
 حممد بين ملحم وصدام فرحيات ................................................................. الكدرات البدنية الالهوائية وكتلة اجلشم

 

 

 

                                                                                 (339)                                                           م6262، 1 العدد، 62 اجمللد، املهارة
 

 

 

الكدرات البدنية الالهوائية وكتلة اجلشم يف ضوء مراكز اللعب لدى العيب 

  اندية الدرجة األوىل لكرة اليد

حممد بين ملحم
(1)

صــدام فرحيــات 
(2)

 

 م25/3/2119تاريخ قبوله لمنشر:  م6/5/2118تاريخ تسمم البحث: 
 

 ملخص

 دد  المعدد   تبعددًا لاراكددز وكتمددح المسددم الالهوائيددح القددتراا البتنيددحالتعددرإ ىلدد  هددت ا التراسددح الحاليددح       
وقددام ، لمترمددح األولدد  األرتنيددح( النبددًا  دد  ةنتيددح كددري اليددت 35وتألفددا نينددح التراسددح اددن )، رياضددح كددري اليددت

، وتكوندا ادن: القفدز العادوتي الاختاريالباحثان باستختام بعض االختباراا لقياس القتراا البتنيح الالهوائيح 
اروندح ، التنطديط بدين االقاداع ثدم التصدوي  نمد  الاراد ، التصوي  نم  الحدائط، ان الثباا الوث  الطويل

التصوي  بعت الختاع. باإلضا ح ال  اعاتلح اؤشدر كتمدح المسدم كادا اسدتختم الباحثدان ، م(31العتو)، المذع
بتنيح لتى الالنبين وةظهرا النتائج وموت  روق    نتائج اختباراا القتراا ال، الانهج الوصف     تراستهاا

وةوصد  الباحثدان ، كاا ةظهرا النتائج وموت اختالإ  د  كتمدح المسدم تبعدًا لاركدز المعد ، تبعا لاركز المع 
هايدددح األخدددذ بعدددين االنتبدددار نتدددائج اختبدددار القدددتراا البتنيدددح وكتمدددح المسدددم نندددت اختيدددار الالنددد  الاوهدددو  أب

 والتوميه تبعًا لاراكز المع .

 

Abstract 
      The current study aimed at identifying between the Anaerobic physical abilities and 

body mass with play centers in handball. The study sample consisted of (35) players were 

selected from Jordanian handball clubs, the researchers used some tests to measure the 

selected anaerobic physical abilities which consisted of: vertical jump, long jump stability, 

paing on wall, jump between funnels then paing on goal, flexibility trunk, running (30 m), 

and paing after deception. In addition to the body mass index equation.The researchers 

also used the descriptive approach in this study, the results showed that there were 

                                                 

 مااعح اليراوك. (1)
 وزاري التربيح والتعميم.( 2)
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significiant differences in anaerobic physical abilities tests according on the play centers, 

also the results showed significiant differences in the body mass index according on the 

play centers. The researchers recommended taking advantage of the results when choosing 

a handball player and distributing according to the play centers. 

 

 .املكدمة
 هددد  تعتبدددر لعبدددح السدددرنح ، تعتبدددر كدددري اليدددت ادددن ةحدددتث االلعدددا  الماانيدددح التددد  اارسدددها العدددالم       

وتسدميل االهدتاإ  يهدا ، واسدتالم الكدري وتاريرهدا، وتماع لعبدح كدري اليدت بدين المدري والقفدز، واالثاري اعاً 
أخدذ اكانتهدا بدين رياضداا واسدتطانا هدذا الرياضدح ةن ت، نن طريدق تصدوي  الكدري نحدو اراد  الخصدم

وةصدبحا كدري اليدت  د  نصدرنا الحدتيث اشدوقح لدتى ، اخرى سبقتها بائاا السنين اثل كري القتم والهوك 
وااارستها تعوت بالفائتي نم  الالن  او الفدرت ادن مايدع الندواح  البتنيدح بادا تتايدز بده ، الالن  والاتفرج

 (.2114، والاتا عين )ابراهيم هذا المعبح ان سرنح وكفاح وتالحم بين الاهاماين
 قددت ةصددبحا المياقددح ، وتتطمدد  كددري اليددت الحتيثددح ةن يكددون الالندد  اتاتعددًا بمياقددح بتنيددح ناليددح       
كادا تتصدإ كدري ، اذ تاثل مانبًا اهادًا  د  ىندتات البدرااج التتريبيدح، ضروريح لالن  كري اليت البتنيح

لدذا  د ن ادن الضدروري تنايدح ، االتاء الفند  والخططد اليت الحتيثح بالسدرنح  د  المعد  والاهداري  د  
 (.1999، ( )رياض1999، الصفاا البتنيح لالن  وتطويرها)تويش

تعتبدددر رياضدددح كدددري اليدددت ادددن االلعدددا  الرياضدددح اعقدددتي االتاء التددد  تتطمددد  ادددن الالنبدددين اادددتالك و        
، والقفدز، كادا تتطمد  قدتري  د  العدتو، (Delamarcr et al, 1987) القدتراا البتنيدح الهوائيدح والالهوائيدح

( حيدث تسداهم تمدك Moncief et al, 2012( و)Ziv & Lidor, 2009) وسدرنه  د  الراد ، والاروندح
، كاددددا يتطمدددد  االتاء قددددتري انفماريدددده لعضددددالا الددددذرانين والددددرممين، القددددتراا  دددد  االتاء العددددال  لالنبددددين

ولمقياسددداا االنثربوايتريدددح تور  ددد  ، (Sibila, 1997) وتتطمددد  ننصدددر السدددرنح والسددديطري نمددد  الكدددرا
(. حيددث يتددأثر Skonfas, 2003( و)Srhij et al, 2002) الانا سدح كاألبعددات الطوليدح لمددذراع واليددت
 كادددددا ةن هنددددداك خصدددددائص اعينددددده لكدددددل اركدددددز ادددددن اراكدددددز المعددددد ، االتاء بالخصدددددائص االنثربوايتريدددددح

(Milanese et al, 2001(و )Chaouachi et al, 2009) ، تتطمدد  رياضددح كددري اليددت كاددا
خصائص  سيولوميح ان ةمل تحقيق ةقص  قتر ان االتاء وتطوير الندواح  التكنيكيدح والتكتيكيدح لاراكدز 

 (.Vila et al, 2012) المع 
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ان القددتراا البتنيددح كددالقوي والسددرنح والرشدداقح والارونددح والتقددح تعددت ضددروريح  دد  لعبددح كددري اليددت        
فح لمعبدح ادن حيدث األتاء السدريع والتتيدر تبعدًا التماهداا واراكدز المعد  وذلك بسب  الاواقإ الاختم

اذ ان هدددذا االنتقدددال يحتددداج ادددن الالنددد  ، واالنتقدددال ادددن الدددت اع لمهمدددوم والتبددداتل ادددا بدددين المدددانبين
، استوى نال ان القتراا البتنيح النها تعت العاال الحاسم لموصدول الد  الاسدتوى العدال   د  األتاء

اتطمبددداا المعبدددح والقيدددام  إلنمدددازك الالنددد   ددد  كدددري اليدددت لمقدددتراا البتنيدددح يعدددت ندددااال كادددا ان اادددتال
 (.2111، )احات وراض  بوامباته الاهاريح والخططيح اثناء الابارياا

 
 :اهمية الدراسة

 تكان ةهايح التراسح    النقاط التاليح"       
باعر دح اسدتوى المياقدح البتنيدح لكددل ان تراسدح القدتراا البتنيدح لدتى الالنبدين  د  كدري اليدت يفيدت  -1

 الن  تبعًا لاركز المع .
ان التعرإ ال  كتمح المسم لتى الالنبين يفيت باعر دح الدناط المسداان  الاناسد  لكدل الند   -2

 تبعا لاركز المع .
ان خالل تراسح القتراا البتنيح وكتمح المسم تتكون لتى الادتربين والعداامين  د  هدذا الامدال  -3

لالنبدين  د  كدل اركدز وبالتدال  وضدع  حواسدتوى المياقدح البتنيد حص المساي كري نن الخصائ
 لهم والتعتيل نم  التتري  باا يتناس  اع هذا الخصائص. حالبرااج الاناسب

وهذا ، تفيت هذا التراسح الاتربين باعر ح الفروق    القتراا البتنيح وكتمح المسم بين الالنبين -4
 ئين والاوهوبين وتوزيعهم حس  اراكز المع استقبال يفيت بكيفيح اختيار الناش

 

 :مشكلة الدراسة
ان القددتراا البتنيددح وكتمددح المسددم بالنسددبح لالندد  كددري اليددت تتطمدد  اواصددفاا خاصددح تختمددإ        

حيددث ، كاددا وةنهددا تختمددإ بددين النبدد  كددري اليددت بالنسددبح لاراكددزهم، نددن االنشددطح الرياضدديح االخددرى
وادن خدالل تمربدح احدت الباحثدان  د  ، ت اواصفاا بتنيده ومسدايح اعيندحيتطم  كل اركز ان لعبح كري الي

( سددنواا والمعدد   دد  صددفوإ الانتخدد  الددوطن  االرتندد  و دد  11لعبددح كددري اليددت نمدد  اددتار ةكثددر اددن )
بتايدددح صدددفوإ النددداتي األهمددد  وصدددفوإ نددداتي كفرنمدددح  قدددت ادددر بالعتيدددت ادددن التمدددار  التددد  وامهتددده  ددد  
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لمنددداح نندددتاا كدددان ياتمدددك بنيدددح مسددداانيح ليسدددا بدددالكبيري ويتاتدددع اسدديرته حيدددث كدددان يمعددد  باركدددز ا
وبعت تخولده صداالا المياقدح البتنيدح وزيداتي كتمتده المسداانيح والكتمدح العضدميح ، بسرنح وخفح بالحركح

وةيضدًا وامده حالدح اخدرى ادع احدت زاالئده ، استطاع بتوميه ان الاتر  ةن يمعد   د  اركدز الظهيدر
حراسددح ولكددن بعدددت اددرور  تددري اددن الدددزان تتيددر الاددتر   قددام بتوميددده الددذي كددان يمعدد   ددد  اركددز ال

وةصدددبي  يادددا بعدددت ادددن ، الالندد  نحدددو اركدددز صدددانع االلعدددا  ايااندددًا انددده بقترتدده المسددداانيح والبتنيدددح
هددذا الحدداالا كانددا باثابددح الددتا ع لتسددميط الضددوء نمدد  هددذا ، ة ضددل صددانع  االلعددا   دد  االرتن
إ  دد  الكتمددح المسدداانيح والقددتراا البتنيددح لددتى الالنبددين  دد  الاوضددوع وذلددك بالبحددث نددن االخددتال
 رياضح كري اليت تبعًا لاراكز المع .

 

 :اهداف الدراسة
 :تهتإ التراسح التعرإ ال        

 القتراا البتنيح الالهوائيح تبعًا لاراكز المع  لتى النب  ةنتيح الترمح األول  لكري اليت االرتنيح. -1
 ز المع  لتى النب  ةنتيح الترمح االول  لكري اليت االرتنيح.كتمح المسم تبعًا لاراك -2
 

 :  تشاؤالت الدراسة
هددل تومددت  ددروق  دد  القددتراا البتنيددح الالهوائيددح تبعددًا لاراكددز المعدد  لددتى النبدد  ةنتيددح الترمددح  -1

 االول     كري اليت االرتنيح؟
رمدح االولد   د  كدري هل تومت  روق    كتمح المسم تبعدًا لاراكدز المعد  لدتى النبد  ةنتيدح الت -2

 اليت األرتنيح؟
 

 :مصطلحات الدراسة االجرائية
: هددو اؤشددر يعبددر نددن العاددل العضددم  الددذي يسددتات طاقتدده اددن طاقددح اتولددتي تون القددة ةلالوائاة دد 

وياكددن الحصددول نميدده اددن نظددااينف األول: الفوسددفامين  الددذي يعددرإ ، االنتاددات نمدد  األوكسددمين
الاتحددددرري ادددن العاميدددداا البايوكياياويدددح الالةوكسددددمينيح لمتقمصدددداا  بأنددده القددددتري الناتمدددح نددددن الطاقدددح

ةاددا النظددام الثددان   هددو ، ث(11العضددميح والددذي ينددتج اندده تحددرر طاقددح قصددوى خددالل اددتي اقددتارها )



 حممد بين ملحم وصدام فرحيات ................................................................. الكدرات البدنية الالهوائية وكتلة اجلشم

 

 

 

                                                                                 (343)                                                           م6262، 1 العدد، 62 اجمللد، املهارة
 

 

القتري الالهوائيح الالكتيكيح وهدو القدتري نمد  ةتاء نادل نضدم  بأقصد  سدرنح وقدوي لاوامهدح التعد  
 كيتك    العضمح لاتي تتراوح بين تقيقح وثالث تقائق.الناتج نن تراكم حااض الال

: ويقصت بها تمك القتراا الحركيح الت  تساي و تعط  لممسم قابميح واستعتات لمعال القة اتلالبةن  
 .وتتكون ان الصفاا البتنيح كالتحال و القوي و السرنح و الارونح و الرشاقح، واألتاء

قارن بين وزن الفرت بالنسبح لطولهف حيث ي حتس  ان خالل : هو الاؤشر الذي ي  مؤش لكتم لالجسم
 قساح الوزن بالكيموغرام نم  الطول بالاتر الاربع.

، الظهيدرت : ونداتي يكدون تقسديم الالنبدين كداآ، هدو ترتيد  الالنبدين تاخدل امعد  كدري اليدتلم اكزلالمعب:
 حارس الارا .، صانع األلعا ، التائري، المناح

 

 :جماالت الدراسة
 م.2117/2118تم امراء هذا التراسح    الفصل التراس  األول لمعام المااع  المجاللالزماني:ل
، ندداتي الحسددين، ةنتيددح الترمددح االولدد   دد  كدري اليددت االرتنيددح وهدد : الندداتي األهمدد لالمجدداللالمكدداني:

 .ناتي الكتح، الناتي العرب ، ناتي كفرنمح
 النبًا ان انتيح الترمح األول     كري اليت. (35تالإ الامال البشري ان) :المجاللالبش ي

 
 :الدراسات الشابكة

( وتهدتإ هدذا التراسدح ىلد  تحميدل الفدروق  د  ةتاء القفدز  د   ريدق Jager et al, 2017) تراسدح       
ثدددالث ( النبدددًا ادددن النبددد  كدددري اليدددت الدددذكور تدددم اختيدددارهم ادددن ضدددان 36وتألفدددا العيندددح ادددن )، كدددري اليدددت

ذلك لتحتيت اتى اختالإ هذا القياساا تبعًا لاراكز المع . واظهرا النتائج ومدوت و ، بطوالا توليح
وارتفدداع الكددرا اثندداء القفددز وارتفدداع القفددز خددالل الرادد  وكانددا بددين ، والقفددز، تبدداين  دد  ارتفدداع المسددم
واوص  الباحثون ال  ضروري اناقشح النتدائج ادن قبدل الاختصدين والادتربين ، اراكز المع  الاختمفح

   امال رياضح كري اليت. 
( هدت ا التعدرإ الد  االختال داا  د  األتاء البدتن  واألنثروبدواتري Juan et al, 2016تراسدح )       

( النبدًا 216التراسدح )وشدارك  د  هدذا ، واالخدتالإ حسد  اواقدع المعد ، ببن النبد  والنبداا كدري اليدت
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ت  دروق  د  الاتتيدراا االنثروبواتريدح وةظهدرا النتدائج ومدو ، ( النبدح91(النبدًا و)125قساوا ال  )
السداق( حيدث كاندا هدذا الاتتيدراا ةكبدر لدتى ، الفخدذ، احديط اليدت، طول الذراع، كتمح المسم، )الطول
المري ، المموس ان القر صاء، كذلك وموت اختالإ    االختباراا البتنيح )القفز العاوتي، الذكور

 .م( تبعًا لاراكز المع 5×10) االرتتاتي
( هدت ا هدذا التراسدح الد  التعدرإ الد  نالقدح القدتراا البتنيدح et al, 2015 massuca) تراسدح       

والنبدح  د  كدري ( النبدًا 43وتكوندا نيندح التراسدح ادن )، واواقع المع  واستوى األتاء لتى  رق كري اليت
حيدث ، ع المعد وومت الباحثون اختال اا كبيري    االختباراا الفسيولوميح والبتنيح حس  اواقد، اليت

ااا الالنبين    اركز الظهير  قت كانوا االكثدر قدوي ، ااتاز النبو المناح بناط نحيإ وقااح قصيري
والقفدز ، م نتو31كاا اظهرا النتائج وموت اختالإ    نتائج اختباراا )، ان بين الاراكز االخرى

 ح.وقوي نضالا البطن( بين حراس الارا  واالظهري والنبو المنا، العاوتي
( هدت ا التعدرإ الد  االختال داا  د  المياقدح البتنيدح  Rousanoglou et al, 2014تراسدح )       

الاهداماين الضدداربين( ، الاحداورين، االمنحددح، الدت اع، وكتمدح المسدم حسدد  اواقدع المعد  )حراسددح الاراد 
وتكوندددا ، ( النبددداً 61وامريدددا التراسدددح نمددد  نخبدددح ادددن الالنبدددين الصدددتار  ددد  كدددري اليدددت وكدددان ندددتتهم )

نسددبح الددتهون( ، كتمددح المسددم، نددرض اليددت، طددول اليددت، طددول الددذراع، الخصددائص المسددايح ان)الطددول
اروندح اوتدار ، اروندح اسدفل الظهدر، القدتري الهوائيدح، القفدز الطويدل، ونناصر المياقدح البتنيدح وه )العدتو

كتمدح المسدم وبعدض  الركبح( واظهرا النتائج وموت  روق بين الالنبدين حسد  اراكدز المعد  ادن حيدث
 والقفز العاوتي.، و   سرنح الكري والقفز الطويل، االطوال والاحيطاا

( هدت ا التعدرإ الد  الفدروق  د  القدتراا البتنيدح حسد  اراكدز Oxyzoglou et al, 2014) تراسدح       
ا اواقددع وتكوندد، ( النبددًا  دد  كددري اليددت  دد  انتخدد  اليونددان46وةمريددا التراسددح نمدد  )، المعدد   دد  كددري اليددت

الاحددداور( وقدددت تددم امدددراء بعدددض االختبدداراا البتنيدددح وةظهدددرا نتدددائج ، األمنحدددح، المعدد  ادددن )حراسدددح الارادد 
وان النبدد  االمنحددح ااتددازوا ، التراسددح ةن حددراس الارادد  لددتيهم اسددتوى نددال  اددن الارونددح والقددتري االنفماريددح

 د  حدين ان الادتا عين ، روندح الاعصدمواظهدروا ترمدح ناليدح  د  ا، باستوى نال     اختبار القفز العادوتي
 ااا النب  الاحاور  كانوا هم األقل    الارونح والرشاقح.، ظهر لتيهم استوى اكبر    القوي االنفماريح

والتددرض اددن هددذا التراسددح هددو وصددإ الخصددائص  (Ghobadi et al, 2013تراسددح )       
تى النبدد  كددري اليددت الددذين شدداركوا  دد  وكتمددح المسددم واؤشددر كتمددح المسددم لدد، والعاددر، األنثروبواتريددح
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، اركددز الظهيددر، (. تبعددًا لاراكددز المعدد  )حددارس ارادد 2113بطولددح العددالم لكددري اليددت لمرمددال لمعددام)
( النبددًا  دد  كددري اليددت تددم اختيددارهم اددن 419صددانع االلعددا (. وتألفددا العينددح اددن )، الددتائري، المندداح

، تمح المسدم بدين الالنبدين تبعدًا لاراكدز المعد  ريق(. وةظهرا النتائج ال  وموت اختالإ    ك 24)
 بيناا ه  االقل لتى النب  المناح.، حيث كانا كتمح المسم ه  االكبر لتى الن  التائري

( هددت ا التعددرإ الدد  الخصددائص األنثروبواتريددح والبتنيددح لددتى Vila et al, 2012تراسددح )       
حراسدح ، الاحدور، المنداح، الظهيدر،   )الوسطواالختالإ    ذلك حس  اراكز المع، النباا كري اليت

وتضدددانا قياسددداا التراسدددح )القفدددز ، ( النبدددح  ددد  كدددري اليدددت131الاراددد ( وشدددارك  ددد  هدددذا التراسدددح )
وةشددارا النتددائج الدد  ومددوت ، والطددول وكتمددح المسددم(، سددرنح الرادد ، قددوي القبضددح، القر صدداء، العاددوتي

ا النباا األمنحح كتمح مساانيح نحيفده وقصدر  روق    هذا القياساا بين اراكز المع  حيث اظهر 
وةظهددرا ، وظهدر قصددر  د  طددول الدذراع لددتى النبداا حراسددح الاراد  واالظهددري والاحداور،  د  القااددح

ةادددا النبددداا ، النتدددائج ايضدددًا ان النبددداا الظهيدددر والاحددداور لدددتيهن كتمدددح نضدددميح ةكبدددر ادددن األمنحدددح
 ان الاراكز األخرى. االمنحح  قت ةظهرن سرنح    را  الكري بشكل ةكبر 

والخصدائص ( هدت ا التعدرإ الد  الفدروق  د  الصدفاا البتنيدح Zapartidis et al, 2011تراسدح )       
( 182وامريددا التراسددح نمدد  نينددح قوااهددا )، االنثروبواتريددح بددين اراكددز المعدد  لددتى النبدد  كددري اليددت

، الوسددددط، نبددددين الخمددددإ( سددددنح وحددددتتا اواقددددع المعدددد  كدددداالت  )ال3، 14النبددددًا اتوسددددط اناددددارهم )
طدول ، طدول الدذراع، كتمدح المسدم، حراسح الارا ( وتم اخذ القياساا التاليح )الطول، المناح، الاحاور

ارونح الظهر(. اظهرا النتائج ان الالن  الاحاور ااتاز بطدول  د  ، م نتو31، الوث  الطويل، اليت
وان النبد  االمنحدح ، يدر هدو االقدل وزنداً والالن  الظه، واالمنحح بقصر القااح، الذراع وطول    اليت

حراسدددح الاراددد  ( م ندددتو والاروندددح  قدددت ظهدددرا نندددت النبددد  31ةادددا اختبددداري )، تايدددزوا بالوثددد  الطويدددل
 كاا اظهرا النتائج وموت تباين    سرنح الكري تبعا لاواقع المع .، بشكل ا ضل

نثربوايتريدح وتكدوين المسدم لددد ( و يهدا تدم  حدص القياسداا االMilanese et al, 2011تراسدح )       
وقددت تددم قياسددها و قددا لاراكددز المعدد  كدداآت : ، ( النبددح  دد  كددري اليددت  دد  البطددوالا اإليطاليددح لالندداث43)

وقدددت ، (4و الاحدددور )العدددتت ، (18المنددداح )ندددتت ، (14ظهيدددر )ندددتت   ، (7)حدددارس الاراددد  )ندددتت   
وةظهدرا النتدائج ةن النبداا ، س الشدحوموقيدا، االندراض، احتوى القياس نمد  ندتي احداور هد  األطدوال

، الاعداتن ادن ذواا الاسدتوى االقدلونسدبه ناليدح  د  احتدوى ، النخبح لتيهم نسبح ةقل بكثير ان الدتهون
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، كاا تم العثور نم   روق    الكتمح واؤشر كتمدح المسدم واحيطداا بعدض ةمدزاء المسدم واألطدوال
 اكز المع  الاختمفح.وكتمح التهون بين ار ، والكتمح الخاليح ان التهون

 

 .الطريكة واإلجراءات

 

 :مههج الدراسة
 استختم الباحثان    هذا التراسح الانهج الوصف .       

 

 :جمتمع الدراسة
 .تكون الامتاع ان مايع النب  ةنتيح الترمح االول     كري اليت األرتنيح       

 

 :عيهة الدراسة
( النبددا اددن بعددض ةنتيددح الترمددح االولدد   دد  35تكونددا اددن )و  تددم اختيددار العينددح بالطريقددح العاتيددح       

نداتي الكتدح. وقدت تدم ، النداتي العربد ، ناتي كفرنمدح، ناتي الحسين، كري اليت االرتنيح وه : الناتي األهم 
صدانع ، (5الدتائري )العدتت ، (11)العدتت  المنداح، (11)العدتت  تقسياهم تبعا لاراكز المع  كاالت : الظهيدر

( يوضدي وصدإ ة درات نيندح التراسدح تبعدًا 1المتول رقدم )(. و 5)العتت  حارس الارا ، (5لعتت )ا األلعا 
 الوزن(.، الطول، لاتتيراا )العار

ل
ل(3الجةئلل قمل)

لالمتئسطاتلالحساب  لئاالنح افاتلالمع ا   لئق ملالتفمطحلئااللتئاءللتئص فلع ن لالة اس 

ئحةةللالمتغ  
متئسطلاللأعمىلق م لأةنىلق م لالق اس

لالحسابي
االنح افل
لالتفمطحلااللتئاءلالمع ا ي

-1.32 1.18 1.81 1.97 1.63 ملالطئل  1.79-  
-1.17 13.18 78.88 117.11 55.11 كتملالئزن  1.84-  
-1.19 1.44 4.87 28.36 37.11 21.11 سنحلالعم   
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 :اختبارات الدراسة
وتألفا االختباراا ادن ، 21/1/2118-2/1ي قام الباحثان بأمراء اختباراا التراسح    الفتر        

كدراا ( 5التصدوي  ) ( ثانيدح31) التصوي  نم  الحائط  د ، الوث  الطويل ان الثباا، )القفز العاوتي
( 2والامحدق رقدم )، ( كدراا بعدت الخدتاع(11التصدوي  )، م(31ندتو )، اروندح المدذع، بعت التنطيط

 يبين وصإ هذا االختباراا وطرق ةتائها.
 

 :ت الدراسةمتغريا

لالمتغ  لالمستقل:ل
، الارونددددح، الرشدددداقح، القددددوي الاايددددزي بالسددددرنح، القددددتراا البتنيددددح الالهوائيددددح )القددددتري االنفماريددددح -1

 .التقح(، السرنح
 كتمح المسم. -2

لحارس الارا .، صانع األلعا ، التائري، المناح، وه  الظهيراراكز المع  المتغ  لالتابع:ل
 

 :ت الدراسةاملعامالت العلمية الختبارا
لصةقلاالختبا ات:ل:ئالًلأ

( Jager et al, 2017) تراسدحتم اختيار اختباراا التراسح بعت الرموع ال  التراساا السدابقح ك       
 (Rousanoglou et al, 2014( و)et al, 2015 massuca( و)Juan et al, 2016و)
( Vila et al, 2012و ) (Ghobadi et al, 2013( و )Oxyzoglou et al, 2014)و
ثدم تدم اسدتختام صدتق الاحتدوى ( Milanese et al, 2011( و )Zapartidis et al, 2011)و

ان الاختصين    امال  قياس المهت البتن  وكري ، بعرض اختباراا التراسح نم  خاسح احكاين
ا اليدددت ل خدددذ بدددلرائهم حدددول االختبددداراا الاالئادددح لتحقيدددق اهدددتاإ التراسدددح والاتناسدددبح ادددع ىاكانيددددا

، وبعدددتها تدددم امدددراء التتييدددراا واالماددداع نمددد  االختبددداراا األكثدددر ةهايدددح  ددد  هدددذا الامدددال، القيددداس
 ( يبين ةسااء الاحكاين وترماتهم العمايح وتخصصاتهم وةااكن نامهم.1والامحق رقم )

ل

لثان ًالثباتلاالختبا ات:
 اردددددداالختب اا التراسح بطريقحالثباا    قياس اختبار بيرسون لاعر ح  ارتباط اعاال استختامتم         
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ندداتي تطبيددق االختبددار ) ( 7وبفاصددل زاندد  بددين التطبيددق األول والثددان  اقددتارا )، Test-Retest)وا 
( يبدين 2( النبدين. ومدتول )6ةيام وذلك نم  نينح التقنين )التراسدح االسدتطالنيح( والبدالد ندتتها )

 اعاال الثباا لاتتيراا التراسح.
ل

ل(3جةئلل)
ل(5الثباتللوختبا اتلالبةن  لالمختا ةل)ن=معاملل

لمعامللالثباتلالمتغ  
ل3777لاختبار القفز العاوتي

ل3779لاختبار الوث  الطويل ان الثباا
ل3783لاختبار تصوي  الكري نم  الحائط

ل3783لاختبار التنطيط بين االقااع والتصوي  نم  الارا 
ل3789لاختبار ارونح المذع

ل3785لم(31اختبار نتو )
ل3783لاختبار التصوي  بعت الختاع

 

( 1.89-1.77يالحددظ اددن المددتول بددأن اعددااالا الثبدداا الختبدداراا التراسددح تراوحددا بددين )       
  وتعت اثل هذا القيم اقبولح ألغراض التراسح.

 
 :أدوات الدراسة

( سداناا توقيدا 21مهاز الرستاايتر. الايزان الطب . امع  كري يت قانون . كراا يت ندتت )       
(. الصدق  سددفوري نددتت 15(. شدواخص نددتت )2(. صدا ري نددتت )2(. اشددرطح قيداس نددتت )2ندتت )

 (.11(. الوان سائمح نتت )11(. اقالم نتت )1(. صنتوق خشب  نتت )3)
 

 :املعاجلة اإلحصائية
 استختم الباحثان الاعالماا اإلحصائيح التاليح:       

 .الاتوسطاا الحسابيح -
 .الاعياريح االنحرا اا -
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 .اعاال ارتباط بيرسون -
 .(ANOVA) تحميل التباين األحاتي -
 اختبار شيفيه. -

 

 :الهتائج
أئاًللالنتاةجلالمتعمق لبالتساؤللاألئل:لاللتئجةلف ئقلفديلالقدة اتلالبةن د لالوائاة د لتبعدًاللم اكدزل

 المعبللةىلالعبيلأنة  لالة ج لاألئلىلفيلك ةلال ةلاال ةن  ؟
نن هذا التساؤل تم استخراج الاتوسطاا الحسابيح واالنحرا اا الاعياريدح لدترماا ة درات لإلمابح        

 ذلك.( يبينان 4( و)3والمتولين)، (ANOVAكاا تم تطبيق تحميل التباين األحاتي )، نينح التراسح
ل

ل(3الجةئلل)
لالمتئسطاتلالحساب  لئاالنح افاتلالمع ا   للة جاتلأف اةلع ن لالة اس ل

ل اتلالبةن  لالوائاة  لتبعًاللم كزلالمعبعمىلالقة

ئحةةللم كزلالمعبلالمتغ  
لالق اس

أةنىل
لق م 

أعمىل
لق م 

المتئسطل
لالحسابي

االنح افل
لالمع ا ي

لالقف لالعمئةي

 1.41 61.11 63.11 61.11 سم صانع العا 
 7.56 51.81 57.11 39.11 حارس ارا 

 3.65 61.31 65.11 52.11 مناح
 11.26 49.81 62.11 34.11 تائري
 3.31 59.11 63.11 55.11 ظهير

الئثبلالطئ لل
لمنلالثبات

 1.29 2.46 2.77 2.19 اتر صانع العا 
 1.15 2.26 2.51 2.11 حارس ارا 

 1.14 2.66 2.88 2.42 مناح
 1.21 2.23 2.41 1.87 تائري
 1.18 2.44 2.71 2.12 ظهير

التصئ بلعمىل
الحاةطل

  صانع العا 
 اري

31.11 36.11 32.81 2.28 
 2.88 28.41 33.11 26.11 حارس ارا 
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ئحةةللم كزلالمعبلالمتغ  
لالق اس

أةنىل
لق م 

أعمىل
لق م 

المتئسطل
لالحسابي

االنح افل
لالمع ا ي

 2.18 35.91 39.11 33.11 مناحلثان  ل(33في)
 2.77 28.81 31.11 24.11 تائري
 1.64 31.31 33.11 28.11 ظهير

(ل5التصئ بل)
ك اتلبعةل
لالتنط ط

  صانع العا 
 ثانيح

37.88 54.11 42.71 6.59 
ا حارس ار   45.33 51.13 47.83 2.46 
 2.12 39.67 45.11 38.11 مناح
 3.69 52.15 56.11 48.17 تائري
 4.76 46.13 57.11 41.11 ظهير

لم ئن لالجذع

  صانع العا 
 سم

19.11 33.11 26.41 5.13 
 1.67 39.41 41.11 37.11 حارس ارا 

 3.16 31.31 36.11 27.11 مناح
 9.51 17.11 32.11 11.11 تائري
 4.19 18.11 24.11 11.11 ظهير

لم(33عةئ)

  صانع العا 
 ثانيح

 

4.11 4.78 4.19 1.33 
 1.17 4.91 5.11 4.65 حارس ارا 

 1.18 3.92 4.11 3.76 مناح
 1.42 4.78 5.17 4.17 تائري
 1.35 4.35 4.88 4.11 ظهير

التصئ بل
(لك اتلبعةل33)

لالخةاع

  صانع العا 
ريا  

8.11 11.11 9.11 1.71 
 1.14 6.41 8.11 5.11 حارس ارا 

 1.82 8.31 11.11 7.11 مناح
 1.71 7.11 8.11 6.11 تائري
 1.74 6.91 8.11 6.11 ظهير

ل
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ل(4الجةئلل)
(للة اس لأث لم كزلالمعبلعمىلالقة اتلالبةن  لالوائاة  لANOVAنتاةجلتطب قلتحم للالتبا نلاألحاةيل)

لالعبيلأنة  لالة ج لاألئلىلفيلك ةلال ةلاال ةن  لةىل

مجمئعللمصة لالتبا نلالمتغ  
لالم بعات

ة جاتل
لالح   

متئسطل
لالم بعات

F الةالل ل
 اإلحصاة  

لالقف لالعمئةي
 172.39 4 689.57 بين الاماوناا

5.37 
 

1.11 
 

 32.19 31 962.61 تاخل الاماوناا
  34 1652.17 الاماوع

طئ للالئثبلال
لمنلالثبات

 1.21 4 1.84 بين الاماوناا
5.85 

 
1.11 

 
 1.14 31 1.18 تاخل الاماوناا

  34 1.92 الاماوع
التصئ بلعمىل

لالحاةطلفي
ل(لثان  33)

 69.12 4 276.19 بين الاماوناا
14.11 

 
1.11 

 
 4.93 31 147.81 تاخل الاماوناا

  34 423.89 الاماوع
(ل5التصئ بل)

بعةللك ات
لالتنط ط

 145.91 4 583.61 بين الاماوناا
8.61 

 
1.11 

 
 16.96 29 491.81 تاخل الاماوناا

  33 1175.41 الاماوع

لم ئن لالجذع
 556.16 4 2224.24 بين الاماوناا

23.28 
 

1.11 
 

 23.88 31 716.51 تاخل الاماوناا
  34 2941.74 الاماوع

لم(33عةئ)
 1.13 4 4.53 بين الاماوناا

14.11 
 

1.11 
 

 1.18 31 2.41 تاخل الاماوناا
  34 6.59 الاماوع

(ل33التصئ بل)
لك اتلبعةلالخةاع

 7.12 4 28.49 بين الاماوناا
11.58 

 
1.11 

 
 1.67 31 21.21 تاخل الاماوناا

  34 48.69 الاماوع
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 ( اا يم :4يظهر ان المتول )       
ائيح بين الاتوسطاا الحسابيح لدترماا ة درات نيندح التراسدح  د  القدتراا يومت  روق تالح ىحص -1

( وهدددد  قياددددح تالددددح F( )5.37حيددددث بمتددددا قياددددح )، البتنيددددح الالهوائيددددح الاتعمقددددح بددددالقفر العاددددوتي
( 5المددتول )، ولاعر ددح اصدداتر هددذا الفددروق تددم تطبيددق اختبددار شدديفيه لماقارندداا البعتيددح، ىحصددائياً 

 يوضي ذلك.
ل

ل(5الجةئلل)
تطب قلاختبا لش ف هللممقا ناتلالبعة  للة جاتلأف اةلع ن لالة اس لفيلالقة اتلالبةن  لالوائاة  لالمتعمق ل

لبالقف لالعمئةيلتبعًاللمتغ  لم كزلالمعب

المتئسطللم كزلالمعب
لالحسابي

صانعل
 العاب

حا سل
 م مى

 ظه   ةاة ة جناح

-1.3 *9.2  61.11 صانع العا   11.2* 1.9 
-9.5   51.81 حارس ارا  * 2 7.3-  

 2.2 *11.5    61.31 مناح
-9.3     49.81 تائري * 
      59.11 ظهير

 

 .(α≤1.15*تالح ىحصائيا ننت استوى التاللح )
 

( ةن اصدداتر الفددروق كانددا بددين الاركددز المعدد  )صددانع العددا ( وبددين 5يظهددر اددن المددتول )       
ي اركدز المعد  )صدانع العدا ( باتوسدط حسداب  تائري( لصدال، كل ان الاراكز المع  )حارس ارا 

منددداح( لصدددالي ، كادددا ةظهدددرا النتدددائج ومدددوت  دددروق بدددين اراكدددز المعددد  )حدددارس اراددد ، (61.11)
تائري( لصدالي اركدز المعد  ، وبين اراكز المع  )مناح، (51.81)حارس ارا ( باتوسط حساب  )

 دددروق بدددين اراكدددز المعددد  وةخيدددرا ةظهدددرا النتدددائج ةن هنددداك ، (61.31)منددداح( باتوسدددط حسددداب  )
 (.59.11ظهير( لصالي اركز المع  )ظهير( باتوسط حساب  )، )تائري

 

يومت  روق تالح ىحصائيح بين الاتوسطاا الحسابيح لدترماا ة درات نيندح التراسدح  د  القدتراا  -2
( وهدد  قياددح F( )5.85حيددث بمتددا قياددح )، البتنيددح الالهوائيددح الاتعمقددح بالوثدد  الطويددل اددن الثبدداا
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المددتول ، ولاعر ددح اصدداتر هددذا الفددروق تددم تطبيددق اختبددار شدديفيه لماقارندداا البعتيددح، ىحصددائياً  تالددح
 ( يوضي ذلك.6)
ل

ل(6الجةئلل)
تطب قلاختبا لش ف هللممقا ناتلالبعة  للة جاتلأف اةلع ن لالة اس لفيلالقة اتلالبةن  لالوائاة  لالمتعمق ل

لمعببالئثبلالطئ للمنلالثباتلتبعًاللمتغ  لم كزلال

لم كزلالمعب
المتئسطل
لالحسابي

صانعل
 العاب

حا سل
 ظه   ةاة ة جناح م مى

-1.11  2.19 صانع العا   1.33- * 1.22* 1.13-  
-1.32   2.11 حارس ارا  * 1.23* 1.12-  

 *1.31 *1.55    2.42 مناح
-1.25     1.87 تائري * 
      2.12 ظهير

 

 .(α≤1.15تالح ىحصائيا ننت استوى التاللح ) *
 

تائدري( لصدالي ، ( ةن اصاتر الفروق كاندا بدين اراكدز المعد  )صدانع العدا 6يظهر ان المتول )       
، وبددين كددل اددن الاراكددز المعدد  )صددانع العددا ، (2.19اركددز المعدد  )صددانع العددا ( باتوسددط حسدداب  )

ن كاددا ةظهددرا النتددائج ومددوت  ددروق بددي، (2.42مندداح( لصددالي اركددز المعدد  )مندداح( باتوسددط حسدداب  )
وبدددددين اركدددددز المعددددد  )منددددداح( وبدددددين اراكدددددز ، منددددداح( لصدددددالي )منددددداح(، اراكدددددز المعددددد  )حدددددارس اراددددد 

اراكددز وةخيددرا ةظهددرا النتددائج ةن هندداك  ددروق بددين ، ظهيددر( لصددالي اركددز المعدد  )مندداح(، المعدد )تائري
 (.2.12ظهير( لصالي اركز المع  )ظهير( باتوسط حساب  )، المع  )تائري

 

بين الاتوسطاا الحسابيح لدترماا ة درات نيندح التراسدح  د  القدتراا  يومت  روق تالح ىحصائيح -3
( F( )14.11حيدث بمتدا قيادح )، ثانيدح 31البتنيح الالهوائيح الاتعمقح بالتصوي  نمد  الحدائط  د  

، ولاعر ح اصاتر هدذا الفدروق تدم تطبيدق اختبدار شديفيه لماقارنداا البعتيدح، وه  قياح تالح ىحصائياً 
 ك.( يوضي ذل7المتول )

ل
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ل(7الجةئلل)
تطب قلاختبا لش ف هللممقا ناتلالبعة  للة جاتلأف اةلع ن لالة اس لفيلالقة اتلالبةن  لالوائاة  لالمتعمق ل

لثان  لتبعًاللمتغ  لم كزلالمعبل33بالتصئ بلعمىلالحاةطلفيل

المتئسطللم كزلالمعب
لالحسابي

صانعل
 العاب

حا سل
 م مى

 ظه   ةاة ة جناح

-3.1 *4.4  32.81 صانع العا   4* 1.5 
-7.5   28.41 حارس ارا  * 1.4-  2.9-  

 *4.6 *7.1    35.91 مناح
-2.5     28.81 تائري  
      31.31 ظهير

 

 .(α≤1.15تالح ىحصائيا ننت استوى التاللح ) *
 

( ةن اصدداتر الفددروق كانددا بددين اركددز المعدد  )صددانع العددا ( وبددين 7يظهددر اددن المددتول )       
وبين ، (32.81تائري( لصالي اركز المع  )صانع العا ( باتوسط حساب  )، ا اراكز )حارس ار 

، (35.91منداح( لصدالي اركدز المعد  )حدارس( باتوسدط حسداب  )، كل ان الاراكز المع  )حارس
ظهيددر( ، كاددا ةظهددرا النتددائج ومددوت  ددروق بددين اركددز المع )مندداح( وكددل اددن اراكددز المعدد  )تائددري

 لصالي اركز المع  )مناح(.
 
ومت  روق تالح ىحصائيح بين الاتوسطاا الحسابيح لدترماا ة درات نيندح التراسدح  د  القدتراا ي -4

حيددث ، كددراا )زاددن( 5البتنيددح الالهوائيددح الاتعمقددح بددالتنطيط بددين األقادداع والتصددوي  نمدد  الارادد  
ولاعر ح اصداتر هدذا الفدروق تدم تطبيدق اختبدار ، ( وه  قياح تالح ىحصائياً F( )8.61بمتا قياح )

 ( يوضي ذلك.8المتول )، شيفيه لماقارناا البعتيح
ل



 حممد بين ملحم وصدام فرحيات ................................................................. الكدرات البدنية الالهوائية وكتلة اجلشم

 

 

 

                                                                                 (355)                                                           م6262، 1 العدد، 62 اجمللد، املهارة
 

 

ل(8الجةئلل)
تطب قلاختبا لش ف هللممقا ناتلالبعة  للة جاتلأف اةلع ن لالة اس لفيلالقة اتلالبةن  لالوائاة  لالمتعمق ل

لك اتلتبعًاللمتغ  لم كزلالمعبل5التصئ بلعمىلالم مىل

المتئسطللالمعبلم كز
لالحسابي

صانعل
 العاب

حا سل
 م مى

 ظه   ةاة ة جناح

-5.13  42.71 صانع العا  * 2.13 9.35- * 3.43- * 
-4.22 *8.16   47.83 حارس ارا   1.7 

-12.38    39.67 مناح * 6.46- * 
 *5.92     52.15 تائري
      46.13 ظهير

 

 .(α≤1.15تالح ىحصائيا ننت استوى التاللح ) *
 

( ةن اصاتر الفروق كانا بين اركز المعد  )صدانع العدا ( وبدين اراكدز 8يظهر ان المتول )       
، ( نمد  التدوال 42.71تائري( لصالي اركز المع  )صانع األلعا ( باتوسط حساب  )، )حارس ارا 

مندددداح( لصددددالي اركددددز المعدددد  )المندددداح( باتوسددددط حسدددداب  ، وبددددين كددددل اددددن الاراكددددز المعدددد  )حددددارس
، كاددا ةظهددرا النتددائج ومددوت  ددروق بددين اركددز المع )مندداح( وكددل اددن اراكددز المعدد  )تائددري ،(39.67)

 (.39.67ظهير( لصالي اركز المع  )المناح( باتوسط حساب  )
 

يومت  روق تالح ىحصائيح بين الاتوسطاا الحسابيح لدترماا ة درات نيندح التراسدح  د  القدتراا  -5
( وهدددد  قياددددح تالددددح F( )23.28حيددددث بمتددددا قياددددح )ل،ارونددددح المددددذعالبتنيددددح الالهوائيددددح الاتعمقددددح ب

( 9المددتول )، ولاعر ددح اصدداتر هددذا الفددروق تددم تطبيددق اختبددار شدديفيه لماقارندداا البعتيددح، ىحصددائياً 
 يوضي ذلك.

ل
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ل(9الجةئلل)
تطب قلاختبا لش ف هللممقا ناتلالبعة  للة جاتلأف اةلع ن لالة اس لفيلالقة اتلالبةن  لالوائاة  لالمتعمق ل

لئن لالجذعلتبعًاللمتغ  لم كزلالمعببم ل

المتئسطللم كزلالمعب
لالحسابي

صانعل
 العاب

حا سل
 م مى

 ظه   ةاة ة جناح

-13  26.41 صانع العا   4.9-  9.4* 8.4* 
 *21.4 *22.4 *8.1   39.41 حارس ارا 

 *13.3 *14.3    31.31 مناح
-1     17.11 تائري  
      18.11 ظهير

 

 .(α≤1.15استوى التاللح ) تالح ىحصائيا ننت *
 

( ةن اصدداتر الفددروق كانددا بددين اركددز المعدد  )صددانع العددا ( وبددين 9يظهددر اددن المددتول )       
وبدين كددل ، (26.41ظهيدر( لصددالي اراكدز المعدد  )صدانع العددا ( باتوسدط حسدداب  )، اراكدز )تائددري

كدددز المعددد  ظهيدددر( واركدددز المعددد  )حدددارس اراددد ( لصدددالي ار ، تائدددري، ادددن الاراكدددز المعددد  )منددداح
كاددا ةظهددرا النتددائج ومددوت  ددروق بددين اركددز المع )مندداح( ، (39.41)حددارس( باتوسددط حسدداب  )
 (.31.31ظهير( لصالي اركز المع  )مناح( باتوسط حساب  )، وكل ان اراكز المع  )تائري

 
يومت  روق تالح ىحصائيح بين الاتوسطاا الحسابيح لدترماا ة درات نيندح التراسدح  د  القدتراا  -6

( F( )14.11حيددث بمتددا قياددح )، اتددر نددتو اددن وضددع الوقددوإ 31ح الالهوائيددح الاتعمقددح بددد البتنيدد
، ولاعر ح اصاتر هدذا الفدروق تدم تطبيدق اختبدار شديفيه لماقارنداا البعتيدح، وه  قياح تالح ىحصائياً 

 ( يوضي ذلك.11المتول )
ل
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ل(33الجةئلل)
 لالة اس لفيلالقة اتلالبةن  لالوائاة  لالمتعمق لتطب قلاختبا لش ف هللممقا ناتلالبعة  للة جاتلأف اةلع ن

لمت لعةئلتبعًاللمتغ  لم كزلالمعبل33بدل

المتئسطللم كزلالمعب
لالحسابي

صانعل
 العاب

حا سل
 م مى

 ظه   ةاة ة جناح

-1.72  4.19 صانع العا  * 1.27 1.59- * 1.16-  
 *1.56 1.13 *1.99   4.91 حارس ارا 

-1.86    3.92 مناح * 1.43- * 
 *1.43     4.78 تائري
      4.35 ظهير

 

 .(α≤1.15تالح ىحصائيا ننت استوى التاللح ) *
 

( ةن اصددداتر الفدددروق كاندددا بدددين اركدددز المعددد  )صدددانع العدددا ( وبدددين 11يظهدددر ادددن المدددتول )       
، 4.78حددارس ارادد ( باتوسددط حسدداب  )، حددارس ارادد ( لصددالي اراكددز المعدد  )تائددري، اراكددز )تائددري

ظهيددر( واركددز المعدد  )حددارس ارادد ( لصددالي اركددز ، بددين كددل اددن الاراكددز المعدد  )مندداحو ، (4.91
كادا ةظهدرا النتدائج ومدوت  دروق بدين اركدز المع )منداح( ، (4.91المع  )حدارس( باتوسدط حسداب  )

وةخيدر ، (3.92ظهيدر( لصدالي اركدز المعد  )منداح( باتوسدط حسداب  )، وكل ان اراكز المع  )تائري
 لصالي )تائري(. ظهير(، بين )تائري

 
يومت  روق تالح ىحصائيح بين الاتوسطاا الحسابيح لدترماا ة درات نيندح التراسدح  د  القدتراا  -7

( وهد  F( )11.58حيث بمتا قياح )، كراا بعت الختاع 11البتنيح الالهوائيح الاتعمقح بدالتصوي  
، ماقارنددداا البعتيدددحولاعر دددح اصددداتر هدددذا الفدددروق تدددم تطبيدددق اختبدددار شددديفيه ل، قيادددح تالدددح ىحصدددائياً 

 ( يوضي ذلك.11المتول )
ل
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ل(33الجةئلل)
تطب قلاختبا لش ف هللممقا ناتلالبعة  للة جاتلأف اةلع ن لالة اس لفيلالقة اتلالبةن  لالوائاة  لالمتعمق ل

لك اتلبعةلالخةاعلتبعًاللمتغ  لم كزلالمعبل33بدالتصئ بل

المتئسطللم كزلالمعب
لالحسابي

صانعل
 العاب

حا سل
 م مى

 ظه   ةاة ة جناح

 *2.1 *2 1.7 *2.6  9.11 صانع العا 
-1.9   6.41 حارس ارا  * 1.6-  1.5-  

 *1.4 *1.3    8.31 مناح
 1.1     7.11 تائري
      6.91 ظهير

 

 .(α≤1.15تالح ىحصائيا ننت استوى التاللح ) *
 

صدددانع العدددا ( وبدددين ( ةن اصددداتر الفدددروق كاندددا بدددين اركدددز المعددد  )11يظهدددر ادددن المدددتول )       
، (9.11ظهيدر( لصدالي اركدز المعد  )صدانع العدا ( باتوسدط حسداب  )، حدارس اراد ، اراكز )تائري

اركدز المعد  ظهير( واركز المع  )منداح( لصدالي ، تائري، وبين كل ان الاراكز المع  )حارس ارا 
ل(.8.31)مناح( باتوسط حساب  )

ل
للتئجةلفد ئقلفديلكتمد لالجسدملتبعدًاللم اكدزلالمعدبللدةىلًالالنتاةجلالمتعمق لبالتساؤللالثاني:لاثان 

 العبيلأنة  لالة ج لاألئلىلفيلك ةلال ةلاال ةن  ؟
لإلمابددح نددن هددذا التسدداؤل تددم اسددتخراج الاتوسددطاا الحسددابيح واالنحرا دداا الاعياريددح لددترماا        

تطبيددق تحميددل التبدداين  ،ة ددرات نينددح التراسددح ة ددرات نينددح التراسددح  دد  كتمددح المسددم تبعددًا لاركددز المعدد 
كادا تدم اسدتخراج التكدراراا والنسد  الائويدح لوصدإ الدناط المسداان  أل درات ، (ANOVAاألحاتي )

 نينح التراسح و ياا يم  نرض النتائج.
ل
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ل(33الجةئلل)
لالمتئسطاتلالحساب  لئاالنح افاتلالمع ا   للة جاتلأف اةلع ن لالة اس لعمىلمؤش ل

للمعبكتم لالجسملتبعًاللم كزلا

ئحةةللم كزلالمعب
لالق اس

المتئسطللأعمىلق م لأةنىلق م 
لالحسابي

االنح افل
لالمع ا ي

لالنمطلالجسماني

 صانع العا 

2كتم / م  

 طبيع  2.73 22.11 26.87 21.18
 طبيع  1.37 23.17 25.39 21.71 حارس ارا 

 طبيع  2.21 22.18 27.31 19.92 مناح
بيع  ارتفع قميالً ط 1.13 26.94 27.77 25.15 تائري  
 طبيع  2.19 25.89 31.93 23.57 ظهير

 

( ومددددوت  ددددروق ظاهريددددح بددددين الاتوسددددطاا الحسددددابيح الاتوسددددطاا 12يظهددددر اددددن المددددتول )       
الحسددابيح واالنحرا دداا الاعياريددح لددترماا ة ددرات نينددح التراسددح ة ددرات نينددح التراسددح نمدد  اؤشددر كتمددح 

التاللح اإلحصائيح لهذا الفروق تم تطبيق تحميل التباين األحاتي ولاعر ح ، المسم تبعًا لاركز المع 
(ANOVA) ،( يوضي ذلك.13المتول ) 
ل

ل(33الجةئلل)
(للة اس لأث لم كزلالمعبلعمىلكتم لالجسمللةىلالعبيلANOVAنتاةجلتطب قلتحم للالتبا نلاألحاةيل)

لأنة  لالة ج لاألئلىلفيلك ةلال ةلاال ةن  
 الةالل لاإلحصاة   Fلمتئسطلالم بعاتلة جاتلالح   لم بعاتمجمئعلاللمصة لالتبا ن
 33.386 4 133.543 بين الاماوناا

 4.145 29 121.212 تاخل الاماوناا 1.11 8.16
  33 253.745 الاماوع

 

( وموت  روق تالح ىحصائيح بين الاتوسطاا الحسدابيح لدترماا ة درات 13يظهر ان المتول )       
حيددث بمتددا ،  دد  كتمددح المسدم لددتى النبدد  ةنتيددح الترمدح األولدد   دد  كددري اليدت االرتنيددحنيندح التراسددح 

 هددددددولاعر ح اصاتر هذا الفروق تم تطبيق اختبار شيفي، ( وه  قياح تالح ىحصائياً F( )8.16قياح )
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 ( يوضي ذلك.14المتول )، لماقارناا البعتيح
ل

ل(34الجةئلل)
  للة جاتلأف اةلع ن لالة اس لفيلكتم لالجسمللةىلالعبيلأنة  لتطب قلاختبا لش ف هللممقا ناتلالبعة

لالة ج لاألئلىلفيلك ةلال ةلاال ةن  لتبعًاللمتغ  لم كزلالمعب

المتئسطللم كزلالمعب
لالحسابي

صانعل
 العاب

حا سل
 ظه   ةاة ة جناح م مى

-1.17  22.11 صانع العا   1.12 4.84- * 3.79- * 
-3.77 1.19   23.17 حارس ارا  * 2.72- * 

-4.86    22.18 مناح * 3.81- * 
 1.15     26.94 تائري
      25.89 ظهير

 

 .(α≤1.15تالح ىحصائيا ننت استوى التاللح ) *
 

( ةن اصداتر الفدروق كاندا بدين اركدز المعد  )صدانع العدا ( وبدين اراكدز 14يظهر ان المتول )       
وبددين كددل اددن الاراكددز ، (22.11وسددط حسدداب  )ظهيددر( لصددالي اركددز المعدد  )صددانع العددا ( بات، )تائددري

ظهيدددر( واركدددز المعددد  )حدددارس اراددد ( لصدددالي اركدددز المعددد  )حدددارس اراددد ( باتوسدددط ، المعددد  )تائدددري
ظهيدر( ، وةخيدرا هنداك  دروق بدين اركدز المعد  )منداح( وكدل ادن اراكدز المعد  )تائدري، (23.17حساب  )

ل(.22.18لصالي اركز المع  )مناح( باتوسط حساب  )
 

 :شة الهتائجمهاق
أئاًللمناقشدد لالنتدداةجلالمتعمقدد لبالتسدداؤللاألئللالددذيل ددنجلعمددى:لاددللتئجددةلفدد ئقلفدديلالقددة اتل

لالبةن  لالوائاة  لتبعًاللم اكزلالمعبللةىلالعبيلأنة  لالة ج لاألئلىلفيلك ةلال ةلاال ةن  ؟
الدد  ومددوت تبدداين اظهددرا النتددائج ( 11-3اددن خددالل نددرض النتددائج  دد  المددتاول ذاا االرقددام )       

حيث ان نتائج اختبار القفدز العادوتي ،    نتائج اختباراا القتراا البتنيح الالهوائيح تبعًا لاراكز المع 
الدددتائري. النددد  ، حدددارس الاراددد ، الظهيدددر، صدددانع االلعدددا ، يددد  كددداالت : النددد  المنددداحتكاندددا بالتر 
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، صدانع االلعدا ، حدارس الاراد ، لظهيرا، اختبار الوث  الطويل ان الثباا كانا النتائج: الن  المناح
، الظهيددر، صددانع االلعددا ، واختبددار التصددوي  نمدد  الحددائط كانددا النتددائج: الندد  المندداح، الندد  الددتائري
، حارس الارا . ونتائج اختبار التصوي  نم  الارا  بعدت التنطديط  كاندا: الند  الدتائري، الن  التائري

المندداح. واختبددار ارونددح المددذع  كانددا النتددائج: حددارس  الندد ، صددانع االلعددا ، الظهيددر، حددارس الارادد 
م(  كانددا النتددائج: 31الندد  الددتائري. واختبددار نددتو)، الظهيددر، صددانع االلعددا ، الندد  المندداح، الارادد 

الند  المندداح. واختبدار التصددوي  بعدت الخددتاع ، صدانع االلعددا ، الظهيددر، الندد  الدتائري، حدارس الاراد 
لحارس الارا .، الظهير، الن  التائري، ن  المناحال،  كانا كاالت : صانع االلعا 

لقت تايز النبو األمنحح بالقفز العاوتي واال ق  بشكل ال ا نن بقيدح الالنبدين ويدرى الباحثدان        
ةن ذلدك يعدوت الد  الاتطمبدداا الاهاريدح لالنبد  األمنحددح تاخدل الامعد  ةثنداء الاباريدداا  هدم  د  اعظددم 

ن خالل االرتقاء ان زوايا الامع  الضيقح وان وضعياا صدعبح تتطمد  االحيان يقواون بالتصوي  ا
حيدث كدان ، القفز انم  وابعت اا ياكن باتماا انطقح السا ةاتار لكشإ زوايا الاراد  اثنداء التصدوي 

سددم( والاتوسددط الحسدداب  لموثدد  الطويددل  61.31الاتوسددط الحسدداب  لمقفددز العاددوتي لالندد  المندداح )
ااا بالنسبح الختبار التصوي  نم  الحدائط  مداء النبدو اركدز المنداح ، م( 2.42لالن  المناح بمد )

وصانع  االلعا     الارات  االول  نم  التوال  ان حيث سدرنح الدذراع ويعدزي الباحثدان السدب   د  
ذلك ال  ناطهم المساان  حيث يتايز الالنبدون بكتمدح مسدايح رياضديح طبيعيدح حيدث تراوحدا االرقدام 

هددذا حسدد  المددتول  هددو ناددط طبيعدد  ندداتي باإلضددا ح الدد  قددتراتهم الاهاريددح حيددث ( و 24-19بددين )
يقواددون بالتصدددوي  ادددن زوايدددا ضدديقح وصدددعبح وقدددتري صدددانع االلعدددا  وايزتدده تكادددن  ددد  سدددرنح ناميدددح 

وقترته نم  التارير بسرنح ناليدح وادن وضدعياا اختمفدح ، التصوي  نم  الارا  ان الثباا والحركح
ةادا بالنسدبح ، ن واألمنحدح اادا يسداهم  د  احدتاث  راغداا  د  ت انداا الخصدملصنانح المعد  لمظهيدري

الختبددار التصددوي  نمدد  الارادد  بعددت التنطدديط والددذي يقدديس ننصددر الرشدداقح  قددت مدداء الندد  المندداح 
ويميه صانع االلعا  نم  التوال  االنم  والاايزين بين بقيدح الاراكدز ويعدزو الباحثدان السدب   د  ذلدك 

الاهاريح النب  صانع االلعا  والمناح حيث يتطم  احتاث  راغاا  د  ت داع الخصدم ال  الاتطمباا 
اددن اندداطق الوسددط بالنسددبح لصددانع االلعددا  الدد  خفددح رشدداقح  دد  ناميددح الخددتاع وتتيددر اتمدداا المسددم 

زياتي نتتيدح وايضدا الند  المنداح حيدث يقدوم بتتيدر اوضداع المسدم بسرنح ورشاقح لمتصوي  ونال 
اا صددعبح لفددتي زوايددا الارادد  وايضددا يقددوم بالخددتاع لعاددل زيدداتي نتتيددح لالنبدد   دد  الهددواء بوضددعي
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ثانيددح(  39.67الخددط الخمفدد  حيددث مدداءا الاتوسددطاا الحسددابيح  دد  هددذا االختبددار لالندد  المندداح )
ااددددا بالنسددددبح الختبددددار الارونددددح  قددددت تايددددز اركددددز حددددراس الارادددد  ، ثانيددددح( 42.71) ولصددددانع االلعددددا 

بقيح الاراكدز ويعدزو الباحثدان السدب   د  ذلدك الد  القدتراا الاهاريدح الاطموبدح ادن بالارونح العاليح نن 
حارس الارا     التالند  بدأطراإ مسداه ادن الثبداا والحركدح واثنداء القفدز اادام الاهدامم نندت قيااده 
بالتصوي  حيث يقوم الحارس باحاولح ات ةطرإ مسداه بادتى حركد  واسدع لتتطيدح اكبدر قدتر ااكدن 

اادا ، سدم( 39.41اراد  حيدث بمدد الاتوسدط الحسداب   د  اختبدار الاروندح لحدراس الاراد )ان زوايا ال
(م  كان النبو المناح هدم االايدز واالسدرع ويمديهم صدانع  المعد  ويعدزو 31بالنسبح الختباراا العتو )

 الباحثان السب     ذلك ال  ان اهم اتطمباا النب  المناح    كري اليت هو السدرنح  د  االنتقدال ادن
حالح الت اع ال  الهموم وهدو ادا يسدا  )الهمدوم الخداطإ او السدريع( والعكدس  د  العدوتي ادن الهمدوم 
الدد  الددت اع حيددث ان لعبددح كددري اليددت الحتيثددح اصددبحا تعتاددت نمدد  السددرنح  دد  بندداء الهمادداا والعددوتي 

اراكدز ادع لمت اع باالضا ح ال  ان ان اايزاا صانع  المع  السرنح  د  ناميدح التقاطعداا وتتييدر ال
ثانيددح( والاتوسددط الحسدداب   3.92النبدد  الخددط الخمفدد  حيددث بمددد الاتوسددط الحسدداب  لالنبدد  المندداح )

كددراا بعددت الخددتاع  11ااددا بالنسددبح الختبددار التصددوي  نمدد  الارادد  ، ثانيددح( 4.19لصددانع  المعدد  )
( 9بمددد)والددذي يقدديس اددتى تقددح التصددوي  لددتى الالنبددين  قددت تايددز النبدد  صددانع  االلعددا  باتوسددط 

(تصدددويبح نامحدددح 8.31تصدددويبح نامحدددح ندددن بقيدددح الالنبدددين وثدددم يميددده النبددد  اركدددز المنددداح باتوسدددط)
ويعدزو الباحثدان السدب   د  ذلدك الد  ان اايدزاا ، (6.91واالضعإ هم النبدو األظهدري باتوسدط بمدد)

يدددح صدددانع االلعدددا  غاليدددا تعتادددت نمددد  التقدددح والاهددداري  ددد  التصدددوي  نمددد  الاراددد  ادددن الانددداطق الخمف
والاهاري إ التارير التقيق لالنب  الاحور التائري والمناح وايضا الن  المناح  يعتادت نمد  التقدح  د  

ويعدزو ، التصوي  نم  زوايدا الاراد  نظدرا لماسداحح الضديقح الاتاحدح لده ةثنداء التصدوي  نمد  الاراد 
انهدم يعتادتون  الباحثان ال  الضعإ الواضي لتى النب  الظهير    ننصر التقدح  د  التصدوي  الد 

نم  استختام كتمتهم المساانيح والعضميح العاليح واطدوالهم الفارندح  د  ناميدح اختدراق ت انداا الخصدم 
واسدددتختام ننصدددر القدددوي  ددد  التسدددتيت بدددتال ادددن التقدددح وخصوصدددا ةنهدددم يقوادددون بالتسدددتيت ادددن الانددداطق 

لةاتار. 9الخمفيح ان وراء انطقح ال
( التد  اظهدرا النتدائج ومدوت Jager et al, 2017) ج تراسدحواتفقدا هدذا النتيمدح ادع نتدائ       

وارتفدداع الكددرا اثندداء القفددز وارتفدداع القفددز خددالل الرادد  بددين اراكددز ، والقفددز، تبدداين  دد  ارتفدداع المسددم
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وهدذا النتدائج يمد  اناقشدتها ادن قبدل الاختصدين والادتربين  د  امدال رياضدح كدري ، المعد  الاختمفدح
( حيث ةظهرا النتائج وموت  روق    القدتراا البتنيدح )القفدز Juan et al, 2016اليت. واع تراسح )

 ,et al) وتراسدح .م( تبعًا لاواقع المع 5×11) المري االرتتاتي، المموس ان القر صاء، العاوتي
2015 massuca وومدت البداحثون ومدوت اختال داا كبيدري  د  القدتراا البتنيدح حيدث ان الالنبدين )

، والقفددز العاددوتي، م نددتو31كاددا اظهددرا النتددائج اخددتالإ  دد  )، ثددر قددوي د  اركددز الظهيددر هددم االك
وقددوي نضددالا الددبطن( اددن اركددز الدد  اخددر اددع ومددوت اختال دداا بددين الددذكور واالندداث حيددث اظهددر 

الت  اظهرا  ( Rousanoglou et al, 2014الالنبين لياقح بتنيح انم  ان الالنباا. وتراسح )
حسد  انداطق المعد  ادن حيدث طدول وندرض اليدت وسدرنح الكدري نتائمها وموت  دروق بدين الالنبدين 

( التد  اظهدرا Oxyzoglou et al, 2014)والقفدز العادوتي. وتراسدح، وكتمح المسم والقفز الطويل
، نتائمهددا ةن حددراس الارادد  لددتيهم اسددتوى نددال  اددن الارونددح واسددتوى اتطددور  دد  القددتري االنفماريددح

والاددتا عين ، فددز العاددوتي وترمددح ناليددح  دد  ارونددح الاعصددموالنبدد  األطددراإ ياتددازون ب رتفدداع  دد  الق
اادددا النبددد  الاحددداور  هدددم األقدددل اروندددح ورشددداقح. وتراسدددح ، لدددتيهم اسدددتوى اكبدددر  ددد  القدددوي االنفماريدددح

(Zapartidis et al, 2011 اظهرا النتائج ان النبو االمنحح هدم األ ضدل  د  الوثد  الطويدل ةادا )
وةن هندداك اخددتالإ  دد  سددرنح الكددري ، راسددح الارادد  بشددكل ةكبددرم نددتو والارونددح  قددت ظهددرا ننددت ح 31

( وةظهدرا النتدائج الد  ومدوت اختال داا  د  Milanese et al, 2011تبعدا لاواقدع المعد . وتراسدح )
القتراا البتنيح بين الالنبين    المناح و   الحراسده وهدذا النتدائج تؤكدت ومدوت االختال داا بدين اواقدع 

( حيدث ةظهدرا النتدائج ان هنداك ارتبداط بدين Chaouachi etal, 2002) حالمع     كري اليدت. تراسد
 هندداك تشددابه بددين الالنبددين  ةاددا الاتتيددراا االخددرى، القفددز والعددتو لاسددا اا قصدديري اددع اواقددع المعدد 

 .حس  اواقع الع  خاصح بالقفز العاوتي
ل

ف ئقلفيلكتمد لالجسدمللًالمناقش لالنتاةجلالمتعمق لبالتساؤللالثانيلالذيل نجلعمى:لاللتئجةثان 
لتبعًاللم اكزلالمعبللةىلالعبيلأنة  لالة ج لاألئلىلفيلك ةلال ةلاال ةن  ؟

( تبين وموت نالقح تالح ىحصائيًا بدين كتمدح 14-12ان خالل نرض المتاول ذاا االرقام )       
ار كتمددح كاددا اظهددرا النتددائج الدد  ومددوت تبدداين  دد  نتددائج اختبددالمسددم واراكددز المعدد  لددتى الالنبددين. 

، حارس الارا ، الظهير، المسم تبعًا لاركز المع  وماءا النتائج نم  النحو التال : الن  التائري
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هدذا يعند  تايدز النبدو األمنحدح وصدانعو االلعدا  وحدراس الارادد  ، الند  المنداح، صدانع االلعدا 
هدو نادط ( وهدذا حسد  المدتول  24-19بكتمح مسايح رياضيح طبيعيدح حيدث تراوحدا االرقدام بدين )

ويعددزي الباحثددان السددب  ان هددؤالء الالنبددين بحامدده الدد  خفددح الددوزن ليتحركددوا بشددكل ، طبيعدد  ندداتي
 الرشدداقححيددث يعطدد  الدوزن الرياضدد  ، وتتطيددح الامعد  اثندداء الدت اع، سدريع ويشدداركوا  د  الهمادداا

بشدكل  بدحالمعويدؤتي اهداراا   عاليدحلالن  بحيث يتحرك بسهوله خالل االتاء ويتناقل الكدراا بكدل 
ادن ، نم  العكس تاااًا ان النب  التائري واالظهري الذين تايدزوا باؤشدر كتمدح المسدم اكبدر، صحيي

ويددرى الباحثددان ، نضددميه( ضددخااححيددث تايددز هددؤالء بددناط مسددا  طبيعدد  ارتفددع )، بقيددح الاراكددز
، اهادددده لالندددد  الددددتائري حتدددد  ياتمددددك القددددتري نمدددد  التحميددددز الضددددخاحالسددددب  ان الكتمددددح المسددددايح 

كددذلك حتدد  يسددتطيع ، واسددتخالص الكددرا والددتوران السددريع والتوميدده والتصددوي  القددوي نحددو الارادد 
التخمص ان الخصوم والتحدرك بيدنهم والقدتري نمد  اسدتالم الكدري  د  ظدل الظدروإ الصدعبح والتوامدت 

اادا الظهيدر  قدت تاتدع بضدخااح العضدالا وقوتهدا وذلدك لمدتاكن ادن ، العتتي لالنبد  ت داع الخصدم
حيث انهم  والاهاري بالسرنحي لالنب  الخصم الذين يهاماون نم  االمنا  والذين يتصفون التصت

يتا عون اكثر ان الهموم وبالتال  يحتامون ال  امسدام ضدخاه لكد  يكوندوا قداترين نمد  االحتكداك 
الد  حدامتهم الد  قدوي  د  تسدتيت الكدراا  باإلضدا ح، وانع الالنبين الاهاماين ان تسدميل االهدتاإ

 نن ارا  الخصم. البعيتيالاناطق ان 
( التد  اظهدرا النتدائج ومدوت تبداين Jager et al, 2017) واتفقا هذا النتيمح اع نتائج تراسح       

( وةظهدرا النتدائج ومدوت Juan et al, 2016وتراسح )،    ارتفاع المسم تبعًا لاراكز المع  الاختمفح
السدداق( ، الفخددذ، احدديط اليددت، طددول الددذراع، مددح المسددمكت،  ددروق  دد  الاتتيددراا االنثروبواتريددح )الطددول

( حيدث ومدت البداحثون ومدوت اختال داا كبيدري et al, 2015 massucaوتراسدح)، تبعدًا لاراكدز المعد 
ووموت اخدتالإ بدين حدراس الاراد  واالمنحدح حيدث ،    االختباراا االنثربوايتريح حس  اواقع المع 

وان الالنبدين  د  اركدز ، تمدح المسدم هد  االقدل بدين الالنبدينان المناحين هم االقل وزندا واالقصدر وك
( واظهرا النتائج ومدوت  دروق بدين  Rousanoglou et al, 2014الظهير هم االكثر قوي. وتراسح )

 (Ghobadi et al, 2013الالنبدين حسدد  انداطق المعدد  ادن حيددث طدول ونددرض اليدت. تراسددح )
كاندا كتمدح المسدم واؤشدرا حيدث كدان الدناط االكبدر  وةظهرا نتائج التحميالا ومدوت تبداين كبيدر حيدث

التراسدح بيانداا ةنثروبواتريدح اتبايندح وقدتاا هدذا ، بيناا االقل لتى النبد  المنداح، لتى الن  التائري
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وتراسدح     كري اليت لمذكور وينبت  ةن تكون هذا الاعموااا باثابح ارمع لالنب  واترب  كري اليت.
(Vila et al, 2012ةشارا ا ) لنتائج ال  ومدوت  دروق  د  هدذا القياسداا االنثربوايتريدح بدين اواقدع

وطدول ةصدتر  د  الددذراع ، المعد  حيدث اظهدرا النبداا األمنحددح كتمدح مسداانيح وقصدر  د  القااددح
وةظهدرا النبداا الظهيدر والاحداور كتمدح نضدميح ةكبدر ادن ، لتى حراسح الارا  والظهير والاحاور

( التد  اظهدرا النتدائج ان الاحداور تاتداز بطدول Zapartidis et al, 2011وتراسدح ) .األمنحدح
 Milaneseوتراسدح ) .الذراع وطول اليت واالمنحح ةقصدر والظهيدر ةتند  وزن واؤشدر كتمدح المسدم

et al, 2011 الت  ةظهرا النتائج ةن الالنبين لتيهم نسبح ةقل بكثير ان التهون والعظام ونسدبه )
كادا تدم العثدور نمد   دروق ذاا تاللدح ، ين ذوي الاستوى االقلناليح    احتوى الاعاتن ان الالنب

والكتمددح الخاليددح ، ىحصدائيح  دد  الكتمدح واؤشددر كتمدح المسددم واحيطداا بعددض ةمدزاء المسددم واألطدوال
وتشير النتدائج ةن الالنبدين  د  المنداح و د  ، وكتمح التهون بين اراكز المع  الاختمفح، ان التهون

بعض    القياساا الاختاري. هذا النتائج تؤكت وموت االختال داا بدين الحراس اختمفوا نن بعضهم ال
( الت  ةظهدرا النتدائج ومدوت  دروق Chaouachi etal, 2002) اواقع المع     كري اليت. وتراسح

 .اعنويح بين اواقع المع  لبعض الخصائص وه  )الطول ونسبح التهون(
 

 :استهتاجات الدراسة

 القتراا البتنيح الاختاري تبعا لاراكز المع .  يومت اختالإ لتى الالنبين    -1
 .يومت اختالإ لتى الالنبين    الكتمح المسايح تبعا لاراكز المع  -2
 

 :توصيات الدراسة

 االخذ بنتائج التراسح ننت توزيع النب  كري اليت نم  اراكز المع . -1
 لمياقح البتنيح.االهتاام بشكل كبير    تطوير القتراا البتنيح لتى الالنبين االضعإ    ا -2
ناددل بددرااج ووحددتاا تتريبيددح تخصصدديح لكددل اركددز نمدد  حددتي وتامهددا  دد  العاميددح التتريبيددح  -3

 نم  اتار الاوسم الرياض .
ىناتي النظر    الاواصفاا المسايح لكل اركز لع  ننت ناميح انتقاء وتتري  الالنبين  د   -4

 كري اليت.
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الرياضيح االرتنيح  ا    الامال التطبيق  لمفرقاالسترشات بنتائج التراسح الحاليح لالستفاتي انه -5
    كري اليت.
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