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امللخص
هدف البحث الى بناء نموذج لمنمط الجسمي خاص بطالب معهد اعداد المعممين الموصل والتعرف عمى االنماط

الجسمية السائدة لدى الطالب عينة البحث وفق المرحمة السنية والتعرف عمى العالقة بين مكونات النمط الجسمي وعناصر
المياقة الحركية والتعرف عمى العالقة بي ن االنماط الجسمية السائدة وعناصر المياقة الحركية وتحديد نسب مساهمة مكونات

النمط الجسمي في المياقة الحركية .وتحدد مجتمع البحث بطالب معهد اعداد المعممين الموصل لمعام الدراسي (-9009

 )9000والبالغ عددهم ( )972طالباً اما العينة فقد اختيرت باالسموب الطبقي العشوائي من المراحل الخمسة وقد بمغ

عددها ( ) 020طالب .ولمحصول عمى االنماط الجسمية تم االستعانة ببعض القياسات الجسمية ,ولمتعرف عمى مستوى
المياقة الحركية استعان الباحث باالختبارات االتية (الوثب الطويل من الثبات ,عدو 00م ,رمي كرة طبية زنة 2كغم من

الوقوف  ,الوقوف عمى قدم واحدة , ,رمي ولقف الكرة ,الدوائر المرقمة ,ثني الجذع لالمام واالسفل ,جري متعرج .)9×7

ولموصول الى النتائج تم االستعانة بالوسائل االحصائية (الوسط الحسابي االنحراف المعياري ,معامل االرتباط (بيرسون),

مربع كا ,تحميل االنحدار المتدرج) من خالل الحزمة االحصائية ( .)SPSSوفي ضوء ذلك تم التوصل الى جممة من
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 تك اررات االنماط الجسمية تمثمت بسيادة النمط العضمي المتوازن

وا ختالفه عن بقية االنماط والتي ترتبت كما ياتي( :العضمي النحيف ,والسمين العضمي ,والنحيف العضمي) .وجود عالقة

تؤشر انخفاض القوة االنفجارية لمرجمين والسرعة االنتقالية مع ارتفاع المكون السمين .التوجد مؤشرات العالقة بين القوة

االنفجارية لمذراعين والتوافق والتوازن والمرونة والرشاقة والمكون السمين.

الكممات المفتاحية :االنماط الجسمية  -المساهمة والتنبؤ  -المياقة الحركية

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
 -0التعريف بالبحث
0-0المقدمة وأهمية البحث

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

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

سميمة تعكس المعرفة الكاممة االااممة بال ترات الحساسةة لمنمةا االقة رات العامةة لجميةا م ارحةي النمةا التةح تمثةي بة ارىا

المراحي ال راسيةم لكح ح تكان ىناك اخطاء فح تق ير الق رات التح يتمتا بيا الطةخب .القة مثةار اىتمةاج الباحةث فتةرة

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

انمى ىذا اةساس كان حب من احىتماج بال راسات الماجية نحةا ىةذه الاةريحة .اتعة ارسةة الةنمط الجسةمح

ااح ة ة مةةن مىةةج المااضةةيا التةةح يجةةب نمةةى البةةاحثين احىتمةةاج بيةةام اتبةةرز مىميتي ةا مةةن خةةخي ارتباطي ةا بالع ي ة مةةن
ننالةر الميالةةة الحركيةةة فضةةخ نةةن إن مةةن الة اافا الميمةةة ل ارسةةة منمةاط اةجسةةاج مةةا تةةج التالةةي إليةةو مةةن نخلةةة بةةين
تكةةاين الجسةةج االتلةةره الظةةاىر لةةو اذ اي ة ت ال ارسةةات الح يثةةة ذلمةةك نن ة ما ربطةةت بةةين انمةةاط احب ة ان االاخلةةية
االسة ةةماك احاة ةةك ان ال ة ةةر باة ةةكمو اامكانة ةةات جسة ةةمو يعطة ةةح انطبان ة ةا مب ة ة ييا ل ة ة ى احخ ة ةرين الة ةةى ان يثبة ةةت ذلة ةةك اا

نكسو(حسانينم 3002م.)97

إن الةةنمط الجسةةمح ىةةا احة متبيةرات البنةةاء الجسةةمح الاةةاممة ان الة خاي فةةح الت الةةيي مةةن حيةةث القياسةةات
الجسةةميةم الةةذ يح ة اةةكي الجسةةج نمةةى مسةةاس النةةاع السةةاي لتنسةةجة الجسةةمية المختم ةةة اىةةح (السةةمينم االعضةةمحم

االنحيه) (حسانينم 5771م)11
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إن احىتمةةاج بالبنةةاء الجسةةمح يكةةان ماتةةا ار فةةح حالةةة العنايةةة بالجسةةج مةةن حيةةث اةةكمو ان التطةةر إلةةى ل ارتةةو
لذلك يبرز ار الميالة الحركية كإح ى مكانات الك اية الب نية(.حسانينم 5791م.)51
اذ انيا تمكن ال ر نمى ا اء الحركات بك اءة ماالق رة نمةى القيةاج بمتطمبةات الحيةاة امااجيةة الظةراه الطاريةة ابلةارة
فعالة الى ان تحق اغراضيا.

ايبرز النمط الجسمح كمتبير يؤثر فح إظيار الق رات ااثمكانيات الب ينة امةن ثةج يةنعكس ذلةك نمةى مسةتاى
اة اء الحركةةحم فةةالنمط الجسةةمح يعة العامةةي الحاسةةج لتحقية اة اء اةفضةةي ما لتحقية مفضةةي نمةةا لممتطمبةةات الب نيةةة
لمنااط .اذلك فح اةناطة الب نية التح تع القاة االق رة العظمية االتحمي متطمبات ىامة(.حسانينم5771م.)92-93

إن تح ي ة ه يتةةي لنةةا اسةةيمة لمقيةةاس يمكةةن انتمةةا ه فةةح الحكةةج نمةةى لةةخحية اةجسةةاج لما ةريحة احجتمانيةةة

الم راسةةةم اةمةةر الةةذ يمكننةةا مةةن الةةذىاب إلةةى محاالةةة التطةةاير االتع ة ييم كمةةا إن العنايةةة بالبنةةاء الجسةةمح متمةةثخ
بالكاةةه نةةن منماطةةو الجسةةمية االميالةةة الحركيةةة ح يمكةةن من تكةةان بلةةارة مسةةتقمة اذلةةك ةن اثنسةةان تت ة اخي ل ارتةةو
اتةةؤثر بعضةةيا نمةةى الةةبعض اةخةةرم امةةن ىنةةا ت ة تح محاالةةة الكاةةه نةةن العخلةةات التةةح يمكةةن من ت ةربط اثمكانيةةات

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

ان ممارسةةة طةةخب معي ة ان ة ا المعممةةين لمناةةاط الرياضةةح نمةةى مسةةتاى ال ة راس العمميةةة ياةةير الةةى اىميةةة

البنةةاء الجسةةمح االمكانةةات الحركيةةة االالةةاه نمييةةا مةةن حيةةث المسةةتاى اا الت ة اخي فيمةةا بينيةةا لةةذلك تح ة ت ماةةكمة
البح ةةث ف ةةح بن ةةاء نم ةةاذج لم ةةنمط الجس ةةمح يك ةةان مرجع ةةا لمحك ةةج نم ةةى البن ةةاء الجس ةةمح لي ةةجم فض ةةخ ن ةةن تح ية ة العخل ةةة
المت اخمة بينو ابةين الميالةة الحركيةة امة ى مسةاىمة احنمةاط بيةام نمنةا نلةي إلةى نتةايج مةن خخليةا تعمةيج نةاع العخلةة
االسير نمييا.
 0-0أهداف البحث:

5-2-5التعره الى اةنماط الجسمية الساي ة ل ى الطخب نينة البحث نمى اف المرحمة السنية.

3-2-5التعة ةةره الة ةةى العخلة ةةة بة ةةين مكانة ةةات الة ةةنمط الجسة ةةمح اننالة ةةر الميالة ةةة الحركيةل ة ة ى الطة ةةخب نينة ةةة البحة ةةث
نمى اف المرحمة العمرية.
2-2-5التعة ة ةةره الة ة ةةى العخلة ة ةةة بة ة ةةي ن اةنمة ة ةةاط الجسة ة ةةمية السة ة ةةاي ة اننالة ة ةةر الميالة ة ةةة الحركية ة ةةة ل ة ة ة ى الطة ة ةةخب نينة ة ةةة
البحث نمى اف المرحمة العمرية.

 4-2-5تح ي نسب مساىمة مكانات النمط الجسمح فح الميالة الحركية.
 4-0فروض البحث:

 5-4-5اجة ةةا نخلة ةةة ذات حلة ةةة معناية ةةة بة ةةين مكانة ةةات الة ةةنمط الجسة ةةمح االميالة ةةة الحركية ةةة لطة ةةخب معي ة ة إن ة ة ا
المعممين المالي.
 3-4-5اجا نسب مساىمة لمكانات النمط الجسمح فح الميالة الحركية

 2 -4-5اجة ةةا نخلة ةةة ذات حلة ةةة معناية ةةة بة ةةين اةنمة ةةاط الجسة ةةمية السة ةةاي ة امكانة ةةات الميالة ةةة الحركية ةةة تمكنة ةةا مة ةةن
التالي إلى معا حت تنبؤ خالة بالميالة الحركية من خخي متبيرات النمط الجسمح.
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 2-0مجال البحث:
5-1-5المجال البشري :طمبة معي إن ا المعممين المالي.
9-2-0المجال المكاني :ساحة (معي إن ا المعممين المالي) اغرفة م رس التربية الرياضية.
 0-2-0المجال ألزماني :الم ة من 3007/50/4الباية3050/5/30
 6-0تحديد المصطمحات:
0-6-0النمط الجسمي:

ىةةا تح ي ة كمةةح لعنالةةر الثخث ةةة اةلةةمية التةةح تح ة الاةةكي الخ ةةارجح لاةةخص مامايعبرننةةو بةةثخث ارلةةاج

متتاليةم احاي ياير الى السمنة االثانح ياير الى العضمح االثالث ياير الى النحافة (حسانينم3002م )90
 9-6-0المياقة الحركية:

م ة ى ك ةةاءة ال ةةر فةةح م اء الميةةارات الحركيةةة اةساسةةية االميةةارات الحركيةةة المرتبطةةة بناةةاط رياضةةح معةةين.

(راتبم 5777م )395

-9اإلطار النظري والدراسات السابقة
 0-9االطار النظري:
 0-0-9النمط الجسمي:

ياةةير الةةنمط الجسةةمح الةةى البنةةاء الجسةةمح بلةةارة اةةاممة مةةن ان ال ة خاي فةةح الت الةةيي مةةن حيةةث القياسةةات

الجس ة ة ة ة ةةميةم ايحة ة ة ة ة ة ا ة ة ة ة ةةكي الج س ة ة ة ة ةةج نم ة ة ة ة ةةى اس ة ة ة ة ةةاس الن ة ة ة ة ةةاع الس ة ة ة ة ةةاي لخنس ة ة ة ة ةةجة الجس ة ة ة ة ةةمية المختم ة ة ة ة ةةة اى ة ة ة ة ةةح

(السمينمالعضةمحماالنحيه)(حسةانين5771 :م .)11ايعة الةنمط الجسةمح اىةج متبيةرات البنيةان الجسةمحمفيا ملةةطم
ياير الى مارفالاجية اااكي اابناء الجسج (99م 5795م )clark

اليس احىتماج بنمط الجسج امة ار ج ية ا انمةا ىةا ماضةاع يتاغةي فةح القة جم فمنةذ نلةر احغرية القة يج ينظةر

الى مظير الرياضح الخارجح لكح يسم لو اا يةرفض ااةتراكو فةح المعةب (حسةينم 5779م  .)503ان ااي محاالةة
فعميةة لتقسةيج احاةخاص الةى انمةاط اساسةةية لةاج بيةا الطبيةب اليانةانح ىيبةالراط فةةح القةرن الخةامس لبةي المةيخ اذ لسةةج

احفر الى نانين الطايي النحيه االقلةير الممتمةئ (. )Sheldon, 1940, 10ابعة ىا تاالةت بحةاث العممةاء فةح ىةذا
ا
المجةاي حتةى جةاء العةالج اةيم ان االةذ اسةتخمص بعة ارسةة مست يضةة لخجسةاج تقسةيمة الاةيير الةذ اسةماه بةالنمط

الجسةةمح بمكاناتةةو الثخثةةة اذا لتةةرح ن ة ا مةةن الط اري ة لقيةةاس الةةنمط الجسةةمح ااضةةعا اياىةةا فةةح مؤلةةه نممةةح اسةةماه
اطمس الرجاي م 5714م امن ىذه الطراي طريقة التلاير ال اتةاغرافح اطريقةة مةاازين التقة ير ابطريقةة تقسةيج الجسةج
الى خمسة مناط م اطريقة المعا لة اا ال ليي (برىج اابةراىيجم 5799م  .)59 -52افةح الالةت الحاضةر ي ضةي كثيةر
من الباحثين استخ اج طريقة الترحيا (ىيث اكارتر) تعتم نمةى مجمانةة مةن القياسةات احنثرابامتريةة كةالطاي االةازن
ابع ةةض المحيط ةةات ااحنة ةراض اس ةةمك الثناي ةةا الجم ي ةةة ل ةةبعض من ةةاط الجس ةةجم اذ تعة ة م ةةن اكث ةةر الط ارية ة ماض ةةانية

ااحبتعةةا نةةن العا ةاايية فةةح التقيةةيج ( .)Fox, 1989, 559ايةةؤ

الةةنمط الجسةةمح ا ار بةةار از فةةح اختيةةار احناةةطة

الرياضية التح يا ال ةر ممارسةتيا االت ةا فييةا لمالةاي الةى المسةتايات العميةام ان الةنمط المناسةب يمثةي طالةو مباةرة
لبةي نمميةة التة ريب ايقةاي كةاربافتشم لةيس ىنةاك مة رس اا مة رب نالةي يحةااي ان يخةرج بطةخ مةن مجةر ا جسةج.
اساه حتحاي ا كمية ت ريب الاخص سميك المقع ة الةى بطةي لمعة افح العةاب القةاى (حسةانينم 5771م  )94كمةا
4
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ان لمنمط الجسمح نخلة بالقااج اببعض النااحح العقمية ااحجتمانية االحالة المزاجيةة ااحضةطرابات العقميةة االلةحة
(حسانين اراغبم 5771م .)345 -321
 9-0-9اهمية دراسة انماط الجسم:

 الةنمط المناسةةب يمثةي طالةةة مباةرة لبةي نمميةةة التة ريبم لةذلك ..فةةان ارسةة انمةةاط احجسةةاج تمية ةختيةةار منسةةب
احنماط ةنسب احناطة الرياضية اىح بذلك تييئ مناخا لب اية طيبة.

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

 اج ة البةةاثالاجيان ان ىنةةاك نخلةةة بةةين نمةةط الجسةةج الابميتةةو لخلةةابة بةةامراض معينةةةم اذ اك ة ذلةةك فيمةةا بع ة
ال سيالاجيان انتايج الع ي من البحاث الح يثة.
 مةن الة اافا الميمةةة ل ارسةة انمةاط احجسةةاج مةاتج التالةةي اليةو مةن نخلةةة بةين تكةاين الجسةةج االتلةره الظةةاىر
لةةوم القة اية ت ذلةةك ال ارسةةات الح يثةةة ننة ما ربطةةت بةةين انمةةاط احبة ان االاخلةةية االسةةماكم اح اةةك ان ال ةةر
باكمو اامكانات جسمو يعطح انطبانا مب ايا ل ى اآلخرين الى ان يثبت ذلك اا نكسو

 تلنيه احف ار افقا حنماط احجساج يكسبنا اساسا فح العمي الرياضح

 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.
 تسان راسة انماط احجساج نمى تح ي الاان النااط الب نح التح تناسب كي نمطم كمةا اوها تسااد دىات تي ا
االجسام واالوماط المىاسبت لكل وشاط.
 احسةت ا ة ب ارسةةة انمةةاط احجسةةاج فةةح تلةةميج المعة ات بية ه احسةةتعماي الاخلةةح المةري فةةح الرياضةةة االطةةب
االتجارة االعسكرية االلنانة( .حسانينم 5771م )94

 -0-0-9المياقة الحركية:

ليسةةت البايةةة فةةح الميالةةة الحركيةةة رفةةا المسةةتاى الرياضةةح اا الح ةةاظ نمةةى اللةةحة اا الناةةاط فةةح العمةةي فقةةط

الكنيا تع حاجة ضرارية لجميا احف ار بمختمه مستاياتيج بما فييج الط ي اىةذه ااحىميةة تسةتن الةى حقيقتةين ااحىمةا

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

فحسةةب بةةي تحق ة احى ة اه احجتمانيةةة االعقميةةة االثقافيةةةا (اةةاكر م 3001م .)511اايةةرى بةةارا امةةك جةةح ان الميالةةة
الحركية ةةة ىة ةةح اسة ةةتع ا طبيعة ةةح اا مكتسة ةةب مة ةةن خة ةةخي احن ة ة ا لة ةةخ اءم اخالة ةةة فة ةةح احناة ةةطة التة ةةح يسةةةتخ ج فيية ةةا
المجمانات العضمية الكبيرة ان تعب زاي م اىةح تتضةمن القة رة نمةى تحريةك الجسةج بك ةاءة ابقةاة ل تةرة زمنيةة مناسةبةا
( حسانين م3002م )311

اتنلةةب ااجبةةات الميالةةة الحركيةةة نمةةى اح اء ال ة لي االمةةتقن لم ةةر فةةح البييةةة المحيطةةة بةةوم االميالةةة الب نيةةة

تنلب ااجباتيا نمى تحقي اراط القاة االتحمي االمرانة لجسج ال ةر لتمكنةو مةن القيةاج بالميةاج المطمابةة منةو بك ايةةم
امةةن ىنةةا تظيةةر العخلةةة بةةين الميالةةة الحركيةةة ابةةين الميالةةة الب نيةةة فيمةةا بع ة ان لاةةحء ااح ة لتاةةكيي الق ة رات الحركيةةة
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لخنسان اتتمخص ننالر الميالة الحركية بالعنالر احتية (التااف ماالتاازنم االسةرنةم االراةالةم االقةاة) امةن الجة ير
بالذكر ان ىناك نخلة ت انمية بين جميا ننالر الميالة الحركية(ااكرم 3001م 511م )511
 9-9الدراسات السابقة
(0-9 -9دراسة عطا اربيمي 0999م)
"عالقة النمط الجسمي بمستوى األداء المهاري لدى ناشئة الجمباز في األردنا

ى ة فت ال ارسةةة إلةةى التعةةره نمةةى اةنمةةاط الجسةةمية السةةاي ة ل ة ى نااةةيح الجمبةةاز فةةح اةر ن االتعةةره الةةى

العخلةةة بةةين اةنمةةاط الجسةةمية امسةةتاى اة اء المي ةار ل ة ى نينةةة البحةةث ااسةةتخ ج الباحثةةان المةةنيج الالة ح اتكانةةت

نينةةة البحةةث مةةن ( )15حنبةةا لنااةةيح الجمبةةاز فةةح اةر ن تت ةرااح منمةةارىج بةةين ( )7-9سةةناات اكانةةت اسةةايي جميةةا
البيانةةات ىةةح طريقةةة (ىيةةث-كةةارتر) اةنثرابةةامتر لتح ي ة الةةنمط الجسةةمح اماض ةانية احختب ةار الميةةار م (ال رجةةة
الت ةةح اض ةةعيا الحك ةةاج) ااس ةةتخ ج الباحث ةةان الاس ةةط الحس ةةابح ااحنحة ةراه المعي ةةار اتحمي ةةي التب ةةاين كاس ةةايي إحل ةةايية

ااستنتج الباحثان اةنماط الجسمية السةاي ة فةح رياضةة الجمبةاز اح تاجة فةرا معنايةة ذات حلةة إحلةايية فةح اة اء
الميار فح مجماع الجيازين اضعه مستاى اة اء الميار ل ى ملحاب النمط النحيه.
( 9-9-9دراسة عوديشو 9000م)
األنماط الجسمية السائدة لدى العبي عدد من المنتخبات الوطنية العراقية وعالقتها بالسمات الشخصية.
ى فت ال راسة إلى التعره نمى اةنماط الساي ة لخنبح ن من المنتخبات الاطنية العراليةة لمرجةاي االتعةره

الى العخلة بين مكانات النمط الجسمح االسمات الاخلةيةم ااسةتخ مت الباحثةة المةنيج الالة ح بطريقةة المسة م ممةا
العينة فق تكانت من حنبح منتخبات (الجمناستكم االتنس اةرضحم االرياةم االطايرةم االسةباحةم االمبةارزةم االسةاحة

االمي ة انم االملةةارنةم االجةةا ا االكراتيةةة االتايكاان ة ا) اتكانةةت العينةةة مةةن ( )549حنبةةا ااسةةتخ مت الباحثةةة الاسةةط
الحسابح ااحنحراه المعيار امعامي احرتباط البسيط ااختبار (كا )3كاسةايي إحلةاييةم ممةا اسةايي جمةا البيانةات فقة

تكان ةةت م ةةن اس ةةتخ اج طريق ةةة (ىي ةةث-ك ةةارتر) اةنثرابامتري ةةة ثيج ةةا اةنم ةةاط الجس ةةمية امقي ةةاس (فرايب ةةارج) لماخل ةةية
اتالمت الباحثة إلى تح ية اةنمةاط الجسةمية السةاي ة لة ى حنبةح ال ةر ال اخميةة اارتبةاط ماجةب بةين المكةان السةمين
اسمة الع اانية اارتباط ماجب بين المكان النحيه اسمة الع اانية.
 -0إجراءات البحث
 0-0منهج البحث:

استخ ج الباحث المنيج الال ح ب سماب المس اال راسات احرتباطية لمخيمتو لطبيعة البحث.

 9-0مجتمع البحث وعينته:

يتحة ة مجتم ةةا البح ةةث بط ةةخب (معي انة ة ا المعمم ةةين /المال ةةي) الجان ةةب اةيم ةةن لمع ةةاج ()3050-3007ج

االبالغ نة ىج ( )391طالبةا ممةا العينةة فقة اختيةرت باةسةماب الطبقةح العاةاايح مةن الم ارحةي الخمسةة الة بمةغ نة ىا

( )510طالبا .اكما فح الج اي رلج ()5
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جدول رقم ()0
يبين عدد أفراد العينة عمى المراحل الخمسة
المرحمة

العدد الكمي

العينة

النسبة %

اةالى

19

20

%15,93

الثانية

49

20

%13,1

الثالثة

24

20

%99,23

الرابعة

99

20

29,41

الخامسة

19

20

%13,12

المجموع

972

020

%24,24

0-0األجهزة واألدوات المستخدمة:
(ميةزان طبةح يقةةيس ةلةةرب نلةةه كبةةجم اةريط ليةةاس متةةر م بمافةةاميترم مسةةماك لقيةةاس سةةمك الثنايةةا ال ىنيةةة تحةةت
الجم ة اSkin fold caliperام ك ةرة طبيةةو زنةةة ( 1كبةةج) ن ة ()3م ك ةرة ي ة ن ة ()3م مسةةطبة لقيةةاس المرانةةةم
نارضةةة التة ةاازنم س ةةانة تالي ةةتم اة ةااخص نة ة ()9م فرج ةةايم كرس ةةح ()3م اة ةريط لي ةةاس م ةةرن لقيةةاس اةنة ةراض

االمحيطات).

 4-0قياسات نمط الجسم بطريقة هيث-كارتر:
ثيجةةا الةةنمط الجسةةمح تةةج اسةةتخ اج طريقةةة (هيثثث-كثثارتر) االتةةح تعتمة نمةةى بعةةض القياسةةات الجسةةمية اىةةح

طريقة ااع استخ اميا ل لتيا اماضانيتيا اتعتم ىذه الطريقة نمى القياسات اآلتية:
 الطاي بالسنتيمتر.
 الازن بالكيماغراج.

 مع ي الطاي-الازن ( ليي بان اي) =

3

الطاي (سج)
الازن (كبج)

 سمك ثنايا ال ىن تحت الجم من المناط احتية:
 .aسمك الثنية خمه العض .

 .bسمك الثنية مس ي لاح الكته بالمميمتر.
 .cسمك الثنية منمى براز العظج الحرل ح بالمميمتر.
 .dنضمة سمانة السا بالمميمتر.
 القياسات العرضية اتتضمن:
.aنرض العض بالسنتيمتر.
.bنرض ال خذ بالسنتيمتر.

 القياسات المحيطية.

 .aمحيط العض بالسنتيمتر.
 .bمحيط سمانة السا بالسنتيمتر .
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(حسانين اراغبم 5771م )41-40
انن إجراء القياسات منخه رانى الباحث من يتج:
(م اء القي ةةاس بطريق ةةة ماحة ة ةم اس ةةتخ اج م اات القي ةةاس ن س ةةيام إجة ةراء القي ةةاس ف ةةح تالي ةةت ي ةةامح ااحة ة م مخةةذ القياس ةةات
االخنب يرت

سرااي للير)

(خاطر املبيكم 5794م )99
 2-0طريقة استخراج مكونات النمط الجسمي:

لمحلاي نمى المكانات الثخثة لمنمط الجسمح ينببح احستعانة باحستمارة الخالةة بةالنمط الجسةمح (سةمينم

نضمحم نحيه).

 9-2-0تقدير مكون السمنة () Endomorphy Rating



يتج لياس سمك الثنايا الجم ية لممناط اآلتية:

(خمةةه العضة م مسة ي المةةاحم منمةةى بةةراز العظةةج الحرل ةةحم سةةمانة السةةا م جمةةا سةةمك ثنايةةا الجمة الثخثةةة اةالةةىم

ان ة ان مجمةةاع المنةةاط الثخثةةة فةةح المسةةتطيي الخةةاص بةةذلكم تلةةحي مجمةةاع لياسةةات ثنايةةا الجم ة الثخثةةة افقةةا

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


مماج مكان السمنة نمى اليمين ثخثة ل اه مفقية من اةرلاج يتج البحث فح ىذه الل اه الثخثة نةن ملةرب رلةج
لمجماع سمك ثنايا الجم الثخثة (بع التلحي ) الساب ذكةره فةح الخطةاة السةابقة .انضةا ايةرة بةالقمج حةاي الةرلج
الةةذ سةةنج ه مةةن خةةخي اةرلةةاج الماجةةا ة ممةةاج الل ة اه اةفقيةةة الثخثةةة (الح ة اةنمةةى -الح ة المتاسةةط -الح ة
اة نى) لترلاج.



مس ي الل اه الثخثة المذكارة ان ا ياج له رابا يمثي المحلمة النيايية لمكةان السةمنة ابعة تح ية الةرلج فةح
الخطةةاة السةةابقة نيةةبط نما يةةا نمةةى لةةه المحلةةمة النياييةةة لمكةةان السةةمنة انضةةا ايةرة حةةاي الةةرلج الةةذ يقابمنةةا
مباارة ابذلك نكان ل حلمنا نمى تق ير مكان السمنة.

 9-2-0تقدير مكون العضمة Mesomorphy Rating


تسجي القياسات الطايم انرض العض انرض ال خذم امحيط سمانة السا فح اةماكن المخللةة لةذلك اىةح



يتج مجراء التلحي نمى القياسات المحيطية ما سمك ثنايا الجم كما ي تح:

الجية اليسرى من الجزء المتاسط الخاص بمكان العضمة.

 -التلةةحي اةايم محةةيط العض ة  -سةةمك الثنيةةة خمةةه العض ة نحةةاي ليمةةة سةةمك الثنيةةة الجم يةةة مةةن المميمتةةر إلةةى

السنتيمتر بقسمتيا نمى ( )50ايسجي الناتج فح المكان المخلص لذلك.

-التلحي الثانحممحيط سمانة السا -سمك االثنيةة الجم يةة فةح منطقةة سةمانة السةا نحةاي ليمةة سةمك الثنيةة الجم يةة

من المميمتر إلى السنتيمتر بقسمتيا نمى ( )50ايسجي الناتج فح المكان المخلص لذلك.


مماج المكان العضمح نمى اليمين خمسة ل اه مفقية من اةرلاج.

 الله اةاي مخلص لمطايم يقاس طاي المختبر ايتج اضا نخمة (سيج) ( )منمى العما الةذ يحتةا نمةىطاي الاخص ما ملرب طاي.
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 اللةةه الثةةانح مخلةةص لعةةرض العض ة (المرف ة )م يقةةاس نةةرض نظمةةة العض ة اتاضةةا اي ةرة فةةح اللةةهالمقابي نمى ملرب رلج لمقياس.

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

 -الله الرابا مخلص لمحيط العض م بع تلحيحو اتاضا ايرة فح الله المقابي نمى ملرب لياس.

 اللةةه الخةةامس مخلةةص لمحةةيط السةةا م بع ة تلةةحيحوم اتاضةةا اي ةرة فةةح اللةةه المقابةةي نمةةى ملةةرب رلةةجلمقياس.

يةةتج التعامةةي مةةا اةنم ة ة  Columnsفقةةط الةةيس مةةا القةةيج الرلميةةة ( )Numerical valuesلمقةةيج التةةح تةةج

اضا ااير حاليا (اةنراض االمحيطات من القيمة الخالة بعما الطاي الماار منخه باسيج ايتج ذلك كما ي تح:

 .aانح ارفةات القةيج نةن نمةا الطةاي (السةيج) جيةة اليمةين تمثةي احنح ارفةات الماجبةة ( )positiveااحنح ارفةات
التح نمى اليسار تمثي احنحرافات السالبة (.)Negative

 .bحساب المجماع الحسابح لخنحرافاتم ايرمز بالرمز ( ).

 .cباستخ اج المعا لة اآلتية يتج الحلاي نمى ليمة مكان العضمة

مكون العضمة= (د4+)8/

نضةةا اي ةرة حةةاي القيمةةة المستخمل ةة مةةن المعا ل ةة السةةابقة فةةح اللةةه اةفقةةح السةةا س الةةذ يمثةةي المكةةان

العضمحم ااذا لج نج القيمة باكي لي فاننا نضا ال ايرة حاي ملرب ليمة.
 0-2-0تقدير مكون النحافة Ectomorphy Rating

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

3

الطاي (سج)
الازن (كبج)

اتسجي النتيجة فح المستطيي المخلص لذلك
 نضةةا اي ةرة حةةاي ملةةرب ليمةةة لنةةاتج مع ة ي الطةةاي-الةةازن فةةح مح ة الل ة اه الثخثةةة االماجةةا ة نمةةى يمةةين لةةيج
الطاي امع ي الطاي-الازن.

 نيبط نما يا لتس ي نج القيمة المح ة فح الخطاة السابقة نمى الله ال اربةا الةذ يكةان المحلةمة النياييةة
لمكان النحافة انضا ايرة حاي القيمة التح تقابميا اىح القيمة التح تمثي مكان النحافة.

(حسانينم 5771م .)543-524

 6-0تحديد مكونات المياقة الحركية

من مجي مكماي إجراءات البحث كان حب مةن تح ية مكانةات الميالةة الحركيةة الة انتمة الباحةث نمةى ملمسة

الةةذ ل ةاج بةةو (الظةةاىرم 3009م  )21لمملةةا ر العمميةةة ال ة انتم ة الباحةةث نمةةى المكانةةات التةةح حلةةمت نمةةى نسةةبة
مت ةةا ( )%31ا التيييم ت أييية جو ريييب لنوبريييب ينلالييييب لتيييينر الوييينوبو ال بنليييب

ييي ن

ب ييينا

0222

)403ىح (القاة العضمةم االسرنةم االتحمي ال ار التن سحم االتحمي العضمحم االقة رة العضةميةم االمرانةةم االراةالةم
9
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االتاازنم االتااف ) .ابع من تج مقابمة مجمانة مةن ا الخبةرة ااحختلةاص(*)تةج احت ةا نمةى المكانةات اآلتيةة اىةح
(السرنةم االق رة العضميةم االمرانةم االراالةم االتاازنم االتااف ) كمكانات الميالة الحركية.
 0-6-0تحديد اختبارات المياقة الحركية

امةةن اجةةي تح ي ة اختبةةارات لممكانةةات التةةح تةةج احت ةةا نمييةةا مةةا الخب ةراء تةةج مس ة مجمانةةة مةةن الملةةا ر

العمميةةة (الخةةالح ا ارتةةبم  )5793ا(نةةخا ارض ةاانم  )5792ا (التكريتةةح امحم ة نمةةحم  )5791ا(نب ة الجبةةار
ابسةةطايسم  )5799ا(المن ة حا م  )5797ا(حسةةانينم  )5771ا(حسةةانينم  )3002ا(فرحةةاتم  )3005ا(الحكةةيجم

.)3004تج تراي احختبارات احتية:

(نة ا 20ج .رمةةح كةرة طبيةة زنةةة1كبةةج لمخمةةه مةن الالةةاه .رمةةح كةرة طبيةةة  1كبةةج مةةن الجمةاس نمةةى كرسةةحم اختبةةار
ثنةةح الجةةذع لتمةةاج ااةس ة ي مةةن الالةةاه .اختبةةار الجةةر المتعةةرج  .9×3اختبةةار الالةةاه نمةةى نارضةةة الت ةاازن بق ة ج
ااح ة .اختبار الجر نمى اكي (∞ ) من تحت العارضة .اختبار ال ااير المرلمة .اختبار رمح القه الكرة).
ابع ة ىا تةةج مقابمةةة ذا الخب ةراء ااحختلةةاص الةةذين تةةج مقةةابمتيج فةةح الم ةرة احالةةى اتةةج احت ةةا نمةةى تراةةي
احختبةارات احتيةة (الاثةةب الطايةي مةن الالاهمنة ا 20ج م رمةح كةرة طبيةة زنةة 1كبةةج مةن الالةاهم الالةةاه نمةى لة ج
ااح ةم رمح القه الكرة مال ااير المرلمة م ثنح الجذع لتماج ااةس ي من الالاه جر متعرج .)9×1
 7-0إجراءات ثبات االختبارات:

مجرية ةت بت ةةاري  3007/50/1-4نم ةةى نين ةةة لاامي ةةا ( )50ط ةةخب م ةةن مجتم ةةا البح ةةث اىة ة فت ى ةةذه التجرب ةةة

لمحلةةاي نمةةى التطبية اةاي ثيجةةا ثبةةات احختبةةار بطريقةةة(تطبي احختبةةار اانةةا ة تطبيقةةو) ابعة اسةةباع مةةن تطبية

احختبةةارات تةةج إنةةا ة تطبيقيةةا لم ت ةرة مةةن 3007/50/54-53نمةةى اف ة ار العينةةة السةةابقة ن سةةيا لمحلةةاي نمةةى التطبي ة
الثانح ببية استخراج معامي الثبات االج اي رلج ( )3يبين ذلك.

(*) ذوي الخبرة واالختصاص:
 .5م .ضياء مجي الطالب

نمج الت ريب الرياضح /كمية التربية الرياضية /جامعة المالي

 .3م. .جاسج محم نايه الرامح

تعمج حركح /كمية التربية الرياضية /جامعة المالي

 .2م .محم خضر اسمر

تعمج حركح /كمية التربية الرياضية /جامعة المالي

 .4م .ىااج احم سميمان نيسى
 .1م .ثيخج يانس نخا

لياس اتقايج  /كمية التربية الرياضية /جامعة المالي

لياس اتقايج /كمية التربية الرياضية /جامعة المالي
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الجدول رقم ()9
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياسين األول والثاني ومعامل الثبات ومعامل الصدق الذاتي
وحدة

القياس األول

القياس الثاني

معامل

الصدق

ع

ثبات

الذاتي

0.90

0.97
0.70

ت

االختبارات

5

الوثب الطويل من الوقوف

ج

3

عدو00م

ثا

4.391

2

رمي كرة طبية 2كغم من الوقوف

ج

9.100

4

الوقوف عمى قدم واحدة

ثا

32.911 71.390 21.370 509.90

0.99

1

رمي ولقف الكرة

رجة

9.200

3.003

9.290

5.395

075

0.71

1

الدوائر المرقمة

ثا

1.449

5.021

1.910

0.975

0.99

0.99

رجة

9.100

1.929

9.700

1.101

0.99

0.72

ثا

7.020

0.997

9.919

0.794

0.99

099

ثني الجذع لألمام واألسفل من

9

الوقوف

9

جري متعرج 7×2

/

/

القياس

س

3.540

0.379
0.917

4.109

5.191

9.24

ع

س

3.010

0.345
0.999

0.93

5.411

0.73

0.71
0.72

-8-0التجربة االستطالعية والتدريب الميداني.
اىةةح نبةةارة نةةن ارسةةة تجريبيةةة ماليةةة يقةةاج بيةةا الباحةةث نمةةى نينةةة لةةبيرة لبةةي ليامةةو ببحثةةوم بي ة ه اختبةةار

مسةةاليب البحةةث ام ااتةةو(.مبا حطةةب ا خةةرانم 5794م  )94اةجةةي من يبتعة الباحةةث لة ر اثمكةةان نةةن مخطةةاء القيةةاس

فق ة تطمةةب ذلةةك إج ةراء ت ة ريبا مي ة انيا لكي يةةة القيةةاج بالقيةةاس لمكانةةات الةةنمط الجسةةمح ل ري ة العمةةي المسةةان (*)* .ال ة

اسةةتمر ذلةةك م ة ة ( )2ميةةاج ا مةةن 3007/50/30-59انمةةى م ة ار ( )2جمسةةات اخضةةا فييةةا المسةةان ين لتاجيي ةات
متخللةةة حةةاي كي يةةة القيةةاج بعمميةةة القيةةاس لممتبيةرات الجسةةمية ال اخمةةة فةةح طريقةةة اسةةتخراج مكانةةات الةةنمط الجسةةمح
اباحسةةتعانة بعينةةة اسةةتطخنية مكانةةة مةةن ( )1طةةخب نممةةا من الباحةةث لةةج يبااةةر بالتجربةةة النياييةةة إح بع ة الت ك ة مةةن

ك ةةاءة المسةةان ينمااختبار ل ةةخحية اك ةةاءة احجية ةزة المسةةتخ مة م باحض ةةافة الةةى معرف ةةة اللةةعابات التةةح ل ة تااج ةةو
الباحث.
 9-0التجربة األساسية:

ت ةةج إجة ةراء التجرب ةةة اةساس ةةية ابتة ة اء م ةةن (  )3007/55/5الباي ةةة (  )3050/5/30إذ ت ةةج م ارن ةةاة التق ةةارب ف ةةح ال تة ةرة
الزمنية لمحلاي نمى البيانات الخالة بالنمط الجسمح االبيانات الخالة بالميالة الحركية اكما ي تح:
-

خضةاع العينةة ثجةراء القياسةات الخالةةة بمكانةات الةنمط الجسةمح ماح مةا بةةين( )53-7لةباحا يمةح ذلةك فةةح

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

*) فري العمي المسان  -5 :ج.ج مق ا مالك محما
 -3ج.ج نمح نب اهلل خمه
 -2السي محم نب الرحمن

ماجستير تربية رياضية /تربية نيناى.
بكالارياس تربية رياضية  /تربية نيناى.
بكالارياس تربية رياضية  /تربية نيناى.
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 00-0الوسائل اإلحصائية:

(الاسةةط الحسةةابحم احنح ةراه المعيةةار م معامةةي احرتبةةاط البسةةيط (بيرسةةان)م معامةةي احرتبةةاط المتع ة م مربةةا

كةةا3م تحميةةي احنح ة ار المت ة رج)م ال ة نالجةةت البيانةةات إحلةةاييا بإ خةةاي البيانةةات إلةةى الحاسةةاب اآللةةح ااسةةتعممت
الحزمة اثحلايية ( )SPSSاذلك لمحلاي نمى نتايج الاسايي اثحلايية.
 -4عرض النتائج ومناقشتها

س ةةيتج ف ةةح ى ةةذا ال ل ةةي ن ةةرض النت ةةايج امنالا ةةتيا م ةةن خ ةةخي الجة ة ااي الت ةةح تال ةةي لي ةةا الباح ةةث نتيج ةةة التحمي ةةي

اثحلايح:

 0-4عرض نتائج الوصف اإلحصائي وتك اررات النمط الجسمي وتحميمها ومناقشتها
الجدول رقم ()0
يبين الوصف اإلحصائي لمكونات النمط الجسمي والنمط السائد وفق المرحمة والعينة ككل
ت
5
3
2
4
1
1

المرحمة

العدد

اةالى

20

الثانية

20

الثالثة

20

الرابعة

20

الخامسة

20

جميا المراحي

510

الوسائل
اإلحصائية

مكونات النمط الجسمي (درجة)
السمين

العضمي

النحيف

النمط

السائد

س

2.23

4.30

3.99

±ع

0.99

5.29

5.09

س

3.70

4.19

3.29

±ع

5.91

3.01

5.02

س

3.49

4.00

3.19

±ع

5.10

5.25

5.05

س

3.99

4.12

3.32

±ع

5.59

5.25

5.54

س

3.19

2.10

2.50

±ع

5.57

5.50

5.21

س

3.12

4.30

3.15

±ع

5.22

5.11

5.51

العضمح المتاازن
العضمح السمين
العضمح المتاازن
العضمح المتاازن
العضمح النحيه
العضمح المتاازن

من خخي الج اي رلج ( )2نمحظ ما ي تح:

 مةةن خةةخي مةةا تق ة ج نج ة من الطةةابا البالةةب نمةةى الةةنمط الجسةةمح لمعينةةة باةةكي نةةاج(جميا الم ارحةةي) ىةةا الةةنمطالعضمح المتاازن م اربما تمعب المرحمة العمرية ىنةا الة ار فةح ذلةك اذ ييةتج الم ارىة ( المراىقةة الاسةطى)ابمظيره
الجسةمح الةحتو الجسةمية الةاة نضةختو اميا ارتةو الحركيةة .ايعمةج الم ارىة ان نمةاه الجسةمح السةا الةاة جسةةمو

اميارت ةةو الحركي ةةة امظية ةره الخ ةةارجح الع ةةاج ل ةةو اىميت ةةو ف ةةح التاافة ة احجتم ةةانح اا ةةعبيتو احجتماني ةةة خال ةةة م ةةا

انضاء الجنس احخرا(زىرانم5771م  )293كما من الناةاط البة نح الةذ يتعةرض لةو الطةخب فةح راس التربيةة

الرياضية االنااطات الخل ية ل يسيج فح الح اظ نمى ىذا النمط.
12

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

 ايتمي ةةز ط ةةخب المعية ة –با ةةكي ن ةةاج -بارت ةةاع لمقيم ةةة الرلمي ةةة لممك ةةان العض ةةمح ن ةةن المك ةةانين اآلخرين(النحي ةةهاالسمين)م اىذا يؤار حالة لحيةم كان الطالب ىنا يحتاج ليذا المكان من الناحيةة الن سةية ااحجتمانيةة فضةخ

نةةن الجي ة المبةةذاي نظ ة ار لمم ةاا التةةح يتعةةرض ليةةا فةةح ارسةةتو ممةةا تحةةتج امةةتخك المكةةان العضةةمح االةةذ يمكةةن
مخحظتو من خخي النمط العضمح المتاازن.

الجدول رقم()4

يبين تك اررات االنماط الجسمية السائدة وقيمة كا 9المحتسبة والجدولية وفق المراحل والعينة ككل

5

العضمح النحيه

51

7

50

1

50

10

2

السمين العضمح

4

1

1

4

9

39

3
4

النحيه العضمح

العضمح المتاازن

كا 3المحسابة

5
7

4

3

50

54

كا 3الج الية*

3
57

4
9

52
10

*37,37
9,95

من خخي الج اي رلج( )4نمحظ ما ت تح:
 تازنةةت اةنمةةاط الجسةةمية السةةاي ة ل ة ى نينةةة البحةةث نمةةى مربعةةة منمةةاط نمةةى اف ة ال يةةات اةساسةةية نمةةى بطالةةةالةةنمط الجسةةمحم اجةةاء الةةنمط (العضةةمح المت ةاازن) بالترتيةةب اةايم يميةةو العضةةمح النحيةةهم ثةةج النحيةةه العضةةمح

فالسمين العضمح انن احتساب ليمة (كا )3لمتكة اررات الماةاى ة امقارنتيةا بةالقيج المتالعةةم بمبةت القيمةة المحسةابة
( )37,37اىح مكبر من القيمة الج الية نن رجة حرية ()2م البالبة ( )9,95م من القيمة معناية.
 مةةن المخحةةظ من اةنمةةاط السةةاي ة ل ة ى العينةةة اةةكي الةةنمط العضةةمح المت ةاازن البالةةب نمييةةام ثةةج تنةةااب اةمةةر بةةينالنحافةةة االسةةمنة باجةةا المكةةان العضةةمح بالنسةةبة لمنمطةةين المةةذين اةةكخ الترتيةةب الثةةانح االثالةةثم مةةا ت ةةا نسةةبح
لمنحافةةةم ايؤك ة ذلةةك الةةنمط العةةاج فةةح الج ة اي رلةةج ( )2اىةةذا يعةةا إلةةى طبيعةةة حركةةات الطالةةب المنانةةة نتيجةةة تنةةاع
راس التربيةةة الرياضةةية االناةةاطات الخل ة يةم امةةا يجةةب من يتمتةةا بةةو مةةن راةةالة الحركةةة اخ تيةةا فضةةخ نةةن القةةاة
احن جارية لمذرانين االرجمين اسرنة ر ال عي اىذا ما يت ما مكانح النحافة االعضمية.
 اختاما لماضاع اةنماط الجسمية الساي ة فإنو يمكن فح ضاء الاله اثحلةايح العةاج لمكانةات الةنمط الجسةمح– الج اي رلج()4م نجة من الةنمط الجسةمح السةاي لة ى نينةة البحةث (العضةمح المتةاازن) بمعنةى تقةارب كبيةر بةين
مكانح النحافة االسمنة ات ةا العضةميةم اىةذا يعة ممة ار مقبةاح مةن لبةي الباحةث نظة ار ةىميةة المكةان العضةمح فةح
إنطةةاء القةةاة الخزمةةة لحركةةة الطالةةبم فضةةخ نةةن الخ ةةة التةةح يمكةةن من يتميةةز بيةةا بالالةةت ن سةةو االتةةح تتطمبيةةا
السماكيات الحركية المختم ة اىا ما يافره مكان النحافة.
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 9-4عرض نتائج العالقة بين مكونات النمط الجسمي وعناصر المياقة الحركية وتحميمها ومناقشتها
جدول رقم()2

يبين الوصف اإلحصائي لمكونات المياقة الحركية عمى وفق المرحمة والعينة ككل
ث

المزحلت

1

االولى

2

الثانٍت

3

الثالثت

4

الزابعت

5
6

الخامست
جمٍع
المزاحل

وقوف
الوسائل الوثب ركض رمً كزة
على قذم
العذد
طبٍت
االحصائٍت الطوٌل 33م
واحذة
4.461 ..2.5 5.553 1.9.1
س
33
6..3. 1.51. ..531 ..246
±ع
1.51. 6.563 5..14 1.9.5
س
33
..622 1.... ..52. ..2.3
±ع
1.91. ..4.1 4..34 2....
س
33
..663 1.5.6 ..64. ..243
±ع
4.514 ..946 5.335 2.116
س
33
3.32. 1.192 ...3. ..1.3
±ع
6.3.2 ..335 4.962 2....
س
33
5..19 1.294 ..4.2 ..255
±ع
3..53 ..3.6 5.119 2..4.
س
153
4.392 1.55. ..649 ..246
±ع

رمً
ولقف
الكزة
9.933

6.5..

ثنً
الجذع
لالسفل
5.6..

9..19

3.921
11.433
4.391
11.533
3.256
2.116
..1.3
1..4..
4.945
9...3
5.114

1.359
5.562
....4
....9
1.125
5.335
...3.
..4..
1.25.
6.393
1.346

5.9.5
..5..
5..56
6.533
4.439
..946
1.925
..466
6..15
..25.
5..55

..9.9
9..25
....1
...23
....4
9...5
...13
1..1..
..65.
9.4.6
..95.

دوائز
مزقمت

الجزي
المخعزج

الجدول رقم()6

يبين معامالت االرتباط بين مكونات النمط الجسمي ومكونات المياقة الحركية
مكونات النمط الجسمي

السمين

العضمي

النحيف

*-0,512

-0,531

-0,004

رمح كرة طبية 1كبج من الالاه

0,097

*0,592

-0,559

رمح القه الكرة

0,557

*0,337

*-0.331

مكونات المياقة الحركية

الاثب الطايي من الالاه

*0,591

السرنة 20ج

0,097

التاازن الالاه نمى ل ج ااح ة

ال ااير المرلمة

ثنح الجذع لتماج ااةس ي

0,017

-0,022

-0,034

*-0,515

0,505

0,055

-0,054

0,515

0,539

الراالة جر متعرج 3×9

0,051

-0,059

0,509

-0,510

*معنا نن نسبة خط ≤0,01م ا رجة حرية 549م (ر) الج الية=0,517
من الج اي رلج( )1لت النتايج نمى ما ي تح:
 -اجا ارتباط طر

معنا بين المكان السمين االسرنة احنتقالية (20ج)م إذ بمبت ليج معامي احرتبةاط المحسةابة

( )0,591اىح اكبر من القيمة الج الية البالبة ( )0,517نن نسبة خط ≤0,01م ا رجة حرية (.)549
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 اجا ارتباط نكسح معنا بين المكةان السةمين االقةاة احن جاريةة لمةرجمين (الاثةب الطايةي مةن الالةاه)م إذ بمبةتل ةةيج معام ةةي احرتب ةةاط المحس ةةابة ( )-0,512اى ةةح اكب ةةر م ةةن القيم ةةة الج الي ةةة.البالب ةةة ( )0,517ننة ة نسةةبة خطة ة

≤0,01م ا رجة حرية ()549

 ن ة ج اجةةا ارتبةةاط معنةةا بةةين المكةةان السةةمين اكةةي مةةن القةةاة احن جاريةةة لمةةذرانين (رمةةح ك ةرة طبيةةة  1كبةةج مةةنالالةاه)م التةاازن (الالةةاه نمةى لة ج ااحة ة)م التاافة (رمةح القةةه الكةرة)م (الة ااير المرلمةةة)م المرانةة(ثنح الجةةذع

لتماج ااةس ي)م الراالة(جر متعرج  )3×9اذلك حن القيج المحتسةبة الةي مةن القيمةة الج اليةة البالبةة ()0,517

نن نسبة خط ≤0,01م ا رجة حرية (.)549

 -إن احرتباط الطر

بين المكان السمين االسرنة احنتقالية (ركض 20ج) ىنا ح يعنح الةتخزج احيجةابح اذلةك حن

خلالةةية ليةةاس السةةرنة احنتقاليةةة ي ة تح مةةن نقلةةان الةةزمن فكممةةا لةةي الةةزمن كةةان مفضةةي لةةذلك فةةح حالةةة ىةةذا
احرتباط معناه زيا ة المكةان السةمين يقابميةا الزيةا ة فةح الةزمن اىةذا ممةر سةمبحم نمةى نكةس احرتبةاط العكسةح مةا

الاثب الطايي من الالاه االذ يمثي القاة احن جارية لمرجمين فكممةا از المكةان السةمين لمةت مسةافة الاثةب ايةرى
الباحةةث من ذلةةك يعةةا إلةةى طبيعةةة المكةةان السةةمين إذ يتميةةز بتخمةةه نمةةا العظةةاج االعضةةخت (حسةةانين ا ارغةةبم

5771م  )304اىذا يعنح التخمه فح الجياز الحركح اةمةر الةذ يةؤثر سةمبا نمةى الحركةة ااحنجةازم فضةخ نةن
ذلك فإن المكان السمين يبمب نميو الترىي اتراكج الاحاج االتح يكان إنتاج الطالة فييةا لة رم الة مثبتةت بعةض
البحاث اجا ارتباط نكسح بين نسبة الاحاج فح الجسج ااختبارات الميالة الحركية(حسانينم 3002م .)75

 اجا ارتباط طةر معنةا بةين المكةان العضةمح اكةي مةن القةاة احن جاريةة لمةذرانين (رمةح كةرة طبيةة  1كبةج مةنالالةةاه) اتاافة العةةين االةةذراع (رمةةح القةةه الكةرة)م إذ بمبةةت ليمتةةا معامةةي احرتبةةاط المحسةةابة(0,592م )0,337
نمى التاالح اىما اكبر من القيمة الج الية البالبة ( )0,517نن نسبة خط ≤0,01م ا رجة حرية (.)549

 اجةةا ارتبةةاط نكسةةح معنةةا بةةين المكةةان العضةةمح اتاافة العةةين االرجةةي (ال ة ااير المرلمةةة)م إذ بمبةةت لةةيج معامةةياحرتباط المحسةابة( )-0,515اىةح اكبةر مةن القيمةة الج اليةة البالبةة ( )0,517ننة نسةبة خطة ≤0,01م ا رجةة
حرية (.)549
 نة ة ة ج اج ة ةةا ارتب ة ةةاط معن ة ةةا ب ة ةةين المك ة ةةان العض ة ةةمح اك ة ةةي م ة ةةن الق ة ةةاة احن جاري ة ةةة لمرجمين(الاث ة ةةب الطاي ة ةةي م ة ةةنالثبات)االسةةرنة احنتقاليةةة (20ج)االت ةاازن (الالةةاه نمةةى ل ة ج ااح ة ة) الراةةالة (جةةر متعةةرج)3×9اذلةةك حن القةةيج
المحتسبة الي من القيمة الج الية البالبة( )0,517نن نسبة خط ≤0,01م ا رجة حرية ()549
من خةخي مةا تقة ج مةن نتةايج خلةت المكةان العضةمح نجة ه لة حقة اكبةر نة مةن احرتباطةات المعنايةةم إح
إنيةةا ب ة مر الباحةةث غي ةةر ماةةجعة لياسةةا لع ة احرتباط ةةات المعنايةةة لممكةةانين اآلخ ةرين .الة ة اج ة نا احرتبةةاط المعن ةةا
الطر بين المكان العضمح اكي من القاة احن جارية لمذرانين اتااف العين االذراعم فيمةا كةان احرتبةاط لتاافة العةين
االرجي نكسح اىذا ح يختمه اييا نن احرتباط الساب اذلك حن خلالية احختبار ىا اة اء اللةحي ب لةي زمةن
ممكةةنم اىةةذا امةةر طبيعةةح لكةةان المكةةان العضةةمح يمثةةي  ...ال رجةةة التةةح تسةةا فييةةا العظةةاج االعضةةخت اىةةح العخمةةة
الممية ةزة لي ةةذا الن ةةاع ااس ةةتقامة القام ةةة ال ةةاة البني ةةة (حس ةةانينم 5771م )410م إذ إن الطال ةةب ية ة رك تمام ةةا مىمي ةةة ت ةةافر
المتطمبةةات اةساسةةية التةةح مةةن ا ة نيا من تةةافر مقامةةات اة اء الجي ة لةةذلك يسةةعى لمبحةةث ننيةةام امةةن ىةةذه المتطمبةةات
البناء الجسمح المتمثي بالنمط الجسمح المخيج ل عاليتو االميالة الب نية ااة اء الميار .

 اجا ارتباط نكسح معنةا بةين المكةان النحيةه االتاافة لمعةين االةذراع (رمةح القةه الكةرة)م إذ بمبةت لةيج معامةياحرتباط المحسةابة ( )-0,331اىةح اكبةر مةن القيمةة الج اليةة البالبةة ( )0,517ننة نسةبة خطة ≤0,01م ا رجةة
حرية (.)549
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 ن ة ج اجةةا ارتبةةاط معنةةا بةةين المكةةان النحيةةه االقةةاة احن جاريةةة لمةةرجمين (الاثةةب الطايةةي مةةن الالةةاه) االسةةرنةاحنتقاليةةة ()20ج االقةةاة احن جاريةةة لمةةذرانين (رمةةح ك ةرة طبيةةة  1كبةةج مةةن الالةةاه)م الت ةاازن (الالةةاه نمةةى ل ة ج
ااح ة ة)م اتااف ة العةةين االرجةةيم (ال ة ااير المرلمةةة)م المرانةةة( ثنةةح الجةةذع لجمةةاج ااةس ة ي)م الراةةالة (جةةر متعةةرج

 )3×9اذلك حن القيج المحتسبة الي مةن القيمةة الجاليةة البالبةة ( )0,517ننة نسةبة خطة ≤0,01م ا رجةة حريةة

( .) 549بخل ةةاص احرتب ةةاط المعن ةةا الاحية ة لممك ةةان النحي ةةه ف ةةإن ال ارس ةةات تا ةةير إل ةةى من ملة ةحاب المك ةةان
النحيةةه يتميةةزان بالسةةرنة فةةح اة اء الحركةةح اال لةةة فةةح الحركةةاتم اىةةذا ب ة مر الباحةةث مةةا يبةةرر احرتبةةاط بتااف ة

العين االذراع االذ بطبيعة الحاي يحتاج إلى ال لة فح اة اء ما سرنة احلتقاط لمكرة.
جدول رقم()7

يبين نسب مساهمة مكونات النمط الجسمي في مكونات المياقة الحركية
المخغٍزاث

المكوناث

الىثب
الطى ل مه
الىقىف

السميه
العضىي
الىييف
السميه
العضىي
الىييف
السميه
العضىي
الىييف
السميه
العضىي
الىييف
السميه
العضىي
الىييف

السزدت 3.م
رمي كزة
طبيت  5كغم
مه الىقىف
التىاسن
الىقىف دىت
ق م واح ة
رمي ولقف
الكزة
ال وائز
المزقمت
ثىي الجذع
لألمام
واألسفل
الزشاقت
جزي متعزج
2*5

السميه
العضىي
الىييف
السميه
العضىي
الىييف
السميه
العضىي
الىييف

الثابج
2223
4.94.
..419
2..61
13.61
7
62.5
.266
.2.1

المعامل
-.2.32
-.2.1.
.2.24
.2161
-.2...
.2.2.
-.2125
.21.5
-.2199
.2339
.2.5.
.2.3.
.2.92
.2359
-.25.3
.2162
-.22.2
.2.69
.2324
.2.1.
-.25.3
.2.64
.2.14
.2169

درجت
الحزٌت

قٍمت (ف)
المحسوبت

قٍمت (ف)
الجذولٍت

نسب
معامل االرحباط
المساهمت
المخعذد

146-3

12.3

223.

.2191

.2.3

146-3

*2296

223.

.224

.2.5

146-3

*224.

223.

.222

.2.4

146-3

.2311

223.

.2..

.2..6

146-3

146-3

*329.

2212

223.

223.

.2262

.22.4

.2..

.2.4

146-3

1234

223.

.2164

.2.2

146-3

1256

223.

.21..

.2.3

* معنا نن نسبة خط ≤0,01
مةةن خةةخي مةةا تق ة ج مةةن لةةيج (ه) المعنايةةة يمكةةن من نحلةةي نمةةى ن ة مةةن المعةةا حت التنبؤيةةة كانيةةا تمثةةي

نسةةب مسةةاىمة معنايةةةم إذ نجة إن منمةةى نسةةبة مسةةاىمة مثمةةت( ) 0.09اىةةح معا لةةة خالةةة بمسةةاىمة مكانةةات الةةنمط
الجسةةمح فةةح رمةةح القةةه الك ةرة االةةذ يمثةةي تااف ة الةةذراع مةةا العةةينم تمتيةةا معا لةةة خالةةة بمسةةاىمة مكانةةات الةةنمط
الجسةةمح فةةح الجسةةمح فةةح اختبةةار ركةةض 20ج االةةذ يمثةةي السةةرنة احنتقاليةةةم تمتيةةا معا لةةة خالةةة بمسةةاىمة مكانةةات
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النمط الجسمح فح اختبار رمح الكرة الطبية  1كبج من الالاه االذ يمثي القاة احن جاريةة لمةذرانينم فيمةا كانةت بقيةة
المعا حت غير معناية لكان ليج ه المحتسبة الي من الج الة اىذه المعا حت ىح:
 تاافة ة ة ال ة ةةذراع م ة ةةا الع ة ةةين ×0,073 50,159المك ة ةةان الس ة ةةمين ×0,217المك ة ةةان العض ة ةةمح ()-0,102×المكان النحيه.

 الس ةةرنة احنتقالي ةةة= × 0,515 4,749المك ةةان الس ةةمين (×)-0,099المك ةةان العض ةةمح (× )0,039المك ةةانالنحيه.

 القةاة احن جاريةةة لمةذرانين= ×)-0.531( 9.547المكةةان السةمين (× )0.591المكةةان العضةةمح (0ا)577×المكان النحيه.
 -2االستنتاجات والتوصيات
 0-2االستنتاجات
 تج التالي إلى التح ي الكمح لمكانات النمط الجسةمح لمطةخب باةكي نةاج االةذ مثةي العضةمح المتةاازن اافة
المراحي ال راسية االذ سا نميو المكان العضمح.

 اجةةا فةةرا فةةح تك ة اررات اةنمةةاط الجسةةمية تمثمةةت بسةةيا ة الةةنمط العضةةمح المت ةاازن ااختخفةةو نةةن بقيةةة اةنمةةاط
االتح ترتبت كما ي تح( :العضمح النحيهم االسمين العضمحم النحيه العضمح).

 اجا نخلة تؤار انخ اض القاة احن جارية لمرجمين االسرنة احنتقالية ما ارت اع المكان السمين.
 ح تاجة ة مؤاة ةرات نم ةةى العخل ةةة ب ةةين الق ةةاة احن جاري ةةة لم ةةذرانين االتاافة ة االتة ةاازن االمران ةةة االرا ةةالة االمك ةةان
السمين.

 اجةةا نخلةةة تؤاةةر ارت ةةاع القةةاة احن جاريةةة لمةةذرانين االتاافة بةةين الةةذراع االعةةين االتاافة بةةين الرجةةي االعةةين مةةا
ارت اع المكان العضمح.

 ح تاج ة مؤا ةرات نمةةى العخلةةة بةةين القةةاة احن جاريةةة االسةةرنة احنتقاليةةة االت ةاازن االمرانةةة االراةةالة مةةا المكةةان
العضمح.

 اجا نخلة تؤار ارت اع مستاى التااف بين الرجي االعين ما ارت اع المكان النحيه.
 ح تاج ة مؤا ةرات نمةةى العخلةةة احن جاريةةة لمةةرجمين االقةةاة احن جاريةةة لمةةذرانين االسةةرنة احنتقاليةةة االتااف ة بةةين
الذراع االعين االتاازن االمرانة االراالة ما المكان النحيه.

 ممكةةن التالةةي إلةةى ثةةخث معةةا حت تنبةةؤ معنايةةة تمثةةي تاافة الةةذراع االعةةين االسةةرنة احنتقاليةةة االقةةاة احن جاريةةة
لمذرانين.

 9-2التوصيات

 احستراةةا بالتح ي ة الكمةةح الةةذ تالةةمت إليةةو ىةةذه ال ارسةةة فةةح الحكةةج نمةةى اةنمةةاط الجسةةمية لمطةةخب حاض ة ار
امستقبخ.

 اةخةةذ بنظةةر احنتبةةار طبيعةةة العخلةةة بةةين مكانةةات الةةنمط الجسةةمح اننالةةر الميالةةة الحركيةةة مةةن خةةخي تعزيةةز
المك ةةان العض ةةمح النحي ةةهم اتاني ةةة الط ةةخب ح ةةاي س ةةمبيات احرت ةةاع ب ةةالمكان الس ةةمين نم ةةى حس ةةاب التحل ةةيي

ال راسح العممح.
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 إج ةراء ارسةةات مخةةرى تتنةةااي العخلةةة لمةةنمط الجسةةمح بةةبعض مكانةةات الميالةةة الاةةاممة كالميالةةة الب نيةةة التةةح ليةةا
نخلة ما اة اء االتحليي ال راسح لمماا العممية.

المصادر

 .0ابا حطب م فؤا ااخران ( : )5794معجج نمج الن س االتربية مط5مالمطابا احميرية م القاىرة.

 .9محم بنح نطام ازيا محم مربيمح ( )5777راسة نخلة النمط الجسمح بمستاى اة اء الميةار لة ى نااةية
الجمباز فح اةر ن.

 .0مسةةحم ما ي ة نا ياةةا ()3000ج اةنمةةاط الجسةةمية السةةاي ة ل ة ى حنبةةح ن ة مةةن المنتخبةةات الاطنيةةة العراليةةة
انخلتيا بالسمات الاخليةم مطراحة كتاراه غير مناارةم كمية التربية جامعة المالي.

 .4برىجم نب المنعج اابراىيجم ىااج ( :)5799ليي احنماط االماال ات الجسميةم ار المسيرةم نمان.

 .2التكريتحم ا يا ياسين انمحم ياسةين طةو محمة ( :)5791اثنة ا البة نح لمنسةاءم م يريةة ار الكتةب لمطبانةة
االنارم جامعة المالي.

 .6حسانينممحم لبحح( :)5791نماذج الك اية الب نية مط5م ار ال كر العربح م القاىرة.

 .7حسانينم محم لبحح ( :)5771منماط مجساج مبطاي الرياضة من الجنسينم ار ال كر العربحم القاىرة.

 .8حسانينم محم لبحح ( )5771القياس االتقايج فح التربية الب نيةة االرياضةيةم ج3م ط2م ار ال كةر العربةحم
القاىرة.

 .9حس ةةانينم محمة ة ل ةةبحح ( :)3002القي ةةاس االتق ةةايج ف ةةح التربي ةةة الب ني ةةة االرياض ةةة ط1م ار ال ك ةةر العرب ةةحم
القاىرة.

 .00حسةةانينم محم ة لةةبححم ا ارغةةبم محم ة نب ة السةةخج ( )5771الق ةااج السةةميج لمجميةةام ار ال كةةر العربةةح فةةح
القاىرة.

 .00الحك ةةيجم نم ةةح س ةةماج ( )3004احختب ةةارات االقي ةةاس ااةحل ةةاء ف ةةح المج ةةاي الرياض ةةح مط ةةابا التعمةةيج الع ةةالحم
بب ا .

 .09حسةةين م لاسةةج حسةةن (: )5779انمةةج التة ريب الرياضةةح فةةح احنمةةار المختم ةةةا م ار ال كةةر لمطبانةةة االناةةر
االتازيا م نمان م احر ن .
 .00خاطرم محم محم االبيكم نمح فيمح ( )5794القياس فح المجاي الرياضحم ط2م ار المعاره بملرم
القاىرة.

 .04الخالحم ممين منار اراتب مسامة كامي ( :)5793التربية الحركيةم ار ال كر العربحم القاىرة.

 .02ارتةةبم اسةةامة كامةةي ( :)5777النمةةا الحركةةح م ة خي لمنمةةا المتكامةةي لمط ةةي االم ارى ة م ار ال كةةر العربةةح م
القاىرة.

 .06زىران م حام نب السخج ( :)5771نمج ن س النما (الط الة االمراىقة)م ط1م نالج الكتب م القاىرة.

 .07اةةاكر م نبيةةي محمةةا ( :)3001نمةةج الحركةةة  -التطةةار االةةتعمج الحركةةح -حقةةاي ام ةةاىيج م ا ازرة التعمةةيج
العالح االبحث العممح م كمية التربية احساسيةم جامعة يالى.
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االمناط اجلسميت السائذة وقذرتها على املساهمت والتنبؤ يف .........................

 .08الظاىرم اياب محم حسن ( )3009بناء بطاريتح الميالة الحركية االمؤارات الجسةمية لمتخميةذ بطيةح الةتعمج.
مطراحة كتاراه غير مناارةمكمية التربية الرياضية مجامعة المالي.

 .09نبة ة الجب ةةار م ل ةةيس ن ةةاجح ابسطايس ةةح م احمة ة بسطايس ةةح ( :)5799احختب ةةارات امب ةةا ئ اححل ةةاء ف ةةح
المجاي الرياضح م مطبعة التعميج العالح م بب ا .

 .90نب الحمي م كماي احسانينم محم لبحح ( )5779الميالة الب نية امكاناتيا النظرية -اةنة ا البة نح-طةر
القياسم ط2م ار ال كر العربحم القاىرة.

 .90نةةخا م محم ة حسةةن ارض ةاان م محم ة نلةةر ال ة ين ( :)5792اختبةةارات اح اء الحركةةح م ط5م ار ال كةةر
العربح م القاىرة

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

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

جامعة المالي.

 .94المنة حا م لاسةةج حسةةن ااخةران ( :)5797احختبةةارات االقيةةاس االتقةةايج فةةح التربيةةة الرياضةةية م مطةةابا التعمةةيج

العالح م المالي.
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