير 0881يــونس) عـالوي, ثــيالم
 غير منشورة, كمية التربية الرياضية, جامعة الموصل.

 ( ـــنمط الجســـمي لمـــذكور باألعمـــار 2111عـــالوي , ثـــيالم يـــونس ـــة القياســـات الجســـمية وال (: عوامـــل النمـــو الاـــاىري بدالل
 , كمية التربية الرياضية , جامعة الموصل.اه غير منشورة( سنة في مدينة الموصل , أطروحة دكتور 09-02المدرسية )

 (عمم التدريب الرياضي", ط0838عالوي, محمد حسن " :)دار الفكر العربي, القاىرة.3 , 

 ( القيـاس فـي التربيـة الرياضـية وعمـم الـنفس ا2111عـالوي , محمـد حسـن ورضـوان , محمـد نصـر الـدين :) لرياضـي , دار
 الفكر العربي , القاىرة .

 ( التحميل واالختبار في كرة اليد " ط2118عودة, احمد عربي " :)مكتب سناريا, بغداد0 ,.. 
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 ( دراسـة عامميـو لماـاىر النمـو الجسـمي والبـدني لألطفـال مـن 0888فاضل , بثنية محمد و حيدر عـادل عبـد الحمـيم و : )
المـؤتمر العممـي لواقـع الرياضـة العربيـة وطموحاتيـا المسـتقبمية , العـين , ا مـارات (سنوات , بحـث منشـور فـي مجمـة 7-8)

 العربية المتحدة.

 (  موسوعة القياسات الجسمية واالختبارات في التربية الرياضية" ,ج0898مجيد,ريسان خريبط" :)بغداد, مطبعة التعمـيم 2 ,
 العالي.

 ( بنــاء بطاريــة عامم2112النعيمــي, غيــداء ســالم :) يــو الختبــارات المياقــة البدنيــة ومؤشــرات النمــو الجســمي لطالبــات المرحمــة
 المتوسطة في مدينة الموصل )دراسة عاممية(, أطروحة دكتوراه ,غير منشورة ,كمية التربية الرياضية , جامعة الموصل .

 (االتسـاق لعوامـل المياقـة الخاصـة وعوامـل بطاريـة 2110الوزان, سعد باسم جميل إسماعيل" :) الميـارات األساسـية لمناشـئين
 بكرة اليد" أطروحة دكتوراه غير منشورة كمية التربية الرياضية جامعة الموصل.
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