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   شكر وتقدير

  بسم اهللا وصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد فـإني أحمد اهللا حمدا كثيرا كما يليق بجالله  

  وعظيم سلطانه

  .ألن وفقنا إلتمام هذا البحث المتواضع

  على كل المجهودات التي بذلها في سبيل إتمام هذا البحث  منصوري نبيلالدكتور    األستاذأشكر 

  والتقدير    االحتراملك مني كل  

  إلى جميع القـائمين على معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة

  متخصصين في المجال الذي ساهموا في إنجاز هذا البحثالساتذة و األإلى جميع  

  القـائم على ألعاب القوى في الجزائرلتقني  اإلداري واأشكر جميع الطاقم  

    أشكر جميع الزمالء الذين ساعدونا في إنجاز وإتمام هذا البحث



 
 ج 

 

  اإلهداء
  

لهما قرة  عأهدي ثمرة هذا العمل إلى الوالدين الكريمين أطال اهللا في عمرهما وبارك فيهما وج

  عيني  

  وسهال لهما طريقـا لدخول الجنة  

  إلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم الذين لم يبخلوا عليا بدعهم المادي والمعنوي  

  إلى كل األقـارب والعائلة

  إلى أصدقـائي وزمالئي في الدراسة

  إلى كل من ذكرتهم وإلى من لم يسعني ذكرهم

  إلى أصدقـاء الطفولة والدراسة كل باسمه

2020التدريب الرياضي دفعة    تخصص  إلى دفعة الدكتوراه  



 
 د 

  ص  انالعنو   
  شكر وتقدير

                                                                   اإلهداء                                               
  س  قائمة الجداول
  ص  قائمة األشكال
  ر  قائمة الصور 

  ش  مستخلص البحث
  المقدمة

  
  اإلطار العام للدراسة: الجانب التمهيدي  

  27  إلشكاليةا
  28   العام التساؤل

  28 تساؤالت فرعية 
  28  الفرضية العامة 

  29  الفرضيات الجزئية
  29 أهداف الدراسة 
  29  أهمية الدراسة 

  30  أسباب إختيار الموضوع 
  30  تحديد المفاهيم والمصطلحات
  31 ) الجسمية (مفهوم القياسات االنثروبومترية 

  31  سرعة االنطالق 
  32  القياسات األنثروبومترية 

  32 الدراسات السابقة والمشابهة 
  40  المشابهة والبحوث السابقة الدراسات من االستفادة أوجه

  الجانب النظري
  الرياضي  القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية في المجال:الفصل األول  

  42  تمهيد 



 
 ه 

  43 الرياضي اللمجا في وأهميتها األنتروبومترية القياسات
  44 القياسات الجسمية في المجال الرياضي 

  45  المرفولوجية الرياضية 
  45  ) الجسمية (مفهوم القياسات االنثروبومترية 

  45  مفهوم عملية القياس 
  46 الشيء المراد قياسه 

  46 نظام مرجعي   - أ
  46 النظام المرجعي المعياري الدولي .1
  47  النظام المرجعي المعياري اإلبتدائي  .2
  47  النظام المرجعي المعياري الثانوي  .3
  47  النظام المعياري المرجعي للعمل .4
  47 أجهزة مستخدمة  -ج .5
  47 تقنية متبعة   - د
  48  القياسات المباشرة .1
  48  الطريقة المباشرة   -  ب
  48  الطريقة التفاضلية    -  ت
  48  القياسات الغير مباشرة  .2
  49  القياسات المؤتلفة  .3

  49  أنواع القياسات المعملية الحديثة
  49  خصائص ومميزات أجهزة القياسات المعملية الحديثة 

  50  العوامل المؤثرة في القياس 
  51  أخطاء القياس بإستخدام األجهزة المعملية الحديثة 

  51  أخطاء تتعلق بالشخص المستخدم للجهاز.  -  ث
  51  أخطاء بسبب عوامل خارجية  - ج
  52 التصنيف الثاني ألخطاء القياس  .6
  52 األخطاء الرتيبة  –  - ح
  53 األخطاء العشوائية  –  - خ



 
 و 

  53  األساليب الفنية إلجراء القياسات المطلوبة لتقويم نمط الجسم 
  53 شروط القياس األنثروبومتري الناجح 

  54  أجهزة القياس األنتروبومتري 
  57  النقاط والمقاطع األنتروبومترية 

  Plan Fronta 57)(المقطع الجبهي
  57 المقطع األفقي

  57 المقطع الطولي أو الشاقولي 
  57  أنواع القياسات األنتروبومترية 

  stature  57الطول :أوال 
  WEIGHT  59الوزن : ثانيا
  Hight –weight ratio(HWR)    59الوزن–معدل الطول :ثالثا

  60  قياس االتساعات الجسمية
  62   قياس المحيطات الجسمية

  63  الجلد طية سمك قياس عند شيوعاً  األكثر المناطق
  triceps(  67(الثالثة الرؤوس ذات العضدية العضلة منطقة
  Subscapular(  67(الكتف  لوح عظم تحت ما منطقة

  Calf(  67( للساق  اإلنسية المنطقة
  Fat calipers(  68( الجلد طية سمك قياس أجهزة

  69  الجلد ثنايا سمك لقياسات العامة الشروط
  71  خالصة 

  متر 100خصائص سباق السرعة  :الفصل الثاني  
  73  تمهيد

  74  ألعاب القوى
  74  سباق السرعة

  75  م100المؤشرات البيوميكانيكية في سباق السرعة لمسافة 
  75 مرحلة التسارع



 
 ز 

  75 مرحلة السرعة القصوى
  75 مرحلة إنخفاظ السرعة
  77  متر 100وصف سباق السرعة 

  77  متر 100مواصفات مراحل العدو في سباق 
  77  البداية

  77  االنسياب
  77  النهاية

  77  البدء المنخفض
  79  العداء يصنع أم يولد

  79 السباقات واألرقام القياسية األولى

  80 تطوير أساليب بداية السباق

  81 نهاية السباقتطور أساليب 
  82  بعض الجوانب الفسيولوجية والعصبية العضلية للعدو .

  82  مصادر الطاقة خالل األداء قصير الوقت
  83  أساليب العدو

  84 تكنيك خطوة سباق العدو
  84 التكنيك التقليدي للخطوة مقابل األسلوب

  86  مرحلة االستشفاء

  86  مراحل السباق
  86 زمن رد الفعل

  86 المتزايدةالسرعة 
  86 مرحلة السرعة القصوى

  86 )سرعة التحمل(مرحلة السرعة المتناقصة 
  86 أهمية مرحلة السرعة المتزايدة 

  87  مرحلة النهاية



 
 ح 

  88 التدريب
  90  تدريب الحد األقصى للسرعة الدورية

  92 الجدال حول تدريب العدو المقاوم والمساعد
  93  :عينة أسبوع التدريب

  94  :مجلة دراسات حديثة في ألعاب القوى مع مدرب األسطورة أوسين بولت لقاء 
على  يكيف يؤثر علم قياسات الجسم البشر : NSAمجلة دراسات حديثة في ألعاب القوى 

  94  التكنيك؟

هل تعتقد أن العدائين طوال القامة لديهم ميزة؟ : NSAمجلة دراسات حديثة في ألعاب القوى 
  95  ؟يتأقلم التكنيك وتصنيف السباق مع علم قياسات الجسم البشر ماذا تنصح ليتم 

  الجانب التطبيقي
  منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:الفصل األول  

  98  :تمهيد 
  99  الدراسة االستطالعية  -  د

  99  الخطوة االستطالعية األولى
  99  ىنتائج الخطوة االستطالعية األول
  99  قرار الخطوة االستطالعية األولى

  100  الخطوة االستطالعية الثانية 
  100  الخطوة االستطالعية الثالثة 

  101  ب من إجراءات التدرب على الجهاز جان
  103  متغيرات البحث
  103 المتغير المستقل

  103 المتغير التابع
  103 المتغيرات الدخيلة 

  103  مجتمع وعينة الدراسة 
  103  ية اختيارهاعينة الدراسة وكيف



 
 ط 

  104  المنهج المتبع 
  105 أدوات  جمع البيانات والمعطيات المطلوبة لهذه الدراسة 

  106  إختبارات قياس السرعة 
  106 وضع وضبط المكعبات

  106 وضع خذ مكانك
  108 مرحلة الدفع 

  kinovea   109السرعة المقاسة ببرنامج التحليل الحركي 
  110  خالصة 

  وتحليل النتائجعرض ومناقشة  :الفصل الثاني  
  113  يعي للعينة اإلحصاء الوصفي والتوزيع الطب
  113  إختبار التوزيع الطبيعي للطول

  115  اإلحصاء الوصفي لقياس الوزن
  116  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس الوزن

  118  اإلحصاء الوصفي لقياس طول الساق 
  119  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس طول الساق

  121  اإلحصاء الوصفي لقياس طول العضد 
  122  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس طول العضد

  124  اإلحصاء الوصفي لقياس طول الطرف السفلي 
  125  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس طول الطرف السفلي

  127  اإلحصاء الوصفي لقياس عرض الكتفين 
  128  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس عرض الكتفين

  130  اإلحصاء الوصفي لقياس عرض الصدر 
  131  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس عرض الصدر

  133  اإلحصاء الوصفي لقياس طول الجذع مع الرأس 
  134  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس طول الجذع مع الرأس



 
 ي 

  136  اإلحصاء الوصفي لقياس طول القدم 
  137  القدمإختبار التوزيع الطبيعي لقياس طول 

  139  اإلحصاء الوصفي لقياس إتساع الصدر 
  140  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس إتساع الصدر

  142  اإلحصاء الوصفي لقياس محيط الصدر 
  143  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس محيط الصدر

  145  اإلحصاء الوصفي لقياس محيط الفخذ 
  146  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس محيط الفخذ

  148  اإلحصاء الوصفي لقياس محيط البطن 
  149  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس محيط البطن

  BMI 151اإلحصاء الوصفي لقياس مؤشر الكتلة  
  BMI  152إختبار التوزيع الطبيعي لقياس مؤشر الكتلة 

  154 اإلحصاء الوصفي لقياس مؤشر السمنة في محيط البطن 
  155  الطبيعي لقياس مؤشر السمنة في محيط البطنإختبار التوزيع 

و السرعة عند إتمام وضع )القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية(عرض مصفوفة االرتباطات بين
  158  الخطوة الثانية

تحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و السرعة عند 
  159 الثانيةإتمام وضع الخطوة 

و السرعة عند اتمام الخطوة )القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية(عرض مصفوفة االرتباطات بين
  160  الثالثة

تحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و السرعة عند 
  161 اتمام الخطوة الثالثة

و السرعة عند اتمام الخطوة )القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية(بينعرض مصفوفة االرتباطات 
  162  الخامسة

تحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و السرعة عند 
  163  اتمام الخطوة الخامسة



 
 ك 

و السرعة عند اتمام مسافة )واألنثروبومتريةالقياسات المرفولوجية (عرض مصفوفة االرتباطات بين
  164  خمسة متر

تحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و السرعة عند 
  165  اتمام مسافة خمسة متر 

مسافة و السرعة عند اتمام )القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية(عرض مصفوفة االرتباطات بين
  166  عشرة  متر

تحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و السرعة عند 
  168  اتمام مسافة عشرة  متر 

  168  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 
  169  والثالثة .عرض وتحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 

Y1 :170 معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء الخطوة الثانية من خالل قياسات األطوال  
معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء الخطوة الثانية من خالل قياسات :  Y2تمثل المعادلة 

  171  المحيطات وعروض الجسم

من خالل قياس قياس  ثانيةمعادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء الخطوة ال:  Y3تمثل المعادلة 
  172  الوزن والمحددات المرفولوجية

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء الخطوة الثالثة من خالل قياسات :  Y4تمثل المعادلة 
  173 األطوال

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء الخطوة الثالثة من خالل قياسات :  Y5تمثل المعادلة 
  174  المحيطات وعروض الجسم

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء الخطوة الثالثة من خالل قياس قياس :  Y6تمثل المعادلة 
  175  الوزن والمحددات المرفولوجية

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء الخطوة الخامسة من خالل قياسات :  Y7تمثل المعادلة 
  176  األطوال

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء الخطوة الخامسة من خالل قياسات :  Y8تمثل المعادلة 
  177  المحيطات وعروض الجسم

  178معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء الخطوة الخامسة من خالل قياس :  Y9تمثل المعادلة 



 
 ل 

ــوان الجــــعنو   مــرق     ص  دولــ

  قائمة المحتويات) 01(الجدول رقم  ل

28 
يمثل جدول تفصيلي ألزمنة الرقم القياسي خالل مراحل السباق للعداء ): 02(الجدول رقم 

USAIN BOLT  
  يمثل اإلحصاء الوصفي لقياس الطول)3(الجدول رقم  113

  الوزن والمحددات المرفولوجية
معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء مسافة خمسة متر من خالل :  Y10تمثل المعادلة 

  179  قياسات األطوال

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء مسافة خمسة متر من خالل :  Y11تمثل المعادلة 
  180  قياسات المحيطات وعروض الجسم

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء مسافة خمسة متر من خالل قياس :  Y12تمثل المعادلة 
  181  قياس الوزن والمحددات المرفولوجية

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء مسافة عشرة متر من خالل :  Y13تمثل المعادلة 
  183  قياسات األطوال

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء مسافة عشرة متر من خالل :  Y14تمثل المعادلة 
  184  قياسات المحيطات وعروض الجسم

معادلة التنبؤ بالسرعة عند  إتمام العداء مسافة عشرة متر من خالل قياس :  Y15تمثل المعادلة 
  185  قياس الوزن والمحددات المرفولوجية

  186  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 
  186  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 

  187  اإلستنتاج العام
  188  خاتمة

  189  أقتراحات وتوصيات
  190  قائمة المصادر والمراجع

  198  مالحق



 
 م 

  يمثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس الطول) 4(الجدول رقم 113

  يمثل اإلحصاء الوصفي لقياس الوزن)5(الجدول رقم  116

  يمثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس الوزن) 6(الجدول رقم 116
  يمثل اإلحصاء الوصفي لقياس طول الساق)7(الجدول رقم  119
  التوزيع الطبيعي لقياس طول الساقيمثل إختبار ) 8(الجدول رقم 119
  يمثل اإلحصاء الوصفي لقياس طول العضد)9(الجدول رقم  122
  يمثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس طول العضد) 10(الجدول رقم 122
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  :مستخلص البحث
مرت  100إىل معرفة العالقة بعض احملددات املرفولوجية واألنثروبومرتية لدى عدائي السرعة سباق هدفت الدراسة 

 .مرت 100أكثر القياسات األنثروبومرتية مسامهة يف سرعة األنطالق لدى عدائي السرعة سباق  معرفةوكذلك 
ل القياسات املرفولوجية مرت من خال 100و إمكانية  التنبؤ بسرعة اإلنطالق لدى عدائي السرعة يف سباق 

ئني من عدا) 9(عينة الدراسة من  ت، وتكوناإلرتباطياملنهج الوصفي  ، وقد أستخدم الباحث.واألنثروبومرتية
مع الرياضي اجللفاوي  مت قياس كال من احملددات املورفولوجية ، حيث قصدية مت اختيارهم بالطريقة الا

واألنثروبومرتية لكل عداء بواسطة جهاز هاربندن  باإلضافة لسرعة اإلنطالق مقسمة على مخسة أجزاء  واليت مت 
مت   (kinovea)أجزاء سرعة اإلنطالق بواسطة برنامج التحليل احلركي  وحساب. قياسها بكمريا عالية الدقة  

  Statgraphics19)( ومتت اإلستعانة بربنامج) SPSS(دام برنامج احلزم اإلحصائية حتليل البيانات باستخ
وإختبار  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حيث مت حساب لتجنب التداخل اخلطي بني قيم املتغري املستقل 

Kolmogorov-Smirnov و Shapiro-Wilk  ملعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،
توجد عالقة ذات داللة إحصائية لكل من األطوال واحمليطات مع سرعة االنطالق  هوقد أظهرت النتائج إىل أن

وبأن  األطوال أكثر القياسات األنثروبومرتية مسامهة يف سرعة األنطالق  .مرت 100لدى عدائي السرعة سباق 
مرت  100مرت و أنه ميكن التنبؤ بسرعة اإلنطالق لدى عدائي السرعة يف سباق  100السرعة سباق  لدى عدائي

 .من خالل القياسات املرفولوجية واألنثروبومرتية
  متر 100سباق  - عدائي السرعة - المحددات المرفولوجية واألنثروبومترية: الكلمات المفتاحية 

Summary  

The study aimed to find out the relationship of some morphological and 
anthropometric determinants of speed runners in the 100-meter race, as 
well as to know more anthropometric measurements that contribute to 
the starting  speed of the 100-meter sprinters. 

And the possibility of predicting the starting speed of the sprinters in the 
100-meter race through morphological and anthropometric 
measurements. The researcher used the correlational descriptive 
approach, and the study sample consisted of (9) runners from the 



 
 ت 

Galvawi Mathematical Complex chosen by the intentional method, 
where Both the morphological and anthropometric determinants of 
each runner were measured by the Harpenden device, in addition to 
the starting  speed divided into five parts, which were measured by a 
high-resolution camera. And the firing velocity fractions were 
calculated by kinovea, the data were analyzed using the statistical 
packages program (SPSS), and the Statgraphics19 program was used to 
avoid linear interference between the values of the independent 
variable, as the arithmetic averages and standard deviations were 
calculated and the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test to find 
out. Whether the data follow a normal distribution, and the results 
showed that there is a statistically significant relationship for both 
lengths and the circumferences with the starting  speed of the 100-
meter sprinters, and that the lengths of most anthropometric 
measurements contribute to the starting  speed of the 100-meter 
sprinters and that it can be Predicting the starting  speed of the 100-
meter sprinters through morphological and anthropometric 
measurements. 

Key words: morphological and anthropometric determinants - speed 
runners - 100 meters race 

 



  : مقدمة

ا وعليهتعد العاب القوى واحده من أفضل الرياضات وذلك لإلثارة واملت اهتمت الدول  عة واملنافسة خالل فعاليا
الكربى كالواليات املتحدة وأوروبا وحىت بعض الدول الفقرية يف أفريقيا للحصول على األومسة يف الدورات األوملبية 

ا ورياضة ألعاب القوى تلعب دورًا رئيسيًا يف ال موع النهائي بعدد امليداليات األوملبية للدول املشاركة كو فوز با
تضم هذا الكم الكبري من الفعاليات األوملبية للدول األوملبية ورياضة ألعاب القوى تعد من الرياضات  القدمية جدا 

 ) .2011السعدون، (وتعود إىل التاريخ اإلغريقي القدمي 

واجلري والرمي والوثب  فعاليات العدو حتتوي على حيث األداء طبيعة باختالف القوى فعاليات العاب إن  متيز
 هذه من قسم لكل املطلوبة والصفات املواصفات إمكانية تشابه على فقط العام التقسيم هذا يقتصر وال والقفز،
 جري عن العدو متطلبات ختتلف حيث واضحة بصورة قسم كل داخل ذلك ولكن خيتلف الرئيسية األقسام

 العايل الوثب مسابقات ختتلف النوعني، كما كال بني وسط عامل املتوسطة املسافات وتعد الطويلة املسافات
دفع  أو الرمح رمي عن املطرقة تطويح طبيعة ختتلف الرمي ويف مسابقات بالزانة، القفز مسابقات عن والثالثي

 هذا أجل ومتباينة من ومتنوعة كثرية مسابقات على حتتوى القوى العاب رياضة فإن القرص، وهكذا اجللة أو رمي
  ).2010عبد الفتاح، (القوى ألعاب متسابقي بني والتباين االختالف مدى يالحظ

ممكن، وتعد فعاليات وإن فعاليات العدو هي تلك املسافات اليت يقطعها املتسابق يف أقصى سرعة وبأقل وقت 
جوانب فنية متعددة تساهم يف تطوير احلالة  املهمة جدًا يف العاب القوى وذلك ملا تشمله منالعدو من املسابقات 

البدنية لالعب حيث ميتاز العب العدو بصفة القوة والسرعة والرشاقة، ومن صفات العب املسافات القصرية 
يكون مناسب حيث أن يكون صغري السن حيث يبدأ التدريب يف سن تقريبًا عشر سنوات، والطول ) العداء(

، وأيضًا خفة الوزن وقوة اإلرادة والتحدي واملنافسة واملثابرة ) 170(يتمتع العب اجلري بطول يتعدى  سم تقريبًا
لقد شهدت السنوات األخرية إهتماما  ,)2004توفيق، (والشجاعة وسرعة االستجابة والقدرة على الرتكيز والعزل 

األداء الرياضي ،ورغم أن العديد من الدراسات والبحوث توصلت إىل أمهية  متزايدا يف دراسة العوامل املؤثرة على 
كل من العوامل الوضيفية والنفسية ،كمتغريات وعوامل مستقلة ،تؤثر على األداء الرياضي بإعتبار األخري متغريا 

جسم من صفات تابعا فإن الكثري من البحوث والدراسات من ناحية أخرى قد ركزت على أمهية العامل البنائي لل
ال الرياضي ترتبط القياسات األنثروبومرتية لالعبني  )202، صفحة 1986كمال، ( .وقياسات جسمية ففي ا

ا، ومن خالل متيز املبتدئني والناشئني يف األلعاب املختلفة ببعض القياسات  بطبيعة األنشطة الرياضية اليت ميارسو



األنثروبومرتية باإلضافة إىل بعض جوانب التقومي األخرى، متكن احلصول على بعض املؤشرات للتنبؤ بإمكانية 
الناشئ يف حتقيق مستويات رياضة معينة، كما أن نتائج الدراسات العلمية تشري إىل وجود عالقة ارتباطيه بني 

فة، كارتباط القوة العضلية مبساحة املقطع العرضي بعض القياسات األنثروبومرتية وعناصر اللياقة البدنية املختل
نصر . (اخل... للعضلة، وارتباط اتساع خطوة اجلري ومسافة الوثب العايل بطول أجزاء الطرف السفلي للجسم

 ) 254، صفحة 2003الدين ، 
ا للتنبؤ باحل اإلنسانتعد دراسة جسم  البدنية،  الةمن ناحية شكله وحجمه من املؤشرات اليت يتم االسرتشاد 

ا العلم  الصحية والنفسية للفرد، عادة ما يؤكد الباحثني والعلماء على مراعاة القياسات اجلسمية اليت تعرف بأ
تعتمد  االختالفات الرتكيبية فيه، حيث وإظهارالذي يؤكد على دراسة قياسات اجلسم االنساين وأجزائه املختلفة 

) ،...وحميطات ، اتساعاتأوزان، أطوال(ر تركيب اجلسم اخلارجي القياسات اجلسمية أساسا على حساب مقادي
املقاييس تعد من  لداللتها يف التنبؤ مبا ميكن ان يتحقق من نتائج، إذ أن هذه أمهيةفالقياسات اجلسمية ذات 

ن الرياضي للتفوق، فإ الفرصة بتحقيق املستويات الرياضية العالية وتتيح ارتباطيهاخلصائص الفردية اليت هلا عالقة 
خالل فرتة تدرجه يف  الذي ال ميتلك القياسات اجلسمية املناسبة سوف يتعرض إىل مشاكل عديدة أثناء األداء

الزميل الذي ميتاز بقياسات  املستويات الرياضية العالية، وبالتايل حيتاج بذل املزيد من اجلهد والوقت يفوق ما يبذله
ال عن وجود عالقة مؤكدة  يث يؤكد الكثري من املختصني يف هذاجسمية تؤهله ألداء الواجبات املطلوبة، ح ا

فقد أثبتت بعض البحوث أن هناك عالقة طردية بني قوة القبضة والطول ، ..بني شكل اجلسم واللياقة البدنية
م العاديني يف العديد من  املقاييس والوزن، كما أثبت كورتن أن الرياضيني يف بعض األلعاب يتميزون عن أقرا

من هذا املنطلق فإن السعي ملعرفة السمات البدنية ... اجلسمية كطول اجلذع وعرض الكتفني وضيق احلوض
لأللعاب واملسابقات املختلفة سيقدم عونا كبريا للمدرب يف اختيار العناصر الصاحلة اليت ميكن أن تستثمر فيها 

- 37، الصفحات 2003حممد صبحي حسنني، . (جهودهم، وبذلك يتحقق االقتصاد يف اجلهد والوقت واملال
وعلى املدرب أن يكون ملما بالقياسات اجلسمية ألمهيتها الكبرية يف انتقاء اخلامات من املواهب والصاحلني ) 38

ا من األمهية مبكان يف توفري البيانات الدقيقة اليت  واإلعداد حىت يصلوا إىل النجاح يف املنافسات العليا، كما أ
م، مما جاء آنفا ميكن ميكن يف  ضوئها تصميم الربامج واملناهج التدريبية مبا يتناسب مع حالة الالعبني وإمكانيا

ال الرياضي من خالل ما جاء به كل من   ،)1971مورن هاوس وميلر، (تلخيص أمهية القياسات اجلسمية يف ا
". يف حال تساوي مجيع العوامل األخرى حييافوق على الفرد غري الالئق تشر يت بقوهلما أن الفرد الالئق تشرحييا

  )198، صفحة 2011حممد مطر عرك، (



  :وقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة جوانب رئيسية 

 :ويتكون من  الجانب التمهيدي .1

  اإلشكالية. 
 التساؤالت. 
 الفرضيات. 
 أهداف الدراسة. 
 أمهية الدراسة. 
  واملصطلحاتحتديد املفاهيم. 
 ة  .الدراسات السابقة واملشا
 ة  .أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة واملشا

 :وينقسم إىل فصلني  الجانب النظري .2

 ال الرياضي:الفصل األول  .القياسات املرفولوجية واألنثروبومرتية يف ا
 مرت 100خصائص سباق السرعة :الفصل الثاني. 

 :فصلنيوينقسم إىل  الجانب التطبيقي .3

  منهج البحث وإجراءاته الميدانية. 
 عرض ومناقشة وتحليل النتائج  
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  الجانب التمهيدي

  اإلطار العام للدراسة
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 :اإلشكالية 

العوامل املالئمة لنوع معني من النشاط الرياضي يتطلب التعرف بدقة على  إن اكتشاف إمكانيات الالعب       
واملواصفات النموذجية اليت  حتدد الوصول إيل مستويات عالية من األداء يف هذا النشاط، وكذلك املتطلبات اليت

ومن واجبات االنتقاء حتديد إمكانيات . هذه املستويات جيب أن تتوافر يف الالعب لكي يتمكن من حتقيق
مبستوى ممتاز من  ققه ، وإمكانية استمراره يف ممارسة اللعبةالتنبؤ باملستوي الذي ميكن أن حي الناشئ اليت متكننا من

استعدادات وقدرات الناشئ يف املرحلة األويل من  و يرتبط صدق هذا التنبؤ بالنجاح يف اكتشاف. الكفاءة 
إن معرفة املتطلبات البدنية و املهارية .يف املستقبل ختضع لعدة عوامل أخرى االنتقاء، ومع ذلك فان النتائج

واجب توافرها يف الرياضي للنجاح و التفوق و االستمرار يف رياضة ما، هلو أمر بالغ األمهية، و ال تكون عملية ال
ذه العملية حتديد متطلبات   االنتقاء و التنبؤ و التوجيه الرياضي ذات معىن بدونه، و هلذا وجب على املختصني 

يتميز العصر احلايل بزيادة شعبية الرياضة حيث ,ية كل رياضة حىت تكون عملية التوجيه و التنبؤ ذات مصداق
التنافسية وزيادة رقعتها على املستوى العاملي، ويدل على ذلك زيادة أعداد البطوالت العاملية على مدار العام 
وزيادة أعداد الدول املتنافسة يف األلعاب االوملبية دورة بعد أخرى، كما ارتفع املستوى الرياضي واإلجنازات 

دف الر  ياضية، وزاد عدد األرقام العاملية اليت تتحقق عاما بعد عام، وبناءًا على نتائج الدراسات اليت أجريت 
إن التطور الكبري الذي تشهده ألعاب القوى بات حمصورا حتليل اإلعداد الرياضي يف خمتلف دول العامل املتقدمة،

املغمورين ومن هذا املنطلق تبلورت يف ذهين إشكالية على تفاصيل صغرية تفرق بني األول عامليا وبعض املصنفني 
ا أن تعطي القفزة النوعية  لإلجناز الرقمي يف سباق  إن " مرت 100أن احملددات املرفولوجية هي اليت بإمكا

االت العلمية املختلفة للتعرف على ) األنثروبومرتية(القياسات اجلسمية  جلسم اإلنسان متثل مكانا مهما يف ا
وأن تلك القياسات متدنا بأسس معينة تستخدم يف املقارنة بني ,ق بني األجناس املختلفة و تأثري البيئات فيها الفر 

ا  فمن أجل الوصول ,األداء الرياضي لألفراد فكل نوع من األنشطة الرياضية حيتاج إىل مواصفات جسمية خاصة 
  " لنشاط الرياضي املمارسإىل املستويات العالية البد أن يكون اجلسم مناسبا لنوع ا

ونظرا لقصر مسافة السباق فإن األنطالقة اجليدة أو باألحرى من له سرعة اإلنطالق أكرب هو من ميلك النصيب 
واستنادا على دراسة حتليلة أجريت على اقوى العدائني يف العامل يف سباق حطم فيه النجم  األوفر للفوز بالسباق

 .القياسي العامليالرقم  Usain bolt اجلمايكي

 USAIN BOLTميثل جدول تفصيلي ألزمنة الرقم القياسي خالل مراحل السباق للعداء ): 02(اجلدول رقم 
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 USAIN  متر 20مراحل السباق كل 
BOLT  

GAY 
TYSON  

POWELL 
ASAFA 

 
0-20 2.89 2.92 2.91 
20-40 1.75 1.75 1.8 

40-60 1.67 1.67 1.71 
60-80 1.61 1.61 1.68 

80-100 1.66 1.66 1.74 

RP 9.58 9.71 9.84 

ألول مرة يتفوق على منافسيه يف سرعة  Usain boltيف تفاصيل السباق إكتشفت بأن العداء  بحثتوبعد أن 
من خالل هذا التحليل إرتئيت أن تكون ,اإلنطالق بعد ما كان معروفا بأنه كان أخر من جيتاز مسافة العشرة مرت 

بإمكانه أن هي جوهر الدراسة  والذي  واألنثروبومرتية  بعض احملددات املرفولوجية تها عالقو  سرعة اإلنطالق
يساعد بشكل كبري يف عملية اإلنتقاء وذلك قصد كسب أعشار من الثانية وهو مكسب كبري لتحقيق اإلجناز 

ومن هذا لعامل مرت  أصبح هدف للكثري من الرياضيني حلمل إسم أسرع عداء يف ا 100الرياضي ألن سباق 
 واألنثروبومرتية  هل توجد عالقة إرتباطية  لبعض احملددات املرفولوجية:التايل   العام التساؤلاملنطلق ميكن طرح 

  مرت 100بسرعة األنطالق لدى عدائي السرعة سباق  

 :تساؤالت فرعية  ويندرج حتت اإلشكالية

  مرت  100سباق  لدى عدائي السرعة بسرعة اإلنطالق لكل من األطوال واحمليطات هل توجد عالقة إرتباطية
  ؟
  مرت  100سباق  لدى عدائي السرعة ماهي أهم القياسات األنثروبومرتية األكثر مسامهة يف سرعة اإلنطالق

  ؟
 سباق  لدى عدائي السرعة  هل ميكن التنبؤ من خالل احملددات املرفولوجية و األنثروبومرتية بسرعة اإلنطالق

  مرت ؟ 100
  :الفرضية العامة 

 لدى بني احملددات املرفولوجية واألنثروبومرتية بسرعة اإلنطالق  ذات داللة إحصائية  توجد عالقة إرتباطية
 مرت  100سباق  عدائي السرعة 
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  :الجزئية ياتالفرض
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية لكل من األطوال واحمليطات مع سرعة االنطالق لدى عدائي السرعة

 .مرت 100سباق 
  100تعترب األطوال أكثر القياسات األنثروبومرتية مسامهة يف سرعة األنطالق لدى عدائي السرعة سباق 
 .مرت
  مرت من خالل القياسات املرفولوجية  100ميكن التنبؤ بسرعة اإلنطالق لدى عدائي السرعة يف سباق

  .واألنثروبومرتية
  :دف الدراسة ملعرفة ما يلي  :أهداف الدراسة 

 100سباق  لدى عدائي السرعة رتباطية بني احملددات املرفولوجية واألنثروبومرتية بسرعة اإلنطالق اإلعالقة ال .4
 مرت 
 .مرت  100سباق  لدى عدائي السرعة أهم القياسات األنثروبومرتية األكثر مسامهة يف سرعة اإلنطالق  .5
مرت من خالل القياسات املرفولوجية  100إمكانية التنبؤ بسرعة اإلنطالق لدى عدائي السرعة يف سباق  .6

  .واألنثروبومرتية

  :أهمية الدراسة 

  من الناحية العلمية:  

 .مرت سرعة والذي يشهد ندرة يف الدراسة خاصة يف اجلزائر  100إثراء املوضوع حول إختصاص  .1
 .املوضوع  والتعمق فيهجمال للباحثني يف إثارة مبا أن العلوم تراكمية إرتأيت أن أبادر يف هذا التخصص لفتح  .2
والذي يتيح إستعمال إحندار احلرف لتفادي التداخل   Statgraphics19إستعمال برنامج إحصائي جديد  .3

 .اخلطي بني املتغريات املستقلة يف حالة التعدد
  .بعث روح البحث للطلبة لدراسة التخصصات الفردية واخلروج عن املألوف .4
  من الناحية العملية:  

 .املدربني يف عملية اإلنتقاء بإقرتاح مناذج و معادالت تنبؤية مساعدة  .1
 .املساعدة يف توجيه الرياضيني حسب احملددات املرفولوجية واألنثروبومرتية .2
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  :أسباب إختيار الموضوع 

  أسباب ذاتية:  

 .عشق الباحث للرياضات الفردية وخاصة سباقات السرعة .1
 .مرت  100سباق السرعة بداية الدخول يف عامل التدريب يف إختصاص  .2
  .اإلهتمام باملواهب الضائعة وخاصة يف اجلنوب نظرا للخصائص املرفولوجية .3

 أسباب موضوعية :  

 .من الناحية املورفولوجية 100حماولة إعطاء نظرة حول اخلصائص اليت متيز عداء سباق  .1
 .إعطاء احلافز للمدربني إلستغالل األعمال األكادمية يف امليدان .2
3.   

  :المفاهيم والمصطلحاتتحديد 

  : مفهوم المرفولوجيا .1

  لغة:  

وتعين علم فاملرفولوجية هي علم يدرس  logosوتعين الشكل  morpheهي كلمة إغريقية مكونة من قسمني 
حممد حسن (األشكال البشرية ويهتم بدراسة شكل وتركيب اخلاليا األنسجة،األعضاء وأجهزة الكائنات املختلفة 

  )8، صفحة 2000عالوي، 

 إصطالحا:  

تم  هي علم يهتم بدراسة التغريات البنيوية للجسم حتت تأثري التمارين البدنية وال يتحدد مهامها هنا فقط بل 
ا تدرس تفاعالت تكيف  أيضا بتفاعالت اجلسم حنو التكيف والتعويض يف خمتلف مراحل تكوينه ،كما أ

وبالتايل فهي تركز على ميزات  الوظائفجسم الرياضي سواء على مستوى األنسجة أو األعضاء أو  واسرتجاع
  )2009بنور، (وخصائص احلوادث اليت تغري اجلسم حتت تأثري احلموالت البدنية 

 إجرائيا : 
  .ياسات املباشرة إىل أمناط ومناذجهو علم يهتم بدراسة الشكل اخلارجي جلسم اإلنسان بعد حتويل الق
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 ) الجسمية (مفهوم القياسات االنثروبومترية  -2

" األنثروبوس"الشق األول : هو كلمة يونانية تتكون من شقني Anthropologyن مصطلح األنثروبولوجي إ
anthropos    لوجي"ومعناها اإلنسان ،أما الشق الثاين""logy" ومعناها علم ومن هنا نشأت كلمة

 )12، صفحة 1986إمساعيل، ( .األنثروبولوجي أي علم اإلنسان

الذي يبحث يف قياس اجلسم البشري ) االنثروبولوجيا (القياسات اجلسمية هي فرع من علم األجناس البشرية  
ا دراسة مقاييس جسم اإلنسان وهنا " وتعرف القياسات اجلسمية أيضا يشمل قياس الطول والــوزن واحلجم بأ

ويتفق مجهور العلماء على إن االنثربومرتي فرع من فروع .واحمليط للجسم ككل وألجزاء اجلسم املختلفة
وذلك عند اإلشارة إىل , من مصطلح االنثروبولوجيا الطبيعية " االنثروبولوجيا وهو مصطلح يستخدمه العلماء بدال

ومن مث فانه ميكن استخدام مصطلح , مـة وبقية اخلصائص اجلسمية قياسات شكل اجلمجمة وطول القا
 )1997رضوان، ( )الفيزيقية(االنثربومرتي كمرادف ملصطلـــح االنثروبولوجيا الطبيعية 

هو فرع من األنثروبولوجيا وهو علم يهتم بالقياس املباشر لألطوال واألعراض واحمليطات ومسك ثنايا اجللد  :إجرائيا 
  .واإلتساعات اخلاصة باإلنسان

القياسات اجلسمية هي فرع من األنثروبولوجيا تبحث يف قياس اجلسم البشري من الناحية اهليكلية اخلارجية فقط ، 
ا علم قياس البنية   )43، صفحة 1981حسنني، التقومي والقياس يف الرتبية البدنية، (أي أ

  :سرعة االنطالق  -3

ا هنا القدرة على االنتقال من السرعة           ا مع التغلب على ) صفر(ويقصد  البداية من اجللوس والتدرج 
للوصول إىل أقصى سرعة ممكنة فيظهر ) واليت وضحها قانون القصور الذايت (املقاومة الناجتة من كتلة الالعب 
) االستجابة للمثري السمعي (قة البداية وبالتحديد مباشرة بعد أطال) م 100( هذا العامل بوضوح يف سباق عدو

من البداية وهذا خيتلف من عداء إىل ) م 40( حيث يبدأ الالعب يف التدرج لتصل إىل أعلى سرعة بعد حوايل
وتتطلب هذه املرحلة قوة كبرية يف ) الصفات البدنية والقياسات اجلسمية والتكنيك اخلاص به (أخر حسب 

وان . ذع حيث تتحكم قوة هذه العضالت يف حتديد املستوى يف هذه املرحلةعضالت الرجلني والذراعني واجل
وضع جسم الراكض أثناء حلظة االنطالق يشكل أمهية كبرية يف ركض املسافات القصرية وضرورة االنتقال من 
 وضع الثبات إىل أقصى سرعة بأقل فرتة زمنية حيتم على الراكض أن يكون مائال بشكل جيعل احملور الطويل
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للجسم يشكل زاوية حادة مع األرض والسبب يف ذلك هو إن اخلطوات األوىل من الركض جيب أن تكون قصرية  
كي يبقى مركز الثقل إىل األمام وسرعته تزداد تدرجييا وتكون حركته يف تعجيل موجب وعلى هذا جيب أن يستمر 

 )265-264، الصفحات 1999اهلامشي، ( اجلسم يف ميالنه إىل أن يصل إىل سرعته القصوى

  :الدراسات السابقة والمشابهة 

    :دراسات محلية 

والرياضية من إعداد سالمي عبد الرحيم  البدنية الرتبية ومنهجية نظرية يف علوم دكتوراه شهادة لنيل أطروحة -1
 الجسم مكونات بعض األنثروبومترية، القياسات(بداللة الظاهري الجسمي النمو عوامل تحديد "حتت عنوان

 :إىل البحث هدف حيث. "قسنطينة بلدية في سنة)18- 12( الذكور بأعمار للتالميذ) الجسمية  والنمط

 األنثروبومرتية القياسات بداللة الظاهري اجلسمي النمو لعوامل البسيط العاملي البناء حتديد  -

 . سنة ) 18- 15(سنة و ) 15-12(للتالميذ الذكور بأعمار

 .املرحلتني لكال اجلانيب الشكل شبكة وتصميم النمو لوحدات اجلانيب الشكل مستويات حتديد  -

فئتني عمريتني للتالميذ  البحث عينة مشلت حيث التطورية، الدراسة بأسلوب الوصفي املنهج الباحث استخدم
 بلدية تقسيم وبعد سنة اللتان تناظان التعليم املتوسط  والثانوي،) 18-15(سنة و ) 15- 12(الذكور باألعمار

 البناء أوال  عينة اختيار مت جلمع البيانات، متغري ( 45 ) حتديد وبعد متعددة، جغرافية مناطق إىل قسنطينة
 مت القياسات صالحية من التأكد وبعد لكل مرحلة، تلميذ ( 204 ) والبالغة العشوائي الطبقي باألسلوب العاملي

 القياسات وترشيح العوامل استخالص وبعد مرحلة عمرية، لكل مرات ثالث على العاملي التحليل إجراء
 للمرحلة تلميذ ( 997 ) تضمنت واليت ، اجلانيب سنة الشكل عينة مستويات اختيار مت عنها، املعربة األنثروبومرتية

 اإلحصائية الوسائل استخدام بعد.سنة ) 18-15(للمرحلة العمرية تلميذ  (525)و ,)سنة  15-12(العمرية
 :أبرزها ومن التالية االستنتاجات إىل الباحث خلص إليها، النتائج املتوصل خالل ومن املناسبة،

 :سنة  (12 -15) العمرية للمرحلة وبالنسبة  - 1

 - عاملني   ومت قبول عوامل، ( 06 ) ظهر األنثروبومرتية القياسات بداللة األول العاملي التحليل خالل من 
 ) .اجلسم وحميطات دهون منو عامل( والثاين ،)اجلسم وكتلة حجم منو عامل( األول مها،
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  - يف منها ألجل االستفادة الظاهري اجلسمي النمو متثل اليت األنثروبومرتية القياسات من جمموعة حتديد مت 
 .اجلانيب الشكل مستويات بناء

  :سنة ( 15-18) العمرية للمرحلة وبالنسبة  - 2

 عوامل، )03(قبول مت عوامل، ( 07 ) ظهر األنثروبومرتية القياسات بداللة األول العاملي التحليل خالل من -
 دهون منو عامل ( الثالث أما  ،) للجسم الطويل النمو عامل (الثاين ،)اجلسم وأعراض حميطات منو عامل ( األول
 .) اجلسم

 - يف منها االستفادة ألجل الظاهري اجلسمي النمو متثل اليت األنثروبومرتية القياسات من جمموعة حتديد مت 
  .اجلانيب الشكل مستويات بناء

كانت بعنوان دراسة عالقات اإلختبارات البدنية بالقياسات اجلسمية عند   : 2014دراسة بنور معمر سنة  -2
  " والية الشلف "مبتدئني ،أصاغر ،أشبال "دراسة حالة األصناف.رياضي ألعاب القوى الشباب 

هل توجد لإلستعدادات :دراسة أجريت لنيل شهادة الدكتوراه جبامعة اجلزائر وكانت مشكلة الدراسة كاأليت 
  لبدنية عالقة بالقياسات اجلسمية عند رياضي ألعب القوى الشباب إختصاص جري مسافات ؟والفدرات ا

  :فيمايلي  أهداف الدراسةومتثلت 

 -ا رياضي ألعاب القوى شباب إختصاص جري املسافات   .تقييم اإلستعدادات والقدرات البدنية اليت يتمتع 
 -ا رياضي ألع   .اب القوى الشباب إختصاص جري املسافاتحتديد اخلصائص املرفولوجية اليت يتمتع 
 - حتديد العالقة اإلرتباطية بني اإلختبارات البدنية والقياسات اجلسمية لرياضي ألعاب القوى الشباب

  .إختصاص جري املسافات 

  :عينة البحث 

إختصاص ألعاب القوى ،جري املسافات ) أشبال-أصاغر-مبتدئني(عداء ذكور  45عينة مقصودة تتكون من 
  .ملسجلني يف رابطة ألعاب القوى لوالية الشلف وا

  :أدوات البحث 

 أجهزة القياس األنثروبومرتي.  
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 النقاط واملقاطع األنثروبومرتية.  
  القياسات األنثروبومرتية.  
 طريقة منط اجلسم.  
 حساب مؤشرات التطوير البدين  
 حساب املكونات الرتكيبية للجسم.  

 :اإلختبارات البدنية 

  وديكسونإختبار ريفي. 
  إختبار قوة اجلذعR.S.A 
  إختبار ثين اجلذع إىل األمام 

  .إستخدم الباحث املنهج الوصفي :المنهج المستخدم 

  .املتوسط احلسايب ،الغنحراف املعياري:األدوات اإلحصائية 

  :أهم النتائج املتوصل أليها 

البدنية من جهة والقياسات اجلسمية من جهة هناك عالقة إرتباطية وداللة إحصائية بني اإلستعدادات والقدرات 
  :أخرى لدى رياضي ألعاب القوى الشباب وهذا ما يثبت فرضيتنا العامة واليت تقول 

توجد لإلستعدادات والقدرات البدنية عالقة بالقياسات اجلسمية عند رياضيي ألعاب القوى الشباب إختصاص 
 .جري املسافات 

العالقة بني بعض القياسات اجلسمية وسرعة االقرتاب  "بعنوان  لموسومة ا:دراسة الدكتور فنكروز خالد  -3
حيث " - سنة 18دراسة وصفية على صنف أقل من  –.مرت حواجز  110من احلاجز األول لدى عداء 

  :هذه الدراسة إىل هدفت 

  مرت حواجز 110التعرف على أهم القياسات اجلسمية لدى عداء. 
  مرت حواجز 110سباق التعرف على التعرف على مراحل. 
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  110الكشف عن نوع العالقة بني بعض القياسات اجلسمية وسرعة االقرتاب من احلاجز األول لدى عداء 
 .مرت حواجز 

  :الدراسة كاأليت  فرضياتوكانت 
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني وزن العداء وسرعة االقرتاب .7
 توجد  عالقة ارتباط بني قامة العداء وسرعة اإلقرتاب  .8
 .مرت حواجز 110توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مؤشر كتلة اجلسم وسرعة اإلقرتاب لدى عداء  .9

 توجد عالقة بني طول االطراف السفلى وسرعة االقرتاب   .10
  جماالت الدراسة:  
 سنة املشاركني يف منافسات حملية للموسم الرياضي  18العدائني من صنف أقل من  :المجال البشري

2016/2017  
  فرباير بوالية بسكرة  18مضمار ألعاب القوى ديوان مركب متعدد الرياضات املسمى : المجال المكاني  
  ال الزماين    2016نوفمرب  5: ا
  ف أندية رابطة بسكرة أللعاب القوى الناشطني عداء من خمتل 13متثلت عينة البحث يف :عينة الدراسة

  2016/2017خالل املوسم 
  أدوات مجع البيانات:  
  مجع البيانات واملعطيات املطلوبة هلذه الدراسة إستعان الباحث مبا يلي من اجل:  
  احلقيبة األنثروبومرتية 
  كمريا فيديو نوعcanon 600Dobjectif135*18 
  ميزان إلكرتوين خاص باألفراد 
 رنامج التحليل احلركي بdartfish  
  جهاز اإلنطالق لسباقات السرعة 
 ميقايت 

  :النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة 
 .عدم وجود عالقة ارتباط بني الوزن وسرعة االقرتاب .1
 .وجود عالقة ارتباط بني القامة وسرعة االقرتاب .2
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 عدم وجود عالقة بني طول الطرف السفلي وسرعة االقرتاب  .3
. 20.3و 18.5وجود عالقة بني معدل سرعة االقرتاب من احلاجز ومؤشر الكتلة اجلسمية احملصور بني 

 )27-9، الصفحات 2018فنكروز، (
  :دراسات عربية 

 معاذ مقابلة ومازن حتاملة وعبد الكريم مخادمة -1

    اإلنجاز لدى عدائي المسافات القصيرة في الجامعات األردنيةالعالقة بين بعض السمات النفسية ومستوى 

املسافات هدفت الدراسة التعرف إىل مستوى السمات النفسية ومستوى اإلجناز والعالقة بينهما لدى عدائي 
النفسية وعلى مستوى  على مستوى السمات) اجلنس(القصرية يف اجلامعات األردنية وكذلك التعرف إىل أثر متغري 

ً مت ) 49(اإلجناز، وقد أستخدم الباحثون املنهج الوصفي بصورته املسحية، وتكون جمتمع وعينة الدراسة من  عداء
فقرة موزعة ) 28(اختيارهم بالطريقة العمدية وبأسلوب احلصر الشامل، حيث أجابوا على استبانة تكونت من 

مت حتليل البيانات ). العقلي، ومسة الثقة بالنفسز االنتباه، ومسة التصور مسة القلق، ومسة تركي(على أربعة جماالت 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومعامل كرونباخ  وحساب) SPSS(باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية 

وتطبيق ) Correlation coefficient(االلتواء ومعامل االرتباط  ألفا للكشف عن ثبات أداة الدراسة وقيم
، وقد أظهرت النتائج إىل أن املتوسط العام للسمات النفسية  )Independent Samples Test(حتليل 

كان مرتفعًا وجلميع جماالت الدراسة، وأن مستوى اإلجناز أعطى مؤشرًا عاليًا على توزيع البيانات طبيعيًا وجلميع 
لسمات النفسية ومستوى اإلجناز يف مجيع مسات الفعاليات، كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة بني مستوى ا

االت ، وأيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدراسة ما عدا مسة القلق اليت كانت معتدلة مسة (ا
ولكن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جماالت ) اجلنس(تبعًا ملتغري ) القلق، ومسة الثقة بالنفس، واألداة ككل

، وأخريًا وجود فروق ذات داللة )الذكور(تبعًا ملتغري اجلنس ولصاحل ) االنتباه ومسة التصور العقليمسة تركيز (
  )2016,معاذ وأخرون().الذكور(تبعًا ملتغري اجلنس ولصاحل ) م400م، و200م، و100(إحصائية يف فعالية 

  :الدراسة الثانية 

  . م عمر.فاروق يونس م. د وليد .م.غامن ذنون :دراسة   -2

 راسة بعض القياسات األنثروبومترية ومدى تأثيرها على أداء حركة القفز العمودي في الماءد
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على أداء حركات اإلنسان بشكل عام وعلى األداء احلركي واملهاري يف ) اجلسمية(تؤثر القياسات األنثروبومرتية 
ال الرياضي وحتددت مشكلة الدراسة يف دراسة بعض القياسات األنثروبومرتية ومدى تأثريها على أداء حركة . ا

  : وهدفت الدراسة إىل التعرف على . القفز العمودي يف املاء

 قيم بعض املتغريات األنثروبومرتية للطلبة املتفوقني واملوهوبني رياضياً  إجياد .  
 قيم بعض املتغريات الكينيماتيكية للقفز العمودي من داخل املاء للطلبة املتفوقني واملوهوبني رياضياً  إجياد . 
  الكينيماتيكية للقفز العمودي من التعرف على العالقة بني بعض القياسات األنثروبومرتية وبعض املتغريات

 .داخل املاء للطلبة املتفوقني واملوهوبني رياضيًا 

طالبًا من الطلبة املتفوقني واملوهوبني رياضيًا يف املرحلة الرابعة يف كلية الرتبية ) 25(تكونت عينة الدراسة من  
تبار القفز العمودي يف املاء ، واستخدم الباحثان اخ) 2011-2010(جامعة املوصل للعام الدراسي/الرياضية

ثانية ، وعوجلت البيانات إحصائيا باستخدام املتوسط /صورة25واملالحظة العلمية التقنية وآلة تصوير رقمية بسرعة 
احلسايب واالحنراف املعياري واالرتباط البسيط ، ومن خالل النتائج توصل الباحثان إىل عدد من االستنتاجات 

 .التوصيات واملقرتحاتوأوصى الباحثان بعدد من 

  الدراسات األجنبية 

      Iva Blažević  Vesna Babić and  Milan Čoh :دراسة  - 1

ا 50ديناميكيات جري األطفال على مسافة : بعنوان    مترً

ا مع األطفال يف سن املدرسة  50اهلدف من هذا البحث هو حتديد ديناميكيات اجلري ملسافة  ً مرت
كان البحث . باإلضافة إىل االختالفات يف معايري ديناميكيات اجلري للعداء بني الفتيات والفتيان األصغر،

وقت مت قياس رد . فتاة وفىت من النموذج األول والثاين من مدرسة ابتدائية من بوال 150أجريت على عينة من 
ً  50فعل البداية ووقت تشغيل العداء على كل مخسة أمتار يف مقطع من  مت . ا مع نظام للقياس اإللكرتوينمرت

وضع املعلمات الوصفية األساسية ، بينما مت وضع االختالفات بني الفتيات والفتيان مت حتليلها من خالل حتليل 
ا مع أطفال يف  50نتائج سرعات املقطع حيث يظهر األوالد والبنات أن اجلري ملسافة . التباين أحادي املتغري ً مرت
، حتقيق واحلفاظ على أعلى سرعة ) بدء التسارع(التسارع : ميكن تقسيمها إىل ثالث مراحلسن املدرسة األصغر 
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أظهر حتليل الفروق بني الفتيات والفتيان يف سن املدرسة األصغر وجودها ). عبور النهاية خط(تشغيل وتباطؤ 
ا فروق ذات داللة إحصائية حسب اجلنس ً  (Iva et all.2017)إحصائي

 Davide Barbieri1, Luciana Zaccagni1*,Vesna Babić2, Marijaدراسة  - 2
Rakovac2,  Marjeta  Mišigoj-Duraković2, Emanuela Gualdi-Russo1  

  تكوين الجسم وحجمه في سباقات السرعة: بعنوان 

.كان اهلدف من الدراسة هو تقييم حجم أجسام العدائني التنافسيني و تكوينها وحتديد تأثريها على األداء  

ا : الطرق ً ً تنافسي مت أخذ سلسلة من . يف هذا املقطع العرضي دراسة) م 100(شارك مثانية وتسعون عداء
ا ً مت تقييم تركيبة اجلسم بطريقة الطيات . القياسات وبيانات عن اختبارات القوة العضلية والقوة مت اإلبالغ عنها ذاتي

مت تصنيف العدائني إىل ثالث . ر األنثروبومرتيةاجللدية ومت حتديد النمط اجلسدي حمسوبة بطريقة هيث كارت
ا على أفضل وقت شخصي هلم ومت إجراء مقارنات بني الرياضيني يف أعلى وأسفل كانت . جمموعات اعتمادً

  .العالقات بني السمات األنثروبومرتية واألداء مت تقييمها من خالل معامالت ارتباط بريسون
شر كتلة جسم أكرب بشكل ملحوظ ، وارختاء وتقلص اجلزء العلوي حميط كان لدى العدائني الكبار مؤ   :النتائج

الذراع ، حميط الفخذ والساق ، الكتلة اخلالية من الدهون ومؤشر الكتلة اخلالية من الدهون ، والتشكيل السفلي 
أفضل وقت شخصي كان بشكل ملحوظ يرتبط . كانت القوة والقوة أعلى بكثري. أقل من أدىن ثالث مرات

  .عديد من مسات القياسات البشرية ومؤشرات كتلة اجلسم النحيلبال

ميكن أن يفسر  . خيتلف حجم اجلسم وتكوينه ونوع اجلسم بني مستويات األداء يف اجلري السريع :االستنتاجات
النتائج املعروضة يف . كونك أقل تشوًها ، مع كتلة وقوة خالية من الدهون أكرب اختالفات كبرية يف أداء الركض

هذه الدراسة توفر نقطة مرجعية حول خصائص العداء ، واليت ميكن أن تساعد املدربني وعلماء الرياضة على 
  Davide et all.2017) (.حتسني أداء العداء

 Milan Čoh1, Kim Hébert-Losier2, Stanko Štuhec1, Vesna :دراسة  - 3
Babić3, and Matej Supej1  

  للعداء الجمايكي اوسين بولتكينماتيكا السرعة القصوى : بعنوان 
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سجلت كامريتان . مرت يوسني بولت 100استقصت هذه الدراسة احلركية القصوى لسرعة العدو ألسرع عداء 
ا خالل سباق  90إىل  60فيديو عاليتا السرعة احلركية من  ً مرت للرجال يف النهائي التحدي العاملي  100مرت

ا على ا. ، كرواتيا 2011أللعاب القوى زغرب  ً ، فاز ) مللي ثانية 194(لرغم من وقت رد الفعل البطيء نسبي
/ م  12.14م له  20كانت أسرع سرعة مقطع ). ث/ م  10.15: السرعة املتوسطة(ثانية  9.85بولت يف 

بأقصى سرعة اتصاله . ثانية/ خطوة  4.36م و  2.70م ، خبطوات بطول  90و  -70ث ، وصلت ما بني 
مللي ثانية ، على التوايل ، وقوة رد الفعل األرضية العمودية املتولدة  145و  86وكانت أوقات الرحلة 

٪ من األرض االتصال ، 63٪ و 37متثل مرحلة الكبح والدفع ). نيوتن 3932(مرة وزن جسمه  4.2متساوية
احة الرأسية واحلد األدىن من اإلز ) ٪2.7(على التوايل ، مع مركز كتلته يظهر اخنفاضات طفيفة يف السرعة األفقية

برزت سرعة العدو القصوى لبولت والدولية الغلبة من قدراته احلركية املنسقة ، وقدرات توليد الطاقة ، ) سم 4.9(
ا ، واحلد األدىن . والتقنية الفعالة ً هذه تؤكد الدراسة أن سرعته القصوى مت حتقيقها عن طريق خطوات طويلة نسبي

هذه مركز الكتلة د األدىن من اإلزاحة الرأسية لـالعمودية العالية ، واحل من الكبح املرحلة ، وقوة رد فعل األرض
الدراسة هي األوىل حتليل ميكانيكي حيوي متعمق لسرعة الركض القصوى لبولت مع إعادة البناء 

 )(Čoh, M. et al.2018.القطاعي
 M. ČOH, K. TOMAŽIN, S. ŠTUHECدراسة  - 4

  :بعنوان 
 على يؤثر الذي التسارع ومنع العدو بداية من للمراحل الرئيسية احلركية املعلمات وحتديد بتحليل الدراسة قامت
 عداء أفضل العامل يف ما أفضل على احلركي والتحليل احليوية امليكانيكية القياسات إجراء مت. السريع اجلري نتائج
 فاز ، املسابقة هذه يف. 2006 عام يف Goetebourg يف األوروبية القوى ألعاب لبطولة حتضريه خالل

Mati Osovnikar بـ السلوفيين الوطين القياسي الرقم وسجل مرت 100 سباق يف الربونزية بامليدالية 
 كامريا باستخدام ، األبعاد ثنائي حركي حتليل أساس على العدو بداية معلمات إنشاء مت احلركية. ثانية 10.14

 Opto Track تقنية طريق عن الكتلة تسريع إجراء مت قياسات. ثانية/  إطار 200 برتدد السرعة عالية
ا 20 بطول منخفضة انطالق سباقات مخسة بأداء الرياضي قام. الضوئية اخللية نظام احلمراء حتت واألشعة ً  مرت

 ارتفاع نظر وجهة من احملدد املوقف هو الدراسة موضوع كان. للرقابة اخلاضعة القياس وشروط ثابتة ظروف حتت
 الكتلة وجه زاوية ، الكتلة سرعة ، واخللفية األمامية الكتل يف الكتلة وقت ،) TBCG( الكلي اجلسم ثقل مركز

  .األوىل العشر اخلطوات يف الكتلة لتسريع احلركية واملعلمات األوىل الثالثة األمتار يف TBCG سرعة ،



 
40 

 البداية كتلة مسافة: السريع اجلري مرحليت يف الرئيسية األداء عوامل كانت التالية العوامل أن الدراسة وأظهرت
 يف املنخفض الرأسي االرتفاع األوىل، اخلطوة طول ، املنخفضة الكتلة وجه زوايا ، الكتلة سرعة ، املتوسطة

TBCG األوىل العشر اخلطوات يف الرحلة/  املرحلة مؤشر االتصال ، الكتلة تسارع من األوىل أمتار الثالثة يف 
  .اخلطوات وتكرار الطول بني املثلى والنسبة

   :المشابهة والبحوث السابقة الدراسات من االستفادة أوجه
ال فتحت وعملية علمية خربات مبثابة الدراسات هذه تعترب حيث  لرسم حبثه، مشوار يف الطالب الباحث أمام ا
  .والدراسة البحث عامل يف للولوج املنهجية أو النظرية من الناحية سواء البحث اجراءات متابعة يف الطريق خريطة

 املالئم املستخدم واملنهاج العينة بدقة اختيار طريقة ويف البحث، وفروض األهداف صياغة كيفية يف ساعدت وقد
 املناسبة اإلحصائية املعاجلة استخدام كيفية ويف قياسها البحث، وكيفية متغريات اختيار يف وأيضا املشكلة لطبيعة
 .الدراسة احلالية   نتائج مناقشة يف الدراسات السابقة نتائج نم البحث،واالستفادة لطبيعة
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  :تمهید 

الرياضي من املعروف أن لكل نشاط رياضي متطلبات بدنية، مهارية وجسمية معينة جيب أن تتوفر يف الفرد     
ليصل مبستوى أدائه إىل درجة متكنه من حتقيق أعلى مستوى ممكن يف نوع النشاط الرياضي الذي ميارسه، إذ تعد 
الصفات البدنية احد الركائز االساسية اليت يتوقف عليها املستوى املهاري لألنشطة الرياضية املختلفة، لذا يعد 

ياضي املمارس، كما أن لعلم البيوميكانيك والقياس والتقومي والعلوم اختيار الفرد الرياضي املناسب لنوع النشاط الر 
ال الرياضي أثر يف حتديد متطلبات األداء ألي رياضة من حيث القدرات البدنية، املهارية  األخرى املتعلقة با

اللياقة البدنية  والقياسات اجلسمية فهذه األخرية تعترب من االولويات اليت توصل الرياضي اىل املستوى العايل من
ألن الرياضي الذي ال ميتلك القياسات اجلسمية املناسبة واملواصفات الوظيفية املالئمة لنوع النشاط الذي ميارسه 

( سوف يتعرض اىل مشاكل بيوميكانيكية وفيزيولوجية، لذا اصبح من املهم معرفة املواصفات اجلسمية والبدنية 
زاوي ( ية الواجب توافرها للوصول بالفرد الرياضي ال على مستوى ممكنكأساس الصفات االساس) االنرتوبومرتية

ومن ناحية اخرى فان الرتكيب اجلسمي يلعب دورا كبريا واساسيا يف مستوى األداء  )2014عبد القادر، 
ا غالبا ما تستخدم   كأساس للنجاح أو الفشل يف النشاط الرياضي، إذ تبدو أمهية القياسات االنرتوبومرتية يف ا

ا أحدهم املؤشرات اليت يعتمد عليها املختصون يف اختيار الالعب فضال عن املؤشرات األخرى  البدنية ( املعني أل
الفصل سنقوم  ويف هذا ) 2007الشيشاين، ( لذا تعترب من أدوات التقومي املؤثرة يف األداء واالجناز) واملهارية

ال الرياضي   .بتسليط الضوء على أهم القياسات املرفولوجية واألنثروبومرتية يف ا
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  :الرياضي اللمجا في وأهميتها األنتروبومترية القياسات
 أداء يف القياسات تلك تساعد إذ الرياضية األنشطة ملمارسة املهمة العوامل من األنثروبومرتية القياسات تعد

 البشري وأبعاده اجلسم قياس يف يبحث الطبيعية األنرتوبولوجيا فروع من فرع " ابأ وتعرف املختلفة احلركات
 على للتعرف املختلفة العلمية االتا يف مهما مكانا متثل اإلنسان جلسم األنرتوبومرتية القياسات وإن,  املختلفة

 املقارنة يف ستستعمل معينة بأسس متدنا القياسات تلك وإن فيها، البيئات وتأثري البشرية األجناس بني الفرق
أجالل  فمن ا خاصة جسمية مواصفات إىل حيتاج الرياضية األنشطة من نوع فكل ، " لألفراد الرياضي بيناألداء
،  1987حسانني، ( املمارس الرياضي النشاط لنوع مناسب اجلسم يكون أن بد ال العالية املستويات إىل وصول

 خالل من بينهما الفردية الفروق والتعرف الفرد منو تقومي يف كبرية أمهية ذات اجلسمية فالقياسات,  )43صفحة 
 االتمن ا بالعديد عالية عالقات للفرد اجلسمية الذات أن كما " املختلفة السنة املراحل يف والطول معرفة الوزن

 والذكاء عالقة بالتحصيل له أن كما واالنتقايل االجتماعي والتوافق بالصحة عالقة له اجلسماين فالنمواحليوية 
ا السويون لألطفال العضلي والنمو اجلسمي النمو بني عالقة وكذلك هناك ً بصفة عامة القياسات  جسمي

احلكيم، ( األطوال،احمليطات،األعراض ،األوزان:األنثروبومرتية هي علم قياس ودراسة جسم اإلنسان وأجزائه مثل 
  )56، صفحة  2004

االت واحلقول واليت تستخدم للمقارنة بني  وبذلك تعترب القياسات اجلسمية من القواعد االساسية يف كافة ا
ان الوصول اىل املستوى الرياضي العايل " ويذكر قاسم حسن وعبد علي نصيف . الالعبني يف الفروق الفردية

م بشكل منظم وفق مؤهالت يتطلب يتطلب من املدرب اختيار الرياضيني اىل الفعالية اليت تتطور فيه ا امكانيا
م بالرتبية الرياضية ورغبات االبوين الرياضية واحلالة  م ورغبا معرفتها قبل االختيار كاملستوى العلمي واستعدادا

  )21، صفحة 1980نصيف، (. الصحية العامة وعالمات البناء اجلسمي

 لذا البشر بني الواضحة الظاهرية االختالفات بسبب اإلنسان اهتمام دواعي من القدم منذ البشري اجلسم كان
القياسات  ناحية من اآلخر عن امهأحد متيز اليت الفردية بالفروق خيتلفون البشر أن مبالحظة اإلنسان بدأ فقد

الالعب  اختيار عند امراعا جيب به خاصة جسمية قياسات يتطلب رياضي نشاط كل أن ،إذ األنرتوبومرتية
  )64، صفحة 1997العال و حسنني، ( .وانتقاءه
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 :القياسات الجسمية في المجال الرياضي 

أحد الوسائل املهمة عند عملية  حظيت القياسات اجلسمية بأهتمام املختصني يف جماالت الرتبية الرياضية ، وتعـد
اليت ميارسها ، لذا فان مالئمة الناشئني لالنشطة  الالعبني ملمارسة األلعاب الرياضية وكذلك نوع اللعبةإختيار 

ان   "1984,"زكريا حممد حسن"ويشري  .تركيب اجلسم هلذه األلعاب  الرياضية املختلفة يعتمد على مدى مالئمـة
ا عند أختيار الناشئني  كل لعبة رياضية معينة تتطلب   .مواصفات جسمية خاصة جيب مراعا

لكي يكون الناشىء صاحلًا ملمارسة الفعالية الرياضية البد Mass" ""عن ماس  نقـالً Kane" "ويؤكد كني ، 
  .املتطلبات اجلسمية والوظيفية والنفسية مـن تـوافر

وان التكوين اجلسمي ووزن اجلسم وطوله من أهم العوامل التـي حتـدد املهـارة الرياضية ، كما يتأسس عليها "
 )Moren1971، Miller" (للوصول إىل املستويات الرياضية العالية 

ا عنـ د انتقاء من هنا نسطيع القول ان القياسات اجلسمية هلا دور فعال يف عملية األختيار مما يستدعي األهتمام 
العيب الكرة الطائرة من خالل املواصفات اجلسمية املناسبة وهي العامل األول ويليـه التدريب واملمارسة الرياضية 
فال ميكن ألي مدرب مهما بلغت مقدرته الفنية من ان يعد بطالً من دون املواصفات اجلسمية املناسبة للعبة اليت 

 .ستويات العاليةجيب توافرها للوصـول بـالالعبني إلـى امل

مما تقدم نرى األمهية الكبرية للقياسات اجلسمية يف عملية االنتقاء ، فمـن خالهلـا يصل الالعب إىل املستويات 
القياسات اجلسمية تعد من املؤشرات املهمة  "ان  "كمال عبد احلميد"العالية وحتقيق النتائج األفضل ، ويؤكد 

م اليت تساعد على انتقـاء الناشـئني ا ملوهـوبني ملمارسة األلعاب الرياضية اليت تناسب أمكانيا
   )1983,كمال(اجلسمية

إىل ان بناء اجلسم من حيث الطول والوزن يعد مـن أهم العوامل اليت  " 1979,حممد حسن عالوي "ويشري 
  تساعد الناشئني على الوصول إىل املستويات العالية

أطـوال و أعـراض و (على حساب مقادير تراكيب اجلسم اخلـارجي كما ان القياسـات اجلسمية تعتمد أساسًا 
  )1987 ,عودة(حميطات
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تعـد مـن املتطلبات األساسية الواجب توافرها  )األطوال و األعراض و احمليطات وغريهـا(وان توافر هذه القياسات 
لدى الناشئني بالكرة الطائرة بعدها األساس التـي تبنـى عليها الصفات األخرى كالبدنية واملهارية وغريها من 

تزداد أمهية القياسات اجلسمية بسبب عالقتها بالعديـد مـن  " "حممـد صبحي حسانني "املؤشرات ، وهذا ما أكـده 
  )1996,حسنني(."ت احلركية املؤشـرا

  :المرفولوجية الرياضية 

تم  هي علم يهتم بدراسة التغريات البنيوية للجسم حتت تأثري التمارين البدنية وال يتحدد مهامها هنا فقط بل 
ا تدرس تفاعالت تكيف  أيضا بتفاعالت اجلسم حنو التكيف والتعويض يف خمتلف مراحل تكوينه ،كما أ

رياضي سواء على مستوى األنسجة أو األعضاء أو الوضائف وبالتايل فهي تركز على ميزات وإسرتجاع جسم ال
  )3، صفحة 2009بنور، (وخصائص احلوادث اليت تغري اجلسم حتت تأثري احلموالت البدنية 

  ) الجسمية (مفهوم القياسات االنثروبومترية 

 بالنجاح واملبشرة الرياضية اخلامات عن والتنقيب البحث هو يشغلهم ما أول اللعبة ذه واملهتمون املدربني إن
م والتفوق ، صفحة 1997العال و حسنني، ( .املمارس النشاط لنوع املناسبة اجلسمية املواصفات بذلك وأدوا
الذي يبحث يف قياس اجلسم ) االنثروبولوجيا (األجناس البشرية القياسات اجلسمية هي فرع من علم ، )193

ا دراسة مقاييس جسم اإلنسان وهنا يشمل قياس الطول والــوزن " البشري وتعرف القياسات اجلسمية أيضا بأ
ويتفق مجهور العلماء على إن االنثربومرتي فرع من فروع .واحلجم واحمليط للجسم ككل وألجزاء اجلسم املختلفة

وذلك عند اإلشارة إىل , من مصطلح االنثروبولوجيا الطبيعية " النثروبولوجيا وهو مصطلح يستخدمه العلماء بدالا
ومن مث فانه ميكن استخدام مصطلح , قياسات شكل اجلمجمة وطول القامـة وبقية اخلصائص اجلسمية 

  )1997رضوان، (  )الفيزيقية(االنثربومرتي كمرادف ملصطلـــح االنثروبولوجيا الطبيعية 
  :مفهوم عملية القياس 

القياس هو علم وفن استخدام األجهزة احلديثة ،فإذا استطعت أن تقيس ما تتكلم عنه وتعرب عنه باألرقام فأنك 
تعلم بعض الشيء عنه و إذا مل تستطع أن تقيس ما تتكلم عنه باألرقام فإنك ال تعلم شيئا عن املوضوع الذي 

 .تتكلم عنه
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نسانية ،وهو يستهدف التقدير الكمي للشيء املراد قياسه طبقا فالقياس ظاهرة واسعة اإلنتشار يف جمال العلوم اإل
  لقواعد حمددة حتديدا دقيقا ،حيث أن نتائج القياس بإستخدام األجهزة احلديثة ال قيمة هلا بدون أن تصبح رقمية 

، مما يتطلب التحديد الكمي ملا نقيسه وهذا HAW MUCH كما أن القياس جييب على السؤال التايل ؟
  :يتم على أساس  التحديد

  استخدام األجهزة املعلمية احلديثة. 
  استخدام وحدات هلا صفة الثبات. 
  14، صفحة 2016إبراهيم، (وجود تقنية حديثة يف تقييم الكمية املقاسة( 

ييم الكمية املقاسة بالنسبة إىل فعملية القياس هي ظاهرة واسعة اإلنتشار يف جمال العلوم اإلنسانية تستهدف تق
  :نظام مرجعي متفق عليه، وإلجراء عملية القياس ال بد من وجود األيت 

 الشيء املراد قياسه. 
 نظام مرجعي. 
  أجهزة مستخدمة. 
  تقنية متبعة . 

 : الشيء المراد قياسه -أ 

  "أخل ....طول ،وزن،إحنرافات قوامية ،"وهو الشيء املراد قياسه وقد يكون 

 : نظام مرجعي

  :وهو النظام املتعارف عليه الذي يصف وحدات القياس ،وهناك أربعة أنظمة مرجعية خمتلفة وهي كما يلي

 :النظام المرجعي المعياري الدولي .1
  وهو النظام املتعارف عليه باإلمجاع الدويل وهو يصف الوحدات املتفق عليها دوليا
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  :النظام المرجعي المعياري اإلبتدائي  .2
النظام املتعارف عليه قوميا أو وطنيا يف الدول املختلفة ،وهو قابل للتطبيق فقط داخل حدود كل دولة وهو 

  )15، صفحة 2016إبراهيم، ( .،وأساس وظيفة هذا النظام هو معايرة وحتقيق النظم املرجعية املعيارية الثانوية 

  :الثانوي النظام المرجعي المعياري  .3
ذه الصناعة    .وهو املرجع املعياري األساسي املستخدم يف الصناعة ومعامل املعايرة اخلاصة 

  :النظام المعياري المرجعي للعمل .4
وهو عن األدوات األساسية ملعمل القياسات ،وهي تستخدم ملراجعة ومعايرة أجهزة القياس املستخدمة يف املعامل 

  .طبيقات املختلفة أو لعمل قياسات مقارنة يف الت

 :أجهزة مستخدمة  -ج
وهي األدوات اليت ميكن من خالهلا تقييم الكمية املقاسة مبقارنتها بالكمية املرجعية حسب نظام الوحدات التابع 

  .للنظام املرجعي املعياري املتبع 

 :تقنية متبعة   - د
  )16، صفحة 2016إبراهيم، ( .وهي التقنية املتبعة يف تقييم الكمية املقاسة ومدى دقة هذا التقييم

  :أهداف القياسات املعملية احلديثة 

  :دف القياسات املعملية احلديثة إىل 

 .حتديد املستوى  .1
 .املتابعة .2
 .الدافع .3
 .التشخيص والتقييم .4
 .التصنيف .5
 .اإلجناز .6
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 .املعايري واملستويات .7
 .التنبؤ .8
 .اإلنتقاء .9

 .التدريب .10
 .العلميالبحث  .11
 .التوجيه .12
 )29، صفحة 2016إبراهيم، ( . .التثقيف .13

  :أنواع القياسات 

  :القياسات المباشرة .1
ا تلك القياسات اليت حتدد فيها الكمية املقاسة مباشرة مبقارنتها بوحدة القياس كمقياس طول القامة  ويقصد 

  :البوصة،وللقياس املباشر ثالثة طرق هي بإستخدام وحدات السنتمرت أو 

  :الطريقة المباشرة 

وفيها حتول الكمية املقاسة مباشرة إىل متغري خارج اجلهاز املستخدم من القياس،إي أن اجلهاز يسجل الكمية 
تخدام املقاسة مباشرة مثلما حيدث عند قياس درجة احلرارة بإستخدام الرتمومرت الزئبقي، وكقياس القوة العضلية بإس

  .جهاز الدينامومرت اإللكرتوين

  :الطريقة التفاضلية  
  )منوذجية مباشرة(حيث يفاضل اجلهاز املستخدم يف تلك الطريقة بني الكمية املقاسة وكمية أخرى معلومة 

  ) :طريقة املعادلة(طريقة اإلحنراف الصفرى  -ج

هولة بكمية  معلومة فعند وزن الالعبني بإستخدام امليزان األلكرتوين هذه الطريقة عبارة عن موازة الكمية املقاسة ا
  .فإننا نقوم بضبط املوازين على الصفر مث يقوم الالعب بالوقوف على امليزان وجترى عملية القياس

  :القياسات الغير مباشرة  .2
  .كما يف قياس التحصيل والذكاء والتصرف اخلططي 
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  :القياسات المؤتلفة  .3
العددية للكمية املقاسة بواسطة حل جمموعة من املعادالت من جمموعة قياسات مباشرة  وهي اليت حتدد فيها القيم

لكمية متغري واحد وعدة كميات من نفس النوع ،مثل ذلك قياس مسك الدهن للجسم بأخذ قياسات مسك ثنايا 
 .ماين لألفراداجللد من عدة أماكن معينة يف اجلسم مث إدخال تلك القياسات يف معادالت حلساب التكوين اجلس

   )21-20، الصفحات 2016إبراهيم، (

  :أنواع القياسات المعملية الحديثة

 .قياسات بدنية - 1
 .قياسات فسيولوجية  - 2
 .قياسات قوامية - 3
 .قياسات تكوين جسماين - 4
 .قياسات خاصة بالتحليل احلركي والبيوميكانيكي  - 5
 )21، صفحة 2016إبراهيم، ( . .قياسات أنثروبومرتية - 6

  :خصائص ومميزات أجهزة القياسات المعملية الحديثة 

 .حممولة وقابلة للنقل - 1
 .سهولة االستخدام - 2
 .دقيقة القياس - 3
 .األمان - 4
 .تستخدم مع اجلنسني ومجيع األعمار - 5
 .تستخدم مع األصحاء واملرضى والرياضيني ذوي االحتياجات اخلاصة  - 6
 .تتميز باحلساسية - 7
 .القدرة على التمييز - 8
 .تتميز األجهزة املعملية باجلودة والكفاءة والقدرة على حتمل العمل الشاق  - 9

 .تتميز األجهزة املعملية بقابليتها للتحديث والتطوير عن طريق إضافة برامج حديثة -10
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 .إىل معايرة مستمرة قبل إجراء القياساتال حتتاج   -11
 :الضبط واإلحكام حبيث تكون األجهزة املعملية  -12
  صادقة. 
  ثابتة. 
 موضوعیة. 

ا حيقق أقل نسبة ممكنة -13  .خطأ القياس 
 .وجود قاعدة بيانات كاملة للمختربين  -14
 .وجود رسومات متحركة مما حيفز املخترب أثناء عملية القياس -15
 .ت يف أقل وقت ممكنإستخراج نتائج القياسا -16
 .تقارير اجلهاز يصاحبها رسومات بيانية خمتلفة  -17
  )23- 22، الصفحات 2016إبراهيم، ( .مزود بإمكانية طباعة التقارير منه  -18

  :العوامل المؤثرة في القياس 

 .الشىيء املراد قياسه .1
 .اهلدف من عملية القياس .2
 .املستعمل يف عملية القياسنوع اجلهاز  .3
 .طبيعة القياس .4
 .طريقة القياس .5
 .إمكانية القائمني بعملية القياس يف دقة عملية القياس .6
 .عوامل أخرى قد تكون داخلية أو خارجية تتعلق بالشيء املراد قياسه .7
ا  .8   )22-21، الصفحات 2016إبراهيم، ( . .األخطاء اليت ميكن أن تنتج أثناء عملية القياس وأسبا
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  :أخطاء القياس بإستخدام األجهزة المعملية الحديثة 

ملا كانت عملية القياس هي عملية تقييم كمي للشيء املقاس مقارنة بنظام وحدات معينة عن طريق جهاز قياس 
ا خطأقياس ولكن ختتلف نسبته من جهاز  ألخر ومن قياس ألخر ،وفيما يلي ،فإن عملية التقييم هذه يوجد 

  :أخطاء القياس األتية 

 :التصنيف األول ألخطاء القياس  .1
 :أخطاء تتعلق جبهاز القياس مثل .

   أخل...كهربائي ،إلكرتوين،رقمي،"نوع اجلهاز. 
 سليم،متهالك"حالة اجلهاز" 
 قدمي،جديد"عمر اجلهاز." 

  :أخطاء تتعلق بالشخص المستخدم للجهاز.

 دقة نظر الشخص 
 إعتناء الشخص بعملية القياس. 
 إختيار الشخص ملدى القياس املناسب ومراعاة ذلك. 

  :أخطاء بسبب عوامل خارجية

 أخل....درجة احلرارة ،الظغط اجلوي،نسبة الرطوبة،"العوامل اجلوية املختلفة مثل. 
 أخل...وقوع اجلهاز يف حيز جمال مغناطيسيأو جمال كهربائي،"ظروف التشغيل املختلفة مثل. 
    وهلذا فمن املتوقع ان تكون القيمة املقاسة متغرية من جهاز ألخر ومن شخص ألخر وتبعا لظروف القياس

من عوامل خارجية،وهلذا فمن الصعب احلصول على القيمة احلقيقة للقياس ولكن يف هذه احلالة يستخدم 
ن القيمة املقاسة غالبا ما ختتلف عن تعبري القيمة املتوقعة للقياس بدال من تعبري القيمة احلقيقة للقياس،وأل

  :القيمة املتوقعة ،فإن هذا الفارق يسمى باخلطأ يف القياس ويتم التعبري عنه بإحدى الطريقتني التاليتني 
 اخلطأاملطلق. 
 24-23، الصفحات 2016إبراهيم، (. النسبة املؤوية للخطأ( 
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 :ألخطاء القياس التصنيف الثاني  .2
 :اخلطأ اإلمجايل  –

هذا النوع من اخلطأ يتضمن األخطاء اإلنسانية يف قراءة وإستخدام األجهزة ويف تسجيل وحساب نتائج القياس 
  :حيث أن هذه األخطاء إىل األيت

 أخطاء عدم التطابق 

ؤشر والتدريج بزاوية معينة بدال من واليت حتدث إلفتقار القائم بالقياس باخلربة عند قراءة موقع مؤشر بالنظر إىل امل
  .أن يكون خط الرؤية واملؤشر والتدرج  على خط مستقيم واحد

 عدم إختيار اجلهاز املناسب للقياس. 
 عدم معرفة إستخدام األجهزة متعددة التدريج. 

هذه األخطاء ال ميكن معاجلتها حسابيا ولكن جيب جتنبها باإلهتمام والعناية ومعرفة أخذ القراءات الصحيحة 
وتسجيلها باملمارسة والتمرين وجيب حتت كل الظروف عدم اإلكتفاء بأخذ قراءة واحدة بل أخذ ثالثة قراءات 

، الصفحات 2016إبراهيم، (تشغيله مثال خمتلفة على األقل لنفس الكمية حتت ظروف خمتلفة بغلق اجلهاز مث 
24-25(.  

 :األخطاء الرتيبة  –
  :وتنقسم إىل األيت

 األخطاء اليت حتدث من عيوب األجهزة. 

وهي أخطاء متأصلة يف أجهزة القياس نتيجة للحركة املستمرة واليت تتأثر باإلحتكاك وينشأ من ذلك ما يعرف 
  .طأ اإلحتكاكخب

 درجة "األخطاء البيئية اليت حتدث من تأثري الوسط احمليط باألجهزة وهي أخطاء املؤثرات اخلارجية مثل
وهذه األخطاء ميكن التخلص منها بإختاذ اإلحتياطات الالزمة ومعاجلة الظروف احمليطة .أخل...احلرارة،الرطوبة،

  )25، صفحة 2016إبراهيم، (. باألجهزة قبل إستخدامها
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 :األخطاء العشوائية  –

ا وتكون موجودة دائما حىت بعد التخلص من كل االخطاء الرتيبة وبالرغم من أن     هذه األخطاء ال يعرف أسبا
األخطاء العشوائية يف القياسات اليت خيطط هلا ختطيطا دقيقا تكون عادة صغرية لكنها ذات أمهية بالغة يف حالة لو  

  .كانت الدقة املطلوبة من القياس عالية

إزالة األخطاء العشوائية بالطرق التجريبية أو احلسابية حيث أن حساب تأثري األخطاء العشوائية يف وال ميكن    
نتيجة القياس يكون عن طريق قياس الكمية الواحدة عدة مرات،ولتحليل سلسلة القيم الناجتة تستخدم قوانني 

األخطاء العشوائية يف نتيجة نظرية اإلحتماالت وطرق اإلحصاء الرياضي الذي يتم بواسطتها حساب تأثري 
 )26، صفحة 2016إبراهيم، ( .القياس

  :األساليب الفنية إلجراء القياسات المطلوبة لتقويم نمط الجسم 

 :شروط القياس األنثروبومتري الناجح  .3
يلزم أن يكون القائمون بعملية القياس على   anrthropomtiricإلجراء قياسات أنثروبومرتية   أ 

  :أملام تام مبا يلي 

  النقاط التشرحيية احملددة ألماكن القياس 
  أوضاع املخترب أثناء القياس 
  طرق أستخدام أجهزة القياس 
  وتطبيقها بدقة..شروط القياس الفنية والتنظيمية، . 

  :لكي حيقق القياس الدقة املطلوبة منه جيب أن تراعي النقاط التالية    ب 

خاصة يف قياسات الوزن (،وبدون حذاء )غري مسيك(أن يتم القياس واملخترب عار متاما إال من مايو رقيق  .4
كارتر أىل أنه يف حالة تعذر حتقيق ذلك –ولقد أشار هيث )أو الطول الكلي للجسم وطول الطرف السفلي 

ا بعد ذلك من وزن الفرد  فيجب  .على املخترب أن يرتدي أقل قدر ممكن من املالبس على أن خيصم وز
لذلك يلزم توحيد ظروف )الطول مثال(نظرا لكون بعض القياسات األنثروبومرتية تتأثر بدرجة احلرارة  .5

 )الزمن ودرجة احلرارة(القياس جلميع املختربين 
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 ذلكتوحيد القائمني بالقياس كلما أمكن  .6
كإستخدام ميزانني (،وإذا تطلب األمر أستخدم أكثر من جهاز ..توحيد األجهزة املستخدمة يف القياس  .7

،يف هذه احلالة جيب التأكد من اجلهازين هلما نفس النتائج على جمموعة واحدة من األفراد )..لقياس الوزن
 .املختربين يتم إختيارهم عشوائيا لتحقيق هذا الغرض 

املستخدمة يف القياس للتأكد من صالحيتها ،كتحميل امليزان بأثقال معروفة سلفا للتأكد  معايري األجهزة .8
 .أخل...من صالحيته ،وكتجريب جهاز الطول ذات القوائم املتداخلة 

ن ال ميررن بفرتة الدورة الشهرية أثناء ..إذا كانت القياسات جتري على إناث بالغات  .9 ،جيب التأكد بأ
 .إلجراء القياس عليهن )أخل..صالة ،حجرة ،(كما جيب ختصيص مكان مغلق ،..إجراء القياسات 

، 1998حسنني، ( .،ووفقا للتعليمات املوضوعة ..تسجيل القياسات يف بطاقات التسجيل بدقة  .10
 )202صفحة 

  :أجهزة القياس األنتروبومتري  2
املرفولوجية لكل فرد من أفراد عينة البحث، وجب توفري أجهزة ووسائل القياس بـهدف حتديد خمتلف اخلصائص 

  :األنرتوبومرتي املتمثلة يف 

  :احلقيبة األنرتوبومرتية وما حتتويه من أجهزة قياس 

  تمثل حقيبة أنثروبومترية) 1(الصورة 
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 يستعمل لقياس مسك ثنايا اجللد، حبيث ال يتجاوز (Harpenden Caliper): جهاز هاربندن كاليرب
  للمساحة حتت اجللدية) 2ملم/غ( 10الضغط على طريف اجلهاز 

  
  توضح جهاز قياس سمك ثنايا الجلد) 2(الصورة

  يستعمل لقياس حميطات اجلسم من خالل لفه على مناطق القياس وتعطى النتيجة بالسنتيمرت :شريط متري

  القياس المتريتوضح شريط ) 3(الصورة 
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  جهاز هاربندن لقياس األطوال الجسمية) 4(الصورة 

  جهاز االنرتوبومرت ذو القوائم املرتاكبة لقياس األطوال وعلو النقاط االنرتوبومرتية

  املدور الكبري واملدور الصغري لقياس لإلتساعات اجلسمية الكبرية و الصغرية

  
  أجهزة قياس األتساعات الجسمية) 5(الصورة 
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  :النقاط والمقاطع األنتروبومترية 

يف القياسات األنرتوبومرتية نعتمد على نقاط عظمية حمددة، تعد كمعامل واضحة ثبتتها أعمال و أحباث العلماء 
  .Ross et al 1982من أبرزهم 

 .هذه النقاط تستعمل يف حتديد أطوال واتساعات اجلسم من خالل قياسها عن طريق الوسائل األنرتبومرتية
أما املقاطع األنرتبومرتية فتستعمل لتثبيت واختيار املؤشرات األنرتبومرتية الواجب دراستها من خالل قاعدة 
معطيات نظرية، وهناك ثالث مقاطع أساسية اشتقت من األبعاد األساسية يف الفراغ حيث يتعامد كل واحد 

  :منهما على اآلخر بزاوية قائمة وهذه املقاطع هي 

وهو مسطح عمودي ميتد من جانب إىل آخر يقسم اجلسم إىل قسم Plan Frontal) : (المقطع الجبهي
  .أمامي وقسم خلفي

ميثله احملور العمودي للجسم ويقسمه إىل نصف علوي يف اجتاه اجلمجمة ونصف سفلي باجتاه  :المقطع األفقي
  .السطح

يقسم اجلسم إىل نصف أمين ونصف أيسر، قد يطلق عليه يف بعض األحيان  :المقطع الطولي أو الشاقولي 
  .املسطح األمامي اخللفي

  : أنواع القياسات األنتروبومترية

  :statureالطول :أوال 
  :التالية  الطرق ميكن إستخدام أحد

سم مثبت  250وهو عبارة عن قائم طوله  restameterقياس الطول بإستخدام جهاز الريستامرت  .1
يوجد حامل مثبت أفقيا على القائم حبيث يكون قابال للحركة .عموديا على حافة قاعدة خشبية  أو معدنية 

).                            صفر(لألعلى واألسفل القائم مدرج بالسنتمرت أو البوصة كليهما حبيث يبدأ التدرج من مستوى سطح القاعدة 
يقف املخترب على منتصف قاعدة اجلهاز حبيث يوزع وزنه على قدميه بالتساوي وظهره مواجه للقائم ،على أن 

 .نييالمسه يف ثالثة مناطق من اجلسم هي املنطقة الظهرية ،وأبعد نقطة للحوض من اخللف ،وخلف العقب
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  restameterقياس الطول بإستخدام جهاز الريستامرت ) 1(ميثل الشكل

مع شد اجلسم ألعلى دون رفع العقبني ،والنظر لألمام والذقن للداخل  straightجيب أن يقف املخترب مستقيما 
  .،وجيب أن تكون األذنان متوازيتني على خط عرض واحد وكذلك العينني

على )على القائم(احلافة العليا جلمجمة املخترب ،حيث يعرب الرقم املواجه للحامل يتم إنزال احلامل حىت يالمس 
 .طول املخترب 

كارتر إىل أن –يتم تسجيل الطول بالسنتيمرت أو البوصة وفقا للمطلوب ،وبالنسبة للتقريب فقد أشار هيث 
أن التقريب إىل أقرب عشر بوصة  التقريب إىل أقرب ملليمرت عند إستخدام القياسات املرتية ،وأشار شيلدون إىل

  .إذا كانت القياسات بإستخدام البوصة

،وعادة ..ذات القوائم املتداخلة   anthropometerقياس الطول بإستخدام جهاز األنثروبومرت  .2
 .مايكون هذا اجلهاز مصحوبا مبيزان لقياس الوزن

واجه للقوائم املتداخلة ،ويراعي يف الوقفة والظهر م)صفر- بداية التدريج(يقف املخترب يف منتصف قاعدة امليزان 
  .نفس شروط الوقفة الصحيحة الوارد ذكرها يف جهاز الرستامرت



 

 

  القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية في المجال الرياضي :الفصل األول

59  

لتناسب طول املخترب ،حبيث يالمس احلامل ) تنتهي حبامل أفقي قابل للطي والفرد(يتم فرد القوائم املتداخلة 
  .األفقي أعلى جزء يف مججمة الفرد املقاس

  .،والتقريب إىل أقرب مليمرت أو عشر بوصة .. أو البوصة وفقا للمطلوب يسجل الطول بالسنتيمرت
حبيث يقف الفرد وظهره موجه للحائط على .يف قياس الطول  wallأجاز هيث كارتر إستخدام احلائط  .3

 :أن يالمسه يف ثالثة نقاط 
  العقبان  _________Hells 
 خلف الردفني  ______Buttocks 
  الظهر __________Back 

أن يكون الرأس يف املستوى الفرانكوفوريت  Standing Straightيراعى عند الوقوف املستقيم 
frankofort plane  على أن تكون احلافة العلياupper border  لفتحة األذن واحلافة السفلى للعني

 hells togetherعلى خط مستعرض والكعبني متالمسني 

من  tapeتفاع للفرد وتقاس املسافة عموديا بإسخدام شريط قياس يتم وضع عالمة على احلائط متثل أقصى إر 
األرض حىت هذه العالمة حيث متثل طول املخترب القياس بالسنتيمرت ويقرب إىل املليمرت وفقا لتعليمات هيث  

  .كارتر 

  : WEIGHTالوزن : ثانيا

 wearring minimalعند أخذ الوزن جيب على الفرد املخترب أن يكون مرتديا أقل قدر ممكن من املالبس 
clothing  ويفضل أن يكون عاريا متاما إىل من مايو خفيف،.  

على املخترب أن يقف منتصبا يف منتصف قاعدة امليزان ،ويسجل الوزن إىل أقرب عشر كيلوجرام ،أو إىل أقرب 
  .الة حساب الوزن باألرطالعشر رطل يف ح

  :  Hight –weight ratio(HWR)الوزن–معدل الطول :ثالثا

 *ثانيا*و *أوال*يستخرج الطول والوزن وفقا لألسلوب السابق ذكره يف  - 1
 :وفقا للمعادلة التالية  HWRالوزن –حيسب دليل الطول  - 2
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퐼푁퐷퐸푋	푃푂푁퐷퐸푅퐴퐿دليل بوندرال                                         =
الطول

	الوزن
 

  ميكن إستخراج ناتج هذه املعادلة دون إجراء أي معاجلات حسابية من الشكل اهلندسي
NOMOGRAPH  الذي صممه شيلدونSHELDON واملوضح بالشكل....  

  .على أن تكون القياسات بالبوصة بالنسبة للطول ، والرطل بالنسبة للوزن

التدريج الذي يف .   WEIGHTو األمين ميثل HEIGHT التدريج األيسر من الشكل ميثل الطول 
وهو ناتج املعادلة مباشرة وإلستخدام هذا )مؤشر بوندرال( HWRالوزن –املنتصف ميثل قيم معدل الطول 

  :الشكل يتبع ما يلي 

 .بوصة  65حيدد طول الفرد املخترب بالبوصة على التدريج األيسر وليكن مثال  .4
 .رطال  140حيدد وزن الفرد املخترب بالرطل على التدريج األمين وليكن مثال  .5
يقطعه (قلم الرصاص واملسطرة يتم التوصيل بني نقطيت الطول والوزن مرورا بالتدريج األوسط  باستخدام .6

مخترب وهو لل HWRالوزن - الرقم الذي قطعه اخلط على التدريج األوسط ميثل قيمة معدل الطول) يف نقطة
 :كميا يوضحه الشكل   12.5:وفقا للمثال 

  :قياس االتساعات الجسمية

لتحقيق العديد من األغراض البحثية والعيادية كما يستخدم يف )Diamètres( يستخدم قياس إتساعات اجلسم
  القياس الكبرية املنزلقة والصغرية املنزلقةحتديد منط اجلسم، وتقاس إتساعات اجلسم باستخدام مداور 

)Palmer(وتتضمن القياسات اآلتية :  

  االتساع األخرومي املعرب عن البعد بني العالمتني األخر وميتني اللتني تقع كل واحدة منهما على احلافة
اية الطرف اخلارجي لشوكة عظم اللوح   اخلارجية لألخروم يف 

  بني أعلى نقطتني خارجيتني تقعان على الضلعني السادسني عند اخلط اتساع الصدر ويعرب عن البعد
  األوسط املنصف للجذع
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  اييت متفصل الضلعني اتساع عمق الصدر وهو البعد بني النقطة األنرتوبومرتية على اخلط املوصل بني
اليت تقع يف نفس املستوى الرابعني مع عظم القص وبني النقطة األنرتوبومرتية فوق النتوء الشوكي للفقرة الظهرية 

  األفقي للعالمة األنرتوبومرتية لعظم القفص
  اتساع عرض احلوض وهو املسافة بني أقصى نقطتني وحشيتني على احلد العلوي للعرف احلرقفي لعظم

  احلرقفة من اليمني إىل اليسار
 الكبريين لعظمي  اتساع املدورين الفخذين وهو املسافة بني أبعد بروزين للحدين الوحشيني للمدورين

  الفخذين
 اتساع الركبة أي البعد بني الوجه األقصى األنسي والوجه األقصى الوحشي لقميت عظم الفخذ  

 )CondyleFémoral(  

 وهو املسافة بني الكعب األنسي والكعب الوحشي للتمفصل )العرقوب و الكعب(اتساع رسغ القدم
  .القصيب الشظي مع مفصل القدم

  عبارة عن املسافة بني النتوء اإلبري للزند والنتوء اإلبري للكعربةاتساع رسغ اليد وهو  
  وهو املسافة بني النتوء فوق اللقمي الوحشي والنتوء فوق اللقمي األنسي لعظم )الكوع(اتساع املرفق 

  )128- 127، الصفحات 1997رضوان، ( العضد

  
  مناطق أخذ اإلتساعات اجلسميةيوضح ) 2(الشكل 
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  : قياس المحيطات الجسمية

وتستخدم  .ا تبني حجم املقطع العرضي للعديد من أجزاء اجلسمتعد من القياسات األنرتوبومرتية املهمة أل
قياسات احمليطات كمقاييس للنمو البدين كما يستفاد منها عندما يتم ربط نتائجها بنتائج قياسات مسك ثنايا 

  .لنفس جزء اجلسم، أو بربط نتائجها بنتائج بعض قياسات حميطات اجلسم األخرىاجللد 

  : وتقاس وفقا لبعض األساليب الفنية اخلاصة، وتشمل قياسات احمليطات األنرتوبومرتية على اآليت

 اية املؤخري يف  حميط الرأس ويستهدف تقدير أقصى حميط للرأس، وهو حميط مير بأعلى احلاجبني وبالعظم
  .عظم اجلمجمة حيث يعرف هذا احمليط باسم احمليط اجلبهي املؤخري

  حميط الرقبة الذي يشري إىل أقل حميط للرقبة، ويتحقق بتمرير شريط القياس حول الرقبة فوق النتوء
  .)تفاحة آدم(احلنجري 

  حميط الصدر الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند مستوى متفصل الضلع الرابع مع عظم
  .لقص وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس على جانيب اجلسما
 الضلع الرابع  حميط الصدر يف حالة الراحة الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند مستوى متفصل

  .جانيب اجلسم مع عظم القص وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس على
 متفصل  يق أعظمي الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند مستوىحميط الصدر يف حالة شه

  .على جانيب اجلسم الضلع الرابع مع عظم القص وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس
 الضلع  حميط الصدر يف حالة زفري قوي الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند مستوى متفصل

  .اجلسم وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس على جانيبالرابع مع عظم القص 
 حميط الوسط ويشري إىل أصغر حميط للجذع وهو يقع عند املستوى املألوف أو الطبيعي للوسط.  
 حميط البطن املقاس من خالل لف شريط القياس عند مستوى أقصى بروز أمامي للبطن.  
 سات رئيسية هي حميط اجلزء العلوي للفخذ الذي يقاس عند حميط الفخذ الذي يشتمل على ثالثة قيا -

املنصفة للفخذ وحميط جزئه  .اية اإللية مباشرة، حميط اجلزء األوسط الذي يتضح عند العالمة االنرتوبومرتية
  .السفلي املعروف باسم حميط الركبة ويقاس عند املستوى القريب للنتوء فوق اللقمي األنسي لعظم الفخذ
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 الوسطي  احمليط العلوي بالـقرب من الركبـة،: ساق ويشتمل هو اآلخر على ثالث قياسات هي حميط ال
  .عظم الكعربة عند أعلى نقطة للعضلة التو أمية خلف الساق، والنهائي عند رسغ القدم القريب من

 منصفة  عالمة حميط الذراع وذلك بلف الشريط حول العضد عند العالمة األنرتوبومرتية املنصفة له، وهي
وهذا احمليط يشتمل على قياسني مها  بني النتوء األخرومي لشوكة عظم اللوح وأقصى نقطة تقع على عظم العضد،

  .حميط العضد وهو منقبض وحميط العضد وهو منبسط
 أكرب قراءة له حميط الساعد حيث يلف شريط القياس حول أكرب حميط للساعد وهو احمليط الذي يعطي.  
 حتسسها  اس بلف الشريط حول النقطتني اإلبريتني لعظميت الزند والكعربة واليت ميكنحميط رسغ اليد ويق

  . بأصابع اليد
 ام ال يدخل يف القياسحميط اليد ويؤخذ بلف الشريط حول األصابع األربعة واإل.  
 1997رضوان، ( حميط القدم الذي يؤخذ بلف الشريط حول الرجل يف املنطقة النهائية للسالميات ،

  )157- 155الصفحات 

  :الجلد طية سمك قياس عند شيوعاً  األكثر المناطق

 يف شيوعاً  أكثرها لكن اجللد، طية مسك لقياس كمواقع تستخدم اليت اجلسم يف املناطق من العديد يوجد
  : التالية املناطق هي االستعمال

 .راسية  جلدية ثنية وهي) ( Abdominal  البطن منطقة يف اجللد طية مسك .7
 . مائلة جلدية ثنية وهي) Subscapular(الكتف لوح عظم حتت ما منطقة يف اجللد طية مسك .8
 جلدية ثنية وهي  )biceps(العضدية الرؤس ثنائية ذات العضلة منطقة يف العضد فوق منطقة .9

 )vertical( رأسية

  راسية جلدية ثنية وهي) (Triceps الرؤوس الثالثية العضدية العضلة منطقة يف اجللد طية مسك .10
  مائلة جلدية ثنية وهي)(Suprailiac احلرقفي العظم فوق اجللد طية مسك .11
  . راسية جلدية ثنية وهي)Thigh( الفخذ منطقة يف اجللد طية مسك .12
محمد  الهزاع( راسية جلدية ثنية وهي  )  Calf(للساق اإلنسية املنطقة يف اجللد طية مسك .13

 )2009.الهزاع



 

 

  القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية في المجال الرياضي :الفصل األول

64  

  
  

  
  Abdominal  البطن  منطقة يف اجللد طية ميثل مسك)6( الصورة 

   
  ) Subscapular(الكتف لوح عظم حتت ما منطقة يف اجللد طية مسك ميثل)7( الصورةا
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  )biceps(العضدية الرؤس ثنائية ذات العضلة منطقة يف العضد فوق ميثل مسك طية )8( صورةال

  
  )maton.2008()(Triceps الرؤوس الثالثية العضدية العضلة منطقة يف اجللد طية ميثل مسك)9( صورةال
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  )(Suprailiac احلرقفي العظم فوق اجللد طية ميثل مسك)10( صورةال

  
 )Thigh( الفخذ منطقة يف اجللد طية ميثل مسك)11( صورةال

  
  )Calf  ( )maton.2008(للساق اإلنسية املنطقة يف اجللد طية ميثل مسك)12( صورةال
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 أو رأسية أو أفقية إما اجللد، طية يف متبعة وطريقة حمددة، تشرحيية مواقع أعاله املذكورة املناطق من منطقة ولكل
 لديها، الشحوم نسبة حتديد املراد للفئة تبعاً  السبع، املناطق من منطقة من أكثر قياس يتم ما وعادة .مائلة

 منطقة ميثله الذي ،)الوسط( كاجلذع كله، للجسم ممثلة مناطق أخذ ويستحسن التنبئية املستخدمة، وللمعادلة
 أو الفخذ ميثله الذي اجلسم من السفلي والطرف احلرقفة، فوق أو الصدر أو لوح الكتف، حتت ما أو البطن

 طيات مسك مجع غالبًا  يتم كما .الرؤوس الثالثية العضدية العضلة ميثله اجلسم الذي من العلوي والطرف الساق،
 إىل الوسط يف اجللد طيات مسك نسبة يتم ذلك، إىل اجلسم، باإلضافة يف للشحوم ًا  عام مؤشراً  لتعطي اجللد

  .إىل األطراف اجلسم وسط يف الشحوم لتناسب كمؤشر األطراف

  ):triceps(الثالثة الرؤوس ذات العضدية العضلة منطقة

 النتؤ بني املسافة منتصف عند الثالثة الرؤوس ذات العضدية العضلة فوق اجللد يف )Vertical( رأسية ثنية
  .مرختية والعضالت ممتدًا  املرفق مفصل ويكون املرفقي، والنتؤ  )للكتف(األخرومي 

  : )Subscapular(الكتف  لوح عظم تحت ما منطقة

اهلزاع حممد اهلزاع (سم بإجتاه العمود الفقري  12حبوايل  الكتف لوح لعظم السفلى الزاوية حتت مائلة ثنية
2009(  

  ) :Calf( للساق  اإلنسية المنطقة

 وقدميه كرسي، على جالساً  املفحوص وبينما للساق، حميط أكرب عند اإلنسية اجلهة يف)Vertical( رأسية ثنية
  .درجة 90 بزاوية مثنية وركبتيه على األرض

 اليمىن اجلهة ويف أعاله، املشار إليها التشرحيية املناطق يف اجللد طية مسك قياس يتم:اجللد طية مسك قياس كيفية
  :التايل النحو على فهي اجللد طية مسك لقياس املثلى الطريقة أما .اجلسم من

  .تام وضوح ب عنده اجللد طية مسك قياس املراد للموقع التشرحيية املنطقة حتديد أوالً  يتم .14
ام السبابة بوضع يديه، إحدى مستخدمًا  الفاحص، يقوم .15  املسافة وتكون املفحوص، جلد على واإل

 .سم 8 حوايل بينهما



 

 

  القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية في المجال الرياضي :الفصل األول

68  

ام السبابة بتقريب وذلك اجللد، جذب ذلك بعد يتم .16  بعيدًا  اجللد ثنية ترفع مث البعض، بعضهما حنو واإل
 .سم  23حبوايل  العضالت عن
ام عن بعيدًا ( اجللد ثنية على اجلهاز فكي بوضع املفحوص يقوم األخرى، باليد .17  مبسافة والسبابة اإل

 .الفكني يرخي ، مث)واحد سنتيمرت
 .ثوان من وضع اجلهاز وإستقرار املؤشر  23حوايل  مرور بعد اجلهاز من مباشرة السمك قراءة تتم .18
 .الثالث القراءات متوسط يؤخذ مث أخريني، مرتني نفسه املكان على القياس تكرار يتم .19
 بعد أخرى مرة القياس إعادة مث التوقف يلزم احملاوالت، من أي بعد االخنفاض يف املؤشر استمرار حالة يف .20
 .ثواين عدة
 يتم بل اجللد، فوق من مباشرة اجلهاز فكي سحب جتنب جيب القراءة وأخذ القياس من االنتهاء عند .21

 .املفحوص جلد خيدش ال حىت برفق إبعاده مث فكي اجلهاز ضغط
 عند وخاصة العضلي، اجلسم ذو الرياضي أو جدًا  البدين الشخص قياس يصعب كثرية، أحيان يف :ملحوظة

ا، من أصغر تكون اجللد طية قمة جيعل مما العضالت، عن اجللد فصل صعوبة املواقع، بسبب بعض  قاعد
  .اجللد املقياس على ثبات عدم وبالتايل

  ) :Fat calipers( الجلد طية سمك قياس أجهزة

 الرخيص املقياس فهناك منها، املصنوعة واملادة ودقتها لتكلفتها تبعاً  وتتعدد اجللد طية مسك قياس أجهزة تتنوع
 العايل املقياس هناك وباملقابل املقوى، البالستيك من واملصنوع دوالرات، عشرة من أكثر يكلف الذي ال الثمن
 األجهزة أكثر لكن .الدوالرات من مئات بضع مثنه يتجاوز ما غالبًا  والذي العلمي، املخصص للبحث الدقة،
 نوع من وجهاز() الشكل رقم) Harpenden(هاربندن نوع من جهاز :أنواع هي ثالثة دقة وأعالها شهرة
 هاربندن جهازي من كل فكي ضغط أن واملعروف) Holtain(نوع هولتني  من وجهاز)   Lange(النج 
 بعض األجهزة أن إىل اإلشارة من بد وال .اجلهاز فكي حلركة الكامل املدى على 2مم/غرام 10يبلغ والنج

 مقياس وخيتلف .اجلهاز ضغط فكي لتأثر نظراً  االستخدام، كثرة مع دقيقة غري قراءات تعطي قد الثمن الرخيصة
 واحد، ملم مقدارها رئيسية تدرجيات هاربندن حيوي جهاز حيث التدريج، ويف القبضة يف النج عن هاربندن
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النج  جهاز أن إال) ملم(فقط رئيسية تدرجيات النج مقياس حيوي ملم، بينما 0.2 من جزء مقدارها فرعية وأخرى
  .هاربندن جبهاز مقارنة القراءة يف أسهل

  

   
  جهاز هاربندن ) 13( صورةثل المت  

  :الجلد ثنايا سمك لقياسات العامة الشروط

 الكبرية العينات استخدام عند خباصة و ,للجسم األمين اجلانب على القياسات مجيع إجراء. 
 هذا ,.. ائية كنتيجة القياسني متوسط يسجل و ,قياس منطقة كل على متتاليتني مرتني القياس إجراء 

 , الثبات معامل القياسني بني االرتباط معامل قيمة متثل حيث , للقياس الثبات معامل يسمح باستخراج اإلجراء
 يسجل احلالة هذه يف و ,.. القياس منطقة على متتالية قياسات ثالث اخذ الثبات ميكن و الدقة من ملزيد و

 .ائية كنتيجة الثالثة القياسات متوسط
 نفس يتبع و ,يتغري ال واحد لتسلسل وفقا املخترب لدى اجللد ثنايا مسك قياسات مجيع إجراء جيب 

 أسفل , العضد خلف : يلي كما أسفل إىل أعلى من القياس يتم فمثال . للقياس األفراد اخلاضعني مع التسلسل
 .القياس عينة أفراد مجيع على الرتتيب هذا يثبت و .. الساق قفي ، مسانة احلر العظم فوق , اللوح
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 تقل ال اجللد ثنايا مسك قياس اجلهاز طريف ضغط قوة كون من التأكد جيب القياس عملية خالل و قبل 
 استخدام بأسلوب ملما بالقياس القائم يكون أن على , ذالك أمكن إذا األفراد وجلميع.مم / جم  10 عن

 .أماكن القياس و اجلهاز
 واحد يوم من أكثر يف تؤخذ سوف القياسات كانت إذا ذالك و ,القياسات اخذ وقت توحيد جيب , 

 اجلسم يف املائي احملتوى عن الناجتة التغريات و احلرارة درجة اختالف من النتائج على التأثري احملتمل جتنب لغرض
 .اليوم مدار على
 لذلك …اجلذع أسفل منطقة يف اجللد ثنايا مسك على البالغات للنساء الشهرية للدورة تأثري يوجد قد 

 . الفرتة هذه يف عليهن القياسات جتنب إجراء يفضل
 بعد بسهولة العالمة بإزالة تسمح أخرى أداة بأي او ,فلومسرت قلم باستخدام القياس أماكن حتديد جيب 

 مائلة أو رأسية اجللدية الثنية كانت إذا ما مراعاة مع , القياس إجراء
 الذي اجلزء أو العضو كذلك و , - للتعليمات مطابقا القياس أثناء املخترب جسم وضع يكون أن مراعاة 

 .املستهدفة منطقة القياس يتضمن
 باليد( اجللد ثنايا مسك و  )اليمىن باليد(اجلهاز مسك حيث من القياس عملية إلجراء السليم األسلوب مراعاة

اهلزاع (.اجللد ثنايا مسك قياس أسلوب عن حتدثنا عندما إليها اإلشارة السابق للتعليمات وفقا ذلك و  )اليسرى
  )2010 ,حممد اهلزاع
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  :خالصة 

العلمي،  والقياس التقومي اساليب استخدام اىل استنادا عصرنا يف التقدم حنو واسعة خطوات الرياضة خطت لقد
 القياس، اساليب او القياسات أبرز من ولعل.ذلك يف االساسية الدعامات احدى هي احلديثة التكنولوجيا وتعترب

 الناحية من وتطوره االنسان ألصل الدراسة العلمية اىل يشري مصطلح فاألنثروبولوجي و األنثروبومرتية القياسات
 اليت األنثروبومرتية القياسات عن اليت تعرب هي هنا البدنية فالناحية سلوكه، وكذا والثقافية واالجتماعية البدنية

 النمو حالة عن املعربة مؤشرات ا أحدا اذ املختلفة السنية املراحل يف الفرد منو تقومي يف بالغة امهية حتتل اصبحت

يهتم الباحثون يف جمال الرتبية البدنية والرياضية ببحث اخلصائص املرفولوجية للرياضيني ،بإعتبارها ،.األفراد عند
 Carterفالعالقة كما يشري كارتر .أساسا وبناءا جسميا هاما لكفاءة األداء احلركي ، و إمكانية التفوق الرياضي 

لقد  )22، صفحة 1986كمال، ( .  Fonctionوالوظيفة  Structureم أكيدة بني البناء  1970عام  
شهدت السنوات األخرية إهتماما متزايدا يف دراسة العوامل املؤثرة على األداء الرياضي ،ورغم أن العديد من 

ثر على الدراسات والبحوث توصلت إىل أمهية كل من العوامل الوضيفية والنفسية ،كمتغريات وعوامل مستقلة ،تؤ 
األداء الرياضي بإعتبار األخري متغريا تابعا فإن الكثري من البحوث والدراسات من ناحية أخرى قد ركزت على 

  )202، صفحة 1986كمال، ( .أمهية العامل البنائي للجسم من صفات وقياسات جسمية
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  :تمهيد

ا يف املضامري املفتوحة  مرت100مسافة               الفائز يطلق عادة على , هي أقصر مسافة سباق تقام منافسا
 100يف العادة أسرع من  مرت  200امرأة يف العامل، رغم أن متوسط السرعة يف سباق/ذا السباق أسرع رجل

سنتطرق يف هذا ,  )متوسط(مرت  200مرت هو أسرع من  100مرت، علي أية حال فإن الرقم احلايل لسباق 
ذا السباق  املؤشرات البيوميكانيكية مرت باإلضافة إىل   100الفصل للتفاصيل الدقيقة لسباق السرعة    اخلاصة 

 ويف األخري نعرج على مقابلة مع مدرب األسطورة أوسني بولت وانب الفسيولوجية والعصبية العضليةجلبعض او 
بسباق حول العالقة بني احملددات اجلسمية اخلاصة  وأرائه New Studies in Athleticsمع جملة 
  .مرت 100السرعة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/200_%D9%85%D8%AA%D8%B1
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  : ألعاب القوى
والعاب القوى . ألعاب القوى نشاط بدين يتضمن حركات طبيعية كاملشي واجلري والوثب والرمي وملحقاته

وختتلف املسابقات عن بعضها وما تتطلبه , باملسافةرقام املنجزة اليت تقاس بالزمن أو مسابقاته اليت تعتمد على األ
  .ونفسية لتحقيق أعلى اإلجنازات الرياضية  من مهارات فنية، وصفات بدنية وفيزيولوجية

  : وتقسم ألعاب القوى إىل قسمني ما
 واخرتاق, الطريق  مسابقات املشي ومسابقات ع هلاوتتب, وتتضمن اجلري بأنواعه: مسابقات املضمار - 1
  .ضاحيةال
  : مسابقات امليدان وتشمل - 2
  .مسابقات الوثب، والقفز –أ  
  .مسابقات الرمي، والقذف –ب  

  : إن ألعاب القوى بفضل تقاليدها ومشوليتها
ا، تستوعب حبكم سعة جماال ا كما تساهم مسابقا. ا كافة أنواع البىن اجلسميةتعترب رياضة أساسية متارس لذا

  .البدنية لباقي العاب الرياضيةيف تطوير الياقة 
ا اوتعترب ألعاب القوى مبسابقا العديد من   كما تقام ال, العديدة عصب األلعاب األوملبية لكثرة ميداليا

 بطوالتإىل  ةباإلضافوذلك , السنوية الدولية، والقارية كما يف الدوري املاسي ذي املنافسات املتعددة التالبطو 
  )2018,نوار(.العامل يف ألعاب القوى اليت تقام كل سنتني

  :سباق السرعة 

حيث يبحث املتسابق على احسن إجناز ,م قطع مسافة يف أقل زمن ممكن100يتمثل اهلدف من سباق ال     
ومهما كانت املسافة ميكن ان , وذلك للوصول إىل السرعة القصوى املمكنة و احلفاظ عليها حىت خط النهاية,

وطول اخلطوة يتمثل يف املسافة بني إرتكاز ,حنسب السرعة املتوسطة إنطالقا من طول اخلطوة مضروبة يف ترددها
والعالقة املثالية بني طول اخلطوة وترددها ,*الثانية*بني متتابعني ويعكس الرتدد عدد اخلطوات يف الوحدة الزمنية 

املسافة ,طبيعة عناصر اللياقة البدنية والتقنية ,فولوجية املر (ويتحكم فيه جمموعة من املتغريات ,دال إحصائيا 
  )284-283، الصفحات 2014سبع بوعبد اهللا، نوفمرب( ).وحسب خمتلف مراحل السباق,املقطوعة 
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  :م 100المؤشرات البيوميكانيكية في سباق السرعة لمسافة 
ويف املمارسات التطبيقية مت تقسيم منحىن سسباق السرعة إىل ثالثة مراحل أساسية ,يف خمتلف البحوث العلمية 

  :تتمثل فيما يلي
وميكن أن نالحظ زيادة يف السرعة , م100م عند خمتلف العدائني  60إىل  30تستمر من  :مرحلة التسارع  .1

 ومت حتليل كل مراحل السباق إنطالقا من نتائج  ,م األخرية يف السباق20خالل 
 (Bruggemann, G.P, & GLAD, 1990)حيث حللت ألعاب سيول من قبل ,األلعاب األوملبية 

، .müller ،H(يف اثينا  )all ،1988، و .Moravec ،P(من قبل 1987البطولة العاملية يف روما سنة 
Hommel و ،H ،1997(   

  .وكذلك طول اخلطوة وترددها,م10ويف خمتلق هذه املنافاسات مت دراسة السرعة املتوسطة املرحلية لكل 
م عند 60م و 50مت تسجيل السرعة القصوى عادة بني املسافة ,يف السباقات املذكورة  :مرحلة السرعة القصوى .2

م 30كما أظهرت الدراسات أنه خالل ,م 80وهناك من أظهر قدرة التسارع حىت مرحلة ,أغلبية العدائني العامليني
متسابقني املرحلة  وتنب هذا يف ألعاب أثينا لدى,من السرعة القصوى  % 90األوىل خيرج املتسابقني حوايل 

م وبلوغ السرعة القصوى املطلقة تتجلى يف 50اىل  20ثا من /م11.5النهائية ووصلت السرعة القصوى إىل 
 .واحلفاظ على السرعة القصوى من بني خصاص املتسابق اجليد,م100مسافة قصرية 

عة القصوى للمتسابقني أقل خربة قبل املتسابقني إىل بلوغ السر   )Lapin ،1979و  Volkov( ,وتوصل 
م الذين حيققون اإلجناز يف زمن 30ويف ,م بعد اإلنطالق 40ويصل املتسابق الذي يقطع مسافة ,ذوي اخلربة 

-28,87، الصفحات coll ،1995و  Delecluse(ثا ومت التحقق من هذه النتائج من قبل  14قدره 
متوسط سرعتهم القصوى مسافة  0.40-+12.21غري حمرتفني إلجناز من  171من خالل دراسة  )101

  .م بعد اإلنطالق63
جند مرحلة التسارع واحلفاظ على السرعة القصوى يف السباقات العاملية يف تزايد لكن : مرحلة إنخفاظ السرعة  .3

 .يقابلها إخنفاظ عند الكثري من العدائني
 الكثري من الدراسات مبؤشر طول اخلطوة وترددها حيث يعترب تردد اخلطوات وطوهلما عامالن حمددان  إهتمت

 ,Plamondon.A & Roy.B, 1984)ويف دراسة أجراها كل من , م100ملرحلة التسارع يف سباق 



 

 

ــائـــخص:  ـــيانـــثـــل الــــالفص ــســـاق الـــص سبـ   رتـــم 100رعة ـ

76  
   

pp. 42-52)    و)Gagnon.M ،1973 أجريت على متسابقني يف  )175-165، الصفحات
 % 80م من السباق نسبة الرتدد 10سباقات عاملية حيث أظهرت دراسة أنه يف 
م 100ميكن أن يصل الرتدد يف سباق , %50ومتوسط سعة اخلطوة ,من الفيمة القصوى عند أحسن املتسابقني 

م عند 2.60سعة أو طول اخلطوة يف تزايد مستمر أثناء السباق وتصل إىل ,يف نصف السباق   Hz 5حوايل 
، و all ،1988( )Ae ،Ito، و .Moravec ،P(بعض الالعبني يف املراحل األخرية من السباق 

Suzuki ،199252-47حات ، الصف(  
  من املعروف أن طول اخلطوة وترددها لدى العدائني ذوي األقدمية أكرب من العدائني غري املختصني(Kunz & 

Kaufmann, 1981, pp. 177-181) (Van Coppenolle, Goris, Bohets, & 
Van den Broeke, 1983, pp. 429-445)  وترتبط هذه القدرة بطبيعة القوة املتفجرة اليت تسمح

 & ,Armstrong, CostilLl) ,بإجناز مؤشرين ومتثال يف إخراج قوة كبرية يف أقل وقت ممكن 
Gehlsen, 1984, pp. 2781-2782)   الف دال يعزى ملتغري اجلنس على مستوى تردد وال يوجد إخت

مما يفسر عنه ,وعلى عكس ذلك يظهر العدائني الذكور تردد للخطوات كبري من العداءات املتسابقات ,اخلطوة 
كبري بني ويوجد إرتباط  ,    (Mero & Komi, 1986., pp. 553-561)السرعة الكبرية لدى الرجال 

 .1994سنة  Hoffmanطول الرجلني وطول اخلطوة حسب 
وكلما ارتفعت السرعة ,أرجعت عدة تفسريات األمهية النسبية بني تردد اخلطوة وطوهلا أو سعتها أثناء السباق 

توصل عدة باحثني أنه كلما إرتفعت السرعة كلما حافظ العداء ,أرجعها بعض الباحثني إىل أمهية تردد اخلطوة 
 Mann & Herman, Kinematic analysis of)ى نفس طول اخلطوة وكلما زاد ترددها عل

Olympic sprint performance:men’s 400 meters, 1985, pp. 151-162) 
(Mann, The biomechanical analysis of sprinters, 1986., pp. 3000-3003)  

أطهر التطور يف األداء بني النصف النهائي  1980م يف ألعاب موسكو سنة 200م و 100ويف تتحليل لسباق 
  . )Levtchenko A. ،1990(ومل يتغري متوسط طول اخلطوة , والنهئي الزيادة يف متوسط تردد اخلطوات 

م عند مرحلة اإلنطالق ومرحلة التسارع حيث استخدمت الدراسات سباق  100مت  حتليل تكنيك سباق 
، Suzuki، و Kaufmann ،1981( )Ae ،Itoو  Kunz(املنافسات الرمسية سواء العاملية أو الوطنية 

ة واملتمثلة يف اجلري ملسافة وهناك من أستخدمت ا )1992 م لعدة حماوالت ويؤخذ 50أو  40لفعاليات املشا
  .بأحسنها 
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  :متر  100وصف سباق السرعة 
يؤدى هذا السباق يف حارات مستقيمة ،وهو من السباقات املثرية ،اليت تعتمد على قوة وسرعة انقباض         

 %5أقل من )Aerobi-needs(االحتياج اهلوائي  واسرتخاء العضالت املستخدمة ،ويف هذا السياق يكون
زاهر، (أي أن عدد مرات التنفس قليال إذا ما قورن يف املسابقات األخرى ،ويبدأ السباق من البدأ املنخفض 

  )114، صفحة 2009
  :متر  100مواصفات مراحل العدو في سباق 

  :البداية 

  مرت العدو بسرعة وبقوة يتدرج التلميذ من الزاوية احلادة إىل الوضع الطبيعي 30إىل  25مسافتها 

  :االنسياب
  .مرت االحتفاظ بالسرعة والقوة زاوية ميل اجلذع طبيعية 60إىل  40مسافتها من 

  :النهاية 
  )113، صفحة 2009ر، زاه( .العدو بسرعة وبقوة تطويل اخلطوة مع ميل اجلذع قليال 

  :البدء المنخفض 
وفيه يستند على ركبة الرجل اخللفية وعلى الذراعني أماما بوضع اليدين خلف احلافة اخلارجية خبط البدء ويف 

لالرتكاز عليها يف )مكعبات البداية (مرت مسافة للقدمني  400منتصف احلارة ويستخدم يف املسافات القصرية 
بعيدا إىل اخللف مبقدار (لالنطالق باجلري وتكون أحد القدمني أماما واألخرى خلفها) 3(شكلوضع االستعداد 

يتناسب مع طول اجلذع والرجلني وحبيث تكون الركبتني يف وضع االستعداد لالنطالق مثنيتني بزاوية  تعطي أكرب 
إىل إجياد مركز ثقل اجلسم ويهدف هذا الوضع )4(قدر من الدفع ،ويستند الفرد أماما على اليدين خلف شكل 

  .أمام القدمني 
وعند رفع اليدين عن األرض لبدء اجلري يصبح الالعب يف وضع االستقرار ومركز الثقل أمام القدمني للقيام بدفع 

اجلري بقوة تسمح بتزايد السرعة عند االنطالق مبقدار أكرب عما هو يف وضع الوقوف ،وتقوم  اجتاهاجلسم أماما يف 
  إتزان احلركة يف مقابلة إثر دفع القدم اخللفية الذراعان ب
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اخلطوة األوىل ويتطلب تزايد يف السرعة يف مرحلة البداية من اخلطوة األوىل إىل أن تكون مسافة عجلة الدفع أكرب 
من عجلة اإلعاقة ،وهذا يتطلب العمل على اخنفاض مركز ثقل اجلسم مع زيادة امليل أماما الذي حيتاج من 

  .الشرتاك أكرب من املرجحة للحصول على االتزان املطلوب للحركة الذراعني ا

وعند الوصول اىل اعلى درجة يف السرعة يكون اجلسم قد اخذ الوضع الصحيح للجري وتبدأ مرحلة جري املسافة 
 )11-10، الصفحات 1998السكار، زاهر، و حسني، (

  
  مرت 100وضعية اليدين عند البدء يف سباق يوضح ) 3(الشكل

  
  يوضح وضعية اجلسم قبل األستعداد األخري) 4(الشكل
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  :العداء يصنع أم يولد
أن تكون لديك القدرة على العدو  إمايصنعوا، فإنك وال على أن العدائني يولدوا  اإلمجاع،كان  1960عام  حىت
البطل األوليميب ) مجهورية امانيا اإلحتادية(آرمن هارى : العبني مهاالتوصل إليها من خالل  مت هناك حقيقة. الأو 

و  100البطل األوليميب أكثر من )SRU( ،وباالخلص فالريى بورزوف 1960مرت لعام 100أكثر من 
أبعد ما كانوا  أكثر العدائني موهبة ميكن أن يتقدموا ليصلوا حىتأن  هيهذه احلقيقية . 1972مرت لعام 200
م احلقيقية حيث األداء كان األكثر أمهية  حىت سابقا ذا،  ) 2007دوهرتى، (يصلوا إىل قدرا  استبدال متو

ا مهارة جيب أن يتم دراستها ا مسابقات بسيطة وطبيعية إىل أ لذلك، فإن . النظرة التقليدية للسباقات على أ
  اختالفاتليل فعل العدو يوضح أن هناك حتإىل ذلك، فإن  باإلضافة .العدو تعترب اليوم مسابقات تقنية سباقات

  ).1996، ني،فونشتسيجريف(ستوى امل متوسطياليوم والعدائني  عدائنيكبرية يف األسلوب بني أفضل 

 :األولىالسباقات واألرقام القياسية 

تثبت مصنوعات فنيه  هناك. يف األدب اخلاص بكل الناس تقريبا سباق املسافات القصرية كان يتم وصفه       
و كورينث  يف أوليمبيا و دلفي احلفرياتباألهتمامل أن  ديرجلا. ة تضمنت العدومياألوليمبية القد أن دورة اللعاب
 وهي املشكلة –بداية سباق مناسبة  كشفت عن أدوات مدروسة جيدا لتحقيق أللعاب القدمة قد ومدن األخرى

ا دلفي للبداية إستادمكعب يف 20هناك  على سبيل املثال،. األصعب يف العدو يف كل . موضوعة يف مكا
فيما يسمى  هناك مقبس موضوع األخاديدوجبانب هذه  حيث يضع العدائني أقدامهم، أخدودان مكعب هناك

 عند. يف السباق املشاركني ةإىل عام هناك خيط يبدأ من كل ذراع. موضوعتان عمود وذراع يهاسبليكس وه
دوهرتى، (ويطلق العدائني  مع بعضها األذرعيف السباق ميكنه رفع  ملشرتكجذب كل اخليوط مرة واحدة، فإن ا

2007(  
إجنلرتا خالل القرن  والذي كان سائدا يف االحرتايفالسباق  إن سباقات العدو احلديثة هلا جذورها يف        

موضة  يف شكل متعددة موجودة يف وقت واحد يف البداية، كان هناك طرق بداية2007).دوهرتى،(التاسع عشر 
اية ا خمتلطة نوعا ما حىت أنه يف   حيث كان املتنافسني غالبا ما)البداية  املطاف كانت املضايقات اليت شهد

يف بعض األحيان أكثر من  بدء السباق ما كان يؤدى إىل تأخري متعددة يتخابثوا باللجوء إىل حيل حياولوا أن
أول من  تشارلز شرييل هو األمريكيكان  ،1887عام  يف. سدسملالنهاية إىل فكرة استخدام ا أدت يف( ساعة 

ا  تسجيلها يف أصعب الظروف، وكان يوجد كانت أوقات السباقات فيما مضى يتم .استخدم احنناءة البداية
ا، مثلحلا  وفقا. الثانية اسأمخ الحق األنصاف واألرباع مث يف وقت :د األدىن من األجزاء وأغر
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 ياردة يظل خاضعا 100للـ  ثواين 10 كان السؤال عن من هو أول من كسر حاجز الـ،) 2006(ينلكويرسيتا
ثانية عندما كان يف  9 4/5جون أوين الذي نسب له تسجيل  األمريكيالبعض يدعم . املؤرخني للنقاش بني

ن يف واشنطن يوم التاسعة والعشرين من عمره يف بطولة إحتاد ألعاب القوى للهواة واليت أقيمت يف جزيرة أنالوستا
قبوله من إحتاد  مت تسجيله بواسطة ثالث ساعات لليد قد مت الذي الزمينهذا التوقيت . 1890أكتوبر عام  11

 4/5يل إىل صحة الرقم الغري مصدق عليه ميالبعض األخر . يات املتحدةالللو  رمسيألعاب القوى للهواة كتسجيل 
سبتمرب عام  9خر هو فيكتور تشيفرشنت يف لقاء بسانت لويس يوم إحرازه بواسطة األمريكي األ مت ثانية والذي 9

 األيرلندي،أحرز  1885فرباير عام  7وأشار كويرسيتاىن أنه قبل ذلك بثالث سنوات يف ملبورن بتاريخ . 1888
 متمرت  100فرعى للـ  زإجنا 0.10أول . ثانية ولكن مشكوك يف مصداقيتها9 5/3توماس مالون رقم أسرع هو  

  1968  يونيو عام 02مسيث يف سكرامنتو يوم  ريكني جيم هاينس وروىن رأيمازه بواسطة االإحر 
 ).1987ميجيد،(

 : تطوير أساليب بداية السباق
من أسلوب مكان وضع القدم يف ثقوب البداية، كل    تطويرمتالعشرين  طبقا لدوهريتى، يف العقد األول من القرن

- 1928كعبات البداية يف عام م استخدام مت.االستعدادوالتحميل الشديد على األصابع ومكان فعال لوضع 
ا أكثر  1929  تطوير البداية املعروفة مت، 1930يف بدايات ) 2003، وآخرونبارى (لتسهيل بداية موثوق 

.  كانوا بقرب بعضهما البعضنيأن القدم ” بداية قصرية التوزيع ” باسم ة أيضاواملعروف “بداية الكنغر” باسم
أن هذا املوضع كان أسرع من أي موضع األخر بسبب خلو املكعبات من العقبات، )1934(أثبت ديكينسون 

، اما اليوم ).2007دوهريتى، ( ستخداماالوقبل اخلمسينيات، كانت هذه من أكثر طرق بدايات السباق شائعة 
 : ستخداماال هلا صلة خبط البداية يف اليتفهناك ثالثة مواضع أساسية للمربعات 

سم بني  28سم ، ومسافة  40.5قرب املكعب األمامي من خط البداية (بداية قصرية التوزيع  .4
 )املكعبات

يقضى وقت  الالعبء املكعب من العقبات ولكن تنتج سرعة منخفضة، أن التسمح بسرعة اخل :الخصائص
 .قليل للغاية يف إنتاج القوة

سم بني 40.5سم، ومسافة  53.5قرب املكعب األمامي من خط البداية (بداية متوسطة التوزيع  .5
 )املكعبات

 .القوة على املكعبات ستخدامالمتد ملللوقت ا العب أن يبدأ بسرعة عالية نظرا تسمح: الخصائص
 )سم بني املكعبات 66سم، ومسافة  53.5من خط البداية قرب املكعب األمامي (بداية طويلة التوزيع  .6
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ا تسمح بالقدر األكرب من استعمال القوة، فإن هذه البداية تتطلب قوة ضخمة و :الخصائص  بالرغم من أ
  . عظم الالعبنيمل فهي ليست مالئمة بالتايل

ا عمو  اليت هيتوسطة امل فإن البداية، )1989امبيتا وآخرون جل (طبقا    ما كوضع بدايةينصح 
 : تطور أساليب نهاية السباق

اية السباق بدأت مبكرا فإن التجريب يف، ) 2007(لدوهريتى  طبقا قبل عام . ثاحلدييف العدو  أساليب 
تتكون من دفع اجلسد لألمام مع مد الصدر  واليت، “االندفاعاية ”باخرتاع،قام الربيطاىن آرثر دايف  1900
دايف وطورها إىل  برىن ويفرز أن حيسن من طريقة األمريكيوقد حاول . أسفل وللخلف بعيدا والذراعني للخارج
بإلقاء جانب من  اإجنازههذه الطريقة يتم  ورفع يد واحدة عاليا لاحلباجلسم على   .“الكتفنيرفع ” طريقة

ن الشريط يقطع عليها ولك اإلبقاء متاالندفاع الضغط األمامي يف طريقة . واليد األخرى معقودة خلف اجلسد
عدنا  وإذا. سم من النهاية طاملا أن جانب اجلسم ميكنه أن يقرتب من الشريط أكثر من الصدر 21بعنف قبل 

ياردة من  20 حوايلعلى بعد . عند النهاية “القذف” بتجربة  مورتون. و. ،فقد قام ج 1904إىل عام 
يف حالة النهاية القريبة، فإنه على بعد . األخري، مث سحب نفسه كلية للمجهود  طويال  الشريط أخذ نفسا

بصدره من الناحية اليسرى،   نفسه على القدم اليمىن، ضاربا الشريط أقدام من الشريط قام بقذف 8حوايل 
بادوك  تشاريل األمريكيخالل العشرينات، قام . على نفسه من السقوط بواسطة قدمه اليسرى حمافظا

  يف النهاية الكاملة للقفزة  متباعد وناجح باستخدام
  :جوانب الفسيولوجية والعصبية العضلية للعدولبعض ا .

هو نظام ) ثانية 15أو اليت تصل إىل مدة (مرت أو أقل  100سباق الـ  حاالتللطاقة يف  األساسيإن النظام 
 40إىل  15أو من (مرت  100ويف األحوال األكثر من الـ . كرياتن الفوسفات  –أدوناسني الفوسفات ثالثي
يلعب . كتيكال محض ال+ كرياتن الفوسفات   – الثالثيهو نظام األدوناسني  األساسي، فإن النظام )ثانية

، وآخرونجامبيتا ( شفاءعامال لالستالعدو، غري أنه  جزء ضئيل يف أداء سباق التنفسيأو النظام  األكسجني
فوسفات : األيتمرت فإن متطلبات النسبة املئوية لنظام الطاقة تقدر  200على سبيل املثال، يف حالة الـ )1989

اعتبارها  على الرغم من أن سباقات العدو يتم 1997.( روبينسون، (%10 تنفسي،% 60،لبينيك % 30
 األوليمبينيالعدائني . البدنية األخرى القدرات من من أيأكثر  حمددة وراثيا   مسابقات تقنية، فإن السرعة
أكثر من الشخص ) االنقباضاأللياف سريعة  تسمى أيضا( من األلياف الثاينلديهم قدر أكرب من النوع 

أ، 2من األلياف إىل ألياف  الثاينميكن تصنيف النوع . يف العضالت الدافعة يف الساق% 60بزيادة  العادي
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إن تركيب أي عضلة معينة  . السرعة القصوى والتعب بسرعةنيب، وهم منتج2سد، وألياف يتيك مؤكالجايكو 
 هيتلك . وى على ألياف موصلةتحتتمن ألياف سريعة وبطيئة ولكن  الكل عضلة لديها ك .ليس حامسا

يئتها لتعمل ببطء، فإن األ. األلياف اليت ميكن تدريبها لتقوم بدور حمدد لياف إذا كان جيب على العضلة 
ا  )االنقباضاأللياف بطيئة  ويسمى أيضا(إىل النوع األول  تتحول يئة العضلة لتعمل بسرعة فإ إذا كان جيب 

ا ستتطور لتحول إىل على كل حال، فإن  )2002بايش، (من األلياف  الثاينالنوع  ستتوىل هذا الدور، معىن أ
 إىل دعم األعصاب املناسبة أيضا جتا حت العضالتفقط لن ينتج سرعة، حيث أن  الثاينتفوق ألياف النوع 
املناسبة وينمى  ةاحلركيوظف النظام العصيب وحدات القوى  .وراثيا حتديدها مسة يتم أيضا هيللتصرف السريع، و 

ديد مقداره كحد أقصى يف تدريب سباق حت مت هذا النظام. العالية اليت حدث احلرقالتناسق املطلوب معدات 
   ).1989، وآخرونجامبيتا ( العدو

  :مصادر الطاقة خالل األداء قصير الوقت 
مرت وتأيت الطاقة هذه من السكريات وجزء 400مرت،200مرت ، 100إن هذا األداء تشمل املسافات القصرية 

بسيط من الدهون وقد ال تذكر الربوتينات،والدورة املسيطرة يف هذه احلالة هي الدورة الالهوائية ،ونتيجة هلذا فإن 
-ATP(جيب أن يزود ال هوائيا بواسطة نظامي ثالثي أدينوزين الفوسفات و لبفوسفو كرياتني ) ATP(ظم مع

PC ( وحامض الالكتيك والفرتة اليت أثنائها يكون معدل إستهالك االكسجني منخفض عن املعدل الضروري
) ATP(فإن نظامي املطلوب ألداء السباق تسمى فرتة عجز األكسجني،وأثناء هذه الفرتة) ATP(ليزود ب

الالزم للسباق وهذا يعين أن فرتة عجز ) ATP(وحامض الالكتيك يعمالن من أجل تزويد اجلسم مبعظم 
األكسجني تكون خالل هذا النوع من األداء قصري تاوقت عالية الشدة ،ومن هنا نرى أن أكسدة اجللكوز 

دم وتستهلك مصادر اجلليكوجني وبزايادة الهوائيا يصاحبها بنفس املعدل زيادة نسبة حامض الالكتيك يف ال
مستوى حامض الالكتيك تقل القدرة األنقباضية للعضالت وتصل العضلة إىل اإلجهاد وعند وصول العضلة حلالة 
اإلجهاد إما أن ينهي األداء أو توصل شدته والتعود على هذا املستوى العايل من نسبة حامض الالكتيك يف الدم 

أي  %جمم  10أثناء سباقات العدو واملستوى العايل هو  %جمم 200الكتيك إىل ،وقد تصل نسبة حامض ال
  .ضعف  20تصل اىل 

ويعترب مستوى حامض الالكتيك يف الدم مؤثرا لنظام إنتاج الطاقة الذي يستخدمه يف السباق فإن كان املستوى 
إذا كان مستوى حامض الالكتيك مرتفعا فإن ذلك يعين أن النظام الذي أستخدم هو اجللكزة الالهوائية أما 

 منخفضا فإن ذلك يدل على سيادة إستخدام النظام اهلوائي
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  )78، صفحة 1998السكار، زاهر، و حسني، ( 

  :العدوأساليب 
ات العصبية وطول األطراف هم أكثر العوامل أمهية ألخذ يف تحفز ، فإن القوة العضلية واملللعدائني ةبالنسب 

  .اخلطوة وترددها طول: هذه العوامل تؤثر على العنصرين األساسني الذين حيددان سرعة العدو ومها. االعتبار
طول اخلطوة بدوره . مع األرض التالمسيبذهلا العداء خالل فرتة  اليتطول اخلطوة حمكوم بالقوة : طول اخلطوة

 عندما خيطو العدائني خطوة مفرطة يف الطول أو يضع القدم اهلابطة. تأثري على زاوية القوة على األرض له
م خيلقون قوى كبح تقوم بإبطائهم لألمام بعيدا جدا من املفيد  الرغم من أنه مبدئيا على. عن مركز كتلتهم، فإ

م، ولكن  للعدائنيبالنسبة  م أن يف  اإلفراطأن حياولوا إطالة خطو طول اخلطوة قد يسبب يف الواقع خطو
. إن الطريقة املثالية لتحسن طول اخلطوة ليست بتغيري األسلوب ولكن بتحسن القدرة على إنتاج قوة. تقصر

 الزيادات الطبيعية يف طول اخلطوة حدث عندما يتم تطبيق قوة أكرب على األرض بفضل التحسينات يف تردد
  .اخلطوة
، )العضالت حتفز احلرققدرة األعصاب على ( املركزيالعصيب  زاجلهااخلطوة يعتمد على عمل  داخلطوة تردتردد 

يستطيع  اليتكلما كثرت ألياف القدم عند العداء، كلما زاد تردد اخلطوة . ونوعية األلياف العضلية وطول األطراف
 وعلى. ألطراف األطول هلا تردد أقلا. برتدد أكرب ةاحلركتستطيع  اليت هياألطراف األقصر . أو تستطيع إحرازها

عادة خبطوة قوية للغاية وأسرع بالنسبة متوسط العدو يف السباقات   هذا، فإن العدائني قصار القامة جيرون
السرعة والتحمل  منكال يف سباقات العدو األطول، حيث أن   معظم العدائني طوال القامة جيرون أسرع. القصرية
معىن (مثيل هلا لكل فرد وتعمل بطريقة آلية ال إن النسبة بني تردد اخلطوة وطوهلا2000).كوه وتومازين،( الزمني

نتيجة النسبة املثلى  هيالسرعة القصوى للعدو  )أنه كلما زاد الرتدد ، كلما قصر طول اخلطوة، والعكس بالعكس
 أيضا هيو  مركزيعصيب  امبنظ ، فإن العدو هو حركة دوريةاحليويةللمصطلحات  طبقا. اخلطوة وترددها بني طول

  ).2005كوه وتومازين، ( اخلارجي احلركيتظهر نفسها من خالل النظام 
  تكنيك خطوة سباق العدو

يف النظرية التقليدية للتدريب واملمارسة، فإن الرتكيز يكون  احلديث :للخطوة مقابل األسلوب تقليديالتكنيك ال
والركبة  الفخذيف هذه الطريقة، يكون اجلسم مندفع لألمام مد . خلف مركز كتلة اجلسم الساقنيعلى مرحلة دفع 
ذا تكون السرعة حمدودة يف األساس بقوة العضلة الباسطة ل. ومفاصل الكاحل ومع ذلك، . الفخذين عضالتو

الوظيفية التشرحيية، واليت تظهر  توالتحليالهذا املنهج أنه يتجاهل نتائج األسلوب )1996(فقد محل فونشنت 
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يف احلقيقية أكثر أمهية يف إنتاج السرعة القصوى أكثر من  هيمركز الكتلة  مأمااليت حدث  “مرحلة الكبح” أن
الذين جيرون بالسرعة  احلقيقية أن العدائني األعلى مستوى اليوم يف. مرحلة اخلطوة اليت حدث خلف مركز الكتلة

ذات أمهية خاصة يف  االختالفات. عن النظرية التقليدية للخطوةال أسلوبا خيتلف قلييظهرون  القصوى عادة ما
ميكن وصفه   احلديثأسلوب العدو  فإن,)1994(لتيدو وومان  طبقا. سباق العدو مرحلة السرعة القصوى يف

   :كاأليت
  طويل للغاية” وهو يعدو وكأنه بالالعيكون وضع جسم العداء عمودي، ويبدو“. 
   يتبعها ضربة نشطة أو حركة مخش القدم على مضمار السباق ركبة عالية نسبياحركة. 
 تكون  الفخذينمفاصل الكاحل وخاصة  فأنومع ذلك، . الركبة  يبدو كما لو أنه هناك مدد بسيط يف

كارل لويس ولينفورد كريسىت وإرينا بريفالوفا   ةجيدا بواسطتوضيحه  مت هذا األسلوب الذي. ممتدة بأكملها
تتميز حركة الساق بتأثري ” :يليويصفه كما  “رافعة العدو) “1987(لورنس جريفيتث جوينر، يسميه ديك وف

هي حركة خفيفة وسريعة مرتبطة حبركة أكثر سرعة ونشاط وخفة من حيث اخلمش والقذف للقدم . واثب/رافع
ميل خفيف لألمام وتثبيت  إىل الوقفة املنتصبة للغاية مع باإلضافةهذا  ) .40صفحة ( “السباق على مضمار

التالية  املعايري) 2002(جسد على وشك اهلبوط، حيدد فاير  تحتتللقدم أو لقدم تتحرك للخلف  عملي
 :ألسلوب الفعال

   كعب القدم جمرد أن ترتك القدم األرض  اعلياسرتداد. 
 مركز الكتلة أسفلكان من النقطة املوجودة مبقدر اال قدم ارتكاز تلمس األرض قريبا. 
  فوق الركبة االرتكازجيب على كاحل القدم املتأرجحة لألمام أن تعرب قدم. 
 م سيصلوا إىل وضع انيائلمل انيالذراع ، الفخذيب يف جل عند املرفق يتأرجحان للخلف كما لو أ

 .دون عبور خط املنتصف اجلذعويتأرجحان لألمام موضع الذقن يف خط منتصف 
  قبل موضع هبوط القدم ماما) الفك و الوجه أعلى الرقبة واسرتخاء اليدين و األكتاف و . 
  إصبع القدم ( مفصل كاحل ظهريا ينثين( 
 على خط النهايةنيمركزت يهرأس منتصبة وعين . 
 حقيقة أن قوى رد االرتكاز أمهية مرحلة  انبيةاحلركة اجلللغاية من  عدو فوق خط مستقيم مع قدر ضئيل

إىل أن هذه القوى تستطيع أن تعمل وتؤثر على القوة األفقية  توحيمن العدو  بالالعفعل األرض هي اليت ميكن 
ذا تكون جودة . االرتكازفقط عندما تكون القدم على األرض خالل مرحلة  باألرض أو مرحلة  االتصالو
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 مرحليتمع النسبة املثلى بني  كانماإلمرحلة االرتكاز قصرية بقدر   جيب أن تكون. حامسة بالنسبة للعدو االرتكاز
بواسطة وياند وآخرون  أيضاأمهية مرحلة االرتكاز  توضيح مت ولقد)2005كوه وتومازين، (الكبح والدفع 

الذي يستنتج أن العدائني يصلون إىل ذروة أعلى من السرعات ليس بواسطة إعادة وضع أطرافهم ,) 2000(
 ) 2002 ،يجاكالسك(أكرب على األرض  بسرعة أكرب يف اهلواء ولكن بواسطة تطبيق قوى

طاملا أن من وجهة النظر الشخصية األرض . الفعالة بقوى سلبية صغرية وقوى إجيابية كبرية االرتكازتتميز مرحلة 
جيعل  الالعبتتحرك للخلف بينما اجلسم يتحرك لألمام، فإن القوى السلبية ميكن أن تكون صغرية فقط إذا جح 

املثلى للقدم هلا  احلركة,) 1996(لفونشنت  طبقا. األرض مع سرعة واالجتاهيف السرعة  نواماالساق والقدم يتز 
. احلوض القدم للغاية بوضع اجلسم الذي يعتمد على وضع واستقرار واجتاهيرتبط تقوس  .“الفاصوليا” تقوس مثل
أن هناك  سرعة يكون معاقابأقصى  للخلف أو هناك احنناء زائد للغاية لألمام، فإن العدو مائال احلوضإذا كان 

  : أن بالالعلألمام، جيب على  االحنناءمن  يف القوى السلبية، وبدا زيادة
  عموديا احلوضيرتك . 
 ظهرية عضالتو  على بطن مشدودة جيدا حيافظ جيرى منتصبا 
 ضربة نشطة أو حركة مخش القدم ومفصل الركبة مع فخذيتحرك من ال  

  :االستشفاء مرحلة
لدايسون  أعلى وطبقا يف التأرجح املتسارع لألمام مث فخذأصابع القدم األرض، يبدأ الجمرد أن ترتك 

ذا تزيد السرعة اليت تبعد  األماميةتزيد القوى ” احلركةفهذه  )111،صفحة1986( املبذولة بواسطة األرض، و
قيمة اليت يضعها ميكن أن يكون مصدر ال افهذ ,)2007(لدوهرتى  طبقا “.االرتكازعن قدم  اجلاذبيةمركز 

قبل الوقت الذي . أعلى والقدم تصل لألمام فخذالقدم لألمام وبسرعة وبقوة مع ال حتريكبعض املدربني بشأن 
   .مركز الكتلة فوق القدم  يكون اجلسد قد حرك لألمام حبيث يكون تصل فيه القدم إىل األرض،

  :مراحل السباق

  1989):  جامبيتا وآخرون،(إىل أربع مراحل  تقليدي يتم تقسيم سباقات العدو على حنو 
 وهو الزمن بني إطاق املسدس وبداية رد الفعل العضلى له :زمن رد الفعل. 
  معدل تزايد السرعة من مكان البداية إىل بلوغ السرعة القصوى :السرعة المتزايدة. 
 تتكون من التكرار السريع أفعال وردود أفعال األعصاب الفسيولوجية هيو  :مرحلة السرعة القصوى. 
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  العضالت  إماوهو جزء من سباق العدو عندما تنهك  :)سرعة التحمل(مرحلة السرعة المتناقصة
 مبصطلح) 1987(إىل ذلك، فقد صنف ديك  باإلضافة .األيضى الذي يؤدى لتباطؤ العداء اإلرهاقالعصبية أو 

مرحلة استئناف السرعة املتزايدة . مرت 100مرت من  60إىل  30للجزء اخلاص بـ  “ة املتزايدةاستئناف السرع”
كوه وآخرون، ( االنطالق للسرعة القصوى وتتميز بطول خطوة ثابت وأزمنة اتصال أقصر من مراحل االنتقالمثل 

2006.(  
له أكرب األثر على نتائج السباق  مؤثرتعترب القدرة على تزايد السرعة عامل  : أهمية مرحلة السرعة المتزايدة

يستطيع العدائني العدو فقط بالسرعات اليت وصلوا إليها، أو بتعبري األخر أكثر صراحة، السرعة ).1999شنت،(
التمييز بني السرعة  النخبة ، فإن لعدائيبالنسبة . نتيجة املرحلة السابقة من السرعة املتزايدة دائما هيالقصوى 

مهم بوجه ) مرت 60إىل  30من (واستئناف السرعة املتزايدة ) تأتى بعد البداية مباشرة اليت(ية املتزايدة األول
على سبيل املثال، .مرت 100عامل حاسم ألداء يف الـ  هيدراسات متنوعة أن هذه املرحلة  حتخاص، وقد أوض

مستوى،  على أعلى نيمؤهل عدائنيأنه بدون جمموعة متجانسة من )1992(بارتونيتز وجوليش  كال منأوضح  
ا   النسبية للسباق اليت قام التحليالت أظهرت. ما يتميز مرحلة استئناف السرعة املتزايدة فإن تفوق األسرع غالبا

يف األساس  األملانيتم التمييز بينهم وبني العدائني  اإلطالقأن أعلى العدائني على )1996(فونشنت وليمان 
بالرغم من . ة األفضل والفرتة الزمنية األعلى واألطول اليت تتميز بالسرعة القصوىبواسطة استئناف السرعة املتزايد

م املتزايدة   األملان عدائنيأن أداء السرعة املتزايدة بالنسبة لل  60 حىتكان فوق املتوسط،، فإن أداء استئناف سرعا
يثبت العدائني العامني ,)2001(ميشيل  طبقا .مرت كان دون املتوسط 100 حىتمرت وأداءهم للسرعة القصوى 

 التحمل املتطورة بشكل جيد تلعب دورا  بعد “مثل الصاروخ” مع سرعة متزايدة االستئنافتفوقهم يف مرحلة 
يف سباقات العدو، فإن نقصها ميكن تعويضه باستئناف قوى  مهما بالرغم من أن سرعة. مرت 15إىل  10أول 

خالل مرحلة السرعة  الفينفإن النموذج ,)2000(لفاير  طبقا. ن البدايةيف املرحلة الثانية م للسرعة املتزايدة
  :اليتالبداية، جيب أن تتميز با املتزايدة، متضمنة

 ميل جيد لألمام من أعلى  يتم التزايد يف السرعة بواسطة التحرك أو الدفع بالقدم املتحركة واليت تتطلب
الكتلة، فإن   التزايد يف السرعة، حبيث أنه لومترسم رة معمتناسب مباش الالعبالذي يظهره  قدر امليل(األرض 

 خط من قدم الساق املتحركة عرب مركز عرب مفصل الكتف والرأس وجيب أن يكون هذا اخلط جيب أن متد أيضا
 )من األرض درجة تقريبا 54عند زاوية 
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  أن تسقط خلف مركز  حىتاجلسم وميكن  حتتالقدم احرة تتحرك منخفضة وبسرعة لوضع القدم أسفل
 الالعببدون السرعة املتزايدة املناسبة سيتعثر (يف أن يزيد سرعته  الالعبالكتلة وذلك يعتمد على مدى سرعة 

 )بسبب ميله أو ميلها الشديد لألمام
 بط سريعا من املكعبات ليجعل منخفضا ونابعا استشفاء كعب القدم املتحركة سيكون لتتحرك  القدم 

 الذايتخطى القصور مرة األخرى وتت
  جيب أن يرتفع أعلى جمرد  الالعبإىل جانب أن اخلطوة بعد اخلطوة تقلل من سرعتها املتزايدة، فإن كعب

  أن حيقق أو حقق يف اخلطوة الطبيعية للعدو
  املتزايدة تشبه حركتها خالل مرحلة خطوة العدو  حركة الذراع خالل مرحلة السرعة  
  مرحلة خطوة  الفينالسرعة املتزايدة إىل اخلطوة الطبيعية، فإن النموذج من مرحلة  الالعبعندما يتحرك

 . )املنتصب العدو(العدو تطبق 
  مرحلة النهاية

لسباق قريب، فإن  الالعبوقتها يف النهاية ميكن أن تؤدى إىل خسارة  بتسحتما أن األندفاعة الضعيفة اليت  
اية مناسب لتحقيق املميزات التالية السعييقرتح أن يتم )2002(فاير    :أسلوب 
  على وضع جيد للعدو وأداء خطوة مستقرة خالل خط النهاية الالعبحيافظ.  
   على نفس خطوة العدو خالل منتصف السباق الالعبحيافظ.  
   على انثناء خلفي جيد للكاحل احملافظةيتم.  
  مركز الكتلة حتتيتم نقل هبوط القدم للخلف.  
   ا سريعة بالرغم من طوهلا الالعبحيافظ   .على أن تكون خطوته أو خطو
  للذراعنيالنشيطة  احلركةيتم استمرار.  
   جيب أن حيدث (ميل على الشريط  حىتإىل خط النهاية، يندفع أو تندفع لألمام  الالعبعندما يصل

  ) خالل خط النهاية األخريةة خطوته الالعبأو  الالعبذلك جمرد أن يأخذ أو تأخذ 
  للميل انوذجمنهناك: 

 .للسقوطأمامية  للخلف خلق حركة نيمرفوع الذراعني وكالعلى خط النهاية مع خفض الرأس  الالعبخيطو  )أ 
هذا ( اجلذعالذراع األمامي املتحرك خالل اخلط وحيرك الذراع املقابل خلفه وحوله لتدير  الالعبحيرك ) ب

 )على زيادة سرعته لألمام الالعبم بسرعة، ويساعد األسلوب يدير الكتف لألما
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 :التدريب
تدريب القوة يلعب . اليوم ميكن تقبل أن يتحسن أداء العدو بشكل كبري بالتدريب مثل يف التحمل أو أداء القوة

تدريب . عدائنييف هذه العملية كما أن تدريب القوة املتخصص على وجه اخلصوص مهم بالنسبة لل أساسيا دورا
جيب أن ) الداخلية خاصة من حيث تناسق العضالت(القصوى  من القوة مع التطبيقات املتكررة للقوة صى قدرأق

التالية، جيب أن تكون األولوية لطرق تطبيق القوة  االنتقاليف مرحلة . اخلاص لسرعة القوة  يسبق يف البداية التطور
هذه الطرق ميكن تكملتها على وجه اخلصوص بواسطة التنويعات املؤثرة يف التدريب الذي حيسن من . املتحركة

القوية  فإن التمددات,)1997(لديليكلوز  طبقا).1999شنت، (النظام العصيب إنتاج حركات سريعة وقوية 
وعلى كل حال، .  الرئيسني لكتلة اجلسمنياليت تتبع حركة البداية مباشرة هم املعجل والكاحلمفاصل لورك والركبة 

األهم يف إنتاج احد األقصى من  ماإلسهاثلوا ميفإن أوتار الركبة وعضلة املقربة الكبرية والعضلة األلوية الكربى 
البعض يهدف إىل التضخم . ذه العضالتمن ه ةالناجتيتم اقرتاح طرق خمتلفة من التدريب لتحسن القوة . السرعة

تضخم عام يف النمو ونشاط (هذا يتضمن . يف النمو والبعض األخر يهدف إىل تأقلم خاص للنظام العصيب
الطاقة املستهلكة خالل  )مارين خاصة بالعدو(اخلاصة  احلركةوتدريب قوة ) سرعة القوة(والسرعة اخلاصة ) عصيب

أقل عندما تكون القوى العضلية الناشئة مطبقة إىل أقصى حد يف قوى أفقية  مرحلة اتصال القدم باألرض تكون 
 احلركاتللتحكم يف  اإلطالقطاقة على  استخدامطاقة ضئيلة أو بدون  باستخدامكبرية فيما بني األرض والقدم 

ذا فإنه منع . الغري ضرورية أو عدم توازن القوى العضلية مثل (باجلسم  ةهرياجلو الغري ضرورية للمناطق  احلركاتو
تدريب املقاومة الذي يقلل من  استخدامولتقليل عدم توازن القوة العضلية، يتم ) على سبيل املثال احلوض
 هيالطريقة ثانية لزيادة سرعة العدو .مها معاالالعدو إىل أقصى حد أو ك الطاقة وحيسن سرعة أو كفاءة كاستهال

القوة  كال منوظيفة   هيالطاقة  أن. ة عن التزويد بالقوة ضد األرضسن القدرة على إنتاج قوة العضالت املسئولحت
ميكن لتدريب . جيب أن حيسن من قدرته إنتاج الطاقة الالعببة ال، فإن زيادة ص)بة والسرعةالأو الص(والسرعة 

مارين أن التكيف مع تدريب املقاومة أظهر أنه خاص بالت نظرا. بةالطريقة مؤثرة لتحسن الص املقاومة أن يكون
بازيفيش، ( تقليدياملستخدمة، فإن أسلوب العدو املقلد قد يصبح أكثر فائدة من مارين تدريب املقاومة ال

 يبعضهم نيبة والطاقة والسرعة مرتبطالأن الص االعتباريف   عند تطوير خطط التدريب، جيب األخذ).2000
م ما أن التدريب الشاق للمقاومة ينتج عنه التحول من . نتاج نفس األنظمة الوظيفية مجيعا بشكل متأصل أ

بني عناصر التدريب  املثايلأ، جيب على املدرب أن يسعى إىل التوازن  الثاينب إىل ألياف النوع  الثاينألياف النوع 
ل فرد، والذي يعتمد على بة لكاللتحقيق ذلك، فإن طلبات التدريب اخلاص للص. اخلاصة وغري اخلاصة بالعدو
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أوضح ).1997ديليكلوز، ( االعتبارالقدرة على األداء لكل مرحلة خاصة من السباق، جيب أن يتم أخذها يف 
وينمى القدرة على تطويع العضالت  تحفزبة للعدو جيب أن يالأن اهلدف األول من تدريب الص)1996( دونايت

من وجهة النظر هذه، فإن جلسات تدريب الوزن الطويلة و . ضخمة عضالت لبناءالعصبية أكثر من أن يكون 
كما أن التمارين . تكون خطأ، حيث جيب أن يكون الرتكيز على مارين أسرع تستخدم وزن اجلسم فقط كمقاومة

أساس  ببناءهذه التمارين مفيدة يف . الفعلية للعدو احلركاتالتقليدية املستخدمة يف تدريب القوة عاقته قليلة ب
. السريع االنقباضعضلية ولكنها ا تطور القدرة على تطويع احد األقصى املمكن من عدد ألياف عضلة للقوة ال

ذا فإن لتحسن طول أو  أيضا تكرار حركات العدو واليت ميكن تعديلها من التمارين اخلاصة املرتابطة األكثر قربا و
يف  التدريب على القدرة على زيادة السرعة ).2005جاردينر، (التدريب  برامجتضاف إىل  تردد اخلطوة، جيب أن

أن )2000(مسافة سرعتهم، أوضح ليتزيلرت  البياينفحص قدرات العدائني العامني الذي اعتمد على تقييم الرسم 
ومسك شتاين . تطوير قوة العدو جيب أن تركز على وجه اخلصوص على حسن البداية واستئناف السرعة املتزايدة

ضالت ذات الصلة جيب أن تكون مكثفة أقصى حد للوصول املثل قدرة على زيادة بأن جمموعات الع)1999(
على قدر  اخلاصة والذي جيب أن يعتمد الذي جيب تطويره هو مستوى قوة السرعة ماحلاسالعامل املؤثر . السرعة

صرية مثل القفزات الق. بوجه خاص إن القفزات األفقية هلا تأثري مفيد. من احد األقصى من القوة جدا عايل
، أو القفزة الثالثية أو اخلماسية هلم نفس تأثري القفزات الطويلة، نيالكاحل، والقفزة بقدم أو قدمن منفردت  قفزة

وة على ذلك، فمن املهم أن مسافات تزايد الع. مرت أو قفزات املقاومة 80وعلى سبيل املثال الوثب البعيد لـ 
هذا يعىن أن مسافات مثل . القصوى اليت ميكن الوصول إليها السرعة يف التدريب جيب أن تكون مثل السرعة

املسافات ما  مرت ميكن أن تكون كافية لتدريب الناشئني ، ولكن على مستوى النخبة جيب أن تكون 20حوايل 
، واليت يئهواالكتيك الال هود يتم تزويدها بواسطة نظام الأن الطاقة املطلوبة هلذا ا نظرا. مرت 60و 45بني 

دقيقة (يبقى منخفضا تمد كفاءته بشكل كبري على طول فرتات الراحة، فإن عدد وتسلسل التكرار جيب أنتع
. حركة التنافس مثايلفاظ على أساس حلأن تسمح با جيب على املقاومة أيضا )مرت عدو 10 واحدة للراحة لكل

  :كمثال  استخدامهاميكن أن يتم  التايلويات التدريب اخلاص تحم
  هذا يعتمد على مستوى أداء (مرت  60 حىتظروف طبيعية  حتت وقفة البدء أو الحنناءاالعدو بعد

 ).الالعب
   مدفوعا  منحدرا أو(ظروف ميسرة  حتتبدايات.( 
   سحب املقاومة اجتاهضد  وأ صاعدا(ظروف أكثر صعوبة  حتتبدايات(. 
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  الدوران يف امليدان عدة مرات. 
 دفع عربات نقل، صناديق، وغريها . 

  :حد األقصى للسرعة الدوريةلتدريب ا
يف أداء العدو كما  األساسيعن القدرة على زيادة السرعة، فإن احد األقصى للسرعة الدورية هو العامل  بعيدا
  ).1999شتاين، ( عدائنيلل الرئيسي االختياراحد األقصى للسرعة يعترب معيار  زإجناأن 

على  الالعبالتكرار، مع تركيز  طريقة هيالطريقة الرئيسية للتدريب أو لتحسن احد األقصى للسرعة الدورية  
فإن  )1999(لشتاين  طبقا. املتزايدة وفرتات الراحة الكاملة والسرعة العالية ومستويات السرعة داجلي األسلوب
أن تكون  أماميل قصرية والتزويد بالطاقة اليت حتد األقصى للسرعة الدورية يتطلب أعلى قوة وفرتات حلتدريب ا

إىل فرتات راحة طويلة ضمن  باإلضافة  كتيك،لال كتيك أو طاقة منتجة قليا لال ال طاقة هوائية غري منتجة محض
هناك متطلبات إضافية مثل حسن التناسق ما بني . العصبية عضالتجلسات التدريب وإعداد جيد لل

جيب أن يبدأ التدريب فقط عند القوى القصوى أو فوق . احلركةودة العالية أسلوب وإيقاع جلالعضالت وا
  .يدةجلا احلركة قيق التحكم يفحتالقصوى عند 

لتحسن احد األقصى للسرعة  استخدامها العام والعدو ميكن أيضا دوريوالغري  الدوريارين القفز والوثب مت
ة حركة املنافسة طاملا أن األساس الدورية، بشرط أن تكون هذه التمارين  ميكن . م بهايتم األهتم يالتنسيقمشا

  :التنافس على أساس حركة احلركةالتمارين اخلاصة التالية املصممة للعدو لتعليم أسلوب وتكرار  استخدام
 ارين التناسق أو توزيع األعصاب من املسمى بـالـمت CBA  على سبيل املثال جرى (اخلاص بالعدو

، وجرى الوثب مع أسفل اجلسم نيمتالمسبكعبني  ير جلالكاحل على نقطة، وجرى القدم السريعة على نقطة وا
 .)أو القفز
   باحد األقصى للسرعة  اجلريمرت من  10-30سباقات احد األقصى للسرعة فوق (سباقات الطريان

 .)املتزايدة
  مشى عدة مراتالدوران يف امل. 
  النهاية للسرعة القصوى يف الالعب بسرعة متزايدة بوصول اجلري. 
  ميكن . ة يكمن يف مفهوم السرعة املفرطةمافإن سر السرعة الت,)2001(لكانينجهامل  طبقاي ر جلتناسق ا

 اجلريبسرعة يف التمرين، ولكنهم ا جيب عليهم فقط جمرد  اجلريلالعبني فقط أن حيسنوا سرعتهم إذا ميكنوا من 
جيب أن يهدفوا أن يصلوا لسرعة  .شخصيا ايلحلا القياسيمن رقمهم  أسرع ىتحبسرعة، ولكنهم جيب أن جيروا 
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يار األسلوب، واليت . خالل ظروف ميسرة الطبيعيأعلى من % 10أكثر من  أي شئ أكرب من ذلك يؤدى إىل ا
السرعة فوق القصوى . اإلصاباتبدورها تعلم مط خاطئ وغري فعال للعدو وتقلل من طول اخلطوة وتزيد فرص 

 : يتم إحرازها بواسطة ميكن أن
  العدو أسفل تال منحدرة باعتدال . 
 أجهزة كأنابيب جراحية أو بكرة العدو الداعم للجذب.  
  وتورمبعلى دواسات تتحرك  اجلري . 

، نينظام السرعة واليت تتكون من أدات هييتميز باملقاومة  ولكن أيضا هناك وسيلة األخرى لتجهيز عدو ميسر
العدو صعودا  تحفزي ميزة هذا النظام أنه. تعديل متقدم يوفر وسيلة تنظم قدر التيسري أو املقاومةحبل وبكرة مع 

إىل  باإلضافة. جودة العدو أساسيعلى سطح مضمار سباق سريع والذي يعترب  هاستخدامولكن ميكن  وهبوطا
 ل تبديل السرعة املساعدة إىل قوةمن األداة يسمح للعداء الذي يتم جذبه أن حياو  التلقائي االتصالذلك، انقطاع 
ميل نظام العضالت حتإىل  االنتباهيف تدريب القوة فوق القصوى جيب  ).1996سيبيسنت، (غري مساعدة 

يف دائرة  أو ثالث مرات مرتنيحيدث أكثر من أن ال فإن تدريب كهذا جيب  النخبة، لعدائيبالنسبة . العصبية
 ولة قياسية فإن التحميل جيب أن يكون متغري منع نشوء الصورة النمطيةأقصى مح استخداممن  وأيضَا بدا. صغرية

  .املتحركة والذي ينتج عنها عائق السرعة
. ذر بشأن طرق التدريب اخلاصةحلبعض املدربني يتوخوا ا كان: جدال حول تدريب العدو المقاوم والمساعدلا

ق مقاومة إظهارها كنتيجة للتدريب بطر  مت البيوميكانيكية واليت، كانوا يهتموا باملكانية التغيريات االتحلايف معظم 
 احليويةبالتأكيد فعال، حيث أن كثري من الدراسات استعرضت التغيريات امليكانيكا  ماالهتماهذا . أو مساعدة
على سبيل املثال، فإن نتيجة إحدى الدراسات اليت تناقش ). 2004شيبارد، (هذه الظروف  حتتاليت حدث 

) اذبةجلمثل األنظمة ا(أساليب مساعدة معينة  باستخداملتدريب السرعة فوق القصوى  احليويةقب امليكانيكا العوا
 االرتكازإنقاص مرات  جتنبميكن  الهذه األنظمة  استخدامأظهرت أنه عند ,)2001(واليت قادها ليتزيلرت 

يستخدم  فإن العدو املساعد جيب أن,)2004(موشباهاىن وجوهلوفر وديكهوتو  طبقا.وتأثريات الكبح املتزايدة
    التناسق املوجود بني العضالت ويف .والقدرات الفنية العب كانياتاإلمعلى  بطريقة فردية جدا معتمدا

افظة على السرعة املفرطة اليت حملجيب ا. شروط أساسية يف زيادة الفوائد من العدو املساعد الداخليةالعضالت 
خبطوة ذات تردد أعلى بدون تقصري  الالعبمن املهم أن جيرى . مرت 15-10يتم إحرازها مسافة أقصاها من 

  :هيوهناك أداة توجيه مفيدة . طول اخلطوة
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  ثانية يف أفضل األحوال أو أبطأ ا جيب أن يتم  11مرت يف 100الذين يعدون ) الرجال(العدائني
  .مرت 45إىل  40م أكثر من مساعد
  م  ثانية ميكن 11العدائني األسرع من أن )2001(اكتشف بارتونيتز  .مرت 60إىل  50 حىتمساعد

  :ت الكاحبة يف تريب العدو يغري األسلوب كما يلىالاملظ استخدام
  عند الركبة التواءحادة وتكون أكثر  من أسفل بزاوية االرتكازيتم مس قدم.  
  فصل الركبة وضوحاينخفض استهاك م .  
  وضوحا  من مفصل الركبة يكون أكثر االنطالق .  
  األحنناء األمامي للجذع يكون أكثر. 
  اتساع حركة الذراعني يكون أكرب تكون أكثر وضوحا فخذ الرجل املتأرجحة يكون أعلى و.  
    كالتايلتكون   الكاحبة املضالت استخدامما بعد  اثأرالتأرجح األمامي أدىن الرجل املتأرجحة:  
  ددامتمن أسفل بطريقة أكثر  االرتكازرجل  سمليتم .  
  االنطالقيوجد زيادة يف األستهاك و.  
   للجذع األمامية االحنناءةيوجد زيادة يف.  
   يزداد  العلويني للذراعني احلركةاتساع  
  وضوحاأدىن الرجل تكون أكثر  “الوصول” حركة .  

األسلوب الشائع لتدريب العدو  –جة املقاومة الز العربة الآثار ) 2003(حبث كل من لوكى ومرييف وسبينك 
 وقد وجدوا أن امحل األثقل عامة. املضمار  تزايد سرعة كينماتيكية العدو لالعبني يف على –املقاومة  باستخدام

ل يحمالتوقد توصلوا إىل أن  خفاألأكثر من التحميل  العاديةينتج عنه تعطيل كبري لكينماتيكية زيادة السرعة 
ل بعد من مابالك ما أن العدو املقاوم واملساعد مل يتم فهمه.تدريب برنامجيف  االستعمالأفضل يف  فخاأل

 ماما الناضجنيفقط مع الالعبني  استخدامهاعلم الرياضة، فإن طرق املقاومة جيب   وجهة نظر التدريب أو
الريح  استخدام)2004(اقرتح شيربد  أسباب من احذر، فقد. العدوجدا يف  والذين قاموا بتأسيس أساس منت

أزال اهتمامات البعض بشأن املكانية زيادة قوة  االحندارمن  بدا العدو مع الريح. لكلمن املساعدة واملقاومة
) معىن األخر الفخذ(الريح ا يضغط على نقطة معينة على اجلسم  داخلالعدو . الكبح خالل اتصال القدم

   .العداء حركة اطأمنقد يؤثر على  والذي
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  :عينة أسبوع التدريب
مرت يف  100الذين ينهون  عدائنيالتدريب للمدرسة العليا لل برامجعينة من )1989(وفر جامبيتا وآخرون 

جاء من مرحلة إعداد  التايل األسبوع. ثانية23.0إىل  22.6مرت يف  200ثانية و  11.0إىل 10.7
  : األهداف .خاصة
 السرعة املتزايدةسن حت.  
 طلقةسن السرعة املحت.  
 القفز سن طاقةحت.  
 سن القوةحت. 

  إمحاء :نياألثن

  .من مكعب البداية مرت بسرعة متزايدة 30*2

  .ت مطاطيةالمرت عربة بكاب 30*2 

  .مرت من بسرعة متزايدة  60*2 

  .مرت من وقفة البدء 120*1

  :طاقة القفز 

  .مرت وثبات سريعة 50*2 

  : مرت ارتداد احواجز تدريب الوزن 10*2 

  .جهد % 40يف  6*بدون عائق  3 

  .جهد% 40يف  6*دفع مهتز  3 

  من وزن اجلسم% 50لكل ساق عند  10*3خطوة إىل أعلى  

  إمحاء :الثالثاء
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  :حمل واسعة النطاقتوتيرة  
 عدوها مت املسافة اليتت بالسري لنفس الو جلمرت الراحة بني ا 100مرت  200  –مرت  50–مرت  3*50

مرت  100جهد % 95مرت يف  60جهد % 90مرت يف  60قفزات مرتدة  10*5: إمحاء طاقة القفز :األربعاء
  مرت بداية طريان 30من  3*2 جهد% 95مرت يف  60جهد % 90يف 

: تدريب وزن مرت 30 حىتوثبات مع سرعة متزايدة  4*5: إمحاء طاقة قفز مزوجة بسرعة متزايدة:الخميس
   نياالثننفس تدريب يوم 

  راحة :جمعةلا 
سرعة  قفزات مرتدة 10*2: جهد طاقة قفز% 90يف  1*3طاقة نظيفة، : قصري تدريب وزن: إمحاء :السبت
  مرت عربة 30*2: مطلقة
   مرت 200مرت زائد  100: سباق :األحد

  :بولت لقاء مجلة دراسات حديثة في ألعاب القوى مع مدرب األسطورة أوسين 

  على التكنيك؟ يكيف يؤثر علم قياسات الجسم البشر : NSAمجلة دراسات حديثة في ألعاب القوى 
كل العب لديه سرعة اخلطوة طبيعية، لذلك فإنك تبدأ خبطوته الطبيعية مث تنظر بعد ذلك إىل عيوبه   :ميلز

إذا كان لدى الالعب املدى الضروري من حيث البناء اجلسماين، . على سبيل املثال، طول اخلطوة. املوجودة
ض، فإنين أحاول أن أحلل ولكنه خيطو خطوات أقصر من املفرت ) مرت1.83(فلنقل مثال شخص طوله ست أقدام

عادة ما تكون قوة العضالت املختلفة اليت تنفذ احلركات ولذلك جيب . ما هي املناطق اليت تساهمً يف هذا الوضع
 :أًن نعمل لنغري الالعب وخاصة خارج املوسم

 لننمى القوة املطلوبة 
 الطبيعية لالعب مث نستخدمعلى سبيل املثال، حنن حندد اخلطوة . حنسن شكل اخلطوة بتمارين معينة

، رمبا تبلغ نصف بوصة إىل . عالمات لنبني طول اخلطوة يف كل مرين، نقوم بإطالة العامة بطريقة معتدلة جدًا
على كل حال، جيب عليه أن يتأكد  .ينفذ الالعب املسار حماوالً أن مدد طول اخلطوة لتلتقي بالعالمات. بوصة

مة، ومن هنا جيب أن جيعل ركبته على االرتفاع املطلوب واستعادة كعب القدم أنه ال يفرط يف اخلطى ليلتقي بالعال
، إىل آخره  .جيب أن يكون صحيحًا



 

 

ــائـــخص:  ـــيانـــثـــل الــــالفص ــســـاق الـــص سبـ   رتـــم 100رعة ـ

95  
   

م مييلون إىل أن يفتحوا أكثر وينفذوا طول اخلطوة أطول . جمرد أن يبدأ الالعبني يف فعل ذلك بطريقة صحيحة، فإ
قادرين  لقد اكتشفنا أننا إذا كنا. اخلطوة يفإفراط ون سيكونوا قادرين على احلفاظ على احلد األقصى للسرعة بد

إننا حناول أيضًا . بشكل كبري السرعة الصحيحة فإن ذلك سيحسن الوقت واحلفاظ على اخلطوةعلى إطالة طول 
سباق الـ  يفرهاق خاصة اإلعقليًا وجسمانيًا ليكون مدركًا للحفاظ علىً طول خطوته حىت عند  الالعبأن نطور 

 اخلطوةكيفية احلفاظ على طول  مرت، ولكن60-50السرعة القصوى رما لـ  كنك فقط احلفاظ علىم.مرت200
 )33-32، الصفحات 2009ميلز، ( .وقتك الكلي سيحدد

هل تعتقد أن العدائين طوال القامة لديهم ميزة؟ ماذا : NSAمجلة دراسات حديثة في ألعاب القوى 
  ؟يلسباق مع علم قياسات الجسم البشر تنصح ليتم تأقلم التكنيك وتصنيف ا

يف حالة العدائني املتفجرين، فإن . إن لديهم ميزة فقط إذا استطاعوا التحكم يف التكنيك واملراحل املختلفة :ميلز
م تأيت نقص يف النصف يف النصف األول  من السباق، أما العدائني األطول مييلون إىل أن يكون لديهم  ميز

ا إىل احلد األقصى يف النصف  /إذا كان العداء أقصر يستطيع أن يزيد من طول خطوته. األول من السباق خطو
على كل حال،فإن معظمهم مييلون إىل أن يقوموا بتقوية مرحلة احلد األقصى . الثاين، فإنه من الصعب أن ينهزموا

هذا هو السبب يف أن الالعبني الذين لديهم سرعة قصوى يف . لسرعتهم أو جمرد أن يشعروا بظهور عداء أطول
هناك توازن بن الطويل والقصري ولكن قدر كبري منهً  يتم فقده، خاصة . مرت100النهاية يفوزوا يف سباقات الـ 

هم إن التوزيع أيضًا م. بالنسبة للعداء القصري يف التحضري البدين والذي ميل إىل أن يؤثر عليهم يف السباق نفسه
إن اهلدف بالنسبة للعداء . أن إذا أجز الالعب حد أقصى للسرعة مبكرا جدا، فإن ذلك يزيد من فرتة التباطؤ

املتفجر هو أن يقوم بتوزيع سرعته املتزايدة املبكرة حبيث يصل إىل احلد األقصى للسرعة املتزايدة بعد ذلك يف 
العمل مع الالعب على أساس وحدة بوحدة، فإن إن . السباق، بدون أن يضحى ميزة كونه متفجر يف البداية

املدرب خبربته ودراسته املستمرة العب ومط عدوه أو عدوها يستطيع أن حيدد النقطة املثل اليت يريد من الالعب 
بعد ذلك يعمل لريى إىل مىت يستطيع الالعب أن حيافظ على تلك . أن حيقق عندها احلد األقصى من السرعة

مرت، أنه 200أو 100عد الالعب بشكل كبري من حيث التوافق والتكيف للعدو يف الـ هذا سوف يسا. السرعة
  )33-32، الصفحات 2009ميلز، ( إذا كان املنحىن شديد االحندار، فإنه سيبقى منحدرًا يف مرحلة التباطؤ 
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   :خالصة

والتشــويق للمتفــرجني والالعبــني مــن حيــث املنافســة واألداء  إلثــارةاو م مــن الفعاليــات ذات املتعــة 100تعتــرب فعاليــة 
احلركـي ذات املسـتوى العـايل لـذا فـان هـذه الفعاليـة تتعامــل مـع أقصـى جهـد للمتسـابق مـع دقـة األداء منـذ اللحظــة 

احلركــي وحركــة أجــزاءه أثنــاء األداء  ســارهوماجلســم  قياســات  لــذا فــان, األوىل لالنطالقــة للوصــول إىل خــط النهايــة 
تشكل دورا مهما يف حتقيق زمن االستجابة املثالية كذلك الوصول إىل السـرعة القصـوى وهـذا كلـه ينصـب يف جمـال 

  خالل مراحل هذه الفعالية الـيت تتغـري فيهـا أوضـاع اجلسـم و مـا تلعبـه حركـة أجـزاء اجلسـم مـن دور. تطوير االجناز 
ــردةقياســها بــالعني ال ميكــن  يف املراحــل األوىل مــن الســباق والــيتكبــري يف االجنــاز وخصوصــا الســرعة   او بامليقــايت  ا

بدون استخدام الكامريات ذات السرعات العالية مـن خـالل اسـتخدامها وتصـويرها للعـدائني ملسـافة السـباق ميكـن 
بعـد حتليلهـا ومـن مث بنـاء املنـاهج العلميـة الـيت تعـاجل نقـاط من خالهلا التعرف على الكثري من نقاط الضعف والقـوة 

  .الضعف احملددة لتطوير االجناز مىن قبل املدربني والباحثني الساعني لتطوير اللعبة 

  



  الجانب التطبيقي  

 الفصل األول
 

منهجية البحث  
 الميدانية  وإجراءاته
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  :تمهيد 

معلومات وبيانات عنها، دف الدراسة االستطالعية إىل تعرف الباحث على الظاهرة اليت يرغب يف دراستها، ومجع 
مع استطالع الظروف اليت جيري فيها البحث وصياغة مشكلة البحث صياغة دقيقة متهد للدراسة األساسية، كما 

ويف هذا الفصل سنقوم بالتعرف على  ,دف كذلك للتعرف على أهم الفروض اليت ميكن إخضاعها للتحقيق العلمي
تمع املدروس إجراءات الزيارة اإلستطالعية والدراسة األ ساسية باإلضافة إىل متغريات البحث واملنهج املتبع  والعينة وا

  .ويف األخري تطرقنا ألهم الوسائل املستخدمة يف إجراء الدراسة و حتليل البيانات

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
99 

  :االستطالعيةالدراسة   - أ

تصمم الدراسة االستطالعية لكي تساعد الباحث على إلقاء نظرة أولية عامة لتحديد املشكلة وحتديد موقع      
ا  ا أ املتغريات فهي اليت توجه الباحث لنوع املعطيات واحلقائق اليت جيب أن يبحث عنها  حيث يشري إليها على أ

كشف عن بعض احلقائق العلمية أو جتريب العمل واألدوات دراسة مصغرة عن الدراسة األساسية الغرض منها إما ال"
ا أو لكشف املعوقات والسلبيات اليت تواجه تطبيق الدراسة األساسية أو لغرض تدريب بعض  واستخراج صدقها وثبا

 حيث تعد البداية احلقيقية للعمل امليداين من خالل الوقوف على أهم اجلوانب اليت" الكوادر املساعدة على العمل
تأكد إمكانية القيام بالدراسة امليدانية وعلى هذا األساس قمنا بتقسيم الدراسة االستطالعية يف هذا الدراسة إىل 

  :اخلطوات التالية

  :األولىالخطوة االستطالعية 

مرت مبضمار امللحق  100بالتواصل مع بعض العادئني احلاصلني على أعلى األرقام القياسية يف سباق  الباحثقام 
ملعرفة اإلجراءات القانونية   2019ديسمرب  13جويلية باجلزائر العاصمة وذلك يف يوم اجلمعة   5مليب مللعب األو 

ا القياسات األنثروبومرتية وكذا أخذ موعد  والتعرف على عدد العينة ومعاينة مضمار السباق والقاعة اليت ستجرى 
  .للقيام بالقياسات

  :نتائج الخطوة االستطالعية األولى

ديسمرب  20جويلية باجلزائر العاصمة وذلك يف يوم اجلمعة   5بالذهاب اىل امللحق األومليب مللعب  الباحثقام 
2019    

 ضرين يف احلصة التدريبية عداء واحداعدد احل. 

ديسمرب  20جويلية باجلزائر العاصمة وذلك يف يوم اجلمعة   5امللحق األومليب مللعب  إىلبالذهاب  الباحثقام 
2019    

 عدد احلضرين يف احلصة التدريبية عداء واحد. 

  :قرار الخطوة االستطالعية األولى

  .إلغاء العمل مع الفريق والتوجه للبحث على عينة أخرى
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  :الخطوة االستطالعية الثانية 

دف معاينة مكان البحث 2020/جانفي /15-14بإجراء اخلطوة االستطالعية األوىل يف تاريخ الباحث  قام ،
تمع والعينة اليت سيجرى عليها البحث،وأخذ فكرة مبدئية عن العينة اليت سيجرى عليها البحث،والتحقق وضبط  ا

من مدى صالحية األدوات املستعلمة جلمع املعلومات،وأيضا معرفة الزمن املناسب واملتطلب إلجرائها باإلضافة إىل 
املتبعة ومعرفة أوقات التدريب املنافسات وكذا عدد  استطالع آراء بعض املدربني حول الطرق واألساليب التدريبية

من اجل أخذ  باجللفة الالعبني حيث قمنا أيضا بإجراء مقابالت شخصية مع بعض العمال مبديرية الشباب والرياضة
تمع ككل لرتتيب األمور وتسهيلها عند إجراء الدراسة األساسية     .املعلومات الالزمة عن ا

  :عية األولى نتائج الخطوة االستطال - 1

تمع اإلحصائي للبحث -   . حتديد ا

  .أخذ نظرة عن العينة والفئة العمرية اليت سيجرى عليها البحث  -

  .ضبط مواصفات العينة اليت سيجرى عليها البحث -

  .مت االتفاق على األوقات اليت ستجرى فيها القياسات و االختبارات -

  :الخطوة االستطالعية الثالثة 

العب كرة قدم  24،العينة تتكون من  2020جانفي  20جهاز هاربندن مع عينة حمايدة وذلك يوم  التدرب على
وبعد أخذ موعد مسبق مع مدرب الفريق قمت ببعض القياسات األنثروبومرتية حبضور فريق مساعد لتحضريهم 

  .للدراسة الرئيسية 
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  :جانب من إجراءات التدرب على الجهاز 

  

  
  التدرب على قياس الطول الكلي تمثل) 14(الصورة

  
  تمثل التدرب على قياس الطول الكلي بجهاز هاربندن) 15(الصورة
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  تمثل التدرب على جهاز هاربندن لقياس طول الساق) 16(الصورة 

  
  تمثل التدرب على الميزان اإللكتروني) 16(الصورة 
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  :متغيرات البحث  -  ب

املتغريات التالية وحتديدها من أجل الوصول إىل نتائج أكثر علمية بناء على الفرضيات السابقة الذكر ميكن ضبط 
  .وموضوعية

ويف هذا .املتغري املراد تطبيقه ملعرفة تأثريه على املتغري التابع أنه) 85، ص2013(يرى التميمي :المتغير المستقل
  المحددات المرفولوجية واألنثروبومترية:البحث يتمثل يف

بأنه متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على ) 85، ص2013(يرى التميمي  :المتغير التابع
ويف هذا ).  املتغري املستقل(مفعول تأثري قيم املتغريات األخرى، حيث تظهر فيه التغريات اليت أحدثها العامل التجرييب 

  سرعة اإلنطالق:البحث تتمثل املتغريات التابعة يف
ا جمموعة من املتغريات اليت تتوسط املتغريات التابعة واملستقلة ولكن :لدخيلة المتغيرات ا تعرف املتغريات الدخيلة بأ

ا تصورية أو مفاه مية وليست يال ميكن مالحظتها أو قياسها وتسمى أيضا باملتغريات اخلفية أو الوسيطة وتتسم بأ
ات املستقلة يف إحداث التغيريات حيث أنه كلما متكن الباحث إجرائية فهي تؤثر يف املتغريات التابعة وتشارك املتغري 

ا والقدرة على تفسريها نادية حسني (من عزل أثارها وتثبيتها وحتييدها تتحقق السيطرة على صدق نتائج البحث وثبا
  )190، صفحة 2013،  املعفون

  :مجتمع وعينة الدراسة   -  ت

األساسية يف تصميم البحوث حتديد جمتمع الدراسة فهو امليدان الذي ستطبق فيه الدراسة واملصدر من اخلطوات 
ا حيث يعرفهااألساس للحصول على معلومات الدراسة وبي بأنه جمموع املفردات  )45، صفحة 2019الطيطي، (نا

اليت يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج دراسته ويعين كافة العناصر اليت يرغب الباحث يف إجراء االستدالل 
تمع املدروس .عنها   .عداء  30أربع أندية مكونة من ومشل ا

  :اختيارهاعينة الدراسة وكيفية 

املهمة والرئيسية اليت تؤثر يف سريورة البحث حبيث جيب أن تكون ممثلة يعترب اختيار عينة البحث من العوامل املنهجية 
تمع  )49، صفحة 2019الطيطي، (للمجتمع األصل متثيال صادقا حيث يرى أن عينة الدراسة هي جزء من ا

تمع وجتمع البيانات  تمع أي األصل حبيث متثل عدد احلاالت اليت تؤخذ من ا  آنمنها بقصد دراسة خصائص ا
تمع يتم اختيارها بطريقة علمية   .العينة جمموعة جزئية من ا
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مت أخذها من جمتمع البحث واملفروض  أن العينة هي عدد املفردات اليت )161، صفحة 2017النصر، (ويضيف
تمع البحث حبيث تعرب عنه وعن معامله وخصائصه الرئيسية   .أخذه بطريقة سليمة وبطريقة ممثلة 

مع الرياضي اجللفاوي   عدائين 9عينة قدرها اشتملت الدراسة على  ، واستعملنا العينة القصدية ، ويقصد  من ا
  )95، صفحة 2003منسي، ( إنتقاء افرادها بشكل مقصود من طرف الباحث بالعينة القصدية العينة اليت يتم

  : خصائص العينة 

  .سنة  18و  15حمصور بني   :عمر العينة

  .سم 172.66  :متوسط طول العينة 

  .كغ  46.65  :متوسط وزن العينة 

  :المنهج المتبع   -  ث

األساسية اليت ينبغي توفرها يف أي دراسة علمية ألمهيته يف توجيه الباحث حنو الوصول إىل يعترب املنهج من العناصر 
أهدافه وللتحقق من الفرضيات اليت انطلقت منها دراسته وكما هو معروف فإن طبيعة املوضوع هي اليت حتدد نوع 

أخالقيات البحث من أجل الوصول إىل جمموعة العمليات اليت تطبق عليها " املنهج املالئم للدراسة ، ويعرف املنهج 
احلقائق مهما كانت تابعيتها فنظهرها ونتفحصها ، وهذا املفهوم للمنهج يف املعىن العام مسار منطقي مطابق لكل 

معتوق، ( اخلطوات العلمية ، اليت تسمح مبالحظة هذه احلقائق من جمموع القواعد املستقلة ألي حبث وحمتوى خاص
  )90، صفحة 2009

دف إىل عالقة بعض احملددات املرفولوجية واألنثروبومرتية بسرعة " دراسة وعليه ميكن القول أن هذه الدراسة احلالية 
حياول  والذي  اإلرتباطي الوصفيلذا عمدنا إىل استخدام املنهج  "مرت  100اإلنطالق لدى عدائي السرعة سباق 

والغرض من البحث . حتديد ما إذا كان هناك ارتباط بني متغريين كميني أو أكثر، ودرجة هذا االرتباط : البحث يف 
أو استخدام العالقات االرتباطية . بني املتغريات موضوع الدراسة) أو عدم وجود عالقة(االرتباطي حتديد وجود عالقة 

ا ترتبط مبتغري رئيسي معقد مثل والدراسة االرتباطية تتناول عادة عددًا من ا. يف عمل تنبؤات ملتغريات اليت يعتقد أ
وتستبعد من الدراسة تلك املتغريات اليت ال ترتبط ارتباطًا عاليًا باملتغري الرئيسي، وتستبقي . التحصيل الدراسي

، فقد يرغب الباحث يف القيام بدراسات أخرى لتحديد مدى وجود عالقا ت سببية املتغريات اليت تظهر ارتباطًا عاليًا
إن وجود عالقة بني مفهوم الذات والتحصيل الدراسي : مثال ذلك. بني املتغريات وذلك باستخدام البحوث التجريبية
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مفهوم " يسبب"إىل حتصيل دراسي مرتفع، أو أن التحصيل الدراسي " يؤدي"أو " يسبب"ال يعين أن مفهوم الذات 
مثال ذلك . ة علة ومعلول، فإن االرتباط املرتفع، يسمح بالتنبؤوبغض النظر عن أن عالقة ما تعين وجود عالق. الذات

م يف اجلامعة، قد يعين القدرة على التنبؤ من درجات  أن االرتباط املرتفع بني درجات الطلبة يف الثانوية العامة ودرجا
 ±ترتاوح قيمته بني صفر و   ويعرب عن العالقة بني متغريين مبعامل االرتباط الذي. الثانوية العامة باألداء يف اجلامعة

، وإذا مل يكن هناك ارتباط بني املتغريين كان معامل االرتباط صفراً، أما إذا كان االرتباط تامًا تبلغ قيمة 1, 00
، ومع ذلك 1 -أو  1+االرتباط  ، فإن التنبؤ نادرًا ما يكون تامًا ، وحيث إن من النادر أن يكون االرتباط تامًا

. القرارات، فإن التنبؤ الذي يستخدم عالقات بني املتغريات كثريًا ما يؤدي إىل قرارات مفيدةفبالنسبة لكثري من 
  )86م، صفحة 2001عالم، (
  من اجل جمع البيانات والمعطيات المطلوبة لهذه الدراسة إستعان الباحث بما يلي: 
  املقابالت الشخصية وأراء اخلرباء  
  املالحظة والتحليل  
  املصادر العربية واألجنبية  
  احلقيبة األنثروبومرتية 
        ميزان إلكرتوين خاص باألفراد 
      مقياس رسم مرتي وأشرطة الصقه ملونه.  
     شريط قياس مرتي.  
       كمريا فيديو نوعcanon  

  مكعبات البداية,جهاز اإلنطالق لسباقات السرعة 
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  احلركيبرنامج التحليل                                       

  
 
 ميقايت. 
 حصائية لبحوث العلوم اإلجتماعية إستعملنا يف حتليل البيانات برنامج احلزم اإلspss 

 
 مت االستعانة بربنامج إحصائي statgraphics19 خاص حلساب إحندار احلرف 
  
  
  

  :إختبارات قياس السرعة 

 :وضع وضبط المكعبات .1

  
  مكعبات البدء) 17(صورة

  .وضع مكعبات البدء مبا يتناسب مع مقاييس العداء وقدرته: األهداف 
  :الخصائص الفنية 
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  قدم 1,5جيب وضع املكعب األمامي خلف خط البداية مبسافة. 
  قدم 1,5جيب وضع املكعب اخللفي خلف املكعب األمامي مبسافة 
 عب األمامي عادة بزاوية ميل منخفضة وضع املك. 
 ملكعب اخللفي عادة بزاوية ميل مرتفعةوضع ا 

 :وضع خذ مكانك .2
  .إختاذ وضع الدء املناسب والرتكيز  :األهداف 

  : الخصائص الفنية

 كلتا القدمني متصلتان باألرض. 
  ركبة القدم اخللفية مرتكزة على األرض. 
 ى شكل أقواساليدان موضوعتان على األرض باتساع أكرب من املسافة بني الكتفني قليال واألصابع عل. 
 الرأس يف مستوى الظهر والنظر إىل األسفل واألمام. 

  
  يبني وضع خذ مكانك) 5(الشكل رقم 

 :وضع استعد  .3
  .التحرك لألمام لتحقيق وضع بدء مثايل: األهداف 
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  يبني وضع اإلستعداد) 6(الشكل رقم 

  :الخصائص الفنية 

 الدفع باملشطني للخلف. 
  90زاوية ركبة القدم األمامية° 
  140و ° 120زاوية ركبة القدم اخللفية ما بني°. 
  احلوض أعلى من مستوى الكتفني قليال واجلذع مييل لألمام. 
 امام اليدين قليال الكتفني. 

 :مرحلة الدفع  .4
  .ترك املكعبات واإلعداد للخطوة األوىل: األهداف 

  
  اخلطوة األوىليبني خروج العداء من مكعبات البدء ومرحلة الطريان يف ) 7(الشكل رقم 

  :الخصائص الفنية 

 يرتفع اجلذع تدرجييا لألعلى حلظة دفع القدمني بقوة يف اجتاه املكعبات. 
 ترتفع اليدان معا عن األرض مث تتمرجح بالتناوب. 
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 تدفع القدم اخللفية بقوة ملسافة قصرية بينما تدفع القدم األمامية بقوة أقل وملسافة أطول. 
  لألمام وبسرعة بينما مييل اجلذع لألماممترجح الرجل اخللفية. 
  اية مرحلة الدفع  .يتم فرد مفصل احلوض والركبة متاما يف 

 :تزايد السرعة  .5
  .زيادة السرعة واإلنتقال بشكل فعال حلركة اجلري:األهداف 

  :الخصائص الفنية 

 هبوط القدم األمامية بسرعة على املشط للخطوة األوىل. 
 ماماإلحتفاظ مبيل اجلذع لأل. 
  الساق يظل موازيا لألرض أثناء العودة. 
 تتزايدطول اخلطوة وترددها مع كل خطوة. 
  47- 42، الصفحات 2009زاهر، ( مرت 30-20يرتفع اجلذع تدرجييا بعد( 

  : kinovea السرعة المقاسة ببرنامج التحليل الحركي

 

  السرعة عند إمتام وضع اخلطوة الثانية )18(الصورة رقم 
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  السرعة عند إمتام اخلطوة الثالثة اهلدف من التخطيط هنا هي املسافة وليس الزمن)19(الصورة رقم 

  
  السرعة عند إمتام اخلطوة اخلامسة )20(الصورة رقم 

  
  السرعة عند امتام مسافة مخسة مرت اهلدف من الصورة هي املسافة احملددة وليست اخلطوة )21(الصورة رقم 
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 السرعة عند امتام مسافة عشرة  مرت اهلدف من الصورة هي املسافة احملددة وليست اخلطوة )22(الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خالصة 
املتبعة يف دراستنا امليدانية واليت تعترب الركيزة األساسية بعد عرضنا يف هذا الفصل ألهم اخلطوات واإلجراءات املنهجية 

ال املكاين والبشري والزماين( ألي حبث علمي، وذلك بدءا بتحديد جماالت الدراسة و إتباع أسلوب العينة  ) ا
كمنهج للدراسة مث حددنا األساليب  اإلرتباطي القصدية يف اختيار مفردات الدراسة وحتديد املنهج الوصفي

اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البيانات من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة وإثبات صحة فروضها من عدم صحتها 
  .ويف الفصل التايل سنقوم بعرض ومناقشة و حتليل النتائج املتحصل عليها



  

                                                                                                                             
  
  

  الفصل الثاني
وتحليل ومناقشة  عرض  

  النتائج
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  :اإلحصاء الوصفي والتوزيع الطبيعي للعينة  -1
  اإلحصاء الوصفي لقياس الطول  - أ

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  162,77المتوسط الحسابي  

  Médiane   160,00الوسيط 
  Variance  83,94التباين 

  Ecart type  9,16اإلنحراف المعياري  
  Minimum  154,00قيمة   دنىأ

  Maximum  176,00قيمة   أقصى
  اإلحصاء الوصفي لقياس الطول يمثل)3(رقم  جدولال

ووسيط )9,16(بإحنراف معياري قدره  )162,77(بلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس الطول : قراءة الجدول 
  .)176,00(و أقصى قيمة  )154,00(بني أدىن قيمة  )83,94(،كما بلغت قيمة التباين )160,00(قيمته 

  إختبار التوزيع الطبيعي للطول
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  
  ميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس الطول) 4(اجلدول رقم

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  
Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  

  0,043  9,00  0,828  0,12  9,00  0,246  الطول
  )9,00(بدرجة حرية قدرها  )Kolmogorov-Smirnov )0,246بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 

بدرجة ) 0,828( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,12(أي بقيمة  %12وداللة معنوية بلغت 
  )0,043(أي بقيمة   %4,3وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 
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  لقياس الطول ييمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 8(الشكل رقم

 
  من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل

 Q-Q PLOT بيانات قياس الطول حول خط التوزيع الطبيعي توزعيمثل ) 9(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى الداللة    %12إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,12(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات اخلاصة  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(البالغ 
  .بقياس الطول  تتبع التوزيع الطبيعي 

  الوصفي لقياس الوزنجدول اإلحصاء   -  ب

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  46,65المتوسط الحسابي  

  Médiane   46,30الوسيط 
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  Variance  89,73التباين 
  Ecart type  9,47اإلنحراف المعياري  

  Minimum  36,20أدنى قيمة  
  Maximum  61,40أقصى قيمة  

  اإلحصاء الوصفي لقياس الوزن يمثل)5(رقم  جدولال
ووسيط )9,47(بإحنراف معياري قدره  ) 46,65( قيمة املتوسط احلسايب لقياس الوزنبلغت : قراءة الجدول 

  ).61,40(و أقصى قيمة ) 36,20(بني أدىن قيمة ) 89,73(،كما بلغت قيمة التباين )46,30(قيمته 
  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس الوزن

و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 
Kolmogorov-Smirnov  

  تبار التوزيع الطبيعي لقياس الوزنميثل إخ) 6(اجلدول رقم
  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  

Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  
  0,302  9,00  0,908  0,200  9,00  0,176  الوزن

  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,176بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 
بدرجة ) 0,908( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 

  )0,302(أي بقيمة   %30وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 
  لقياس الوزن ييمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 10(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي  الوزنتوزع بيانات قياس يمثل ) 11(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .اخلاصة بقياس الوزن  تتبع التوزيع الطبيعي 

  طول الساقجدول اإلحصاء الوصفي لقياس   -  ت

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  35,37المتوسط الحسابي  

  Médiane   35,30الوسيط 
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  Variance  2,55التباين 
  Ecart type  1,59اإلنحراف المعياري  

  Minimum  32,60أدنى قيمة  
  Maximum  38,20أقصى قيمة  

  طول الساقاإلحصاء الوصفي لقياس  يمثل)7(رقم  جدولال
بإحنراف معياري قدره  ) 35,37( طول الساقبلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 

و أقصى قيمة ) 32,60(بني أدىن قيمة ) 2,55(،كما بلغت قيمة التباين )35,30(ووسيط قيمته )1,59(
)38,20.(  

  طول الساقإختبار التوزيع الطبيعي لقياس 
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  
  طول الساقميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 8(اجلدول رقم

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  
Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  

  0,958  9,00  0,979  0,200  9,00  0,173  طول الساق
  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,173بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 

بدرجة ) 0,979( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 
  )0,958(أي بقيمة   %95وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 

  طول الساقي لقياس يمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 12(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي  طول الساقتوزع بيانات قياس يمثل ) 13(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي   طول الساقاخلاصة بقياس 

  طول العضدصفي لقياس اإلحصاء الو   -  ث

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  29,96المتوسط الحسابي  

  Médiane   30,60الوسيط 
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  Variance  5,21التباين 
  Ecart type  2,28اإلنحراف المعياري  

  Minimum  26,70أدنى قيمة  
  Maximum  32,90أقصى قيمة  

  العضدطول اإلحصاء الوصفي لقياس  يمثل)9(رقم  جدولال
بإحنراف معياري قدره  ) 29,96( طول العضدبلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 

و أقصى قيمة ) 26,70(بني أدىن قيمة ) 5,21(،كما بلغت قيمة التباين )30,60(ووسيط قيمته )2,28(
)32,90.(  

  طول العضد إختبار التوزيع الطبيعي لقياس
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  
  طول العضدميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 10(اجلدول رقم

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  
Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  

  0,37  9,00  0,918  0,200  9,00  0,193  طول العضد
  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,193بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 

بدرجة ) 0,918( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 
  .)0,37(أي بقيمة   %37وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 

  ي لقياس طول العضديمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 14(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTتوزع بيانات قياس طول العضد حول خط التوزيع الطبيعي يمثل ) 15(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي  طول العضداخلاصة بقياس 

  طول الطرف السفليفي لقياس اإلحصاء الوص  - ج

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  89,80المتوسط الحسابي  

  Médiane   87,90الوسيط 
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  Variance  49,76التباين 
  Ecart type  7,05اإلنحراف المعياري  

  Minimum  78,00أدنى قيمة  
  Maximum  100,00أقصى قيمة  

  طول الطرف السفلياإلحصاء الوصفي لقياس  يمثل)11(رقم  جدولال
بإحنراف معياري قدره  ) 89,80( طول الطرف السفليبلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 

و أقصى قيمة ) 78,00(بني أدىن قيمة ) 49,76(،كما بلغت قيمة التباين )87,90(ووسيط قيمته )7,05(
)100,00.(  

  طول الطرف السفلي ياسإختبار التوزيع الطبيعي لق
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  

  طول الطرف السفليميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 12(اجلدول رقم
  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  

Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  
الطرف 
  السفلي

0,168  9,00  0,200  0,968  9,00  0,87  

  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,168بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 
بدرجة ) 0,968( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 

  ).0,87(أي بقيمة   %87وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 
ي لقياس طول الطرف يمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 16(الشكل رقم

  السفلي



 
126 

 
  من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل
 Q-Q PLOTتوزع بيانات قياس طول العضد حول خط التوزيع الطبيعي يمثل ) 17(رقمالشكل 
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي  طرف السفليطول الاخلاصة بقياس 

  عرض الكتفيناإلحصاء الوصفي لقياس   - ح

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  29,65المتوسط الحسابي  

  Médiane   30,80الوسيط 
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  Variance  4,02التباين 
  Ecart type  2,00اإلنحراف المعياري  

  Minimum  27,30أدنى قيمة  
  Maximum  32,40أقصى قيمة  
  عرض الكتفيناإلحصاء الوصفي لقياس يمثل )13(رقم  جدولال

بإحنراف معياري قدره  ) 29,65( عرض الكتفينبلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 
و أقصى قيمة ) 27,30(بني أدىن قيمة ) 4,02(،كما بلغت قيمة التباين )30,80(ووسيط قيمته )2,00(
)32,40.(  

  عرض الكتفين لقياسإختبار التوزيع الطبيعي 
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  

  عرض الكتفينميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 14(اجلدول رقم
  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  

Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  
عرض 
  الكتفين

0,271  9,00  0,054  0,829  9,00  0,04  

  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,271بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 
بدرجة ) 0,829( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,054(أي بقيمة  %5وداللة معنوية بلغت 

  ).0,04(أي بقيمة   %4وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 
  عرض الكتفيني لقياس يمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 18(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي عرض الكتفين توزع بيانات قياس يمثل ) 19(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %5,4إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,054(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي  عرض الكتفيناخلاصة بقياس 

  عرض الصدراإلحصاء الوصفي لقياس   - خ

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  26,66المتوسط الحسابي  

  Médiane   26,50الوسيط 
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  Variance  2,67التباين 
  Ecart type  1,63اإلنحراف المعياري  

  Minimum  24,90أدنى قيمة  
  Maximum  29,20أقصى قيمة  
  عرض الصدراإلحصاء الوصفي لقياس  يمثل)15(رقم  جدولال

بإحنراف معياري قدره  ) 26,66( عرض الصدربلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 
و أقصى قيمة ) 24,90(بني أدىن قيمة ) 2,67(،كما بلغت قيمة التباين )26,50(ووسيط قيمته )1,63(
)29,20.(  

  عرض الصدر إختبار التوزيع الطبيعي لقياس
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  
  عرض الصدرميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 16(اجلدول رقم

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  
Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  

  0,223  9,00  0,894  0,200  9,00  0,187  عرض الصدر
  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,187بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 

بدرجة ) 0,894( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 
  ).0,223(أي بقيمة   %22,3وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 

  عرض الصدري لقياس يمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 20(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي عرض الصدر توزع بيانات قياس يمثل ) 21(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي  عرض الصدراخلاصة بقياس 

  طول الجذع مع الرأسفي لقياس اإلحصاء الوص  -  د

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  81,25المتوسط الحسابي  

  Médiane   81,00الوسيط 
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  Variance  39,13التباين 
  Ecart type  6,25اإلنحراف المعياري  

  Minimum  72,20أدنى قيمة  
  Maximum  89,80أقصى قيمة  

  طول الجذع مع الرأساإلحصاء الوصفي لقياس  يمثل)17(رقم  جدولال
بإحنراف معياري قدره  ) 81,25( طول الجذع مع الرأسبلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 

و أقصى قيمة ) 72,20(بني أدىن قيمة ) 39,13(،كما بلغت قيمة التباين )81,00(ووسيط قيمته )6,25(
)89,80.(  

  طول الجذع مع الرأس لقياس إختبار التوزيع الطبيعي
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  
  طول الجذع مع الرأسميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 18(اجلدول رقم

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  
Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  

طول الجذع 
  مع الرأس

0,128  9,00  0,200  0,952  9,00  0,719  

  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,128بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 
بدرجة ) 0,952( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 

  ).0,719(أي بقيمة   %71,9وداللة معنوية بلغت ) 9,00(قدرها حرية 
طول الجذع مع ي لقياس يمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 22(الشكل رقم

  الرأس
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  الطبيعيمن خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع  :قراءة الشكل

 Q-Qحول خط التوزيع الطبيعي طول الجذع مع الرأس توزع بيانات قياس يمثل ) 23(الشكل رقم
PLOT 
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي  طول الجذع مع الرأساخلاصة بقياس 

  القدمطول اإلحصاء الوصفي لقياس   -  ذ

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  24,36المتوسط الحسابي  

  Médiane   23,90الوسيط 
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  Variance  1,60التباين 
  Ecart type  1,26اإلنحراف المعياري  

  Minimum  22,50أدنى قيمة  
  Maximum  26,60أقصى قيمة  

  طول القدماإلحصاء الوصفي لقياس يمثل )19(رقم  جدولال
ووسيط )1,26(بإحنراف معياري قدره  ) 24,36( طول القدمبلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 

  ).26,60(و أقصى قيمة ) 22,50(قيمة بني أدىن ) 1,60(،كما بلغت قيمة التباين )23,90(قيمته 
  طول القدم إختبار التوزيع الطبيعي لقياس

و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 
Kolmogorov-Smirnov  

  طول القدمميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 20(اجلدول رقم
  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  

Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  
  0,885  9,00  0,968  0,200  9,00  0,199  طول القدم

  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,199بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 
بدرجة ) 0,968( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 

  ).0,885(أي بقيمة   %88,5وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 
  طول القدمي لقياس يمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 24(الشكل رقم
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  داخل منحىن التوزيع الطبيعي من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي طول القدم توزع بيانات قياس يمثل ) 25(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

على أن البيانات والذي ينص  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي  طول القدماخلاصة بقياس 

  إتساع الصدراإلحصاء الوصفي لقياس   -  ر

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  16,88المتوسط الحسابي  

  Médiane   16,90الوسيط 
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  Variance  16,90التباين 
  Ecart type  0,56اإلنحراف المعياري  

  Minimum  15,90أدنى قيمة  
  Maximum  17,80أقصى قيمة  
  إتساع الصدراإلحصاء الوصفي لقياس يمثل )21(رقم  جدولال

بإحنراف معياري قدره  ) 16,88( إتساع الصدربلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 
أقصى قيمة و ) 15,90(بني أدىن قيمة ) 16,90(،كما بلغت قيمة التباين )16,90(ووسيط قيمته )0,56(
)17,80.(  

  إتساع الصدر إختبار التوزيع الطبيعي لقياس
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  
  إتساع الصدر يمثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس )22(الجدول رقم

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  
Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  

  0,657  9,00  0,947  0,200  9,00  0,199  إتساع الصدر
  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,193بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 

بدرجة ) 0,947( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 
  ).0,657(أي بقيمة   %65,7وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 

  إتساع الصدري لقياس يمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 26(الشكل رقم
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  التوزيع الطبيعيمن خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن  :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي إتساع الصدر توزع بيانات قياس يمثل ) 27(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي  إتساع الصدراخلاصة بقياس 

  محيط الصدراإلحصاء الوصفي لقياس   -  ز

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  74,11المتوسط الحسابي  

  Médiane   71,00الوسيط 
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  Variance  38,86التباين 
  Ecart type  6,23اإلنحراف المعياري  

  Minimum  67,00أدنى قيمة  
  Maximum  82,00أقصى قيمة  
  محيط الصدراإلحصاء الوصفي لقياس يمثل )23(رقم  جدولال

بإحنراف معياري قدره  ) 74,11( محيط الصدربلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 
و أقصى قيمة ) 67,00(بني أدىن قيمة ) 38,86(،كما بلغت قيمة التباين )71,00(ووسيط قيمته )6,23(
)82,00.(  

  محيط الصدر إختبار التوزيع الطبيعي لقياس
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  
  محيط الصدرميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 24(اجلدول رقم

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  
Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  

  0,033  9,00  0,818  0,121  9,00  0,246  حميط الصدر
  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,246بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 

) 0,818( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,121(أي بقيمة  %12,1وداللة معنوية بلغت 
  ).0,033(أي بقيمة   %3,3وداللة معنوية بلغت ) 9,00(بدرجة حرية قدرها 

  محيط الصدري لقياس يمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 28(الشكل رقم
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  داخل منحىن التوزيع الطبيعي من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي محيط الصدر توزع بيانات قياس يمثل ) 29(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %12,1إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,121(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

ص على أن البيانات والذي ين H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي  محيط الصدراخلاصة بقياس 

  محيط الفخذاإلحصاء الوصفي لقياس   - س

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  45,33المتوسط الحسابي  

  Médiane   46,00الوسيط 
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  Variance  11,75التباين 
  Ecart type  3,42اإلنحراف المعياري  

  Minimum  40,00أدنى قيمة  
  Maximum  50,00أقصى قيمة  
  محيط الفخذاإلحصاء الوصفي لقياس يمثل )25(رقم  جدولال

بإحنراف معياري قدره  ) 45,33( محيط الفخذبلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 
قيمة  و أقصى) 40,00(بني أدىن قيمة ) 11,75(،كما بلغت قيمة التباين )46,00(ووسيط قيمته )3,42(
)50,00.(  

  محيط الفخذ إختبار التوزيع الطبيعي لقياس
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  

  محيط الفخذميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 26(اجلدول رقم
  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  

Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  
  0,720  9,00  0,952  0,200  9,00  0,132  حميط الفخذ

  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,132بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 
بدرجة ) 0,952( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 

  ).0,720(أي بقيمة   %72وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 
  محيط الفخذ ي لقياسيمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 30(الشكل رقم
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  الطبيعيمن خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع  :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي محيط الفخذ توزع بيانات قياس يمثل ) 31(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .بيعي تتبع التوزيع الط محيط الفخذاخلاصة بقياس 

  محيط البطناإلحصاء الوصفي لقياس   - ش

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  64,44المتوسط الحسابي  

  Médiane   66,00الوسيط 
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  Variance  23,27التباين 
  Ecart type  4,82اإلنحراف المعياري  

  Minimum  58,00أدنى قيمة  
  Maximum  70,00أقصى قيمة  

  محيط البطناإلحصاء الوصفي لقياس يمثل )27(رقم  جدولال
بإحنراف معياري قدره  ) 64,44(محيط البطن بلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 

و أقصى قيمة ) 58,00(بني أدىن قيمة ) 23,27(،كما بلغت قيمة التباين )66,00(ووسيط قيمته )4,82(
)70,00.(  

  البطنمحيط  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  
  محيط البطنميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 28(اجلدول رقم

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  
Statistiques  ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  

  0,153  9,00  0,87  0,200  9,00  0,203  البطنحميط 
  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,203بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 

بدرجة ) 0,87( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 
  ).0,153(أي بقيمة   %15,3وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 

  محيط البطن ي لقياسيمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 32(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي محيط البطن توزع بيانات قياس يمثل ) 33(الشكل رقم
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
  .تتبع التوزيع الطبيعي البطن محيط اخلاصة بقياس 

 BMIمؤشر الكتلة اإلحصاء الوصفي لقياس   - ص

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  17,38المتوسط الحسابي  

  Médiane   17,29الوسيط 
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  Variance  3,23التباين 
  Ecart type  1,79اإلنحراف المعياري  

  Minimum  14,98أدنى قيمة  
  Maximum  19,84أقصى قيمة  

 BMIمؤشر الكتلة اإلحصاء الوصفي لقياس يمثل )29(رقم  جدولال
بإحنراف معياري قدره  ) BMI )17,38مؤشر الكتلة بلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 

و أقصى قيمة ) 14,98(بني أدىن قيمة ) 3,23(،كما بلغت قيمة التباين )17,29(ووسيط قيمته )1,79(
)19,84.(  

  BMIمؤشر الكتلة  إختبار التوزيع الطبيعي لقياس
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  
  BMIمؤشر الكتلة ميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 30(اجلدول رقم

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  
Statistiques  Ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  

مؤشر الكتلة 
BMI  

0,122  9,00  0,200  0,940  9,00  0,587  

  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,122بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 
بدرجة ) 0,940( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,200(أي بقيمة  %20وداللة معنوية بلغت 

  ).0,587(أي بقيمة   %58,7وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 
مؤشر الكتلة  ي لقياسيمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 34(الشكل رقم

BMI  
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  من خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل

 Q-Q PLOTحول خط التوزيع الطبيعي  BMIتوزع بيانات قياس مؤشر الكتلة يمثل ) 35(رقمالشكل 
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  من خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط التوزيع الطبيعي :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى    %20إي بنسبة مئوية قدرها ) 0,200(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(الداللة البالغ 
 .تتبع التوزيع الطبيعي  BMIمؤشر الكتلة اخلاصة بقياس 

 محيط البطن السمنة فيمؤشر اإلحصاء الوصفي لقياس   - ض

  قيمته  اإلحصاء الوصفي 
  Moyenne  0,39المتوسط الحسابي  

  Médiane   0,39الوسيط 
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  Variance  0,000303التباين 
  Ecart type  0,017401اإلنحراف المعياري  

  Minimum  0,37أدنى قيمة  
  Maximum  0,42أقصى قيمة  

 مؤشر السمنة في محيط البطناإلحصاء الوصفي لقياس  يمثل)31(رقم  جدولال
بإحنراف معياري ) 79,33( محيط البطن السمنة فيمؤشر بلغت قيمة املتوسط احلسايب لقياس : قراءة الجدول 

و أقصى ) 67,00(بني أدىن قيمة ) 48,00(،كما بلغت قيمة التباين )81,00(ووسيط قيمته )6,92(قدره  
  ).89,00(قيمة 

  في محيط البطن مؤشر السمنة إختبار التوزيع الطبيعي لقياس
و إختبار  Shapiro-Wilkإلختبار التوزيع الطبيعي للعينة قمنا بإجراء إختبار شابريو ويلك 

Kolmogorov-Smirnov  

  البطنفي محيط  مؤشر السمنةميثل إختبار التوزيع الطبيعي لقياس ) 32(اجلدول رقم
  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk  

Statistiques  Ddl  Sig  Statistiques  ddl  Sig  
السمنة مؤشر 
حميط  يف

  البطن

0,24  9,00  0,139  0,91  9,00  0,332  

  )9,00(بدرجة حرية قدرها ) Kolmogorov-Smirnov )0,24بلغت قيمة إختبار : قراءة الجدول 

بدرجة ) 0,91( Shapiro-Wilk،كما بلغة قيمة إختبار ) 0,139(أي بقيمة  %13,9وداللة معنوية بلغت 
  ).0,332(أي بقيمة   %33,2وداللة معنوية بلغت ) 9,00(حرية قدرها 

في  مؤشر السمنة ي لقياسيمثل المدرج التكراري للقيم مع المنحنى البياني للتوزيع الطبيع) 36(الشكل رقم
  محيط البطن
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  خالل الشكل املوضح نرى بأن أغلب قيم املدرج التكراري حمتواة داخل منحىن التوزيع الطبيعيمن  :قراءة الشكل
 Q-Qحول خط التوزيع الطبيعي  في محيط البطن مؤشر السمنةتوزع بيانات قياس يمثل ) 37(الشكل رقم

PLOT 
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  التوزيع الطبيعيمن خالل الشكل املوضح يف األعلى نرى بأن البيانات جتتمع حول خط  :قراءة الشكل 

مع  Kolmogorov-Smirnovمن خالل مقارنة الداللة املعنوية إلختبار التوزيع الطبيعي : القرار اإلحصائي 
وهذا أكرب من مستوى الداللة البالغ   %13,9أي بنسبة ) 0,139(مستوى الداللة جند بأن قيمة اإلختبار بلغت

والذي ينص على أن البيانات اخلاصة بقياس  H0وعليه نقبل الفرض الصفري   %5أي بنسبة مئوية قدرها ) 0,05(
  .تتبع التوزيع الطبيعي  في محيط البطن مؤشر السمنة
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  السرعة عند إتمام وضع الخطوة الثانيةو )القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية(عرض مصفوفة االرتباطات بين

  المتغيرات
قيمة معامل 

  R االرتباط
  مستوى الداللة

  الداللة المعنوية
  

  قوة العالقة
الداللة 
  اإلحصائية

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000235 0,05  0,93  الطول الكلي

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000389 0,05  0,92  الوزن

 دال إحصائيا طردية قوية  0,001638 0,05  0,88  طول الساق

 دال إحصائيا قويةطردية   0,005363 0,05  0,83  طول العضد

طول الطرف 
  السفلي

0,99  0,05 E-128,93  دال إحصائيا طردية قوية 

 دال إحصائيا طردية قوية  0,006050 0,05  0,82  عرض الكتفين

 دال إحصائيا طردية قوية  0,013583 0,05  0,77  عرض الصدر

طول الجذع مع 
  الرأس

 دال إحصائيا طردية قوية  0,002677 0,05  0,86

 دال إحصائيا طردية قوية  0,001194 0,05  0,89  القدمطول 

 دال إحصائيا متوسطةطردية   0,122373 0,05  0,55  إتساع الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,001779 0,05  0,87  محيط الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,012376 0,05  0,78  محيط الفخذ

 دال إحصائيا طردية قوية  0,004571 0,05  0,84  محيط البطن

مؤشر الكتلة 
BMI  

 دال إحصائيا طردية قوية  0,012325 0,05  0,78

 السمنة فيمؤشر 
 دال إحصائيا طردية قوية  0,009621 0,05  0,80  محيط البطن
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السرعة عند يمثل الجدول مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و )33(الجدول رقم
  الثانيةإتمام وضع الخطوة 

  :الجدول  قراءة
 السرعة عند إمتام وضع اخلطوة الثانيةو )املرفولوجية واألنثروبومرتية  (ميثل اجلدول مصفوفة االرتباطات بني القياسات

 وكانت داللته املعنوية) 0,93(لقياس الطول الكلي للعدائني  Rحيث بلغت قيمة معامل األرتباط 
 ,)0,000389( وكانت داللته املعنوية) 0,92( الوزنلقياس  Rبلغت قيمة معامل األرتباط  و,)0,000235(

بلغت قيمة  و,)0,001638( وكانت داللته املعنوية) 0,88( طول الساقلقياس  Rبلغت قيمة معامل األرتباط و 
بلغت قيمة معامل  و,)0,005363( وكانت داللته املعنوية) 0,83( طول العضدلقياس  R االرتباطمعامل 

وبلغت قيمة معامل  ,)E-128,93( وكانت داللته املعنوية) 0,99( طول الطرف السفليلقياس  Rاألرتباط 
وبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,006050( وكانت داللته املعنوية) 0,82( عرض الكتفنيلقياس  Rاألرتباط 

R  وبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,013583( وكانت داللته املعنوية) 0,77( عرض الصدرلقياسR  لقياس
لقياس طول  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,002677( وكانت داللته املعنوية) 0,86( طول اجلذع مع الرأس

الصدر  اتساعلقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,001194( وكانت داللته املعنوية) 0,89(القدم 
) 0,87(لقياس حميط الصدر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,122373( املعنويةوكانت داللته ) 0,55(

وكانت ) 0,78(لقياس حميط الفخذ  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,001779( وكانت داللته املعنوية
 داللته املعنويةوكانت ) 0,93(لقياس حميط البطن  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,012376( داللته املعنوية

 وكانت داللته املعنوية) 0,78( BMIمؤشر الكتلة لقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,004571(
وكانت داللته ) 0,80( حميط البطن السمنة يفمؤشر لقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,012325(

  .)0,009621( املعنوية
السرعة عند إتمام وضع تحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و 

وهذا ما يدل على  0,80من خالل قراءة النتائج نرى بأن قيم معامل اإلرتباط بريسون  تفوق دائما  :الخطوة الثانية
وميكننا القول بأن ,العالقة القوية بني القياسات املرفولوجية واألنثروبومرتية مع السرعة عند إمتام وضع اخلطوة الثانية 

  0,99حيث بلغ معامل إرتباطه كبريا جدا   تأثري طول الطرف السفلي على سرعة اخلطوتني األولتني كان
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  السرعة عند اتمام الخطوة الثالثة و)القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية(عرض مصفوفة االرتباطات بين

  المتغيرات
قيمة معامل 

  Rاالرتباط 
  مستوى الداللة

  
  الداللة المعنوية

  
  قوة العالقة

الداللة 
  اإلحصائية

 دال إحصائيا طردية قوية  E-99,19 0,05  0,99  الطول الكلي

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000110 0,05  0,94  الوزن

 دال إحصائيا طردية قوية  0,015614 0,05  0,76  طول الساق

 دال إحصائيا طردية قوية  0,005949 0,05  0,82  طول العضد

طول الطرف 
  السفلي

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000718 0,05  0,90

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000780 0,05  0,90  عرض الكتفين

 دال إحصائيا طردية قوية  0,017484 0,05  0,75  عرض الصدر

طول الجذع مع 
  الرأس

 دال إحصائيا طردية قوية  0,003977 0,05  0,84

 دال إحصائيا طردية قوية  0,006716 0,05  0,82  طول القدم

 دال إحصائيا متوسطةطردية   0,064973 0,05  0,63  إتساع الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000061 0,05  0,95  محيط الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,011640 0,05  0,78  محيط الفخذ

 دال إحصائيا طردية قوية  0,002191 0,05  0,87  محيط البطن

مؤشر الكتلة 
BMI  

 دال إحصائيا طردية قوية  0,017168 0,05  0,76

 السمنة فيمؤشر 
 دال إحصائيا طردية قوية  0,001253 0,05  0,89  محيط البطن
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السرعة عند  يمثل الجدول مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و)34(الجدول رقم
  اتمام الخطوة الثالثة

  :الجدول  قراءة
السرعة عند امتام السرعة عند إمتام و )املرفولوجية واألنثروبومرتية  (ميثل اجلدول مصفوفة االرتباطات بني القياسات
 وكانت داللته املعنوية) 0,99(لقياس الطول الكلي للعدائني  Rاخلطوة الثالثة حيث بلغت قيمة معامل األرتباط 

)E-99,19(,بلغت قيمة معامل األرتباط  وR  الوزنلقياس )و  ,)0,000110( وكانت داللته املعنوية) 0,94
بلغت قيمة  و,)0,015614( وكانت داللته املعنوية) 0,76( طول الساقلقياس  Rبلغت قيمة معامل األرتباط 

بلغت قيمة معامل  و,)0,005949( وكانت داللته املعنوية) 0,82( طول العضدلقياس  Rمعامل االرتباط 
وبلغت قيمة معامل  ,)0,000718( املعنويةوكانت داللته ) 0,90( طول الطرف السفليلقياس  Rاألرتباط 
وبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,000780( وكانت داللته املعنوية) 0,90( عرض الكتفنيلقياس  Rاألرتباط 

R  وبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,017484( وكانت داللته املعنوية) 0,75( عرض الصدرلقياسR  لقياس
لقياس طول  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,003977( وكانت داللته املعنوية) 0,84( طول اجلذع مع الرأس

لقياس اتساع الصدر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,006716( وكانت داللته املعنوية) 0,82(القدم 
) 0,95(لقياس حميط الصدر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,064973( وكانت داللته املعنوية) 0,63(

وكانت ) 0,78(لقياس حميط الفخذ  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,000061( وكانت داللته املعنوية
 وكانت داللته املعنوية) 0,87(لقياس حميط البطن  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,011640( داللته املعنوية

 وكانت داللته املعنوية) 0,76( BMIمؤشر الكتلة لقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,002191(
وكانت داللته ) 0,89( حميط البطن السمنة يفمؤشر لقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,017168(

  ).0,001253( املعنوية
السرعة عند اتمام الخطوة  تحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و

وهذا ما يدل على العالقة  0,80من خالل قراءة النتائج نرى بأن قيم معامل اإلرتباط بريسون  تفوق دائما : الثالثة
الطول وميكننا القول بأن تأثري ,القوية بني القياسات املرفولوجية واألنثروبومرتية مع  السرعة عند امتام اخلطوة الثالثة

  0,99ن كبريا جدا حيث بلغ معامل إرتباطه على السرعة عند امتام اخلطوة الثالثة كا الكلي 
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  السرعة عند اتمام الخطوة الخامسةو )القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية(عرض مصفوفة االرتباطات بين

  المتغيرات
قيمة معامل 

  Rاالرتباط 
  مستوى الداللة

  الداللة المعنوية
  

  قوة العالقة
الداللة 
  اإلحصائية

 دال إحصائيا طردية قوية  0,004324 0,05  0,84  الطول الكلي

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000548 0,05  0,91  الوزن

 دال إحصائيا طردية قوية  0,690299 0,05  0,69  طول الساق

 دال إحصائيا طردية قوية  0,035166 0,05  0,70  طول العضد

طول الطرف 
  السفلي

 دال إحصائيا طردية قوية  0,002229 0,05  0,87

 دال إحصائيا طردية قوية  0,001546 0,05  0,88  الكتفينعرض 

 دال إحصائيا طردية قوية  0,166401 0,05  0,50  عرض الصدر

طول الجذع مع 
  الرأس

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000001 0,05  0,98

 دال إحصائيا طردية قوية  0,004552 0,05  0,84  طول القدم

 دال إحصائيا متوسطةطردية   0,347130 0,05  0,35  إتساع الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,003484 0,05  0,85  محيط الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,007511 0,05  0,81  محيط الفخذ

 دال إحصائيا طردية قوية  0,857166 0,05  0,85  محيط البطن

مؤشر الكتلة 
BMI  

 دال إحصائيا طردية قوية  0,002046 0,05  0,87

 السمنة فيمؤشر 
 دال إحصائيا طردية قوية  0,001003 0,05  0,89  محيط البطن
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السرعة عند يمثل الجدول مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و )35(الجدول رقم
  اتمام الخطوة الخامسة

  :الجدول  قراءة
السرعة عند امتام اخلطوة اخلامسة حيث و )املرفولوجية واألنثروبومرتية  (ميثل اجلدول مصفوفة االرتباطات بني القياسات

 و,)0,004324( وكانت داللته املعنوية) 0,84(لقياس الطول الكلي للعدائني  Rبلغت قيمة معامل األرتباط 
و بلغت قيمة معامل  ,)0,000548( وكانت داللته املعنوية) 0,91( الوزنلقياس  Rبلغت قيمة معامل األرتباط 

 Rبلغت قيمة معامل االرتباط  و,)0,690299( وكانت داللته املعنوية) 0,69( طول الساقلقياس  Rاألرتباط 
طول لقياس  Rبلغت قيمة معامل األرتباط  و,)0,035166( وكانت داللته املعنوية) 0,70( طول العضدلقياس 

عرض لقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,002229( وكانت داللته املعنوية) 0,87( الطرف السفلي
 عرض الصدرلقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,001546( وكانت داللته املعنوية) 0,88( الكتفني

 طول اجلذع مع الرأسلقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,166401( وكانت داللته املعنوية) 0,50(
) 0,84(لقياس طول القدم  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,002677( املعنويةوكانت داللته ) 0,86(

وكانت ) 0,35(لقياس اتساع الصدر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,004552( وكانت داللته املعنوية
 ه املعنويةوكانت داللت) 0,85(لقياس حميط الصدر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,347130( داللته املعنوية

 وكانت داللته املعنوية) 0,81(لقياس حميط الفخذ  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,003484(
 وكانت داللته املعنوية) 0,85(لقياس حميط البطن  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط  ,)0,007511(
 داللته املعنوية وكانت) 0,87( BMIمؤشر الكتلة لقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,857166(
وكانت داللته ) 0,89( حميط البطن السمنة يفمؤشر لقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,002046(

  ).0,001003( املعنوية
مترية و السرعة عند اتمام الخطوة تحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبو 

وهذا ما يدل على  0,80من خالل قراءة النتائج نرى بأن قيم معامل اإلرتباط بريسون  تفوق دائما  :الخامسة
وميكننا القول بأن تأثري ,السرعة عند امتام اخلطوة اخلامسةالعالقة القوية بني القياسات املرفولوجية واألنثروبومرتية مع 

  0,98سة كان كبريا جدا حيث بلغ معامل إرتباطه على السرعة عند امتام اخلطوة اخلام اجلذع مع الرأسطول 
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  متر خمسةالسرعة عند اتمام مسافة و )القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية(عرض مصفوفة االرتباطات بين

  المتغيرات
قيمة معامل 

  Rاالرتباط 
  مستوى الداللة

  الداللة المعنوية
  

  قوة العالقة
الداللة 
  اإلحصائية

 دال إحصائيا طردية قوية  E-93,86 0,05  0,99  الطول الكلي

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000143 0,05  0,94  الوزن

 دال إحصائيا طردية قوية  0,011006 0,05  0,79  طول الساق

 دال إحصائيا طردية قوية  0,003861 0,05  0,84  طول العضد

طول الطرف 
  السفلي

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000336 0,05  0,92

 دال إحصائيا طردية قوية  0,001428 0,05  0,88  الكتفينعرض 

 دال إحصائيا طردية قوية  0,012192 0,05  0,78  عرض الصدر

طول الجذع مع 
  الرأس

 دال إحصائيا طردية قوية  0,006394 0,05  0,82

 دال إحصائيا طردية قوية  0,005165 0,05  0,83  طول القدم

 دال إحصائيا متوسطةطردية   0,050087 0,05  0,66  إتساع الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000113 0,05  0,94  محيط الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,013402 0,05  0,77  محيط الفخذ

 دال إحصائيا طردية قوية  0,002440 0,05  0,86  محيط البطن

مؤشر الكتلة 
BMI  

 دال إحصائيا طردية قوية  0,019697 0,05  0,75

 السمنة فيمؤشر 
 دال إحصائيا طردية قوية  0,002310 0,05  0,86  محيط البطن
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السرعة عند يمثل الجدول مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و )36(الجدول رقم
  متر خمسةاتمام مسافة 

  :الجدول  قراءة
 مرت مخسةالسرعة عند امتام مسافة و )املرفولوجية واألنثروبومرتية ( ميثل اجلدول مصفوفة االرتباطات بني القياسات

و ,)E-93,86(وكانت داللته املعنوية ) 0,99(لقياس الطول الكلي للعدائني  Rحيث بلغت قيمة معامل األرتباط 
و بلغت قيمة معامل , )0,000143(وكانت داللته املعنوية  )0,94(لقياس الوزن  Rبلغت قيمة معامل األرتباط 

 Rو بلغت قيمة معامل االرتباط ,)0,011006(وكانت داللته املعنوية ) 0,79(لقياس طول الساق  Rاألرتباط 
 Rو بلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,003861(وكانت داللته املعنوية ) 0,848132(لقياس طول العضد 

 Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,000336(وكانت داللته املعنوية  )0,92(سفلي لقياس طول الطرف ال
لقياس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,001428(وكانت داللته املعنوية  )0,88(لقياس عرض الكتفني 

لقياس طول اجلذع  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,012192(وكانت داللته املعنوية ) 0,78(عرض الصدر 
لقياس طول القدم  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,006394(وكانت داللته املعنوية  )0,82(مع الرأس 

 )0,66(لقياس اتساع الصدر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,005165(وكانت داللته املعنوية ) 0,83(
وكانت  )0,94(لقياس حميط الصدر  Rاألرتباط وبلغت قيمة معامل , )0,050087(وكانت داللته املعنوية 

وكانت داللته املعنوية  )0,77(لقياس حميط الفخذ  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,000113(داللته املعنوية 
وكانت داللته املعنوية  )0,86(لقياس حميط البطن  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,013402(
وكانت داللته املعنوية  )0,75( BMIلقياس مؤشر الكتلة  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,002440(
وكانت داللته  )0,86( حميط البطن السمنة يفلقياس مؤشر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,019697(

  ).0,002310(املعنوية 
السرعة عند اتمام مسافة  نثروبومترية وتحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واأل

  : متر خمسة
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وهذا ما يدل على العالقة القوية بني  0,80من خالل قراءة النتائج نرى بأن قيم معامل اإلرتباط بريسون  تفوق دائما 
على  الطول الكليوميكننا القول بأن تأثري ,مرت مخسةالسرعة عند امتام مسافة القياسات املرفولوجية واألنثروبومرتية مع 

  0,99كان كبريا جدا حيث بلغ معامل إرتباطه   مرت مخسةالسرعة عند امتام مسافة 
  السرعة عند اتمام مسافة عشرة  مترو )القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية(عرض مصفوفة االرتباطات بين

  المتغيرات
قيمة معامل 

  Rاالرتباط 
  مستوى الداللة

  الداللة المعنوية
  

  العالقةقوة 
الداللة 
  اإلحصائية

 دال إحصائيا طردية قوية  E-83,1 0,05  0,99  الطول الكلي

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000221 0,05  0,93  الوزن

 دال إحصائيا طردية قوية  0,009664 0,05  0,79  طول الساق

 دال إحصائيا طردية قوية  0,007790 0,05  0,81  طول العضد

طول الطرف 
  السفلي

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000797 0,05 0,90

 دال إحصائيا طردية قوية  0,001241 0,05  0,89  عرض الكتفين

 دال إحصائيا طردية قوية  0,009589 0,05  0,80  عرض الصدر

طول الجذع مع 
  الرأس

 دال إحصائيا طردية قوية  0,007339 0,05  0,81

 إحصائيادال  طردية قوية  0,006510 0,05  0,82  طول القدم

 دال إحصائيا متوسطةطردية   0,077669 0,05  0,61  إتساع الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,000227 0,05  0,93  محيط الصدر

 دال إحصائيا طردية قوية  0,025730 0,05  0,72  محيط الفخذ

 دال إحصائيا طردية قوية  0,004799 0,05  0,83  محيط البطن

 دال إحصائيا طردية قوية  0,025603 0,05  0,72مؤشر الكتلة 
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BMI  
السمنة مؤشر 

محيط  في
  البطن

 دال إحصائيا طردية قوية  0,004029 0,05  0,84

السرعة عند يمثل الجدول مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واألنثروبومترية و )37(الجدول رقم
  .اتمام مسافة عشرة  متر

  :قراءة الجدول 
 مرت مخسةالسرعة عند امتام مسافة و )املرفولوجية واألنثروبومرتية ( ميثل اجلدول مصفوفة االرتباطات بني القياسات

و ,)E-83,1(وكانت داللته املعنوية  )0,99(لقياس الطول الكلي للعدائني  Rحيث بلغت قيمة معامل األرتباط 
و بلغت قيمة معامل , )0,000221(وكانت داللته املعنوية  )0,93(لقياس الوزن  Rبلغت قيمة معامل األرتباط 

 Rو بلغت قيمة معامل االرتباط ,)0,009664(وكانت داللته املعنوية ) 0,79(لقياس طول الساق  Rاألرتباط 
لقياس طول  Rو بلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,007790(وكانت داللته املعنوية  )0,81(لقياس طول العضد 

لقياس عرض  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,000797(وكانت داللته املعنوية  )0,90( الطرف السفلي
لقياس عرض الصدر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,001241(وكانت داللته املعنوية  )0,89(الكتفني 

لقياس طول اجلذع مع الرأس  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,009589(وكانت داللته املعنوية )0,80(
) 0,82(لقياس طول القدم  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,007339(وكانت داللته املعنوية  )0,81(

وكانت  )0,61(لقياس اتساع الصدر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,006510(وكانت داللته املعنوية 
وكانت داللته املعنوية  )0,93(لقياس حميط الصدر  Rاألرتباط وبلغت قيمة معامل , )0,077669(داللته املعنوية 

وكانت داللته املعنوية  )0,72(لقياس حميط الفخذ  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,000227(
وكانت داللته املعنوية  )0,83(لقياس حميط البطن  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط , )0,025730(
وكانت داللته املعنوية ) 0,72( BMIلقياس مؤشر الكتلة  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,004799(
وكانت داللته ) 0,84( حميط البطن السمنة يفلقياس مؤشر  Rوبلغت قيمة معامل األرتباط ,)0,025603(

  ).0,004029(املعنوية 
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السرعة عند اتمام مسافة نثروبومترية و تحليل بعض نتائج مصفوفة االرتباطات بين القياسات المرفولوجية واأل
  : عشرة  متر

وهذا ما يدل على العالقة القوية بني  0,80من خالل قراءة النتائج نرى بأن قيم معامل اإلرتباط بريسون  تفوق دائما 
على الطول الكلي وميكننا القول بأن تأثري ,السرعة عند امتام مسافة عشرة  مرتالقياسات املرفولوجية واألنثروبومرتية مع 

  0,99كان كبريا جدا حيث بلغ معامل إرتباطه  السرعة عند امتام مسافة عشرة  مرت
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية لكل من األطوال واحمليطات مع سرعة األنطالق لدى عدائي : الفرضية األوىل 
  مرت 100السرعة سباق 

أكرب من الداللة ) 0.05(جند بأن مستوى الداللة  )37(,)36(,)35(,)34(,)33( خالل قراءة اجلداول رقممن 
طول الطرف السفلي مع السرعة عند متام وضع اخلطوة الثالثة املعنوية يف مجييع القياسات و نأخذ على سبيل املثال 

وهي ترقى إىل ) 0.05(وهي قيمة أقل بكثر من مستوى الداللة ) 0,000718(حيث بلغت الداللة املعنوية 
عالقة بني  توصل اىل انه التوجدالذي  الدكتور فنكروز خالدوهذا ما يعارض دراسة ,مستوى الداللة اإلحصائية 

للتفاصيل اليت تفرق مرت حواجز وهذا راجع  110من احلاجز األول يف سباق طول الطرف السفلي وسرعة االقرتاب 
حيث خيتلف وضع البدء يف هذا السباق جبزئني " مرت حواجز 110مرت سرعة و  100"اإلختصاصني عن بعضهما 

  :مها 
وضع قدم الرجل احلرة يف األمام على مكعب البدء األمامي وقدم اإلرتقاء على املكعب اخللفي حىت يتمكن  - 1

 .خطوات  10إىل  8من املتسابق من ختطي احلاجز األول بعد خطوات 
مرت  100وضع اجلسم عند اخلروج من مكعب البدء حيث تزداد الزاوية بني اجلسم واألرض عكس سباق  - 2

 من خالل هذا الشكل املنشور يف قناته على اليوتوب األستاذ الدكتور محمود محمد لبيبوهذا ما يؤكده 
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  .حواجز  مرت 110مرت سرعة و  100توضح الفرق يف زاوية اإلنطالق بني سباق ) 38(الشكل رقم

من خالل الشكل املوضح ميكننا القول بأنه كل ما كانت الزاوية بني احملور العمودي للعداء و احملور االفقي للمضمار 
توجد بأنه  )2014,معمر بنور( حيث أكد,اقل كل ما زادت العالقة بني السرعة وطول الطرف السفلي

عند رياضيي ألعاب القوى الشباب إختصاص جري  لإلستعدادات والقدرات البدنية عالقة بالقياسات اجلسمية
بأن الفرضية األوىل من خالل ما سبق وإستنادا على النتائج اإلحصائية املوضحة يف اجلداول ميكننا القول .املسافات 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية لكل من األطوال واحمليطات مع سرعة األنطالق لدى عدائي  "واليت مفادهابأنه 
  .قد تحققت" مرت 100سباق السرعة 

  :والثالثة .تائج المتعلقة بالفرضية الثانية عرض وتحليل ومناقشة الن
ق لدى عدائي السرعة سباق تعترب األطوال أكثر القياسات األنثروبومرتية مسامهة يف سرعة األنطال :"الفرضية الثانية 

  مرت 100
مرت من خالل القياسات  100ميكن التنبؤ بسرعة اإلنطالق لدى عدائي السرعة يف سباق  :الفرضية الثالثة 

  املرفولوجية واألنثروبومرتية
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  معادلة التنبؤ للسرعة عند تمام الخطوة الثانية من خالل قياس األطوال:)38(يمثل الجدول
    قيمة املعلمة املتغريات  ت

  5,20274-  الثابت
/الطول الكلي  1 A 0,0544909 
/طول الساق  2 B 0,136117 
/طول العضد  3 C 0,00730026 
/ طول الطرف السفلي  4 D 1,40909 
/طول الجذع مع الرأس  5 E -0,0444059 
/طول القدم   6 F -0,0484799 

  R-Squared  R2)(  99,9576  معامل التحديد
 Standard Error  0,425012اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   

2,22172 
  

  0,180635 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y1 = -5,20274 + 0,0544909*A + 0,136117*B + 0,00730026*C + 

1,40909*D - 0,0444059*E - 0,0484799*F 
Y1 = -5,20274 + 0,0544909* الطول الكلي   + 0,136117* طول الساق   + 

0,00730026* طول العضد   + 1,40909* طول الطرف السفلي   - 0,0444059* طول اجلذع مع  
*0,0484799 - الرأس طول القدم   

من السرعة خالل إمتام العداء  %36,08نرى بأن طول الطرف السفلي يساهم بنسبة ) 38(من خالل اجلدول
ويعترب طول العضد األقل مسامهة بنسبة تقدر ب ) 21,0616(اخلطوة الثانية مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب

0.72 %   
  بالسرعة عند  إمتام العداء اخلطوة الثانية من خالل قياسات األطوال التنبؤمعادلة :  Y1تمثل المعادلة 
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  المحيطات وعروض الجسممعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام الخطوة الثانية من خالل :)39(يمثل الجدول
    قيمة املعلمة املتغريات  ت

 33,6302-  الثابت
 A 3,24093/عرض الكتفين  1
 B 2,23436/عرض الصدر  2
 C 0,0619808/محيط الصدر   3
 D 1,21044/محيط الفخذ  4
 E -0,792671/محيط البطن  5

  R-Squared  R2)(  83,3045  معامل التحديد
 Standard Error  6,88381اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   3,07113  

  47,3868 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y2 = -33,6302 + 3,24093*A + 2,23436*B + 0,0619808*C + 1,21044*D -

0,792671*E 
Y2 = -33,6302 + 3,24093* عرض الكتفين   + 2,23436* رعرض الصد   + 0,0619808* 

*1,21044 + محيط الصدر محيط الفخذ   -0,792671* محيط البطن   
من السرعة خالل إمتام العداء اخلطوة الثانية  %33,24يساهم بنسبة  حميط البطن نرى بأن ) 39(من خالل اجلدول

   % 3.39األقل مسامهة بنسبة تقدر ب  عرض الصدر ويعترب ) 25,9961(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب
احمليطات وعروض بالسرعة عند  إمتام العداء اخلطوة الثانية من خالل قياسات  التنبؤمعادلة :  Y2تمثل المعادلة 

  اجلسم
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الوزن والمحددات معادلة التنبؤ للسرعة عند تمام الخطوة الثانية من خالل قياس :)40(يمثل الجدول
  المرفولوجية

    قيمة املعلمة املتغريات  ت
 104,945  الثابت

 A 1,46765/الوزن  1
 B 10,0777/محيط البطن السمنة فيمؤشر   2
 BMI/C -2,70112مؤشر الكتلة   3

  R-Squared  R2)(  88,0891  معامل التحديد
 Standard Error  4,50376اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   2,01886  

  20,2839 (MSE)  الفروق للبواقيمتوسط جمموع مربعات 
Y3 = 104,945 + 1,46765* A + 10,0777*B- 2,70112*C  

 
Y3 = 104,945 + 1,46765* الوزن   + 10,0777* محيط البطن السمنة فيمؤشر    - 

2,70112* مؤشر الكتلة   BMI 
من السرعة خالل إمتام العداء  %55,25يساهم بنسبة  BMIمؤشر الكتلة نرى بأن ) 40(من خالل اجلدول

األقل مسامهة  حميط البطن السمنة يفمؤشر ويعترب ) 18,3389(اخلطوة الثانية مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب
   % 10,51بنسبة تقدر ب 

واحملددات قياس الوزن قياس بالسرعة عند  إمتام العداء اخلطوة الثانية من خالل  التنبؤمعادلة : Y 3تمثل المعادلة 
 املرفولوجية
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  من خالل قياس األطوالللسرعة عند تمام الخطوة الثالثة  معادلة التنبؤ:)41(يمثل الجدول
    قيمة املعلمة املتغريات  ت

 43,8755-  الثابت
 A 4,91263/الطول الكلي  1
 B  0,653299/طول الساق  2
 C  1,10773/طول العضد  3
 D  -1,30115/ طول الطرف السفلي  4
 E  0,684104/طول الجذع مع الرأس  5

 F -0,995313/طول القدم   
  R-Squared  R2)(  99,7353  معامل التحديد

 Standard Error  4,33369اخلطأ املعياري 
 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   1,38129  

  18,7809 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y4 = -43,8755 + 4,91263*A + 0,653299*B + 1,10773*C - 1,30115*D 

+ 0,684104*E -0,995313*F 
Y4 = -43,8755 + 4,91263* الطول الكلي   + 0,653299* طول الساق   + 1,10773* طول  

*1,30115 - العضد طول الطرف السفلي   + 0,684104* طول اجلذع مع الرأس   - 
 طول القدم0,995313 *

الل إمتام العداء اخلطوة من السرعة خ %37نرى بأن طول الطرف السفلي يساهم بنسبة ) 41(خالل اجلدولمن 
   % 0.5ويعترب طول العضد األقل مسامهة بنسبة تقدر ب ) 22,07(مبعامل تضخم يف التباين يقدر بالثالثة 

 من خالل قياسات األطوالند  إمتام العداء اخلطوة الثالثة بالسرعة ع التنبؤمعادلة :  Y4تمثل المعادلة 
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المحيطات وعروض  قياس  من خالل الثالثةمعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام الخطوة ):42(يمثل الجدول
  الجسم

    قيمة املعلمة املتغريات  ت
 119,517  الثابت

 A 12,5857/عرض الكتفين  1
 B 4,3608/عرض الصدر  2
 C 3,85867/الصدر محيط   3
 D 2,15385/محيط الفخذ  4
 E -4,12854/محيط البطن  5

  R-Squared  R2)(  94,3017  معامل التحديد
 Standard Error  16,4167اخلطأ املعياري 

 
 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 

Statistic   2,30579  

  269,508 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y5 = 119,517 + 12,5857*A + 4,3608*B + 3,85867*C + 2,15385*D - 

4,12854*E 
 

Y5 = 119,517 + 12,5857* عرض الكتفين   + 4,3608* عرض الصدر   + 3,85867* محيط  
*2,15385 + الصدر محيط الفخذ   - 4,12854* محيط البطن   

من السرعة خالل إمتام العداء اخلطوة الثالثة   %33يساهم بنسبة  حميط البطن نرى بأن ) 42(من خالل اجلدول
   % 3,4ويعترب عرض الصدر  األقل مسامهة بنسبة تقدر ب ) 25,9961(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب

من خالل قياسات احمليطات وعروض  عند  إمتام العداء اخلطوة الثالثةبالسرعة  التنبؤمعادلة :  Y5تمثل المعادلة 
 اجلسم
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الوزن والمحددات من خالل قياس  ؤ للسرعة عند تمام الخطوة الثالثةمعادلة التنب:)43(الجدوليمثل 
  المرفولوجية

    قيمة املعلمة املتغريات  ت
 612,169  الثابت

 A 8,00422/الوزن  1
 BMI /B -23,9842مؤشر الكتلة   2
 C 399,264/ محيط البطن السمنة فيمؤشر   3

  R-Squared  R2)(  98,5172  معامل التحديد
 Standard Error  6,48678اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   2,08108  

  42,0783 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y6 = 612,169 + 8,00422*A - 23,9842*B + 399,264*C 

Y6 = 612,169 + 8,00422* الوزن   - 23,9842* *BMI + 399,264 مؤشر الكتلة   مؤشر 
محيط البطن السمنة في  

خالل إمتام العداء من السرعة  %55,25يساهم بنسبة  BMIمؤشر الكتلة نرى بأن ) 43(من خالل اجلدول
األقل مسامهة بنسبة  حميط البطن السمنة يفمؤشر ويعترب ) 18,34(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب اخلطوة الثالثة

   % 10,91تقدر ب 
قياس الوزن واحملددات من خالل قياس  عند  إمتام العداء اخلطوة الثالثةبالسرعة  التنبؤمعادلة :  Y6تمثل المعادلة 

 املرفولوجية
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  من خالل قياس األطوال ؤ للسرعة عند تمام الخطوة الخامسةمعادلة التنب:)44(يمثل الجدول
    قيمة املعلمة املتغريات  ت

 0,0167327  الثابت
 A 0,000063887/الطول الكلي  1
 B  -0,00163451/طول الساق  2
 C  -0,00132691/طول العضد  3
 D  0,000957337/ طول الطرف السفلي  4
 E  4,48551/طول الجذع مع الرأس  5
 F -0,00033927/طول القدم   6

  R-Squared  R2)(  99,7  معامل التحديد
 Standard Error  0,00446237اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   1,79646  

  0,0000199127 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y7 = 0,0167327 + 0,000063887*A - 0,00163451*B - 0,00132691*C + 
0,000957337*D + 4,48551*E - 0,000339279*F 

Y7 = 0,0167327 + 0,000063887* الطول الكلي   - 0,00163451* طول الساق   - 
0,00132691* طول العضد   + 0,000957337* طول الطرف السفلي   + 4,48551*  طول الجذع 

*0,000339279 - مع الرأس طول القدم   
من السرعة خالل إمتام العداء  %36,08نرى بأن طول الطرف السفلي يساهم بنسبة ) 44(من خالل اجلدول

ويعترب طول العضد األقل مسامهة بنسبة تقدر ب ) 21,0616(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب اخلامسةاخلطوة 
0.72 %  

  من خالل قياسات األطوالاخلامسة بالسرعة عند  إمتام العداء اخلطوة  التنبؤمعادلة :  Y7تمثل المعادلة 
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  المحيطات وعروض الجسممعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام الخطوة الثانية من خالل : (45) يمثل الجدول
    قيمة املعلمة املتغريات  ت

 81,8679-  الثابت
 A 20,5818/عرض الكتفين  1
 B -2,07747/عرض الصدر  2
 C -1,62607/محيط الصدر   3
 D 9,09073/محيط الفخذ  4
 E -6,21034/محيط البطن  5

  R-Squared  R2)(  92,1792  التحديدمعامل 
 Standard Error  12,816اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic  2,76104  

  164,249 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y8 = -81,8679 + 20,5818*A - 2,07747*B - 1,62607*C + 9,09073*D - 

6,21034*E 
Y8 =-81,8679 + 20,5818* الكتفين عرض   - 2,07747* الصدر عرض   - 1,62607* 

*9,09073 + الصدر محيط الفخذ محيط   - 6,21034* البطن محيط   
من السرعة خالل إمتام العداء اخلطوة  %33,24يساهم بنسبة  حميط البطن نرى بأن ) 45(من خالل اجلدول

 3.39ويعترب عرض الصدر  األقل مسامهة بنسبة تقدر ب ) 25,9961(مبعامل تضخم يف التباين يقدر باخلامسة 
%   

من خالل قياسات احمليطات وعروض اخلامسة بالسرعة عند  إمتام العداء اخلطوة  التنبؤمعادلة :  Y8تمثل المعادلة 
  اجلسم
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والمحددات الوزن من خالل قياس  خامسةمعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام الخطوة ال:)46(يمثل الجدول
  المرفولوجية

    قيمة املعلمة املتغريات  ت
 242,875  الثابت

 A 1,80665/الوزن  1
 BMI /B 6,17965مؤشر الكتلة   2
 C -177,257/ محيط البطن السمنة فيمؤشر   3

  R-Squared  R2)(  84,6206  معامل التحديد
 Standard Error  13,921اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   1,41257  

  193,795 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y9 = 242,875 + 1,80665*A + 6,17965*B - 177,257*C 

Y9 = 242,875 + 1,80665* الوزن   + 6,17965* *BMI - 177,257 الكتلة مؤشر   مؤشر 
حميط البطن السمنة في  

من السرعة خالل إمتام العداء  %55,25يساهم بنسبة  BMIمؤشر الكتلة نرى بأن ) 46(من خالل اجلدول
األقل مسامهة  حميط البطن السمنة يفمؤشر ويعترب ) 18,3389(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب اخلامسةاخلطوة 

   % 10,51بنسبة تقدر ب 
قياس الوزن واحملددات من خالل اخلامسة بالسرعة عند  إمتام العداء اخلطوة  التنبؤمعادلة :  Y9تمثل المعادلة 

 املرفولوجية
 
 
 
 



 
179 

  من خالل قياس األطوال مسافة خمسة مترمعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام :)47(يمثل الجدول
    قيمة املعلمة املتغريات  ت

 7,86205  الثابت
 A 1,5873/الطول الكلي  1
 B  -0,443491/طول الساق  2
 C  0,467034/طول العضد  3
 D  0,0561185/ طول الطرف السفلي  4
 E  -0,222641/طول الجذع مع الرأس  5
 F 0,699733/طول القدم   6

  R-Squared  R2)(  99,7914  معامل التحديد
 Standard Error  ,3552اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   1,3652  

  1,83657 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y10 = 7,86205 + 1,5873*A - 0,443491*B + 0,467034*C + 

0,0561185*D - 0,222641*E 
+ 0,699733*F 

Y10 =7,86205 + 1,5873* الكلي الطول   - 0,443491* الساق طول   + 0,467034* طول  
*0,0561185 + العضد السفلي الطرف طول   - 0,222641* الرأس مع الجذع طول   + 

0,699733* القدم طول   
مسافة من السرعة خالل إمتام  %36,08نرى بأن طول الطرف السفلي يساهم بنسبة ) 47(من خالل اجلدول

 0.72ويعترب طول العضد األقل مسامهة بنسبة تقدر ب ) 21,0616(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب مخسة مرت
%   

 من خالل قياسات األطوال مسافة مخسة مرتبالسرعة عند  إمتام العداء  التنبؤمعادلة :  Y10تمثل المعادلة 
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  المحيطات وعروض الجسممن خالل  مسافة خمسة مترمعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام :)48(يمثل الجدول
    قيمة املعلمة املتغريات  ت

 62,0844  الثابت
 A 2,83487/عرض الكتفين  1
 B 1,96327/عرض الصدر  2
 C 1,49804/محيط الصدر   3
 D 0,0606414/محيط الفخذ  4
 E -0,678653/محيط البطن  5

  R-Squared  R2)(  92,5116  معامل التحديد
 Standard Error  6,62902اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   2,52305  

  43,9439 (MSE)  جمموع مربعات الفروق للبواقيمتوسط 
Y11 = 62,0844 + 2,83487*A + 1,96327*B + 1,49804*C + 0,0606414*D 

-0,678653*E 
Y11 = 62,0844 + 2,83487* الكتفين عرض   + 1,96327* الصدر عرض   + 1,49804* 

الصدر محيط  + 0,0606414* الفخذ محيط   -0,678653* البطن محيط   
مسافة مخسة من السرعة خالل إمتام العداء  %33,24يساهم بنسبة  حميط البطن نرى بأن ) 48(اجلدولمن خالل 

   % 3.39ويعترب عرض الصدر  األقل مسامهة بنسبة تقدر ب ) 25,9961(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب مرت
من خالل قياسات احمليطات  مرتمسافة مخسة بالسرعة عند  إمتام العداء  التنبؤمعادلة :  Y11تمثل المعادلة 
 وعروض اجلسم
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الوزن والمحددات من خالل قياس  مسافة خمسة مترمعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام :)49(يمثل الجدول
  المرفولوجية

    قيمة املعلمة املتغريات  ت
 226,588  الثابت

 A 2,92631/الوزن  1
 BMI /B -9,25094مؤشر الكتلة   2
 C 167,485/ محيط البطن فيالسمنة مؤشر   3

  R-Squared  R2)(  98,9995  معامل التحديد
 Standard Error  1,87685اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   2,10805  

  3,52257 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y12 = 226,588 + 2,92631*A - 9,25094*B + 167,485*C 

Y12 = 226,588 + 2,92631* الوزن   - 9,25094* *BMI + 167,485 الكتلة مؤشر   مؤشر 
حميط البطن السمنة في  

من السرعة خالل إمتام العداء  %55,25يساهم بنسبة  BMIمؤشر الكتلة نرى بأن ) 49(من خالل اجلدول
األقل مسامهة  حميط البطن السمنة يفمؤشر ويعترب ) 18,3389(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب مسافة مخسة مرت
   % 10,51بنسبة تقدر ب 

قياس الوزن من خالل قياس  مسافة مخسة مرتبالسرعة عند  إمتام العداء  التنبؤمعادلة :  Y12تمثل المعادلة 
 واحملددات املرفولوجية
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من خالل قياس  مسافة عشرة مترنسب المساهمة ومعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام ) 50(يمثل الجدول
  األطوال

  ترتيب املتغري VIF  قيمة املعلمة املتغريات  ت
 51,9681-  الثابت

  A 3,08798 8,19972 4/الطول الكلي  1
  B  2,45771 9,12378 2/طول الساق  2
  C  0,443718 4,22446 6/طول العضد  3
  D  -0,982038 21,0616 1/ طول الطرف السفلي  4
  E  0,0867758 6,90701 5/مع الرأس طول الجذع  5
  F -1,1509 8,8466 3/طول القدم   6

  R-Squared  R2)(  99,5759  معامل التحديد
 Standard Error  3,28229اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   1,32965  

  10,7734 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y13 = -51,9681 + 3,08798*A + 2,45771*B + 0,443718*C - 

0,982038*D +0,0867758*E - 1,1509*F 
Y13 = -51,9681 + 3,08798* الكلي الطول  الساق طول *2,45771 +   + 0,443718* 

العضد طول  - 0,982038* السفلي الطرف طول   +0,0867758* الرأس مع الجذع طول   - 
1,1509* القدم طول   

VIF : Facteur d'inflation de la variance =معامل تضخم التباين  
 %36,08بنسبة  مسامهة يف قياسات األطوال األكثرهو  طول الطرف السفلينرى بأن ) 50(من خالل اجلدول

طول  ثانياويأيت  )21,0616(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب مسافة عشرة مرتالسرعة خالل إمتام العداء يف 
طول القدم ثالثا ويأيت  )9,12378(مبعامل تضخم يف التباين قدره  %15,63تقدر ب  مسامهة ةبنسبالساق 

الطول الكلي وحيتل يف املركز الرابع  )8,8466(مبعامل تضخم يف التباين قدره %15,15بنسبة مسامهة تقدر ب 
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طول الجذع مع الرأس وبعده  )8,19972(مبعامل تضخم يف التباين قدره  % 14,04بنسبة مسامهة تقدر ب 
املركز السادس بنسبة مسامهة طول العضد ويف األخري إحتل  %11,83يف املركز اخلامس بنسبة مسامهة تقدر ب

  ) 4,22446(مبعامل تضخم يف التباين قدره % 4,22قدرت ب
  األطوالمن خالل قياسات  مسافة عشرة مرتبالسرعة عند  إمتام العداء  التنبؤمعادلة :  Y13تمثل المعادلة 
المحيطات من خالل  مسافة عشرة مترنسب المساهمة ومعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام ) 51(يمثل الجدول

  وعروض الجسم
  ترتيب املتغري VIF  قيمة املعلمة املتغريات  ت

 71,9263  الثابت
  A 7,56273 19,2073 2/عرض الكتفين  1
  B 4,60315 2,65116 5/عرض الصدر  2
  C 2,35806 17,0595 3/محيط الصدر   3
  D 0,0525237 13,2906 4/محيط الفخذ  4
  E -2,39495 25,9961 1/محيط البطن  5

  R-Squared  R2)(  94,1805  معامل التحديد
 Standard Error  9,92736اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   2,62583  

  98,5524 (MSE)  للبواقيمتوسط جمموع مربعات الفروق 
Y14 = 71,9263 + 7,56273*A + 4,60315*B + 2,35806*C + 0,0525237*D 

-2,39495*E 
Y14 = 71,9263 + 7,56273* الكتفين عرض   + 4,60315* الصدر عرض   + 2,35806* 

*0,0525237 + الصدر محيط الفخذ محيط   -2,39495* البطن محيط   
VIF : Facteur d'inflation de la variance =معامل تضخم التباين  
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بنسبة مسامهة يف قياس احمليطات وعروض اجلسم  األكثرهو  محيط البطننرى بأن ) 51(من خالل اجلدول
ويأيت  )25,9961(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب مسافة عشرة مرتيف السرعة خالل إمتام العداء  29,86%

ثالثا ويأيت  )19,2073(مبعامل تضخم يف التباين قدره  %22,06بنسبة مسامهة تقدر ب  عرض الكتفين ثانيا
وحيتل يف املركز  )17,0595(مبعامل تضخم يف التباين قدره %19,59بنسبة مسامهة تقدر ب محيط الصدر 

وبعده  )13,2906(مبعامل تضخم يف التباين قدره  % 15,26بنسبة مسامهة تقدر ب  محيط الفخذالرابع 
  )2,65116(مبعامل تضخم يف التباين قدره %3,04املركز اخلامس بنسبة مسامهة تقدر بيف  عرض الصدر

من خالل قياسات احمليطات  مسافة عشرة مرتبالسرعة عند  إمتام العداء  التنبؤمعادلة :  Y14تمثل المعادلة 
  وعروض اجلسم
الوزن من خالل قياس  عشرة مترمسافة نسب المساهمة ومعادلة التنبؤ للسرعة عند تمام ) 52(يمثل الجدول

  والمحددات المرفولوجية
  ترتيب املتغري VIF  قيمة املعلمة املتغريات  ت

 419,294  الثابت
  A 4,82871 10,9087 2/الوزن  1
  BMI /B -13,9622 18,3389 1مؤشر الكتلة   2
  C 100,863 3,94026 3/ محيط البطن السمنة فيمؤشر   3

  R-Squared  R2)(  99,0161  معامل التحديد
 Standard Error  3,1618اخلطأ املعياري 

 Durbin-Watson (DW)االرتباط الذايت 
Statistic   2,60056  

  9,99701 (MSE)  متوسط جمموع مربعات الفروق للبواقي
Y15 = 419,294 + 4,82871*A - 13,9622*B + 100,863*C 
Y15 =419,294 + 4,82871* الوزن   - 13,9622* مؤشر الكتلة   BMI + 100,863* مؤشر  

محيط البطن السمنة في  
VIF : Facteur d'inflation de la variance =معامل تضخم التباين  
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 الوزن واحملددات املرفولوجيةمسامهة يف قياس  األكثرهو  BMIمؤشر الكتلة  نرى بأن) 52(من خالل اجلدول
 )18,3389(مبعامل تضخم يف التباين يقدر ب مسافة عشرة مرتالسرعة خالل إمتام العداء  على %22,55بنسبة 
ثالثا ويأيت  )10,9087(مبعامل تضخم يف التباين قدره  %13,41بنسبة مسامهة تقدر ب  الوزن ثانياويأيت 
  )3,94026(مبعامل تضخم يف التباين قدره %4,84بنسبة مسامهة تقدر ب  محيط البطن السمنة فيمؤشر 

قياس الوزن من خالل قياس  مسافة عشرة مرتبالسرعة عند  إمتام العداء  التنبؤمعادلة :  Y15تمثل المعادلة 
  واحملددات املرفولوجية

والذي ) (R-Squared  R2  لمعامل التحديد قيمة مربع معامل االرتباط المتعددمقارنة   )53(جدول
  يمثل نسب المساهمة

  الترتيب  نسبة المساهمة   القياس
  1  % 99,5759  قياس األطوال

قياس الوزن والمحددات 
  المرفولوجية

99,0161 %  2  

  3  % 94,1805  قياس المحيطات وعروض الجسم
نرى بأن نسبة المساهمة لقیاس األطوال على السرعة عند تمام مسافة عشر متر هي ) 53(من خالل الجدول 
  % 99,5759األكبر حیث بلغت 

  :تفصيلي لقياس االطوال األكثر مساهمة  يمثل جدول )54(جدول
  الترتيب  نسبة المساهمة   القياس

  4 14,04% الطول الكلي
  2 15,63% طول الساق
  6 7,23% طول العضد

  1 36,08% طول الطرف السفلي
  5 11,83% طول الجذع مع الرأس

  3 15,15% طول القدم
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هو األكثر مسامهة يف سرعة اإلنطالق مقارنة مع مجيع    الطرف السفليطول  نرى بأن) 54(من خالل الجدول 
  . % 36,08القياسات حيث بلغت 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 

بأن األطوال هي األكثر مسامهة يف  يتبني لنا جليا) 54(و ) 53(و ) 52(و ) 51(و ) 50(من خالل الجداول 
خالل  هو األكثر مسامهة بالنسبة لألطوالطول الطرف السفلي سرعة اإلنطالق خالل مجيع املراحل األوىل و أن 

، فإن للعدائني ةبالنسب COH, M. & TOMAZI,2005مرت و هذا ما يؤكده 100مرحلة اإلنطالق يف سباق 
هذه العوامل تؤثر على . االعتبارهم أكثر العوامل أمهية ألخذ يف  األطراف وطولات العصبية فز القوة العضلية واحمل

من خالل ما سبق وبناءا على حتليل  .اخلطوة وترددها طول: العنصرين األساسني الذين حيددان سرعة العدو ومها
تعترب األطوال أكثر القياسات األنثروبومرتية  :"هاجلداول املذكورة سابقا ميكننا القول بأن الفرضة الثانية واليت مفادها بأن

  .قد تحققت" مرت 100مسامهة يف سرعة األنطالق لدى عدائي السرعة سباق 
  :لثةلنتائج المتعلقة بالفرضية الثامناقشة ا

  :مجيع معادالت التنبؤ جلميع مراحلة اإلنطالق و أمهها متكن الباحث من إجياد ) 52حىت  38(من خالل اجلداول
  من خالل قياسات األطوال مسافة عشرة مرتمعادلة التنبؤ بالسرعة عند  إمتام العداء :  Y13المعادلة 

Y13 = -51,9681 + 3,08798* الكلي الطول  الساق طول *2,45771 +   + 0,443718*  طول 
*0,982038 - العضد السفلي الطرف طول   +0,0867758* الرأس مع اجلذع طول   - 1,1509*  طول 
 القدم

من خالل قياسات احمليطات وعروض  مسافة عشرة مرتمعادلة التنبؤ بالسرعة عند  إمتام العداء :  Y14المعادلة 
  اجلسم

Y14 = 71,9263 + 7,56273* الكتفني عرض   + 4,60315* الصدر عرض   + 2,35806*  حميط 
*0,0525237 + الصدر الفخذ حميط   -2,39495* البطن حميط   

قياس الوزن واحملددات من خالل قياس  مسافة عشرة مرتمعادلة التنبؤ بالسرعة عند  إمتام العداء :  Y15المعادلة 
  املرفولوجية
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Y15 =419,294 + 4,82871* الوزن   - 13,9622* مؤشر الكتلة   BMI + 100,863* مؤشر  
 السمنة يف حميط البطن

مبفهوم التنبؤ هو توقع نتيجة يف ضوء االختبارات والقياسات اليت بأن  )12صفحة  ،1986عامر، ( كل ما سبق يؤكده 
ايل حناول تقدير املستوى  ا املنتقي،فيقاس يف مظاهر معينة ويف وقت معني ويف ضوء معرفة هذا املستوى ا يقوم 

اختيار بعض الناشئني يف االختصاصات  عنداملتوقع الوصول إليه مستقبال،وتدلنا أيضا القياسات على فالقيمة التنبؤية 
الرياضية املعينة وذلك عن طريق مقارنة نتائج االختبارات واملقاييس ببعض احملكات ، إذن فالعالقة بني اإلنتقاء والتنبؤ 

ه ميكنها اىل حد كبري يف حتديد املستقبل الرياضي للممارس الناشئ ومدى ما ميكن ان حيققه من نتائج وهذا وفق قدرات
واستعداداته  ،ويرى  التنبؤ يعتمد على وسائل علمية حبتة ويعترب أحد الوسائل اجلوهرية لإلختيار وهو أسلوب مثبت 

جوهر عملية اإلنتقاء يكمن يف عملية التنبؤ مبدى تأثري ، علميا ويستند على مقاييس ختضع لتحاليل وتقييمات معينة
درات بطريقة فعالة متكن الالعب من حتقيق التقدم املستمر يف عمليات التدريب على منو تلك االستعدادات والق

ميكن التنبؤ بسرعة  "والتي مفادها  الفرضية الثالثةيمكننا القول بأن  من خالل ما سبق, النشاط الرياضي املختار
  .قتقد تحق" مرت من خالل القياسات املرفولوجية واألنثروبومرتية 100اإلنطالق لدى عدائي السرعة يف سباق 
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  :في ضل اإلجابة على التساؤل العام  اإلستنتاج العام

 على ضوء فرضيات البحث وأهداف البحث وحدود ما أظهرته نتائج الدراسة والظروف اليت أجريت فيها، والعينة
تمع األصلي وبناءا عى النتائج املتوصل إليها بغية إجياد حلول ملشكلة البحث   وذلكاليت اختريت لتمثيل ا

  :بأنه ات اليت حتصلنا عيها، استنتجنا باعتمادنا عمى البيانات واملعلوم

  مرت من خالل القياسات املرفولوجية  100ميكن التنبؤ بسرعة اإلنطالق لدى عدائي السرعة يف سباق
 واألنثروبومرتية

  مرت 100السرعة سباق تعترب األطوال أكثر القياسات األنثروبومرتية مسامهة يف سرعة األنطالق لدى عدائي 
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية لكل من األطوال واحمليطات مع سرعة األنطالق لدى عدائي السرعة سباق

 مرت 100
  توجد عالقة إرتباطية "مبا أن الفرضيات الثالثة قد حتققت وعليه ميكننا القول بأن الفرضية العامة واليت مفادها 

 100سباق  لدى عدائي السرعة ات املرفولوجية واألنثروبومرتية بسرعة اإلنطالق بني احملدد ذات داللة إحصائية 
 .قد تحققت "مرت 
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  :خاتمة

هول وها حنن اآلن ننهي هذا العلل املتواضع مبا هو معلوم، وبدأنا مبا هو غامض  لقد بدأنا حبثا هذا من ا
 وافرتاضات وها حنن اآلن ننهيه حبلول ونتائج، حيث أن لكلوها حنن اآلن ننهيه مبا هو واضح، وبدأنا بإشكال 

اية ولكل منطلق هدف مسطر ومقصود، وها حنن اآلن خنط أسطر خامتة حبثنا اليت سنحاول من خالهلا  بداية 
 تقدمي زبدة املوضوع ومدى حتقيق اهلدف املرجو من ذلك، حيث انطلقنا من تعاريف ومصطلحات، وجسدت جبمع

 عاجلتها من خالل حتليليا معتمدين يف ذلك على العمل املنهجي الذي ال خيلوا من الضوابطاملعلومات وم
 وااللتزامات املنهجية املطلوبة، حيث وضعنا يف مقدمة أهدافنا إزالة الغموض وااللتباس الذي ملسناه أثناء بداية هذا

 .علمي ومنهجي املوضوع، هلذا كانت من أهم اخلطوات املعتمدة هي تنظيم العمل يف إطار

االت  مواصفات إىل حيتاج الرياضية األنشطة من نوع فكل تعترب القياسات اجلسمية من القواعد االساسية يف كافة ا
 الرياضي النشاط لنوع مناسب اجلسم يكون أن بد ال العالية املستويات إىل وصولال أجل فمن ا خاصة جسمية
أغلب الدراسات توصلت بأنه توجد عالقة بني القياسات اجلسمية ومستوى األداء البدين واملهاري  واإلجناز ,املمارس

مرت األوىل  10ال  بداية السباق واليت إحنرصت يفتبينا أنه األطوال هي األكثر تأثريا خالل مجيع مراحل ويف دراستنا  
ة الثانية والثالثة واخلامسة باإلضافة إىل مسافة اخلمسة مرت واليت قسمت بدورها إىل مخسة أقسام متمثلة يف اخلطو 

وهذا ما يزيد صعوبة تدريب مرت جيرى على تفاصيل دقيقة جدا نظرا لقصر مدته  100والعشرة مرت،إن سباق ال 
إنتقاء الرياضي رياضييه  إلن زيادة أعشار ثانية يف كل مرة يف هاته الفعالية يعترب إجناز كبري ،إنه من اجللي والواضح بأن 

  .املناسب و وضع الربامج املناسبة يوصل إىل حتقيق اإلجناز الرياضي 

انتقاء الرياضيني يف  يفمساعدة املدربني بإعطائهم املعادالت التنبؤية و ضرورة إستخدامها د كان من بني أهدافنا ولق
نوعية االنتقاء ومده  يستند مباشرة علىخمتلف الفئات العمرية، حيث أنو ما ال شك فيه أن حتقيق األرقم القياسية 

ا متنحنا الفرصة لظفر بعدد هائل   .من املوهوبني خضوعه لألسس العلمية اليت تزيد من مصداقيته، كما أ
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  :إقتراحات وتوصيات

ول تعترب هذه االقرتاحات من الضروريات املنهجية يف البحوث األكادميية قصد االستفادة منها وتكوين نظرة واسعة ح
املوضوع املدروسة لتجنب الوقوع يف األخطاء اليت وقع فيها الباحث وأيضا تقدمي حبوث مستقبلية متتاز بدقة العلمية 
العلية اليت تسمح بتطوير البحث العلمي ومستوى فرقنا احمللية حيث خلصنا القرتاحات التالية اليت نستعرضها فيما 

 : يلي

 .املميزة لكل رياضة نيف القياسات األنثروبومرتيةصضرورة ت - 1

 .إستعمال املعادالت التبؤية يف عمليات اإلنتقاء  - 2

 .إقرتاح مناذج مورفولوجية لكل رياضية لتسريع عملية الكشف واإلنتقاء - 3

 .ضوروة إنشاء ختصص تقين خاص مبتخصصني يف إجراء عملية اإلنتقاء بكل رياضة - 4

 .خاصة باإلنتقاء تصوير أجهزة ء إلخرتاعاإلختصاصيني يف اإلنتقا الفكري يف شراكة بني املربجمني و - 5

  .ضرورة توفري أجهزة تصوير عالية الدقة للتحليل احلركي  - 6
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       طول اجلذع مع الرأس
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  طول القدم

  
  عرض الكتفني

 الطول الفعلي بني النتوئني األخروميني البارزين 
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  عرض الكتفني
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 طول اجلذع مع الرأس
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  حميط البطن ويقاس مرورا بالسرة

  .حميط البطن املقاس من خالل لف شريط القياس عند مستوى أقصى بروز أمامي للبطن
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  حميط الصدر ويقاس مرورا باحللمتني

مستوى متفصل الضلع الرابع حميط الصدر يف حالة الراحة الذي يقاس بلف شريط القياس من األمام عند 
  .مع عظم القص وعند مستوى الضلع السادس أثناء مرور شريط القياس على جانيب اجلسم
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الركبة من وهو الطول الفعلي ملتوسط القصبة والشضية ويقاس من الكعب اإلنسية إىل : طول الساق 

 الناحية األنسية
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 األمام ويتوسط لوحي الكتف من اخللفقص الصدر من ويقاس عند بداية : إتساع الصدر 
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  :الفريق املساعد ويتكون من   

 جبامعة اجللفة ختصص معاجلة الصورة  204الدكتور يوسف غيبش  أستاذ. 
 الدكتور ساحيي فؤاد ختصص التقومي والقياس متخرج من جامعة مستغامن. 
  الرياضيطالب الدكتوراه نوراين بلقاسم سنة ثالثة جبامعة البويرة ختصص التدريب. 
 طالب الدكتوراه بورقدة حسني صدام سنة ثالثة دكتوراه جبامعة بسكرة ختصص حتضري بدين. 
  مصعب و قوميشصورة للفريق املساعد رفقة املدرب حاشي عبد الرمحان والعدائني املتألقني  
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لفة:سم ا   20/01/2020: ع

السيد:اللقب ا ة:سعودي اضة  مديرمدير والر        الشباب

اتف لفة                                                              0699.37.85.58:ال   با

ا:املوضوع الر املركب حصة إلجراء رخصة   .طلب

     

  

واملتمثل ذا بطل املوقرة سيادتكم إ أتقدم أن الشرف عظيم

الرا املركب حصة إلجراء رخصة يوم1طلب وذلك نوفم

را20/01/2020 سنة دكتوراه طالب ،بصف واحدة ساعة عةملدة

ا الر التدرب تخصص رة بالبو اج أو محند اك العقيد بجامعة

،و الدكتوراه ادة ش نيل متطلبات ضمن دراسة إتمام قصد وذلك

وشكرا ام ح التقديرو عبارات أس سيدي م تقبلوا   .خ

  

  

املديراملع ة   تأش
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ام ا   :البيانات

برنامج من مأخذة  الصور

statgraphics19 
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  :نسخة من خمرجات الربنامج 

  التبؤ بالسرعة عند عشرة مرت من خالل األطوال
Régression multiple - Col_22 
Variable à expliquer: Col_22 
Variables explicatives:  
     Col_3 
     Col_4 
     Col_5 
     Col_6 
     Col_9 
     Col_10 
Nombre d'observations: 9 
 

Paramètre Estimation Erreur type t Probabilité 
CONSTANTE -51,9681 40,7219 -1,27617 0,3301 
Col_3 3,08798 0,36269 8,5141 0,0135 
Col_4 2,45771 2,19102 1,12172 0,3786 
Col_5 0,443718 1,04421 0,424932 0,7122 
Col_6 -0,982038 0,754965 -1,30077 0,3230 
Col_9 0,0867758 0,487505 0,178 0,8751 
Col_10 -1,1509 2,72873 -0,42177 0,7142 

 
Analyse de variance 

Source Somme des carrés Ddl Carré moyen F Probabilité 
Modèle 5058,95 6 843,158 78,26 0,0127 
Résidu 21,5469 2 10,7734   
Total (Corr.) 5080,5 8    

 
R-carré = 99,5759 % 
R-carré (ajusté pour les ddl) = 98,3036 % 
Estimation de l'écart-type du résidu = 3,28229 
Erreur absolue moyenne = 1,40096 
Test de Durbin-Watson = 1,32965 (P=0,0810) 
Autocorrélation résiduelle d'ordre 1 = 0,307919 
 
Le StatAdvisor 
Le tableau affiche les résultats de l'ajustement d'un modèle de régression linéaire multiple pour décrire la  
relation entre Col_22 et 6 variables explicatives.  L'équation du modèle ajusté est: 
 
Col_22 = -51,9681 + 3,08798*Col_3 + 2,45771*Col_4 + 0,443718*Col_5 - 0,982038*Col_6 +  
0,0867758*Col_9 - 1,1509*Col_10 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

85  55,1  172  35,7  30,7  97,3  32,4  26,5  89,2  25,5  17,6  82  48  70  19,7  18,59  0,41  141,22  768,28  400,12  283,08  462,77  
82  50,2  172  36,9  31,5  94  31,2  28,7  81  25  17,8  78  46  67  18,4  16,9  0,39  137,43  770,88  363,33  284,73  468,22  
89  61,4  176  38,2  32,9  100  31,1  28,1  89,8  26,6  16,7  81  49  68  20,1  19,69  0,39  145,14  786,15  402,81  289,66  479,11  
85  55,9  168  35,3  32,6  94  31  29,2  84,9  23,9  17  81  50  70  21  19,84  0,42  136,43  750,41  380,83  276,5  457,33  
67  36,3  155  35,8  27,5  87,4  27,5  26,6  74,5  23,9  16,5  67  40  58  16,7  14,98  0,37  126,86  682,34  334,18  255,1  421,94  
81  46,3  160  35,2  29,7  87,9  30,8  25,5  83,9  25  16,9  71  44  66  22  17,97  0,41  127,58  714,68  376,34  263,33  435,55  

75  37,7  154  34,5  26,7  83,4  27,9  24,9  79,7  23,2  15,9  69  44  59  21,2  16,02  0,38  121,05  690,28  357,5  253,46  416,5  
77  40,8  154  34,2  30,6  86,2  27,3  25,6  76,1  23,7  16,9  69  46  63  22,3  17,29  0,41  125,11  687,88  341,35  256,75  413,77  

73,00  36,20  154,00  32,60  27,50  78,00  27,70  24,90  72,20  22,50  16,70  69,00  41,00  59,00  20,20  15,18  ,38  113,21  688,41  323,86  254,28  420,58 

 البيانات اخلام

  

  

 

 

 

Graphique de Col_22
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  املؤشرات

  
                                                 

                                                                                                                    
اإلسم 
  واللقب

العمر
  

العمر التدريبي
تاريخ االزدياد  
ضغط الدم  
  

مؤشر الكتلة 
BM

I
  

PW
H

  BAI
 

الوزن
  

الطول الكلي
طول الساق  
طول العضد  
  

طول الطرف السفلي
  

عرض الكتفين
عرض الصدر  
  

طول الجذع مع الرأس
  

طول القدم
اتساع الصدر  

محيط الصدر  
محيط الفخذ  
محيط البطن   
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  منوذج العمل املتبع يف القياس

  النموذج املاليزي
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  متت حبمد اهللا
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