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 امللخص
 يهدف البحث الى:

 الطائرة الدرجة األولى والدرجة الممتازة. تحديد أهم المتغيرات المهارية والقياسات الجسمية لالعبي الكرة -
التوصللل الللى دالتللي التمييللز المهاريللة والقياسللات الجسللمية كللل عمللى حللدا لالعبللي الكللرة الطللائرة الدرجللة األولللى والدرجللة  -

 الممتازة.
لكلرة استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسموب المسح لمالئمته  طبيعة البحث، فقد اشتمل مجتمل  البحلث عملى العبلي ا

( العبًا من العبي الدرجة الممتازة بلالكرة الطلائرة ملن أنديلة 99الطائرة، واختار الباحثان العينة بالطريقة العمدية وتكونت من )
( العبًا من العبي أندية الدرجة االوللى بلالكرة الطلائرة ملن 88ونادي أكاد عينكاوة، ونادي شقالوة( و ) ،)نادي أربيل الرياضي
تمان الرياضلي( إ  يشلتوش الرياضلي، ونلادي الشلورجة الرياضلي، ونلادي سلوالف الجديلد الرياضلي، ونلادي نأندية )نلادي رررل
( العبًا، وتم تطبيق عدد من االختبارات المهارية وهي )اختبار االرسال المواجه من األعمى )التنسي(، 77أصبح العدد الكمي )

ن األعملى ملن المنطقلة الخمفيلة، واختبلار درلة الضلرب السلاحق القطلري واختبار درة االستقبال من االرسال، واختبار التمرير م
((، أما القياسلات الجسلمية المسلتخدمة 6والخطي، واختبار حائط الصد، واختبار درة مهارة الدفاع عن الممعب من مركز ررم )

طلول الكل  لوحلد،  ، طلول فهي )وزن الجسم ، طول الجسم الكمي ، طول الجسم وال راعين عاليلا ، طلول الل راع مل  الكل  ، 
 الرجل ، عرض الكتفين ، عرض الصدر ، محيط العضد ، محيط الفخ (.

 ( ومن خالل  لك توصل الباحثان الى االستنتاجات اآلتية:SPSSوتم معالجة النتائج باستخدام النظام االحصائي )
هللي )الضللرب السللاحق، واسللتقبال  أمكللن التوصللل الللى معادلللة التمييللز لممتغيللرات المهاريللة واسللتخالص ثالثللة متغيللرات -

 االرسال، والدفاع عن الممعب( التي لها القدرة عمى التمييز بين العبي الكرة الطائرة )الدرجة الممتازة والدرجة األولى(.
أمكن التوصلل اللى معادللة التمييلز لمقياسلات الجسلمية واسلتخالص ثالثلة رياسلات هلي )علرض الكتفلين، والطلول الكملي  -

 لعضد( التي لها القدرة عمى التمييز بين العبي الكرة الطائرة )الدرجة الممتازة والدرجة األولى(.لمجسم، ومحيط ا
اسلتخدام المتغيلرات المهاريللة والقياسلات الجسللمية التلي أسلفرت عنهللا البحلث بوصللفها أسلموبا أوليلا عنللد اختيلار العبللي  -

 الدرجة األولى والممتازة في الكرة الطائرة.
متغيرات المهارية والقياسلات الجسلمية التلي لهلا القلدرة عملى التمييلز بلين الالعبلين فلي الكلرة الطلائرة ضرورة االهتمام بال -

 لتكون راعدة وسندا لممدربين العاممين في لعبة الكرة الطائرة.
ملا أمكلن مراعاة العوامل المميزة االتية في الكرة الطائرة عند اختيار وتدريب الالعبين وأن نعملل عملى تطلوير كلل القليم كم -

وهلل ، العوامللل هللي )درللة مهللارة الضللرب السللاحق القطللري والخطللي، وريللاس درللة االسللتقبال مللن االرسللال، والللدفاع عللن 
 الممعب، وعرض الكتفين، والطول الكمي لمجسم، ومحيط العضد(.

 اجراء دراسات تضم متغيرات أخرى مورفولوجية ووظيفية تؤثر في مستوى الالعبين في الكرة الطائرة. -
 الكرة الطائرة -القياسات الجسمية  -المتغيرات المهارية  -التمييز مات المفتاحية: الكم

  3102 –( 52) –العدد  –( 31) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(

mailto:Yasir2007@yahoo.com
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Differentiation between Excellent and First-Grade Players According to a 

Number of Skilful Variables and Body Measurements in Volleyball 

Asst. Lecturer Ali Ibrahim Salih                   Asst. Prof. Dr. Ghaidaa Salim Aziz 

Abstract 

The research aims at : 

- Determining the most important skilful variables and body measurements for volleyball 

players ( 1st and excellent grades ) . 

- Obtaining separately both functions of skilful differentiation and body measurements  

for volleyball players ( 1st and excellent grades ) . 

The researchers have adopted the descriptive methodology with a survey style for its 

convenience to the nature of the research. The research community consists of the volleyball 

players . The sample has been selected randomly. It includes (29) volleyball players ( 

excellence Grade ) belonging to (Erbil sport club, Akad Einkawa club, and Shaklawah club ) 

and (48) 1st grade volleyball players belonging to ( Qaraqoush sport club, Ashourjah sport 

club , Suolav Al-Jadeed sport club, and Neshtiman sport club) . Thus, the total number 

becomes (77) players. A number of skilful tests have been applied ,like : the upper serve test , 

test of reception accuracy from serving , overhand passing test from rear area ,test of  

diametrical and linear smashing striking accuracy , screen test , and the test of defense skill 

accuracy from centre (6).On the other hand , the used body measurements are ( body weight , 

total body length , body length with hands up , arm length with the hand length , leg length , 

shoulders width , chest width, brachium circumference and thigh circumference ). 

The results have been processed by using SPSS. So, the researchers have concluded the 

following results: 

- Obtaining the equation of differentiation for the skilful variables and extracting three 

variables ( smashing striking , serve reception , and defending the field ) which have the 

ability to differentiate the volleyball players ( the excellent and the first grades ). 

- Obtaining the equation of differentiation for body measurements and extracting three 

measurements (shoulders width, total body length, and brachium circumference) which 

have the ability to differentiate the volleyball players ( the excellent and the first grades ). 

- Using the skilful variables and body measurements resulted from the research as an 

initial style in selecting the volleyball players ( 1st and excellent grades ) . 

- The need to pay attention to the skilful variables and body measurements, which have 

the ability to differentiate the volleyball players to be a base and support for the 

volleyball coaches. 

- Taking into account the following differentiating factors in volleyball when selecting 

and training players in addition to develop all the values as much as possible. The 

factors are : the skill accuracy of diametrical and linear smashing striketing , measuring 

reception accuracy from serving , defending the field , shoulders width , total body 

length and brachium circumference . 

- Making studies on other morphological and functional variables that effect on players 

level in volleyball. 

Keywords: Differentiation - Skillful Variables - Body Measurements - Volleyball 

 التعري  بالبحث: -1
 المقدمة وأهمية البحث: 1-1

ئذ شقددنسبج ميددشبك شتشسدد ط   فتددع  دد لعبددك ةددلط ئلتددن لط شدد  ئرياددتك ئلل نتددبك ئلتددم تتتمدد   دد لئ  ش نل ددك  تعدد 
 تريددبشنحسددن ينلدد  اددذب ئلمعبددك ئاتشنشددن  ئلع سدد  شدد  ئل ئليددس  تئلبددنحلس   مددج شيددتتد ئلعددنل  تفددم شمددنر  شتعدد  ط 

يدك شدد   دع  ئيدت  ئ  ئريدنلس  ئلعمشبددك ئلشتشسد ط  تشدن  ئلد  ئربحددنن ئلعمشبدك شيدتشلط لتحيددس  شمدن  ئلتد ل   تئلشينف
 . أينلس  ئريتقنء بنلشيتتد ئلش نلي تئلب يم تئل تتم تئلتثبفم تئليفيم لع بم ئلكلط ئلتن لط. 
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  غسددلب شدد  تمعمدد   ددن لئ  مددج تحقسددت شيددتتبن  ل نتددبك تشسدد ب  دد لدد  شحدد  ط  نصددك ئت شتئصددفن  إ  لكددف فددل 
ئلل نتسس  ئيتع ن ش  تتفل شعنسسل ت  لئ  شح  ط بفتلة تتئفلان ةشتتمبن  ئينيدبك ليدتج ئليادنل ئلل نتدم ئلش تدنل 

تشي ددن ئلش ددنلئ  ئلش تمفددك  ئ ينيددبكم ل ددن شبن   ددن عددن  ئلتددعبددك ئلكددلط ئلتددن لط شدد  ئ لتل (88  9991)أحشدد  تحسدد ل  
تل  ئلينحت تحن ط ئلص  تئل فنج    ئلشمعد   تادذب ئلش دنلئ  شلتبتدك شد  تئل تئإل  ئ ةنرلين  تئيتقبن  ئرلين  

 .بتل شيتتد ئلفل ت ت ينلت  لعاتئلبعت ن ئلبعة باةف تلست ت تي فأي تعف فم شيتتد ئ ئ  ن سؤ ي ئلج ا
ريفمنل ددك لئ  ئرينيددبك بددنلكلط ئلتددن لط بنل لمددك ئ تلددج  مددج ت فددك ئريددتع ئ  تئلقددتط ئنئلحلةددم لمش دد ئ  ئءتبعتشدد  

لمدذلئ س  تئلدلممس  لمتصدت  ئلدج ئلتتئفدت ئلعتدمم ئلعصدبم فددم ئلتلد  تئلتدل  تئلدج تتمبد  ئلتدل ن  ب  دك  نلبدك فددم 
 شةن  شعس .

نفل مشبد  ئليتدن   ي ن  شمبك شتاعبك تتتم  تثإذ إ  ج ئلقبنين  ئلميشبكمإ  ئريتقنء ئلش لتج سم  أ  سلتك   
نل ئلذي ستعء  تئشةنينت   شع ن  حسن أ  تصت  ئلع بس  ئلج شيتتد شلتفد  لمتصت  ئلج ا ف تتتمب  ئليتن   لميا

ييببن س    مج ئشتعك   ئلق لئ  تئشةنين  تؤام   لمتشسس  فم ئليادنل  تتمعدف بسدي    د لئ شد  ئلتقدنل  تئلتمدنيج ششدن 
ريتقددددنء تئلتصدددديسف شددددك لعشمبددددك ئئلش  ئ ينيددددبكشيدددد  ئلشحدددد  ئ  تئلعينصددددل  ييددددتش  أيشددددتذ سمعم دددد  ششسدددد    بشلمددددت  

 (89  9999) ب ئلبصسل  
 ك  ئلش نل دتئلشتغسدلئ  مج ذلك فق  بدل   ئاشبدك ئلبحدن فدم شحنتلدك ئلتعدلف  مدج بعدة ئلقبنيدن  ئلميدشبك ت ينء  

 تشد  لد  بشةد  ئلتيبدؤ ب رلدك ادذب ئلشتغسدلئ  بشد د صدعحست ن لع بدس  تتكدت  شؤادلئ   ئلششس ط ل د ر بم ئلكلط ئلتن لط
   ستت  فم ئر تبنل  ي  ئيتقنء ر بم ئل لمك ئ تلج تئلششتن ط بنلكلط ئلتن لط. بشة  أ شن  ش 
 مشكمة البحث: 1-9

ك شد  ئر تبدنلئ  ئلتدم تبدس  ملط ئلتدن لط لم لمدك ئرتلدج تئلششتدن ط سمد  ئ  بشدل ئلع د  بيميد ي  ئ تبنل ر بم ئلك
ش نل ددك تةددذلك شددن اددم ئلشتغسددلئ  ئلش نل ددك صددعحست   تشددن اددم ئر تبددنلئ  ئلتددم بشةدد  ئيددت  ئش ن فددم ئلشتغسددلئ  ئل

تئلقبنين  ئلميشبك ئلتم تشس  ر بم ئل لمك ئلششتن ط    ئل لمك ئرتلج فم لعبدك ئلكدلط ئلتدن لط  تشدن ادم ييدبك فعنلبدك 
ط ئيت  ئ  ئل ئلك ئلششس ط فم بعة ئلشتغسلئ  ئلش نل ك تئلقبنين  ئلميشبك بس  ر بم ئلكلط ئلتدن لط ذتي ئل لمدك ئلششتدن  

      ئل لمك ئ تلج.
 أهداف البحث: 1-3

 ئلميشبك لع بم ئلكلط ئلتن لط ئل لمك تح س  أا  ئلشتغسلئ  ئلش نل ك تئلقبنين   9-1-9
 ئلششتن طئل لمك ئ تلج ت          

أي بدك ر بدم ئلتم بشةد  شد   عل دن ئلتشسسد  بدس   ئلش نل ك تئلقبنين  ئلميشبك أا  ئلشتغسلئ ئلتتصف ئلج  9-1-8
 بنلكلط ئلتن لط. ئلششتن طت  ك ئ تلجئل لم
 مجاالت البحث: 1-8
 ر بت أي بك ئل لمك ئ تلج تئلششتن ط لمشيتقك ئلاشنلبك بنلكلط ئلتن لطالمجال البشري:  1-8-1
  99/4/8198تلغنبك  4/1/8198ش   : ئبت ئء  المجال الزماني 1-8-9
يددن ي يددترف ئلم سدد   شمعدد  ي  ل ددتا ئلل نتددم يددن شمعد  )ئلشيتقددك ئلاددشنلبك   -ئلعددلئ   المجللال المكللاني: 1-8-3

   شمعدد يددن ي أكددن   سيةددنتط ئلل نتددمشمعدد  يددن ي أل سددف ئلل نتددم  شمعدد  يددن ي ياددتشن  ئلل نتددم  شمعدد  ئلل نتددم  
 (ين ي اقعتط ئلل نتم  شمع  ين ي ئلاتلمك ئلل نتم
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 اإلطار النظري: -9
 اإلطار النظري: 9-1
شتئتدب  ئلش شدك فدم ئلتحمسدف لمشتغسدلئ  تئلدذي بيد   فدم ةبفبدك ئلتشسسد  بدس  يد  أحد  ئلإ التحميل التمييزي: 9-1-1

 (959  8119أكلل. )ئلبنيلي   أتشمشت تس  
 المهارات األساسية لالعب الكرة الطائرة 9-1-9
 مهارة االرسال: 9-1-9-1

 بددك تشدد  أادد  تمددك ئلفل بددك ئلتددم تحتددتي  مددج ش ددنلئ  امتشبددك تش ددنلئ   فن ئ لعددن تعدد  ئلكددلط ئلتددن لط تئحدد ط شدد  
ئلش ددنلئ  ذئ  ئلتددنب  ئل مددتشم ئرليددن  ت  تيدد  ر بشةدد  أ  سبدد أ ئلمعدد  فتددع  دد  ذلددك ف ددت شفتددن  ئلحصددت   مددج 

نء  مدج يقدنل شبنادلط  ت  أ  سبدذ  ئ تد ئليقنل لمفل ت فم حنلك ئتقني  فتع    أ  ئلع   بيتتب  بشفدل ب ئلحصدت 
 فل ق  أي شم ت .

تعشم ن  ئلع بدت   دع  ئلشبدنلئط تادت شد  ئلش دنلئ  ئلتدم يدبنلئ  ئل مدت  ئلشبنادل ئلتدم ين  ش  أا  ش دةشن أ  ئرل 
 (94  9989تتتل  ب لمك ةبسلط )ئيةي ل تآ لت   

 تئإلليددن  يددففئ شدد   ئ شددنشمئلشتئمدد   ئإلليددن ئتفددت  مس ددن ئلش تصددت  بددنلكلط ئلتددن لط تاددم   دد ط أيددتئج تئإلليددن 
( )ئلتييدددم ئ  مدددجئلشتئمددد  شددد   تئإلليدددن ( )ئللتيدددم يدددففبم ئلشعةدددتج شددد  ئ ئلمدددني تئإلليدددن  يدددففئ ئلمدددنيبم شددد  

-18  9997)ئلمشسمددم  ت( 76  9996ئليددنحت ) تنببددك   تئإلليددن ئلشتشددت  بيت بدد  )ئرشددنشم تئل مفددم(  تئإلليددن 
11) 
 :اإلرسالمهارة استقبال  9-1-9-9

عبك ئلكلط ئلتن لط  تادم ئل تدتط ئ تلدج لبيدنء ئل مدت  ش  ئلش نلئ  ئل فن بك ئلش شك فم ل ئإللين  تع  ش نلط ئيتقبن 
 (78  8198ئلينمح ت  ئلفل ت ئلشينفج . ) شنج تئ لئ   

عد  ةنفدك  لد  ممشبع ن تتغتبدك شيدنتت ئل ئإللين  أيتئج مج تأشس  ئلحشنبك ئل فن بك ت   ئإللين ئذ بعشف ئيتقبن  
تدش  نك ئيتقبن  مسد  فةسدف يف ئل متشم  ري  ئذئ ل  بة  ايتأتم بع ان ئلش شك ئللنيبك تام تشن  ئريتقن  ئلج ئلعش

 (49  8199ئريتقن  ش  ئل فنج ئلج ئل مت )حييس   
 :اإلعدادمهارة  9-1-9-3
 شمبددك ئل مددت  تةمشددن ةددن   إلتشددن ج ئلع دد  ئلش ددنم  ئلدد يددففئ  أت ئ  مددجلط بنلسدد  شدد  اددت تشل ددل ئلكدد ئإل دد ئ  إ 

( Susan, 2007, 125ييدبك يمدن   شمبددك ئل مدت  )  تئلع د  ئلتددنل   ئ   ئرييدمن  حنتدلئ بدس  ئلع دد  ئلش عد
 ام:   ئ ئإلتأيتئج 

 حي  ئيت  ئ  ئلذلئج ئإل  ئ  -
 حي  ئرتمنب ئإل  ئ  -
 حي  ئلبع     ئلابةك ئإل  ئ  -
 حي  ئرلتفنج ئإل  ئ  -
 حي  ئلشيتقك. ئإل  ئ  -
 (58   8199   ص محي  حلةك ئلع   ئلشع  )ل ت م ت  ئإل  ئ  -
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 مهارة الضرب الساحق: 9-1-9-8
تع  ش نلط ئلتل  ئليدنحت شد  ئلش دنلئ  ئل متشبدك ئلحنيدشك فدم ئلكدلط ئلتدن لط تتدت   د  تل دت تدل  ئلكدلط بنحد د 
 ئلسد س  بقددتط لتعدد س ن بنلكنشددف شد  فددت  ئلاددبةك تتتمس  ددن ئلدج شمعدد  ئلفل ددت ئلشيددنفج بتل قدك  نيتيبددك  تبعتشدد   مس ددن فددم

( ةشدن أ  ئلتدل  ئليدنحت بيدتتب  أ  بيدمف شيد  ئلع د  919  8198تآ دلئ      ) شنجتحقست ئلفت  فم ئلشبنل ن
 ( تش  أ ينش  ام:Johen , 2002 , 151يقتك شبنالط ش   ع  ئ ئ   ئلمس  )

 ئل مت  ئلينحت ئلشتئم  -
 ئل مت  ئلينحت بنل تلئ  -
 ئل مت  ئلينحت ئل نتف -
 ئل مت  ئلينحت بنلليغ -
   ئجئل مت  ئلينحت بنل -
 (988   8118ئلينحت ئلمنيبم. )ئلمشسمم    ئل مت  -
 :مهارة حائط الصد 9-1-9-5

تدد  امددت   ئ ت ئلش شددك فددم  شمبددك ئلدد فنج  ف ددت  ددط ئلدد فنج  ئ ينيددبكتعدد  ش ددنلط حددن ط ئلصدد  شدد  ئلش ددنلئ  
ك ئت  ل بدك شتئم دن لمادبة ئ شنشبدكات " شمبك بقت  ر   ئت ئلين  ئت لعلك ر بدس  شعدن شد  ئلشيتقدك ئلفل ت ئلشينفج  ت 

 دت ئلشيدنفج فدت  ش  ش  ئلذلئج ئت ئلذلئ س  ر تلئة ئلكلط ئلشتلتبك يدنحقن شد  شمعد  ئلفل  لأل مجشي ن تذلك بنلتل  
 حن ط ئلص  ام: تأ ين ( 941  9999بةك" )ت   ئلحنفك ئلعمبن لما

 .حن ط ئلص  ئل فن م -
 .حن ط ئلص  ئل متشم -

 أشن تاةبع  حن ط ئلص  ف م:
 .حن ط ئلص  ئلفل ي -
 .حن ط ئلص  ئل تمم -
 (79-61  8199  تص م حن ط ئلص  ئللعلم )ل ت م -
 مهارة الدفاع عن الممعب: 9-1-9-6

لمفل دت  تد  ئل مدت   ئ شدن  ئل فن بك فم لعبك ئلكلط ئلتن لط  تتعد  صدشن   تع  ش نلط ئل فنج    ئلشمع  ش  ئلش نلئ 
( أشددن أ يددن  ئلدد فنج  دد  78  8198) شددنج تآ ددلئ    ئلفل ددت ئلشيددنفج  تاددم ئل ددط ئلدد فن م ئللددنيم بعدد  حددن ط ئلصدد 

 ئلشمع  ف م:
 .ئلت تف تت  ش  ئ يففئل فنج    ئلشمع  بنلذلئ س  ش   -
 .بنلذلئج ش  ئليقتل أتئل فنج    ئلشمع  بنلذلئ س   -
 .بنلذلئج ئلتئح ط ش  ئلتحمست أتئل فنج    ئلشمع  بنلذلئ س   -
 .ئ  مجئت بقبتك ئلس  ئلتئح ط ش   ئ صنب نلس س  تام شتانبةك ب أت بن صنب  ئ  مجنلذلئ س  ش  ئل فنج ب -
 (46  8199تل ت م   فنج    ئلشمع  بنلق شس  )ص مئل  -
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 القياسات الجسمية: 9-1-3
ئذ تيدن   تمددك ئلقبنيدن  فدم أ ئء ئلحلةددن    ئلل نتدبك ئ يادتكتعد  ئلقبنيدن  ئلميدشبك شدد  ئلعتئشدف ئلش شدك لششنليددك 

ئلش تمفددك  تأبعددن بي ددن "فددلج شدد  فددلتج ئريتلت تلتمبددن ئلتببعبددك ت بحددن فددم  بددنج ئلميدد  ئلباددلي ئلش تمفددك  تتعددلف بأ
 (41  9987)حينيس   

 ئ ميدنجشةنيدن ش شدن فدم ئلشمدنر  ئلعمشبدك ئلش تمفدك لمتعدلف  مدج ئلفدل  بدس   ئإليين ئلقبنين  ئلميشبك لمي   فتشل
"فةددف  لألفدلئ ئلل نتدم  ئ  ئء ين بأيدج تيددت    فدم ئلشقنليدك بددس  تشد ن ئلبادل ك تتدألسل ئلبس ددن  فس دن  تئ  تمدك ئلقبنيدد

ئلل نتبك بحتن  ئلج شتئصدفن  ميدشبك  نصدك ب دن فشد  أمدف ئلتصدت  ئلدج ئلشيدتتبن  ئلعنلبدك ربد   ئ ياتكيتج ش  
 (7  8118أ  بةت  ئلمي  شيني  ليتج ئليانل ئلل نتم ئلششنلج )ئلمينبم  

ئلل نتبك ئلج  بنين  ميشبك  نصك ب  فش  أمف ئلتصت  ئلج ئلشيتتبن  ئلعنلبدك  تبحتن  ةف يتج ش  أيتئج ئرياتك
ئلقبنيدبك تئلشيدتتبن  ئلعنلبدك  ئ ل دن رب  أ  بةت  ئلمي  شينيبن ليدتج ئليادنل ئلل نتدم ئلششدنلج. ئذ ر بشةد  تحقسدت 

 ئ ميددن لددذئ فددو  يت بددك  فددم ياددنل شعددس  ئر ئذئ تددتئفل  فددم شدد  بشنليدد   بنيددن  تتفددت شدد  شتتمبددن  اددذئ ئلياددنل  
 (959  9996نء بنلشيتتد ئلل نتم ئلج ئلقشك )ئبلئاب   فم ئرلتق سؤ ي  تلئ ش شن   تتينيب ن ش  ةف يانل

ستتمدد  ةدددف يادددنل ل نتددم شتئصدددفن  ميدددشبك  نصدددك سمدد  شلئ نت دددن  يددد  ئ تبدددنل ئلل نتددسس   ئلمددد   ل دددذئ ئليادددنل 
سيبغدددم شعحثنت دددن ةشددن لمعبدددك ئلتئحددد ط شتئصدددفن  ميدددشبك ( تلكدددف لعبدددك  بنيدددن  ميددشبك شعسيدددك 49  8114)حيدد   

لعبددك ئلكددلط ئلتددن لط ئلتددم تتتمدد  تددتئفل  بنيددن   ئ لعددن  نصددك تحدد   شلئكدد  ئت  تددتل ئلمعدد  ئلش تمفددك. تشدد  اددذب 
 بح ن فس ن ش  شتتمبن  حلةبك ش تمفك. ميشبك تتيني  ش  شن

 تبدنل ئلع بدس  شد  م دك تتتد  تشتنبعدك بدلئشم   ئلت ل ببدك ئلج ئلشي   ئلعمشم ر ئ لعن تتحتن  ئلكلط ئلتن لط ةبقبك 
ج شيددتتد ئيمددن  أفتددف  ت دد  نلدد رر  ئلييددببك لمقبنيددن  ئلميدشبك   إذ بشةدد  ئلتعددلف  مدداتشددن  بتئر أ ددلد شد  م ددك 

ئلحةد   مدج  شمبدك  لئ شح  ئ لشد د تدألسل ادذئ ئليادنل فدم ادةف ئلميد  تتينيدت أم ئ د  بتل قدك تيدن   فدمبعتم تصت 
 (991  8114فم ئلينء ششنليك ئليانل )حي   ئلشعت    ئليشت

 
 البحث: إجراءات -3
 ئيت    ئلبنحلن  ئلشي   ئلتصفم بأيمت  ئلشيح لكتي  أيي  ئلشينا  فم منهج البحث:  3-1

 شع شك لتببعك ئلشاةمك.  تأكللانتحقست أا ئف ئلبحن                    
شدد  ر بدم أي بدك ئل لمدك ئ تلددج تئلششتدن ط لمكدلط ئلتدن لط لمشيتقددك  بحدنلتكدت  شمتشد  ئمجتمل  البحلث وعينتلله:  3-9

  أشدن  سيدك ئلبحدن فقد  أ تسدل  بنلتل قدك ر بدن  ( 99( تئلبدنلغ  د  ا  )8198-8199ئلاشنلبك ف ك ئلشتق شس  لمشتي  )
ئآلتبدك تادد   )يددن ي  شد  أي بددك ئل لمددك ئلششتدن ط ئلشتشلمددك بن ي بددك ر بددن  ( 89  شددي   )ر بدن  ( 77ئلعش بدك تتكتيدد  شدد  )

ش  أي بك ئل لمك  ر بن  ( 48    ش  ر بم ين ي اقعتط ئلل نتم  ت)ت   ين ي أكن   سيةنتط ئلل نتم ئلل نتم ئل سف
ياددتبشن  ئلل نتددم( ئلل نتددم  تيددن ي يددترف ئلم سدد   تيددن ي  ئ تلددج تادد  )يددن ي  ل ددتا ئلل نتددم  تيددن ي ئلاددتلمك

( ر بدس   أشدن  سيدك 6شد  ) ئريدتتع بك  سيدك ئلتمل دك   ئلكمدم  تتكتيد %( ش  ئلشمتش77.77تلذلك شلم  ييبك )
( ر بس  تت  ئيتبعن ا  ش  ئلتمل ك ئلل بيدبك  تةدذلك تد  ئيدتبعن  أل عدك ر بدس  شد  أي بدك 91ئللبن  فق  تكتي  ش  )

ر بشةيدد  ئراددتلئك فددم  ئل لمددك ئ تلددج تر بددس  شدد  ئل لمددك ئلششتددن ط لكددتي   شدد  ئلع بددس  ئلمسبددلت     ر دد  ئلمسبددلت
 (9فم ئلم ت  ) بس تحن ط ئلص  تئلتل  ئلينحت ةشن ش ئإللين 



 .........التمييس بني العبي الذرجت األوىل واملمتازة على وفق عذد من املتغرياث

 975 

 (1)ررم جدول ال
 يبين مجتم  البحث وعينته

 المجموع عينة البحث المستبعدين العدد أسماء األندية مستوى العينة
 

ئل لمك  أي بك
 ئلششتن ط

  91 9 99 ين ي أكن   سيةنتط ئلل نتم
 
89 

 91 9 94 ئلل نتمين ي ئل سف 
 6 دد 91 ين ي اقعتط ئلل نتم

 
أي بك ئل لمك 

 ئ تلج

  98 9 91 ين ي  ل تا ئلل نتم
 
 
48 

 98 9 91 ين ي ئلاتلمك ئلل نتم
 98 9 91 ين ي يترف ئلل نتم
 98 9 91 ين ي ياتبشن  ئلل نتم

  91 91  سيك ئللبن 
 6 6  سيك ئلتمل ك ئريتتع بك 84

 88 916 شمشتج ئلكممئل
 ات:م  المعمومجوسائل  3-3

 شمشت ك ش  ئلتين ف ئلبحلبك لمتصت  ئلج ئلببنين  ئل نصك بنلبحن تام: ن ئيت    ئلبنحل
 ئريتببن  -
 ئلشقنبمك ئلا صبك -
   ئر تبنلئ  تئلشقنسبج -
 االستبيان الخاص بتحديد الصفات المهارية: 3-3-1

تئلشلئمددد  تئل لئيددن  ئلتددم تينتلددد  ئلشتغسددلئ  ئلش نل ددك لع بدددم ئلكددلط ئلتدددن لط   ددن  ئلبنحلددن  بتحمسدددف شحتددتد ئلشصددن ل
( 8119) غمددددددت  تئليددددددس   ( ت8119ت)ئبددددددلئاب   ( 9997حيددددددنيس  ت بدددددد ئلشيع   )( ت9985) تدددددد  تئلصددددددشس  م  

 ( 8198) شنج تآ لئ   ( ت8199ت)ص م تل ت م  
  ئلشتغسدلئ  ئلش نل دك تتد  تت  ع دن  مدج  د   شد  ئل بدلئء ( تتتدش9ل   ن  ئلبنحلن  بتصشب  ئيتشنلط ئيتببن  ئلشمحت )

( تبع  تفل دغ ئريدتشنلئ  أ تشد  ئلبنحلدن   مدج ئلشتغسدلئ  ئلتدم 8تئلش تصس  فم شمن  ئلكلط ئلتن لط ةشن فم ئلشمحت )
  تآ دلت ( ئلدج "أيد   مدج ئلبنحدن ئلحصدت  ل شد  آلئء ئل بدلئء  ئذ بادسل )بمدت %( فدأكل75حصم   مج ييبك ئتفدن  )

ئلشتغسدلئ   سبدس ( 8( تئلمد ت  )986  9981%( فأكلل ش  آلئء ئلشحةشس " )بمت  تآ دلت   75 مج ئلشتئفقك بييبك )
 ئلش نل ك ت    ئل بلئء تتكلئلئت ن تييبت ن ئلش تبك
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 (9) ررم جدول
 يبين المتغيرات المهارية وعدد الخبراء وتكراراتها ونسبها المئوية

 النسبة المئوية التكرارات الخبراء عدد المتغيرات المهارية ت
 %911 99 99 ئرلين   .9
 %911 99 99 ئريتقبن   .8
 %911 99 99 ئر  ئ   .1
 %911 99 99 ئلتل  ئلينحت  .4
 %911 99 99 حن ط ئلص   .5
 %89.89 9 99 ئل فنج    ئلشمع   .6

 
%( فأكلل حي  75تفن  )( ستتح  بت  مشب  ئلشتغسلئ  لحصتل ن  مج ييبك  لحصتل ن  مج ييبك ئ8ش  ئلم ت  )
 تصيسف بمت 

 االستبيان الخاص بتحديد االختبارات المهارية: 3-3-1-1
شد  ش  ئلشتغسدلئ  ئلش نل دك ئلشلادحك ت  بن  ئ  ئيتشنلط ئيتببن  لتلابح     ش  ئر تبنلئ  لكف شتغسل ن  ئلبنحلن  

%( 75ئلتدم حصدم   مدج ييدبك ئتفدن  )( تتد  ئر تشدن   مدج ئر تبدنلئ  1ل   لت ن  مج ئل بلئء ةشن فم ئلشمحت )
 (1فأكلل ةشن شبسيك فم ئلم ت  )

 (3) ررم جدولال
 يبين االختبارات المهارية وعدد الخبراء وتكراراتها ونسبتها المئوية

المتغيرات  ت
 المهارية

عدد  االختبارات المهارية
 الخبراء

عدد 
 المتفقين

النسبة 
 المئوية

 %911 99 99 ئلتييم ئ  مجش   ئلشتئم  ئإللين ئ تبنل  ئإللين  .9
 %91.91 91 99 ئإللين  ئ تبنل  بنج   ك ئريتقبن  ش  ئريتقبن  .8
ج   دك ش دنلط ئلد فنج  د  ئلشمعد  نئ تبنل  ب ئل فنج    ئلشمع  .1

 (6ش  شلة  ل   )
99 91 91.91% 

ئ تبدنل   ددك ش ددنلط ئلتدل  ئليددنحت ئلقتددلي  ئلتل  ئلينحت .4
 تئل تم

99 9 89.89% 

 ئ  ئءئ تبدددددنل  بدددددنج  ددددد لط ئلع ددددد   مدددددج  حن ط ئلص  .5
ئلشتكددلل بنلشعدد   يفيدد  لش ددنلط حددن ط ئلصدد  

 ش  شت   تئح   مج ئلابةك

99 9 89.89% 

ئ تبدددنل  بدددنج ش دددنلط ئلتشل دددل لع ددد  ئلكدددلط  ئإل  ئ  .6
 بكمف ئلتن لط ش  ئلشيتقك ئل

99 9 89.89% 
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 االختبارات المهارية: 3-3-1-1-1
 (:)التنسي األعمىالمواجه من  اإلرسالاختبار  3-3-1-1-1-1

 ل د ر   ئلكلط ئلتن لط فم شت ف شانب  لمشبنلئط. ئإللين ئلغلة ش  ئر تبنل:  بنج ش نلط 
 ةلط تن لط  نيتيبكت ئ  تئ : شمع  ئلكلط ئلتن لط  نيتيم  

نل شدد  ئلاددبةك تئلع دد  ( أشتدد9: بقددف ئلع دد  فددم شيتصددف  ددط ي نبددك ئلشمعدد    أي  مددج بعدد  )ئ  ئءشتئصددفن  
 لتعبل ئلكلط ئلابةك ئلج يصف ئلشمع  ئآل ل. بنإللين ششيك بنلكلط  بقت  

 الشروط: 
 شحنتر  لكف ر    ال -
فددم حنلددك لشددج ئلكددلط لماددبةك تيددقتت ن فددم يصددف ئلشمعدد  غسددل ئلش تددط ئت  لتم ددن ئلددج  ددنل  ئلشمعدد  تحيدد   -

  ن يقنل.( تر تحي  لك لع   )ش  تش  ئلشحنتر  ئلعالشحنتل
 صدف ئلشمعد  ئلش تدط  تئلع د  لد   ادل دن ئلكدلط فدم يل د  ئلشيتقدك ئلتدم ت دبط فس إلين  صحبحبحي  التسجيل: 
 لمدددن   تئل لمدددك ئلعثشدددج ل دددذئ  (4-9)ادددذئ ئر تبدددنل   تتكدددت  ئلددد لمن  شت  دددك  مدددج ئلشيدددنتت شددد   فدددمشحدددنتر  
 ئ  مددجئلشيتقدك  بحيد  لع د   لمدك يتقتددس  لمدك(   تفدم حنلدك يدقتل ئلكددلط ئلدج  دط بفصدف بدس  ش 41ئر تبدنل )

 ذلك تتحس( 9تئلاةف ) (964  9997   )حينيس  ت ب ئلشيع

 (1) ررم الشكل
 المواجه من األعمى )التنسي( اإلرساليوضح اختبار 
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 :اإلرسالاختبار درة االستقبال من   3-3-1-1-1-9
 ئإللين  بنج   ك ئريتقبن  ش  الغرض من االختبار: 

صدي ت  ئلتلد  بحسدن بةدت  ئلتفن د  مكلط ئلتدن لط  شلتبدك تشل يدن  شتتدت ك  مدج ئلمد ء ئلعمدتي شد  لمع  ش األدوات:
 ي (  ةلط تن لط 981)

(  بقدت  ر د  آ دل 6(  تبقدف ئلش تبدل فدم ئلشلةد  )8تتت  ئلشلتبك  مج ئلصي ت  فدم ئلشلةد  ): األداءمواصفات 
فددم يصددف ئلشمعدد  ئآل ددل بلشددم ئلكددلط ئلددج ئلش تبددل ئلددذي بشللاددن بدد تلب  لإلليددن شدد  ئلشيتقددك ئلش صصددك  بنإلليددن 

 6ت  9شحنتر   شد  ةدف شلةد  شد  ئلشلئكد  ئللعلدك ئل مفبدك )شلةد    مج ئلشلتبك. ت ؤ ي ئلش تبل  ال لتيقط ئلكلط
 بنلذلئ س . ئل ف ( تبيت    تشل لط 5ت 

 يقنل لكف تشل لط صحبحك تيقط فس ن ئلكلط  مج ئلشلتبك( 4)التسجيل: 
 لكف تشل لط صحبحك تيقط فس ن ئلكلط بحسن تعشج ح ت  ئلشلتبك يقتتن  (8)

  .1لكف تشل لط صحبحك تيقط فس ن ئلكلط  ئ ف ح ت  شيتقك ئلد  ( يقتك تئح ط)           
 ستتدح( 8تئلادةف ) (816-815  9997 لمدك( )حيدنيس  ت بد ئلشيع    981ئل لمك ئلعثشج ل دذئ ئر تبدنل ادم )  

 ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :األعمىاختبار التمرير من   3-3-1-1-1-3

 لط ئلتن لط ش  ئلشيتقك ئل مفبك يحت ئلابةككنلط ئلتشل ل ل د ر   ئل بنج ش  الغرض من االختبار:
يدد (  تاددبةك . سليدد   مددج  ددط ي نبددك ئلشمعدد  تشدد  841 دد  ( )8شمعدد  ئلكددلط ئلتددن لط   ن شددن  ئلتفن  شددن )األدوات: 

ينحت  ي ( ةشن سلي  شقنبف اذئ ئلشيتتسف ت مج  ط ئل مت  تلم ئ ف شل   ش981×  111ئل ئ ف شيتتسف شينحت  )
 ي ( 981×  981)

ي (   981×  981سلي   مج ئلمنيبس  فم ئلشيتقك ئلشحصتلط بس   ط ئل مت  تئلابةك شيتتبع شينحك ةف شي شن )
 ي ( 841تبا  ئلحبف  مج ئلقن شس  فت   ط ئل مت  شبنالط ت مج ئلتفنج )

فددم ئلشل دد  ئلشتئمدد  لشيددتتسف  تبقددف ئلشدد ل )×(بقددف ئلع دد  فددم ئلشيددتتسف ئل مفددم  يدد   عشددك مواصللفات االداء: 
لبقددت  بنليددن  ئلكددلط لع دد  ) مددج ئلع دد  أ  ست ددذ تتدد  ئريددتع ئ  فبشددن باددب  ئلتصددت   بنلسدد س  فددم ةددلط ئليددمك(  

بةدت  ئلتشل دل لأل مدج    ئلشتمدت س   مدج ئلمدنيبس    مدج أ تبيتقبف ئلع   ئلكلط لبشللان شبنالط ئلج أحد  ئلشيدتتسمس
 ي (  مج أ  تيقط ئلكلط  ئ ف ئلشيتتسف. 841ئلشلتف     ئرلة )بد بحسن تت تج ئلكلط ئلحبف 

 (9) ررم الشكل
 اإلرساليوضح اختبار رياس درة االستقبال من 
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 الشروط: 
لع    الت  شحنتلك  مج أ  بقت  بنلتشل ل ئلمنيبس  بنلتبن   )شلط م دك ئلشيدتتسف ئلشتمدت   مدج ئلبشدس   تشدلط  -

 م ك ئلشيتتسف ئلشتمت   مج ئلبينل(
ت ئلاددبةك أت ئذئ لدد  تيددقط ئلكددلط فددم ئلشيددتتسف ئلشحدد    ر تحيدد  يقددنل لمشحنتلددك ئلتددم تعشددج فس ددن ئلكددلط ئلحبددف أ -

 لكي ن تحي  ش  ئلشحنتر  ئلشيشت  ب ن ئلع  .
تددش   ئلحبددف تتيددقط  ئ ددف ئلشيددتتسف ئلشحدد  تحيدد  يقتددك لكددف شحنتلددك صددحبحك تشددل فس ددن ئلكددلط فددت  التسللجيل: 

تئلادةف  (966  9997ت بد ئلشيع   يقتدك( )حيدنيس   81شقنسبج ئلشيتتبع   تئل لمك ئلعثشج ل ذئ ئر تبنل ام )
 ذلك ستتح( 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 اختبار درة الضرب الساحق القطري والخطي:  3-3-1-1-1-8

 لينحت فم ئرتمنب ئلقتلي تئرتمنب ئلشيتقب ئ  ك ئلتل  الهدف من االختبار: 
 ةلط تن لط   شمع  ئلكلط ئلتن لط   شلتبتن  11األدوات المستخدمة: 

( 95) أ ئء  ت مددج ئلش تبددل (1)) دد  تل ددت ئلشدد ل ( شدد  شلةدد   ئإل دد ئ   (4)شدد  شلةدد  ئلتددل  : األداءوصلل  
يحدت ئرتمدنب ئلشيدتقب   أ لد ( تل ك ينحقك 95(  )5تل ك ينحقك يحت ئرتمنب ئلقتلي )ئلشلتبك ئلشتمت ط فم شلة  

 (9)ئلشلتبك ئلشتمت ط فم ئلشلة  
 التسجيل: 

 ئلكلط  مج ئلشلتبك. ( يقنل لكف تل ك ينحقك صحبحك تيقط فس ن4) -
 ( يقنل لكف تل ك ينحقك صحبحك تيقط فس ن ئلكلط فم ئلشيتقك ئلش تتك.1) -
) (  تئل لمك ئلعثشج ل ذئ ئر تبنل ادم  تيقتتن  لكف تل ك ينحقك صحبحك تيقط فس ن ئلكلط فم ئلشيتقك )أ( أ -

 ذلك ستتح( 4تئلاةف ) (819-818  9997( يقتك )حينيس  ت ب ئلشيع   981)
 
 
 
 
 
 
 

 تمرير لدى العب الكرة الطائرة من المنطقة الخمفية نحو الشبكةاختبار رياس مهارة ال يوضح(3) ررم الشكل
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 اختبار حائط الصد:  3-3-1-1-1-5

ئلشتكلل بنلشع   يفي  لش نلط حن ط ئلصد  شد  شت د  تئحد   مدج  ئ  ئء بنج   لط ئلع    مج الغرض من االختبار: 
 ئلابةك.
   تابةك بنلتفنج  نيتيم.إبقنف   تةلط تن لط  تين ك عقشمع  ئلكلط ئلتن لط  تشاألدوات: 
يد (  بقدف ئلشد ل   مدج ئلشقعد  تبشيدك 51ئلشقع   مف ئلابةك تفدم شيتصدف ن ت مدج بعد  )ستت   :األداءمواصفات 

 ئ ددف شيتقددك ئ   يدد (  بقددف ئلع دد  )ئلش تبددل(81)ئلكددلط بةمتددن س بدد  بحسددن تكددت  أ مددج شيددتتد شدد  ئلاددبةك بشقدد ئل 
ل  بةمتدن س بد  شد  لشد ئئلصد  بحسدن بعشدج ئلكدلط ئلتدم بشيدك ب دن  حدن ط ( فم يصف ئلشمع  ئللنيم ر ئء ش دنلط 1)

 (لتئ    91ئكبل     ششة  لش ط ) ئ  ئءأ مج ئلكلط ل  س بط  مج ئ لة  بةلل 
 الشروط:

 فم ةف شلط سل  فس ن ئلش تبل ر ئء حن ط ص  تم ش  شعشيك ئلكلط بةمتن س ب  ش  أ مج ئلكلط. .9
 ئيت نء ئلت   ئلشح   لع تبنل. إانلطئلج أ  بيش   ئ  ئء مج ئلش تبل تكلئل  .8
 سم   مج ئلش ل  ئرحتفنظ بنلتفنج ئلكلط فت  ئلابةك تسمك فتلط أ ئء ئلش تبل لع تبنل. .1
أي أ ئء س نلف ئلالتل ئلينبقك ر تحتي  ئلشحنتلدك فبد  تدش  ئلعد   ئلدذي  دن  بد  ئلش تبدل  دع  ئلت د  ئلشحد    .4

 لع تبنل.
( ئلشحد  ط لع تبدنل. )حيددنيس  لددتئ    91) ئلتدم  ددن  ب دن  دع  ئلدد بيدمف لمش تبدل  دد   ئلشحدنتر  ئلصدحبحك التسلجيل:

 ذلك ستتح( 5تئلاةف ) (851  9997ت ب ئلشيع   
 
 
 
 

 
 
 
 اختبار رياس درة مهارة الدفاع عن الممعب: 3-3-1-1-1-6

 ( 6 بنج   ك ش نلط ئل فنج    ئلشمع  ش  شلة  )الغرض من االختبار: 
 ةلئ  تن لط.( 91) –ال ط ئلقبنج  – ئ ا ئف س  شمع  ئلكلط ئلتن لط شقي  ال ط لتح األدوات المستخدمة:

 ئ تبنل   ك ئلتل  ئلينحت ئلقتلي تئل تم ستتح(4) ل   ئلاةف

 (يوضح اختبار حائط الصد5الشكل ررم )
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( شتم دن 6ئلكدلط لمتدنل  فتتمد  ئلكدلط يحدت ئلش تبدل فبقدت  بنلد فنج شد  شلةد  ) بو د ئ بقدت  ئلشد ل  : األداءمواصفات 
 ( 8ئلكلط يحت شلة  )
 شروط التسجيل:

 ( يقنل لكف شحنتلك  ئ ف ئلشيتقك أ.4) -
 ( يقنل لكف شحنتلك  ئ ف ئلشيتقك  .1) -
 ( يقنل لكف شحنتلك  ئ ف ئلشيتقك  .8) -
 ( يقتك لكف شحنتلك  ئ ف ئلشيتقك  .9) -
 )صفل(  ي  يقتل ئلكلط  نل  اذب ئلشينتت. -
 .ئ  مج ي  يقتل ئلكلط  مج  ط شاتلك بس  شيتقتس  بحي   لمك ئلشيتقك  -
(  لمدك. )ادن ي 41ادم )تمغج ئلشحنتلك ئلتدم سلتكد  فس دن ئلش تبدل  تدن  نيتيبدن  تئل لمدك ئلعثشدج ل دذئ ئر تبدنل  -

 (88  8117تآ لت   
 
 
 
 
 

 
 

  
 االستبيان الخاص بتحديد القياسات الجسمية: 3-3-9

 ددن  ئلبنحلدددن  بتحمسدددف شحتدددتد ئلشصدددن ل تئلشلئمددد  تئل لئيدددن  ئلتدددم تينتلددد  ئلقبنيدددن  ئلميدددشبك لع بدددم ئلكدددلط ئلتدددن لط 
 ( 8119)حي  تآ لت   ( 8118) شنج  

ئلميدشبك تتد  تت  ع دن  مدج  د    ( تتتش  ئلقبنين 4تشنلط ئيتببن  شتتحك فم ئلشمحت )ل   ن  ئلبنحلن  بتصشب  ئي
 أيددشنء( سبددس  8شدد  ئل بددلئء تئلش تصددس  فددم شمددن  ئلقبددنج تئلتقددتب  ت مدد  ئلتدد ل   ئلل نتددم تئلكددلط ئلتددن لط تئلشمحددت )

فدأكلل  (%75)  مدج ييدبك ئتفدن  تفل غ ئريتشنلئ  ئ تش  ئلبنحلدن   مدج ئلقبنيدن  ئلتدم حصدم   ئلين ط ئل بلئء  تبع
%( فدأكلل شد  آلئء 75ش  آلئء ئل بلئء  ئذ باسل بمت  تآ لت  ئلج "أي   مدج ئلبنحدن ئلحصدت   مدج ئلشتئفقدك بييدبك )

ئلقبنيددددن  ئلميدددشبك ت دددد   ئل بدددلئء تتكلئلئت ددددن تييددددب ن  سبدددس ( 4( تئلمدددد ت  )986  9981ئل بدددلئء" )بمددددت  تآ دددلت   
 ئلش تبك.

 
 
 
 
 

 (6) ررم الشكل
ئ تبنل  بنج   ك ش نلط ئل فنج    ئلشمع  ش  شلة  ل    ستتح

(6) 
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 وتكراراتها ونسبها المئوية ياسات الجسمية وعدد الخبراء قيبين ال(8) ررم جدولال
 النسبة المئوية التكرارات عدد الخبراء القياسات الجسمية ت
 %94.71 98 99 ئلت   )ئلكتمك(  .9
 %94.71 98 99 ئلتت  ئلكمم لممي   .8
 %89.74 97 99 تت  ئلكف  .1
 %84.89 96 99 ئلتت  ئلكمم تئلذلئ س   نلبن  .4
 %84.89 96 99 ئلذلئجتت    .5
 %84.89 96 99  لة ئلكتفس   .6
 %84189 96 99 شحبط ئلف ذ  .7
 %78.94 95 99 تت  ئللمف  .8
 %78.94 95 99  لة ئلص ل  .9

 %78.94 95 99 شحبط ئلعت   .91
 %68.48 91 99 شحبط ئلين   .99
 %58.61 91 99 شحبط ئلبت   .98
 %58.61 91 99 ئلمم بك لمت  ئلكتف يشك ئلليبك  .91
 %58.61 91 99 ئلمم بك لمشيتقك ئلحل فبك بكيشك ئللي  .94
 %58.61 91 99 ئلمم بك لمف ذ يشك ئلليبك  .95
 %47.61 9 99 ئلمم بك للعلك لؤتج ئلعت بك يشك ئلليبك  .96
 %47.16 9 99 ئلمم بك ليشنيك ئلين  يشك ئلليبك  .97
 %48.91 8 99 تت  ئلمذج ش  ئلممتج  .98
 %48.91 8 99 تت  ئلذلئ س  منيبن  .99
 %48.91 8 99 تة لة ئلح  .81
 %48.91 8 99  لة ئلتلك  .89
 %48.91 8 99 شحبط ئلحتة   .88
 %16.84 7 99 تت  ئلق     .81
 %19.84 6 99 شحبط ئلص ل )ا ست(  .84
 %19.84 6 99 شحبط ئلص ل ) فسل(  .85

(  بنيدن ميدشبن 95ئاشدن  )  %( فأكلل تش75( ستتح أي  ت   بت  ئلقبنين  ئلتم حصم   مج ييبك )4ش  ئلم ت  )
   حصتل    مج ئلييبك ئلشتمتبك ئلتم ئ تش ان ئلبنحلن .لع 
 جسمية:لالقياسات ا 3-3-9-1
شتغسدددلئ  ئلقبنيدددن  ئلميدددشبك ئلتدددم سدددت   بنيدددن  فدددم ئل لئيدددن  تئلبحدددتن  أكلدددلبعددد  ئلدددت   وزن الجسلللم)الكتمة(:  -

ك شد  ئل  دك تشد  ذلدك ئلعمشبك  تبشتن  تقد سل ت   ئلميد  بأيد  شد  ئلقبنيدن  ئلميدشبك ئليد مك ئلتدم تدت  ب لمدك  نلبد
فدو  سمد  ئرلتدد ئ  بدبعة ئلتفنصددسف ئلفيبدك ئل نصدك بتلئ ددت ئلقبدنج لمحصددت   مدج ببنيدن    بقددك  د  ت   ئلميدد  

 (91  9997)لتتئ   
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سؤ ذ ئلقبنج ش  تت  ئلت تف ئلقبنيم  إذ بةت  ئلعقبن  شتعصقتس  تئلذلئ ن  شعمقس   مدج منيد   طول الجسم: -
 (71  9997ئلمي  )لتتئ   

سددت   بددنج ئلتددت  تئلددذلئ س   نلبددن بنيددت  ئ  اددل ط ئلقبددنج شدد  ئلت ددتف تئلددذلئ س   ول الجسللم واللل راعين عاليللا:طلل -
  ت لئ ددج ئلش تبدددل بادد  ئلميدد  لأل مدددج ئ لةئلسددد س  ئلددج  أصددنب يقتدددك شدد   أ مددج نلبددن ئذ تقددنج ئلشيدددنفك شدد  

 ك.لألشن   تبةت  ئلع   تئ فن تئلحن ط ئلج ئل مف تتقنج ئلشينف تئليثل
تشدم لعثد  لدت  ئلكتدف تحتدج  ئآل دللميتدتء  بقبدنج ئلشيدنفك شد  ئلقشدك ئلتحادبكست  حيدنب   طول ال راع م  الك : -

 (911  9996. ) نتل تئلببك  ئ تيطيقتك فم ئليعشبك ئليفمبك لعصب   أيففتت  
 (917  9997ست  ئلقبنج ش  شيتصف ئلليغ حتج ي نبك ئرصب  ئلتيتج تام شش ت ط )لتتئ    طول الك : -
سددت   بددنج تددت  ئللمددف بنيددت  ئ  ادل ط  بددنج شدد  ئلشدد تل ئلكبسددل لمددلأج ئلعمبددن لشفصددف ئلف ددذ حتددج  طللول الرجللل: -

 (51  8111)حينيس    ئ لة
تتيمسف  ش  ئلم ك ئلتحابكتشسس  ل ت ت  بتئيتك تت  ئلبمفتشستل  مج أ مج يقتك بنليتتءس  ئر  فين:تعرض الك -

 (964  9999  إبلئاب ئلشينفك )
تتت  أتلئف ئلبمفتشستل  مدج ئرشتد ئ  ئلعلتدم لميقتدك ئلشتتيدتك ئلصد ل ك )منيد  ئلصد ل( شد   عرض الصدر: -

  9996مناددن  حتددج بصددف ئلددج أكبدددل  ددلة لمصدد ل. ) ددنتل تئلببدددك  تحل ددك أتددلئف ئلم ددن  فددم مشبددد  ئرت
918) 

)اددحنتك يددتك اددل ط ئلقبنج.ئلقبددنج تئلددذلئج شت لبددك بنلت ددنء  ت ؤ ددذ أ صددج شحددبط لمعتدد  بتئ  سددت محلليط العضللد: -
 (17  9988تآ لئ   

سمدلي ادذئ ئلقبدنج شد  تتد  ئلت دتف  مدج شقعد  يدت  ي تئلقد شن  بنتيدنج ئلحدتة  ستتد  ادل ط  محيط الفخ : -
  9995تبدك ئرلبدك شبنادلط . )ادحنتك ت ل قد    أيدففئلقبنج  مج ئلف ذ بحسدن بةدت  أفقبدن شد  ئرشدن  شد  ئل مدف 

11) 
 ية:التجربة االستطالع 3-3-3

ئلشيتقدك ئلادشنلبك بتدنل     ي بكتلج تئل لمك ئلششتن ط ( ش  ر بم ئل لمك ئ 6أمل   ئلتمل ك ئريتتع بك  مج )
  ( تذلك لمتعلف  مج:5-6/8/8198)
 ئلتعلف  مج يمببن  ئر تبنلئ  .9
 تح س  ئلفتلط ئل شيبك ئلتم تيتغل  ن ئر تبنلئ  .8
    مج ئ ئلط ئر تبنلئ ش    لئت  تئلتأك ت ل   فل ت ئلعشف ئلين    .1
 ئلشيت  شك تئ  تئ ش د ةفنءط ئرم  ط  .4
 لمتأك  ش  ئربعن  تئلشينفن  لشمشف ئر تبنلئ  ئلش نل ك .5
 المواصفات العممية لالختبارات المهارية: 3-8
( 94أ  9999بقددددبج ئر تبددددنل ئلصددددفك ئلشددددلئ   بنيدددد ن ئت  لئيددددت ن ئت تا بصدددد ن" )ئبددددلئاب    أ "الصللللدق:  3-8-1
     ئلبنحلن  ئيتئج ش  ئلص   ام:يتتأ
تد  ئلحصددت   مدج ئلصد   ئلثددنالي شد   ددع  ئيدتتعج آلئء ئل بددلئء حدت  صددعحبك الصلدق الظللاهري:  1-4-9-9

 (8ش  ئمم ن ةشن شبسيك فم ئلشمحت ) ئر تبنلئ ئر تبنلئ  تص   ن فم  بنج ئلشتغسلئ  ئلش نل ك ئلتم تتع  
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 ص   ئلذئتم ئلذي بيت ل  ش  ئلم ل ئلتل بعم لشعنشف ئللبن .ت  ئحتين  ئلالصدق ال اتي:  3-8-1-9
 (818  9999)ئلتكل تم تئلعبس ي                          الصدق ال اتي =  الثبات

 ذلك. سبس ( 5تئلم ت  )
 الصدق المنطقي )المحتوى(: 3-8-1-3

ئلصدفك ئت ئليدشك ئلشتمدت   بنيد ن شعلفدك شد د تشلسدف ئر تبدنلئ  ئت ئلشقدنسبج لمتئيد   إلدجس  ف ص   ئلشحتدتد 
بغبدك ئلحصدت   مدج صدد   ئر تبدنلئ  ئلتدم تد   لتدد ن  مدج شمشت دك شدد  ئلش تصدس  لكدم سبد ي ةددف شدي   لأبد  فددم 

  تمددت  ييددبك ئريددتشنلئ  تتفل غ ددن تبددس  لمبددنحلسئلتددم تتددع  شدد  ئمم ددن  تبعدد  مشدد   لألغددلئةصدد   ئر تبددنلئ  
 ذلك. سبس ( 1بنلئ  تئلم ت  )ئرتفن  بس  ئلين ط ئل بلئء ل ذب ئر ت

 الثبات: 3-8-9
بعيم لبن  ئر تبدنل ئلتشنيدك تئل  دك ئلتدم بشةد  لتيدسمك ئلقبدنج ئلشيدت  شك أ  تقدبج ب دن ئلثدنالط شتتدتج ئلقبدنج 

تتدددد  ئيددددت  ئ  تل قددددك ئر تبددددنل تئ ددددن ط ئر تبددددنل ت دددد  مددددلد ئلتتبسددددت ئرت  لملبددددن  بتددددنل   .(64  8119)فلحددددن   
ن ئلتتبست ئللنيم فق  ملد بتدنل   ( ر بس  ش  أي بك ئلشيتقك ئلاشنلبك   أش91ئر تبنلئ   مج )تيفذ   98/8/8198
 مددج ئلعسيددك يفيدد ن شدد  تتحسدد  ثددلتف ئلقبددنج لمتتببقددس   دد ل ئرشةددن  فددم  ن ددك ئرلعددن  ئلفل بددك لكمبددك  86/8/8198

 د  تل دت شعنشدف  ئلتتببقسدس  تبنل يفي  فدم ئلتل بك ئلل نتبك   تت  ئسمن  شعنشف ئللبن  بس   لمن  ئلع بس  فم ئر
( فشدددن فددت  ةشعنشدددف لبدددن  شقبدددت  لكنفدددك ئر تبدددنلئ  )حيدددنيس   1.71ئرلتبددنل ئلبيدددبط  تتددد  ئ تشدددن   لمدددك ئرلتبدددنل )

 (5( ةشن فم ئلم ت  )911  9988
 مهاريةال (الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل الثبات والصدق ال اتي لالختبارات5)ررمالجدول 

 اسم االختبار ت
وحدة 
 القياس

معامل  قياس الثانيال القياس األول
 الثبات

الصدق 
 ج± ¯ج ج± ¯ج ال اتي

9.  
 ئ  مجئرلين  ئلشتئم  ش  

 1.986 1.858 4.549 86.811 1.657 85.611  لمك ئلتييم

 بنج   ك ئريتقبن  ش    .8
 ئرلين 

 1.987 1.861 7.611 58.111 7.946 44.811  لمك

1.  
 بنج ش نلط ئلتشل ل ل د ر   

ئلكلط ئلتن لط ش  ئلشيتقك 
 ئل مفبك

 1.946 1.896 9.111 95.111 9.999 94.911  لمك

  ك ش نلط ئلتل  ئلينحت   .4
 ئلقتلي تئل تم

 1.918 1.881 8.795 71.811 99.786 71.911  لمك

5.  

 بنج   لط ئلع    مج ئر ئء 
ئلشتكلل بنلشع   لش نلط حن ط 

شت   تئح   مج  ئلص  ش 
 ئلابةك

 1.859 1.719 9.911 91.511 9.779 91.511 لنيبك

 بنج   ك ش نلط ئل فنج      .6
 (6ئلشمع  ش  شلة  ل   )

 1.995 1.818 4.551 87.411 6.946 88.11  لمك

 شروط اجراء القياسات الجسمية: 3-5
 ئملئء ئلقبنج بتل قك شتح ط ش  حسن تيميف ئلقبنج 
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 نج يفي نئيت  ئ  ئ تئ  ئلقب 
  ئملئء ئلقبنج فم تت س  شتح 
   (88  9996ئ ذ  ئلقبنين  تئفلئ  ئلعسيك سلت س  ئل ي ئلل نتم ) نتل تئلببك 
 
 المقابمة الشخصية: 3-6

حدت  ةبفبددك تتد  تيميددف  (*)ئمل د  ئلشقنبمدك ئلا صددبك شد   دد   شد   بدلئء  مدد  ئلتد ل   ئلل نتددم ئلش تصدس  
  شف ئلشمنشب  ئلعتمبك بنلتل قك ئلعمشبك ئلصحبك ئلج ستشس :لع تبنلئ  ئلش نل ك تتقيبش ن حي  

 اليوم األول
 ئرلين  -
 ئيتقبن  ئرلين  -
 حن ط ئلص   -

 اليوم الثاني 
 ئر  ئ  -
 ئلتل  ئلينحت -
 ئل فنج    ئلشمع  -

 التجربة النهائية لالختبارات: 3-7
تبدنلئ    دن  ئلبنحلدن  تفل دت ئلعشدف بع  ئلتأك  ش  صدعحبك ئر تبدنلئ  شد   دع  ئسمدن  ئلشعدنشع  ئلعمشبدك لع 

تفقدددن لمتيميدددف ئلشيتقدددم  99/4/8198تلغنبدددك  4/1/8198بدددنملئء ئلتمل دددك ئلي ن بدددك لع تبدددنلئ  لمفتدددلط شددد  ئلشيدددن   
لع تبنلئ  ت ن  ئلبنحلن  بنملئء ئلقبنين  ئلميشبك لع بس   ع  ئلست  ئرت   تلئ ج ئلبنحلن   ي  تتبست ئر تبدنلئ  

 شن بأتم:
 .بح ئر تبنلئ  تتل قك ئ ئ  ن تئل  ف ش  ةف ئ تبنل تتل قك ئحتين  ئل لمك تتت -
 .ئرلت ئ  بتيميف ئر تبنلئ   ي  ئلتيفسذ -
 ئ تنء فتلط  شيبك ئرحشنء  بف ئلب ء فم تيفسذ ئر تبنلئ . -
 (   ن ت بس  ئ تبنل تآ ل.91-5ئ تنء فتلط لئحك ش  ) -
 لكف فل   سيك ئلبحن. ( شينء  6-8) ئلين ك ش  تقل  ئملئء ئر تبنلئ  فم أت ن  -
 الوسائل االحصائية: 3-8
 ئلتيط ئلحينبم. -
 ئريحلئف ئلشعبنلي. -

                                         

 ئل بلئء فم شمن   م  ئلت ل   ئلل نتم:(  *) 
 دمحم  ب هللا  أ. . أبن      
 أ. . . يبسف دمحم  ب هللا     
  . . أيشنل  ب ئليتنل     
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 ئلييبك ئلش تبك. -
 شعنشف ئرلتبنل ئلبيبط. -
 تحمسف ئلتشنس . -

 ( لتحمسف ئلببنين SPSSتت  ئريتين   مج ئلحقسبك ئرحصن بك )
 عرض النتائج ومنارشتها: -8

 تبددنلئ  ئلبحددن ئلش نل ددك تئلقبنيددن  ئلميدشبك تتحقبقددن  ادد ئف ئلبحددن   ددن  بعد  مشدد  ئلببنيددن  ئلشيت مصددك شد  ئ
ئلبنحلن  بنيت  ئ  تحمسف ئلتشنس  ةتي  ئلتيسمك ئلشلمدج لمتصدت  ئلدج يتدن   ئلبحدن  ت د  يدبت ذلدك ئلتحقدت شد  ئلادلتل 

لل تمدددنيج ( تئ تبدددنل اددkolmogrovo-smirnov)ئلتئمدد  تتفلاددن فدددم ئيددت  ئ  تحمسدددف ئلتشددنس  شدد  تت  ددد  تببعددم 
 (Box-s-mئلعسيك )
 عرض تحميل التمايز لممتغيرات المهارية: 8-1

 (االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات المهارية لعينة البحث6) ررم دولجال
 المؤشرات االحصائية    ت

 
 االختبارات المهارية

وحدة 
 القياس

 تمعةجالعينة م الدرجة األولى الدرجة الممتازة
 ج± ¯ج ج± ¯ج ج± ¯ج

ئ تبنل ئرلين  ئلشتئم  ش   .9
 ئلتييم ئ  مج

 4.649 26.220 4.789 85.479 4.815 87.448  لمك

ئ تبنل ش نلط ئلتشل ل ل د  .8
 ئلع  

 1.920 15.389 1.835 15.312 2,080 95.597  لمك

ئ تبنل ش نلط ئلتل   .1
 ئلينحت ئلقتلي تئل تتم

 8.753 75.428 7.103 71.187 6.434 88.448  لمك

ئ تبنل ئريتقبن  ش   .4
 ئرلين 

 9.777 70.038 8.158 65.312 6.786 77.862  لمك

 ئ تبنل   لط ئلع    مج .5
ئآل ئء ئلشتكلل ئلشع   يفي  
لش نلط حن ط ئلص  ش  شت   

 تئح   مج ئلابةك

 9.596 99.798 9.717 99.718 9.166 99.919 تكلئل

فنج    ئ تبنل ش نلط ئل  .6
 (6ئلشمع  ش  شلة  ل   )

 4.988 87.881 1.915 85.799 1.489 89.586  لمك

ئل ددنب بنرتيددنل ئلحيددنببك تئريحلئفددن  ئلشعبنل ددك لمشتغسددلئ  ئلش نل ددك  شدد  شمشت ددك  (6ستتددح شدد  ئلمدد ت  )
  ئلش نل دك ث دتل تفددت  ر بدم ئلكدلط ئلتددن لط )ئل لمدك ئلششتدن ط تشمشت ددك ئل لمدك ئ تلدج( تئلعسيددك شمتشعدك فدم ئلشتغسددلئ

)ئرليددن  ئلشتئمدد  شددد   :م ئلشتغسددلئ  ئلش نل ددك ئآلتبددك تئتددح للمشمشت ددك ئلششتددن طم  مددج شمشت ددك لئل لمددك ئ تلدددجم فدد
( ت مددغ ئلشتتيددط ئلحيددنبم لشمشت ددك ئل لمددك 87.448( ئذ بمددغ ئلشتتيددط ئلحيددنبم لمشمشت ددك ئلششتددن ط )ئلتييددم ئ  مددج

شد  ئلشيتقدك ئل مفبدك( ئذ بمدغ ئلشتتيدط  طج ش دنلط ئلتشل دل لد د ر د  ئلكدلط ئلتدن ل (   ت )ئ تبدنل  بدن85.479ئ تلدج )
(   ت )ئ تبددنل 95.198( ت مددغ ئلشتتيددط ئلحيددنبم لشمشت ددك ئل لمددك ئ تلددج )95.597ئلحيددنبم لمشمشت ددك ئلششتددن ط )
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( ت مدغ ئلشتتيدط 88.448ئذ بمغ ئلشتتيط ئلحينبم لمشمشت ك ئلششتدن ط ) (  تم  ك ش نلط ئلتل  ئلينحت ئلقتلي تئل
(   ت)ئ تبدددنل  بدددنج   دددك ئريدددتقبن  شددد  ئرليدددن ( ئذ بمدددغ ئلشتتيدددط ئلحيدددنبم 79.987لمشمشت دددك ئ تلدددج ) ئلحيدددنبم

(   ت)ئ تبددنل  بددنج  دد لط 65.198) ( ت مددغ ئلشتتيددط ئلحيددنبم لشمشت ددك ئل لمددك ئ تلددج77.868لمشمشت ددك ئلششتددن ط )
ش دنلط حدنل ئلصد  شد  شت د  تئحد   مدج ئلادبةك( ئذ بمدغ ئلشتتيدط ئلحيدنبم ئلع    مج ئر ئء ئلشتكلل ئلشع   يفيد  ل

(   ت)ئ تبددنل  بددنج   ددك 99.817( ت مددغ ئلشتتيددط ئلحيددنبم لشمشت ددك ئل لمددك ئ تلددج )99.919لمشمشت ددك ئلششتددن ط )
ئلشتتيدط  ( ت مدغ89.586(( ئذ بمغ ئلشتتيط ئلحيدنبم لمشمشت دك ئلششتدن ط )6ش نلط ئل فنج    ئلشمع  ش  شلة  ل   )

 (85.799ئلحينبم لشمشت ك ئل لمك ئ تلج )
 مصفوفة االرتباطات البينية لممتغيرات المهاريةيبين (7) ررم الجدول

 6 5 4 1 8 9 المتغيرات
9       
8 -1.194      
1 -1.199 -1.195     
4 -1.166 -1.819 1.111    
5 1.881 -1.199 1.995 1.186   
6 1.991 1.116 1.917 1.141 1.171  

شصفتفك ئرلتبنتن  ئلبسيبك بس  ئلشتغسلئ  ئلش نل ك فةمشن ةني  ئرلتبنتن  تدعبفك تغسدل  سبس ( 7ش   ع  ئلم ت  )
شعيتبددك  ةنيدد  أفتددف  تاددذئ بعيددم ئيددتقع  ئلشتغسددلئ  ئلتددم   مدد  لعيحدد ئل ئلشتعدد   تئلددذي اددت  تددتط شدد   تددتئ  

 ئلتحمسف ئلتشسس ي.
 ويمكز لمبادا لممتغيرات المهارية المميزة (اختبار8) ررم الجدول

اختبار ويمكز  االتجا، االختبارات المهارية الخطوة
 لمبادا

مكافئ )ف( 
ومستوى 
 المعنوية

معنوية 
 االضافة

ئ تبنل   ك ش نلط ئلتل  ئلينحت  9
 ئلقتلي تئل تم

 1.111 48.698 1.616 ئتنفك

ئ تبنل  بنج   ك ئريتقبن  ش   8
 ئرلين 

 1.11 16.788 1.518 ئتنفك

ئ تبنل  بنج   ك ش نلط ئل فنج     1
 (6ئلشمع  ش  شلة  ل   )

 1.11 87.799 1.467 ئتنفك

 1.711شعنشف ئرلتبنل ئلتمشبعم ئلي ن م 
 %911ييبك ئلتبنس  ئلشمتش 

 9.948ئلمذل ئلكنفم ئلي ن م  
 56.118 بشك شل   ةني       

( شتغسددلئ  شدد  1  لشبددن ئ تشةددنف( )ف( تبددس  بددأ  ئلتحمسددف ئيددت مب )( ئل ددنب بن تبددنل ت مكدد8شدد   ددع  ئلمدد ت  )
( شتغسدلئ  تذلدك شد   دع  ئمدلئء  تدتط تئحد ط ةأحيد  تتلبفدك  تبدك ل دذب ئلشتغسدلئ  ئلتدم ل دن ئلقد لط  مددج 6شمشدتج )

  تلدددج  ئذ ث دددل  ييدددبك ئلتبدددنس  ئلشمتشدددئلتشسسددد  بددد  شمشت دددك ر بدددم ئل لمدددك ئلششتدددن ط تشمشت دددك ر بدددم ئل لمدددك ئ 
ك  مددج ئلتشسسدد   تئ   بشددك شعنشددف ئرلتبددنل ئلتمشبعددم بدد%( تاددت شؤاددل  مددج أ  ئل ئلددك ئلتشسس  ددك ل ددن شقدد لط  نل911)
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( تاددم 56.118(  تث دل   بشددك ئ تبددنل شل دد  ةددني )9.948ئلي ددن م ) (  ت بشددك ئلمددذل ئلكددنش 1.711)ئلي دن م اددت 
( إ  9999بعددت  لمشتغسددلئ  ئلشيب ددك  ت ؤةدد  ) شددل   بشددك شعيتبددك لتمددت  فددلت  ذئ   رلددك ئحصددن بك بددس  ئلشمشددت تس  

ئ تبددنل ت مكدد  لشبددن ئ اددت  بددنلط  دد  ئ تبددنل تحمسددف ئلتبددنس  فددم ئتمددنب تئحدد  لكددف شدد  ئلشمشددت تس   تبتمددت  مددج اددذس  
 (987  9999ئر تبنل   ييبك ئلتبنس   ئ ف ئلشمشت ن  لمشمشتج ئلكمم لمتبنس  ) شل  

 معيارية وغير المعيارية لممتغيرات المهارية المميزة(الدالة التمييزية ال9)ررمالجدول 
 الثوابت غير المعيارية الثوابت المعيارية االختبارات المهارية

 1.177 1.589 ئلقتلي تئل تمئ تبنل   ك ش نلط ئلتل  ئلينحت 
 1.175 1.576 ئ تبنل  بنج   ك ئريتقبن  ش  ئرلين 

شددد   ئ تبدددنل  بدددنج   دددك ش دددنلط ئلددد فنج  ددد  ئلشمعددد 
 (6شلة  ل   )

1.166 1.197 

 91.715- بشك ئللنب   
 شةنف( ئل ئلك ئلششس ط لشتتيط ئلشمشت ن 

 9.157ئلشمشت ك ئلششتن ط    
 1.881-شمشت ك ئل لمك ئ تلج   

 
ئل لمك ) ج  ( أ  ئل ئلك ئلتشسس  ك )شعن لك ئلتشنس ( ئلشعبنل ك تغسل ئلشعبنل ك لمتيبؤ بنلشمشت ك ئرتل9ش  ئلم ت  ) سبس 

تلددج( تاددم شلتبددك حيدد  تلتسدد  ئلشتغسددلئ   ئذ ستتددح ئ  ئلشتغسددل ئ ت  اددت   تئلشمشت ددك ئللنيبددك )ئل لمددك ئ  (ئلششتددن ط
ئلقتدلي تئل تدم ( ت د   ذلدك  مدج أ  ش دنلط ئلتدل  ئليدنحت ادم شد  ئلش دنلئ  )ئ تبنل   ك ش نلط ئلتدل  ئليدنحت 

ئل يددنلط تئليددبتلط  مددج فل ددت ئل صدد  شدد   ددع  ئلتكتبةددن  ئلتددم  ئرينيددبك ئلتددم شدد   عل ددن بيددتتب  ئلفل ددت ئلفددت  أت
بةدت  ششسد ئ ستبع ن ئلع   ئلش نم  تةبفبك شبنغتك فل ت ئل ص    تادم ش دنلط تدلتل ك مد ئ لتح سد  شيدتتد ئلع د  ت 

    غسلب ش  ئلع بس .
نلط ئيدتقبن  ئرليدن  تعد  شد    ش دذ إأشن ئلشتغسل ئلششس  ئللنيم ف ت )ئ تبنل  بدنج   دك ئريدتقبن  شد  ئرليدن ( إ

 س  لع   ئلشع  تام تع  ش  شفنتبح ئلمع .مئلش نلئ  ئلش شك فم بينء  شمبك ئل مت  ش   ع  ئلتتصسف ئل
  ش ددنلط (  ئذ إ6 دد  ئلشمعدد  شدد  شلةدد  ل دد  ) ئشدن ئلشتغسددل ئللنلددن ئلششسدد  فةددن  )ئ تبددنل  بددنج   ددك ش ددنلط ئلدد فنج

ك    ئلش نلئ  ئلينبقك تادم شد  ئلش دنلئ  ئلتدم بعتشد   مس دن ئلفل دت فدم ئلتصد ي ئل فنج    ئلشمع  ش نلط رتقف أاشب
  مت  ئل ص  تئلمنج ئلكلئ  ئلصعبك ش   ع  ئلتشلة  ئلصحبح ئلذي ست ذب ئلع   ئلش ئف . ل

تتتتدددح ئليتدددن   بصدددفك  نشدددك أاشبدددك ئلددد فنج  ددد  ئلشمعددد   تئيدددتقبن  ئرليدددن   تئر ددد ئ  لع ددد  ئلكدددلط ئلتدددن لط 
تحت م دن ئلدج  ك ئل لمك ئلششتدن ط  د  ر بدم شمشت دك ئل لمدك ئ تلدج يدتئء تد  ذلدك  مدج ئلد لمن  ئل دن  أت بعد  لشمشت 

شتتيدط ئلشمشت دك ئلششتدن ط بمدغ  متيبؤ بنلشمشت ك ئلششتدن ط  مشدن أ  لمن  شعبنل ك  تبشة  ئيت  ئ  ئلشعبنل   ةعاشن ل
(  تبعيدددم ادددذئ أ  ر ددد  ئلكدددلط ئلتدددن لط لم لمدددك 1.881-( فددم حدددس  بمدددغ شتتيدددط شمشت دددك ئل لمدددك ئ تلددج )9.157)

ئلششتن ط ششس ت     أ لئي   ش  ر بم ئل لمدك ئ تلدج شد  غنلببدك ئلشتغسدلئ  ئلش نل دك ئلشيت مصدك ئللعلدك  تادذئ سؤةد  
 ص   ئلتشنس  فم تصيسف ئلف ن .
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 نتائج التصني  لمجموعتي البحث عمى وفق معادلة التمييزيبين (11) ررم الجدول
 التصني  الخاطئ التصني  الصحيح العينة مجموعاتال

 1 86 ئلع   ئل لمك ئلششتن ط
 %91.1 %89.7 ئلييبك

 6 48 ئلع   ئل لمك ئ تلج
 %98.5 %87.5 ئلييبك

 9 68 ئلع   شمشت ك ئلع بس 
 %88.1ييبك يمن  ئلشعن لك فم ئلتصيسف  

ت سيددك  ر بددن  ( 89صدديسف  سيددك ئل لمددك ئلششتددن ط ت دد  ان )عن لددك فددم تش( ئل ددنب بنيددت  ئ  ئل91شدد   ددع  ئلمدد ت  )
  تذلدك لتتتدبح ئشةنيبدك ئيدت  ئ  ئل ئلدك فدم ئلتيبدؤ لع د  ئلكدلط ئلتدن لط شد   دع  ر بدن  ( 48ئل لمك ئ تلج ت د  ان )

 %( تاددم ييددبك  نلبددك تاددسل ئلددج أ 88.1ئر تبددنلئ  ئلششسدد ط  تةددذلك ييددبك يمددن  ئلشعن لددك فددم ئلتصدديسف ئذ بمغدد  )
تلدج فدم ئلكدلط ئلتدن لط تبعدن ر تبدنلئت   ئلشقتلحك فم تصيسف ةف ش  ر بم ئل لمدك ئلششتدن ط تئل لمدك ئ يمن  ئلشعن لك 

ئلششس ط ل    ششن س    مج ئلق لط ئلعنلبك  مج ئلتشسس   تئلذي بين    مج تقيبش   ئلج شمشت ن  تشحنتلدك   دن ط يقدنل 
 تتقت ت ن تئلعشف  مج لف  شيتتد ئلع بدس  بأيدمت   مشدم شدتق  تشد لتج.  ئلقتط  تئلعشف  مج ئرلتقنء بيقنل ئلتعف

 عرض تحميل لمقياسات الجسمية: 8-9
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياسات الجسمية لعينة البحثيبين (11)ررم الجدول 

 المؤشرات االحصائية ت
 
 

 االختبارات المهارية

وحدة 
 القياس

 العينة مجتمعة الدرجة األولى ةالدرجة الممتاز 
 ع± ¯س ع± ¯س ع± ¯س

 9.581 78.35 10.54 78.072 7.837 78.827 ةغ  ئلت    .9
 4.047 183.8 3.984 182.31 2.702 186.34 ي  ئلتت  ئلكمم لممي  .8
ئلتددددددت  ئلكمددددددم تئلددددددذلئ ن   .1

  نلبن
 9.958 235.3 9.824 234.3 10.138 236.93 ي 

 3.946 81.422 3.747 80.968 4.213 82.172  ي تت  ئلذلئج .4
 8.296 109.4 9.940 110.2 4.308 108.27 ي  تت  ئللمف .5
 1.675 21.928 1.904 22 1.227 21.810 ي  تت  ئلكف .6
 2.108 42.428 1.818 41.568 1.775 43.851 ي   لة ئلكتفس  .7
 1.716 31.097 1.736 30.935 1.678 31.365 ي   ل لة ئلص  .8
 2.526 30.471 1.924 29.568 2.718 31.965 ي  شحبط ئلعت  .9

 7.981 57.540 9.284 534 .56 4.857 59.206 ي  شحبط ئلف ذ .91
تيددنل ئلحيددنببك تئريحلئفددن  ئلشعبنل ددك لمقبنيددن  ئلميددشبك شدد  شمشت ددك ( ئل ددنب بن 99ستتددح شدد  ئلمدد ت  )  

أتلددم لمشمشت ددك ئلششتددن ط  مددج شمشت ددك تلددج( ث ددل تفددت  شمشت ددك ئل لمددك ئ شتددن ط ت شر بددم ئلكددلط ئلتددن لط )ئل لمددك ئل
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( ت مدغ ئلشتتيدط ئلحيدنبم 78.887ئلقبنين  )ئلت  ( ئذ بمغ ئلشتتيط ئلحينبم لمشمشت ك ئلششتن ط ) ئل لمك ئ تلج فم
لششتدددددن ط ( ت )ئلتدددددت  ئلكمدددددم لمميددددد ( إذ بمدددددغ ئلشتتيدددددط ئلحيدددددنبم لمشمشت دددددك ئ78.178لشمشت دددددك ئل لمدددددك ئ تلدددددج )

( ت )ئلتددت  ئلكمددم تئلددذلئ س   نلبددن( إذ بمددغ 988.19( ت مددغ ئلشتتيددط ئلحيددنبم لشمشت ددك ئل لمددك ئ تلددج )986.14)
( ت 814.1( ت مدددغ ئلشتتيدددط ئلحيدددنبم لشمشت دددك ئل لمدددك ئ تلدددج )816.91ئلشتتيدددط ئلحيدددنبم لمشمشت دددك ئلششتدددن ط )

( ت مددغ ئلشتتيددط ئلحيددنبم لشمشت ددك ئل لمددك 88.978ط ))تددت  ئلددذلئج( إذ بمددغ ئلشتتيددط ئلحيددنبم لمشمشت ددك ئلششتددن  
( ت مدددغ ئلشتتيدددط 41.859( ت ) دددلة ئلكتفدددس ( إذ بمدددغ ئلشتتيدددط ئلحيدددنبم لمشمشت دددك ئلششتدددن ط )81.968تلدددج )ئ 

) دددلة ئلصددد ل( إذ بمدددغ ئلشتتيدددط ئلحيدددنبم لمشمشت دددك ئلششتدددن ط  ( ت49.568ئلحيدددنبم لشمشت دددك ئل لمدددك ئ تلدددج )
( ت )شحددددبط ئلعتدددد ( إذ بمددددغ ئلشتتيددددط 11.915ط ئلحيددددنبم لشمشت ددددك ئل لمددددك ئ تلددددج )( ت مددددغ ئلشتتيدددد19.165)

( ت )شحدددبط 89.568( ت مدددغ ئلشتتيدددط ئلحيدددنبم لشمشت دددك ئل لمدددك ئ تلدددج )19.965ئلحيدددنبم لمشمشت دددك ئلششتدددن ط )
مددك ئ تلددج ( ت مددغ ئلشتتيددط ئلحيددنبم لشمشت ددك ئل ل 59.816تيددط ئلحيددنبم لمشمشت ددك ئلششتددن ط )ئلشتئلف ددذ( إذ بمددغ 

تلددج  مددج ئلشمشت ددك ئلششتدن ط فددم ئلقبنيددن  )تددت  ئللمددف( إذ بمددغ ئلشتتيددط ( ت )تفدت  شمشت ددك ئل لمددك ئ 56.514)
(  ت )تدددت  918.87( ئلششتدددن ط )991.8تلددج )ئرئلحيددنبم لمشمشت دددك   ت مددغ ئلشتتيدددط ئلحيدددنبم لشمشت ددك ئل لمدددك 

( ت مددغ ئلشتتيدددط ئلحيدددنبم لشمشت دددك ئل لمدددك ئ تلدددج 89.891ف(إذ بمدددغ ئلشتتيدددط ئلحيدددنبم لمشمشت دددك ئلششتدددن ط )ئلكدد
(88.) 

 (مصفوفة االرتباطات البينية لمقياسات الجسمية19) ررم الجدول
القياسلللللللات 
 ةالجسمي

1 9 3 8 5 6 7 8 9 11 

1           
9 1.897          
3 1.196 1.986         
8 1.488 -1.116 1.586        
5 1.997 1.981 1.119 1.188       
6 1.865 1.958 1.511 1.519 1.417      
7 -1.951 1.198 -1.187 -1.175 -1.988 -1.195     
8 1.561 1.951 1.855 1.158 -1.114 1.167 -1.971    
9 -1.989 -1.114 1.199 1.187 -1.189 -1.119 1.971 1.198   
11 1.185 1.855 -1.198 1.171 1.199 1.118 -1.184 1.189 -1.119  

  ئلقبنيدن  ئلميدشبك ةمشدن ةنيد  تدعبفك أت غسدل شعيتبددك سبدس  شصدفتفك ئرلتبنتدن  ئلبسيبدك بددس( 98شد  ئلمد ت  )
 فلشتعد   تئلدذي ادت  تدتط شد   تدتئ  ئلتحمسدع  ئلشتغسلئ  ئلتم   مد  لعيحد ئل ئةمشن ةني  أفتف تاذئ بعيم ئيتق

 ئلتشسس ي.
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 ياسات الجسمية المميزة(اختبار ويمكز لمبادا لمق13الجدول )

القياسات  الخطوة
 الجسمية

اختبار ويمكز  االتجا،
 لمبادا

مكافئ )ف( 
ومستوى 
 المعنوية

معنوية 
 االضافة

 1.111 88.998 1.789 ئتنفك  لة ئلكتفس  9
ئلتت  ئلكمم  8

 لممي 
 1.111 81.449 1.698 ئتنفك

 1.111 89.161 1.516 ئتنفك شحبط ئلعت  1
 1.689ئلتمشعم ئلي ن م  شعنشف ئرلتبنل 

 1.865ئلمذل ئلكنش  ئلي ن م   
 %911ييبك ئلتبنس  ئلشمتش   

 45.889 بشك شل   ةني  
  1.15 ≥شعيتي  ي  ييبك  تأ 

( 1ئلتحمسدددف ئيدددت مب )  شةدددنف( )ف( ستبدددس  أت ( ئل دددنب فدددم ئ تبدددنل ت مكددد  لشبدددن ئ 91شددد   دددع  ئلمددد ت  )
ع  ئمدلئء  تدتط تئحد ط ةأحيد  تتلبفدك  تبدك ل دذب ئلشتغسدلئ  ئلتدم ( شتغسدلئ   تذلدك شد   د91شتغسلئ  ش  شمشدتج )

تلج(  تث ل  ييبك ئلتبدنس  شمشت ك ر بم )ئل لمك ئلششتن ط( تشمشت ك ر بم )ئل لمك ئ ل ن ئلق لط  مج ئلتشسس  بس  
شددف ئرلتبدددنل نلبددك  مدددج ئلتشسسدد   تأ   بشدددك شعن %( تاددت شؤادددل  مددج أ  ئل ئلدددك ئلتشسس  ددك ل دددن شقدد لط 911ئلشمتشدد  )

(  تث ددددل   بشددددك ئ تبددددنل شل دددد  ةددددني 1.865(  ت بشددددك ئلمددددذل ئلكددددنش  ئلي ددددن م )1.689ئلتمشبعددددم ئلي ددددن م اددددت )
 ( تام  بشك شعيتبك لتمت  فلت  ذئ   رلك ئحصن بك بس  ئلشمشت تس  بعت  لمشتغسلئ  ئلشيب ك.45.889)

 ات الجسمية المميزة(الدالة التمييزية المعيارية وغير المعيارية لمقياس18الجدول )
 الثوابت غير المعيارية الثوابت المعيارية القياسات الجسمية

 1.958 1.569  لة ئلكتفس 
 1.119 1.557 ئلتت  ئلكمم لممي 

 1.819 1.589 شحبط ئلعت 
  49.997- بشك ئللنب    

 شةنف( ئل ئلك ئلششس ط لشتتيط ئلشمشت ن 
 9.989ئلشمشت ك ئلششتن ط   

 1.794-مك ئ تلج شمشت ك ئل ل 
( ئ  ئل ئلك ئلتشسس  دك )شعن لدك ئلتشدنس ( ئلشعبنل دك تغسدل ئلشعبنل دك لمتيبدؤ بنلشمشت دك ئ تلدج 94ش  ئلم ت  ) ستبس 

ت )ئل لمدك ئلششتددن ط( تئلشمشت دك ئللنيبددك )ئل لمدك ئ تلددج( ئلشلتبدك حيدد  تلتسد  ئلشتغسددلئ   ستتدح أ  ئلشتغسددل ئ ت  تادد
لتدت   نشدف ش د  لع د  ئلكددلط ئلتدن لط تئ تشدن  ئلشد ل  فدم ئ تبدنل ئلع بدس   مدج  دد ط صدفك ئ )ئلتدت ( سد    مدج أ 
لشتغسدل ئللدنيم ادت ) دلة ئلكتفدس (  أشدن ئلشتغسدل ئللنلدن ئلششسد  فةدن  )شحدبط ئلعتد ( ةشدن أ  ئ تئشف ئاش ن ئلتت   



 .........التمييس بني العبي الذرجت األوىل واملمتازة على وفق عذد من املتغرياث

 998 

ئلقتط ئلشيتمك  يتئء تد  م   ن ط ف تألسلئلعتمبك ل   لأللبنف متات ئبتن ش      ر   ئلكلط ةمشن ةبل ئلشقت  ئلعلت
ذلدك  مددج ئلدد لمن  ئل ددن  أت بعدد  تحت م ددن ئلددج  لمددن  شعبنل ددك  تبشةدد  ئيددت  ئ  ئلشعبددنل   ةعاشددن لمتيبددؤ بنلشمشت ددك 

  (1.794-( فم حس  بمغ شتتيط شمشت ك ئل لمك ئ تلج )9.989ئلششتن ط  مشن أ  شتتيط ئلشمشت ك ئلششتن ط بمغ )
 صني  لمجموعتي البحث عمى وفق معادلة التمييز(نتائج الت15الجدول )

 التصني  الخاطئ التصني  الصحيح العينة المجموعات
 6 81 ئلع   ئل لمك ئلششتن ط

 %81.7 %79.1 ئلييبك
 9 19 ئلع   ئل لمك ئ تلج

 %98.8 %89.8 ئلييبك
 95 68 ئلع   شمشت ك ئلع بس 

 %81.5ييبك يمن  ئلشعن لك فم ئلتصيسف  
  ر بددن  ( 89( ئل ددنب بنيددت  ئ  ئلشعن لددك فددم تصدديسف  سيددك ئل لمددك ئلششتددن ط ت دد  ان )95   ددع  ئلمدد ت  )شدد 

تتتتددح ئشةنيبددك ئيددت  ئ  ئل ئلدك فددم ئلتيبددؤ لع دد  ئلكددلط ئلتددن لط شدد   ددع   ر بددن  ( 48ت سيدك ئل لمددك ئ تلددج ت دد  ان )
%( تاددم ييددبك  نلبددك تاددسل ئلددج يمددن  81.5مغدد  ) بنيددنت   ئلششسدد ط تةددذلك ييددبك يمددن  ئلشعن لددك فددم ئلتصدديسف ئذ ب

ئلشعن لك ئلشقتلحك فم تصيسف ر بم ئل لمك ئلششتن ط تئل لمك ئ تلج فم ئلكلط ئلتن لط تبعدن لقبنيدنت   ئلششسد ط ل د   ششدن 
 س    مج ئلق لط ئلعنلبك  مج ئلتشسس .

 منارشة النتائج: 8-3
( شتغسدلئ  بشلدف ئفتدف تتلبفدك 6( شتغسدلئ  شد  أصدف )1ب )أفل  ئلتحمسف ئلتشسس ي لمشتغسلئ  ئلش نل دك ئيدت ع

ل ذب ئلشتغسلئ  ئلتم ث ل  تات )ئلتل  ئلينحت( ئذ بع  ئلتل  ئلينحت ش  أا  ئلش نلئ  ئرينيبك فدم لعبدك ئلكدلط 
ئلتددن لط  ئذ بعتشدد  ئلفل ددت  مددج ئلع دد  ئلددذي بحيدد  ئلكددلط شدد   ددع  ئلتددل  ئليددنحت تئ  يددع  ئلفل ددت اددت ئلتددل  

ك  رحدلئ  ئليقدنل فدم ئلكددلط ئل متشبدك اددم ئحد د ئلتيدن ف ئلل بيد"ئلتدل ن   ( ئلدج أ 8199حت تبادسل )حيديس   ليدنئ
 (17  8199ئلتن لط تئيت  ئش ن غنلبن شن بةت  ش  ئلمشيك ئللنللك  ت ؤلل فس ن  نشع  اشن ئلقتط تئلتتمب " )حييس   

صدددفن   نصدددك شي دددن تدددت  ئلقنشدددك تئلقدددتط  (  مدددج أ  ئلع ددد  ئلش دددنم  ستتمددد 8199تل ت دددم   صددد مت ؤةددد  )
ئريفمنل ددك لعتددع  ئلددلممس  تئلددذلئ س  لعلتقددنء  تئلقفدد   نلبددن تئليددل ك تئل  ددك فددم ئلتددل  تشلتيددك ئركتددنف تئلمددذج 

تل ت ددم   صدد متئللاددن ك تئلتتئفددت ئلعصددبم ئلعتددمم تيددل ك ئريددتمنبك ئلحلةبددك تئلتت دد  ئلحلةددم تئلتت سدد  ئليددمب  )
8199  68 ) 

  ئلع بس  فةن  )ئيتقبن  ئرلين ( تاذئ ئلشتغسل بتسف س   فم تشسللنيم لمشتغسلئ  ئلش نل ك ئلذي بيشتغسل ئأشن ئل -
ئلج  ئلك ئلتشسس  صفك ش نل ك لنيبك ةني  يببن فم تشنس  ئلع بدس   تتعد  ادذب ئلش دنلط فدم ئلشلتبدك ئرتلدج فدم ئراشبدك 

ك ت  أيتئج ئرلين  تتغتبك شينتت ئلمع  مشبع دن  تةدذلك تدشن  ك ئل فن ببتذلك ريتقبن  ئرلين  أي تأشس  ئلحشن
   أ  بتش  ئريتقدن  شد  ئلد فنج ئلدج عئريتقن  ئلج ئلمع  ئل متشم  فنذئ ل  بة  اينك ئيتقبن  مس  فع بيتتب  ئل

 ئل مت .
يدددتقبن  ليدددن  تئذئ ةدددن  ئ( "بدددأ  ئل مدددت  ئليدددنمح ستت دددف  مدددج مدددت ط ئيدددتقبن  ئر8199  صددد متبتدددسف )ل ت دددم ت 

غسل مس  سيت   ي      ئتقن  ش دنلط ئر د ئ  تبنلتدنلم تتدب  فلصدك ئلقبدن  ب مدت  فعدن  تشدؤلل تتدذا  ئلكدلط ئرلين  
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 (44  8199  تص م)ل ت م ي مك ئلج ئلفل ت ئلشينفج ئلذي ستبح ل  فلصك  بنش  ب مت  شتن  ينمح" 
ئلتشسسددد ي ف دددت )ئلددد فنج  ددد  ئلشمعددد ( تادددت شددد   يدددت   ددد  ئلتحمسدددفئللنلدددن لمشتغسدددلئ  ئلش نل دددك ئلدددذي غسدددل تأشدددن ئلش -

ئللددنيم بعدد  ش ددنلط حددن ط ئلصدد   ئذ أصدبح ل ئشددن  مددج ئلع دد  فددم ئلشيتقددك ئل مفبددك تئرشنشبددك  ئلدد فن م ئلش دنلئ  لم ددط
( بدأ  "ادذب ئلصدفك ئركلدل أاشبدك 8199ئل فنج ت  ئل مدت  تئلكدلئ  ئلقن شدك شد  ئلفل دت ئلشيدنفج. تبتدسف )حيديس   

سدلئ شدد  ئلعينبدك تئراتشددن  فددم ئلتد ل   تاددم ئلقد لط  مددج ئلبقددنء فدم ئلتتدد  ئلشدي فة )يصددف ئلقلفصددنء( تن دذ  دد لئ ةب
 (49  8199تئلحلةك بيل ك فن قك فم اذئ ئلتت " )حييس   

 دك تئلتدم لذئ فو  ش  ئلعتئشف ئلحنيشك تئلشيببك لمتشنس  بس  ر بم ئل لمك ئلششتن ط تئل لمك ئ تلج فم ئلشتغسدلئ  ئلش نل 
نل تئلتد ل    تلدذلك ئيدت مب لعلدك شتغسدلئ  ل دن ئاشست دن تشيدببك لمتشدنس  فدم ئلكدلط ئلتدن لط م  شلئ نت دن  يد  ئر تبدس

 % ش  ئلتبنس  ئلشمتش .911( تات ئلتبنل أ د ئلج ئيت عب 1.711تبشعنشف ئلتبنل تمشبعم   لب )
( شتغسددلئ  بشددن بشلددف أفتددف 91شدد  أصددف )( شتغسدلئ  1تأفدل  ئلتحمسددف ئلتشسسدد ي لمقبنيددن  ئلميددشبك  دد  ئيددت عب )

تتلبفددك ل ددذب ئلشتغسددلئ  ئلتددم ث ددل  تاددم ) ددلة ئلكتفددس ( تاددت شدد  ئلقبنيددن  ئلش شددك فددم لعبددك ئلكددلط ئلتددن لط ت ؤةدد  
(  مددج "أ  ئلع بددس  ئلددذي بشتددن ت  بعددلة ئلصدد ل ت يددنء ميددشم تدد   بيددن  ا  فددم ئمددن ط ش ددنلط 9989) ددل بط  

تدنل  بيدت    ئلدذلئ س  تئلكتفدس  تئلعتدع  ئلشحبتدك بنلصد ل  لدذئ شد  ئلتببعددم ئلتدل  ئليدنحت تحدن ط ئلصد   فنل
 (88  9989. ) ل بط  " مج ئلش ل  أ  سيشم اذب ئلعتع  بشن س    ئلش نلئ  ئرينيبك

تكيد  ششنليدس ن  بنيدن  ميدشبك  نصددك  تت مدك ئلششنليدك ئلشيتثشدك لميادنل ئلل نتدم لشد ط  شيبدك ت دلد ئلبنحلدن  ئ  
سدؤلل فدم ئلتد ل   ئلدذي انل  تاذب ئل نصبك تعت  لتببعك ئلشمنشب  ئلعتمبك ئ كلل ئيت  ئشن فم ذلك ئليانل ذلك ئليل

 ئلل نتم   ئذ تب أ ئلعتع  بنليشت  مج تفت ئلتحشسف تا ت  ششن سؤلل فم ئتتئ  ئلمي  تئ لئت  تشحبتنت .
أاشبدك ةبسدلط فدم ئلع سد   لد    ئلتدت ميد ( إذ إكمدم لمأشن ئلشتغسل ئللنيم لمقبنيدن  ئلميدشبك فةدن   بدنج )ئلتدت  ئل -

(  مدج ئلتدت  9997فم لعبتم ئلكلط ئلتن لط تةلط ئليمك. ت ؤةد  ) بد ئلفتن  تحيدنيس    ريبشنياتك ئلل نتبك ت ش  ئ 
بعدة أتدلئف  ئلل نتدبك يدتئء ةدن  ئلتدت  ئلكمدم أ   ئلتدت  ذت أاشبدك بنلغدك بنلع سد  شد  ئريادتك ئلكمم لممي  إذ "إ

ةتدت  ئلدذلئ س  ئت ئلدلممس   ةشدن أ  تينيدت تدت  ئرتددلئف شد  بعتد ن ئلدبعة لد  أاشبدك بنلغدك فدم ئكتيددن  ئلميد   
( ةشن أ  لمتت  184  9997ئلفل  ئلتتئفقن  ئلعصببك ئلعتمبك فم شعث  ئرياتك ئلل نتبك" ) ب ئلفتن   تحينيس   

لتلط ( ئلددج "تدد9988شدديع   ل لط تأاددنل ) بدد  ئئلكمددم لمميدد  أاشبددك ةبسددلط فددم  شمبددك ئيتقددنء ئلع بددس  فددم ئلكددلط ئلتددن
ت  ئلذلئ س  منيبن تتت  ئرتلئف ئلعمتبك تئليفمبك تتت  ئلمدذج  يد  ئ تبدنل ر بدم شعحثك ئلتت  ئلكمم لممي  تت

 (917  9988ئلكلط ئلتن لط" ) ب ئلشيع   
ت شد  ئلقبنيدن  ئلتدم ل دن أاشبدك فدم أشن ئلشتغسل ئللنلن ئلذي ث ل يتسمك ئلتحمسف ئلتشسس ي ف ت  بنج )شحبط ئلف ذ( تا

  ئلتشل   ئلشيتشل بعشف  مج   ن ط ئلشقت  ئلعلتم لمعتدمك ت نصدك  يد  ئلتن لط يتسمك لمحشف ئلب يم ئذ إ لعبك ئلكلط
ةبدل ئلشقتد  ئلعلتدم لمعتدمك (  مدج أيد  "ةمشدن 9989ئيت  ئ  تمدك ئلشمدنشب  ئلعتدمبك ب لمدك ةبسدلط ت ؤةد  ) دل بط  

 (88  9989) ل بط    عتمبك"ئ   ئلقتط ئلةنشن   
(  مج أ  "شحبط ئلعت  ل  تدنلسل فدم  دتط ئلتدل  ئليدنحت  ر  شحدبط ئلعتدمك شعيدنب 8119ت ؤة  )حي  تآ لت   

 (811  8119  ن ط حم  ئلعتمك تبنلتنلم   ن ط  تت ن ت  لت ن" )حي  تآ لت   
ششتن ط تئل لمك ئ تلدج فدم ئلقبنيدن  ئلميدشبك تئلتدم ئلحنيشك تئلشيببك لمتشنس  بس  ر بم ئل لمك ئل لذئ فو  ش  ئلعتئشف

سم  شلئ نت دن  يد  ئر تبدنل تئلتد ل    تلدذلك ئيدت مب لعلدك شتغسدلئ  ل دن ئاشست دن تشيدببك لمتشدنس  فدم ئلكدلط ئلتدن لط 
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 .%( ش  ئلتبنس  ئلشتمش 911( تات ئلتبنل  نلم ئ د ئلج ئيت عب )1.689تبشعنشف ئلتبنل   لب )
قبنيددن  ئلميددشبك ئلشعبددلط  دد  شتغسددلئ  ء ئر تبددنلئ  ئلش نل ددك تئلتتصددف ئلس ددن ئلبنحلددن  أ  شبدد أ ئيتقددنتئل عصددك ئلتددم 

  ايدنك ئ تبدنلئ    سد ط ل دن ح سد  ئلتشدنس  بدس  ئلع بدس    ئذ إئلبحن فدم ئلكدلط ئلتدن لط تعد  شد  ئلشبدن م ئلش شدك فدم ت
سمد   مدج ئلشد ل  ئلل نتدم ئيتقدنء ئر تبدنلئ  ئلتدم  لدذئ 1؛طل صفك ش نل ك ش  ئلشصن ل ئلعمشبدك ئل نصدك بدنلكلط ئلتدن 

ن بتددش  لدد  حدد تن تشسدد  بددس  ئلع بددس  تتكددت  شعبددنلئ ينمحددن ر تبددنل ئفتددف ئلع بددس   نصددك  يدد  تاددةسف ئلفل ددت بشدد
   ئلفل بك لع بس . ئلتبنس  بس  ئلفلت 

 :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات  -5
 االستنتاجات: 5-1

   ب ن ئلبنحلن  أشة  ئلتتصف ئلج ئليتن   ئآلتبك:فم تتء ئل لئيك ئلتم  ن
ت  تح س  أا  ئلشتغسلئ  ئلش نل ك لع بم ئلكلط ئلتن لط تام)ئلتل  ئلينحت  تئيتقبن  ئرليدن   تئلد فنج  د   5-9-9

 .ئلشمع (  
أشةدد  ئلتتصددف ئلددج شعن لددك ئلتشسسدد  لمشتغسددلئ  ئلش نل ددك تئيددت عب لعلددك شتغسددلئ  تاددم )ئلتددل  ئليددنحت   5-9-8

ن  ئرليدددن   تئلددد فنج  دد  ئلشمعددد ( ئلتدددم ل دددن ئلقدد لط  مدددج ئلتشسسددد  بدددس  ر بددم ئلكدددلط ئلتدددن لط )ئل لمدددك تئيددتقب
 ئلششتن ط تئل لمك ئ تلج(.

أشةدد  ئلتتصددف ئلددج شعن لددك ئلتشسسدد  لمقبنيددن  ئلميددشبك تئيددت عب لعلددك  بنيددن  تاددم ) ددلة ئلكتفددس     5-9-1
مج ئلتشسس  بس  ر بدم ئلكدلط ئلتدن لط )ئل لمدك ئلششتدن ط لط   تئلتت  ئلكمم لممي   تشحبط ئلعت ( ئلتم ل ن ئلق

 تئل لمك ئ تلج(.
 التوصيات والمقترحات: 5-9
  أيمتبنئيت  ئ  ئلشتغسلئ  ئلش نل ك تئلقبنين  ئلميشبك ئلتم أيفل  ي ن ئلبحن بتصف ن  5-8-9

 أتلبن  ي  ئ تبنل ر بم ئل لمك ئ تلج تئلششتن ط فم ئلكلط ئلتن لط .          
تلتلط ئراتشن  بنلشتغسلئ  ئلش نل ك تئلقبنين  ئلميشبك ئلتم ل ن ئلق لط  مدج ئلتشسسد  بدس  ئلع بدس  فدم ئلكدلط  5-8-8

 ئلتن لط لتكت   ن  ط تيي ئ لمش ل س  ئلعنشمس  فم لعبك ئلكلط ئلتن لط.
 لمددك ئ تلددج لم  ا ئ تبددنل   لط  يدد ئلكددلط ئلتددن ئلتددم تشسدد  ئلع بددس  فددم شلئ ددنط ئلعتئشددفسمدد   مددج ئلشدد ل س    5-8-1

اددذب ئلعتئشددف اددم )  ددك ش ددنلط ئلتددل  ئليددنحت ئلقتددلي تئل تددم ت بددنج   ددك ئريددتقبن  شدد  شدد  ت تئلششتددن ط 
 ئل فنج    ئلشمع  ت لة ئلكتفس  تئلتت  ئلكمم لممي  تشحبط ئلعت .ت ئرلين  

 فم شيتتد ئلع بس  فم ئلكلط ئلتن لط. ئملئء  لئين  تت  شتغسلئ  ئ لد شتلفتلتمبك تؤلل  5-8-4
 المصادر

  شؤييك ئلتلئ  لميال تئلتت     9(: ئلشتيت ك ئلعمشبك لمكلط ئلتن لط  ل8119ئبلئاب   شلتئ   ب ئلشمس  ) .9
 ئرل  .

(: ئر تبنلئ  تئلقبنج تئلتقتب  فم ئلتل بك ئلل نتبك   ئل ئلفةل   شن   9999ئبلئاب   شلتئ   ب ئلشمس  ) .8
 ئرل  .

 يج ئلعمشبك تئلتل  ئرحصن بك لع تبنلئ  تئلقبنج فم ئلتل بك أ(: ئ9999ئبلئاب   شلتئ   ب ئلشمس  ) .1
    ئل ئلفةل لمتبن ك تئليال تئلتت      شن   ئرل  .9ئلل نتبك  ل
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(: تحمسف تشنس  ر بن  ئلمشبن     ر بن  ئلمشبن  9991ئحش   حييم يس  تحس ل   ن    ب ئلحمب  ) .4
ك فم شلحمك ئلبتتلك  يثل ن  تتتببقن   ةمبك ئلتل بك ئلل نتبك   ئربقن م فم ئلقبنين  ئلميشبك تئلصفن  ئلب يب

 ئريةي ل ك.
    ئل ئلشعنلف  ئلقنالط.9(: ئلكلط ئلتن لط   9989ئيةي ل  متل  تآ لت  ) .5
(: تقسب  تعم  ئلتنل  ئلتمشبعم تئلتكت يم  تلمشك )دمحم أشس  ئلشفتم تآ لت (  9981بمت   بيبنشس  تآ لت  ) .6

 لشصلي ئلح سن  ئلقنالط.شتنب  ئلشةت  ئ
(: ئلتتببقن  ئرحصن بك فم بحتن ئلتل بك ئلل نتبك   ئل 9999ئلتكل تم  ت ب  بنيس  تئلعبس ي  حي  دمحم ) .7

 ئلكت  لمتبن ك تئليال  منشعك ئلشتصف.
 (: ئلكلط ئلتن لط تئر  ئ  ئل تتم تئلش نلي    ئل  الئ     شن .8118ئلمشسمم  يع  حشن  ) .8
   تلئبمج  لسببن.9(: ئلكلط ئلتن لط  تعم  تت ل   تتحةب   ل9997شن  )ئلمشسمم  يع  ح .9

(: ئلبينء ئلميشم لع بم  تلي ئلي بك ئلعلئ م بةلط ئلق   بن تبنلب أح  8118ئلمينبم   ب ئلشيع  ئحش  مني  ) .91
 أيج ئريتقنء ئلل نتم  لينلك شنميتسل غسل شياتلط  ةمبك ئلتل بك ئلل نتبك  منشعك ئلشتصف.

   ئل ئلفةل ئلعل م  5  ل8(: ئلقبنج تئلتقتب  فم ئلتل بك ئلب يبك تئلل نتبك   8111يس   دمحم صبحم )حين .99
 ئلقنالط.

 –ب يم  –(: ئ يج ئلعمشبك لمكلط ئلتن لط تتل  ئلقبنج 9997حينيس    دمحم صبحم ت ب ئلشيع   حش ي ) .98
 ئ   ئلقنالط.تحمسمم  شلة  ئلكتن  لميال  منشعك حمت  –يفيم  –شعلفم  –ش نلي 

    ئل ئلفةل ئلعل م  ئلقنالط.8  ل9(: ئلتقتب  تئلقبنج فم ئلتل بك ئلب يبك   9987حينيس   دمحم صبحم ) .91
   ئل ئلفةل 8(: تل  بينء تتقيس  ئر تبنلئ  تئلشعنسسل فم ئلتل بك ئلب يبك  ل9988حينيس   دمحم صبحم ) .94

 ئلعل م  ئلقنالط.
ال ئلشتلفتلتمبك فم ل نتك ئرلعن  ئلمشن بك  ئلشةتبك ئلشصل ك  (: ئلثتئ 8114حي    ةم دمحم دمحم ) .95

 ئريةي ل ك.
(: بعة ئلقبنين  ئلميشنيبك ت ع ت ن بش نلط ص  ئلتل  ئلينحت فم ئلكلط 8119حي   ش ن صبلي تآ لت  ) .96

 ئلتن لط  شممك  مت  ئلل نتك  ئلع   ئ ت   منشعك  بنلج.
   شلة  ئلكتن  لميال  ئلقنالط.9ئر ئء ئل تتم فم ئلكلط ئلتن لط  ل(: فيبن  8199حييس   دمحم لتفم ئليس  ) .97
 (: ئلت ل   ئلل نتم ئلتل تي  شؤييك ئلش تنل.8118حشن   شفتم ئبلئاب  ) .98
 (: ئلقبنج فم ئلشمن  ئلل نتم   ئل ئلشعنلف  ئلقنالط.9996 نتل  ئحش  تئلببك   مم ف شم ) .99
   ئل ئلكت  تئلتلن ت  9 تبنلئ  فم ئلتل بك ئلب يبك تئلل نتبك   (: شتيت ك ئلقبنين  تئر9989 ل بط  ل ين  ) .81

 بغ ئ .
    ئل ئلفةل ئلعل م لمتبن ك تئليال   شن .9(: شتيت ك ئلكلط ئلتن لط  ل9996 تنببك  أكل   ةم ) .89
  9(: ئلكلط ئلتن لط  تنل     ش نلئ    تط  ئ ئلط ئلشبنلئط تئلت ل    ل8198 شنج  ل نة  مسف تآ لئ  )  .88

 شتبعك ئلكمشك ئلتسبك  بغ ئ .
(: تح س  أا  ئلقبنين  ئلميشبك لينا م ئلعلئ  بنلكلط ئلتن لط   شممك ئلتل بك 8118 شنج  ل نة  مسف ) .81

 ئلل نتبك  منشعك بغ ئ   ئلشمم  ئلحن ي  ال  ئلع   ئللئب .
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  ئليمف ئرالف     ئل ئلكمشك ئلتسبك9(: ئلكلط ئلتن لط  ل8199ل ت م  تنل  حي  تص م  حيس  يب ن  ) .84
 ئلعلئ .

 (: ئلشلم  فم ئلقبنين  ئلميشبك   ئل ئلفةل ئلعل م  ئلقنالط.9997لتتئ   دمحم يصلئل س  ) .85
  9(: ئ يج ئلفيبك فم ئلش نلئ  ئلكلط ئلتن لط لمشعم  تئلش ل   ل8119 غمت   دمحم يع  تئليس    دمحم لتفم ) .86

 شتبعك أشت   ئلقنالط.
(:  لسف ئلقبنين  ئلميشبك تئ تبنلئ  ئ  ئء ئلحلةم   ئل 9995   دمحم منبل )احنتك  دمحم ئبلئاب  ت ل ق .87

 ئلشعنلف  ئلقنالط.
(: ئلش نلئ  تئل تط ئل متشبك تئل فن بك فم ئلكلط ئلتن لط  8199ص م  حيس  يب ن  تل ت م  تنل  حي  ) .88

    ئل ئلكمشك ئلتسبك  ئليمف ئرالف  ئلعلئ .9ل
    ئل ئلفةل ئلعل م  ئلقنالط.9ئلتن لط  تنل    تعم   ت ل    تحمسف   نيت   ل(: ئلكلط 9999ت    مم شصتفج) .89
(: تت  بتنل ك لقبنج ئريتع ئ  ئلب يم تئلشتلفتلتمم ر تبنلين ينامء ئلكلط 9988 ب  ئلشيع   حش ي ) .11

 ئلتن لط  ئتلتحك  ةتتلئب غسل شياتلط  ةمبك ئلتل بك ئلل نتبك  منشعك حمتئ   ئلقنالط.
 (: ئلت ل   ئلل نتم تئلتكنشف بس  ئليثل ك تئلتتبست  شلة  ئلكتن  لميال.9999سل   ن   ) ب ئلبص .19
(: فيستلتمبن تشتلفتلتمبن ئلل نتم تئلقبنج تئلتقتب   9997 ب ئلفتن   أبتئلعع ئحش  تحينيس   دمحم صبحم ) .18

    ئل ئلفةل ئلعل م  ئلقنالط.9ل
ن  ئلشيتتد ئلعنلم    ئلشيتتد ئلعن ي فم ئلقبنين  ئلميشبك (: تحمسف ئلتشنس  ليبنح9999 شل  دمحم صبلي ) .11

 (  ةمبك ئلتل بك ئلل نتبك لمبيس   ئريةي ل ك. 99فم يبنحك ئل حف  مج ئلبت   شممك يثل ن  تتتببقن   ئلع  )
 (: ئلقبنج تئر تبنل فم ئلتل بك ئلل نتبك  شلة  ئلكتن  لميال  ئلقنالط.8119فلحن   لسمج ئليس  ) .14
(: ئلكلط ئلتن لط بس  ئليثل ك تئلتتبست  شتبعك منشعك ئلشتصف  9985ع  تئلصشس  م  لؤي غني  ) ت   ي .15

 ئلعلئ .
(: تحمسف ئلتشنس  بس  يبنحم ئلشيتتد ئلعنلم تئلشيتتد ئ  ف ئلشحققس  لمشس ئلبن  تئلغسل 8119دمحم  دمحم حي  ) .16

  67بك تئلتثبفبك  شممك يثل ن  تتتببقن   ئلع  شحققس  لمشس ئلبن  فم بتتلك ئلمش تل ك لبعة ئلشتغسلئ  ئلب ي
 ةمبك ئلتل بك ئلل نتبك لمبيس   ئريةي ل ك.

(: يل ك ئريتمنبك ئلحلةبك ت ع ت ن ب  ك أ ئء ئلش نلئ  ئل فن بك  شممك 8117ان ي  تل ن  حشس  تآ لت  ) .17
 لعلئ . مت  ئلل نتك  ئلع   ئ ت    أبنل  ةمبك ئلتل بك ئلل نتبك  منشعك  بنلج  ئ

 (: ئرحصنء ئلتحمسمم بس  ئليثل ك تئلتتبست   ئل ئلتبنء لمتبن ك  ئلعلئ .8199ئلبنيلي  دمحم مني  تآ لت  ) .18
39. Johen-jerrg (2002): vollyball dril.hunting heaeh, USA. 

40. SUSAN. Cleman (2001): champion  ship in volleyball association – USA. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 (1) ررم الممحق

 جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية

 
 حضرة االستا  الفاضل ................................................... المحترم

 
ئلتشسس  بس  ر بم ئل لمك ئ تلج تئلششتن ط  مج تفدت  د   شد  ئلشتغسدلئ   سلت  ئلبنحلن  ئملئء بحل شن ئلشتيت  "

"  أتد  بدس  أسد بة  شمشت دك شد  ئلش دنلئ  ئ ينيدبك بدنلكلط ئلتدن لط لئمدس   ن  ئلميشبك بدنلكلط ئلتدن لطئلش نل ك تئلقبني
 ئلتفتف بنب ئء آلئ ة  بتح س  أا  تمك ئلش نلئ  تئتنفك شن تلتي  شينيبن   شك لمبحن ئلعمشم.

 م  فائق الشكر والتقدير
 التوري :

 االسم الثالثي:
 المقب العممي:
 االختصاص:
 الباحثان         يخ:التار 

 استمارة تحديد أهم المتغيرات المهارية لالعبي الكرة الطائرة
 أي االختبارات أكثر صالحية المتغيرات المهارية ت
  ئرلين  9
  ئيتقبن  ئرلين  8
  ئر  ئ  1
  ئلتل  ئلينحت 4
  م ئل ئلص  5
  ئل فنج    ئلشمع  6

 
 
 
 
 
 
 
 
 (9) ررم الممحق
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دة الخبراء والمختصين ال ين ساهموا في تحديد أهم المتغيرات المهارية والقياسات الجسمية أسماء السا
 واالختبارات المالئمة له

المتغيرات  االختصاص األسماء ت
 المهارية

القياسات 
 الجسمية

االختبارات 
 المهارية

  *   م  ئلت ل   أ. . تبنء ئلتنل   .9
  *   بنج تتقتب  أ. . انا  ئحش   .8
  *   بنج تتقتب  . لبع  ستيجأ.   .1
  *   بنج تتقتب  أ. . شةم شحشت   .4
  *   بنج تتقتب  أ. .  ب ئلكل    ني   .5
  *   بنج تتقتب  أ. . تلغن  مني   .6
  *   بنج تتقتب  أ. . ئسلنل  ب ئلكل    .7
 * * * تلئ ت ت ل ج أ. . . لسن دمحم  ئؤ   .8
 * * * تعم  حلةم أ. . .  نل   ب ئلشمس   .9

  *   بنج تتقتب  أ. . .يب ن  شحشت   .91
  *   بنج تتقتب  أ. . . تلس   نل   .99
  *   بنج تتقتب  أ. . . يع  بني   .98
  *   م  ئلت ل   أ. . . يبسف دمحم  ب هللا  .91
 * * * تعم  حلةم  أ. . . ئحش  حنش   .94
 * * * تعم  حلةم أ. . .  نل  دمحم  ئؤ   .95
 *  * تعم  حلةم أ. . . آ ئ  حي   ن ل  .96
  *   بنج تتقتب  أ. . . لن ل  ب ئرح   .97
 *  * تعم  حلةم  . . بيب   بيج  .98
  *   بنج تتقتب   . .  شل يشسل  .99
 *    بنج تتقتب   . . اتابنل  ب ئللحش   .81
   * تعم  حلةم  . .   ين  ان ي   .89
 *  *  م  ئلت ل    . .  شنل شؤ    .88
  *   م  ئلت ل    . . أيشنل  ب ئليتنل  .81
 * * * ش ل  ليس  ئبلئاب  صنلحئ  .84
 *  * ش ل  ئليس  يبسف  ب ئللتن  .85
 *  * ش ل  ئليس  ئحش   ب  ئلكل    .86

 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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 (3)ررم الممحق 
 

 جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية

 
 استمارة تحديد أهم االختبارات المهارية لالعبي الكرة الطائرة

 
 ................................................ المحترمحضرة االستا  الفاضل ...

 
ئلتشسس  بس  ر بم ئل لمك ئ تلج تئلششتن ط  مج تفت     ش  ئلشتغسلئ  سلت  ئلبنحلن  ئملئء ئلبحن ئلشتيت  "

 ك ش  " تيثلئ ل بلتك  فم اذئ ئلشمن   بت  ئلبنحلن  أشنشة  شمشت ئلش نل ك تئلقبنين  ئلميشبك بنلكلط ئلتن لط
ئر تبنلئ  ئلش نل ك ئل نصك لع بم ئلكلط ئلتن لط تئلتم تلتي ن تلتل ك فم اذئ ئلبحن  لذئ يلمت تفتمك  بن تبنل 
أا  ئر تبنلئ  ئ ئء ةف شتغسل  لئمس  ش  حتلتك  تح س  ئ تبنل تئح  لكف شتغسل تئتنفك أي ئ تبنل تلتي  أكلل 

 شع شك فم حن      تمت ب تش  ئر تبنلئ  ..
 وتقبموا منا  فائق الشكر والتقدير

 
 

 التوري :
 االسم الثالثي:
 المقب العممي:

 تاريخ الحصول عميه:
 االختصاص:
 التاريخ:
 

 الباحثان
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 أي ئ تبنلئ  أكلل صعحبك ئر تبنلئ  ئلش نل ك ئلش نلئ   
 

 
 
9 

 
 
 

 ئرلين  ش  ئ  مج

  أ. ئ تبنل   ك ئرلين  بنلكلط ئلتن لط لبلشنخ
   .ئ تبنل   ك ئرلين  ئلتت ف

   . ئ تبنل   ك ئرلين  ش  ئ  مج أت ش  ئريفف
   .ئ تبنل ئرلين  ئلشتئم  ش  ئ  مج ئلتييم

 
 
8 

 
 

 ئلتشل ل بنلذلئ س  ش  ئ  مج

  أ.ئ تبنل بلئ ي لش نلط ئلتشل ل بنلكلط ئلتن لط
 .ئ تبنل ئلتشل ل ش  ئ  مج بنرصنب  تش  

 فف بنلذلئ س ئري
 

   .ئ تبنل لسبن لقبنج ش نلط تشل ل ئلكلط ش  ئلص ل
 .ئ تبنل  بنج ش نلط ئلتشل ل ل د ر   ئلكلط 

 ئلتن لط ش  ئلشيتقك ئل مفبك
 

  ه. ئ تبنل ةمفتت  لش نلط تشل ل ئلكلط
  ت. ئ تبنل ئلتشل ل أشن  ئللأج ئلج ئرشن  )ئر  ئ (

 
 
1 

 
 

 تئم ئلتل  ئلينحت ئلش

  أ.ئ تبنل   ك ئلتل  ئلينحت ئل تم
   .ئ تبنل   ك ش نلط ئلتل  ئلينحت ئلشيتقب 
 .ئ تبنل   ك ش نلط ئلتل  ئلينحت ئلقتلي 

 تئل تم
 

 
 
4 

 
 

 ئريتقبن 

  أ.ئ تبنل  بنج   ك ئريتقبن  ش  ئرلين 
 .ئ تبنل ئلتشل ل ش  ئريفف   مج حن ط ) بنج 

 ف(  ك ئلتشل ل ش  ئريف
 

 
 
 
5 

 
 
 

 م ئل ئلص 

أ.ئ تبنل  بنج   لط ئلع    مج ئر ئء ئلشتكلل 
بنلشع   يفي  لش نلط حن ط ئلص  ش  ئكلل ش  

 شت    مج ئلابةك

 

 .ئ تبنل  بنج   لط ئلع    مج ئر ئء ئلشتكلل 
بنلشع   يفي  لش نلط حن ط ئلص  ش  شت   تئح  

  مج ئلابةك

 

 
 
 
6 

 
 
 

 ئل فنج    ئلشمع 

.ئ تبنل  بنج   ك ش نلط ئل فنج    ئلشمع  ش  أ
 (9شلة  ل   )

 

 .ئ تبنل  بنج   ك ش نلط ئل فنج    ئلشمع  ش  
 (6شلة  ل   )

 

 .ئ تبنل  بنج   ك ش نلط ئل فنج    ئلشمع  ش  
 (5شلة  ل   )
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 (8)ررم الممحق 
 

 جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية

 
 حضرة االستا  الفاضل ................................................... المحترم

 
ئلتشسس  بس  ر بدم ئل لمدك ئ تلدج تئلششتدن ط  مدج تفدت  د   شد  ئلشتغسدلئ  سلت  ئلبنحلن  ئملئء بحل شن ئلشتيت  "
لقبنيدن  ئلميدشبك لئمدس  ئلتفتدف بنبد ئء "  أتد  بدس  أسد بة  شمشت دك شد  ئئلش نل ك تئلقبنيدن  ئلميدشبك بدنلكلط ئلتدن لط

 آلئ ة  بتح س  أا  تمك ئلقبنين  تئتنفك شن تلتي  شينيبن   شك لمبحن ئلعمشم.
 م  فائق التقدير واالحترام

 
 
 
 

 
 التوري :

 االسم الثالثي:
 المقب العممي:
 االختصاص:
 التاريخ:
 

 الباحثان
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 أي رياس أكثر صالحية القياسات الجسمية ت

  )ئلكتمك(ئلت     .9
  ئلتت  ئلكمم لممي    .8
  ئلتت  ئلكمم تئلذلئ س   نلبن  .1
  تت  ئلمذج ش  ئلممتج  .4
  تت  ئلذلئ س  )بشس    بينل(  .5
  تت  ئللممس  )بشس    بينل(  .6
  تت  ئلذلئ س  منيبن  .7
  تت  ئلكف  .8
  تت  ئلق    .9

   لة ئلكتفس   .91
   لة ئلحتة  .99
   لة ئلتلك   .98
   لة ئلص ل  .91
  ص ل )ا ست(شحبط ئل  .94
  شحبط ئلص ل ) فسل(  .95
  شحبط ئلعت    .96
  شحبط ئلبت   .97
  شحبط ئلحتة  .98
  شحبط ئلين   .99
  شحبط ئلف ذ  .81
  يشك ئلليبك ئلمم بك لمت  ئلكتف   .89
  يشك ئلليبك ئلمم بك للعن لؤتج  ئلعت بك  .88
  يشك ئلليبك ئلمم بك ئلحل فبك   .81
  يشك ئلليبك ئلمم بك لمف ذ  .84
  م بك ليشنيك ئلين يشك ئلليبك ئلم  .85

 
 


