عالقة بعض اخلصائص األنثروبىمرتية بفاعلية
األداء البدني واملهاري لناشئ اإلسكىاش
باململكة العربية السعىدية
حظن بن أحمد عبدهللا حلواوي*

امللخص_ حلد اللُاطاث الجظمُت وألاهثروبىمترًت ذاث أهمُت هبيرة لالكب ،اذ ًخددد الىمى البدوي مً خالٌ دزاطت اللُاطاث اليلُت
للجظم مثل الؼىٌ واللسض واإلادُؽ وهرلً مدي ازجباػها بالصفاث البدهُت ئطافت ئلى داللتها الىبيرة في الخيبإ بما ًمىً أن ًدلله
الفسد مً هخائج ئًجابُت ،ومً خالٌ كمل الباخث في مجاٌ زٍاطت ؤلاطيىاغ فلد الخف وحىد بلع الفسوق البدهُت واإلاهازٍت بين
الالكبين اإلامازطين لسٍاطت الاطيىاغ مً الىاػئين باإلاملىت اللسبُت الظلىدًت ،ولرا فلد هدفذ هره الدزاطت في الخلسف كلى مظخىي
بلع اللُاطاث البدهُت والاهثروبىمترًت واللالكت بُنهم ومدي مظاهمت ذلً في مظخىي أداء هاش ئ ؤلاطيىاغ ،وذلً باحساء بلع
اللُاطاث البدهُت واإلاهازٍت لالكبين باألهدًت باحمالي كُىت الدزاطت ( )18الكب اطيىاغ ،وواهذ أهم الىخائج هي أن أفظل كالكت بين
اللُاطاث البدهُت ومظخىي أداء مهازحي الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ الاطيىاغ واهذ مم كىة كظالث الرزاكين وواهذ هره
اللالكت أكىي في الظسبت الؼائسة ،وأوصذ الدزاطت بظسوزة الترهيز كلى اللُاطُاث البدهُت وخاصت كىة كظالث الرزاكين كىد اخخُاز
واهخلاء الىاػئين.
الكلمات املتفااحة  :زٍاطت ؤلاطيىاغ ،الخصائص الاهثروبىمترًت ،ألاداء البدوي ،اإلاهازي.

*أطااذ مظاعد _ قظم التربة البدهة _ كلة التربة _ حامع أم القسى _ اململك العسبة الظعودً
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عالق بعض الخصائص ألاهثروبومترً بتفاعلة ألاداء البدوي واملهازي
لىاش ئ إلاطكواش باململك العسبة الظعودً
واألػىاٌ وألاكساض واإلادُؼاث وهرلً مدي ازجباػها بالصفاث البدهُت
ئطافت ئلى داللتها الىبيرة في الخيبإ بما ًمىً أن ًدلله الفسد مً هخائج
ئًجابُت .أن لللُاطاث الجظمُت أهمُت هبيرة باكخبازها مإػسا طسوزٍا
إلالسفت مدي كالكتها باإلاهازاث اإلاخخلفت ،لرا فملاًِع الجظم جإزس في
هجاح ألاداء وهفاءجه [.[6
هما أن الخلدم البدثي والللمي الري حؼهده ألاوؼؼت السٍاطُت في
اللصس الحدًث هى خصُلت البدث والخلص ي كً ول ما هى حدًد في
مجاٌ ألاوؼؼت السٍاطُت بهدف الازجلاء ئلى اإلاظخىٍاث الللُا ،وهرا
ًخدلم مً خالٌ كملُاث الخدزٍب السٍاض ي والبرامج الخدزٍبُت اإلالىىت
وبالؼيل الري ًخالئم مم كدزاث وئمياهُاث وخصائص الالكب ،وحلد
للبت ؤلاطيىاغ مً ألاللاب السٍاطُت اإلاىـمت التي جخميز بالدؼىٍم
وٍخصف الكبيها باللدًد مً اللُاطاث الجظمُت واللدزاث اإلاهازٍت
والخؼؼُت والىفظُت والبدهُت وغيرها [.[7,8
وكد أصبذ مً ألاهمُت ملسفت اإلاىاصفاث الجظمُت والبدهُت
(ألاهثروبىمترًت) هأطاض الصفاث ألاطاطُت الىاحب جىفسها للىصىٌ
بالالكب السٍاض ي ألكلى مظخىي ممىً ،ومً هاخُت أخسي فان جسهُب
الجظم ًللب دوزا هبيرا وأطاطُا في مظخىي ألاداء السٍاض ي ،وجبدو
أهمُت اللُاطاث البدهُت والجظمُت في أنها غالبا ما حظخخدم هأطاض
للىجاح أو الفؼل في اليؼاغ اإلالين ،وهرا ما أهدث كلُه دزاطاث ول
مً وىلس وآخسًٍ [ ]9بىػازد وآخسون [ ،]10هُىخُىن [ ،]11خُث ًإزس
ػىلها وكصسها في اإلاىاصفاث اإلاُياهُىُت لألداء اإلاهازي ،وَلجي ذلً أن
الاخخالف في أػىاٌ اللـام طىف ًإزس في ألاداء اإلاهازي لألفساد طىاء
بصىزة طلبُت أو ئًجابُت ،وزغم هرا فانهم ٌظخؼُلىن جدظين أدائهم
كىد ممازطتهم البرامج السٍاطُت اإلاخخلفت كىد مساكاة مبدأ الفسوق
الفسدًت والخىىق في اللملُت الخدزٍبُت والخللُمُت كلى الظىاء.
وحلخبر هره الفسوق الفسدًت "وبصفت خاصت في أهه ًمىً جددًدها
كً ػسٍم اللُاطاث ألاهثروبىمترًت،خُث ٌؼير بىػازد وآخسون []10
ئلى أن اللُاطاث الجظمُت (ألاهثروبىمترًت) ذاث أهمُت خاصت وأن
جىفسها ٌلؼي فسصت أهبر الطدُلاب ألاداء الحسوي الظلُم للمهازاث ،لرا
فلد اخخلذ اللُاطاث ألاهثروبىمترًت مياها هاما في اإلاجاالث السٍاطُت
اإلاخخلفت.
وٍبين حالدٌؼفي [ ]3أهمُت ملسفت اللُاطاث البدهُت
وألاهثروبىمترًت ودزاطتها لدي الالكبين ،خُث أن ليل وؼاغ زٍاض ي
مخؼلباث بدهُت ومهازٍت خاصت به جميزه كً غيره مً ألاوؼؼت ألاخسي،
وجىلىع هره اإلاخؼلباث كلى اللىاصس الىاحب جىفسها فُمً ًمازض
هرا اليؼاغ.
هما أن دزاطت أهماغ ألاحظام ٌلؼُىا جصىزا واضحا كً هفاءة
الالكب كبل الؼسوق بلملُت الخدزٍب السٍاض ي ،فظال كً ذلً أهه
ًمىً اطخخدامها للخلسف كلى الفسوق الفسدًت بين الالكبين ،ئذ أن ليل
فلالُت همؽ حظمي ملين ًالئم جلً الفلالُت وبخالفه فلد ًخلسض

 .1املقدم
حلد السٍاطت في اللصس الحدًث ؿاهسة خظازٍت احخماكُت وجسبىٍت
لخلىٍم وكُاض جلدم ألامم ،وهـسا للدوز اإلاإزس الري جللبه السٍاطت في
ئكداد الفسد بؼتى اإلاجاالث اإلاخخلفت ،فلد شاد الاهخمام فيها في الىكذ
الحالي وجفاكلذ الللىم السٍاطُت اإلاخلددة في طبُل جدلُم الاهخصازاث
والاهجاشاث في حمُم اإلادافل السٍاطُت.
ّ
ُ
وأصبدذ السٍاطت الظلىدًت بداحت ملحت ئلى ججدًد السؤي
ّ
أهمُت بىصفها أخد اإلاخؼلباث
والخىحهاث وذلً هـسا إلاا جمثله مً
ّ
ّ
ّ
اللاإلاُت ،وهى ما ٌلجي
الحالُت التي حلِؼها السٍاطت
ألاطاطُت للمسخلت
طسوزة ملاٌؼت الخؼىز واهتهاج ألاطالُب الحدًثت في وطم ألاطالُب
ّ
الخدزٍبُت والخؼؽ الاطتر ّ
ّ
الخلدم
اجُجُت ومخابلت جىفُرها لظمان
الظسَم إلاظخىٍاث ؤلاهجاش السٍاض ي.
وحلخبر البدىر السٍاطُت أخد الجىاهب التي حظاكد كلى جدلُم
الاهجاشاث السٍاطُت اللالُت ،ملخمدة في ذلً كلى الحلائم والىـسٍاث
الللمُت التي جىصلذ ئليها هره البدىر خُث أن اإلاظخىٍاث السٍاطُت
اللالُت ال ًصل ئليها ئال السٍاطُىن الرًً جخفم مىاهبهم وكدزاتهم
واطخلداداتهم مم الخصائص اإلاميزة لىىق اليؼاغ اإلامازض ].[1
وزٍاطت الاطيىاغ هي ئخدي اإلاهازاث السٍاطُت التي حلخمد أطاطا
كلى اوؼؼت مخخلفت هللم اإلاُياهُيا الحُىٍت وكلم الخدزٍب وغيرها مً
الللىم ،هما أن لها خصائص بدهُت خاصت جميزها كً غيرها مً
ألاللاب وجىلىع هره الخصائص كلى اإلاىاصفاث الجظماهُت الىاحب
جىافسها فُمً ًمازطىنها والتي هي ألاطاض في اطخخدام الصفاث
الحسهُت ،خُث أنها حلؼي فسصت أهبر الطدُلاب مهازاث السٍاطت
وكىاكدها الفىُت ].[2
وهىا ما ًإهده "  Gladeshiveللد زبذ بؼيل واضح وفي مخخلف
ألاللاب السٍاطُت بان هىان كالكت بين بىاء الجظم مثل الؼىٌ والىشن
وػىٌ ألاػساف وبين اإلاظخىي السٍاض ي اإلاسجفم وأن ليل للبت صفاث
حظمُت ملُىت ال بد مالخـتها كىد اخخُاز السٍاطُين لألللاب
والفلالُاث اإلاخخلف ــت” ].[3
وَؼير خظاهين ] [1ئلى أهه" باليظبت للمجاٌ السٍاض ي فلد زبذ
ازجباغ اإلالاًِع الجظمُت باللدًد مً اللدزاث الحسهُت والخفىق في
ألاوؼؼت اإلاخخلفت ،وأن السٍاطُين في بلع ألاللاب ًخميزون كً
أكسانهم في اللدًد مً اإلالاًِع الجظمُت هؼىٌ الجرق وكسض
الىخفين وطُم الحىض وغيرهــا" ].[4
هما وٍإهد كبدالحم [ ]5كلى أن" صفاث ألاوؼؼت السٍاطُت جدخاج
ئلى خصائص جىاطب ألاوؼؼت السٍاطُت وجخللم بىطىح مً كالماث
البىاء الجظمي مثل ازجفاق الجظم ووشن الجظم واللالكت بين الرزاكين
والظاكين والجظم ...الخ".
وحلد اللُاطاث الجظمُت وألاهثروبىمترًت ذاث أهمُت هبيرة لالكب،
ئذ ًخددد الىمى البدوي مً خالٌ دزاطت اللُاطاث اليلُت للجظم
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ألاهثروبىمتري ) (Anthropometryهى فسق مً فسوق كلم ألاهثروبىلىحُا
والري ًبدث في كُاطاث الجظم البؼسي [.]14
الظسبت الؼائسة :مهازة هجىمُه مهمت أخد مميزاتها كدم مىذ اإلاىافع
وكخا وافُا ألخر ميان مىاطب وزد الىسة [.]15
طسبت اللىب :طسب الىسة في الحائؽ ألامامي لدظلؽ في كمم اإلاللب
بلُدا كً اإلاىافع [.]16
 .3الدزاطات الظابق
هدفذ دزاطت كبد الحم [ ]17ئلى جددًد بلع الخصائص
ألاهثروبىمترًت (اللُاطاث الجظمُت مً خُث ألاػىاٌ واإلادُؼاث
وألاكساض وطمً زىاًا الدهً) كىد ػلبت الصفين السابم والخامع
ألاطاطُين في مدازض مدافـت هابلع ،باإلطافت ئلى ملسفت الفسوق في
هره اللُاطاث جبلا إلاخغيري الجيع والصف ،وجيىهذ كُىت الدزاطت
مً ( )300ػالب وػالبت مً ػلبت اإلاسخلت ألاطاطُت في مدازض
مدافـت هابلع ،وكد أؿهسث هخائج الدزاطت أهه ال جىحد فسوق ذاث
دالله ئخصائُت كىد مظخىي ) (α = 0.05بين الروىز وؤلاهار ))10-9
طىىاث جبلا إلاخغيري ػىٌ ووشن الجظم ،بِىما واهذ الفسوق دالت
لصالح الروىز في أػىاٌ السحل والظاق والظاكد والىخف ،وواهذ
الفسوق لصالح ؤلاهار في ػىٌ الفخر والجرق ،هما أؿهسث هخائج
الدزاطت أن هىان فسوكا ذاث داللت ئخصائُت لصالح ؤلاهار في
مدُؼاث اللظد والفخر ،بِىما لم جىً الفسوق ذاث ئخصائُت بين
الروىز وؤلاهار في مدُؽ الظاكد وأكساض الىخفين والفخرًً وزطغ
الُد وزطغ اللدم واإلاسفم.
أما دزاطت مىدوز [ ]18فلد هدفذ ئلى جددًد الخصائص
ألاهثروبىمترًت والفظُىلىحُت لخالمُر اإلاسخلت الابخدائُت ( )10-9طىىاث
بمدافـت ؤلاطىىدزٍت ،وجيىهذ كُىت الدزاطت مً ( )2374جلمُرا
وجلمُرة مً جالمُر الصفين السابم والخامع ألاطاطُين ،واطخخدمذ
الباخثت اإلاىهج الىصفي مً ألاطلىب اإلاظحي إلاىاطبخه لؼبُلت البدث،
وكد أؿهسث هخائج الدزاطت جفىق البىين كلى ؤلاهار في أػىاٌ الفخر
والجرق واللظد والظاكد واللدم بِىما جفىكذ ؤلاهار في ػىٌ الظاق
وػىٌ الظاكد ،هما أؿهسث هخائج الدزاطت جفىق ؤلاهار كلى البىين في
الؼىٌ الىلي للجظم وفي الىشن كلى مظخىي الصف السابم ،وجفىق
ؤلاهار كلى البىين في حمُم كُاطاث طمً الدهً والجلد.
وفي دزاطت مالُىا وآخـسون [ ]19والتي هدفذ ئلى جددًد الخصائص
ألاهثروبىمترًت كىد الؼلبت ألامسٍيان ( )10-9طىىاث ،خُث أؿهسث
هخائج الدزاطت أن مخىطؽ طاق البيذ ألامسٍىُت ( )26طم )27( ،طم
لهره اإلاسخلت اللمسٍت ،ومدُؽ الظاق ( )25طم )27( ،طم ،وبلغ
مدُؽ اللظد للبيذ ألامسٍىُت ( )24.68طم )26.28( ،طم لىفع
اإلاسخلت اللمسٍت ،وبلغ مخىطؽ طمً زىاًا دهً البؼً ( )11.69ملم.
أما دزاطت الرًاباث وأولام [ ]7فلد هدفذ ئلى الخلسف كلى أزس
بلع اللُاطاث ألاهثروبىمترًت وكالكتها بمظخىي الاهجاش السكمي لسمي
الىسة الحدًدًت باإلطافت ئلى الخلسف كلى أهم اللُاطاث مظاهمت في
جدلُم مظخىي الاهجاش ،واطخخدم الباخثان اإلاىهج الىصفي خُث
جيىهذ كُىت الدزاطت مً ( )18ػالبت مً مدازض السمثا اإلاؼازواث في
بؼىلت أللاب اللىي لللام ( )2013وجساوخذ أكمازهم ما بين (– 15

السٍاض ي للىثير مً اإلاؼاول ومنها ؤلاصاباث ،ولىً ذلً لِع وافُا
للىصىٌ ئلى اإلاظخىٍاث الللُا بل هىان بلع اللىامل اإلاظاكدة ومنها
اللدزاث الحسهُت مثل (طسكت الاطخجابت الحسهُت ،السػاكت والخىافم)
والتي حلد مً أطاطُاث هجاح اإلادزب والالكبين ،وولما وان هىان
جسابؼا بين ألاهماغ الجظمُت مً حهت واللدزاث الحسهُت مً حهت
أخسي بما ًدلم اإلاظخىي ألافظل ،ومً هىا جىمً أهمُت البدث في
الخلسف كلى كالكت بلع الخصائص ألاهثروبىمترًت بفاكلُت ألاداء
البدوي واإلاهازي لالكبي ؤلاطيىاغ باإلاملىت اللسبُت الظلىدًت.
 .2مشكل الدزاط
جيبم مؼيلت الدزاطت الحالُت مً أهمُت اللُاطاث البدهُت
وألاهثروبىمترًت في اإلاجاٌ السٍاض ي إلاا لها دوز مهم للىجاح في ألاداء
اإلاهازي في مخخلف ألاللاب والفلالُاث السٍاطُت والاهخلاء السٍاض ي
والخأزير كلى مظخىي ألاداء اإلاهازي لالكبين ،مصباح [ ،]2وَؼير
طملُيظيي [ ]13أن ليل زٍاطت مخؼلباث وصفاث خاصت بها وخصىصا
زٍاطت ؤلاطيىاغ وكالكتها بمظخىي ألاداء البدوي واإلاهازي لىاش ئ
ؤلاطيىاغ ،فانها جخؼلب كُاطاث بدهُت وأهثروبىمترًت دكُلت ،وأن
ملسفت هره اللُاطاث بالصىزة الصحُدت ًىلىع كلى ألاداء اإلاهازي
للىاش ئ.
وفي طىء ما طبم وهـسا إلاا جللبه اللُاطاث البدهُت
وألاهثروبىمترًت في ألاداء اإلاهازي لىاش ئ ؤلاطيىاغ ،وكلت الدزاطاث التي
أحسٍذ كلى هاش ئ ؤلاطيىاغ في الخلُج اللسبي ،ومً خالٌ خبرة الباخث
وكمله في الاجداد الظلىدي لإلطيىاغ ومً خالٌ ئإلاامه بؼبُلت ألاداء
في هره السٍاطت ،فلد الخف الباخث ئهماٌ دزاطت الجىاهب البدهُت
والجظمُت لالكبين مما دفله ئلى ئحساء هره الدزاطت بهدف الخلسف
كلى كالكت بلع الخصائص ألاهثروبىمترًت بفاكلُت ألاداء البدوي
واإلاهازي لالكبي الاطيىاغ ،ومدي مظاهمت هره اللُاطاث في ألاداء
اإلاهازي لدي الكبي ؤلاطيىاغ باإلاملىت اللسبُت الظلىدًت.
أ .أهداف الدزاط
هدفذ هره الدزاطت ئلى :
 -1الخلسف كلى مظخىي بلع اللُاطاث البدهُت وألاهثروبىمترًت
اإلاخخازة لىاش ئ ؤلاطيىاغ.
 -2الخلسف كلى اللالكت بين اللُاطاث البدهُت وألاهثروبىمترًت كُد
الدزاطت ومظخىي أداء بلع اإلاهازاث ،ومً زم جددًد أهثر اللُاطاث
مظاهمت في مظخىي ألاداء اإلاهازي لدي هاش ئ ؤلاطيىاغ باإلاملىت اللسبُت
الظلىدًت.
ب .أطئل الدزاط
طلذ الدزاطت الحالُت ئلى ؤلاحابت كً الدظاؤالث الللمُت آلاجُت:
 -1ما مظخىي بلع اللُاطاث البدهُت وألاهثروبىمترًت اإلاخخازة ومهازحي
الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ؟
 -2ما اللالكت بين اللُاطاث البدهُت وألاهثروبىمترًت كُد الدزاطت
ومظخىي أداء مهازحي الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ
ؤلاطيىاغ ،وما أهثر هره اللُاطاث مظاهمت في مظخىي أداء الظسبت
الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ؟
ج .مصطلحات الدزاط
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باالجداد اإلاصسي لإلطيىاغ للام  2008 – 2007م مما ًخميزون
بازجفاق اإلاظخىي واإلاصىفين مً  20 : 1كلى خظب جسجِب الاجداد
اإلاصسي لإلطيىاغ والبالغ كددهم  19الكب ،ومً أهم الخىصُاث
وػبلا لإلحساءاث التي جمذ في خدود كُىت البدث ومما أػازث ئلُه
الاطخخالصاث هى الاطخمسازٍت في كمل اللُاطاث الدوزٍت الؼاملت
لالكبين ،كمل الخلُُم الدوزي لالكبين بصفت دوزٍت ،اللمل كلى حلمُم
الىخائج اإلاظخخلصت مً البدث كلى ألاهدًت واإلاىخخباث اإلاصسٍت وئحساء
دزاطاث ممازلت كلى مساخل طيُت أخسي.
 .4الطسيق والاحساءات
أ .مىهج الدزاط
اطخخدم الباخث اإلاىهج الىصفي باخدي صىزه " الدزاطت
الازجباػُت " هـسا إلاىاطبخه ومالئمخه لهره الدزاطت.
ب .عةى الدزاط
اخخيرث كُىت البدث بالؼسٍلت اللمدًت واػخملذ كلى كدد ()18
هاش ئ ئطيىاغ جدذ كمس  14طىت باألهدًت اإلاسجلت واإلالخمدة باالجداد
الظلىدي لإلطيىاغ بمدافـت الاخظاء وهي أهدًت (الجُل ،اللازة،
هجس ،السوطت) في اإلاىطم السٍاض ي 2015/2014م.
وكام الباخث باًجاد اكخدالُت الخىشَم ألفساد كُىت البدث
ألاطاطُت في ملدالث الىمى واللدزة اللظلُت للرزاكين والسحلين
وميىهاث جسهُب الجظم كُد البدث ،ومظخىي أداء بلع اإلاهازاث
الهجىمُت لدي هاش ئ ؤلاطيىاغ ،والجداوٌ ( )3(،)2(،)1جىضح ذلً.

 )17طىت ،وأؿهسث الىخائج ئلى وحىد كالكت ازجباػُه بين اللُاطاث
ألاهثروبىمترًت (الؼىٌ ،الىشن ،الؼسف الظفلي ،اللظد ،ػىٌ الفخر،
ومدُؼها ،ػىٌ الظاق) بمظخىي الاهجاش السكمي لسمي الىسة الحدًدًت
في خين لم جـهس أي داللت ئخصائُت في ول مً كُاطاث (ػىٌ الرزاق
والىف) ،هما أؿهسث هخائج الدزاطت ئلى كدم وحىد كالكت ازجباػُه بين
صفتي اإلاسوهت وجدمل اللىة والاهجاش السكمي.
وهدفذ دزاطت خظً وآخسون [ ]21ئلى الخلسف كلى كالكت بلع
اللُاطاث الجظمُت كلى صد مهازة الظسب الظاخم لدي الكبين
اإلاىخخب الىػجي اللساقي للىسة الؼائسة وهرلً ملسفت ألاداء اإلاهازي ،وكد
جم اطخخدام اإلاىهج الىصفي خُث بلغ كدد اللُىت ( )11الكبا مً
الالكبين اإلالخمدًً باالجداد اإلاسهصي للىسة الؼائسة بلاكت الؼلب /
بغداد لللام  ،2008 – 2007وأؿهسث الىخائج أن هىان كالكت بين
بلع اللُاطاث الجظمُت وألاداء اإلاهازي وخاصت ػىٌ الرزاق وػىٌ
الىف وكسض الىخفين ،وكد أوص ى الباخثين بظسوزة اخخُاز الكبين
الىسة الؼائسة كلى وفم اللُاطاث الجظمُت وئحساء بدىر مؼابهت
إلاهازاث أخسي مثل الظسبت الظاخلت وؤلازطاٌ.
وفي دزاطت صالح الدًً [ ]22خُث هدف البدث ئلى الخلسف كلى
اإلاددداث البُىلىحُت الهخلاء الىاػئين في زٍاطت ؤلاطيىاغ واطخخدم
الباخث اإلاىهج الىصفي بؼسٍلت ألاطلىب اإلاظحي إلاىاطبخه لؼبُلت
البدث ،خُث كام الباخث بخددًد بلع اإلاخغيراث البُىلىحُت في
الازجلاء بمظخىي الالكب وجم اخخُاز كُىت البدث بالؼسٍلت اللمدًت مً
الكبي الىادي ألاهلي بمدًىت هصس ووان كددهم  28الكبا مسجلين

حدول 1
اعادالة توشيع أفساد عةى البحث في معدالت الىمو قةد البحث والقدزة العضلة للرزاعين والسحلين ن = 18
الوطةط
الاهحساف
املاوطط
وحدة
البةان
املعةازي
الحظابي
القةاض
12.70
0.67
12.90
طىت
الظً
الؼىٌ
159.00
4.91
160.25
طم
55.75
5.32
56.85
هجم
الىشن
3.20
0.80
3.40
طىت
اللمس الخدزٍبي
17.90
2.36
18.33
هجم/م2
مإػس هخلت الجظم

معامل
الالاواء
0.90
0.76
0.62
0.75
0.55

ًخطح مً حدوٌ ( )1أن حمُم كُم ملامالث الالخىاء إلالدالث

للُاض هخلت الجظم والؼىٌ ملا ،خُث جم كُاض هخلت الجظم ألكسب

الىمى كُد البدث واللدزة اللظلُت للرزاكين والسحلين جساوخذ ما بين

( )500غم بدون خراء وبازجداء ػىزث وكمُص زٍاض ي ،وباليظبت

( )0.90 :0.62أي أنها جىدصس ما بين ( )3±مما ٌؼير ئلى اكخدالُت جىشَم

للؼىٌ وان اللُاض بدون خراء ألكسب ( )1طم.

أفساد كُىت البدث في هره اإلاخغيراث.

اللُاطاث ألاهثروبىمترًت:

ألادواث واللُاطاث اإلاظخخدمت في الدزاطت:

كُاض ألاػىاٌ :جم كُاطها بىاطؼت ػسٍؽ اللُاض ألكسب ( )1طم

مً أحل حمم البُاهاث ،جم اطخخدام ألادواث آلاجُت:

وذلً كلى الىدى آلاحي:

 -اطخمازة حمم البُاهاث التي اػخملذ كلى اإلاللىماث الخالُت ليل هاش ئ:

 -ػىٌ الظاق :جم اللُاض بخددًد اإلاظافت بين ػم السهبت مً الجهت

اللمس والؼىٌ وهخلت الجظم ،واللُاطاث ألاهثروبىمترًت (ألاػىاٌ

الىخؼُت وختى الىلب الىخش ي للـمت الؼـُت [.[11

واإلادُؼاث) ،واللُاطاث البدهُت (الىزب الؼىٍل ،والجلىض مً السكىد

 -ػىٌ الفخر :جم اللُاض مً وطم الىكىف بدظاب اإلاظافت بين اإلادوز

كلى الـهس ،مسوهت الـهس وكظالث الفخر ،وحسي  30متر ،وكىة

الىبير للـم الفخر ختى ػم مفصل السهبت مً الجهت الىخؼُت [.[11

كظالث السحلين) ،والاخخبازاث اإلاهازٍت (طسبت اللىب والظسبت الؼائسة ).

 -ػىٌ الجرق :مً وطم الجلىض كلى مللد دون ؿهس ًخم اللُاض مً

 -مُ ـصان مُى ـاهُ ـى ـي م ـً ه ـىق ) (Detecoأم ـسٍى ـي الصى ـم ،م ـصود ب ـسطخ ـامتر

خافت اإلاللد وختى هاحئ الفلسة اللىلُت الظابلت [.[23
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 -ػىٌ الرزاق :جم جددًد اإلاظافت بين اللمت الىخؼُت للىاحئ ألاخسمي

مساخل أطاطُه:

وختى الىاحئ الابسي للـمت الىلبرة [.[11

الظسبت الؼائسة:

 -ػىٌ الىف :جم كُاض ػىٌ الىف باطخخدام ػسٍؽ اللُاض مً

حلد أخد اللىاصس الهامت في الاطيىاغ ،والالكب اإلامخاش في الظسبت

مىخصف السطغ ختى نهاًت ألاصبم ألاوطؽ وهى مفسود [.[8

الؼائسة ٌظُؼس كلى ) (Tوَظخدىذ كلى الىساث ،خُث أن الظسبت

كُاض اإلادُؼاث :جم كُاطها بىاطؼت ػسٍؽ اللُاض ألكسب ( )1طم

الؼائسة هي الخصىٍبت التي جظسبها في الهىاء كبل أن جسجد الىسة كلى

وذلً كلى الىدى آلاحي:

ألازض ،وغالبا ما ٌظخخدم الالكبىن الظسبت الؼائسة خىٌ مىخصف

 -مدُؽ الظاكد :جم اللُاض والرزاق مفسودة وجم اكخماد أهبر مدُؽ

اإلاللب للؼم جصىٍباث اإلاىافع كبل أن جصل ئلى اإلاللب الخلفي ،هما

للظاكد [.[24

ًمىً اطخخدامها في اإلاللب الخلفي إلكادة ؤلازطاٌ ،وبظبب ازجفاق

 -مدُؽ اللظد :لف ػسٍؽ اللُاض مً مىخصف اللظلت ذاث

وظبت اطخخدامها في اإلاللب الخلفي فاهه ًجب الخدزٍب كلى الظسباث

السأطين والرزاق مفسودة ].[30

الؼائسة اللمُلت وٍمىً أداء طسباث طاكؼت كاجلت مً الظسبت الؼائسة.

 -مدُؽ الظاق :لف ػسٍؽ اللُاض خىٌ مىخصف طماهت الظاق ].[11

هما وٍسي الباخث أن الظسبت الؼائسة مً اإلاهازاث الهجىمُت كىدما

 -مدُؽ الفخر :وكىف الىاش ئ كلى مللد طىٍدي بدُث جيىن اإلاظافت

جإدي مً اإلاللب ألامامي ًجب أن جإدهها بلدز مً الظسكت واللىة  ،الن

بين اللدمين.

هرا طىف ًظم مىافظً جدذ الظغؽ وٍدفف لً اإلابادزة التي

باحظاق الىخفين ،وٍخم لف ػسٍؽ اللُاض مً أطفل ػُت الالُُت

خصلذ كليها مً طسكت الاطخدىاذ كلى الىسة [.[3

مباػسة ،أما مً ألامام فُيىن مداذًا لىفع اإلاظخىي وجددًد مظافت

طسبت اللىب:
طسب الىسة في الحائؽ ألامامي لدظلؽ في كمم اإلاللب بلُدا كً

هلؼت الخلائهما [.[11
 -مدُؽ البؼً :جثبُذ ػسف ػسٍؽ اللُاض كىد الصسة ،ولف ػسٍؽ

الخصم  ،وٍخم طسب الىسة مً فىق الالكب اإلاىافع كىد جلدمه لألمام

اللُاض خىٌ الجظم وجددًد مظافت الخلائهما ].[16

وٍصلب الخدىم بها هثيرا ،وهى كبازة كً دوزان كلىي بالغ الؼدة،

اللُاطاث البدهُت:

وٍإدي مً خالٌ خً الىسة ألكلى ولإلمام ،وهىان أهىاق مخلددة مً

 -الىزب الؼىٍل :الىزب الؼىٍل مً الثباث وحسجُل اإلاداولت ألافظل

اللىلبُاث هي اللىلبت ألامامُت واللىلبت الخلفُت ،وجددر هره اللىلبُاث

لالكب كلى أن ًإدي مداولخين  ،هما وصفه ابساهُم [ ،]23ووان زباث

اإلاخخلفت بظسكاث مخلددة ،وٍيبغي كلى الالكب أال ًخللم هُف ًإدي

وصدق الاخخباز (.)0.91

لىلبت الىسة فلؽ وئهما أًظا أن ًىاحه اللىلبت في أزىاء الللب وٍددر

 -الجلىض مً السكىد كلى الـهس :حسجُل كدد اإلاساث الصحُدت التي

ذلً كادة بأداء الصد في ملـم الحاالث.

ًلىم بها الالكب خالٌ ( 30ر) مً وطم السكىد كلى الـهس ،هما

غسض الاخخبازان :فدص ألاداء اإلاهازي للىاش ئ في مهازحي الظسبت

وصفه فلين [ ، ]14ووان زباث وصدق الاخخباز (.)0.92

الؼائسة وطسبت اللىب.

 -مسوهت الـهس وكظالث الفخر :اطخخدم اخخباز زجي الجرق مً الىكىف

اإلايان :صالت الاطيىاغ في اإلادًىت السٍاطُت بمدافـت ألاخظاء ،واميرا

)(Standing Bending Reach Testهما وصفه كالوي وزطىان [،]25

فُدًى 4 ،خيام.

ووان زباث وصدق الاخخباز (.)0.89

ئدازة الاخخبازً :لىم أزبلت مدىمين مً الاجداد الظلىدي لالطيىاغ

 -الظسكت :جم اطخخدام اخخباز اللدو 30م بخؽ مظخلُم ،هما وصفه

بالخدىُم ومساكبت ألاداء اإلاهازي ووطم الدزحت اإلاظخدلت مً ()10

فلين [ ،]14ووان زباث وصدق الاخخباز (.)0.92

دزحاث ،باإلطافت ئلى خىم الفصل هما ًىص كلُه اللاهىن ،وٍخم

 -كىة كظالث السحلين ) :(Leg Lift Strengthجم أداء الاخخباز باطخخدام

ئكؼاء الىاػئين مداولخين وَسجل له اإلاداولت ألافظلً ،إدي حمُم

حهاش الدًىامىمتر ) (Dynamometerوفم ؤلاحساءاث التي أػاز لها كالوي

الىاػئين اخخباز الظسبت الؼائسة ومً زم اخخباز طسبت اللىب [.[16

وزطىان [.[25

صدق الاخخباز:
للخدلم مً صدق الاخخباز فلد اطخخدمذ ػسٍلت الصدق

**حمُم اللُاطاث اإلاظخخدمت مً هىق اإلالاًِع اليظبُت (Ratio
)Scaleوئمياهُت الخؼأ فيها كلُلت ،وجمخاش بصدق وزباث كالُت ،هما ٌؼير

الخمُيزي ،خُث ػبم الاخخباز كلى ( )8مً الىاػئين اإلاخميزًً في زٍاطت

هسهىداٌ وآخسون [.[26

ؤلاطيىاغ ممً خصلىا كلى أكلى الدزحاث في بؼىلت ؤلاطيىاغ لألهدًت

الاخخبازاث اإلاهازٍت:

مً خازج كُىت الدزاطت ،و( )8مً الىاػئين الغير مخميزًً في زٍاطت

الىىاحي الفىُت :جخيىن الىىاحي الفىُت للظسبت الؼائسة وطسبت اللىب مً

ؤلاطيىاغ وخازج كُىت البدث ألاطاطُت ممً خصلىا كلى أكل
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الدزحاث في بؼىلت ؤلاطيىاغ لألهدًت ،وكد جم حمم البُاهاث

ملامل الازجباغ كُمت (ز) إلاجمىكخين مظخللخين وذلً بهدف جددًد

للمجمىكخين وفم الؼسوغ الظابلت لالخخباز ،واطخخدم الباخث

الازجباغ بُنهما وهخائج الجدوٌ زكم (ً )2بين ذلً.

حدول 2
هاائج اخاباز (ز) معامل الازتباط بين الىاشئين املميزًن وغير املميزًن على اخاباز الضسب الطائسة وضسب اللوب ن = 16
املهازة
الظسبت الؼائسة
طسبت اللىب

غير ماميزًن (ن = )8
الاهحساف
املاوطط
ض 0.79
6.8
0.86
6.2

املاميزًن (ن = )8
الاهحساف
املاوطط
0.65
9.10
0.71
8.90

داٌ ئخصائُا كىد مظخىي ) (α = 0.05ز الجدولُت = 1.67

قةم (ز)

مظاوى الدالل

2.37
2.34

*0.05
*0.05

زباث الاخخباز:
لخددًد زباث الاخخباز جم جؼبُله مسجين كلى ) )16هاش ئ مً الكبي
ؤلاطيىاغ مً خازج كُىت الدزاطت وبفازق شمجي ( )3أًام بين
الخؼبُلين ،واطخخدمذ ػسٍلت جؼبُم وئكادة جؼبُم الاخخباز Test-
 retestالخؼبُم وئكادة الخؼبُم لخددًد ملامل الثباث مً خالٌ
اطخخدام ملامل الازجباغ بيرطىن بين الخؼبُلين وهخائج الجدوٌ زكم
( )3جبين ذلً.

ًخطح مً الجدوٌ زكم ( )2وحىد فسوق ذاث داللت ئخصائُت كىد
مظخىي ) (α = 0.05في اخخباز الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب ما بين
الىاػئين اإلاميزًً وغير اإلاميزًً ولصالح اإلاميزًً ،ومثل هره الىدُجت
جإهد ملامل الازجباغ الخمُيزي لالخخباز وصالخُخه في كُاض ما وطم
للُاطه.

حدول 3
الضسب الطائسة وضسب اللوب
املهازة
الظسبت الؼائسة
طسبت اللىب

الاطبةق ألاول
الاهحساف
املاوطط
0.85
8.2
1.05
7.8

الاطبةق الثاوي
الاهحساف
املاوطط
1.26
8.3
1.36
7.6

قةم (ز)
0.94
0.82

مظاوى
الدالل *
*0.05
*0.05

أوال :كسض ومىاكؼت الظإاٌ ألاوٌ:
ما مظخىي بلع اللُاطاث البدهُت وألاهثروبىمترًت اإلاخخازة ومهازحي
الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ؟
ولإلحابت كً الظإاٌ ألاوٌ اطخخدمذ اإلاخىطؼاث الحظابُت
والاهدسافاث اإلالُازٍت ليل مخغير مً مخغيراث الدزاطت وهخائج الجدوٌ
زكم ( )4جبين ذلً.

داٌ ئخصائُا كىد مظخىي ) (α = 0.05كُمت (ز) بدزحاث خسٍت ()6
حظاوي (.)0.63
ًخطح مً الجدوٌ زكم ( )3أن ملاملي الثباث باإلكادة لالخخباز
اللفص فخدا وطما واها كلى الخىالي ( )0.84 ،0.94وهاجان اللُمخان
حُدجان وفم اإلالاًير التي خددها هير هىداٌ وآخسون [.[26
 .4الىاائج ومىاقشتها

حدول 4
ً
ً
املاوططات الحظابة والاهحسافات املعةازي للقةاطات البدهة وألاهثروبومترً املخاازة واملظاوى املهازي للقتفص فاحا وضما لدى هاش ئ إلاطكواش (ن = )18
الاهدساف اإلالُازي
اإلاخىطؽ
وخدة اللُاض
اإلاخغيراث
السكم
0.64
14.70
طىت
اللمس
.1
الؼىٌ
0.03
1.35
م
.2
3.05
33.63
هغم
الىخلت
.3
1.26
34.40
طم
ػىٌ الظاق
.4
2.81
36.66
طم
ػىٌ الفخر
.5
1.99
37.46
طم
ػىٌ الجرق
.6
1.38
46.46
طم
ػىٌ الرزاق
.7
1.32
15.06
طم
ػىٌ الىف
.8
1.39
16.13
طم
مدُؽ الظاكد
.9
1.19
19.76
طم
مدُؽ اللظد
.10
1.55
26.30
طم
مدُؽ الظاق
.11
1.59
35.76
طم
مدُؽ الفخر
.12
3.48
59.83
طم
مدُؽ البؼً
.13
6.29
126.90
طم
الىزب الؼىٍل
.14
2.61
14.93
طم
مسوهت الـهس وكظالث الفخر
.15
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.16
.17
.18
.19

كدو  30متر
كىة كظالث السحلين
الظسبت الؼائسة
طسبت اللىب

زاهُت
هغم
دزحت
دزحت

ًخطح مً هخائج الجدوٌ زكم ( )4أن مخىطؼاث اللمس والؼىٌ
وهخلت الجظم كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ واهذ كلى الخىالي ( 14.70طىت،
 1.35م 33.63 ،هغم) ،ومخىطؼاث أػىاٌ الظاق والفخر والجرق
والرزاق والىف واهذ كلى الخىالي (،46.46 ،37.46 ،36.66 ،34.40
15.06طم) ،ومخىطؼاث مدُؼاث الظاكد واللظد والظاق والفخر
والبؼً واهذ كلى الخىالي (59.83 ،35.76 ،26.30 ،19.76 ،16.13
طم) ،وفُما ًخللم باللُاطاث البدهُت الىزب الؼىٍل ومسوهت أطفل
الـهس واللظالث الخلفُت للفخر وكدو  30متر وكىة كظالث السحلين
واهذ اإلاخىطؼاث كلى الخىالي ( 126.90طم 14.93 ،طم 4.08 ،ر،
 40.56هغم) ،وفُما ًخللم في ألاداء اإلاهازي للظسبت الؼائسة وطسبت
اللىب وان اإلاخىطؼين ( 9.00 ،9.20دزحت).
وكىد الىـس ئلى اللُاطاث ألاهثروبىمترًت ،جبين أنها حاءث مخلازبت
مم اللُاطاث في دزاطت كبد الحم [ ]5لؼلبت الصفين السابم والخامع
ألاطاطُين.
أما باليظبت لللُاطاث البدهُت :مظافت الىزب ،ومسوهت أطفل
الـهس ،وحسي ()30م ،جبين أنها حاءث مخىطؼت وأكل مً اإلاخىطؽ

4.08
40.56
9.20
9.00

0.36
3.12
0.48
0.49

لىاش ئ ؤلاطيىاغ خظب جصيُف حىزافً [ ،]27خُث أن اإلاخىطؼاث
خظب الخصيُف كلى الخىالي ( 138طم 17.5 ،طم 3.74 ،ر) ،وٍسي
الباخث أن الظبب ٌلىد ئلى ػبُلت ؤلاكداد البدوي واإلاظخىي اإلاهازي
الري ًخمخم به الىاػئين ،وهرلً ئلى اللمس الصمجي وكملُت الاهخلاء
السٍاض ي الصحُدت للبدء في ممازطت زٍاطت ؤلاطيىاغ ،أما باليظبت ئلى
كىة كظالث السحلين ،فيان اإلاخىطؽ حُدا ًلم طمً
جصيُف  [27] Goravenخُث أن اإلاخىطؽ الجُد خظب الخصيُف
ًتراوح بين ( )44.50 -39.50هجم.
زاهُا :كسض ومىاكؼت الظإاٌ الثاوي:
ما اللالكت بين اللُاطاث البدهُت وألاهثروبىمترًت كُد الدزاطت
ومظخىي أداء مهازحي الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ
ؤلاطيىاغ ،وما أهثر هره اللُاطاث مظاهمت في مظخىي أداء الظسبت
الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ؟
ولإلحابت كً الجصء ألاوٌ مً الظإاٌ جم اطخخدام ملامل ازجباغ
بيرطىن ،أما مً أحل ؤلاحابت كً الجصء الثاوي مً الظإاٌ ،فلد جم
اطخخدام ملامل الاهدداز اإلاخدزج ،والجدوٌ زكم (ً )5ىضح ذلً.

حدول 5
هاائج معامل الازتباط بيرطون للعالق بين القةاطات البدهة ألاهثروبومترً ومظاوى أداء مهازتي الضسب الطائسة وضسب اللوب عىد هاش ئ إلاطكواش
السقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

الضسب الطائسة
0.033
0.081*0.3850.0680.0480.088
0.1050.0720.091
 0.0140.1120.057*0.5920.092
0.023
0.031
*0.690

املاغيرات
اللمس
الؼىٌ
الىخلت
ػىٌ الظاق
ػىٌ الفخر
ػىٌ الجرق
ػىٌ الرزاق
ػىٌ الىف
مدُؽ الظاكد
مدُؽ اللظد
مدُؽ الظاق
مدُؽ الفخر
مدُؽ البؼً
الىزب الؼىٍل
مسوهت أطفل الـهس وكظالث الفخر
حسي  30متر
كىة كظالث السحلين

ضسب اللوب
0.1650.171*0.3640.1650.2390.1050.3270.2120.1330.1950.2300.218*0.5420.1270.0230.051*0.562

للفخر ،وحسي ()30م ،ومظخىي أداء مهازحي الظسبت الؼائسة وطسبت
اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ ،بِىما جبين وحىد كالكت ازجباػُت ئًجابُت
دالت ئخصائُا بين كىة كظالث السحلين ومظخىي أداء مهازحي الظسبت
الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ ،وواهذ هره اللالكت أكىي
في طسبت اللىب ،خُث وصلذ كُمت ملامل الازجباغ بيرطىن ئلى (،)0.69

داٌ ئخصائُا كىد مظخىي )( ،(α ≤ 0.05ز) الجدولُت ( ،)0.33بدزحاث
خسٍت ()29
 )1اللُاطاث البدهُت:
جبين مً هخائج الجدوٌ زكم ( )5أهه ال جىحد كالكت ازجباػُه دالت
ئخصائُا بين الىزب الؼىٍل ،ومسوهت أطفل الـهس واللظالث الخلفُت
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6

وفي الظسبت الؼائسة وصلذ ئلى (.)0.56
 )2اللُاطاث ألاهثروبىمترًت:
جبين مً هخائج الجدوٌ زكم ( )5أهه ال جىحد كالكت ازجباػُه دالت
ئخصائُا بين ػىٌ الظاق والفخر والجرق والرزاق والىف ومدُؽ
الظاكد واللظد والظاق والفخر ،ومظخىي أداء مهازحي الظسبت الؼائسة
وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ ،بِىما جبين وحىد كالكت ازجباػُت
ئًجابُت دالت ئخصائُا بين مدُؽ البؼً ومظخىي أداء مهازحي الظسبت
الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ ،وواهذ اللالكت أكىي مم
مدُؽ البؼً خُث وصلذ كُمت ملامل الازجباغ بيرطىن ئلى ()0.59
مم الظسبت الؼائسة ومم طسبت اللىب ئلى ( ،)0.54وهرا ما أهدجه دزاطت

5

7107

الهصاق [ ]6مً طسوزة ئحساء اللُاطاث البدهُت والفىُت بصىزة مظخمسة
أزىاء فتراث الخدزٍب اإلاخخلفت وذلً للخأهد مً خظً الخدزٍباث
والخمازًٍ اإلاخخلفت لالكب.
ومً خالٌ كسض هخائج الجدوٌ زكم ( )5هخؼىة أولى لخدلُل
الاهدداز اإلاخدزج ،جبين وحىد كالكاث دالت ئخصائُا ،وإلاداولت جددًد
مظاهمت اللُاطاث البدهُت ألاهثروبىمترًت في مظخىي أداء مهازحي
الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ ،جبين هخائج جدلُل
الخباًً ألاخادي اللالكت بين اللُاطاث البدهُت وألاهثروبىمترًت ومظخىي
أداء مهازحي الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب للخلسف ئلى ملامل الاهدداز.

حدول 6
هاائج تحلةل الاباًن ألاحادي للعالق بين القةاطات البدهة وألاهثروبومترً ومظاوى أداء مهازتي الضسب الطائسة وضسب اللوب للاعسف إلى معامل الاهحداز
القتفص
الؼائسة

اللىب

مصدز الاباًن
الاهدداز
الخؼأ
اإلاجمىق
)(R2
الاهدداز
الخؼأ
اإلاجمىق
)(R2

مجموع مسبعات الاهحساف
4.261
2.561
6.822
0.625
3.315
3.912
7.227
0.459

دزحات الحسي
2
27
29

ماوطط املسبعات
2.131
0.095

(ف)
22.466

الدالل *
*0.000

2
27
29

1.657
0.145

11.437

*0.000

للد جم اطخخدام الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب همخغيرًً جابلين،
ومخغيراث (اللُاطاث البدهُت واللُاطاث ألاهثروبىمترًت) همخغيراث
مظخللت ،وواهذ هدُجت جدلُل الاهدداز اإلاخدزج ئلى أن مخغير مدُؽ
الظاكد وان اإلاخغير البدوي الىخُد الري طاهم بمظخىي أداء مهازحي
الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ ،ووان مخغير ػىٌ
الرزاق اإلاخغير ألاهثروبىمتري الىخُد الري طاهم بمظخىي أداء مهازحي

الضسب
الؼائسة

اللىب

مكوهات املعادل
الثابذ
كىة الرزاكين
مدُؽ الظاكد
الثابذ
كىة الرزاكين
مدُؽ الظاكد

الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ ؤلاطيىاغ ،خُث وصلذ كُمت
ملامل الاهدداز ) (R2للظسبت الؼائسة ئلى ( ،)0.625ولظسبت اللىب ئلى
( ،)0.459وهخائج الجدوٌ زكم ( )6جبين ذلً.
ومً أحل الىصىٌ ئلى ملادلت خؽ الاهدداز ،اطخخدم اخخباز
(ث) لخددًد ميىهاث ملادلت الاهدداز ،وهخائج الجدوٌ زكم ( )7جبين
ذلً.

حدول 7
هاائج اخاباز " ت " ومعامل بياا ملعادل الاهحداز
الخطأ املعةازي
معامل بياا
القةم
1.497
8.233
0.555
0.019
0.0860
0.4090.017
0.056941.851
8.656
0.430
0.024
0.0686
0.4000.021
0.0573-

*داٌ ئخصائُا كىد مظخىي )(α ≤ 0.05
ًخطح مً هخائج الجدوٌ زكم ( )7أن كُمت (ث) واهذ دالت ئخصائُا
كىد مظخىي ) ،(α ≤ 0.05وفُما ًخللم بميىهاث اإلالادلخين:
الظسبت الؼائسة (دزحت) =  × 0.0860( + 8.233كىة الرزاكين (هغم) +
( × )0.05694-مدُؽ الظاكد (طم)
طسبت اللىب (دزحت) =  × 0.0686( + 8.656كىة الرزاكين (هغم)) +
( × )0.0573مدُؽ الظاكد(طم)
ومً خالٌ كسض اإلالادلخين جبين أن كُمت ملامل الاهدداز وصل
ئلى ( )0.625الظسبت الؼائسة ،و( )0.450طسبت اللىب ،أي أن كىة

(ت)
5.498
4.441
3.2764.677
2.866
2.669-

مظاوى الدالل
*0.000
*0.000
*0.003
*0.000
*0.008
*0.013

كظالث الرزاكين ومدُؽ الظاكد ًفظسان ما وظبخه ( )%62.5إلاهازة
الظسبت الؼائسة ،و( )%45.9إلاهازة طسبت اللىب ،ومثل هره الىدُجت
جىهد أهمُت الىلل الحسوي والاطخفادة مً كىة كظالث الرزاكين ومدي
الخدىم في اإلاظسب ،والاهخلاٌ مً اإلاسهبت ألافلُت ئلى اللمىدًت والخغلب
كلى الجاذبُت ألازطُت ،وٍخـؼلب ذلً الظسكت في كملُت خسهت الرزاق
للدم طُاق أي حصء مً الـلىة ،والحفاؾ كلى الـلىة الـمميزة بالظسكت
].[28
وفُما ًخللم بمدُؽ الظاكد جبين أن اللالكت واهذ كىظُت مم
ألاداء اإلاهازي للظسبت الؼائسة ،بملجى أهه ولما شادث كىة الرزاكين
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ومدُؽ الظاكد ًصاخبها جساحم في ألاداء اإلاهازي ومسوهت أطفل
الجظم ،وهرا ما أهدث كلُه دزاطت طازبِىا [ ]29والتي أؿهسث أهمُت
مدي ئمياهُت كىة الظسبت وخسوحها مً الرزاق.
الاطخيخاحاث:
في طىء هخائج الدزاطت ومىاكؼتها ٌظخيخج الباخث ما ًلي:
 -1أن أفظل كالكت بين اللُاطاث البدهُت ومظخىي أداء مهازحي
الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ الاطيىاغ واهذ مم كىة
كظالث الرزاكين ،وواهذ هره اللالكت أكىي في الظسبت الؼائسة.
 -2اللُاطاث ألاهثروبىمترًت واهذ أفظل كالكت مم مدُؽ الظاكد
ومظخىي أداء مهازحي الظسبت الؼائسة وطسبت اللىب كىد هاش ئ
الاطيىاغ.
 -3أن كىة كظالث الرزاكين ومدُؽ الظاكد ًفظسان ما وظبخه (62.5
 )%إلاهازة الظسبت الؼائسة ،و( )%45.9إلاهازة طسبت اللىب.
الاوصةات
في طىء أهداف الدزاطت وهخائجها ًىص ي الباخث بالخىصُاث ألاجُت:
 -1طسوزة الترهيز كلى اللُاطاث البدهُت وبخاصت كىة كظالث
الرزاكين كىد اخخُاز واهخلاء هاش ئ ؤلاطيىاغ.
 -2طسوزة الترهيز كلى اللُاطاث ألاهثروبىمترًت وبخاصت مدُؽ الظاكد
كىد اخخُاز واهخلاء هاش ئ ؤلاطيىاغ.
 -3ئحساء اإلاصٍد مً الدزاطاث كلى بلع اللىاصس البدهُت اإلاخخلفت
لىاش ئ والكبين ؤلاطيىاغ.
املساحع
أ .املساحع العسبة
] [1خظاهين ،مدمد صبحي ( )2003اللُاض والخلىٍم في التربُت البدهُت
والسٍاطُت ،غ ،5داز الفىس اللسبي ،اللاهسة.
] [2مصباح ،زاوٍت مدمد كبداإلاىلم ( )2011دزاطت جدلُلُت لفلالُت
بلع أطالُب ؤلازطاٌ لدي الكباث ؤلاطيىاغ ،زطالت ماحظخير،
ولُت التربُت السٍاطُت ،حاملت ػىؼا.
] [4خظً ،مها صبري وأخسون ( )2009بلع اللُاطاث الجظماهُت
وكالكتها بمهازة صد الظسب الظاخم في الىسة الؼائسة ،بدث
ميؼىز ،مجلت كلىم السٍاطت ،حاملت دًالي ،اللدد ألاوٌ.
] [5كبد الحم ،كماد ( )2005بلع الخصائص الاهثروبىمترًت لؼلبت
الصفين السابم والخامع ( )10-9طىىاث في مدافـت هابلع"
مجلت حاملت الىجاح لألبدار (ب) للللىم ؤلاوظاهُت ،اإلاجلد
( ،)19اللدد ( ،)2ص (.)397-371
] [6الهصاق ،هصاق بً مدمد وكبدالسخمً بً مدمد الحىٍيان ()2001

ؤلاطيىاغ ،زطالت ماحظخير ،ولُت التربُت السٍاطُت ،حاملت
ػىؼا.
] [15مىدوز ،هالت ًىطف ( )1998جددًد بلع الخصائص

ألاهثروبىمترًت والفظُىلىحُت لخالمُر وجلمُراث الصف السابم
والخامع" ،اإلاإجمس الللمي الدولي "السٍاطت وجددًاث اللسن
الحادي واللؼسون" ،اإلاجلد ( 28-26 ،)3مازض.
] [16كبد الفخاح ،أبى اللال أخمد وخظاهين مدمد صبحي ()1997
فظُىلىحُا ومىزفىلىحُا السٍاض ي وػسق اللُاض والخلىٍم ،داز
الفىس اللسبي ،اللاهسة.
] [18مىدوز ،هالت ًىطف ( )1998جددًد بلع الخصائص

ألاهثروبىمترًت والفظُىلىحُت لخالمُر وجلمُراث الصف السابم
والخامع" ،اإلاإجمس الللمي الدولي "السٍاطت وجددًاث اللسن
الحادي واللؼسون" ،اإلاجلد ( 28-26 ،)3مازض.
] [21خظً ،مها صبري وأخسون ( )2009بلع اللُاطاث الجظماهُت
وكالكتها بمهازة صد الظسب الظاخم في الىسة الؼائسة ،بدث
ميؼىز ،مجلت كلىم السٍاطت ،حاملت دًالي ،اللدد ألاوٌ.
] [22صالح الدًً ،مدمد اخظان( )2008بلع اإلاددداث البُىلىحُت
الهخلاء الىاػئين في زٍاطت ؤلاطيىاغ ،زطالت ماحظخير ،ولُت
التربُت السٍاطُت بىين ،حاملت خلىان.
] [23ئبساهُم ،مسوان كبدالحمُد ( )2001جصمُم وبىاء اخخبازاث
اللُاكت البدهُت باطخخدام ػسق الخدلُل اللاملي ،كمان مإطظت
الىزاق ،غ.1
] [24زطىان ،ماهس كلي ( )1992الصفاث البدهُت واللُاطاث
ألاهثروبىمترًت اإلاظاهمت في ؤلاهخاج لللماٌ اإلاصسٍين ،أػسوخت
دهخىزاه غير ميؼىزة ،ولُت التربُت السٍاطُت للبىين ،حاملت
خلىان ،ؤلاطىىدزٍت.
] [25كالوي ،مدمد خظً ،وزطىان ،هصس الدًً ( )1994اخخبازاث
ألاداء الحسوي( ،غ ،)3داز الفىس اللسبي ،اللاهسة ،مصس.
] [30كالم ،مدمد كبدالظالم كبدالباقي ( )2010كالكت بلع اإلاخغيراث
ألاهثروبىمترًت والبدهُت بفاكلُت ألاداء اإلاهازي لالكبي الخيع،
زطالت ماحظخير ،ولُت التربُت السٍاطُت ،حاملت بنها.
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RELATIONSHIP OF SOME
ANTHROPOMETRIC CHARACTERS WITH
THE EFFECTIVITY OF PHYSICAL AND
SKILLS PERFORMANCE FOR JUNIOR
SQUASH IN SAUDI ARABIA
HASSAN A. A. HALAWANI
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Umm Al Qura University
ABSTRACT_ The purpose of this study was to Identify the level of some physical and
anthropometric measurements selected for junior squash and the relationship between the physical
and anthropometric measurements which are still under study with the performance level of some
skills, then determine the most measurements that contribute in the level of skills performance for
junior squash. The research sample was selected deliberately and included (18) junior squash
under the age of 14 years old from clubs registered and approved by the Saudi Squash Federation
at Al-AHSA province. The results indicated that the strength of the arms muscles and the area
around the forearm explain a about (62.5%) of the volley shot skill, and (45.9%) of the lob shot
skill.
KEYWORDS: squash, anthropometric, physical, skill.
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