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 امللخص

هدف البحث الى بناء نموذج لمنمط الجسمي خاص بطالب معهد اعداد المعممين الموصل والتعرف عمى االنماط    
والتعرف عمى العالقة بين مكونات النمط الجسمي وعناصر  الجسمية السائدة لدى الطالب عينة البحث وفق المرحمة السنية

ن االنماط الجسمية السائدة وعناصر المياقة الحركية وتحديد نسب مساهمة مكونات والتعرف عمى العالقة بي المياقة الحركية
 -9009المعممين الموصل لمعام الدراسي ) اعداد النمط الجسمي في المياقة الحركية. وتحدد مجتمع البحث بطالب معهد

ئي من المراحل الخمسة وقد بمغ رت باالسموب الطبقي العشواتي( طالبًا اما العينة فقد اخ972( والبالغ عددهم )9000
( طالب. ولمحصول عمى االنماط الجسمية تم االستعانة ببعض القياسات الجسمية, ولمتعرف عمى مستوى 020عددها )

كغم من 2 زنة م, رمي كرة طبية00 عدوالمياقة الحركية استعان الباحث باالختبارات االتية )الوثب الطويل من الثبات, 
(. 9×7متعرج  جريقدم واحدة, , رمي ولقف الكرة, الدوائر المرقمة, ثني الجذع لالمام واالسفل,  الوقوف , الوقوف عمى

(, ولموصول الى النتائج تم االستعانة بالوسائل االحصائية )الوسط الحسابي االنحراف المعياري, معامل االرتباط )بيرسون
(. وفي ضوء ذلك تم التوصل الى جممة من SPSSة )ج( من خالل الحزمة االحصائيمربع كا, تحميل االنحدار المتدر 

االستنتاجات من اهمها هي تم التوصل الى التحديد الكمي لمكونات النمط الجسمي لطالب معهد اعداد المعممين الموصل 
بشكل عام ووفق المراحل الدراسية. وجود فروق في تكرارات االنماط الجسمية تمثمت بسيادة النمط العضمي المتوازن 

ختالفه عن بقية االنماط والتي ترتبت كما ياتي: )العضمي النحيف, والسمين العضمي, والنحيف العضمي(. وجود عالقة وا
تؤشر انخفاض القوة االنفجارية لمرجمين والسرعة االنتقالية مع ارتفاع المكون السمين. التوجد مؤشرات العالقة بين القوة 

 والمرونة والرشاقة والمكون السمين. ن زراعين والتوافق والتواذاالنفجارية لم
 المياقة الحركية  -المساهمة والتنبؤ  -الكممات المفتاحية: االنماط الجسمية 

Dominant body type and it is ability to contribute and predict in motor fitness 

for students of teacher- preparation institute /Mosul  

Dr. Shihab  A. Al-Thaher 

Abstract 

The aim of the study is to build a standard  sample  for body type specific  for the 

students of teacher preparation institute in Mosul city and knowing the dominant body 

type of the students .the sample  chosen according to the stage age . and studying the 

relation between the components of body type and elements of motor fitness and 

determination the ratio of  roles of body type in motor fitness. 

       The population of the study are students of teacher preparation  institute at the 

years (2009-2010)which are 275 students . the sample were chosen randomly  from the 

five stages which are 150 students .to obtain body type the researcher choose some 

body anthropometry measurements. To determine the level of motor fitness the 
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researcher choose the following tests (standing broad jump, 30-meter sprint,5 kg 

medical ball put from standing on one foot ,ball put and uptake, numerical circles, 

ramp tie fbeugen, zigzag running 7×2. to obtain the results the researcher use the 

following statistical aids(mean, standard deviation , person correlation  variable, chi 

square zigzag slope analysis) by using the statistical  program (SPSS). There are 

several conclusions from this research, the most important conclusion is quantitative 

determination for body type components of the students of the institute in general. 

which represent muscular equilibrium according to the study stages in which represent 

muscular equilibrium according to the mesomorph pattern is the dominant. There are 

variation in body type repetition in which the mesomorph pattern is the dominant and 

differ from the other patterns which are ordered as(ectomorph, mesomorph and 

endomorph).There is inverse relation between the explosive strength of legs and 

transitional speed as the endomorph pattern in crease. There are no relations between 

explosive strength of arms, coordination, equilibrium, elasticity, fitness and endomorph 

pattern. 

Keywords: Dominant body - contribute and predict -motor fitness  

 

 التعريف بالبحث -0
 المقدمة وأهمية البحث0-0

تسعى المجتمعات المتحضرة إلى تربية اثنسان تربيةة اةاممة تيةتج بجميةا م الةي الحيةاة امنيةا التربيةة الب نيةة 
سااء كانت من خةخي العنايةة اللةحيحة ما ممارسةة اةناةطة الرياضةية م اننة ما نةتكمج نةن التربيةة الب نيةة يتبةا ر إلةى 

سج من حيث سخمة القااج االةازن المناسةب ااكتسةاب البنةاء الجسةمح اللةحي م ىةذا مةن ناحيةةم امةن ناحيةة مذىاننا الج
ثانية تبرز العناية بسخمة الحركة االقة رة نمةى اة اء اللةحي م ااكتسةاب الميالةة الب نيةة االحركيةة. إن ىةذا احىتمةاج لةو 

 رة نمى مااجية متطمبةات الحيةاة العلةريةم انمةى ىةذا اةسةاس احيجابح نمى بناء مجتما سميج يمتمك مفرا ه الق مرا ه
احىتماج ببناء البرامج اللحية الخالة بالبناء الجسمح االحركحم احتمةا  فة ن ىةذا احىتمةاج ية تح مةن انتمةا  لاانة   زا 

ا التةح تمثةي بة ارىا مةة لجميةا مراحةي النمةاسميمة تعكس المعرفة الكاممة االااممة بال ترات الحساسةة لمنمةا االقة رات الع
. القة  مثةار اىتمةاج الباحةث فتةرة الطةخب التح يتمتا بيا الق رات فح تق ير اءخطا تكان ىناكالمراحي ال راسيةم لكح ح 

النمةا الخالةة بالمراىقةة نظةةرا  لمتطةارات الب نيةة اليايمةةة التةح يمةر بيةا ال ةةر  مةن حيةث البنةةاء الجسةمح االحركةحم فضةةخ  
 مكن المجتما من احست ا ة القلاى من مفرا ه.تالب ايات التح  نن منيا مرحمة تمثي

 انمى ىذا اةساس كان حب  من احىتماج بال راسات الماجية نحةا ىةذه الاةريحة. اتعة   راسةة الةنمط الجسةمح
بالع يةةة  مةةةن  امةةةن خةةةخي ارتباطيةةة االبةةةاحثين احىتمةةةاج بيةةةام اتبةةةرز مىميتيةةة نمةةةى مةةةن مىةةةج المااضةةةيا التةةةح يجةةةب ااحةةة ة

إليةةو مةةن نخلةةة بةةين  التالةةي ل راسةةة منمةاط اةجسةةاج مةةا تةةجلميمةةة نالةر الميالةةة الحركيةةة فضةةخ  نةةن إن مةةن الةة اافا ان
اذ ايةة ت ال راسةةات الح يثةةة ذلمةةك ننةة ما ربطةةت بةةين انمةةاط احبةة ان االاخلةةية  لةةوتكةةاين الجسةةج االتلةةره الظةةاىر  

لةةةة ى احخةةةةرين الةةةةةى ان يثبةةةةت ذلةةةةةك اا  مبةةةةة ييا اباةةةةكمو اامكانةةةةات جسةةةةةمو يعطةةةةح انطبانةةةة االسةةةةماك احاةةةةك ان ال ةةةةةر 
 .(97م 3002انينمسح)نكسو

إن الةةنمط الجسةةمح ىةةا احةة  متبيةةرات البنةةاء الجسةةمح الاةةاممة  ان الةة خاي فةةح الت الةةيي مةةن حيةةث القياسةةات 
الجسةةميةم الةةذ  يحةة   اةةكي الجسةةج نمةةى مسةةاس النةةاع السةةاي  لتنسةةجة الجسةةمية المختم ةةة اىةةح )السةةمينم االعضةةمحم 

 (11م 5771)حسانينم نحيه(اال
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إن احىتمةةاج بالبنةةاء الجسةةمح يكةةان ماتةةارا  فةةح حالةةة العنايةةة بالجسةةج مةةن حيةةث اةةكمو  ان التطةةر  إلةةى ل راتةةو 
 .(51م 5791)حسانينمالميالة الحركية كإح ى مكانات الك اية الب نية. يبرز  ار لذلك
لقيةاج بمتطمبةات الحيةاة امااجيةة الظةراه الطاريةة ابلةارة االق رة نمةى ام نمى ا اء الحركات بك اءة انيا تمكن ال ر  اذ

 فعالة الى ان تحق  اغراضيا.
ايبرز النمط الجسمح كمتبير يؤثر فح إظيار الق رات ااثمكانيات الب ينة امةن ثةج يةنعكس ذلةك نمةى مسةتاى 

نمةةا لممتطمبةةات الب نيةةة  اة اء الحركةةحم فةةالنمط الجسةةمح يعةة  العامةةي الحاسةةج لتحقيةة  اة اء اةفضةةي ما لتحقيةة  مفضةةي
 (.92-93م5771لمنااط. اذلك فح اةناطة الب نية التح تع  القاة االق رة العظمية االتحمي متطمبات ىامة.)حسانينم

يتةةةي  لنةةةا اسةةةيمة لمقيةةةاس يمكةةةن انتمةةةا ه فةةةح الحكةةةج نمةةةى لةةةخحية اةجسةةةاج لماةةةريحة احجتمانيةةةة  هإن تح يةةة 
ب إلةةةى محاالةةةة التطةةةاير االتعةةة ييم كمةةةا إن العنايةةةة بالبنةةةاء الجسةةةمح متمةةةثخ  الم راسةةةةم اةمةةةر الةةةذ  يمكننةةةا مةةةن الةةةذىا

بالكاةةه نةةن منماطةةو الجسةةمية االميالةةة الحركيةةة ح يمكةةن من تكةةان بلةةارة مسةةتقمة اذلةةك ةن اثنسةةان تتةة اخي ل راتةةو 
اثمكانيةةات اتةةؤثر بعضةةيا نمةةى الةةبعض اةخةةرم امةةن ىنةةا تةة تح محاالةةة الكاةةه نةةن العخلةةات التةةح يمكةةن من تةةربط 

 الجسمية بالق رات الحركية فح محاالة لتحقي  ال اي ة القلاى امن ىنا ت تح مىمية الماضاع. 
 مشكمة البحث:0-9

طةةخب معيةة  انةة ا  المعممةةين لمناةةاط الرياضةةح نمةةى مسةةتاى الةة راس العمميةةة ياةةير الةةى اىميةةة  ان ممارسةةة
ماةةةكمة  تتحةةة   المسةةةتاى اا التةةة اخي فيمةةةا بينيةةةا لةةةذلكالبنةةاء الجسةةةمح االمكانةةةات الحركيةةةة االالةةةاه نمييةةةا مةةةن حيةةةث 

البحةةةث فةةةح بنةةةاء نمةةةاذج لمةةةنمط الجسةةةمح يكةةةان مرجعةةةا  لمحكةةةج نمةةةى البنةةةاء الجسةةةمح ليةةةجم فضةةةخ  نةةةن تح يةةة  العخلةةةة 
م نمنةا نلةي إلةى نتةايج مةن خخليةا تعمةيج نةاع العخلةة امة ى مسةاىمة احنمةاط بيةا المت اخمة بينو ابةين الميالةة الحركيةة

 ير نمييا.االس
 أهداف البحث: 0-0
 ة.نياف  المرحمة السنمى اةنماط الجسمية الساي ة ل ى الطخب نينة البحث  الىالتعره 5-2-5
 لةةةة ى الطةةةةخب نينةةةةة البحةةةةثالعخلةةةةة بةةةةين مكانةةةةات الةةةةنمط الجسةةةةمح اننالةةةةر الميالةةةةة الحركية الةةةةى التعةةةةره5-2-3

 .العمريةاف  المرحمة  نمى
لةةةةةة ى الطةةةةةةخب نينةةةةةةة  ن اةنمةةةةةةاط الجسةةةةةةمية السةةةةةةاي ة اننالةةةةةةر الميالةةةةةةة الحركيةةةةةةةالعخلةةةةةةة بةةةةةةيالةةةةةةى  التعةةةةةةره5-2-2

 .العمريةاف  المرحمة  نمى البحث
 تح ي  نسب مساىمة مكانات النمط الجسمح فح الميالة الحركية. 5-2-4
 فروض البحث: 0-4
معيةةةةة  إنةةةةة ا  اجةةةةةا  نخلةةةةةة ذات  حلةةةةةة معنايةةةةةة بةةةةةين مكانةةةةةات الةةةةةنمط الجسةةةةةمح االميالةةةةةة الحركيةةةةةة لطةةةةةخب  5-4-5

 المعممين المالي.
 اجا  نسب مساىمة لمكانات النمط الجسمح فح الميالة الحركية 5-4-3
 مةةةةن الحركيةةةةة تمكنةةةةااجةةةةا  نخلةةةةة ذات  حلةةةةة معنايةةةةة بةةةةين اةنمةةةةاط الجسةةةةمية السةةةةاي ة امكانةةةةات الميالةةةةة  2 -5-4

 جسمح. حت تنبؤ خالة بالميالة الحركية من خخي متبيرات النمط الاالتالي إلى مع
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 مجال البحث: 0-2
 : طمبة معي  إن ا  المعممين المالي.المجال البشري5-1-5
 رس التربية الرياضية. اغرفة م (معي  إن ا  المعممين المالي) ساحة :المجال المكاني0-2-9
 30/5/3050الباية4/50/3007: الم ة من المجال ألزماني 0-2-0
  تحديد المصطمحات: 0-6
 :النمط الجسمي0-6-0

لةةةمية التةةةح تحةةة   الاةةةكي الخةةةارجح لاةةةخص مامايعبرننةةةو بةةةثخث ارلةةةاج الثخثةةةة اة عنالةةةرىةةةا تح يةةة  كمةةةح ل
   (90م 3002حسانينم)م احاي ياير الى السمنة االثانح ياير الى العضمح االثالث ياير الى النحافة متتالية

 المياقة الحركية: 0-6-9
ساسةةية االميةةارات الحركيةةة المرتبطةةة بناةةاط رياضةةح معةةين. مةة ى ك ةةاءة ال ةةر  فةةح م اء الميةةارات الحركيةةة اة

 (395م 5777)راتبم 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة-9
 :االطار النظري 9-0
 النمط الجسمي:  9-0-0

 ان الةة خاي فةةح الت الةةيي مةةن حيةةث القياسةةات  مةةن ياةةير الةةنمط الجسةةمح الةةى البنةةاء الجسةةمح بلةةارة اةةاممة
سةةةةةةةةةةةةج نمةةةةةةةةةةةى اسةةةةةةةةةةةةاس النةةةةةةةةةةةاع السةةةةةةةةةةةةاي  لخنسةةةةةةةةةةةجة الجسةةةةةةةةةةةةمية المختم ةةةةةةةةةةةة اىةةةةةةةةةةةةح الجسةةةةةةةةةةةميةم ايحةةةةةةةةةةةة   اةةةةةةةةةةةكي الج

ايعة  الةنمط الجسةمح اىةج متبيةرات البنيةان الجسةمحمفيا ملةةطم  (. 11م5771)حسةانين: (العضةمحماالنحيهالسمينم)
 (clarkم 5795م 99ياير الى مارفالاجية اااكي اابناء الجسج )

ضةاع يتاغةي فةح القة جم فمنةذ نلةر احغرية  القة يج ينظةر اليس احىتماج بنمط الجسج امةرا  ج ية ا  انمةا ىةا ما 
(. ان ااي محاالةة 503م 5779الى مظير الرياضح الخارجح لكح يسم  لو اا يةرفض ااةتراكو فةح المعةب  )حسةينم 

فةةح القةرن الخةامس لبةي المةيخ  اذ لسةةج  لراطفعميةة لتقسةيج احاةخاص الةى انمةاط اساسةةية لةاج بيةا الطبيةب اليانةانح ىيبةا 
ابعة ىا تاالةت بحةاث العممةاء فةح ىةذا .( Sheldon, 1940, 10) ئا  الى نانين الطايي النحيه االقلةير الممتمةاحفر 

المجةاي حتةى جةاء العةالج اةيم ان  االةذ  اسةتخمص بعة   راسةة مست يضةة لخجسةاج تقسةيمة الاةيير الةذ  اسةماه بةالنمط 
لةةنمط الجسةةمح ااضةةعا  اياىةةا فةةح مؤلةةه نممةةح اسةةماه الجسةةمح  بمكاناتةةو الثخثةةة اذا لتةةرح نةة  ا  مةةن الطرايةة  لقيةةاس ا

م امن ىذه الطراي  طريقة التلاير ال اتةاغرافح اطريقةة مةاازين التقة ير ابطريقةة تقسةيج الجسةج 5714اطمس الرجاي م 
(. افةح الالةت الحاضةر ي ضةي كثيةر 59 -52م 5799الى خمسة مناط م اطريقة المعا لة اا ال ليي )برىج اابةراىيجم 

تعتم  نمةى مجمانةة مةن القياسةات احنثرابامتريةة كةالطاي االةازن  (ترىيث اكار )ثين استخ اج طريقة الترحيا من الباح
ابعةةةض المحيطةةةات ااحنةةةراض اسةةةمك الثنايةةةا الجم يةةةة لةةةبعض منةةةاط  الجسةةةجم اذ تعةةة  مةةةن اكثةةةر الطرايةةة  ماضةةةانية 

احناةةطة  اختيةةارجسةةمح  ارا  بةةارزا  فةةح الةةنمط ال يةةؤ  (. ا Fox, 1989, 559ااحبتعةةا  نةةن العاةةاايية فةةح التقيةةيج )
الرياضية التح يا  ال ةر  ممارسةتيا االت ةا  فييةا لمالةاي الةى المسةتايات العميةام ان الةنمط المناسةب يمثةي طالةو مباةرة 

م لةيس ىنةاك مة رس اا مة رب نالةي يحةااي ان يخةرج بطةخ  مةن مجةر  ا  جسةج. نمميةة التة ريب ايقةاي كةاربافتش لبةي
( كمةا 94م 5771ى )حسةانينم قةا فح العةاب الا كمية ت ريب الاخص سميك المقع ة الةى بطةي لمعة اساه حتحاي ا  
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ان لمنمط الجسمح نخلة بالقااج اببعض النااحح العقمية  ااحجتمانية االحالة المزاجيةة ااحضةطرابات العقميةة االلةحة 
 (.  345 -321م 5771)حسانين اراغبم 

 اهمية دراسة انماط الجسم:  9-0-9
 لةنمط المناسةةب يمثةي طالةةة مباةةرة لبةي نمميةةة التةة ريبم لةذلك.. فةةان  راسةة انمةةاط احجسةةاج تمية  ةختيةةار منسةةب ا

 مناخا  لب اية طيبة.  تييئاحنماط ةنسب احناطة الرياضية اىح بذلك 

 عمميةة يجةب اظيرت البحاث ان ىناك ارتباطا بين بناء البة ن ااحسةتع ا ات الب نيةة لةذلك فةان التربيةة الرياضةية ال
 ان تاخذ فح احنتبار امكانات اح ا  التق ج الب نح. 

   اجةةة  البةةةاثالاجيان ان ىنةةةاك نخلةةةة بةةةين نمةةةط الجسةةةج الابميتةةةو لخلةةةابة بةةةامراض معينةةةةم اذ اكةةة  ذلةةةك فيمةةةا بعةةة
 ال سيالاجيان انتايج الع ي  من البحاث الح يثة. 

 يةو مةن نخلةةة بةين تكةاين الجسةةج االتلةره الظةةاىر  ل راسةة انمةاط احجسةةاج مةاتج التالةةي ال ميمةةةمةن الة اافا ال
لةةوم القةة  ايةة ت ذلةةك ال راسةةات الح يثةةة ننةة ما ربطةةت بةةين انمةةاط احبةة ان االاخلةةية االسةةماكم اح اةةك ان ال ةةر  

 باكمو اامكانات جسمو يعطح انطبانا  مب ايا ل ى اآلخرين الى ان يثبت ذلك اا نكسو 

 كسبنا اساسا  فح العمي الرياضح تلنيه احفرا  افقا  حنماط احجساج ي 

   تسان   راسة انماط احجساج نمى التعره نمى نااحح القاة االضعه )الب نحم االن سحم االلةحح(م كمةا تسةان
فح التعره نمى التااىات الب نية الناجمة نن كةي نمةطم اىةح بةذلك تسةيج فةح اضةا البةرامج االخطةط المناسةبة 

 لمعخج. 

 اوها تسااد  دىات تي  ا  ج نمى تح ي  الاان النااط الب نح التح تناسب كي نمطم كمةا تسان   راسة انماط احجسا

 االجسام واالوماط المىاسبت لكل وشاط. 

  احسةت ا ة ب راسةةة انمةةاط احجسةةاج فةةح تلةةميج المعةة ات بيةة ه احسةةتعماي الاخلةةح المةةري  فةةح الرياضةةة االطةةب
 (  94م 5771االتجارة االعسكرية االلنانة. )حسانينم 

 المياقة الحركية:  -9-0-0
ليسةةت البايةةة فةةح الميالةةة الحركيةةة رفةةا المسةةتاى الرياضةةح اا الح ةةاظ نمةةى اللةةحة اا الناةةاط فةةح العمةةي فقةةط 
الكنيا تع  حاجة ضرارية لجميا احفرا  بمختمه مستاياتيج بما فييج الط ي اىةذه ااحىميةة تسةتن  الةى حقيقتةين ااحىمةا 

ال كر  ااحب اع العقمح فح العمي ما الميالةة الحركيةة م ايسةتعمميا كاسةيمة ناجحةة لمتربيةة  العخلة احيجابية بين الجانب
بمةةا يسةةان  نمةةى اضةةا احسةةس السةةميمة لخبةة اع ال كةةر  االحقيقةةة الثانيةةة ان الحركةةة حتةةتج بتحقيةة  احىةة اه الرياضةةية 

(.اايةةرى بةةارا امةةك جةةح ان الميالةةة 511م 3001فحسةةب بةةي تحقةة  احىةة اه احجتمانيةةة االعقميةةة االثقافيةةةا )اةةاكر م 
اخالةةةةة فةةةةح احناةةةةطة التةةةةح يسةةةةتخ ج فييةةةةا  لةةةةخ اءم مةةةةن خةةةةخي احنةةةة ا  اا مكتسةةةةب طبيعةةةةح ىةةةةح اسةةةةتع ا  الحركيةةةةة

 المجمانات العضمية الكبيرة  ان تعب زاي م اىةح تتضةمن القة رة نمةى تحريةك الجسةج بك ةاءة ابقةاة ل تةرة زمنيةة مناسةبةا
 (311م 3002) حسانين م 

لةةةب ااجبةةةات الميالةةةة الحركيةةةة نمةةةى اح اء الةةة لي  االمةةةتقن لم ةةةر  فةةةح البييةةةة المحيطةةةة بةةةوم االميالةةةة الب نيةةةة اتن
تنلب ااجباتيا نمى تحقي  اراط القاة االتحمي االمرانة لجسج ال ةر  لتمكنةو مةن القيةاج بالميةاج المطمابةة منةو بك ايةةم 

الةةة الب نيةةة فيمةةا بعةة ان لاةةحء ااحةة  لتاةةكيي القةة رات الحركيةةة امةةن ىنةةا تظيةةر العخلةةة بةةين الميالةةة الحركيةةة ابةةين المي
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القةاة( امةن الجة ير ا  مالراةالةا  مالسةرنةا  مالتاازنما  لخنسان اتتمخص ننالر الميالة الحركية بالعنالر احتية )التااف 
 (  511م 511م 3001بالذكر ان ىناك نخلة ت انمية بين جميا ننالر الميالة الحركية)ااكرم 

 دراسات السابقةال 9-9
 (م0999دراسة عطا اربيمي )9-0 -9

 اعالقة النمط الجسمي بمستوى األداء المهاري لدى ناشئة الجمباز في األردن"
 الةةىىةة فت ال راسةةة إلةةى التعةةره نمةةى اةنمةةاط الجسةةمية السةةاي ة لةة ى نااةةيح الجمبةةاز فةةح اةر ن االتعةةره  

ار  لةة ى نينةةة البحةةث ااسةةتخ ج الباحثةةان المةةنيج الالةة ح اتكانةةت العخلةةة بةةين اةنمةةاط الجسةةمية امسةةتاى اة اء الميةة
( سةةناات اكانةةت اسةةايي جميةةا 7-9( حنبةةا لنااةةيح الجمبةةاز فةةح اةر ن تتةةرااح منمةةارىج بةةين )15نينةةة البحةةث مةةن )

ار الميةةار  م  )ال رجةةة بةةنية احختا كةةارتر( اةنثرابةةامتر  لتح يةة  الةةنمط الجسةةمح اماضةة-البيانةةات ىةةح طريقةةة )ىيةةث
التةةةح اضةةةعيا الحكةةةاج( ااسةةةتخ ج الباحثةةةان الاسةةةط الحسةةةابح ااحنحةةةراه المعيةةةار  اتحميةةةي التبةةةاين كاسةةةايي إحلةةةايية 
ااستنتج الباحثان اةنماط الجسمية السةاي ة فةح رياضةة الجمبةاز اح تاجة  فةرا  معنايةة ذات  حلةة إحلةايية فةح اة اء 

   ل ى ملحاب النمط النحيه.الميار  فح مجماع الجيازين اضعه مستاى اة اء الميار 
 (م9000دراسة عوديشو ) 9-9-9

 األنماط الجسمية السائدة لدى العبي عدد من المنتخبات الوطنية العراقية وعالقتها بالسمات الشخصية.
 اةنماط الساي ة لخنبح ن   من المنتخبات الاطنية العراليةة لمرجةاي االتعةره نمى ى فت ال راسة إلى التعره

نيج الالة ح بطريقةة المسة م ممةا مةلة بين مكانات النمط الجسمح االسمات الاخلةيةم ااسةتخ مت الباحثةة الالعخ الى
السةاحة ا المبةارزةم ا السةباحةم ا الطايرةم ا الرياةم ا التنس اةرضحم ا العينة فق  تكانت من حنبح منتخبات )الجمناستكم 

( حنبةةا  ااسةةتخ مت الباحثةةة الاسةةط 549تكانةةت العينةةة مةةن )يكاانةة ا( ا االتا الجةةا ا االكراتيةةة ا الملةةارنةم ا االميةة انم 
( كاسةايي إحلةاييةم ممةا اسةايي جمةا البيانةات فقة  3الحسابح ااحنحراه المعيار  امعامي احرتباط البسيط ااختبار )كا

ة كةةةارتر( اةنثرابامتريةةةة ثيجةةةا  اةنمةةةاط الجسةةةمية امقيةةةاس )فرايبةةةارج( لماخلةةةي-تكانةةةت مةةةن اسةةةتخ اج طريقةةةة )ىيةةةث
اتالمت الباحثة إلى تح ية  اةنمةاط الجسةمية السةاي ة لة ى حنبةح ال ةر  ال اخميةة اارتبةاط ماجةب بةين المكةان السةمين 

 .الع اانيةاارتباط ماجب بين المكان النحيه اسمة  ع اانيةاسمة ال
 إجراءات البحث -0
 منهج البحث: 0-0
 .حرتباطية لمخيمتو لطبيعة البحثاستخ ج الباحث المنيج الال ح ب سماب المس  اال راسات ا   
 مجتمع البحث وعينته: 0-9

(ج 3050-3007الجانةةةب اةيمةةةن لمعةةةاج ) (المالةةةي/المعممةةةين  انةةة ا معي )يتحةةة   مجتمةةةا البحةةةث بطةةةخب 
رت باةسةماب الطبقةح العاةاايح مةن المراحةي الخمسةة الة  بمةغ نة  ىا ية( طالبةا  ممةا العينةة فقة  اخت391االبالغ نة  ىج )

 (5) رلج الج اي فح كماالبا . ا ( ط510)
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 (0جدول رقم )
 عدد أفراد العينة عمى المراحل الخمسةيبين 

 النسبة % العينة العدد الكمي المرحمة
 %15,93 20 19 اةالى
 %13,1 20 49 الثانية
 %99,23 20 24 الثالثة
 29,41 20 99 الرابعة
 %13,12 20 19 الخامسة
 %24,24 020 972 المجموع

 األجهزة واألدوات المستخدمة:0-0
مسةةماك لقيةةاس سةةمك الثنايةةا ال ىنيةةة تحةةت م بمافةةاميترم اةةريط ليةةاس متةةر م ح يقةةيس ةلةةرب نلةةه كبةةجبةةميةةزان ط)

م مسةةطبة لقيةةاس المرانةةةم (3(م كةةرة يةة  نةة   )3كبةةج( نةة   ) 1يةةو زنةةة )بكةةرة طام Skin fold caliperالجمةة  ا
اةةةريط ليةةةاس مةةةرن لقيةةةاس اةنةةةراض م (3كرسةةةح )م فرجةةةايم (9) اةةةااخص نةةة  نارضةةةة التةةةاازنم سةةةانة تاليةةةتم 

 .(االمحيطات
 كارتر:-قياسات نمط الجسم بطريقة هيث 0-4

االتةةح تعتمةة  نمةةى بعةةض القياسةةات الجسةةمية اىةةح   (كثثارتر-)هيثثث طريقةةة ح تةةج اسةةتخ اجثيجةةا  الةةنمط الجسةةم
 قياسات اآلتية:طريقة ااع استخ اميا ل لتيا اماضانيتيا اتعتم  ىذه الطريقة نمى ال

 .الطاي بالسنتيمتر 
 .الازن بالكيماغراج 
 ليي بان اي( الازن-مع ي الطاي (  = 
 
  احتية: من المناط  سمك ثنايا ال ىن تحت الجم 

a. . سمك الثنية خمه العض 
b. .سمك الثنية مس ي لاح الكته بالمميمتر 
c. .سمك الثنية منمى براز العظج الحرل ح بالمميمتر 
d. المميمتر.نضمة سمانة السا  ب 

 :القياسات العرضية اتتضمن 
.a.نرض العض  بالسنتيمتر 
b.بالسنتيمتر. نرض ال خذ 

 ة.يالقياسات المحيط 
a. .محيط العض  بالسنتيمتر 
b.  محيط سمانة السا  بالسنتيمتر. 

 الطاي )سج(

 الازن )كبج(
3 
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 (41-40م 5771)حسانين اراغبم 

 انن  إجراء القياسات منخه رانى الباحث من يتج:
مخةةةذ القياسةةةات م إجةةةراء القيةةةاس فةةةح تاليةةةت يةةةامح ااحةةة م اسةةةتخ اج م اات القيةةةاس ن سةةةيام م اء القيةةةاس بطريقةةةة ماحةةة ة)

 (االخنب يرت   سرااي للير
 (99م 5794)خاطر املبيكم 

 

 طريقة استخراج مكونات النمط الجسمي: 0-2
ينم لمحلاي نمى المكانات الثخثة لمنمط الجسمح ينببح احستعانة باحستمارة الخالةة بةالنمط الجسةمح )سةم

 نضمحم نحيه(.
 (   Endomorphy Ratingتقدير مكون السمنة ) 0-2-9
 :يتج لياس سمك الثنايا الجم ية لممناط  اآلتية 

جمةةا سةةمك ثنايةةا الجمةة  الثخثةةة اةالةةىم م سةةمانة السةةا م منمةةى بةةراز العظةةج الحرل ةةح)خمةةه العضةة م مسةة ي المةةاحم 
تلةةحي  مجمةةاع لياسةةات ثنايةةا الجمةة  الثخثةةة افقةةا  م كانةة ان مجمةةاع المنةةاط  الثخثةةة فةةح المسةةتطيي الخةةاص بةةذل

 :لمطاي اتبعا  لممعا لة اآلتية 
  ×مجماع سمك ثنايا الجم  فح المناط  الثخثة                                    

 ثة نةن ملةرب رلةج مماج مكان السمنة نمى اليمين ثخثة ل اه مفقية من اةرلاج يتج البحث فح ىذه الل اه الثخ
لمجماع سمك ثنايا الجم  الثخثة )بع  التلحي ( الساب  ذكةره فةح الخطةاة السةابقة. انضةا  ايةرة بةالقمج حةاي الةرلج 

الحةةة   -الحةة  المتاسةةةط -الةةذ  سةةةنج ه مةةن خةةةخي اةرلةةةاج الماجةةا ة ممةةةاج اللةة اه اةفقيةةةة الثخثةةةة )الحةة  اةنمةةةى
 اة نى( لترلاج.

  ياج  له رابا يمثي المحلمة النيايية لمكةان السةمنة ابعة  تح ية  الةرلج فةح  ذكارة ان االممس ي الل اه الثخثة
الخطةةاة السةةابقة نيةةبط نما يةةا  نمةةى لةةه المحلةةمة النياييةةة لمكةةان السةةمنة انضةةا  ايةةرة حةةاي الةةرلج الةةذ  يقابمنةةا 

 مباارة ابذلك نكان ل  حلمنا نمى تق ير مكان السمنة.
 Mesomorphy Ratingتقدير مكون العضمة  0-2-9
  تسجي القياسات الطايم انرض العض  انرض ال خذم امحيط سمانة السا  فح اةماكن المخللةة لةذلك اىةح

 من الجزء المتاسط الخاص بمكان العضمة. ىالجية اليسر 
 ة ما سمك ثنايا الجم  كما ي تح:ييتج مجراء التلحي  نمى القياسات المحيط 
الثنيةةةة خمةةةه العضةةة  نحةةاي ليمةةةة سةةةمك الثنيةةةة الجم يةةة مةةةن المميمتةةةر إلةةةى  سةةمك -التلةةحي  اةايم محةةةيط العضةةة   -

 ( ايسجي الناتج فح المكان المخلص لذلك.50السنتيمتر بقسمتيا نمى )
سمك االثنيةة الجم يةة فةح منطقةة سةمانة السةا  نحةاي ليمةة سةمك الثنيةة الجم يةة -التلحي  الثانحممحيط سمانة السا -

 ( ايسجي الناتج فح المكان المخلص لذلك.50قسمتيا نمى )من المميمتر إلى السنتيمتر ب
  نمى اليمين خمسة ل اه مفقية من اةرلاج. حمكان العضمالمماج 
( منمى العما  الةذ  يحتةا  نمةى ) (سيج) الله اةاي مخلص لمطايم يقاس طاي المختبر ايتج اضا نخمة -

 طاي الاخص ما ملرب طاي.
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)المرفةةة (م يقةةةاس نةةةرض نظمةةةة العضةةة  اتاضةةةا  ايةةةرة فةةةح اللةةةه  اللةةةه الثةةةانح مخلةةةص لعةةةرض العضةةة  -
 المقابي نمى ملرب رلج لمقياس.

الله الثالةث مخلةص لعةرض الركبةةم يقةاس نظمةة ال خةذ اياضةا فةح  ايةرة فةح اللةه المقابةي نمةى ملةرب  -
 رلج لياس.

 ب لياس.الله الرابا مخلص لمحيط العض م بع  تلحيحو اتاضا  ايرة فح الله المقابي نمى ملر  -
اللةةه الخةةامس مخلةةص لمحةةيط السةةا م بعةة  تلةةحيحوم اتاضةةا  ايةةرة فةةح اللةةه المقابةةي نمةةى ملةةرب رلةةج  -

 لمقياس.
( لمقةةيج التةةح تةةج Numerical values) فقةةط الةةيس مةةا القةةيج الرلميةةة Columnsيةةتج التعامةةي مةةا اةنمةة ة 

 لماار منخه باسيج ايتج ذلك كما ي تح:اضا  ااير حاليا )اةنراض االمحيطات من القيمة الخالة بعما  الطاي ا
a. ( جيةة اليمةين تمثةي احنحرافةات الماجبةة )السةيج( انحرافةات القةيج نةن نمةا  الطةايpositive ااحنحرافةات )

 (.Negativeالتح نمى اليسار تمثي احنحرافات السالبة )
b. .) ( حساب المجماع الحسابح لخنحرافاتم ايرمز بالرمز 
c. تية يتج الحلاي نمى ليمة مكان العضمةباستخ اج المعا لة اآل 

 4(+8مكون العضمة= )د/

الةةذ  يمثةةي المكةةان ة السةةابقة فةةح اللةةه اةفقةةح السةةا س ة مةةن المعا لةةملةةنضةةا  ايةةرة حةةاي القيمةةة المستخ
ذا لج نج  القي  نضا ال ايرة حاي ملرب ليمة. مة باكي  لي  فانناالعضمحم اا 

 
 Ectomorphy Ratingتقدير مكون النحافة  0-2-0

 .تسجي ليمة الازن بالكيماغراج فح الجزء المخلص بمكان النحافة 
 
 الازن-تسجي ليمة مع ي الطاي=   

 
 اتسجي النتيجة فح المستطيي المخلص لذلك

 الةةازن فةةح محةة  اللةة اه الثخثةةة االماجةةا ة نمةةى يمةةين لةةيج -نضةةا  ايةةرة حةةاي ملةةرب ليمةةة لنةةاتج معةة ي الطةةاي
 الازن.-الطاي امع ي الطاي

  نما يا  لتس ي نج  القيمة المح  ة فح الخطاة السابقة نمى الله الرابةا الةذ  يكةان المحلةمة النياييةة نيبط
 لمكان النحافة انضا  ايرة حاي القيمة التح تقابميا اىح القيمة التح تمثي مكان النحافة.
 (.543-524م 5771)حسانينم 

 تحديد مكونات المياقة الحركية 0-6
  ت البحث كان حب  مةن تح ية  مكانةات الميالةة الحركيةة الة  انتمة  الباحةث نمةى ملمسةمن مجي مكماي إجراءا

( لمملةةا ر العمميةةة الةة  انتمةة  الباحةةث نمةةى المكانةةات التةةح حلةةمت نمةةى نسةةبة 21م 3009ج بةةو )الظةةاىرم االةةذ  لةة
   0222  التيييم ت أييية جو ريييب لنوبريييب ينلالييييب لتيييينر  الوييينوبو ال  بنليييب   ييي ن    ب ييينا   %( ا31مت ةةةا  )

الراةالةم ا المرانةةم ا القة رة العضةميةم ا التحمي العضمحم ا التحمي ال ار  التن سحم ا السرنةم ا ىح )القاة العضمةم (403

 الطاي )سج(

 الازن )كبج(
3 
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تةج احت ةا  نمةى المكانةات اآلتيةة اىةح (*)مجمانة مةن  ا  الخبةرة ااحختلةاص التااف (. ابع  من تج مقابمةا التاازنم ا 
 انات الميالة الحركية.التااف ( كمكا التاازنم ا الراالةم ا نةم المرا ا الق رة العضميةم ا )السرنةم 

 تحديد اختبارات المياقة الحركية 0-6-0
اختبةةارات لممكانةةات التةةح تةةج احت ةةا  نمييةةا مةةا الخبةةراء تةةج مسةة  مجمانةةة مةةن الملةةا ر  اجةةي تح يةة  امةةن 

( ا)نبةةة  الجبةةةار 5791نمةةةحم  ( ا )التكريتةةةح امحمةةة 5792( ا)نةةةخا  ارضةةةاانم 5793)الخةةةالح اراتةةةبم العمميةةةة  
( ا)الحكةةيجم 3005( ا)فرحةةاتم 3002( ا)حسةةانينم 5771( ا)حسةةانينم 5797( ا)المنةة حا م 5799ابسةةطايسم 

 تج تراي  احختبارات احتية:(.3004
اختبةةار م نمةةى كرسةةح كبةةج مةةن الجمةاس 1مةن الالةةاه. رمةةح كةرة طبيةةة  لمخمةةه كبةةج1زنةةةرمةةح كةةرة طبيةة  ج.20 نة ا)

. اختبةةار الالةةاه نمةةى نارضةةة التةةاازن بقةة ج 9×3المتعةةرج  جةةر مةةاج ااةسةة ي مةةن الالةةاه. اختبةةار الثنةةح الجةةذع لت
 .(من تحت العارضة. اختبار ال ااير المرلمة. اختبار رمح القه الكرة ( ∞) نمى اكي جر ااح ة. اختبار ال

تراةةةي  احت ةةةا  نمةةةى تةةةج ا ابعةة ىا تةةةج مقابمةةةة ذا  الخبةةةراء ااحختلةةةاص الةةةذين تةةةج مقةةابمتيج فةةةح المةةةرة احالةةةى 
كبةةج مةن الالةاهم الالةةاه نمةى لةة ج 1 زنةة ج م رمةح كةةرة طبيةة20 نةة ا)الاثةةب الطايةي مةن الالاهم احختبةارات احتيةة

 .(9×1متعرج  جر س ي من الالاه ااح ةم رمح القه الكرة مال ااير المرلمة م ثنح الجذع لتماج ااة
 :إجراءات ثبات االختبارات 0-7

( طةةةخب مةةةن مجتمةةةا البحةةةث اىةةة فت ىةةةذه التجربةةةة 50نمةةةى نينةةةة لااميةةةا ) 1/50/3007-4ت بتةةةاري جريةةةم
نةةا )تطبي  لمحلةةاي نمةةى التطبيةة  اةاي ثيجةةا  ثبةةات احختبةةار بطريقةةة ابعةة  اسةةباع مةةن تطبيةة   ة تطبيقةةو(احختبةةار اا 

لمحلةةاي نمةةى التطبيةة   ن سةةيا نمةةى افةةرا  العينةةة السةةابقة 54/50/3007-53تةةج إنةةا ة تطبيقيةةا لم تةةرة مةةن احختبةةارات
 .ذلك بيني (3)رلج  الثانح ببية استخراج معامي الثبات االج اي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 تصاص:( ذوي الخبرة واالخ*)

 نمج الت ريب الرياضح/ كمية التربية الرياضية /جامعة المالي   م.  ضياء مجي  الطالب        .5
 م. .جاسج محم  نايه الرامح    تعمج حركح/ كمية التربية الرياضية /جامعة المالي .3
 تعمج حركح/ كمية التربية الرياضية /جامعة المالي  م.  محم  خضر اسمر          .2
 لياس اتقايج / كمية التربية الرياضية /جامعة المالي سميمان نيسى          احم م.  ىااج .4
 م.  ثيخج يانس نخا           لياس اتقايج  /كمية التربية الرياضية /جامعة المالي .1
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 (9الجدول رقم )
 ومعامل الصدق الذاتيلمقياسين األول والثاني ومعامل الثبات  المعيارية واالنحرافات لحسابيةا المتوسطاتيبين 

 االختبارات ت
وحدة 
 القياس

معامل  القياس الثاني القياس األول
 ثبات

الصدق 
 ع /س ع /س الذاتي

 0.97 0.90 0.345 3.010 0.379 3.540 ج الوثب الطويل من الوقوف 5
 0.70 0.93 0.999 4.109 0.917 4.391 ثا م00عدو 3
 0.71 0.73 5.411 9.24 5.191 9.100 ج كغم من الوقوف2رمي كرة طبية  2
 0.72 0.99 32.911 71.390 21.370 509.90 ثا الوقوف عمى قدم واحدة 4
 0.71 075 5.395 9.290 3.003 9.200  رجة رمي ولقف الكرة 1
 0.99 0.99 0.975 1.910 5.021 1.449 ثا الدوائر المرقمة 1

 ثني الجذع لألمام واألسفل من 9
 الوقوف

 0.72 0.99 1.101 9.700 1.929 9.100  رجة

 099 0.99 0.794 9.919 0.997 7.020 ثا 7×2متعرج  جري 9
 التجربة االستطالعية والتدريب الميداني.-0-8

بيةةة ماليةةة يقةةاج بيةةا الباحةةث نمةةى نينةةة لةةبيرة لبةةي ليامةةو ببحثةةوم بيةة ه اختبةةار جرياىةةح نبةةارة نةةن  راسةةة ت
( اةجةةي من يبتعةة  الباحةةث لةة ر اثمكةةان نةةن مخطةةاء القيةةاس 94م 5794 مسةةاليب البحةةث ام ااتةةو.)مبا حطةةب ا خةةرانم

. الةة  *(*)لكي يةةة القيةةاج بالقيةةاس لمكانةةات الةةنمط الجسةةمح ل ريةة  العمةةي المسةةان ميةة انيا فقةة  تطمةةب ذلةةك إجةةراء تةة ريبا  
ات ن لتاجييةةين ( جمسةةات اخضةةا فييةةا المسةةا2) ارنمةةى مةة ا 30/50/3007-59ا  مةةن ( ميةةاج 2اسةةتمر ذلةةك مةة ة )

مكانةةات الةةنمط الجسةةمح  راجلممتبيةةرات الجسةةمية ال اخمةةة فةةح طريقةةة اسةةتخ القيةةاس متخللةةة حةةاي كي يةةة القيةةاج بعمميةةة
( طةةخب نممةةا  من الباحةةث لةةج يبااةةر بالتجربةةة النياييةةة إح بعةة  الت كةة  مةةن 1اباحسةةتعانة بعينةةة اسةةتطخنية مكانةةة مةةن )

باحضةةةافة الةةةى معرفةةةة اللةةةعابات التةةةح لةةة  تااجةةةو  المسةةةتخ مة م مااختبار لةةةخحية اك ةةةاءة احجيةةةزةك ةةةاءة المسةةةان ين
 الباحث.

 التجربة األساسية: 0-9
( إذ تةةةج مرانةةةاة التقةةةارب فةةةح ال تةةةرة 30/5/3050( البايةةةة ) 5/55/3007مةةةن )  ابتةةة اءتةةةج إجةةةراء التجربةةةة اةساسةةةية 

 الة الحركية اكما ي تح:الزمنية لمحلاي نمى البيانات الخالة بالنمط الجسمح االبيانات الخالة بالمي
( لةباحا  يمةح ذلةك فةةح 53-7خضةاع العينةة ثجةراء القياسةات الخالةةة بمكانةات الةنمط الجسةمح ماح  مةا بةةين) -

 الياج التالح إخضاع العينة لمقياج باحختبارات المطمابة لميالة الحركية بظراه ماح ة ابن س الالت.
 

                                                           

 ج.ج مق ا  مالك محما            ماجستير تربية رياضية/ تربية نيناى. -5  فري  العمي المسان : (* 
 ح نب  اهلل خمه          بكالارياس تربية رياضية / تربية نيناى.ج.ج نم -3
 السي  محم  نب  الرحمن        بكالارياس تربية رياضية / تربية نيناى. -2
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 الوسائل اإلحصائية: 0-00
مربةةا م معامةةي احرتبةةاط المتعةة  م معامةةي احرتبةةاط البسةةيط )بيرسةةان(م راه المعيةةار احنحةةم الاسةةط الحسةةابح)

الةة  نالجةةت البيانةةات إحلةةاييا بإ خةةاي البيانةةات إلةةى الحاسةةاب اآللةةح ااسةةتعممت (م  رجتحميةةي احنحةة ار المتةةم 3كةةا
 ( اذلك لمحلاي نمى نتايج الاسايي اثحلايية.SPSSالحزمة اثحلايية )

 مناقشتهاعرض النتائج و  -4
سةةةيتج فةةةح ىةةةذا ال لةةةي نةةةرض النتةةةايج امنالاةةةتيا مةةةن خةةةخي الجةةة ااي التةةةح تالةةةي ليةةةا الباحةةةث نتيجةةةة التحميةةةي      

 اثحلايح:
 وتحميمها ومناقشتها وتكرارات النمط الجسمي عرض نتائج الوصف اإلحصائي 4-0

 (0) الجدول رقم
 فق المرحمة والعينة ككلالوصف اإلحصائي لمكونات النمط الجسمي والنمط السائد و يبين 

 العدد المرحمة ت
الوسائل 
 اإلحصائية

 مكونات النمط الجسمي )درجة(
النمط      النحيف       العضمي         السمين      

 السائد
5 

 20 اةالى
 المتاازن العضمح 3.99 4.30 2.23 س  
  5.09 5.29 0.99 ع±

3 
 20 الثانية

 السمينالعضمح  3.29 4.19 3.70 س  
  5.02 3.01 5.91 ع±

2 
 20 الثالثة

 العضمح المتاازن 3.19 4.00 3.49 س  
  5.05 5.25 5.10 ع±

4 
 20 الرابعة

 العضمح المتاازن 3.32 4.12 3.99 س  
  5.54 5.25 5.59 ع±

1 
 20 الخامسة

 العضمح النحيه 2.50 2.10 3.19 س  
  5.21 5.50 5.57 ع±

1 
 510 جميا المراحي

 العضمح المتاازن 3.15 4.30 3.12 س  
  5.51 5.11 5.22 ع±

 ما ي تح: نمحظ( 2) رلج من خخي الج اي
لمعينةةةة باةةةكي نةةةاج)جميا المراحةةةي( ىةةةا الةةةنمط  مةةةن خةةةخي مةةةا تقةةة ج نجةةة  من الطةةةابا البالةةةب نمةةةى الةةةنمط الجسةةةمح -

الاسةطى(ابمظيره  اذ ييةتج المراىة ) المراىقةة  ىنةا الة ار فةح ذلةكالعمرية م اربما تمعب المرحمة  العضمح المتاازن
الجسةمح الةحتو الجسةمية الةاة نضةختو امياراتةو الحركيةة. ايعمةج المراىة  ان نمةاه الجسةمح السةا  الةاة جسةةمو 

الحركيةةةة امظيةةةره الخةةةارجح العةةةاج لةةةو اىميتةةةو فةةةح التاافةةة  احجتمةةةانح ااةةةعبيتو احجتمانيةةةة خالةةةة مةةةا  ارتةةةوامي
 راس التربيةة كما من الناةاط البة نح الةذ  يتعةرض لةو الطةخب فةح  (293م 5771م)زىرانانضاء الجنس احخرا

 .ل  يسيج فح الح اظ نمى ىذا النمط الرياضية االنااطات الخل ية
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بارت ةةةاع لمقيمةةةة الرلميةةةة لممكةةةان العضةةةمح نةةةن المكةةةانين اآلخرين)النحيةةةه  -باةةةكي نةةةاج–ايتميةةةز طةةةخب المعيةةة   -
فضةخ من الناحيةة الن سةية ااحجتمانيةة  كان الطالب ىنا يحتاج ليذا المكان االسمين(م اىذا يؤار حالة لحيةم 

االةةذ  يمكةةن  نظةةرا  لممةةاا  التةةح يتعةةرض ليةةا فةةح  راسةةتو ممةةا تحةةتج امةةتخك المكةةان العضةةمحالجيةة  المبةةذاي  نةةن
 و من خخي النمط العضمح المتاازن.تخحظم

 (4الجدول رقم)
 كلكالمحتسبة والجدولية وفق المراحل والعينة  9كا وقيمةتكرارات االنماط الجسمية السائدة يبين 

 10 50 1 50 7 51 العضمح النحيه 5
 52 4 3 4 3 5 النحيه العضمح 3
 39 9 4 1 1 4 السمين العضمح 2
 10 9 57 50 54 7 العضمح المتاازن 4

 *37,37  المحسابة 3كا
 9,95  الج الية* 3كا

 تح:ما ت  نمحظ( 4)رلجمن خخي الج اي 
افةة  ال يةةات اةساسةةية نمةةى بطالةةة نمةةى تازنةةت اةنمةةاط الجسةةمية السةةاي ة لةة ى نينةةة البحةةث نمةةى مربعةةة منمةةاط  -

الةةنمط الجسةةمحم اجةةةاء الةةنمط )العضةةمح المتةةةاازن( بالترتيةةب اةايم يميةةةو العضةةمح النحيةةهم ثةةةج النحيةةه العضةةةمح 
رنتيةا بةالقيج المتالعةةم بمبةت القيمةة المحسةابة لمتكةرارات الماةاى ة امقا (3كا)فالسمين العضمح انن  احتساب ليمة 

 ( م  من القيمة معناية.9,95(م البالبة )2من القيمة الج الية نن   رجة حرية ) ( اىح مكبر37,37)
مةةن المخحةةظ من اةنمةةاط السةةاي ة لةة ى العينةةة اةةكي الةةنمط العضةةمح المتةةاازن البالةةب نمييةةام ثةةج تنةةااب اةمةةر بةةين  -

المكةةةان العضةةةمح بالنسةةةبة لمنمطةةةين المةةةذين اةةةكخ الترتيةةةب الثةةةانح االثالةةةثم مةةةا ت ةةةا  نسةةةبح  النحافةةةة االسةةةمنة باجةةةا 
المنانةةة نتيجةةة تنةةاع الطالةةب ( اىةةذا يعةةا  إلةةى طبيعةةة حركةةات 2)رلةةج لمنحافةةةم ايؤكةة  ذلةةك الةةنمط العةةاج فةةح الجةة اي 
كةةة اخ تيةةا فضةةخ نةةن القةةاة م امةةا يجةةب من يتمتةةا بةةو مةةن راةةالة الحر  راس التربيةةة الرياضةةية االناةةاطات الخلةة ية

 احن جارية لمذرانين االرجمين اسرنة ر  ال عي اىذا ما يت   ما مكانح النحافة االعضمية.
يمكن فح ضاء الاله اثحلةايح العةاج لمكانةات الةنمط الجسةمح  واختاما لماضاع اةنماط الجسمية الساي ة فإن -

ة البحةث )العضةمح المتةاازن( بمعنةى تقةارب كبيةر بةين (م نجة  من الةنمط الجسةمح السةاي  لة ى نينة4)رلج الج اي –
مكانح النحافة االسمنة ات ةا  العضةميةم اىةذا يعة  ممةرا  مقبةاح  مةن لبةي الباحةث نظةرا  ةىميةة المكةان العضةمح فةح 

االتةةح تتطمبيةةا  بالالةةت ن سةةو إنطةةاء القةةاة الخزمةةة لحركةةة الطالةةبم فضةةخ نةةن الخ ةةة التةةح يمكةةن من يتميةةز بيةةا 
 ات الحركية المختم ة اىا ما يافره مكان النحافة.السماكي
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 ياقة الحركية وتحميمها ومناقشتهاعرض نتائج العالقة بين مكونات النمط الجسمي وعناصر الم 4-9
 (2جدول رقم)

 يبين الوصف اإلحصائي لمكونات المياقة الحركية عمى وفق المرحمة والعينة ككل

 العذد المزحلت ث
الوسائل 

 صائٍتاالح

الوثب 

 الطوٌل

ركض 

 م33

رمً كزة 

 طبٍت

وقوف 

على قذم 

 واحذة

رمً 

ولقف 

 الكزة

دوائز 

 مزقمت

ثنً 

الجذع 

 لالسفل

 جزيال

 المخعزج

 33 االولى 1
 19..9 ..5.6 ..6.5 9.933 4.461 2.5.. 5.553 1.9.1 س  

 9.9.. 5.9.5 1.359 3.921 .3..6 .1.51 531.. 246.. ع±

 33 الثانٍت 2
 25..9 ..5.. 5.562 11.433 .1.51 6.563 14..5 1.9.5 س  

 1.... 56..5 4.... 4.391 622.. ....1 .52.. 2.3.. ع±

 33 الثالثت 3
 23... 6.533 9.... 11.533 .1.91 4.1.. 34..4 ....2 س  

 4.... 4.439 1.125 3.256 663.. 1.5.6 .64.. 243.. ع±

 33 الزابعت 4
 5...9 946.. 5.335 2.116 4.514 946.. 5.335 2.116 س  

 13... 1.925 .3... 1.3.. .3.32 1.192 .3... 1.3.. ع±

5 

 
 33 الخامست

 ..1..1 466.. ..4.. ..4..1 6.3.2 335.. 4.962 ....2 س  

 .65.. 15..6 .1.25 4.945 19..5 1.294 4.2.. 255.. ع±

6 
جمٍع 

 المزاحل
153 

 9.4.6 .25.. 6.393 3...9 53..3 3.6.. 5.119 .4..2 س  

 .95.. 55..5 1.346 5.114 4.392 .1.55 649.. 246.. ع±

 
 (6)رقمالجدول 

 معامالت االرتباط بين مكونات النمط الجسمي ومكونات المياقة الحركيةيبين 
 مكونات النمط الجسمي

 النحيف العضمي السمين مكونات المياقة الحركية

 -0,004 -0,531 *-0,512 الاثب الطايي من الالاه
 -0,059 0,051 *0,591 ج20السرنة 

 -0,559 *0,592 0,097 كبج من الالاه1رمح كرة طبية 
 -0,022 0,017 0,097 التاازن الالاه نمى ل ج ااح ة

 *-0.331 *0,337 0,557 رمح القه الكرة
 0,505 *-0,515 -0,034 ال ااير المرلمة

 -0,510 0,509 0,539 ثنح الجذع لتماج ااةس ي
 0,515 -0,054 0,055 3×9متعرج  جر الراالة 

 0,517م )ر( الج الية=549م ا رجة حرية 0,01≥*معنا  نن  نسبة خط  
 (  لت النتايج نمى ما ي تح:1)ي رلجمن الج ا 

محسةابة م إذ بمبت ليج معامي احرتبةاط الج(20) اجا  ارتباط طر   معنا  بين المكان السمين االسرنة احنتقالية -
 .(549م ا رجة حرية )0,01≥( نن  نسبة خط  0,517( اىح اكبر من القيمة الج الية البالبة )0,591)



 .........................االمناط اجلسميت السائذة وقذرتها على املساهمت والتنبؤ يف 

 15 

اجا  ارتباط نكسح معنا  بين المكةان السةمين االقةاة احن جاريةة لمةرجمين )الاثةب الطايةي مةن الالةاه(م إذ بمبةت  -
( ننةةة  نسةةةبة خطةةة  0,517البالبةةةة ).ج اليةةةة( اىةةةح اكبةةةر مةةةن القيمةةةة ال-0,512لةةةيج معامةةةي احرتبةةةاط المحسةةةابة )

 (549م ا رجة حرية )0,01≥
كبةةج مةةن  1نةة ج اجةةا  ارتبةةاط معنةةا  بةةين المكةةان السةةمين اكةةي مةةن القةةاة احن جاريةةة لمةةذرانين )رمةةح كةةرة طبيةةة  -

جةةذع الالةاه(م التةاازن )الالةةاه نمةى لة ج ااحةة ة(م التاافة  )رمةح القةةه الكةرة(م )الة ااير المرلمةةة(م المرانةة)ثنح ال
( 0,517( اذلك حن القيج المحتسةبة الةي مةن القيمةة الج اليةة البالبةة )3×9متعرج  جر لتماج ااةس ي(م الراالة)

 (.549م ا رجة حرية )0,01≥نن  نسبة خط  
ج( ىنا ح يعنح الةتخزج احيجةابح اذلةك حن 20إن احرتباط الطر   بين المكان السمين االسرنة احنتقالية )ركض  -

ليةةةاس السةةةرنة احنتقاليةةةة يةةة تح مةةةن نقلةةةان الةةةزمن فكممةةةا لةةةي الةةةزمن كةةةان مفضةةةي لةةةذلك فةةةح حالةةةة ىةةةذا خلالةةةية 
احرتباط معناه زيا ة المكةان السةمين يقابميةا الزيةا ة فةح الةزمن اىةذا ممةر سةمبحم نمةى نكةس احرتبةاط العكسةح مةا 

لمكةان السةمين لمةت مسةافة الاثةب ايةرى الاثب الطايي من الالاه االذ  يمثي القاة احن جارية لمرجمين فكممةا زا  ا
الباحةةث من ذلةةةك يعةةةا  إلةةةى طبيعةةةة المكةةةان السةةةمين إذ يتميةةةز بتخمةةةه نمةةةا العظةةةاج االعضةةةخت )حسةةةانين اراغةةةبم 

( اىذا يعنح التخمه فح الجياز الحركح اةمةر الةذ  يةؤثر سةمبا  نمةى الحركةة ااحنجةازم فضةخ  نةن 304م 5771
الترىي اتراكج الاحاج االتح يكان إنتاج الطالة فييةا لة رم الة  مثبتةت بعةض ذلك فإن المكان السمين يبمب نميو 

 (.75م 3002البحاث اجا  ارتباط نكسح بين نسبة الاحاج فح الجسج ااختبارات الميالة الحركية)حسانينم 
مةن  كبةج 1اجا  ارتباط طةر   معنةا  بةين المكةان العضةمح اكةي مةن القةاة احن جاريةة لمةذرانين )رمةح كةرة طبيةة  -

( 0,337م 0,592الالةةاه( اتاافةة  العةةين االةةذراع )رمةةح القةةه الكةةرة(م إذ بمبةةت ليمتةةا معامةةي احرتبةةاط المحسةةابة)
 (.549م ا رجة حرية )0,01≥( نن  نسبة خط  0,517نمى التاالح اىما اكبر من القيمة الج الية البالبة )

جةةي )الةة ااير المرلمةةة(م إذ بمبةةت لةةيج معامةةي اجةةا  ارتبةةاط نكسةةح معنةةا  بةةين المكةةان العضةةمح اتاافةة  العةةين االر  -
م ا رجةة 0,01≥( ننة  نسةبة خطة  0,517( اىةح اكبةر مةن القيمةة الج اليةة البالبةة )-0,515احرتباط المحسةابة)

   (.549حرية )
نةةةةة ج اجةةةةةا  ارتبةةةةةاط معنةةةةةا  بةةةةةين المكةةةةةان العضةةةةةمح اكةةةةةي مةةةةةن القةةةةةاة احن جاريةةةةةة لمرجمين)الاثةةةةةب الطايةةةةةي مةةةةةن  -

(اذلةةك حن القةةيج 3×9متعةةرج جةةر ج(االتةةاازن )الالةةاه نمةةى لةة ج ااحةة ة( الراةةالة )20نتقاليةةة )الثبات(االسةةرنة  اح
 (549م ا رجة حرية )0,01≥( نن  نسبة خط  0,517المحتسبة الي من القيمة الج الية البالبة)

 من خةخي مةا تقة ج مةن نتةايج خلةت المكةان العضةمح نجة ه لة  حقة  اكبةر نة   مةن احرتباطةات المعنايةةم إح
إنيةةةا بةةةرم  الباحةةةث غيةةةر ماةةةجعة لياسةةةا  لعةةة   احرتباطةةةات المعنايةةةة لممكةةةانين اآلخةةةرين. الةةة  اجةةة نا احرتبةةةاط المعنةةةا  
الطر   بين المكان العضمح اكي من القاة احن جارية لمذرانين اتااف  العين االذراعم فيمةا كةان احرتبةاط لتاافة  العةين 

تباط الساب  اذلك حن خلالية احختبار ىا اة اء اللةحي  ب لةي زمةن االرجي نكسح اىذا ح يختمه اييا  نن احر 
 مةةةممكةةنم اىةةذا امةةر طبيعةةح لكةةان المكةةان العضةةمح يمثةةي ... ال رجةةة التةةح تسةةا  فييةةا العظةةاج االعضةةخت اىةةح العخ

ىميةةةة تةةةافر (م إذ إن الطالةةةب يةةة رك تمامةةةا  م410م 5771المميةةةزة ليةةةذا النةةةاع ااسةةةتقامة القامةةةة الةةةاة البنيةةةة )حسةةةانينم 
المتطمبةةات اةساسةةية التةةح مةةن اةة نيا من تةةافر مقامةةات اة اء الجيةة  لةةذلك يسةةعى لمبحةةث ننيةةام امةةن ىةةذه المتطمبةةات 

 البناء الجسمح المتمثي بالنمط الجسمح المخيج ل عاليتو االميالة الب نية ااة اء الميار .
لةذراع )رمةح القةه الكةرة(م إذ بمبةت لةيج معامةي اجا  ارتباط نكسح معنةا  بةين المكةان النحيةه االتاافة  لمعةين اا -

م ا رجةة 0,01≥( ننة  نسةبة خطة 0,517( اىةح اكبةر مةن القيمةة الج اليةة البالبةة )-0,331احرتباط المحسةابة )
 (.549حرية )
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نةة ج اجةةا  ارتبةةاط معنةةا  بةةين المكةةان النحيةةه االقةةاة احن جاريةةة لمةةرجمين )الاثةةب الطايةةي مةةن الالةةاه( االسةةرنة  -
كبةةةج مةةةن الالةةةاه(م التةةةاازن )الالةةةاه نمةةةى لةةة ج  1(ج االقةةةاة احن جاريةةةة لمةةةذرانين )رمةةةح كةةةرة طبيةةةة 20ليةةةة )احنتقا

متعةةرج  جةةر ااحةة ة(م اتاافةة  العةةين االرجةةيم )الةة ااير المرلمةةة(م المرانةةة) ثنةةح الجةةذع لجمةةاج ااةسةة ي(م الراةةالة )
م ا رجةة حريةة 0,01≥( ننة  نسةبة خطة  0,517( اذلك حن القيج المحتسبة الي مةن القيمةة الجاليةة البالبةة )3×9
المكةةةان  حاب(. بخلةةةاص احرتبةةةاط المعنةةةا  الاحيةةة  لممكةةةان النحيةةةه فةةةإن ال راسةةةات تاةةةير إلةةةى من ملةةة549)

النحيةةه يتميةةزان بالسةةرنة فةةح اة اء الحركةةح اال لةةة فةةح الحركةةاتم اىةةذا بةةرم  الباحةةث مةةا يبةةرر احرتبةةاط بتاافةة  
 حاي يحتاج إلى ال لة فح اة اء ما سرنة احلتقاط لمكرة.العين االذراع االذ  بطبيعة ال

 (7رقم) جدول
 الجسمي في مكونات المياقة الحركيةنسب مساهمة مكونات النمط يبين 

 المعامل الثابج المكوناث المخغٍزاث
درجت 

 الحزٌت

قٍمت )ف( 

 المحسوبت

قٍمت )ف( 

 الجذولٍت

معامل االرحباط 

 المخعذد

نسب 

 المساهمت

الىثب 

ى ل مه الط

 الىقىف

 السميه

 العضىي

 الىييف

2223 

.2.32- 

.2.1.- 

.2.24 

3-146 12.3 223. .2191 .2.3 

 م.3السزدت 

 السميه

 العضىي

 الىييف

4.94. 

.2161 

.2...- 

.2.2. 

3-146 2296* 223. .224 .2.5 

رمي كزة 

كغم  5طبيت 

 مه الىقىف

 السميه

 العضىي

 الىييف

..419 

.2125- 

.21.5 

.2199- 

3-146 224.* 223. .222 .2.4 

التىاسن 

الىقىف دىت 

 ق م واح ة

 السميه

 العضىي

 الىييف

2..61 

.2339 

.2.5. 

.2.3. 

3-146 .2311 223. .2.. .2..6 

رمي ولقف 

 الكزة

 السميه

 العضىي

 الىييف

 

13.61

7 

.2.92 

.2359 

.25.3- 

3-146 329.* 223. .2262 .2.. 

ال وائز 

 المزقمت

 السميه

 العضىي

 الىييف

62.5 

.2162 

.22.2- 

.2.69 

3-146 2212 223. .22.4 .2.4 

ثىي الجذع 

لألمام 

 واألسفل

 السميه

 العضىي

 الىييف

.266 

.2324 

.2.1. 

.25.3- 

3-146 1234 223. .2164 .2.2 

الزشاقت 

متعزج  جزي

5*2 

 السميه

 العضىي

 الىييف

.2.1 

.2.64 

.2.14 

.2169 

3-146 1256 223. .21.. .2.3 

 0,01≥ة خط * معنا  نن  نسب
مةةن خةةخي مةةا تقةة ج مةةن لةةيج )ه( المعنايةةة يمكةةن من نحلةةي نمةةى نةة   مةةن المعةةا حت التنبؤيةةة كانيةةا تمثةةي 

اىةةح معا لةةة خالةةة بمسةةاىمة مكانةةات الةةنمط ( 0.09 )نسةةب مسةةاىمة معنايةةةم إذ نجةة  إن منمةةى نسةةبة مسةةاىمة مثمةةت
متيةةا معا لةةة خالةةة بمسةةاىمة مكانةةات الةةنمط الجسةةمح فةةح رمةةح القةةه الكةةرة االةةذ  يمثةةي تاافةة  الةةذراع مةةا العةةينم ت

ج االةةذ  يمثةةي السةةرنة احنتقاليةةةم تمتيةةا معا لةةة خالةةة بمسةةاىمة مكانةةات 20الجسةةمح فةةح الجسةةمح فةةح اختبةةار ركةةض 
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كبج من الالاه االذ  يمثي القاة احن جاريةة لمةذرانينم فيمةا كانةت بقيةة  1النمط الجسمح فح اختبار رمح الكرة الطبية 
 ير معناية لكان ليج ه المحتسبة الي من الج الة اىذه المعا حت ىح:المعا حت غ

 (-0,102المكةةةةةان العضةةةةةمح )×0,217المكةةةةةان السةةةةةمين ×0,073 50,159تاافةةةةة  الةةةةةذراع مةةةةةا العةةةةةين   -
 المكان النحيه.×

المكةةةان × (0,039المكةةةان العضةةةمح )×(-0,099المكةةةان السةةةمين )× 0,515 4,749السةةةرنة احنتقاليةةةة=  -
 النحيه.

 (577ا0المكةةان العضةةمح )× (0.591المكةةان السةمين )×(-0.531  )9.547ة احن جاريةةة لمةذرانين= القةا  -
 المكان النحيه.×

 االستنتاجات والتوصيات -2
 االستنتاجات 2-0
   تج التالي إلى التح ي  الكمح لمكانات النمط الجسةمح لمطةخب باةكي نةاج االةذ  مثةي العضةمح المتةاازن اافة

 لذ  سا  نميو المكان العضمح.المراحي ال راسية اا
  اجةةا  فةةرا  فةةح تكةةرارات اةنمةةاط الجسةةمية تمثمةةت بسةةيا ة الةةنمط العضةةمح المتةةاازن ااختخفةةو نةةن بقيةةة اةنمةةاط

 االتح ترتبت كما ي تح: )العضمح النحيهم االسمين العضمحم النحيه العضمح(.
 قالية ما ارت اع المكان السمين.اجا  نخلة تؤار انخ اض القاة احن جارية لمرجمين االسرنة احنت 
  ح تاجةةة  مؤاةةةرات نمةةةى العخلةةةة بةةةين القةةةاة احن جاريةةةة لمةةةذرانين االتاافةةة  االتةةةاازن االمرانةةةة االراةةةالة االمكةةةان

 السمين.
  اجةةا  نخلةةة تؤاةةر ارت ةةاع القةةاة احن جاريةةة لمةةذرانين االتاافةة  بةةين الةةذراع االعةةين االتاافةة  بةةين الرجةةي االعةةين مةةا

 ان العضمح.ارت اع المك
  ح تاجةة  مؤاةةرات نمةةى العخلةةة بةةين القةةاة احن جاريةةة االسةةرنة احنتقاليةةة االتةةاازن االمرانةةة االراةةالة مةةا المكةةان

 العضمح.
 .اجا  نخلة تؤار ارت اع مستاى التااف  بين الرجي االعين ما ارت اع المكان النحيه 
 حن جاريةةة لمةةذرانين االسةةرنة احنتقاليةةة االتاافةة  بةةين ح تاجةة  مؤاةةرات نمةةى العخلةةة احن جاريةةة لمةةرجمين االقةةاة ا

 الذراع االعين االتاازن االمرانة االراالة ما المكان النحيه.
  ممكةةن التالةةي إلةةى ثةةخث معةةا حت تنبةةؤ معنايةةة تمثةةي تاافةة  الةةذراع االعةةين االسةةرنة احنتقاليةةة االقةةاة احن جاريةةة

 لمذرانين.
 التوصيات 2-9
 لكمةةح الةةذ  تالةةمت إليةةو ىةةذه ال راسةةة فةةح الحكةةج نمةةى اةنمةةاط الجسةةمية لمطةةخب حاضةةرا  احستراةةا  بالتح يةة  ا

 امستقبخ .
  اةخةةذ بنظةةر احنتبةةار طبيعةةة العخلةةة بةةين مكانةةات الةةنمط الجسةةمح اننالةةر الميالةةة الحركيةةة مةةن خةةخي تعزيةةز

حسةةةاب التحلةةةيي  المكةةةان العضةةةمح النحيةةةهم اتانيةةةة الطةةةخب حةةةاي سةةةمبيات احرت ةةةاع بةةةالمكان السةةةمين نمةةةى
 ال راسح العممح.
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  إجةةراء  راسةةات مخةةرى تتنةةااي العخلةةة لمةةنمط الجسةةمح بةةبعض مكانةةات الميالةةة الاةةاممة كالميالةةة الب نيةةة التةةح ليةةا
 نخلة ما اة اء االتحليي ال راسح لمماا  العممية.

 المصادر
 .ميرية م القاىرةمالمطابا اح5( : معجج نمج الن س االتربية مط5794ابا حطب م فؤا  ااخران ) .0
(  راسة نخلة النمط الجسمح بمستاى اة اء الميةار  لة ى نااةية 5777محم  بنح نطام ازيا  محم  مربيمح ) .9

 الجمباز فح اةر ن.
(ج اةنمةةاط الجسةةمية السةةاي ة لةة ى حنبةةح نةة   مةةن المنتخبةةات الاطنيةةة العراليةةة 3000مسةةحم ما يةة  نا ياةةا ) .0

 احة  كتاراه غير مناارةم كمية التربية جامعة المالي.انخلتيا بالسمات الاخليةم مطر 
 (:  ليي احنماط االماال ات الجسميةم  ار المسيرةم نمان.5799برىجم نب  المنعج اابراىيجم ىااج ) .4
(: اثنة ا  البة نح لمنسةاءم م يريةة  ار الكتةب لمطبانةة 5791التكريتحم ا يا ياسين انمحم ياسةين طةو محمة  ) .2

 مالي.االنارم جامعة ال
 م  ار ال كر العربح م القاىرة.5نماذج الك اية الب نية مط (:5791حسانينممحم  لبحح) .6
 (: منماط مجساج مبطاي الرياضة من الجنسينم  ار ال كر العربحم القاىرة.5771حسانينم محم  لبحح ) .7
ار ال كةر العربةحم م  2م ط3( القياس االتقايج فح التربية الب نيةة االرياضةيةم ج5771حسانينم محم  لبحح ) .8

 القاىرة.
م  ار ال كةةةر العربةةةحم 1(: القيةةةاس االتقةةةايج فةةةح التربيةةةة الب نيةةةة االرياضةةةة ط3002حسةةةانينم محمةةة  لةةةبحح ) .9

 القاىرة.
( القةةااج السةةميج لمجميةةام  ار ال كةةر العربةةح فةةح 5771حسةةانينم محمةة  لةةبححم اراغةةبم محمةة  نبةة  السةةخج ) .00

 القاىرة.
بةةةارات االقيةةةاس ااةحلةةةاء فةةةح المجةةةاي الرياضةةةح مطةةةابا التعمةةةيج العةةةالحم ( احخت3004الحكةةةيجم نمةةةح سةةةماج ) .00

 بب ا .
( :انمةةج التةة ريب الرياضةةح فةةح احنمةةار المختم ةةةا م  ار ال كةةر لمطبانةةة االناةةر 5779حسةةين م لاسةةج حسةةن ) .09

 االتازيا م نمان م احر ن . 

م  را المعاره بملرم 2ط ( القياس فح المجاي الرياضحم5794خاطرم محم  محم  االبيكم نمح فيمح ) .00
 القاىرة.

 (: التربية الحركيةم  ار ال كر العربحم القاىرة.5793الخالحم ممين منار اراتب مسامة كامي ) .04
(: النمةةا الحركةةح مةة خي لمنمةةا المتكامةةي لمط ةةي االمراىةة م  ار ال كةةر العربةةح م 5777راتةةبم اسةةامة كامةةي ) .02

 القاىرة.

 م نالج الكتب م القاىرة.1ن س النما )الط الة االمراىقة(م ط (: نمج5771زىران م حام  نب  السخج ) .06
حقةةاي  ام ةةاىيج م ازارة التعمةةيج -التطةةار االةةتعمج الحركةةح  -(: نمةةج الحركةةة 3001اةةاكر م نبيةةي محمةةا  ) .07

 العالح االبحث العممح م كمية التربية احساسيةم جامعة  يالى.



 .........................االمناط اجلسميت السائذة وقذرتها على املساهمت والتنبؤ يف 

 19 

لة الحركية االمؤارات الجسةمية لمتخميةذ بطيةح الةتعمج. ( بناء بطاريتح الميا3009الظاىرم اياب محم  حسن ) .08
 غير مناارةمكمية التربية الرياضية مجامعة المالي. مطراحة  كتاراه

(: احختبةةةةارات امبةةةةا ئ اححلةةةةاء فةةةةح 5799نبةةة  الجبةةةةار م لةةةةيس نةةةةاجح ابسطايسةةةةح م احمةةةة  بسطايسةةةةح ) .09
 المجاي الرياضح م مطبعة التعميج العالح م بب ا .

طةر  -اةنة ا  البة نح -ةناتيا النظريا ( الميالة الب نية امك5779كماي احسانينم محم  لبحح )نب  الحمي م  .90
 م  ار ال كر العربحم القاىرة.2القياسم ط

م  ار ال كةةر 5(: اختبةةارات اح اء الحركةةح م ط5792نةةخا  م محمةة  حسةةن ارضةةاان م محمةة  نلةةر الةة ين ) .90
 العربح م القاىرة

 القياس المعرفح الرياضح م مركز الكتاب لمنار م القاىرة.(: 3005فرحات م ليمى السي  ) .99

(: مثةر التة ريب ال تةر  فةح بعةض ننالةر الميالةة الب نيةة الخالةة 3003الماي انحم نب  الجبار نبة  الةرزا  ) .90
االحركية امستاى اة اء الميار  ل ى حنبح الجمناستك. مطراحة  كتاراه غح منارم كميةة التربيةة الرياضةيةم 

 لمالي.جامعة ا
(: احختبةةارات االقيةةاس االتقةةايج فةةح التربيةةة الرياضةةية م مطةةابا التعمةةيج 5797المنةة حا  م لاسةةج حسةةن ااخةةران ) .94

 العالح م المالي.
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