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القياساا  انثروبومتروةا، ب و اف  ل الياا  القااو بالم اال لاب انل ااي  ال  اوة،   الكلمات المفتاحيةة  

 للوجال .

 مستخلص البحث

على      الر وف  إلى  البحث  بكرل،  عال  هدف  أطمالب  )تحيطا ب  انتروبومتروة،  القياسا   و ف  ق، 

أطمالب   )تحيطا ب  انتروبومتروة،  القياسا   و ف  بعالق،  ب  ال الب  القاو  تساوق،  لب  وانثجاز  الجسم( 

بإسرخدم الباحرمن المنهج المصاب وأسلمي ال القا    بكرل، الجسم( وانثجاز لب تساوق، الم ال الطمةل ب  

تكمن تجرمع البحث تن طالي الموحل، الواو ، تن كلي، الرووي،    ئمره لطبي ، البحثب بانرتباطي، لمال

(طالال بطالب، بتم اسرب اد  138( بالبالغ عددهم )2018-2017البدثي، بعلمم الوةاض، لل ام الدراسب  )

، تنهم  ( طالال كمجرمع للبحث بتم اخريار عين، ع مائي128(  ليسرقو ال دد على ) 10الطالبا  بعددهن )

( تن  )65تكمثت  ثسب،   ةمرلمن  بهم  طالال  أن    50ب78(  بإسرنرجما  ب  األصلب  البحث  تجرمع  (تن   %

للقياسا  انتروبومتروة، الرالي، )الطمل الكلب للجسم ,طمل الطوف ال لمي, طمل الطوف السالبب تحيط 

سا  لجسمي، الرالي،  )كرل،  الاخذ , تحيط الساق ( دبر اةجاوب لب اثجاز ل الي، القاو ال الب ب بليس للقيا

للقياسا    بان  ب  ال الب  القاو  ل الي،  اثجاز  لب  دبر تؤ و  القدم(  الساق, طمل  الاخذ, طمل  الجسم, طمل 

تحيط   الساق,  طمل  ب  الاخذ  طمل  ب  ككل  السالب  الطوف  ,طمل  للجسم  الكلب  )الطمل  انتروبومتروة،  

 ال الطمةل(ب بليس للقياسا  انتروبومتروة، الرالي،  الاخذ, تحيط الساق( دبر اةجاوب لب اثجاز  ل الي، الم

)كرل، الجسم ,طمل الطوف ال لمي, طمل القدم ( دبر اةجاوب لب اثجاز ل الي، الم ال الطمةل ب بأبصما  

الرأكيد على اعرماد القياسا  انتروبومتروة، الرب اظهو  دبرا تؤ وا )ارتباط ت نمي ( وانثجاز لكل تن  

لب بالم ال الطمةل ب باجواء دراسا  ت اوه، على قياسا  جسمي، اخوى ب تع اجواء  ل اليرب القاو ال ا

 دراسا  ت اوه، على ل اليا  اخوى بعينا  تخرلا، لب المسرمى بالجنس. 
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Abstract 

   The aim of the research is to identify the relationship of some anthropometric 

measurements (circumferences, lengths, and body mass) to achievement in the high 

jump competition, and the relationship of some anthropometric measurements 

(circumferences, lengths, and body mass) to achievement in the long jump 

competition. Research, and the research community consisted of students of the 

fourth stage of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences for the 

academic year (2017-2018), numbering (138) male and female students. Of them, it 

consisted of (65) students, representing (78,50%) of the original research 

community, and they concluded that the following anthropometric measurements 

(total body length, upper limb length, lower limb length, thigh circumference, leg 

circumference) have a positive role in achieving the effectiveness of High jump, and 

not the following physical measurements (body mass, thigh length, leg length, foot 

length) have an effective role in achieving the effectiveness of high jump, and the 

anthropometric measurements (total body length, lower limb length as a whole, 

thigh length, leg length, circumference) Thigh, leg circumference (a positive role in 

achieving the effectiveness of the long jump), and not the following anthropometric 

measurements (body mass, upper limb length, foot length) a positive role in 

achieving the effectiveness of the long jump, and they recommended emphasizing 

the adoption of anthropometric measurements that showed an effective role 

(correlation (significant) with the achievement of both the high jump and the long 

jump, and conducting similar studies on other anthropometric measurements, with 

similar studies conducted on other activities and different samples in level and 

gender. 

Keywords: Anthropometric measurements, some jumping and jumping activities in 

the decadal games for men . 
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 الفصل االول 

 التعريف بالبحث   -1

 مقدمة البحث وأهميته   1-1

اإلثس الميادةن ج ل  الحاصل لب جميع  ال لمب  الرطمر  الرووي،  إن  بان تجال  الوتن  تساوق تع  ان لب 

الوةاضي، هم احد تلك الميادةن بالذي احرل تكاث، توتمق، بوالصدارة ليرقدم على الكريو تنها ببصل إلى 

 تصالب الميادةن المرقدت، , كل ذلك جاء عن طوةق البحث ال لمب المبنب على أسس علمي، .  

الساح، ب ال  وة، ضمن ل اليا   انل اي  ذلك  بت د  تمرلك حيوا كبيوا لب  الرب  الميدان بتن األث ط، 

الميدان الماسعب تلك الا اليا  الرب ت غل الكريو تن الباحرين بالرب صار  لب اآلبث، األخيوة اسر واض  

ترقدم وسوع، كبيوة. )إذ تمراز  ودثي، أب تهارة، حيث صار   للقدرا  الرب ةمرلكها اإلثسان سماء كاثت 

وين ألواد إلظهار  ل اليا  الساح، بال وأثها عبارة عن تنالسا   الا اليا  األخوى  ميدان عن غيوها تن 

 (. 3ب 1999كااءتهم بقدرتهم البدثي، لرحقيق أرقام جدةدة( )الووضبب 

ت د تساوقرب القاو ال الب بالم ال الطمةل تن ل اليا  الل اي ال  وة، لب الساح، بالميدان بترطلال تن  

ودثي، بتهارة، عالي، بةرميو نعبب  الالعال تماصاا  جسمي، خاص إلى تماصاا   ، بةحراج تمارسين 

المماصاا    عن  لضال  البدثي،ب  الصاا   تن  بغيوها  والسوع،  المميوة  القمة  والسوع،  الا اليرين  هاتين 

القياسا   ألهمي،  بثظواً  الطمةلب  بالم ال  ال الب  القاو  تساوق،  أداء  تسهل  انثروبومتروة،بالرب 

إلى انثروبومتروة،ل الوةاض،  بعلمم  البدثي،  الرووي،  كلي،  طالي  و ف  بإلرقار  بالم ال  القاو  ل الي،  ب 

و ف المماصاا  انثروبومتروة، بالبدثي، الرب تؤ و و كل كبيو لب إثجاز ل اليا  القاو بالم ال الطمةلب 

القياسا  انثروبومتروة،  للك ف عن عالق، و ف  البحث لب إجواء دراس،  أهمي،  تكمن  واثجاز  لمن هنا 

 لب األل اي ال  وة، للوجال. عدد تن ل اليا  القاو )القاو ال الب( بالم ال )الم ال الطمةل(

 مشكلة البحث   1-2

تساوقرب   لب نعبب  تملوها  الماجال  انثروبومتروة،بالمماصاا   القياسا   أهمي،  الكريو  ةخاى عن  ن 

ن أهمي، كبيوة لرلك المماصاا  والوغم  القاو ال الب بالم ال الطمةل بلكن هناك و ف المدروين ن ة يوب 

بعلمم   البدثي،  الرووي،  كلي،  لب   الطالي  و ف  لأن  ذلك  إلى  واإلضال،  انثرقاء  عملي،  لب  أهميرها  تن 

الا اليا ب كما ان تمارس، هذه   لممارس، هذه  المناسب،  المماصاا  انثروبومتروة،  ةمرلكمن  الوةاض، ن 

مرطلبا  تنها تا هم ودثب ك ناصو اللياق، البدثي، بتنها تا هم جسمب  الا اليا  تحراج تمالو ال دةد تن ال

)كرل، الجسم, أطمال, تحيطا ( بتنها تا هم تيكاثيكب بحوكبب بلقد تنابلت ت ظم الدراسا  بالبحمث  

الرحليل   اخوى  دراسا   تنابلت  حين  لب  بالمطابل،  بالقمة  كالسوع،  البدثي،  اللياق،  عناصو  الساوق، 

با القاو الميكاثيكب  ل اليا   تن  عدد  واثجاز  بعالقرها  انثروبومتروة،  القياسا   تمضمع  اتا  لحوكب 

بالم ال لب انل اي ال  وة، للوجال لان الدراسا  المر لق، وهذا الممضمع قليل، بتخرلا، لب ثرائجها كما 

صص،  ان ال ينا  تخرلا، حيث ان ت ظم الدراسا  بالبحمث الساوق، اجوةت على عينا  تردرو، بترخ 

القياسا   ألهمي،  بثظواً  )طالي(.    تردرو،  غيو  البحث  عينه  أن  حين  لب  بتنرخبا (  أثدة،  )نعبب 

انثروبومتروة،لب ل اليا  القاو بالم ال بالرب تنها تساوقرب القاو ال الب بالم ال الطمةل ارتأى الباحران   

و  انثروبومتروة،  القياسا   و ف  عالق،  عن  للك ف  الدراس،  وهذه  القاو  القيام  ل اليا   تن  عدد  اثجاز 

 بالم ال لب انل اي ال  وة، للوجال ) تساوق، القاو ال الب بتساوق، الم ال الطمةل(. 
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  اهداف البحث   1-3

القاو   .1 تساوق،  لب  وانثجاز  الجسم(  بكرل،  أطمالب  انثروبومتروة،)تحيطا ب  القياسا   و ف  عالق، 

 ال الب .

انثروبومتروة،)تحيط .2 القياسا   و ف  الم ال عالق،  تساوق،  لب  وانثجاز  الجسم(  بكرل،  أطمالب  ا ب 

 الطمةل 

 البحث   يتافرض 1-4

 بجمد عالق، إرتباط ت نمة، وين و ف القياسا  انثروبومتروة،بانثجاز لب تساوق، القاو ال الب. .1

 بجمد عالق، إرتباط ت نمة، وين و ف القياسا  انثروبومتروة،بانثجاز لب تساوق، الم ال الطمةل.  2

 الت البحث مجا 1-5

 : عين، تن طالي الموحل، الواو ،/ كلي، الرووي، البدثي، بعلمم الوةاض،. المجال البشري 1-5-1

 .  2018/   4/  1 الى   2017/   12/   12: للمدة تن  المجال الزماني 1-5-2

 : تل ال جات ، الممصل /كلي، الرووي، البدثي، بعلمم الوةاض، .المجال المكاني  1-5-3

 الفصل الثاني 

   -الميدانية   وإجراءاتهمنهجية البحث  -2

 منهج البحث    1 -2

 أسرخدم الباحرمن المنهج المصاب وأسلمي ال القا  اإلرتباطي، لمالئمره لطبي ، البحث.    

   مجتمع البحث عينته   2 -2

لل ام       الوةاض،  بعلمم  البدثي،  الرووي،  كلي،  تن  الواو ،  الموحل،  طالي  تن  البحث  تجرمع    تكمن 

(   10(طالال بطالب، بتم اسرب اد الطالبا  بعددهن )138( بالبالغ عددهم )2018-2017الدراسب   )  

( طالال 65( طالال كمجرمع للبحث تم اخريار عين، ع مائي، تنهم تكمثت تن ) 128ليسرقو ال دد على)

ا  عن ( ةبين و ف الم لمت1% (تن تجرمع البحث األصلب ب.بالجدبل ) 50ب 78بهم ةمرلمن ثسب، )

 ألواد عين، البحث 

 ( 1الجدول )

 بعض المعلومات عن أفراد عينة البحثيبين 

 المتغيرات اإلحصائية 

 المتغيرات 
 ع  س  

 3،870 172،344 الطول )سم(

 3،150 73،900 الكتلة )كغم(

 1،433 500،25 العمر )سنة( 

   أدوات البحث   3 -2

 اسرمارة انسربيان  -

 انخربارا  بالمقاةيس  -

 ليل تحرمى المصادر ال لمي، تح -

   األجهزة واألدوات المستخدمة   4 -2

 شوةط لقياس الطمل ألقوي) سم(  -

 غم (.  50تيوان لقياس الكرل، ألقوي) -
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 شوةط قياس .  -

 حاوة للم ال الطمةل . -

 لمح، ارتقاء . -

 ومرك لرحدةد تجال الوكض، الرقوةبي،  -

 قمائم للقاو ال الب  -

 بعارض، للقاو ال ال -

 وساط للهبمط للقاو ال الب  -

 وسائل جمع البيانات ) القياسات واالختبارات المستخدمة (    5  – 2

   القياسات االنثروبومترية   1  – 5  – 2

تحليل    تحدةدها تن خالل  تم  بالرب  لقط.  البحث  لب  الم رمدة  القياسا   إلى  الباحرمن  ةرطوق  سمف 

 دة الخبواء لب تجال القياس بالرقمةم بال اي القمى. المصادر ال لمي، بعوضها على تجممع، تن السا

 قياس كتلة الجسم والطول الكلي للجسم     1-1  – 5  – 2

 لم ةرطوق الباحرمن الى تااصيل هذه القياسا  واعربارها قياسا  ت وبل، .  

 طول الطرف العلوي مع الرأس ) من الجلوس (     2  – 1  – 5  – 2

المسال،   قياس  خالل  تن  القياس  علي،                                                                                                  تم  ةجلس  الذي  المق د  سطح                                                                            تن 

قياسا  الموكب، نثه ةخمن طمل كل الماحمص حرى اعلى ثقط، لب قم، الجمجم، بو د هذا القياس تن ال

تن الجذع والوقب، بالواس بةرم القياس تن خالل جلمس الماحمص على تق دة وحيث تكمن توتا ، بان  

ن تالتس قدتا الماحمص انرض عند الجلمس على تنضده بةرم قياس المسال، تن تق د الماحمص الى  

 اعلى ثقط، تن لمه . 

 طول الطرف السفلي    2-5-1-3

عبارة عن قياس المسال، وين تاصل الاخذ بسطح األرض عندتا ةكمن الماحمص لب بضع المقمف    هم

وصمرة   تقدةوهم  ةرم  األحياء  األلواد  لب  السالب  الطوف  طمل  أن  المالحظ  بتن  األرض  على  الم ردل 

 ( 114ب 1997تقوةبي، لص مو، تحدةد تمقع تاصل الاخذ و كل دقيق.  )رضمانب  

 طول الفخذ   2-5-1-4

 ةقاس طمل الاخذ تن النقط، المرمسط، للوواط اإلروب إلى الحااة ال ليا ل ظم الودل،.

 طول الساق   2-5-1-5

طوةق،   إسرخدام  حال  لب  القصب،  ل ظم  اإل نين  بالك ال  الوكب،  تاصل  خط  وين  المسال،  عن  عبارة  هم 

 المسقط الوأسب على األرض.

 طول القدم   2-5-1-6

أص ثهاة،  تن  المسال،  تسطوة  قيست  على  الماحمص  قدم  بضع  خالل  تن  الك ال  ثهاة،  إلى  اإلوهام  بع 

 ( 122-98ب  1997تدرج،.              )رضمانب 

 محيط الفخذ   7  – 1  – 5  – 2

ةرحدد طمل الاخذ تن الناحي، الر وةحي، والمسال، لب المرك ) الحوقا، ( الى الوكب، بتن المالحظ  

الاخذ لب اإللواد اإلحياء النقاط انثروبومتروة، على    ان قياس طمل  الرقوةال نثه ةص ال تحدةد  وحسال 

 تاصل الاخذ بالوكب، لب ترل هؤنء انلواد تحدةدا دقيقا .  

 ( .   171,  1997) رضمان ,                   
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 محيط الساق    8  – 1  – 5  – 2

اءة ل وةط بةرم القياس ولف شوةط القياس حمل اكبو تحيط للساق اب عند المصمل على اكبو قو

ثقط،   ابل  الساق عند  لمحيط  قيم،  اكبو  تكمن  غالبا تا  أتاكن تخرلا، ب  لب  الساق  لا، حمل  القياس عند 

لل ضل، الرماتي، خلف الساق بت د هذه النقط، لب تنرصف الساق عند الرقاء راسب ال ضل، )الرماتي،( .   

 ( .  88-85,   1997) رضمان , 

 شملت    االختبارات المستخدمة و 5-2  – 2

العالي   1  –  2  –  5  –  2 القفز  مسابقة  في  الرقمي  المستوى  تحديد  القاثمن    اختبار  على  انعرماد  تم 

( طالال  كل  تنح  اذا  الطمةل  الم ال  تساوقه  لب  الوقمب  المسرمى  تحدةد  لب  القمى  ألل اي  (  3الدبلب 

ارتااع( )الضل  ال الب  للقاو  الوقمب  المسرمى  لرحدةد  ارتااع   كل  على  المسال،   تحابن   بتقاس 

 )انرتااع( تن تنرصف ال ارض،  الى انرض بتقاس المسال، وا)سم(.              

 (   236,   2012) انعظمب بالبقال , 

الطويل  2  –  2  –  5  –  3 الوثب  مسابقة  في  الرقمي  المستوى  تحديد  القاثمن    اختبار  تم انعرماد على 

الوقمب المسرمى  تحدةد  لب  القمى  ألل اي  )   الدبلب  طالال  كل  تنحت  اذا  الطمةل  الم ال  تساوقه  (  3لب 

تحابن  لرحدةد المسرمى الوقمب للم ال الطمةل بتقاس المسال، تن اقوي ا و توكره الطالب، إلى تنطق،  

 (   83,  2012الهبمط بتقاس المسال، وا)سم(.    ) انعظمب بالبقال , 

   خطوات اإلجراءات الميدانية    6 -2

   : االستطالعيةالتجربة   1  -6 -2

الباحرمن تع لوةق ال مل المساعد      ( ألواد تن تجرمع البحث 6 الث تجاري اسرطالعي، على )  أجوى 

 4بالذةن تم اسرب ادهم  عن تطبيق أجواء الرجوو، األساسي، بأجوةت الرجوو، انسرطالعي، انبلى ورارةخ   

 الم رمدة لب البحث .  بتم خاللها أجواء و ف القياسا  انتروبومتروة،  2018/  3 /

باجوي خاللها اخربار تحدةد انثجاز لب    2018/     3/   5باجوةت الرجوو، انسرطالعي، الراثي، ورارةخ 

باجوي خاللها تحدةد انثجاز لب    2018/  3/    7القاو ال الب باجوةت الرجوو، انسرطالعي، الرالر، ورارةخ

 الم ال الطمةل . 

   وكان الهدف من التجربة االستطالعية   

 تدرةال لوةق ال مل أجواء القياسا  الم رمدة لب البحث. -

 ت ول، المقت الالزم ألجواء القياسا  بانخربارا  المسرخدت، . -

 ت ول، تدى سهمل، بص مو، تطبيق القياسا  بانخربارا  المسرخدت، .  -

  التجربة الرئيسة     2  -6 -2

 بكما ةأتب: 2018/ 14/3بلغاة،   2018/ 3/  11رجوو، الوئيسي، للمدة تن تم تنايذ ال

 بتم تن خالله أجواء القياسا  انتروبومتروة، الم رمدة لب البحث. 2010/ 3/  11اليمم األبل ورارةخ    -

 بتم خالله أجواء اخربار تحدةد انثجاز لب ل الي، القاو ال الب. 2018/ 3/ 12اليمم الراثب ورارةخ    -

 لرالث راح، .اليمم ا -

 بتم خالله أجواء اخربار تحدةد انثجاز لب ل الي، الم ال الطمةل.  2018/ 3/ 14اليمم الواوع ورارةخ    -

   الوسائل اإلحصائية المستخدمة    7 -2

 المسط الحساوب  -
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 انثحواف الم ياري  -

 النسب، المئمة،  -

 (  254-101ب  1999ت اتل انرتباط البسيط )ويوسمن( )الركوةرب بال بيدي ب -

 الفصل الثالث 

   عرض وتحليل النتائج  ومناقشتها   -3

عرض وتحليل ومناقشة النتائج الخاصة بعالقة بعض القياسات االتثروبومترية  باالنجاز في بعض    1  -3

 فعالية القفز العالي للطالب 

عالية القفز عرض وتحليل النتائج الخاصة بعالقة بعض القياسات االتثروبومترية باإلنجاز في ف  3-1-1

 العالي  

 ( 2الجدول )

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم معامل االرتباط البسيط )بيرسون (  يبين 

 بين بعض القياسات االتثروبومترية واالنجاز في فعالية القفز العالي للطالب 

 المتغيرات اإلحصائية       

 ع  س   المتغيرات 

معامل االرتباط 

    البسيط )بيرسون(

 )ر( 

 *   0.455 870ب3 344ب172 الطمل الكلب للجسم )سم( 

 0.209 150ب3 900ب73 كرل، الجسم )كغم( 

تع  ال لمي  الطوف  طمل 

 الواس)سم( 
80.790 5.667 0.801 * 

 0.611⃰ 790ب5 200ب95 طمل الطوف السالب )سم( 

 0.122 008ب5 350ب47 طمل الاخذ )سم( 

 0.205 136ب3 550ب44 طمل الساق )سم( 

 0.126 076ب1 000ب27 مل القدم )سم( ط

 * 0.551 3.922 45.110 تحيط الاخذ)سم( 

 * 0.597 2.115 32.640 تحيط الساق)سم( 

ال الب  القاو  ل الي،  لب  انثجاز 

 )ترو( 
1.450 0.233  

 ( 0،05( وأمام بنسبة خطأ )63( عند درجة حرية )0.250* بلغت قيمة )ر( الجدولية )

 -:ما يأتي ( يتبين لنا 2من الجدول )

الاخذ , تحيط   - ال لمي ب تحيط  الطوف  للجسم ,طمل  الكلب  )الطمل  وين  بجمد عالق، ارتباط ت نمة، 

ب   0.611ب    0.801ب    0.455الساق ( بالمسرمى الوقمب لب ل الي، القاو ال الب إذ أن )ر( المحسمو، )

 ( الرمالب بهب قيم أكبو تن قيم، )ر( الجدبلي، البالغ، 0.597ب  0.551

 (.05ب0( أتام ثسب، خطأ )63( عند درج، حوة، )0.250) 

عدم بجمد عالق، ارتباط ت نمة، وين )كرل، الجسم, طمل الاخذ, طمل الساق, طمل القدم( بانثجاز لب    -

( بهب كلها أصغو  0.209ب    0.205ب  0.126ب  0.122ل الي، القاو ال الب ب إذ ولغت قيم، )ر( المحسمو، ) 

 ( 05ب0( بأتام ثسب، خطأ ) 63( عند درج، حوة، )0.250لبالغ، )تن قيم، )ر( الجد بلي، ا
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 :القفز العالي مناقشة النتائج الخاصة بعالقة بعض القياسات االتثروبومترية باإلنجاز في فعالية  1-2 -3

( ةربين لنا  بجمد عالق، ارتباط ت نمة، وين )الطمل الكلب للجسم , 2تن خالل المالحظا  أن الجدبل )    -

ل الي، طمل الط الاخذ ,تحيط الساق ( بالمسرمى الوقمب لب  السالب ب تحيط  وف ال لمي, طمل الطوف 

 القاو ال الب.

هذه النريج، إلى أن هذه  األطمال  تل ال دبراً تهماً لب المسرمى الوقمب لا الي،    منبة وب الباحر

إل الكلب للجسم ككل بأجواءه أدى ذلك  الطمل  أثه كلما زادَ  إذ  ال الب  ى ارتااع توكو  قل الجسم إذ  القاو 

ةرحوك لب اتجاه عاتمدي لألعلى لب ثاس المقت الذي ةرم ليه  نب تاصل الوكب، بذلك ثريج،ً ل مل رال ، 

توحل،   لب  "أن  إلى  ة يو  إذ  )عرمان(  ذكوهُ  تا  تع  ةراق  بهذا  خاللها  تن  الدلع  ةرم  الرب  انرتقاء  رجل 

انتج لب  ةرحوك  الجسم  توكو  قل  لان  ".  انرتقاء  انرتقاء  رجل  اترداد  خالل  تن  لألعلى  الوأسب  اه 

 ( 338ب  1990)عرمان ب

لكلما زادَ الطمل الكلب للجسم  بهذا ةرضمن طمل األجواء ألثه ومجممعها ةرمرل طمل الجسم لأن 

توكو  قل الجسم سيوتاع إلى ثقطه أعلى بوالرالب لأن المحصل، ال ممدي واتجاه انعلى توداد تما ةؤدي 

 ة تسال، القاو .إلى زةاد 

عرض وتحليل ومناقشة النتائج الخاصة بعالقة بعض القياسات االتثروبومترية  باالنجاز في بعض    2  -3

  فعالية الوثب الطويل للطالب

عرض وتحليل النتائج الخاصة بعالقة بعض القياسات االتثروبومترية  باالنجاز في بعض فعالية    3-2-1

   الوثب الطويل

 ( 3الجدول )

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم معامل االرتباط البسيط )بيرسون ( بين بعض   يبين 

 القياسات االتثروبومترية واالنجاز في فعالية الوثب الطويل للطالب

 المتغيرات اإلحصائية       

 المتغيرات 
 ع  س  

معامل االرتباط البسيط 

 )بيرسون(   )ر( 

 0.307⃰ 870ب3 344ب172 الطمل الكلب للجسم )سم( 

 0.196 150ب3 900ب73 كرل، الجسم )كغم( 

تع  ال لمي  الطوف  طمل 

 الواس)سم( 
80.790 5.667 0.119 

 0.556⃰ 790ب5 200ب95 طمل الطوف السالب )سم( 

 0.438⃰ 008ب5 350ب47 طمل الاخذ )سم( 

 0.690⃰ 136ب3 550ب44 طمل الساق )سم( 

 0.171 076ب1 000ب27 طمل القدم )سم( 

 0.359⃰ 3.922 45.110 يط الاخذ)سم( تح

 0.253⃰ 2.115 32.640 تحيط الساق)سم( 

الطمةل   الم ال  ل الي،  لب  انثجاز 

 )ترو( 
4.450 0.533  

 ( 0،05( وأمام بنسبة خطأ )63( عند درجة حرية ) 0.250* بلغت قيمة )ر( الجدولية )

 : ( يتبين لنا ما يأتي 3من الجدول )
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وين )الطمل الكلب للجسم ,طمل الطوف السالب ككل ب طمل الاخذ ب طمل    بجمد عالق، ارتباط ت نمة،  -

الساق( بانثجاز لب ل الي، الم ال الطمةل إذ أن )ر( المحسمو، ) الاخذ, تحيط  ,    0.307الساق, تحيط 

( على الرمالب بهب قيم أكبو تن قيم، )ر( الجد بلي، البالغ،  0.253,0.359,  0.690ب  0.438,     0.556

 (.05ب0( أتام ثسب، خطأ )63ند درج، حوة، ) ( ع 0.250)

عدم بجمد عالق، ارتباط ت نمة، وين)كرل، الجسم ,طمل الطوف ال لمي, طمل القدم ( بانثجاز لب ل الي،   -

( بهب قيم كلها أصغو تن قيم، )ر( 0.171,  0.119,0.196الم ال الطمةل ب إذ ولغت قيم )ر( المحسمو، )

 (. 05ب0( بأتام ثسب، خطأ )63درج، حوة، )  ( عند 0.250الجد بلي، البالغ، ) 

فعالية    2-2  -3 في  باالنجاز  وعالقتها  االتثروبومترية  القياسات  بعض  بعالقة  الخاصة  النتائج  مناقشة 

  الوثب الطويل 

( ةربين لنا بجمد عالق، ارتباط ت نمة، وين كل تن  )الطمل الكلب  3تن خالل المالحظا  أن الجدبل )  -

السالب بطمل الاخذ ب طمل الساق, تحيط الاخذ , تحيط الساق ( بانثجاز لب ل الي،  للجسم ,طمل الطوف  

الم ال الطمةل بعدم بجمد عالق، ارتباط ت نمة، وين )كرل، الجسم , طمل الطوف ال لمي , طمل القدم ( 

 بانثجاز لب ل الي، الم ال الطمةل . 

)الطمل   إلى أن هذه  األطمال  النريج،  الباحرمن هذه  السالب ب طمل بة وز  الطوف  للجسم , طمل  الكلب 

أثه كلما زادَ طمل  الاخذ ب طمل الساق ( تل ال دبراً تهماً لب المسرمى الوقمب لا الي، الم ال الطمةل إذ 

الجسم ككل بأجواءه أدى ذلك إلى ارتااع توكو  قل الجسم إذ ةرحوك لب اتجاه عاتمدي لألعلى لب ثاس  

الو ليه  نب تاصل  ةرم  الذي  الدلع تن خاللها  المقت  ةرم  الرب  ل مل رال ، رجل انرتقاء  ثريج،ً  كب، بذلك 

بهذا ةراق تع تا ذكوهُ )عرمان( إذ ة يو إلى "أن لب توحل، انرتقاء لان توكو الرقل الجسم ةرحوك لب  

ب )عرمان  انرتقاء"  رجل  اترداد  خالل  تن  لألعلى  الوأسب  زةادة 338ب  1990انتجاه  الى  ةؤدي  تما   )

دلع لالتام بوالرالب زةادة تسال، الم ال . كما ان بجمد عالق، انرتباط الم نمة، وين تحيط الاخذ عملي، ال

اكده  الناتج، بهذا تا  القمة  ال ضل، زاد   اثه كلما زاد تحيط  اذ  الساق ة مل على زةادة انثجاز  بتحيط 

النا القمة  زاد   لل ضل،  ال وضب  المقطع  زاد  كلما  اثه  الى  ة يو  اذ  , )البقال(  .  67,  2006تج،)البقال   )

 بوالرالب زةادة تسال، الم ال انلقب اي زةادة انثجاز لب الم ال الطمةل . 

 الفصل الرابع 

 االستنتاجات والتوصيات  -4

 االستنتاجات    4-1

السالبب  .1 الطوف  ال لمي, طمل  الطوف  للجسم ,طمل  الكلب  )الطمل  الرالي،  للقياسا  انتروبومتروة، 

 الساق ( دبر اةجاوب لب اثجاز ل الي، القاو ال الب .تحيط الاخذ , تحيط 

لب   .2 تؤ و  دبر  القدم(  طمل  الساق,  طمل  الاخذ,  طمل  الجسم,  )كرل،  الرالي،   لجسمي،  للقياسا   ليس 

 اثجاز ل الي، القاو ال الب . 

ان للقياسا  انتروبومتروة،  )الطمل الكلب للجسم ,طمل الطوف السالب ككل ب طمل الاخذ ب طمل  .3

 ق, تحيط الاخذ, تحيط الساق( دبر اةجاوب لب اثجاز  ل الي، الم ال الطمةل(.السا

اةجاوب   .4 القدم ( دبر  ال لمي, طمل  الطوف  الجسم ,طمل  الرالي، )كرل،  للقياسا  انتروبومتروة،  ليس 

 لب اثجاز ل الي، الم ال الطمةل .
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 التوصيات   4-2

  دبرا تؤ وا )ارتباط ت نمي ( وانثجاز لكل الرأكيد على اعرماد القياسا  انتروبومتروة، الرب اظهو  .1

 تن ل اليرب القاو ال الب بالم ال الطمةل . 

 اجواء دراسا  ت اوه، على قياسا  جسمي، اخوى . .2

  اجواء دراسا  ت اوه، على ل اليا  اخوى بعينا  تخرلا، لب المسرمى بالجنس. .3

 المصةةةةادر 

تنيو) .1 ةاسو  بالبقالب  أحمد  قريب،  "2012األعظمبب  للمرحلة  (:  والتطبيق  النظرية  بين  القوى  ألعاب 

 "ب تطب ، ال الب الممصل.الثانية

طه)  .2 تنيو  ةاسو  بعض  "(:  2006البقالب  في  للتدريب  المصاحب  النقي  الكرياتبن  مادة  تناول  اثر 

"ب اطوبح، دكرمراه غيو  المتغيرات البدنية والوظيفية والكيموحيوية والمكونات والقياسات الجسمية

 ت ، الممصل. تن مرة ب جا

عبد) .3 تحمد  حسن  ال بيديب  ةاسين  بدةع  واستخدامات  (:  1996الركوةربب  االحصائية  "التطبيقات 

 ب دار الكرال للطباع، بالن وب جات ، الممصل.1ب طالحاسوب في بحوث التربية الرياضية"

إلن(: "1999الرميمبب سناء تجيد تحمد ) .4 الجسمية  والقياسات  البدنية  اإلختبارات  بعض  تقاء  تحديد 

ب رسال، تاجسريو غيو تن مرةب كلي، الرووي، الوةاضي،ب جات ،  الموهوبين بألعاب الساحة والميدان"

 وغداد. 

5. ( سلمان  اوواهيم  خليل  اللياقة "  (:1989الحدةربب  وعناصر  الجسمية  القياسات  بعض  بين  العالقة 

 الوةاضي،ب جات ، وغداد.رسال، تاجسريو غيو تن مرةب كلي، الرووي،  "بالبدنية بلعبة الكرة الطائرة

6. ( الدةن  الجسمية(: "1997رضمانب تحمد ثصو  القياسات  في  ال ووبب  1ب ط"المرجع  الاكو  دار  ب 

 القاهوة. 

عناد جوجيس)  .7 "1999الصملبب  وتدريبات (:  البيليومتركس  تدريبات  استخدام  ألثر  مقارنة  دراسة 

"ب أطوبح، دكرمراه غيو  ثربومتريةاألثقال على اإلنجاز بالوثب الطويل وبعض الصفات البدنية واألن

 تن مرةب كلي، الرووي، الوةاضي،ب جات ، الممصل. 

ببعض الصفات ( "1997الطالال بضياء تجيد باخوان )  .8 الطويل  الوثب  الرقمي في  المستوى  عالقة 

كلي، البدنية ب  السادس  ال دد  ب  الرالث  المجلد  ب  الوةاضي،   لل لمم  الوالدةن  تجل،  لب  تن مر  وحث   "

 الوةاضي، ب جات ، الممصل  الرووي،

 ب دار القلم للن و بالرمزةعب الكمةت. 1"ب طموسوعة ألعاب القوى" (: 1990عرمانب تحمد ) .9

ليصل) .10 طالال  بعبدالحسينب  عبدالكوةم  والميدان"  (:2000الاضلبب صوةح  الساحة  ب 1"ب طألعاب 

 الدار الجات ي، للطباع، بالن وب وغداد. 

ذثمن) .11 سميو  عمو  حممب  لرفعتي    (:2006المال  اإلنجاز  مستوى  في  الجسمي  البناء  إسهام  "نسب 

 "ب رسال، تاجسريو غيو تن مرةب كلي، الرووي، الوةاضي،ب جات ، الممصل.الخطف والنتر
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 ( 1ملحق )

 أنموذج استبيان 

 

حق للخبير إضافة أي قياس جسمي يراه مناسباً لموضوع البحث . مالحظة   ي  
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