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 الملخص
ا بمستوى االنجاز هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر بعض القياسات االنثربومترية وعالقته     

الرقمي لرمي الكرة الحديدية باإلضافة للتعرف على أهم القياسات مساهمة في تحقيق مستوى 

  اإلنجاز استخدمت الباحثة المنهج الوصفي.

ركات في بطولة ألعاب القوى ) طالبة من مدارس الرمثا المشا18(وتكونت عينة الدراسة من     

  سنة.)17 -15). وتراوحت أعمارهن بين(2010للعام(

(الطول، الوزن، اطية بين القياسات االنثربومتريةأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتب     

الطرف السفلي، العضد، طول الفخذ ومحيطها، طول الساق) بمستوى االنجاز الرقمي لرمي الكره 

  لكف).(طول الذراع واي داللة إحصائية في كل من قياساتالحديدية في حين لم تظهر أ

كما أظهرت نتائج الدراسة إلى أن أهم القياسات مساهمة في تحقيق مستوى االنجاز الرقمي      

  (محيط الفخذ، الطول الكلي، طول الفخذ، الطرف السفلي).ره الحديدية كانتلرمي الك

القوة  ارتباطية بين صفتي المرونة وتحملوجود عالقة عدم كما أظهرت النتائج إلى      

  الرقمي. واالنجاز

  .: القياسات االنثربومترية، رمي الكره الحديدية، اللياقة البدنية، االنجاز الرقميالكلمات المفتاحية

Abstract 
The effect of some anthropometrical physical measurements their 

players relation to the Achievements of iron ball 
      This study aimed to identify the effect of some measurements and their 
relationship to achievement anthropometrical digital threw the iron ball, as 
well as to identify the most important measurements contribute to the 
achievement digital. 

                                                           
  .االردن -جامعة البلقاء التطبيقية  – يةالتربية الرياضقسم  *

  .األردن –وزارة التربية والتعليم  **
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     The researcher used the descriptive approach, the study sample consisted 
of(18)students from the schools Ramtha posts in athletics for the year 
(2010)and aged(15- 17)years. 
     The results showed that there is a correlation between measurements 
anthropometrical(height, weight, lower limb, upper arm, thigh, and its 
surroundings, the length of the leg) the level of achievement digital shot put, 
while did not show and statistical significance in each of the measurements 
arm length and desist). 
     The results showed that the most important measurements contribute to 
the achievement of the digital cast iron ball was (thigh circumference, total 
length, thigh length, lower limb). 
     The results showed no correlation between the strands of the flexibility 
and durability and performance for digital threw the ball rail. 
Key words: Anthropometrical measurements, threw the  iron ball, fitness, 
achievement digital. 

  :الدراسة وأهميةالمقدمة   
ها المجال الرياضي من الركائز الهامة التي يحتاج إحدىترية بومالقياسات االنثرو أصبحت     

 ،األخيرةحيث تطور هذا المفهوم تطورا كبيرا في السنوات  ازات،االنج أعلى إلى اجل الوصول

لرياضاتها  وخصوصا في الدول المتقدمة، التي تعطي اهمية علمية الالعبينعلى  إثارةوظهرت 

هامة  أسسمستوى تنافسي عالي يعتمد على  ألفضلضي ا بان وصول الري)1992ويرى(حجر

رقام ان مسابقات العاب القوى تعتمد على اال. قاءةتتمثل في طرق اعدادة المختلفة وفي طرق انت

  ، حيث هذه.ا  كانت مسافة او سرعة او ارتفاعسواءوتحقيقها كونها العاب فردية، 

، وقد يثة التي دخلت في المجال الرياضيإن القياسات االنثروبو مترية إحدى العلوم الحد     

بان التركيب )1998رضوانويرى(. اضيةات الجسمية في المجاالت الريواضحا أهمية القياس رظه

الجسمي للفرد إحدى اهم المؤشرات التي تكشف عن الحالة الصحية واللياقة البدنية للفرد   

التي  ات عن تقدير نسب تركيبه ومكوناتهبان التركيب الجسمي يعطينا مؤشر)2007(كماشؤكدوي

ويرى(ميلو  وغير دهنية. يمكن عن طريقها الحصول على البيانات الحقيقية من أنسجة دهنية

ان ارتباط القياسات الجسمية له عالقة مؤثرة وفعالة في األداء البدني )miloslav 2000سالف

، والوصول إلى المستوى العالي فضال عن توفير الجهد والوقت باللعبة التخصصية والمهادي
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الجيدة والوصول إلى ويرى الباحثان  أن تحقيق النتائج  ،مال كأسس صحيحة الختيار الالعبينوال

، ومستوى عالي من يتطلب توافر مواصفات جسمية مميزةمستويات عالية في مجال العاب القوى 

، وبذلك دة على القياسات االنثرو بومترية، خاصة التي لها اثر في االنجازالكفاءة البدنية معتم

االنجازية في نتوصل الى محاولة اختيار مواصفات جسمية قادرة على تحقيق بعض األهداف 

قياسات االنتر ، ومن هنا جاءت أهمية البحث والحاجة اليه في الربط بين الرمي الكرة الحديدية

مدرب  ما يصبوا  إليه أيمرتبطان ارتباطا وثيقا في تحقيق باالنجاز كونهما بومترية والبدنية 

  .يريد تحقيق االنجاز والفوز

  مشكلة الدراسة:
في لواء الرمثا الحظوا بأنه يتم اختيار في المجال الرياضي  احثان ومن خالل عمل الب     

الطالبات المشاركات في البطوالت ألعاب القوى يكون عشوائياً وحيث يركز على وزن الطالبة 

على دور القياسات  ت المشكلة أمام الباحثان للتركيزوليس باألسلوب العلمي ومن هنا ظهر

ي يتم اختيارهن للمشاركة في البطوالت المدرسية وبيان االنثربومترية والبدنية للطالبات الت

  عالقتها بمستوى االنجاز الذي يتم تحقيقه خالل هذه البطوالت.

وقد الحظ الباحثان وجود تباين واضح بين الالعبات لمسافة رمي الكرة الحديدية من حيث      

  القدرات الجسمية والصفات البدنية.

تناولت أهمية القياسات األنثروبومترية والصفات البدنية وعالقتهما وكذلك قلة الدراسات التي      

باأللعاب الرياضية بصفه عامة وبرمي الكرة الحديدية بصفة خاصة. ومن هنا تبرز مشكلة 

الدراسة في إلقاء الضوء على أهمية القياسات االنثروبومترية المرتبطة بنشاط الجسم وحركته 

ك المعلومات في حجم اإلنجاز البشري الذي فاق كل التصورات حيث جاء مدلول االستفادة من تل

والبطوالت العالمية والتي تحطمت فيها العديد من األرقام القياسية ألبطال الرياضة في القرن 

  م) وما تالها من بطوالت قارية ودولية.2000(ين بالدورة األولمبية بسيدني عامالحادي والعشر

   أهداف الدراسة:
العالقة االرتباطية بين بعض القياسات الجسمية والبدنية بمستوى االنجاز الرقمي  التعرف على-1

  لرمي الكرة الحديدية.



 
 
 
 
 
 
 

  2014ونيو، يثانيعشر، العدد الالمجلد الثامن مجلة جامعة األقصى،  ،انعام الذيابات ،الذياباتناجح د. 
  

93 
 

التعرف على تباين بعض القياسات الجسمية ومساهمتها بمستوى االنجاز الرقمي لرمي الكرة   -2
  الحديدية.

  فروض الدراسة:
  قامت الدراسة على اختبار صحة الفروض التالية:  

ومترية للطالبات المشاركات في رمي الكرة بك عالقة ارتباطية بين بعض القياسات االنثرهنا  -1

  الحديدية ومستوى االنجاز الرقمي.

ومترية بمستوى االنجاز الرقمي لرمي الكرة بهناك تباين في مساهمة بعض القياسات االنثر  -2

  الحديدية.

رونة وتحمل القوة) للطالبات المشاركات هناك عالقة ارتباطية بين بعض الصفات البدنية (الم  -3

  في رمي الكرة الحديدية ومستوى االنجاز الرقمي.

  :الدراسات السابقة والمشابهة
ة بين بعض القياسات بدراسة هدفت إلى التعرف على العالقم)2009والمومني قام(العكور     

م المنهج الوسطي الصفات البدنية لدى العبي كرة الطائرة، إذا تم استخدا الجسمية وبعض

بجامعة بي منتخب كلية التربية الرياضية باألسلوب المسحي وتم اختيار عينة الدراسة من الع

من المجتمع %) 80)العباً يمثلون نسبة(20ة الطائرة، إذ بلغت عينة الدراسة(اليرموك في لعبة كر

  األصلي.

 10/3/2008ولغاية  25/2/2008وتم إجراء االختبارات البدنية والقياسات الجسمية من الفترة    

  في الصالة الرياضية في كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك.

وتوصلت الدراسة إلى ظهور وارتباط طردي ذو داللة معنوية بين القوة االنفجارية للذراعين      

وكل من طول الجسم ووزن الجسم، طول الذراع، والى ظهور ارتباط عكسي ذو داللة معنوية 

  ن القوة االنفجارية للرجلين وكل من وزن الجسم، وطول الذراع.بي

دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية مشروع ألعاب القوى م)2009أجرى(رمضان والجبالي     

كما هدفت  سنة. 12-10لألطفال على بعض القدرات الحركية التوافقية للمرحلة العمرية ممن 

وع لمشكالت ترتبط بتدريب الناشئين مثل مشكلة الدراسة إلى التعرف على معالجة المشر

التخصص المبكر واالحتراف الرياضي وانسحاب الناشئ عن ممارسة ألعاب القوى وغيرها من 
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التحديات المختلفة وكذلك مقارنة ألعاب القوى لألطفال بنظام التخصص المبكر لدى أفراد العينة 

 لديهم. وتضمنت عينة البحث عددلتوافقية والذي يتعلق بمستوى تطور بعض القدرات الحركية وا

طفالً من البنين والبنات تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية لعدد من المدارس واألندية )120(

وكانت أهم النتائج، نظام العاب القوى لألطفال أدى إلى زيادة  مستوى قدرات القدرة والسرعة 

ما يسهم نظام  العاب القوى في تدعيم وإرساء سمات والتوافق ألفراد عينة البحث التجريبية، ك

 ال لزيادة مستوى التقدم لديهم.التشويق واإلثارة والمتعة والتي كانت بمثابة المحرك الرئيسي لألطف

  الوثب العمودي).(

وقد أظهرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين بعض اختبارات األداء      

وعدد من القياسات الجسمية في اختبارات األداء البدني المهاري، ويوحي  البدني المهاري

  ه في األداء البدني.يبضرورة اهتمام  المدربين بالقياسات الجسمية لقدرتها التنبؤ 

دراسة للتعرف على مساهمة بعض القياسات البدنية األثروبومترية )2006رفعت وأجرى(القدومي 

، أجريت الدراسة على عينة ات والحركة عند العبي كرة القدمفي مسافة رمية التماس من الثب

(قوة م إجراء القياسات البدنية مناسبةالعبا لكرة القدم في جامعة النجاح الوطنية، وت)31(قوامها

الظهر، والفضالت الخلفية للفخد)والقياسات االنثرويومترية  القبضة، قوة الرجلين، ومرونة أسفل

القدم، والذراع، والكف، م، وأطوال: الساق، الفخذ، الجذع، (الطول، كتلة الجسمن حيث

الساعد، العضد، والبطن، والفخذ والساق)، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن أفضل  ومحيطات:

عالقة في القياسات البدنية بين قوة عضالت الرجلين في مسافة، رمية التماس من الثبات 

نت افضل عالقة بين طول القامة ومسافة رمية التماس ومترية فكابوالحركة. أما القياسات االنثرو

 من خط الرمية من الثبات وكانت أفضل عالقة بين كتلة الجسم ومسافة رمية التماس من الحركة.

، سرعة الجري بالكرة(المحاورة) وأظهرت النتائج إلى وجود الحرة، سرعة التمرير على الحائط

بارات األداء المهاري وعدد من القياسات الجسمية في عالقة ارتباطية داله احصائيا بين بعض اخت

  .التنبؤ باألداء المهاديب وقدرتها اختبارات األداء المهاري

    الطريقة وإجراءات الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة ومجتمعها واألدوات المستخدمة فيها باإلضافة إلى 

  معالجات اإلحصائية.
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  منهج الدراسة:
   احثان المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة.استخدم الب

  مجتمع الدراسة:
   تكون مجتمع الدراسة من طالبات مدارس لواء الرمثا المسجالت في فرق ألعاب القوى.

  عينة الدراسة:
طالبة مشاركة في بطولة رمي )18بالطريقة العمدية والتي تكونت من(تم اختيار عينة الدراسة     

  ية والجدول التالي يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة والتكافؤ بينهم.الكرة الحديد

  )خصائص عينة الدراسة1(جدول

  معامل االلتواء  المدى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير

  0.318  17 -  15  0.79  16.17  العمر

  0.013  173-  150  6.47  162.50  الطول

  1.38  95-  53  10,19  65.11  الوزن

) 16.17ينة الدراسة حيث كان متوسط العمر(خصائص ع)1جدول رقم(يتضح من ال     

)في جين كان 6.47)بانحراف معياري(162.50)وبلغ متوسط الطول(0.79بانحراف معياري(

ن قيم معامل االلتواء )، ويتبين من الجدول أعاله أ10.79() بانحراف 65.11متوسط الوزن(

) مما يشير إلى تجانس 3، + 3-(هذه القيم تنحصر ما بيننه ) أي ا1.38 – 0.0.13(تراوحت بين

  أفراد العينة في متغيرات العمر والوزن والطول.

  متغيرات الدراسة: 
  المتغيرات المستقلة وتشمل:  - أ

  القياسات األنثروبومترية: األطوال والمحيطات واألوزان. -

 القدرات البدنية: المرونة وتحمل القوة. -

  المتغيرات التابعة: -ب

  (المسافة الكلية لرمي الكرة الحديدية).نجاز الرقمي لرمي الكرة الحديديةمستوى اإل
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  األدوات المستخدمة في الدراسة:

  جهاز الرستاميتر: لقياس الطول. -1

 الميزان الطبي: لقياس الوزن. -2

 الكرة الحديدية: لبيان مسافة الرمي. -3

 ملعب الرمي: إلجراء االختبارات. -4

 ألطوال والمحيطات والمسافة.شريط قياس مدرج: لقياس ا -5

دراسة استطالعية قبل القياس القبلي بأسبوع في  الباحثانأجرى  الدراسات االستطالعية: -

ثة العبات من الصالة الرياضية في مديرية التربية والتعليم بلواء الرمثا على عينة تكونت من ثال

  وهدفت إلى: خارج عينة الدراسة
  وات المستخدمة في الدراسة.أوالً: التأكد من صالحية األد

  ثانياً: مدى دقة القياسات االنتروبومترية من الممرضة المساعدة في مستشفى الرمثا.

  مدى دقة القياسات البدنية. ثالثاً:

  العلمية لهذه القياسات واالختبارات على النحو التالي:

  أوالً: القياسات الجسمية:
بقة بشأن المعامالت العلمية للقياسات الجسمية وتم على الدراسات السا باالطالعقامت الباحثة     

  ):2أخذ أراء الخبراء والمحكمين وفق ما هو موضح بجدول رقم (
النسب المئوية ألداء الخبراء والمحكمين حول القياسات الجسمية من واقع األبحاث  )2(جدول رقم

  السابقة

  المرجع  النسبة المئوية  القياس

  1999إبراهيم   %90  الطول الكلي

  2005أبو فروة   %78  طول الذراع

  1999إبراهيم   %74  طول العضد

  1999إبراهيم   %90  الكف

  1999إبراهيم   %70  الفخذ

  1999إبراهيم   %72  طول الساق

  1999إبراهيم   %60  القدم
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  ثانياً: االختبارات البدنية:
بات االختبارات على صدق وث لالطالعقام الباحثان بمراجعة الدراسات واألبحاث السابقة     

  البدنية والجدول التالي يوضح ذلك:
  )الصدق والثبات لالختبارات البدنية المستخدمة من واقع الدراسات السابقة3(جدول

  المرجع  الثبات المرجع الصدق االختبار

  الحديث  %95  رمي الكرة
1989  

  عبد المحسن  87%
2002  

  الحديث  %97  المرونة
1989  

  القيسي  90%
1989  

  الحديث  %98  وةتحمل الق
1989  

  القيسي  85%
1989  

  القياسات األنثروبومترية المستخدمة في القراءة:
  وتشمل: الرستاميتر استخدم الباحثان جهاز قياس طول القامة أوالً: قياس األطوال:

  قياس الطول الكلي. -1

 قياس طول الذراع. -2

 قياس طول الجدع. -3

 قياس طول الساعد. -4

 قياس طول الكف. -5

 قياس طول الرجل. -6

 قياس طول الفخذ. -7

 قياس طول الساق. -8

 قياس طول القدم. -9

  ثانياً) قياس المحيطات وتشمل 

  قياس محيط العضد وهو منبسط. -1
 (الخصر).قياس محيط البطن -2
 قياس عرض الحوض. -3
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حيث تم قياس الوزن الكلي للطالبات المشاركات في رمي الكرة الحديدية استخدم ثالثاً) الوزن:

  ياس الوزن ألفراد العينة.الباحثان الميزان الطبي لق

  مجاالت الدراسة:
الملعب  بية والتعليم في لواء الرمثا وهو: ملعب الصالة الرياضية في مديرية الترالمجال المكاني

  الخارجي.

وهي فترة أخذ القياسات األنثروبومترية للطالبات المشاركات في بطولة العاب  المجال الزماني:

  .م2010/ 4/ 18القوى ودفع الجلة بتاريخ 

  اإلحصاء المستخدم: 
  لتحليل اختبارات البحث حيث تم استخدام: Spssاستخدمت الباحثان الرزم اإلحصائية 

  المتوسطات الحسابية.  -

  االنحرافات المعيارية.  -

  معامل االرتباط بيرسون.  -

  معادلة خط االنحدار.  -

  :نتائج الدراسة
دفت للتعرف إلى عالقة بعض القياسات يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة التي ه       

  الرقمي لرمي الكرة الحديدية لدى الطالبات المشاركات بالرمي. باإلنجازاالنثربومترية والبدنية 

وتسهيالً لعرض نتائج الدراسة فقد تم تصنيفها وفقاً ألسئلتها بحيث تمت اإلجابة عن كل سـؤال    

  ات اإلحصائية المتعلقة بها.على حده، وفيما يلي عرضاً لهذه النتائج والبيان

  أوالً: عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن الفرضية األولى:

هناك عالقة ارتباطية بين بعض القياسات االنثربومترية للطالبات المشاركات في رمـي الكـرة   

  الحديدية ومستوى االنجاز الرقمي.

افات المعيارية والجدول التالي لإلجابة عن هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحر  

  .يوضح ذلك
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  فراد العينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض القياسات االنثربومترية لدى أ)4(جدول رقم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  نوع القياس المتغير

 6.47 162.50 سم الطول

 10.20 65.11 كغم الوزن

 79. 16.17 السنة العمر

 9.01 64.64 سمالذراع طول

 3.50 54.53 سم الجذع

 3.02 25.42 سم السفلى القدم

 1.38 17.81 سم الكف

 2.86 26.50 سم العضد

 19.17 68.44 سم الحوض

 19.65 64.78 سم الخصر

 8.48 34.11 سم الساق طول

 11.46 39.50 سم الفخذ طول

 6.84 55.83 سم الفخذ محيط

) أن قيم متوسطات العمر والطول والوزن عند الطالبات المشاركات في 4(رقم يتضح من الجدول

ومتوسطات سنة)16.17كغم، 65.11 ، سم 162.50(الكرة الحديدية كانت على التواليرمي 

، 46.64(والساق والفخذ) كانت على التواليالذراع والجذع والقدم السفلى والكف والعضد (أطوال

) ومتوسطات محيطات (الحوض 39.50، 34.11، 17.81،26.50،34.11، 25.42، 54.53

  ) 55.83، 64.78، 68.44( والخصر والفخذ) كانت على التوالي

تم حساب معامل ارتباط بيرسون المتعدد اليجاد العالقة بين بعض القياسات الجسمية للطالبات كما 

 بي لمستوى االنجاز تراوح بينط الحساالمشاركات ومستوى االنجاز الرقمي علما بان المتوس

  م)  والجدول التالي يوضح ذلك. 8.50 –م5(
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  معامل ارتباط بيرسون  بين القياسات االنثربومترية واالنجاز الرقمي)5(جدول رقم

  االنجاز

معامل 

 االرتباط

 طول

  الذراع
  الجذع

 القدم

 السفلى
 العضد الكف

 محيط

 الفخذ
الخصرالحوض

 طول

 الساق

 طول

 خدالف

.495 -.007 -.480 -.156.546 .661 .524 .556 .499 .553 
الداللة 

 اإلحصائية
.018 .489 .022 .268 .009 .001 .013 .008 .018 .009 

داللة إحصائية عند مستوى إلى عدم وجود عالقة ارتباطيه ذات )5(رقميتضح من الجدول      

واالنجاز الرقمي من جهة أخرى  حين كانت ) بين طول الجذع والكف من جهة α =0.05(الداللة

الذراع، والقدم السفلى، والعضد، ومحيط الحوض، والخصر،  (طولالتاليةالقياسات االنثربومترية 

  وطول الساق، وطول الفخذ ومحيطها) لها عالقة ارتباطية مع االنجاز الرقمي.

  :الفرضية الثانيةعرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن  :ثانياً

   ناك تباين في مساهمة بعض القياسات االنثربومترية بمستوى االنجاز الرقمي لرمي الكرة الحديدية؟ه  

لإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام معامل االنحدار المتدرج علما بان النتائج المتعلقة بالسؤال 

  ذلك السابق أشارت إلى أن هناك بعض القياسات الدالة إحصائيا  والجدول التالي يوضح 

  تحليل االنحدار التدريجي وقيمة االرتباط بين المتغيرات المستقلة والتابعة)6جدول رقم (

  القياسات
معامل 

  االرتباط

التبيان 

 R2المفسر 

الخطأ 

 المعياري
  الداللة  F  قيمة

 003. 12.430 402. 437.  661.  الفخذ محيط 1
 003. 12.907 645. 698.  835. الطول الفخذ محيط 2
 002. 14.812 465. 853. 924.  الفخد طول ،الطول ،الفخذ حيطم 3
 030. 5.920 400. 899.  948. السفلى القدم ،الفخد طول ،الطول ،الفخذ محيط 4
 017. 7.742 325. 939. 969. العضد ،السفلى القدم ،الفخد طول ،الطول ،الفخذ محيط 5
 ،ضدالع ،السفلى القدم الفخد طول ،الطول ،الفخذ محيط 6

 الساق طول
.980 .960 .275 5.780 .035 

 ،السفلى القدم ،الفخد طول ،الطول ،الفخذ محيط 7

 الوزن ،الساق طول ،العضد
.987 .975 .229 5.888 .036 
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از الرقمي مع االنج(بين المتغير التابع (R)يمة معامل االرتباطجدول أعاله قيتضح من ال      

التي دخلت معادلة االنحدار، كما يظهر في الجدول )نثربومتريةالقياسات اال(المتغيرات المستقلة

التي تدل على مقدرة المتغيرات المستقلة التي دخلت معادلة االنحدار  (R2 )قيمة التباين المفسر

في التنبؤ بقيم المتغير نالحظ بان عملية االنحدار التدريجي بين المتغيرات دالة إحصائيا وان كل 

ؤ في تحقيق االنجاز الرقمي، ولمحاولة تحديد مستوى المساهمة بالتنبؤ تم متغير يسهم بالتنب

  استخدام تحليل تباين االنحدار والجدول التالي يوضح ذلك:

  ألثر القياسات االنثربومترية على االنجازANOVA تحليل تباين االنحدار )7(جدول رقم

 الداللة فاتمتوسط المربع مجموع المربعات مصدر التباين  التدريج

1 

 003. 12.430 9.018 9.018 االنحدار

   725. 11.607 الخطأ

    20.625 المجموع

2  

  000. 17.294 7.193 14.386 االنحدار

   416. 6.239 الخطأ

    20.625 المجموع

3 

 000. 27.082 5.864 17.593 االنحدار

   217. 3.032 الخطأ

    20.625 المجموع

4 

  000. 28.930 4.635 18.542 داراالنح

   160. 2.083 الخطأ

    20.625 المجموع

5 

 000. 36.695 3.872 19.359 االنحدار

   106. 1.266 الخطأ

    20.625 المجموع

6 

 000. 43.723 3.299 19.795 االنحدار

   075. 830. الخطأ

    20.625 المجموع
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7 

 000. 54.972 2.872  20.103 االنحدار

   052. 522. الخطأ

    20.625 المجموع

(القياسات االنثربومترية) فروق دالة إحصائيا عند المتغيراتيظهر من الجدول أعاله إلى وجود    

الواردة في الجدول السابق حيث يسهم كل متغير باإلسهام في التنبؤ باالنجاز الرقمي لرمي الكرة 

والجدول التالي (Beta ) ت مساهمة تم استخدام اختبار معامل الحديدية وللتعرف على اهم المتغيرا

  يوضح ذلك

  لمعادلة االنحدار(Beta ) نتائج اختبار "ت" ومعامل )8(جدول

 الداللة  ت  بيتا معامل الخطأ المعياري  القيمة مكونات المعادلة

 000. 5.254  1.994 10.477 الثابت

 004. 3.708 275. 012.  044. الفخذ محيط

 004. 3.707- 317.- 120. 445.- الطول

 001. 4.782 839. 017. 081. الفخد طول

 000. 5.541- 457.- 030. 167.- السفلى القدم

 002. 4.084 435. 041. 168. العضد

 005. 3.552- 687.- 025. 089.- الساق طول

 036. 2.427 186. 008. 020. الوزن

)) α  =0.05انت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ((يتضح من الجدول أعاله أن قيمة" ت" ك    

وان أكثر )186. -839.(ن قيمة معامل االنحدار تراوحت بيويتبين من خالل المعادالت أ

القياسات مساهمة هي طول الفخذ تالها محيط الفخذ  وطول الساق إضافة إلى الطول ومن خالل 

  ي:هذا الجدول يمكن كتابة معادلة التنبؤ كما بل

 X  -0.445 X 0.081 X  -0.167 X 0.168 X -0.89 0.44+  10.48االنجاز الرقمي = 
X 0.020  

   ثالثاً: عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن الفرضية الثالثة:

هناك عالقة ارتباطية بين بعض الصفات البدنية للطالبات المشاركات في رمي الكرة      

  الحديدية ومستوى االنجاز الرقمي.



 
 
 
 
 
 
 

  2014ونيو، يثانيعشر، العدد الالمجلد الثامن مجلة جامعة األقصى،  ،انعام الذيابات ،الذياباتناجح د. 
  

103 
 

عن هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول التالي لإلجابة 

  .يوضح ذلك
  معامل االرتباط بين الصفات البدنية واالنجاز الرقمي لرمي الكرة الحديدية )9(جدول رقم

 تحمل قوة  المرونة االنجاز

 0.003 0.11 قيمة ر

 0.455 0.52 الداللة

إلى عدم وجود ارتباط ذات داللة إحصائية بين صفتي المرونة )9(رقميتضح من الجدول     

  وتحمل القوة واالنجاز الرقمي لرمي الكرة الحديدية. 

   :مناقشة النتائج
يتضمن هذا الفصل مناقشة ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بهدف التعرف إلى أثر     

مي لرمي الكرة الحديدية لدى الطالبات بعض القياسات االنثربومترية وعالقتها باالنجاز الرق

المشاركات في بطولة ألعاب القوى من مدارس لواء الرمثا باإلضافة إلى التعرف على تباين 

  مساهمة بعض القياسات الجسمية بمستوى االنجاز الرقمي.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين بعض القياسات      

ية ومستوى االنجاز الرقمي، حيث تبين أن هناك عالقة بين كل الطول الكلي والوزن الجسم

وطول الذراع والقدم السفلى، وطول العضد ومحيط الفخد وطولها والخصر وطول الساق، 

تأثر األداء الرياضي بالعديد من العوامل التي حاول المختصون تحديديها  انرى الباحثيواالنجاز و

وامل كفاءة األداء البدني والقياسات الجسمية، حيث أن لها تأثيرات مختلفة ترتبط ومن بين تلك الع

  .كانيكيةبالنواحي البدنية والمهارية والم

) على أن القياسات الجسمية تعد عامالً حاسماً لتحقيق 1998حسانين وهذه يتفق مع ما ذكره(   

  األداء.

ات جسمية وصفات بدنية خاصة ويرى الباحثان هنا أن لكل رياضة من الرياضات قياس     

تؤهلهم للوصول إلى مستويات عليا لذا فإن لهذه الرياضة (رمي الكرة الحديدية) خصوصية معينة 

تتطلب صفات ومقاييس جسمية. علماً بأن ممارسة هذا النوع من الرياضات قليالً ونادراً في 
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اركات في مثل هذا النوع من المدارس الحكومية وبالتالي يتطلب األمر إلى الدعوى الختيار المش

  وطبيعة هذه الرياضة. تتالئمالرياضيات إلى مقاييس جسمانية 

فقد  (القياسات االنثربومترية)همة كل متغير من متغيرات الدراسةأما فيما يتعلق بمدى مسا    

أشارت نتائج الدراسة أن محيط الفخذ يسهم بدرجة كبيرة حيث جاء المؤشر األول في المساهمة 

اإلنجاز الرقمي لرمي الكرة الحديدية ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى أن  بمستوى

منطقة الفخذ تحتوي على مجموعة من العضالت وتعتبر من أكبر وأقوى العضالت العاملة في 

الجسم حيث أن القوة العضلية تتناسب طردياً مع المقطع التشريحي للعضلة ومع حجم العضلة 

(الشيخ ه النتيجة تتفق مع ما ذكره كل منحديد النقاط التشريحية ومعرفتها وهذولذلك ال بد من ت

  ) إلى المعرفة التامة في تحديد النقاط التشريحية للجسم.1998وشحاته وآخرون  1996

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك مساهمة لطول الساق وطول الفخذ في تحقيق االنجاز      

الميكانيكية أن حركة الدفع تكون متبوعة بدوران كامل للجسم باتجاه  ويرى الباحثان من الناحية

مقطع الرمي حيث تعمل العضالت المدورة للطرف السفلي عملها الحاسم، في هذه المرحلة، أما 

يرى الباحثان أن القوى الداخلية لالنقباض العضلي الناتج عن مدى رجل و فيما يتعلق بطول الفخذ

الذي ينتج من رد الفعل المقابل لالحتكاك أفقيا هو زيادة مبعد مركز ثقل االرتكاز ودفع األرض 

الجسم العام حتى يبلغ أقصاها عندما تصل الرجل اليمنى إلى كامل امتدادها وبالتالي يؤدي إلى 

  زيادة ارتفاع مركز ثقل الجسم المترتب على امتداد الرجل اليمنى إلى الخلف وإلى أعلى قليالً.

ئج الدراسة إلى أن الطول الكلي يساهم في مستوى االنجاز الرقمي حيث كما أظهرت نتا     

يشير الباحثان أن طول الجسم يلعب دورا هاماً وجوهريا في األداء من حيث االعتماد على نظام 

الروافع إلنتاج أكبر قدر من القوى، كما أن طول الطرف السفلي يسهم أيضا في تحقيق مستوى 

سرعة األداء تتأثر من الناحية الفنية لالعب من حيث الشدة والسرعة االنجاز الرقمي وذلك أن 

  التي يجب أن تتوافق مع التركيب الجسماني ألداء العمل العضلي المطلوب.

) التي أشارت إلى وجود عالقة بين القياسات 2005أبو فروة وتتفق هذه نتيجة مع دراسة(    
  الجسمية واألداء الرياضي (دقة التصويب).

من  ) التي أشارت إلى مساهمة عدد2009رمضان والجبالي قت أيضا مع دراسة(كما اتف 
القياسات الجسمية في اختبارات األداء البدني المهاري مما يشير إلى ضرورة اهتمام المدربين 

  بالقياسات الجسمية لقدرتها التنبؤية في األداء البدني.
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عالقة بين القياسات الجسمية وبعض التي أشارت أيضا إلى وجود )2002الخصاونة ودراسة(     

  القدرات الرياضية.

) إلى تحديد بعض القياسات الجسمية التي تسهم 2003كما اتفقت أيضا مع دراسة(الوديان     

  بمستوى اإلنجاز الرياضي.

كما أظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود عالقة ارتباطيه بين صفتي المرونة وتحمل القوة      

لكرة الحديدية ويعزي الباحثان السبب إلى أن المرونة من الصفات التي واإلنجاز الرقمي لرمي ا

تحتاج إلى تدريب متواصل حتى تنمو وتحافظ على مستواها ألنها من أكثر الصفات البدنية التي 

تعتمد على المواصفات الموفولوجية للجسم خصوصا المفاصل واألربطة كما أن صفة قوة التحمل 

التمارين الحركية والبدنية التي تعمل على تنمية هذا العنصر وبالتالي  بحاجة إلى تدريب وممارسة

ان هذة النتائج قد تكون بسبب نوع العينة  يعتمد اإلنجاز على مدى نمو وتطور هذه الصفة.

  المختارة كونها من طالب المدارس الغير مدربين بشكل تام.

  :الستنتاجاتا
  ان استنتجوا ما يلي:في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها فإن الباحث

(الطول، والوزن، والطرف السفلي، والعضد، وطول الفخذ تسهم القياسات االنثربومترية -

  ومحيطها، وطول الساق) بمستوى اإلنجاز الرقمي.

أهم القياسات االنثروبومترية مساهمة في مستوى االنجاز الرقمي برمي الكرة الحديدية (محيط  -

  الفخذ، والطول).

تباطية بين كل القياسات الجسمية ومستوى االنجاز الرقمي لرمي الكره الحديدية هناك عالقة ار -

 باستثناء طول الذراع والكف.

ال توجد عالقة ارتباطية بين صفتي المرونة وقوة التحمل واالنجاز الرقمي في رمي الكرة  -

 الحديدية.

  التوصيات:
الحالية من ضمن أهم األسس التي أن تكون القياسات االنثربومترية التي أسفرت عنها الدراسة  -

  تراعى عند اختيار الالعبات من حيث مساهمتها باالنجاز الرقمي.
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التأكيد على أهمية طول الالعبة ومحيط الفخذ عند اختيار الالعبات لما لهما من أهمية في  -

 تحقيق االنجاز.

 ضرورة إجراء دراسات مشابهة لأللعاب المختلفة في ألعاب القوى. -

عناصر اللياقة البدنية المرونة وقوة التحمل لدى الطالبات المشاركات في رمي الكرة االهتمام ب -

  الحديدية.

  :المراجع العربية
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 األداء الحركي لرياضة الجمباز، دراسات وبحوث جامعة حلوان، القاهرة.
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