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 ( 2192  آب 01......... القبول  2192 حزيران 91)االستالم  

 امللخص
سنة( واشتممت عينة البحث عمى  41-41هدف البحث الى التعرف عمى القياسات الجسمية لممالكمين الناشئين بأعمار) 

( سنة وقد تم 41-41بالمالكمة بأعمار) (العبا يمثمون العبي المنتخبات الوطنية وبعض العبي منتخبات المحافظات  27)
( قياسا جسميا فضال الى قياس الوزن و تم استخدام أسموب التحميل العاممي  وتوصل الباحثان الى تحميل 41تطبيق) 

المصفوفة االرتباطية لممتغيرات الجسمية بعد  تدويرها تدويرا مائال , وفي ضوء شروط العامل  تم قبول العامل األول و 
اذ تم تفسيرها تفسيرا واضحا وسميت العوامل) بعامل الطول ( بالنسبة لمعامل األول و) بعامل طول الطرف  الثاني

 السفمي(بالنسبة الى العامل الثاني

العامل األول :ويشمل عمى )محيطات الجسم( محيط العضد منقبض, محيط العضد منبسط, محيط الساعد, محيط الفخذ,  - 
 محيط الصدر, محيط سمانة الساق, الطول, محيط قبضة اليد.محيط الوسط, طول الجذع, 

العامل  الثاني : ويشمل عمى ) االطوال( طول الطرف السفمي ,الطول,  طول الذراع , محيط قبضة اليد, محيط سمانة  - 
 الساق, محيط الرأس, محيط الوسط, محيط الصدر.

 وأوصى الباحثان بمايأتي 
  المستخمصة في اختيار المالكمين لمناشئين.استخدام القياسات الجسمية 

 . تطبيق الدراسة عمى فئات عمرية  أخرى ولكال الجنسين 

 المهارية والفسيولوجية  والعقمية الختيار المالكمين الناشئين إجراء بحوث تتعمق بالنواحي البدنية و 

 المالكمين الناشئين بأعمار  -القياسات الجسمية  الكممات المفتاحية:
Anthropometric measurements of young boxerswhose ages are between 14 – 16 

years 

Assist. Pro. Dr. Mahmood Shukr Saleh    Mahmood Hashim Alhyaly 

This research aims to identifying the anthropometric measurements of young boxers 

aging between 14 – 16 years. The research sample consisted of (72) players representing 

national teams and some others from different provinces aging between 14 – 16 . 13 

anthropometric measurements have been applied on these players in addition to weight 

measurement by using the method of factor analysis. The researcher concluded the analysis of 

the correlation matrix of anthropometric variable after oblique rotation. In the light of the 

terms of this factor, the first and the second factors has been accepted and explained clearly. 

These factors labeled (length factor) as for the first one and (the length of the lower body part 

factor) as for the second one. 

The first factor (Body circumference) : upper arm contracted circumference, upper 

arm circumference, wrist circumference, thigh circumference, west circumference, length 

trunk, chest circumference, calf  circumference, body length and fist circumference. 

  2190 –( 62) –العدد  –( 91) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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The second factor (lengthes): lower body length, body length, hand length, fist 

circumference, calf circumference, head circumference, west circumference and, chest 

circumference 

The researchers recommended the following: 

 The use of extracted anthropometric measurements in the selection of the young boxers. 

 to apply the research once more on various other ages and for both genders. 

 To conduct researches concerning the physical skillful, anatomical and mental sides to 

choose the young boxers. 

16  –ents of Young Boxerswhose Ages are Between 14 Anthropometric Measurem Keywords:

Years 

 

 البحث أهميةو المقدمة 
الرياضية تتحدد وفقا لمالئمة  لألنشطةن لياقة الفرد وذلك أل ,ال الرياضيجفي الم ميماالقياسات الجسمية دورا  ؤديت

 المماسفي اختيار نوع النشاط الرياضي  كبيراالمطموب كما وان لمقياسات الجسمية دورا  لالعم دا ألتركيب جسمو 
 واألساسية األولىالخصائص الجسمية الخطوة  تعداذ  لألفرادوتوجيو عممية التدريب بما يتفق مع الفروق الفردية 

 ( 491, 4891, وآخرونالعال  أبولتحقيق المستويات العالية.) 
صفات الجسمية مثل الطول والوزن وبين المستوى الرياضية وجود عالقة واضحة بين الموا األنشطةكثيرا من ال اثبت

 (97,  4897, البيكو  خاطرالرياضي الذي يحققو الفرد.)
عمرية الوزن والطول مثال في المراحل ال الىرف عالت كبيرة في تقويم نمو الفرد ف أىميةتعد القياسات الجسمية ذات 

. فضال عن ان كل نشاط رياضي يتميز عن األفراداحد المؤشرات التي تعبر عن حالة النمو عند  عدالمختمفة ي
ىذا النوع من النشاط بصورة  لمممارسةتوافر قدرات وصفات معينة لمرياضي تؤىمو  اذمن  األخرىالرياضة  األنشطة
 (401, 4878ىذه الصفات ) حسانين,  أىمالتكوين الجسماني من  لذا يعد أفضل
 أعمىالى  بالالعبينل و الدعامات الواجب توافرىا لموص كأحدلمناسبة ا األجسامبما كان توفر  ىميةاألمن  أصبحلقد 

. فعمى المدرب ان اي جسم منلن يستطيع ان يعد بطال فانو المستويات الرياضية الممكنة ميما بمغت مقدرتو الفنية 
 (.11, 4897يختار خامة مبشرة قبل محاولة التدريب.)حسانين , 

رياضة المالكمة من الرياضات التي تتميز بالديناميكية المتغيرة تبعا لمواقف المعب المختمفة والتي تشمل حركات  وتعد
 لكيىجومية ودفاعية وىجومية مضادة لذا فانيا تحتاج الى مواصفات جسمية خاصة في األفراد الممارسين ليا 

 .يستطيعون من إتقان الميارات والتقدم والفوز في المباريات
 محددة طبقا لممراحل أوزاني فالذي يحتم ممارستيا كمة تخضع لمقانون الدولي لمعبة, ومن المعروف ان رياضة المال

وخصائصو البدنية يمكن  ومقاييسوالمختمفة وذلك إلتاحة الفرصة المتكافئة بين الالعبين لذا فان وزن الجسم  العمرية
 (411, 4881.) محمود , دا األان تؤثر في طريقة 

ع اختيار المالكم الناشئ يعد من أىم المواصفات التي يجب ان ييتم ويفكر فيو العاممون في مجال و ان موض
 األفضلالمالكمة, اذ ليس من المعقول ان نطمب من رياضيين عامة ومن المالكمين خاصة ان يقدموا لنا المستوى 

تنفيذ كيفية اختيار  لبساطةاذ ان  العممية المناسبة.دون ان تقدم ليم أفضل اإلمكانات المساعدة والنواحي من دائما 
 والالعب والحكم.  واإلداريجيدة لممدرب  أداةالعممية لذلك تعتبر  األساليب الىمن الناحية العممية والتعرف الناشئ 

 (.14, 4891) التكريتي , 
, ولوصول الالعب الناشئ الى األخرىمتطمبات ومواصفات معينة قد ال تتطمبيا الرياضات ان لرياضة المالكمة 

  معبةعند انتقا  الالعبين لممارسة البالنواحي الجسمية االىتمام  وعميو يجبالمستويات  أعمى
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 مشكمة البحث 4-7
تباع األساليب  يعتبر التقدم في اي نشاط من األنشطة ومنيا األنشطة الرياضية عمى اكتشاف النظريات العممية وا 

العممية عند تطبيقيا في مختمف النواحي المحيطة بعممية التدريب الرياضي والتي تتضمن العديد من المحاور ويأتي 
الباحثانين الى لذا اتجو الكثير من  ,ييا العممية التدريبيةفي مقدمتيا الالعب كأىم العناصر واإلمكانيات التي تبنى عم

المصادر العممية  أكدتوومنيا الجسمانية, وىذا ما  يذه الفعالية لالرتقا  بمختمف الجوانبحث المشكالت الخاصة بب
 ة.لمميارات في المالكم والناتج الحركيالقياسات الجسمية لتحقيق الترابط بين الجيد المبذول  أىميةالى 

اذ تعتمد المالكمة عمى متغيرات الطول الكمي وطول الذراعين اذ يجب ان يؤخذ ذلك بنظر االعتبار في مجال اختيار 
والبحوث من خالل اطالعو عمى المراجع العممية  الباحثاناألمثل, وقد الحظ  دا الالعب بغية الوصول الى األ

 فضال عن عدملمتغيرات التي تعد أساسا لالختيار واالنتقا  ناول والدراسات في البيئة العراقية انو ال يوجد اىتمام بت
 االىتمام بالمواصفات الجسمية لممالكمين.

جسمية الاسات يمقلمن خالل الدراسة التوصل لنتائج موضوعية ودقيقة  الباحثان يأملمن ىنا جا ت مشكمة البحث اذ 
 ناشئين الممارسين لممالكمة.ال عند اختيار الالعبين

 هدف البحث 4-1
 سنة(  41-41) بأعمارالقياسات الجسمية لممالكمين الناشئين  الىالتعرف  -

 مجاالت البحث 4-1
  بأعمار البشري : العبوا المنتخب الوطني العراقي لمناشئين وبعض منتخبات المحافظات بالمالكمة المجال 4-1-4
  سنة(  41-41) 
 منتدى الموصل, نادي دىوك( الثورة,قاعات) الجادرية, نادي : المجال المكاني 4-1-7
 41/1/7147ولغاية  7/1من  ابتداء : المجال الزماني 4-1-1
 
 النظرية والدراسات المشابهةدراسات ال
 الدراسات النظرية 4 -7
 القياسات الجسمية: 7-4-4

األنثروبو( كممة يونانية تتكون من شقين , الشق األول ) (Anthropology)أن مصطمح األنثروبولوجي 
Anthropos  )ومعناىا اإلنسان, أما الشق الثاني )لوجيLogy  لوجي, ومعناىا العمم, ومن ىنا نشأت كممة األنثروبو

تعد القياسات الجسمية من العوامل الميمة لممارسة األنشطة الرياضية ( و 41, 4891,  القباري أي عمم اإلنسان )
الحركات المختمفة وتعرف بأنيا " فرع من فروع األنثروبولوجيا الطبيعية يبحث في  أدا إذ تساعد تمك القياسات في 

ن القياسات الجسمية 11, 4897, لبشري وأبعاده المختمفة )حسانين قياس الجسم ا  ( وا 
جناس ) األنثروبومترية ( لجسم اإلنسان تمثل مكانًا ميمًا في المجاالت العممية المختمفة لمتعرف عمى الفرق بين األ

ن تمك القياسات تمدنا بأسس معينة ستستعمل في المقارنة بين األ الرياضي لألفراد  دا البشرية وتأثير البيئات فييا , وا 
" , فكل نوع من األنشطة الرياضية يحتاج إلى مواصفات جسمية خاصة بيا فمن أجل الوصول إلى المستويات 

( , فالقياسات الجسمية  7, 1001 الرياضي الممارس )الجنابي,العالية ال بد أن يكون الجسم مناسب لنوع النشاط 
الفروق الفردية بينيما من خالل معرفة الوزن والطول في المراحل  التعرف الىكبيرة في تقويم نمو الفرد و  أىميةذات 

ذات الجسمية لمفرد عالقات عالية بالعديد من المجاالت الحيوية فالنمو الجسماني لو لمالمختمفة " كما أن  العمرية
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عالقة بالصحة والتوافق االجتماعي وكما أن لو عالقة بالتحصيل والذكا  وكذلك ىناك عالقة بين النمو الجسمي 
 (11, 1001 والنمو العضمي لألطفال السويون جسميًا  .)الحكيم ,

 الجسمية في المجال الرياضي: القياسات أهمية7-4-7
تعد القياسات الجسمية مؤىالت خاصة لدى الالعب والتي ليا عالقة كبيرة بالتطور في مختمف األلعاب 

أي نشاط رياضي ألن الالعبين يؤدون الحركات الرياضية  أدا واضحة عند  أىميةالرياضية إذ أن لمقياسات الجسمية 
ومما ال شك فيو أن "  دا عب إلى آخر مما يؤدي ذلك إلى اختالف مستوى األبأجساميم المختمفة في قياساتيا من ال

 الممارس دا الحركات الرياضية تعتمد عمى مالئمة القياسات الجسمية لالعب لمقيام بمتطمبات ذلك األ أدا القدرة عمى 

 اذخاصة,  أىمية( ذات ويشير بوشارد وآخرون إلى أن القياسات الجسمية )االنثروبومترية (.414, 4884حموده,)
ت القياسات االنثروبومترية مكانة الحركي السميم لمميارات, لذا احتم دا أن توفرىا يعطي فرصة أكبر الستيعاب األ

                                          في المجاالت الرياضية المختمفة.   ميمة
(Bouchard & etal, 1993) 

معرفة القياسات البدنية واالنثروبومترية ودراستيا لدى الالعبين, ذلك أن لكل  أىمية (4898بين )نيكتيوك,وي
نشاط رياضي متطمبات بدنية خاصة بو تميزه عن غيره من األنشطة األخرى, وتنعكس ىذه المتطمبات عمى الصفات 

                                                       (Nikituk, 1989) فرىا فيمن يمارس ىذا النشاط.االواجب تو 
وقد أثبتت الدراسات أن ىنالك أرتباط لممقاييس الجسمية بالعديد من القدرات الحركية والتفوق في األنشطة   

بعض البحوث أن ىنالك عالقة طردية بين قوة القبضة والطول والوزن , كما أثبت كيورتن ان  وتشيرالمختمفة 
اقرانيم العاديين في العديد من المقاييس الجسمية كطول الجذع وعرض  الرياضيين في بعض األلعاب يتميزون عن

ية خاصة ان لكل فعالية رياضية معينة تتطمب مواصفات جسماذ ( 11, 4897 نين,االكتفين وضيق الحوض . )حس
 (18, 4897الناشئ.)حسن , يجب مراعاتيا عند اختيار الالعب 

الطول والوزن يعد من أىم العوامل التي تساعد الناشئين عمى  اذ( الى ان بنا  الجسم من 4878ويشير ) عالوي 
 (9794878)عالوي ,الوصول الى المستويات العالية.

أن التكوين الجسمي ووزن الجسم وطولو من أىم العوامل التي تحدد الميارة الرياضية  كما ( 4874, مورين) ويؤكد
 ( (Moren,1971 ,50 .يتأسس عمييا لموصول إلى المستويات الرياضية العالية

لكي يكون الناشى  صالحًا لممارسة الفعالية الرياضية البد من توافر ( Massنقاًل عن ماس )( Kaneويؤكد كين )
 (.(Kane J. 1975 p. 79المتطمبات الجسمية والوظيفية والنفسية 

باألنشطة المختمفة"  ويشير عمي سموم جواد " الى ان القياسات الجسمية ترتبط بالقدرات الحركية والتفوق
 (11 ,1001)جواد,

من ىنا نستطيع القول بأن لمقياسات الجسمية ليا دور فعال في عممية اختيار الناشئين مما يستدعي االىتمام بيا عند 
 انتقا  الالعبين لممارسة الفعالية الرياضية من خالل المواصفات الجسمية المناسبة.

 القياسات الجسمية في المالكمة أهمية 1 -7-4 
حدة االمالكمة و  لعبةو  .األخرىالرياضية  األلعابرياضية مواصفات جسمية معينة تميزىا عن غيرىا من  لعبةان لكل 
الطول الكمي الذي يساعد  اذالتي ليا مواصفات جسمية مميزة البد من توافرىا في ممارسييا من  اللعابمن ىذه ا

المختمفة فضال  األوزانالالعب لموصول الى المنافس ويستطيع بذلك من سرعة الوصول والسيطرة عمى المنافس في 
 أدا عن طول الذراع كعامل ميم في الوصول الى اليدف وتحقيق الفوز في المباريات وكبر كف اليد يساعد في 

 (8994881)محمود,د والحذف.الدفاعات مثل الص أنواعالمكمات وبعض 
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يم في الوصول بالالعب الى مفعالية يسفان االنسجام بين المواصفات الجسمية والمتطمبات البدنية والميارية ل من ثمو 
فعالية خصوصية معينة في نوع القياسات الجسمية المطموبة التي البد من  لكلاذ ان  اعمى المستويات الرياضية,

من توجيو الالعبين مبكرا الى نوع الرياضة حتى يستطيع الفوز والوصول  يتمكن مدربينامن يمارسيا حتى  توافرىا في
 (16,  1001)حسانين ,  الى المستويات العالية

 الدراسات المشابهة -7
سماعيلداؤود  ثائرسممان,دراسة ) - المواصفات الجسمية النسبية لالعبي الريشة (7114), ندى نبهان وا 

 (ة(يالطائرة الناشئين )دراسة عامم
 هدف البحث الى

 المواصفات الجسمية النسبية لالعبي الريشة الطائرة لمناشئين التعرف الى -
 وتحديد مجموعة من القياسات الجسمية النسبية المختصة لالعب الريشة الطائرة لمناشئين.وضع  -

 بأعمار 1008,  1009( ناديا مشاركا في الموسم الرياضي 46( العبا يمثمون )60واشتممت عينة البحث عمى )
 قياس الوزن  فضال عمىجسميا ( قياسا 44تطبيق)تم سنة( وقد  41 -41)

 الى الباحثانتوصل 
تم  اذول والخامس مائال , وفي ضو  شروط العامل ثم قبول العامل األ تدويرا اىعوامل تم تدوير  خمسةوجود  -

 تفسيرىا تفسيرا واضحا وسميت العوامل) بعامل طول الطرف العموي النسبي( بالنسبة لمعامل األول و 
 ) بعامل التكوين الجسمي الطولي النسبي بالنسبة لمعامل الخامس(

 :يأتيالقياسات الجسمية النسبية المشتقة لغرض تمثيميا فكانت كما  أفضلرشحت  -
 /, عرض الكتفطول الذراع +  طوال الساعد /طول العضد+  طول الجذع /طول الذراع=  األولالعامل 

 الرجل + طول الساق/ طول الفخذ + طول الجذع/ الطول الكميطول  /طول الذراع = العامل الخامس
 :يأتي بما الباحثانواوصى 
 لمناشئين. استخدام القياسات الجسمية النسبية المستخمصة في اختيار العب الريشة الطائرة -
 ولكال الجنسين . أخرى عمريةالدراسة عمى مراحل تطبيق  بإعادة الباحثانيوصي  -
 الطائرة. الريشةبحوث تتعمق بالنواحي البدنية والميارية والفسيولوجية الختيار العب  إجرا  -

 البحث إجراءات -1
 البحث منهج 1-4

 البحث وطبيعة لمالئمتو المسح بطريقة الوصفي المنيج الباحثان استخدم
 البحث عينة 1-7 
 (محافظة آتمنتخب والعبوا لمناشئين العراقي  الوطني المنتخب العبوا وىم العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم

( 71( العبا تم اختيار )96وتكون مجتمع البحث عمى )  ) 41 – 41ة لألعمار) لممالكم وكركوك ودىوك( نينوى
( العبا يمثمون العبوا منتخبات المحافظة 11( العبا يمثمون العبوا المنتخب الوطني و)11العبا موزعين عمى )

 ( يبين ذلك4%( من مجتمع البحث والجدول )91971وبنسبة مئوية)
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 (4جدول )
 يبين مواصفات عينة البحث

 النسبة المئوية العينة متوسط العمر متوسط الوزن عينة البحث
 11.61 11 46.10 14 العبوا المنتخب الوطني لمناشئين

 منتخب المحافظات العبوا
 11.61 11 46.14 67 )موصل,دىوك,كركوك(

 91.70 71 46.11 68 المجموع
 البيانات جمع وسائل 1.1
 االستبيان 4. 1. 1

 القياسات الجسمية. 1. 1.1
وىي )الطول, طول الجذع, طول الذراع, طول الطرف السفمي, محيط العضد منقبض, محيط العضد منبسط,  

 محيط الصدر, محيط الراس, محيط قبضة اليد( محيط الساعد, محيط الفخذ, محيط سمانة الساق, محيط الوسط,
 طريقة اجرا  القياسات عمى عينة البحث 1. 1
 المستخدمة في البحثاالجيزة واالدوات  4. 1 .1

 جياز قياس الطول الكمي) الرستاميتر(. -
 جياز قياس األعراض )البمفوميتر(. -
 ( متر.1شريط قياس نسيجي بطول ) -
 ميزان طبي لقياس الوزن. -
 استمارة تسجيل فردية. -
 كامرة فديو. -

 اإلحصائية وسائلال 1-6 
 الحسابي الوسط •
 المعياري االنحراف •
 المنوال  •
 معامل األلتوا   •
 التحميل العاممي •
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 عرض ومناقشة النتائج-1
 الوصف األحصائي لمقياسات الجسمية لممالكمين1-4

 (7جدول)
 معامل االلتواء لمقياسات الجسمية لممالكمينلمعيارية و الحسابية واالنحرافات ا األوساطيبين 

وحدة  القياسات ت
االنحراف  الوسط الحسابي القياس

 معامل المنوال المعياري
 االلتواء

 0.26- 168 7.56429 165.9958 سم الطول 4
 1.11- 14 5.51737 47.9431 سم طول الجذع 7
 1.11- 24 4.85383 68.0444 سم طول الذراع 1
 1417 32 6.72354 89.8708 سم طول الطرف السفمي 1
 1.17 71 3.38942 26.0875 سم محيط العضد  منقبض 1
 1.11 77 2.77055 23.4847 سم محيط العضد منبسط 1
 1.11 77 2.60371 23.6889 سم محيط الساعد 2
 1.13- 14 5.16473 48.4819 سم محيط الفخذ 3
 1471- 11 2.27612 32.5236 سم محيط سمانة الساق 4
 1.11 13 5.54551 69.9944 سم محيط الوسط 41
 1.11- 31 7.38329 79.0778 سم محيط الصدر 44
 1.11 11 1.68422 53.8458 سم محيط الرأس 47
 1.14 71 1.54491 24.9542 سم محيط قبضة اليد 41
(الى 1000يشير )عالوي ورضوان, اذ( 4حظ أن جميع قيم معامل االلتوا  قد تراوحت بين )+_( نم1من الجدول ) 

ا أما أذا زادت   أو نقصت عن ذلك فأن ي(يدل عمى أنيا تتوزع توزيعا طبيع1-أن القيم التي تنحصر في حدود )+
 ( . 46491000)عالوي , ورضوان , معنى ذلك وجود عيب في األختبارات المستخدمة .

 الداخمة في الدراسة العاممية لممتغيراتامالت االرتباط خصائص مع1-7
 ألعامميى التحميل العمل قبل الدخول ال أولوياتان حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات قيد البحث ىي من 

 وىناك جممة خصائص يجب ان تتوفر في اي مصفوفة حتى تكون صالحة لمتحميل العاممي وىذه الخصائص ىي:
ضرورة ان تمثل المصفوفة االرتباطية معامالت ارتباط مستقيمة بين المتغيرات وعميو فان كون االنحراف  -4

 مستقيمةالمعياري اصغر من المتوسط يبرز كون العالقة خطية 
عدد من المعامالت الصفرية بين المتغيرات بمعنى ان توجد ارتباطات دالة بين بعض المتغيرات ضرورة وجود  -1

 .األخروارتباطات صفرية بين البعض 
 استخدام معامل االرتباط المناسب لممصفوفة التي ينبغي تحميميا. -1
الذي يتضمنو  المقياساالكبر والتباين غير  الغا  االثار الناتجة من عدم تجانس العينة حتى نتخمص من الضرر -1

 عدم تجانس العينة.
 يجب ان النقوم بقياس متغير ثم نقوم بقياس خاصية اخرى عمى ىذا المتغير نفسو لنعدىا متغيرا جديدا. -6
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من درجة في االختبار الواحد يؤدي الى االرتباط  أكثرضرورة استخدام مقاييس مستقمة لمقياس فاستخالص  -1
 المتغيرات التي يقيسيا. الزائف بين

 أقصىحدات( ومعامالت الثبات,اان تكون معامالت الخاليا القطرية في المصفوفة تعتمد عمى ) الو  -7
 (77 -18, 4890ارتباط.)فرج,
( لكي نستطيع ان نصل الى التحميل العاممي البد ان نقوم بخطوة حساب معامالت االرتباط 4898ويشير )المنسي,

ليذا  ارتباطيومصفوفة  إطارالنتائج التي نحصل عمييا في  توضع ومن ثموعية قيد البحث بين االختبارات الموض
 (109, 4898)المنسي, النوع من التحميل.
درجات االختبارات التي تم معاممتيا ادت حدوث ىذا االرتباط وبالتالي فانو يمكن ( الى" ان 4878ويشير ) حسانين, 

االختبارات الى معامالت االرتباط ثم العوامل ثم االنتيا   العاممي يتدرج من درجاتالقول ان الوصول الى التحميل 
 (109, 4878بالقدرات العامة المستخمصة") حسانين, 

التي جرى تنفيذىا قد تعرضت الى  القياسات الجسميةومن الجدير بالذكر ان الدرجات التي تم استخالصيا من 
يد وحدة القياس المستخدمة وذلك الن االختبارات تنوعت في قياساتيا من معالجات إحصائية كان اليدف منيا توح

قياس لمزمن الكمي او مجموع الدرجات  الكمي الى عدد التكرارات ولذلك كانت ىناك حاجة الى توحيد وحدة القياس 
( الى 4890) فرج,( وىو ما انطبق عمى المصفوفات الثالثة وفي ىذا يشير Zالمستخدمة باستخدام الدرجة المعيارية )

سوف نحصل عمى ميزتين أساسيتين  من ثمان من الضرورة توحيد أساس الدرجة بين المتغيرات  موضوع البحث و 
 ىما:
 المعيارية. سوف يصبحان متساويان في الطول بوحدات التقسيم واألفقيان المحورين الراسي  -4
دائريا  مي سوا  كان خطا بيضويا افي الشكل لتضميا الى مركز الشكل المحيط األصلتغير موضع نقطة  -1

 قد يحصمون عمى درجات معيارية سالبة. أفرادوالن عددا من  ليست صفرانتيجة الن ادنى الدرجات ىي 
 

 مصفوفة األرتباطات البينية لمقياسات الجسمية لممالكمين1-1
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 (1جدول)

 الجسمية لمقياسات البينيةمصفوفة االرتباطات يبين 

 (7-(ودرجة حرية )ن1411( عند مستوى معنوية ) 14717قيمة )ر( الجدولية )

 4 7 1 1 1 1 2 3 4 41 44 47 41 
4 1.000             
7 0.541 1.000            
1 0.631 0.236 1.000           
1 0.524 0.130- 0.364 1.000          
1 0.580 0.522 0.315 0.210 1.000         
1 0.486 0.459 0.311 0.171 0.878 1.000        
2 0.441 0.421 0.238 0.191 0.812 0.918 1.000       
3 0.634 0.506 0.331 0.283 0.746 0.662 0.608 1.000      
4 0.529 0.263 0.293 0.419 0.527 0.530 0.516 0.613 1.000     

41 0.608 0.556 0.475 0.353 0.758 0.692 0.631 0.730 0.541 1.000    
44 0.674 0.508 0.179 0.418 0.732 0.640 0.648 0.686 0.575 0.678 1.000   
47 0.403 0.189 0.286 0.300 0.371 0.351 0.414 0.245 0.410 0.476 0.425 1.000  
41 0.547 0.316 0.330 0.428 0.573 0.462 0.429 0.485 0.396 0.559 0.549 0.374 1.000 
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معامل ( 79  تحتوي عمى ) أنيا( يمكن مالحظة مصفوفة االرتباطات البينية نجد 1ومن الجدول )
 انو بوجود الخاليا القطرية لدينا  اذو  1( /4 –لم تحتسب فيو الخاليا القطرية ووفقا لمقانون ن)ن ارتباط 

 ( متغيرات1( معامل ارتباط موجب ولم يظير ارتباط في )71ارتباط, وقد ظير ) (84)
المؤثرة معامل االرتباط في بحث الظواىر المختمفة اال ان عدد المتغيرات والعوامل  أىميةوعمى الرغم من 

 (96, 4881في تكوين اي ظاىرة يجعل من الصعب تفسير ىذه المعامالت بكفاية وسيولة.) عذاب , 
 الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المتجمع لمعوامل 1-1

 (1جدول )
 لممالكمين الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المجتمع لعوامل القياسات الجسمية بيني

 التباين المتجمع نسبة التباين الجذور الكامنة العوامل
4 6.933 53.334 53.334 
7 1.503 11.564 64.898 
1 0.999 7.684 72.583 
1 0.773 5.945 78.528 
1 0.701 5.389 83.917 
1 0.616 4.740 88.658 
2 0.427 3.285 91.942 
3 0.348 2.679 94.621 
4 0.252 1.937 96.559 

41 0.176 1.355 97.914 
44 0.130 1.004 98.917 
47 0.083 0.637 99.554 
41 0.058 0.446 100.000 

ان الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين المتجمع تعد مفاىيم اساسية نسعى لتقدير قيميا االحصائية 
( بمغت 4حظ ان قيمة الجذر الكامن لمعامل )مالستخالص العوامل وىذه المفاىيم ترتبط ببعض, ون

( وقد بمغ مجموع قيم الجذور الكامنة لمعوامل 4.601( بمغ )1( في حين نجد ان العامل )1.811)
( من مجموع 11.989( فسرت ىذه العوامل ماقيمتو )9.111المقبولة والتي تزيد عن الواحد الصحيح )

 %(.400ة )( والذي يمثل نسب41.888قيم الجذور البالغة )
وان  أىمية أكثراما نسبة التباين فانيا تشير الى انو كمما كنا امام نسب مرتفعة كمما كنا امام عوامل 

( نجد ان نسبة التباين كانت 4العامل ففي العامل)  أىميةكانت التتوفر حتى االن معايير لتقدير 
 (.11.564( اصبح )1( في حين ان العامل )53.334)

( ثم يضاف الييا 53.334فيو يبدا بادنى رقم يحوزه العامل االول المتمثل في ) جمعاما التباين المت
حتى يصل الى اعمى قيمة  ا( وىكذ64.898قيمة نسبة التباين لمعامل الثاني ليصبح التباين المتجمع )

 %(. 400تشكل نسبة )
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كامنة عمى الواحد الصحيح وبشكل عام فان العوامل المقبولة ىي العوامل التي تساوي او تزيد جذورىا ال
 تجاوزت قيم جذورىا الكامنة الواحد الصحيح. عاممينان ىناك  نمحظ( 1وبالنظر الى الجدول )

 
 الحل األولي لمتحميل العاممي قبل التدوير 1-1

 (1جدول)
 مصفوفة العوامل قبل التدوير لمقياسات الجسمية لمكالكمين يبين

 العوامل القياسات
4 7 

X4 0.795 0.319 
X7 0.590 0.408- 
X1 0.498 0.458 
X1 0.445 0.748 
X1 0.885 0.283- 
X1 0.836 0.343- 
X2 0.802 0.332- 
X3 0.825 0.129- 
X4 0.704 0.157 
X41 0.868 0.023- 
X44 0.838 0.048- 

12x 0.535 0.254 
X41 0.680 0.219 

استخدمت طريقة المكونات االساسية ليوتمنج والتي  اذ ( تدويرا مائال6امل في الجدول )تم تدوير العو 
وقد استخدم محك كايزر الذي  استخالصيا الى اقصى تباين ارتباطي فضال عمىتعطي تشبعات دقيقة 

فان ىذا  من ثمالمحك يعتمد عمى حجم التباين الذي يعبر عنو العامل و  " ان ىذا اذاقترحو جوتمان 
, 4890تي يكون جذرىا الكامن اقل من الواحد الصحيح.)فرج,يتوقف عن استخالص العوامل ال المحك
111.) 

ومن مالحظة الجدول نجد انو قد تم استخالص عاممين كانت حصيمة نتائج مباشرة لمتحميل وبما ان ىذه 
عميو سوف يمجا  تكون بصيغة تؤىميا لمتفسير الدقيق حث والجعي لمبر النتائج ال تخدم االطار الم

ستخالص افضل النتائج المعبرة عن حقيقة االرتباطات في الى اجرا  التدوير المتعامد ال الباحثان
 التحميل.
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 التحميل النهائي لمتحميل العاممي بعد التدوير 1-1
  (1جدول)

 مصفوفة العوامل بعد التدوير لمقياسات الجسمية لممالكمين يبين

 7 4 قيم الشيوع العوامل القياسات
1 0.461 0.722 0.734 
7 0.717 0.011 0.514 
1 0.139 0.662 0.458 
1 0.073- 0.868 0.758 
1 0.885 0.284 0.864 
1 0.880 0.206 0.817 
2 0.846 0.196 0.753 
3 0.747 0.375 0.698 
4 0.482 0.537 0.521 
41 0.719 0.486 0.753 
44 0.710 0.448 0.705 
47 0.288 0.518 0.351 
41 0.427 0.573 0.511 
* 5.100 3.336 8.436 
** 39.233 25.661 11.341 

 *الجذر الكامن
 مفسر** نسبة التباين العاممي ال

ق مختمفة في وضع ائان التحميل ألعاممي يقوم عمى أساس عمميات مختمفة وىذه العمميات تتخذ طر 
بشكل يسيل اذا عمينا قرا ة المحاور والغاية من ذلك ىو ان نصل الى طريقة تتيح لنا وضع المحاور 

 اخر. تمك النتائج اذا ما خضعت لتحميل وتفسير النتائج الخارجة من التحميل وبما يضمن عدم تغيير
الى الحصول الى اعمى  نسعى إنماوعندما نميل الى استخدام النتائج التي نحصل عمييا بعد التدوير 

 اإلطاريخدم  د التدوير من نتائج ىو انمادرجات الكفا ة في انتقا  النتائج فالذي نحصل عميو بع
من  أفضلوبشكل  أسيلعمى تفسير العوامل بصورة  الباحثانالمرجعي لمباحث فضال عمى انيا تساعد 

فضال العوامل قبل التدوير كما ان نسبة التشبع تختمف ونسبة التباين المفسر لكل عامل يختمف ىذا 
 (.410, 4817ابسط. ) سمطان, ان تركيبة المصفوفة بعد التدوير تكون  عمى

( نجد ان التحميل تمخض عن عاممين وفقا لشروط قبول العامل اختمفت في 1ومن مالحظة الجدول )
االرتباطات متغيراتيا عما كان موجود قبل التدوير فقد بمغت قيم الجذور الكامنة لمعوامل كاالتي العامل 
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وقد بمغت مجموع الجذور الكامنة لمعوامل المقبولة ( 3.336العامل الثاني فقد بمغ ) أما( 5.100)األول 
لمعامل  بنسبة التباين العاممي المفسريمثل مجموع قيم الشيوع. وفيما يتعمق  وىو ما (8.436جميعيا )

 (25.665( والعامل الثاني عمى )39.233عمى ) األولفقد حاز العامل 
 شروط قبول العامل 1-2

 :اآلتيةتحميل العاممي كان وفقا لمشروط ان قيمة العوامل التي خمصت من ال
اعتماد مصفوفة العوامل بعد التدوير في تفسير النتائج وبعد ترتيب تشبعات متغيراتيا عمى  -4

 العوامل تنازليا.
 وذلك وفق محك كايزر. فأكثرقبول العوامل التي تساوي جذرىا الكامن الواحد الصحيح  -1
 (167, 4887.)محمد, األقلالتي تشبعت بثالث اختبارات دالة عمى  العواملقبول  -1
( ويشير عالوي 10)± اعتمد في تفسير العوامل عمى التشبعات التي تساوي او تزيد عن  -1

قيمة ذات داللة بالنسبة لمعنوية تشبع االختبارات  فأكثر( 10)±( الى ان "القيمة 4878ورضوان )
 (141 ,4878بالعوامل ")عالوي ورضوان , 

اعتماد تعميمات )ثيرستون( والتي تتضمن االقتصاد في الوصف العاممي والنواحي الفريدة  -6
 واالختالفات في التشبعات لمعوامل.

المعروفة  اإلكمينيكيةاتباع تعميمات كاتل التي تتضمن تقبل العوامل التي تتفق مع الحقائق  -1
لوجية العامة والتوزيعات العاممية السابقة.) والعوامل المستخمصة في دراسات سابقة والتوقعات السايكو 

 (417, 4891حسانين, 
 تفسير العوامل المستخمصة لمقياسات الجسمية لممالكمين 1-3
 تفسير العامل االول 1-3-4

 (2جدول )
 األولالترتيب التنازلي لتشبعات القياسات بالعامل  يبين

 التشبع القياسات تسمسل
 0.885 محيط العضد  منقبض  4
 0.880 محيط العضد منبسط 7
 0.846 محيط الساعد 1
 0.747 محيط الفخذ 1
 0.719 محيط الوسط 1
 0.717 طول الجذع 1
 0.710 محيط الصدر 2
 0.482 محيط سمانة الساق  3
 0.461 الطول 4

 0.427 محيط قبضة اليد 41
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القياسات عمى العامل االول باستخدام التدوير المتعامد  الترتيب التنازلي لتشبعات بين( يت7من الجدول )
قياسا موجبة فسرت ىذه القياسات  عشرةقياسا وكانت ال (40)يمثل العامل  اذ( فا كثر 0910± وبقيمة ) 
 المفسر( من التباين العاممي 39.233ما نسبتو )

 اذالجسم نظرا الرتباطيم بطول روافع الجسم  أجزا  أطوال أىمية( الى 4891يؤكد )أبو العال واخرون ,و 
الطول  فضال عمىالجسم المختمفة  أجزا  أطوالت را كما وان متغي دا ذلك عمى مستوى األ ينعكس

مع بعضيا يساعد في اكتساب التوافقات العضمية والعصبية  األطراف أطوالالكمي لمجسم وتناسق 
.)أبو األوضاعالميارات بسيولة ومن مختمف  أدا انسيابية وتزداد قدرتو عمى  أكثرلتصبح حركة الالعب 

 (.497, 4891العال واخرون ,
كما يعتبر طول الذراع  األوزانكبيرة ولمختمف  أىميةاذ يمثل الطول الكمي لمجسم في رياضة المالكمة 

ع الالعب من خالليا الوصول الدفاع ويستطي وأنواعكبيرة لممالكمين اذ تستخدم في المكمات  أىميةذو 
 بسيولة  لممنافس

ويتميز المالكمين بمحيطات جسم متناسقة تمثل في زيادة محيطات عضالت الطرف السفمي كعضالت 
 الفخذ والساق )سمانة الساق( ومحيطات عضالت الذراعين كمحيط العضد.

المكمات الى  وأدا واتقان ميارات الذراعين المختمفة) المكمات والدفاعات  أدا دورا فعاال في  اذ تؤدي
المكان الصحيح لمخصم سوا  في الوجو او في البطن والجذع اذ ان زيادة حجم ومحيطات عضالت 

 الذراعين والرجمين يساعد عمى نمو وتوافر القوة العضمية والقدرة العضمية واسعة.
 (196, 4881)محمود, 

والى  األمامفي المباريات والتدريب عمى التحركات المختمفة لمرجمين سوا  الى  دا د طبيعة األكما تعتم
 كال الجانبين وكذلك عمى الوقفات والذي  يتطمب ذلك مواصفات خاصة. مالخمف ا

في محيط الصدر والوسط والذراعين تكون ذات كذلك فان محيطات عضالت الطرف العموي لمجسم 
عية مثل المكمة ميارات المكم المختمفة اليجومية والدفا دا الفني لممالكم أل دا ألكبيرة في ا أىمية

 دفاعات الصد والحذف. فضال عمىالمقالع والخطافية ,  المستقيمة والمكم
. الن قياسات دا وان ىناك ارتباط مؤثر بين محيطات الطرف العموي لمالو تاثير عمى مستوى األ

 في القياسات الجسمية لممالكم ميمةالجسم ليا داللة عممية  أعراضومحيطات و 
( الى انو يوجد ارتباط بين السعة الحيوية ومحيط الصدر وىذا يعني القدرة عمى 4891درويش,ويشير )

, 4891, درويشة الوظيفية والسعة الحيوية لمصدر.)ياخذ اكبر حجم من االوكسجين مما يدل عمى الكفا
61) 
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 تفسير العامل الثاني 1-3-7
 (3جدول )

 الترتيب التنازلي لتشبعات القياسات بالعامل الثانييبين 
 التشبع القياسات تسمسل

 0.868 طول الطرف السفمي 1
 0.722 الطول 7
 0.662 طول الذراع 1
 0.573 محيط قبضة اليد 1
 0.537 محيط سمانة الساق  1
 0.518 محيط الرأس 1
 0.486 محيط الوسط 2
 0.448 محيط الصدر 3

 الثاني باستخدام التدوير المائلالترتيب التنازلي لتشبعات القياسات عمى العامل  نمحظ( 9من الجدول )
 (25.665نسبتو ) فسرت ىذه القياسات ماو ة موجب وكانت القياساتقياسات  ثمانوقد مثل ىذا العامل ب

كما وان تدريب المالكم القصير  المالكم القصيرفي المالكمة يكون لممالكم االطول فرصة افضل من 
يحتاج الى وقت وجيد ومعرفة مضاعفة لممدرب ولذلك عند توفر مالكم ناشئ طويل واخر قصير وكل 
 منيما يتميز بمواصفات متقاربة في ىذه الحالة عمى المدرب ان يختار االطول اختصارا لموقت والجيد.

 (16, 4891)التكريتي واخرون,
 (61, 4897بعض اطراف الجسم كطول الذراعين واىميتيا لممالكم.)حسانين,  وال سيما أىميةولمطول 

 األستنتاجات والتوصيات -1
 األستنتاجات 1-4
تحميل المصفوفة االرتباطية لممتغيرات الجسمية بعد  تدويرىا تدويرا مائال , وفي ضو  شروط العامل  -

(  محيطات الجسمتم تفسيرىا تفسيرا واضحا وسميت العوامل)  اذم قبول العامل األول و الثاني ت
 بالنسبة الى العامل الثاني (االطوالعامل   بالنسبة لمعامل األول و )

محيط العضد , لصدرمحيط ا, الوسط, محيط محيط العضد منقبض :)محيطات الجسم(العامل األول -
, محيط الرأس, طول الجذع, ة اليدمحيط قبض, محيط سمانة الساق, الطول, محيط الفخذ, منبسط

 طول الطرف السفمي ., طول الذراع, محيط الرأس , ل الجذعطو 
 طول الجذع,  طول الذراع, طول الطرف السفمي )عامل االطوال(: الثاني  العامل  -
 التوصيات 1-7 
 لمناشئين. ختيار المالكميناستخدام القياسات الجسمية  المستخمصة في ا -
 أخرى ولكال الجنسين . عمرية إعادة الدراسة عمى مراحل   -
 .المالكمين الناشئين الختيارالبدنية والميارية والفسيولوجية والعقمية  إجرا  بحوث تتعمق بالنواحي -
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 المصادر
والقوة العضمية  ( العالقة المتبادلة بين بعض القياسات االنثروبومترية4891أبو العال, وآخرون) -4

ومكونات الدم لدى العبي المنتخب القومي المصري لممصارعة/كمية التربية الرياضية لمبنين/ 
 القاىرة.

( المبادئ التدريبية والتحكيمية في المالكمة, مطبعة جامعة 4891التكريتي,وديع ياسين وآخرون) -1
 .4الموصل.ج

لالعبي دوري النخبة العراقي بكرة القدم  ( البنا  الجسمي1001الجنابي, عبد المنعم احمد جاسم) -1
 باعتباره احد أسس االنتقا  الرياضي, رسالة ماجستير,كمية التربية الرياضية,جامعة الموصل.

 1, ط 4أ (. التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضية , ج 4897حسانين , محمد صبحي .)  -1
 , دار الفكر العربي , القاىرة . 

,  1ب (. التقويم والقياس في التربية البدنية والرياضية , ج  4897حسانين , محمد صبحي .)  -6
 , دار الفكر العربي, القاىرة .  1ط

, 4( طرق بنا  وتقنين االختبارات والمقاييس في التربية البدنية, ط4891محمد صبحي) حسانين, -1
 عميمية.الجياز المركزي لمكتب الجامعية والمدرسية والوسائل الت

( دراسة تحميمية لمستوى األدا  المياري لبعض فرق كرة الطائرة 4897حسن, زكريا محمد)  -7
 المشتركة في الدورة االولمبية , مجمة بحوث التربية الرياضية لمبنين بالزقازيق.

( االختبار والقياس واالحصا  في المجال الرياضي: )جامعة 1001الحكيم, جواد عمي سموم ) -9
 لطيف لمطباعة,القادسية, ا

(, تحديد بعض القياسات االنثروبومترية لالعب الفريق 4884حمودة, محمد خالد عبد القادر) -8
 الوطني العماني بكرة اليد,المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية.

(: القياس في المجال الرياضي, دار المعارف, 4879خاطر, احمد محمد وألبيك, عمي فيمي ) -40
 مصر

( العالقة بين بعض المقاييس المورفولوجية وبعض عناصر المياقة 4891ال الدين )كم درويش, -44
 , المجمة العممية, جامعة حموان.4, المجمد4ق القومي لكرة اليد العدديالبدنية الخاصة لالعبي الفر 

 ,دار المعارف ,مصر.4( التحميل العاممي ,ط4887سمطان , عماد الدين محمد) -41
سما سممان, -41 (المواصفات الجسمية النسبية لالعبي الريشة 1008عيل, ندى نبيان )ثائر داؤود وا 

 , االكاديية الرياضيةالطائرة الناشئين )دراسة عاممية((
( دالالت بعض مكونات الجسم المساىمة في نتائج 4884عد الدين أبو الفتوح )سالشرذوي, -41

عربية السعودية,نظريات االستعداد لمسابقات الوثب لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بالمممكة ال
 لعدد التاسع.ا وتطبيقات ,

 .1( عمم النفس الرياضي,دار المعارف القاىرة,ط4878عالوي, محمد حسن ) -46
 ( اختبارات األدا  الحركي, دار الفكر العربي,القاىرة.4878عالوي, محمد حسن) -41
والنفسية في  ( االختبارات الميارية4897عالوي,محمد حسن , ورضوان,محمد نصر الدين ) -47

 المجال الرياضي, دار الفكر العربي, لقاىرة
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( القياس في التربية الرياضية وعمم النفس 1000الدين ) عالوي,محمد حسن,ورضوان,محمد نصر -49
 الرياضي, دار الفكر العربي, القاىرة.

 (: القياس النفسي . دار الفكر العربي . القاىرة . 4890فرج , صفوت )  -48
( عمم االنثروبولوجيا الوظيفية ,جامعة االسكندرية, دار الكتب 4891ل)قياري ,محمد اسماعي -10

 العربية لمطباعة والنشر.
,مصر : دار الفكر  4, ط  1محمد صبحي حسانين , التقويم والقياس في التربية البدنية . ج   -14

 .4878العربي  ,
كرة الما ,دراسة ( بنا  بطارية اختبرات لمميارات االساسية ل4887محمد, محمد مصدق محمود,) -11

 عاممية ,المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية, المجمد االول, ,القاىرة.
 ( المالكمة بين النظرية والتطبيق, القاىرة4881محمود, حسام رفقي) -11
(: اإلحصا  وقياسو في التربية وعمم النفس , دار المعرفة الجامعية 4898المنسي , عبد الجواد ) -11

 , القاىرة.
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