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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة للتع رف إل ى عالق ة بع ض الص فات البدني ة ،والقياس ات االنثروبومتري ة
بمس توى االنج از بفعالي ة رم ي ال رمح .حي ث ت م اختي ار عين ة الدراس ة م ن جمي ع أف راد مجتم ع
الدراسة ،والبالغ عددھم ) (٣٠العباً ،ال ذين ش اركوا ف ي بطول ة المل ك الحس ين الرياض ية أللع اب
القوى ،وتم إجراء مجموعة م ن القياس ات االنثروبومتري ة المتعلق ة ب األطوال والمحيط ات ،ك ذلك
مجموعة م ن االختب ارات الت ي تق يس ق وة القبض ة ،والع دو )٣٠م( ،والوث ب م ن الثب ات حي ث ت م
استخدام اإلحصاء الوصفي ،ومعامل االلت واء ومعام ل االرتب اط .وأظھ رت نت ائج الدراس ة وج ود
عالقة ارتب اط ذات دالل ة إحص ائية ب ين مس توى االنج از لفعالي ة رم ي ال رمح وك ل م ن القياس ات
االنثروبومتري ة والبدني ة التالي ة ) :الط ول ،ط ول الج ذع ،ط ول ال ذراع ،ط ول الس اعد ،ط ول
الرجل ،طول الفخذ ،طول الس اق ،مح يط الص در ،مح يط الس اعد ،مح يط العض د ،مح يط الس اق،
الوث ب م ن الثب ات( .بينم ا ال توج د عالق ة ارتب اط ب ين مس توى االنج از لرم ي ال رمح وك ل م ن
القياسات البدنية واالنثروبومترية التالية) :قوة القبضة ،عدو)٣٠م( ،محيـط الفخ ذ ،ط ـول الك ف(.
وأوص ى الباح ث االھتم ام بالقياس ات االنثروبومتري ة والبدني ة .والب رامج التدريبي ة لم ا لھم ا م ن
أھمية في إنتاج ،وتطوير عناصر اللياقة البدنية الضرورية.
Abstract
This study aims at being acquainted with relationship of certain
physical characters and anthropometric measurements with performance
of Javelin throwing Event. All individuals of 30 players in the study
community, who participated in King Hussein Sport Championship for
power games where selected. A group of physical measurements relating
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to heights and perimeter were carried out along with a group of
examinations measuring power of the fist and running (30 m) and
jumping from stability, were the descriptive statistics, turning coefficient
and correlation coefficient were used. Results of the study indicate that
there is a relationship with statistic significance between both the
following anthropometric and physical measurements (height, length
trunk, length of arm, length of forearm, length of leg, length of thigh,
length of shank, perimeter of chest, perimeter of forearm, perimeter of
upper arm, perimeter of shank and jumping from stability and
performance level of Javelin throwing. There is no correlation between
the following physical and anthropometric measurements (fist power,
running 30 m), perimeter of thigh, length of palm of the hand) and
performance level of lance throwing. The researcher recommends
asserting importance of the producing development of necessary physical
fitness and interesting in training programs and the anthropometric and
physical measurements.
المقدمة وأھمية الدراسة
تتطلب ممارسة األنشطة الرياضية بعض الخصائص البدنية واالنثروبومترية ،فھناك العاب
تتطلب توفر عنصر السرعة كشرط أساسي لممارسة النشاط ،والعاب أخرى تتطلب طول القامة،
واختالفات في أطوال أجزاء الجسم ،بينما تتطلب العاب أخرى عنص ر الق وة  .ف الالعبون ي ؤدون
الحرك ات الرياض ية بأجس امھم الت ي تختل ف ف ي مقاييس ھا م ن ف رد إل ى آخ ر تبع ا لالخ تالف ف ي
مستوى األداء .وان القياسات االنثروبومتري ة م ن العوام ل الت ي لھ ا تأثيرھ ا ف ي ممارس ة النش اط
الرياضي .وتلعب دورا ھاما في المجال الرياضي؛ ألن لياق ة الالع ب وممارس ته لألنش طة تتح دد
وفق ا لمالئم ة تركي ب جس مه ألداء النش اط المطل وب ،كم ا أنھ ا تلع ب دورا ھام ا ف ي اختي ار ن وع
النش اط الرياض ي والتخصص ي وتوجي ه عملي ة الت دريب بم ا يتف ق م ع الف روق الفردي ة)خ اطر،
) ،(١٩٩٦عالوي.(١٩٩٢ ،
يحت اج تط ور المس تويات الرياض ية إل ى وج ود مواص فات انثروبومتري ة وبدني ة تالئ م ن وع
النش اط الرياض ي ،فالخص ائص البدني ة واالنثروبومتري ة تختل ف مس توياتھا م ن الع ب إل ى آخ ر
الختالف متطلبات االنجاز من رياض ة ألخ رى .فعملي ة انتق اء الرياض يين م ن أھ م العوام ل الت ي
يعتمد عليھا المدربون والعاملون في المجال الرياضي ،كم ا لھ ا دور كبي ر ف ي تحقي ق االنج ازات
واالرتقاء بالمستويات الفنية.
يت أثر األداء الرياض ي بالعدي د م ن العوام ل حي ث تعتب ر القياس ات االنثروبومتري ة م ن أھ م
العوامل التي ت ؤثر ف ي كف اءة األداء الرياض ي ،كم ا لھ ا ت أثيرات مختلف ة ت رتبط ب النواحي البدني ة
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والمھاري ة ،وأن الوص ول إل ى أعل ى مس توى ف ي رياض ة معني ة يعتم د عل ى وج ود مواص فات
انثروبومتري ة ت تالءم وتناس ب ن وع النش اط الرياض ي .وتعتب ر القياس ات االنثروبومتري ة م ن
العوام ل الت ي تح دد ش كل وتركي ب الجس م ،كم ا أش ار )الك ردي (١٩٨٩ ،نق ال ع ن ك ل م ن م ور
ھاوس وميللر وألبيك وماثيوس إلى أن لياقة الفرد في األنشطة الرياضية تعتم د ف ي األس اس عل ى
مدى مناسبة التركيب الجسمي ألداء العمل المطلوب ،ألن كل نشاط رياضي يتطلب صفات بدني ة
وانثروبومتري ة تختل ف م ن نش اط آلخ ر ،كم ا أن ه يمك ن تحدي د مس توى وخص ائص النم و الب دني
تح ت ت أثير مزاول ة األنش طة الرياض ية ،وت رتبط كف اءة الف رد ف ي المج ال الحرك ي والتف وق
الرياضي بالخصائص االنثروبومترية للرياضيين.
ان القياسات االنثروبومترية تمدنا بأسس ومفاھيم خاص ة تس تخدم للمقارن ة ب ين األداء الفن ي
للرياضيين .وقد أكد )حسانين (١٩٩٥ ،و)ھزاع (١٩٩٢ ،عل ى أن القياس ات االنثروبومتري ة لھ ا
ت أثير عل ى الق وة العض لية والس رعة والتحم ل والمرون ة ،باإلض افة إل ى ارتباطھ ا بالعدي د م ن
القدرات الحركية والتفوق في األنشطة الرياضية .وقد بين )الربضي (١٩٩٨ ،أن الصفات البدنية
األساس ية ھ ي الق وة ،والس رعة ،وق وة األط راف الس فلى والعلي ا ،والق وة االنفجاري ة ،والمرون ة،
والحجم الجسدي والعضلي الكبيران لالعبي الجلة والقرص والمطرقة والرمح .
وتعتبر ھذه الدراسة محاولة إللقاء الض وء عل ى إح دى المھ ارات الرياض ية العالمي ة ،حي ث
يسعى الباحث إلى معرفة أھمية بع ض القياس ات االنثربومتري ة والص فات البدني ة الت ي يتمي ز بھ ا
الالعبون في االتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة ،وعالقتھا بمستوى االنجاز
الرقمي لفعالي ة رم ي ال رمح الت ي تتطل ب م ن ممارس يھا ال تعلم والت دريب الجي د ،فب الرغم م ن أن
المتطلبات البدنية لھذه الفعالية كثي رة ومتنوع ة مقارن ة م ع مھ ارات األلع اب الرياض ية األخ رى،
فانه يلزم توافر المتطلبات البدنية بمستوى عال ،ومن ھذه المتطلبات القوة العضلية التي لھا ت أثير
كبير على تقدم وانجاز الالعب.
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في أن مھ ارة رم ي ال رمح ال تق ل أھمي ة ع ن المھ ارات األخ رى س واء
كانت ف ي الع اب الق وى أو مھ ارات األلع اب الرياض ية األخ رى ،حي ث تق ام بط والت عالمي ة لھ ا
وھذه المھارة تتطلب مواص فات خاص ة ب األداء وانتق اء الالعب ين عل ى أس س علمي ة حت ى تتحق ق
المستويات العالية ،فالمدرب مھما بلغت مقدرته الفنية ال يستطيع أن يعد بط ال إال إذا ت وافرت في ه
الصفات االنثربومترية المناسبة لھذا النوع من النشاط الرياضي .والوصول إلى مستويات متقدم ة
في المھارات الرياضية ليس من السھل تحقيقھا إذا لم تتوفر مواصفات انثروبومترية مناسبة لتل ك
المھارة أو نقص في أحد عناصر اللياقة البدنية ،أو عدم اكتس اب األداء الميك انيكي للتكني ك الس ليم
لتلك المھارة.
لقد حظيت القياسات االنثروبومترية للرياضيين باھتمام الباحثين وذل ك بھ دف الوص ول إل ى
المواص فات البدني ة الت ي م ن ش أنھا مس اعدة الرياض ي عل ى األداء األمث ل ف ي ن وع النش اط
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التخصص ي ،وعل ى ھ ذا فق د اھتم ت البح وث والدراس ات ف ي اآلون ة األخي رة  ،بوص ف وتحدي د
المواصفات االنثروبومتري ة الخاص ة ،والت ي تتف ق وطبيع ة ك ل م ن األلع اب الرياض ية المختلف ة،
مما يزيد م ن فاعلي ة الت دريب الرياض ي .وھن اك العدي د م ن الدراس ات س اھمت ف ي وض ع بع ض
المعايير المحددة النتقاء الالعبين في تلك الرياضات ومس اعدة الم دربين للوص ول ب الالعبين إل ى
تحقيق أفضل النتائج )الحموري ،والحايك ) ،(Miloslav,2001 ) ،(٢٠٠٦ ،الحسن.(٢٠٠٨ ،
وبناء على ذلك فقد الحظ الباحث أثناء حضوره فعالية رمي الرمح ف ي بطول ة الحس ين الت ي
أقامھا االتحاد الرياضي للكلي ات الجامعي ة والجامعي ة المتوس طة أللع اب الق وى ،أن ھنال ك بع ض
الالعبين ال يستطيعون أداء رمي ة ال رمح وتوص يل ال رمح إل ى مس افة بعي دة كم ا يج ب ،مم ا أث ار
اھتم ام الباح ث إل ى دراس ة العالق ة ب ين القياس ات االنثروبومتري ة والص فات البدني ة ومس توى
االنجاز في رمي الرمح لالعبين المشاركين في البطولة من مختل ف الكلي ات الجامعي ة والجامعي ة
المتوسطة المنتسبين لالتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة.
الدراسات السابقة
قام )عكور ،المومني ،(٢٠٠٩ ،بدراسة ھدفت للتعرف إلى عالقة بعض القياس ات الجس مية
ببعض الصفات البدنية لدى العبي الك رة الط ائرة ،واس تخدم الباح ث الم نھج الوص في عل ى عين ة
قوامھ ا ) (٢٠العب ا م ن منتخ ب جامع ة اليرم وك .أظھ رت النت ائج ض رورة إج راء بن اء مع ايير
ومس تويات للقياس ات الجس مية والبدني ة ف ي لعب ة ك رة الط ائرة ،واالھتم ام بتنمي ة عناص ر اللياق ة
البدنية والقياسات الجسمية في عملية اختيار أالعبين.
قام )النعيم ي ،(٢٠٠٧ ،بدراس ة ھ دفت إل ى مقارن ة بع ض القياس ات الجس مية والبدني ة ل دى
ح راس المرم ى ،وبلغ ت عين ة الدراس ة ) (١٤ن ادي والب الغ ع ددھم ) (٨٣حارس ا ،وتوص لت
الدراسة إلى تميز حراس مرمى أندية مركز بغداد في الصفات البدني ة للق وة االنفجاري ة لل ذراعين
وال رجلين والس رعة االنتقالي ة وس رعة رد الفع ل ع ن ح راس مرم ى أندي ة المن اطق األخ رى.
وأوصت الدراسة بضرورة االھتمام بالقياسات الجسمية وباالختبارات البدنية المحددة في الدراسة
من قبل مدربي حراس المرمى ولجميع األندية المشاركة وتوجيھھم بنقاط القوة والضعف.
ق ام )عب د الح ق ،(٢٠٠٧ ،بدراس ة ھ دفت للتع رف إل ى مس اھمة بع ض القياس ات البدني ة
واالنثروبومتري ة ف ي مس تو أداء مھ ارة القف ز فتح ا وض ما ل دى ناش ئ الجمناس تك ،ت م اس تخدام
المنھاج الوصفي على عينة قوامھا ) (٣٠ناشئا م ن منتخب ات عش ر م دارس أساس ية ف ي محافظ ة
نابلس .أظھرت النتائج ان أفضل عالقة في القياسات البدنية بين ق وة عض الت ال رجلين ومس توى
أداء مھ ارتي القف ز فتح ا وض ما عن د ناش ئ الجمناس تك ،بينم ا القياس ات االنثروبومتري ة فكان ت
أفضل عالقة بين محيط ال بطن ومس توى أداء مھ ارتي القف ز فتح ا وض ما عن د ناش ئ الجمناس تك.
وأوصى الباحث بضرورة التركيز على قوة عضالت الرجلين ومحيط البطن عن د اختي ار وانتق اء
الناشئين.
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ق ام )الحم وري ،والحاي ك ،(٢٠٠٦ ،بدراس ة ھ دفت للتع رف إل ى نس ب مس اھمة القياس ات
الجس مية والبدني ة ف ي االنج از الرقم ي ل دفع الجل ة وق ذف الق رص .وأجري ت الدراس ة عل ى عين ة
قوامھ ا )(٦٤طال ب م ن ط الب كلي ة التربي ة الرياض ية ف ي الجامع ة األردني ة ،واس تخدم الم نھج
الوص في ,وت م اج راء قياس ات االط وال والمحيط ات والق وة االنفجاري ة والق وة الثابت ة والس رعة
والمرونة ،اضافة الى المستوى الرقمي لدفع الجلة وق ذف الق رص .وأظھ رت النت ائج تنب ؤ الط ول
الكل ي ,مح يط العض د انقب اض ,س ماكة الس اق ,مح يط الوس ط ،وم ن القياس ات البدني ة الوث ب م ن
الثب ات ,ق وة القبض ة ,المرون ة ف ي االنج از الرقم ي لق ذف الق رص .أظھ رت النت ائج ان القياس ات
الجسمية والص فات البدني ة الت ي تس اھم ف ي التنب ؤ بمس افة دف ع الجل ة ھ ي الط ول ,مح يط العض د,
انقباض طول الساعد ،ومن القياسات البدنية الوثب من الثبات وقوة القبضة.
قام ت )العم وري ،ومحم د ،(٢٠٠٦ ،بدراس ة ھ دفت إل ى معرف ة العالق ة ب ين القياس ات
الجسمية والبدنية بأداء الضربة الساحقة لطالب تخصص كرة الطائرة ،حيث استخدمت الباحثت ان
الم نھج الوص في عل ى عين ة بالطريق ة العمدي ه قوامھ ا ) (١٥طالب ا وأش ارت نت ائج الدراس ة إل ى
وجود ارتباط ايج ابي معن وي داال إحص ائيا ب ين مس توى األداء وع رض الح وض،محيط الكت ف،
عرض الكتف ،الطول ،الوزن ،طول العضد ،ط ول الس اعد ،ط ول الكت ف ،ط ول ال ذراع ،مح يط
العض د ،مح يط الس اعد ،مح يط الح وض ،مح يط الس اق ،مح يط الص در ،الوث ب العم ودي ،وق وة
القبضة .وال يوجد ارتباط بين مستوى األداء وكال من طول الفخذ،طول الساق ،طول القدم ،ط ول
الرج ل ،ومح يط الفخ ذ .وأوص ت الباحثت ان باالھتم ام بتطبي ق القياس ات الجس مية والبدني ة عن د
اختيار الطالب لالنضمام إلى التخصص.
ق ام )الفي روزي وآخ رون ،(٢٠٠٦ ،بدراس ة ھ دفت ال ى دراس ة العالق ة ب ين القياس ات
االنثروبومترية والبدنية للقدم عل ى الوث ب الطوي ل عل ى عين ة مكون ة م ن ) (١٠ط الب تخص ص
ألع اب ق وى ,وت م اس تخدام الم نھج الوص في ،وحلل ت البيان ات بواس طة المتوس ط واالنح راف
المعياري ،ومعامل االرتباط ومعادل ة االنح دار الخط ي ،وخلص ت الدراس ة ال ى أن ھن اك ارتب اط
ب ين القياس ات االنثروبومتري ة والبدني ة ومس ابقة الوث ب الطوي ل ومعادل ة تنبؤي ة بمس افة الوث ب
الطويل.
قامت )عبد الجواد ،(١٩٩٩ ،بدراسة ھدفت للتعرف إلى الص فات الجس مية والق وة العض لية
ودرج ة مس اھمتھا ب التنبؤ بمس توى االنج از الرقم ي لمتس ابقي الرم ي ،وت م اس تخدام الم نھج
الوصفي ،حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من) (٤٥العبا ،وأظھرت نتائج الدراسة وج ود
مواص فات جس مية مث ل :ط ول القام ة مح يط الص در والعض د والس اعد وزي ادة ال وزن وع رض
الكتفين وقوة عضالت الذراع الرامية وقوة عضالت الرجلين ،وتعتبر ھذه الصفات م ن متطلب ات
االنجاز الرقمي في مسابقات الرمي.
قامت )عبد الجواد ،(١٩٩٧ ،بإجراء دراسة للتعرف على وجود عالقة بين الص فات البدني ة
والقياسات االنثربومترية على عينة قوامھا ) (٢٠طالبة من كلية التربي ة الرياض ية باإلس كندرية ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(١)٢٤

 ٢٦٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "عالقة الصفات البدنية والقياسات االنثروبومترية بـ "......

وأظھ رت نت ائج الدراس ة وج ود عالق ة ارتباطي ه ب ين الص فات البدني ة واالنثربومتري ة ومس افات
الرمي لفعاليات قذف القرص ودفع القلة ورمي الرمح.
أھداف الدراسة
تھدف الدراسة للتعرف إلى
 .١الصفات البدنية والقياسات االنثروبومترية لالعبي رمي الرمح.
 .٢العالقة االرتباطية بين الصفات البدنية والقياسات االنثروبومترية ،ومستوى االنج از لفعالي ة
رمي الرمح.
تساؤالت الدراسة
 .١ما الصفات البدنية والقياسات االنثروبومترية لالعبي رمي الرمح ؟
 .٢ھ ل توج د عالق ة ذات دالل ة إحص ائية ب ين مس توى االنج از لفعالي ة رم ي ال رمح والص فات
البدنية والقياسات االنثروبومترية لالعبي رمي الرمح؟
إجراءات الدراسة
منھج الدراسة :استخدم الباحث المنھج الوصفي نظرا لمالئمته أھداف الدراسة وتساؤالتھا.
مجتمع وعينة الدراسة :تكون مجتم ع وعين ة الدراس ة م ن الالعب ين المش اركين ف ي بطول ة
الحس ين أللع اب الق وى ) فعالي ة رم ي ال رمح( الت ي أقامھ ا االتح اد الرياض ي للكلي ات الجامعي ة
والجامعية المتوسطة والبالغ عددھم ) (٣٠العبا ،تم اختيارھم بالطريقة العمدي ة ،وأج ري تج انس
لمجتمع الدراسة في فعالية رمي الرمح كما ھو مبين الجدول ).(١
جدول ) :(١المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لمجتمع الدراسة.
معامل
االنحراف
الوسيط
المتوسط الحسابي
المتغير
االلتواء
المعياري
٠.٣٨١
١.٠٣
١٩
١٩.٢٠
 ١العمر/سنة
٠.٨٥٣
٥.٢٩
١٧٦
١٧٧.٥٧
 ٢الطول/سم
-٠.١٢٨
٨.٢٣
٧٤.٥
٧٣.٢٣
 ٣الوزن/كغم
٠.٤٢٩
٢.٣٩
٣٩
٣٨.٧٠
 ٤مستوى االنجاز/م
يوضح الجدول ) (١المتوسط الحسابي ،والوسيط ،واالنح راف المعي اري ،ومعام ل االلت واء
لمجتمع الدراسة ،حيث تشير نتائج معامل االلتواء إلى أن جميع القيم تقع بين ) ،(٣+وھ ذا مؤش ر
على تجانس أفراد عينة الدراسة.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(١)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رائدالرقاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٩

األدوات واألجھزة المستخدمة في الدراسة


ميزان طبي لقياس الوزن.



جھاز الرستاميتر لقياس الطول.



جھاز الدينامومتر لقياس قوة القبضة.



متر لقياس مسافة الرمي.



شريط لقياس األطوال والمحيطات.



استمارات لتفريغ البيانات.



رمح.



ساعة توقيت الكترونية.

القياسات المستخدمة في الدراسة
تم عمل استمارة لتفريغ القياسات البدنية واالنثروبومترية التالية )ملحق -:(١
 .١القياسات البدنية


الوثب من الثبات.



قوة القبضة بالديمامومتر.



عدو )٣٠م(.

 .٢القياسات االنثروبومترية -:


قياس األطوال) :طول الذراع ،طول العضد ،طول الساعد ،طول الكف ،طول الرجل،



طول الفخذ ،طول الساق،طول الجذع(.



قياس المحيطات ) :محيط العضد ،محيط الساعد ،محيط الفخذ ،محيط الساق ،محيط



الصدر(.

 .٣مستوى االنجاز لفعالية رمي الرمح :عن طريق اختبار رمي الرمح ألطول مسافة.
الغ رض م ن االختب ار :فح ص االنج از لالعب ي رم ي ال رمح وحص ول الالع ب بع د ث الث
محاوالت على أطول مسافة لرمي الرمح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(١)٢٤

 ٢٧٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "عالقة الصفات البدنية والقياسات االنثروبومترية بـ "......

تنفيذ الدراسة
تم تنفيذ الدراسة خالل شھر ) (٢٠٠٧/٣على النحو التالي:
 .١القياسات البدنية.
 .٢القياسات االنثروبومترية.
 .٣مستوى االنجاز لفعالية رمي الرمح.
مجاالت الدراسة


المجال المكاني :االتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة.



المجال البشري  :الطلبة المشاركون في بطولة الحسين أللعاب القوى )فعالية رمي الرمح(.



المجال الزمني٢٠٠٧/٣/١٥-١٤ :

المعالجة اإلحصائية
استخدم الباحث المعامالت اإلحصائية


المتوسط الحسابي.



الوسيط.



االنحراف المعياري.



معامل االلتواء.



معامل االرتباط.

عرض النتائج ومناقشتھا
لإلجاب ة عل ى التس اؤل األول م ا الص فات البدني ة والقياس ات االنثروبومتري ة لالعب ي رم ي
الرمح؟ .تم استخراج الوسط الحسابي واالنح راف المعي اري ومعام ل االلت واء ،وت م التوص ل إل ى
النتائج كما ھو مبين في الجدول رقم )-:(٢

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(١)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رائدالرقاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧١

جدول ) :(٢المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء للقياسات البدنية.
معامل
االنحراف
المتوسط
الوسيط
المتغيرات
التسلسل
االلتواء
المعياري
الحسابي
٠.٥٠٨
١١.٨٤
١٩٧
الوث ب الطوي ل ١٩٨
١
من الثبات/سم
٠.٣٤٩
٢.٠٤
٤٥
قوة القبضة/كغم ٤٥.٤٧
٢
-٠.٣٤٦
٠.٢٧٤
٣.٩٦
٣.٨٣
عدو)٣٠م(/ث
٣
يوض ح الج دول رق م ) ،(٢المتوس ط الحس ابي والوس يط واالنح راف المعي اري ومعام ل
االلت واء للقياس ات البدني ة ،وان قيم ة معام ل االلت واء للوث ب الطوي ل م ن الثب ات )،(٠.٥٠٨
واالنحراف المعياري )  ،(١١.٨٤وان قيمة معامل االلتواء لق وة القبض ة ) ،(٠.٣٤٨واالنح راف
المعياري ) ،(٢.٠٤وان قيمة معام ل االلت واء للع دو)٣٠م/ث() ،(٠.٣٤٦-واالنح راف المعي اري
) ،(٠.٢٧٤وان معامل االلتواء يتراوح ما بين )  ،(٠.٥٠٨ - ٠.٣٤٦-حي ث تش ير نت ائج معام ل
االلتواء إلى أن جميع القيم تقع بين ) ،(٣+مما يدل على تجانس أفراد عينة الدراس ة ف ي القياس ات
البدنية.
ج دول ) :(٣المتوس ط الحس ابي والوس يط واالنح راف المعي اري ومعام ل االلت واء للقياس ات
االنثروبومترية.
االنحراف
الوسيط
المتوسط
المتغيرات
التسلسل
معامل
المعياري
الحسابي
االلتواء
٠.٨٥٣
٥.٢٩
١٧٦
١٧٧.٥٧
الطول
١
-٠.١٢٨
٨.٢٣
٧٤.٥
٧٣.٢٣
الوزن
٢
٠.٨٣٣
٤.٦١
٧٦.٥
طول الذراع ٧٧.٧٧
٣
٠.١٦٦
٢.٥١
٣٢
طول العضد ٣٢
٤
٠.٨٤٦
٢.٢١
٢٧
طول الساعد ٢٧.٩٠
٥
-٠.٠٧٦
١.٠٧
١٨
١٧.٨٧
طول الكف
٦
٠.١٩٧
٣.٩٠
٩٣
طول الرجل ٩٢.٣٠
٧
٠.٢٣٢
٣.٠٥
٥٠.٥٠
٥٠.٧٣
طول الفخذ
٨
٠.٠٤٠
١.٩٦
٤١.٥٠
٤١.٥٧
طول الساق
٩
٠.١٣٨
٤.١٦
٦١
٦٢.١٣
طول الجذع
١٠
-٠.٣٢٢
٣.٧٣
٨٦
محيط الصدر ٨٥.٧٧
١١
٠.٣١٣
١.٩٤
١٨
محيط الساعد ١٨.١٣
١٢
٠.٤٥٠
٣.٨٠
٢٧
محيط العضد ٢٨
١٣
١.٠٩٨
٥.٢٢
٤٦
٤٦.٨٠
محيط الفخذ
١٤
٠.٠٠٢
٢.٢٤
٢٧
محيط الساق ٢٧
١٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(١)٢٤

 ٢٧٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "عالقة الصفات البدنية والقياسات االنثروبومترية بـ "......

يوض ح الج دول رق م ) ،(٣المتوس ط الحس ابي ،والوس يط ،واالنح راف المعي اري ،ومعام ل
االلت واء للقياس ات االنثربومتري ة ،وان معام ل االلت واء لقي اس الط ول ) ،(٠.٨٥٣وقي اس ال وزن
) .(٠.١٢٨-أم ا القياس ات االنثربومتري ة لألط وال )ط ول ال ذراع ،ط ول العض د ،ط ول الس اعد،
طول الك ف ،ط ول الرج ل ،ط ول الفخ ذ ،ط ول الس اق ،ط ول الج ذع( ،ف ان قيم ة معام ل االلت واء
انحص رت م ا ب ين ) .(٠.٨٤٦ – ٠.٠٧٦-أم ا قي اس المحيط ات للجس م ) مح يط الص در ،مح يط
الساعد ،محيط العضد ،محيط الفخذ ،محيط الساق( ،ف ان قيم ة معام ل االلت واء انحص رت م ا ب ين
) ،(١.٠٩٨ – ٠٣٢٢-أم ا المؤش ر الع ام للقياس ات االنثربومتري ة يش ير إل ى ان معام ل االلت واء
يتراوح ما بين )  (١.٠٩٨ – ٠.٣٢٢-حيث تشير نتائج معامل االلتواء إلى أن جميع الق يم تق ع م ا
بين ) ،(٣+مما يدل على تجانس أفراد عينة الدراسة في القياسات االنثروبومترية.
ج دول ) :(٤المتوس ط الحس ابي واالنح راف المعي اري وأكب ر وأق ل قيم ة للقياس ات البدني ة
واالنثربومترية ومستوى االنجاز الرقمي.
االنحراف
المتوسط
اكبر قيمة اقل قيمة
المتغير
التسلسل
المعياري
الحسابي
١٧٠
١٩٠
٥.٢٩
١٧٧.٥٧
الطول
١
٥٥
٩٢
٨.٢٣
٧٣.٢٣
الوزن
٢
٧٠
٨٩
٤.٦١
٧٧.٧٧
طول الذراع
٣
٢٧
٣٧
٢.٥١
٣٢
طول العضد
٤
٢٤
٣٣
٢.٢١
٢٧.٩٠
طول الساعد
٥
١٦
٢٠
١.٠٧
١٧.٨٧
طول الكف
٦
٨٧
٩٩
٣.٩٠
٩٢.٣٠
طول الرجل
٧
٤٧
٥٦
٣.٠٥
٥٠.٧٣
طول الفخذ
٨
٣٨
٤٥
١.٩٦
٤١.٥٧
طول الساق
٩
٥٤
٧٠
٤.١٦
٦٢.١٣
طول الجذع
١٠
٧٨
٩٢
٣.٧٣
٨٥.٧٧
محيط الصدر
١١
١٥
٢٢
١.٩٤
١٨.١٣
محيط الساعد
١٢
٢٣
٣٧
٣.٨٠
٢٨
محيط العضد
١٣
٤١
٦٠
٥.٢٢
٤٦.٨٠
محيط الفخذ
١٤
٢٣
٣١
٢.٢٤
٢٧
محيط الساق
١٥
١٧٥
٢٢٥
١١.٨٤
١٩٨
الوثب الطويل من الثبات/سم
١٦
٤٢
٥٠
٢.٠٤
٤٥.٤٧
١٧
قوة القبضة/كغم
٣.٣٥
٤.١٨
٠.٢٧٤
٣.٨٣
١٨
عدو)٣٠م( /ث
٣٤
٤٥
٢.٣٩
٣٨.٧٠
١٩
مستوى االنجاز /م
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يتض ح م ن الج دول رق م ) ،(٤المتوس ط الحس ابي واالنح راف المعي اري وأكب ر وأق ل قيم ة
للقياس ات البدني ة واالنثربومتري ة قي د الدراس ة ،ومس توى االنج از لفعالي ة رم ي ال رمح لالعب ين
المشاركين ف ي فعالي ة رم ي ال رمح ،حي ث كان ت اكب ر قيم ة للط ول ) ،(١٩٠واق ل قيم ة )،(١٧٠
واالنح راف المعي اري ) ،(٥.٢٩وال وزن اكب ر قيم ة ) ،(٩٢واق ل قيم ة ) ،(٥٥واالنح راف
المعي اري ) ،(٨.٢٣وكان ت اكب ر قيم ة واق ل قيم ة للقياس ات االنثربومتري ة لألط وال عل ى النح و
التالي :طول الذراع اكبر قيمة ) ،(٨٩واق ل قيم ة ) ،(٧٠واالنح راف المعي اري ) ،(٤.٦١وط ول
العضد اكبر قيمة ) ،(٣٧واقل قيم ة ) ،(٢٧واالنح راف المعي اري ) ،(٢.٥١وط ول الس اعد اكب ر
قيم ة ) ،(٣٣واق ل قيم ة ) ،(٢٤واالنح راف المعي اري ) ،(٢.٢١وط ول الك ف اكب ر قيم ة )،(٢٠
واق ل قيم ة ) ،(١٦واالنح راف المعي اري ) ،(١.٠٧وط ول الرج ل اكب ر قيم ة ) ،(٩٩واق ل قيم ة
) ،(٨٧واالنح راف المعي اري ) ،(٣.٩٠وط ول الفخ ذ اكب ر قيم ة ) ،(٥٦واق ل قيم ة )،(٤٧
واالنح راف المعي اري ) ،(٣.٠٥وط ول الس اق اكب ر قيم ة ) ،(٤٥واق ل قيم ة ) ،(٣٨واالنح راف
المعي اري ) ،(١.٩٦وط ول الج ذع اكب ر قيم ة ) ،(٧٠واق ل قيم ة ) ،(٥٤واالنح راف المعي اري
).(٤.١٦
أما اكبر قيمة واقل قيمة للقياسات االنثروبومترية للمحيط ات فق د كان ت عل ى النح و الت الي :
محيط الصدر اكبر قيمة ) ،(٩٢واقل قيمة ) ،(٧٨واالنحراف المعياري ) ،(٣.٧٣ومحيط الساعد
اكب ر قيم ة ) ،(٢٢واق ل قيم ة ) ،(١٥واالنح راف المعي اري ) ،(١.٩٤ومح يط العض د اكب ر قيم ة
) ،(٣٧واقل قيمة ) ،(٢٣واالنح راف المعي اري ) ،(٣.٨٠ومح يط الفخ ذ اكب ر قيم ة ) ،(٦٠واق ل
قيمة ) ،(٤١واالنحراف المعياري ) ،(٥.٢٢ومح يط الس اق اكب ر قيم ة ) ،(٣١واق ل قيم ة )،(٢٣
واالنحراف المعياري ).(٢.٢٤
أما اكبر قيمة واقل قيمة بالنسبة للقياسات البدنية فقد كانت على النحو التالي  :الوثب الطويل
من الثبات اكبر قيمة ) ،(٢٢٥واقل قيمة ) ،(١٧٥واالنحراف المعياري ) ،(١١.٨٤وقوة القبض ة
اكب ر قيم ة ) ،(٥٠واق ل قيم ة ) ،(٤٢واالنح راف المعي اري ) ،(٢.٠٤والع دو )٣٠م( اكب ر قيم ة
) ،(٤.١٨واقل قيم ة ) ،(٣٠٣٥واالنح راف المعي اري ) ،(٠.٢٧٤وأم ا مس توى االنج از الرقم ي
اكبر قيمة ) ،(٤٥واقل قيمة ) ،(٣٤واالنحراف المعياري ).(٢.٣٩
التساؤل الثاني -:ھ ل توج د عالق ة ذات دالل ة إحص ائية ب ين مس توى االنج از لرم ي ال رمح
والص فات البدني ة والقياس ات االنثروبومتري ة ؟ حي ث ت م اس تخدام معام ل االرتب اط ب ين مس توى
االنجاز لرمي الرمح والقياسات البدنية واالنثربومترية ،وتم التوصل إلى النتائج التالية في ج دول
رقم )-:(٥
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جدول ) :(٥معامل االرتباط بين مستوى االنجاز لرمي الرمح والقياسات البدنية واالنثربومترية.
مستوى الداللة
معامل االرتباط
القياسات البدنية واالنثربومترية
التسلسل
دالة
** ٠.٤٩٣
الوثب الطويل من الثبات/سم
١
غير دالة
٠.٠٤٨
قوة القبضة/كغم
٢
غير دالة
٠.٠٢٤عدو)٣٠م( /ث
٣
دالة
** ٠.٥٨٠
الطول
٤
غير دالة
٠.٢٨٥
الوزن
٥
دالة
** ٠.٥٨٠
طول الذراع
٦
دالة
** ٠.٥٤٨
طول العضد
٧
دالة
** ٠.٤٧٩
طول الساعد
٨
غير دالة
٠.١٦٠
طول الكف
٩
دالة
** ٠.٥٤٥
طول الرجل
١٠
دالة
* ٠.٤٣٨
طول الفخذ
١١
دالة
* ٠.٤٠٣
طول الساق
١٢
دالة
** ٠.٦٢٠
طول الجذع
١٣
دالة
* ٠.٣٩٠
محيط الصدر
١٤
دالة
* ٠.٣٩٥
محيط الساعد
١٥
دالة
* ٠.٣٨٥
محيط العضد
١٦
غير دالة
٠.٢٨٢
محيط الفخذ
١٧
دالة
* ٠.٣٨٠
محيط الساق
١٨
*

ذات داللة عند مستوى )(٠.٠٥

** ذات داللة عند مستوى ).(٠.٠١

يبين الجدول رقم ) ،(٥وجود عالقة ايجابية ذات دالله إحصائية بين مس توى االنج از لرم ي
الرمح والصفات البدنية التالية -:الوثب الطويل من الثبات بداللة إحصائية )  ،(٠.٤٩٣أما العالقة
بين مستوى االنجاز لرمي الرمح وق وة القبض ة ،والع دو )٣٠م( ،أش ارت النت ائج اإلحص ائية إل ى
عدم وجود داللة إحصائية بالمقارنة مع قيمة )ر( الجدولية.
كما أشارت النتائج اإلحصائية للقياسات االنثروبومتري ة بوج ود عالق ة ذات دالل ه إحص ائية
ايجابي ة ب ين مس توى االنج از لرم ي ال رمح والط ول ولألط وال الت ي تمثل ت ف ي )ط ول ال ذراع،
وط ول العض د ،وط ول الس اعد ،وط ول الرج ل ،وط ول الفخ ذ ،وط ول الس اق ،وط ول الج ذع(.
وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية للوزن وطول الكف.
كما أشارت النتائج اإلحص ائية للقياس ات االنثرويومتري ة وج ود عالق ة ذات دالل ه إحص ائية
ايجابية بين مستوى االنجاز لرمي الرمح والمحيطات تمثلت في )محيط الصدر ،ومحيط الس اعد،
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(١)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومحيط العضد ،ومحيط الساق( .وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية للقياسات االنثروبومترية
للمحيطات تمثلت في محيط الفخذ.
يفس ر الباح ث م ن خ الل نت ائج الدراس ة أن العالق ة ب ين مس توى االنج از لرم ي ال رمح
والقياس ات البدني ة واالنثروبومتري ة كم ا يل ي  :يوج د عالق ة ارتباطي ه ذات دالل ه إحص ائية ب ين
مستوى االنج از لرم ي ال رمح والوث ب الطوي ل م ن الثب ات حي ث يعتم د الع ب ال رمح ف ي تحقي ق
االنجاز على الوثب ة التقاطعي ة ليحص ل عل ى الق وه المناس بة م ن اإلط راف الس فلى لرم ي ال رمح،
وجاءت نتائج الدراسة متفقة مع دراسة )الحموري ،والحايك)،(٢٠٠٦ ،عبد الجواد.(١٩٩٩ ،
ووجود عالقة ارتباطيه ذات دالله إحصائية بين الطول ومستوى االنج از لرم ي ال رمح كم ا
أشارت إليه الدراسة ،ويعد الطول م ن أح د العوام ل الرئيس ية ف ي مواص فات الع ب رم ي ال رمح
لتحقيق االنجاز ،ألنه كلما كان العب رمي الرمح طويال" كلما ك ان ارتف اع طي ران ال رمح اكب ر،
وبالتالي حصول الالعب على مسافة أطول ،وجاءت النتائج متفقة مع دراسة )العموري ،ومحمد،
.(٢٠٠٦
أما بالنسبة لقياس األطوال )ط ول ال ذراع ،وط ول العض د ،وط ول الس اعد ،وط ول الرج ل،
وطول الفخذ ،وطول الساق ،وطول الج ذع( ،يوج د عالق ة ارتباطي ه ايجابي ة ذات دالل ه إحص ائية
ب ين مس توى االنج از لرم ي ال رمح واألط ول ،و تع د ھ ذه المؤش رات م ن المواص فات الحقيقي ة
لالع ب رم ي ال رمح ،وتس اعد ف ي إعط اء م دى حرك ي أوس ع ف ي األداء التكنيك ي )الحرك ة
الكرباجي ة( ،وج اءت النت ائج متفق ة م ع دراس ة )العم وري ،ومحم د ،(٢٠٠٦ ،بالنس بة لط ول
العض د ،وط ول الس اعد( ،وغي ر متفق ة م ع دراس ة )العم ري ،ومحم د ،(٢٠٠٦ ،بالنس بة )لط ول
الفخذ ،وطول الساق ،وطول الرجل(.
أم ا بالنس بة لقي اس المحيط ات )مح يط الص در ،ومح يط الس اعد ،ومح يط العض د ،ومح يط
الس اق( ،يوج د عالق ة ارتباطي ه ذات دالل ة إحص ائية ب ين مس توى االنج از لرم ي ال رمح
والمحيط ات ،وتع د ھ ذه المؤش رات حقيقي ة ك ون أن مس اھمة العض الت تلع ب دورا" كبي را" ف ي
تحقيق القوة المناس بة لالنج از لالعب ين ،وج اءت النت ائج متفق ة م ع دراس ة )الحم وري ،والحاي ك،
.(٢٠٠٦
ويتضح من الجدول رقم ) ،(٥عدم وجود عالقة ارتباطي ه ذات دالل ه إحص ائية ب ين مس توى
االنج از والص فات البدين ة والقياس ات االنثروبومتري ة تمثل ت ف ي ) ق وة القبض ة ،والع دو)٣٠م( ،
والوزن ،وطول الكف ،ومح يط الفخ ذ( ،وتتع ارض نت ائج الدراس ة م ع نت ائج دراس ة )الحم وري،
والحايك) ،(٢٠٠٦ ،العموري ،ومحمد ،(٢٠٠٦ ،في قوة القبضة .ل ذلك يج ب عن د انتق اء العب ي
رمي الرمح أن تكون المؤشرات البدنية واالنثروبومترية احد العوامل األساسية في ھذه الفعالية.
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االستنتاجات
بن اء عل ى م ا أس فرت عن ة ھ ذه الدراس ة ،وم ن خ الل م ا توص لت إلي ه م ن نت ائج باس تخدام
المعالجات اإلحصائية أمكن التوصل إلى-:
 .١وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصـائية بين الوثب من الثب ـات ومس توى االنج از لفعالي ة
رمي الرمح.
 .٢ال توج د عالق ة ارتب اط ذات دالل ة إحص ائية ب ين ق وة القبض ة والع دو )٣٠م/ث( ومس توى
االنجاز لفعالية رمي الرمح.
 .٣وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كل من القياسات االنثربومترية التالية )الطول،
ط ول الج ذع ،ط ول ال ذراع ،ط ول الس اعد ،ط ول الرج ل ،ط ول الفخ ذ ،ط ول الس اق(،
ومستوى االنجاز لفعالية رمي الرمح.
 .٤وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كل من القياس ات االنثربومتري ة التالي ة )مح يط
الصدر ،محيط الساعد ،محيط العضد ،مجيط الساق( ،ومستوى االنجاز لفعالية رمي الرمح.
 .٥وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كل م ن القياس ات البدني ة )الوث ب م ن الثب ات(،
ومستوى االنجاز لفعالية رمي الرمح.
 .٦ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كل من القياسات االنثربومترية التالية )ط ول
الكف ،محيط الفخذ( ،ومستوى االنجاز لفعالية رمي الرمح.
 .٧ال توج د عالق ة ارتب اط ذات دالل ة إحص ائية ب ين ك ل م ن القياس ات البدني ة )ق وة القبض ة،
والعدو )٣٠م(( ،ومستوى االنجاز لفعالية رمي الرمح.
التوصيات
 .١ضرورة االھتمام بالقياسات االنثربومترية والبدنية عند وضع البـرامج التـدريبية لمس اھمتھا
في مستوى االنجاز لفعالية رمي الرمح لتحقيق أفضل االنجازات الرياضية.
 .٢التأكيد على أھمية القياس ات االنثربومتري ة والبدني ة ف ي أس س اختي ار أالعب ين لفعالي ة رم ي
الرمح.
 .٣االھتمام بالبرامج التدريبي ة الت ي تعم ل عل ى تنمي ة عناص ر اللياق ة البدني ة وخصوص ا الق وة
والسرعة والمرونة.
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المراجع العربية واألجنبية


الحس ن ،ھاش م .(٢٠٠٨) .أس س الت دريب المھ اري لالعب ي ك رة الق دم .دار الفك ر للنش ر
والتوزيع .القاھرة .مصر.



الحموري ،وليد .والحاي ك ،ص ادق" .(٢٠٠٦) .التنب ؤ بمس اھمة القياس ات الجس مية والبدني ة
في االنجاز الرقمي لدفع الجلة وقذف القرص" .المؤتمر العلمي الخامس .المجلد الثاني .كلية
التربية الرياضية .الجامعة األردنية .األردن.



الخطي ب ،من ذر .(٢٠٠) .قواع د اللياق ة البدني ة للجمي ع .ط .١دار المن اھج للنش ر والتوزي ع.
عمان .األردن.



الربضي ،كمال .(١٩٩٨) .الجديد في العاب القوى .الجامعة األردنية .األردن.



الع زب ،ض ياء" .(١٩٩٥) .دراس ة تحليلي ة للقياس ات الجس مية لالعب ي منتخ ب ش باب
المالكمة لجمھورية مصر العربية" .المؤتمر الدولي للتنمية البشرية واقتص اديات الرياض ة.
التجسيدات والطموحات .كلية التربية الرياضية للبنين .جامعة حلوان .القاھرة.



العم وري ،كميل ه .ومحم د ،اقب ال" .(٢٠٠٦) .عالق ة القياس ات الجس مية والبدني ة ب أداء
الضربة الساحقة لطالب تخصص الكرة الطائرة بكلية التربية البدنية" .المؤتمر الثالث لعلوم
الرياضة الجماھيرية والتربية البدنية.١ .جامعة السابع من ابريل .ليبيا.



الفاخر ،ع امر .(٢٠٠٦) .قواع د تخط يط الت دريب الرياض ي .طباع ة ونش ر التعل يم الع الي.
بغداد .العراق.



الفي روزي ،عب د الس الم .وآخ رون" .(٢٠٠٦) .عالق ة بع ض القياس ات االنثروبومتري ة
والبدني ة للق دم عل ى الوث ب الطوي ل" .مجل ة عل وم التربي ة البدني ة والرياض ة .كلي ة التربي ة
الرياضية .السابع من ابريل الزاوية .العدد).(٤



الك ردي ،عص مت" .(١٩٨٩) .البن اء االنثروب ومتري لالعب ي ك رة الطاول ة ف ي األردن".
دراسة عاملية .المؤتمر العلمي األول .٣ .كلية التربية الرياضية .الجامعة األردنية .األردن.



النعيمي ،ضرغام .(٢٠٠٧) .دراسة مقارنة بع ض القياس ات الجس مية والبدني ة ل دى ح راس
مرمى أندية دوري النخبة العراقي بكرة القدم .مجلة األكاديمية العراقية .بغداد .العراق.



الھزاع ،ھ زاع .(١٩٩٢) .تج ارب معملي ة ف ي وظ ائف الجھ د الب دني .مط ابع جامع ة المل ك
سعود .السعودية.



حسانين ،محمد ص بحي .(١٩٩٥) .أنم اط أجس ام أبط ال الرياض ة م ن الجنس ين .دار الفك ر
العربي .القاھرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(١)٢٤

 ٢٧٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "عالقة الصفات البدنية والقياسات االنثروبومترية بـ "......



خ اطر ،أحم د .وألبي ك ،عل ي .(١٩٩٦) .القي اس ف ي المج ال الرياض ي .دار المع ارف.
اإلسكندرية .مصر.



رمضان ،محمد أمين" .(١٩٩٥) .بعض الخص ائص البيولوجي ة الممي زة للم وھبين رياض يا
في العاب القوى .المجلة العلمية للتربية البدنية بالھرم .العدد ).(٢٢



عبد الجواد ،سامية" .(١٩٩٩) .التكوين الجسماني والقوة العضلية النسبية للمحددات النتق اء
متسابقي الرمي ومساھمتھا في التنبؤ بمستوى االنجاز الرقمي" .المجلة العلمية لكلية التربية
الرياضية للبنين .جامعة حلوان.



عب د الج واد ،س عدية" .(١٩٩٧) .العالق ة ب ين القياس ات االنثروبومتري ة والبدني ة ومس افات
الرم ي ل دفع القل ة وق ذف الق رص ورم ي ال رمح" .فھ رس توثي ق االبح اث والدراس ات
الرياضية) .(١٩٨٢-١٩٧١المجلس األعلى للشباب والرياضة .مصر.



عكور ،احمد .والمومني ،زياد" .(٢٠٠٩) .نحو رؤية مستقبلية لثقافة بدنية شاملة" .المؤتمر
العلمي الدولي الثالث .جامعة اليرموك .االردن.



ع الوي ،محم د حس ن" .(١٩٩٢) .الص فات البدني ة لمتس ابقي المي دان والمض مار" .نش رة
ألعاب القوى .االتحاد الدولي.٣ .
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ملحق )(١
عالقة القياسات البدنية واالنثروبومترية بمستوى أألداء المھارة لرمي الرمح
االسم ------------------------ :
العمر
١
الطول
٢
الوزن
٣
الوثب من الثبات
٤
عدو ) (٣٠م
٥
قوة القبضة
٦
طول الذراع
٧
طول العضد
٨
طول الساعد
٩
طول الكف
١٠
طول الرجل
١١
طول الفخذ
١٢
طول الساق
١٣
طول الجذع
١٤
محيط الصدر
١٥
محيط الساعد
١٦
محيط العضد
١٧
محيط الفخذ
١٨
محيط الساق
١٩
مستوى االنجاز
٢٠
الباحث
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