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 البحث لخصم

تضمممممب البممممال االوف التعرثممممم بالبحممممث والم مممم لة واال ممممدا  

اذ ان العمليمممة التديثبيمممة تتضممممب اعمممداد الالعبممميب بمممد يا  والفمممرو   

يب النماييتيب البد يممة ومهايثما  وان اسماا اكتمماف اءداء  مر الممرب  مما بم

القياسمممات  ن بعمممضاوالمهايثممة وممممب  نمما كا مممب ا ميمممة البحممث فمممي بيمم

امما البمال  .عالقتها بمأداء بعمض الحماالت الثابتمة ب مرة القمدم والجسمية 

  البمال الثالمثو وتضممب والم مابهة الثا ي  فتضمب الدياسمات النررثمة

علمم   صممفيالرمممنها البحممث وااراءاتممد الميدا يممة وباسممتخدام المممنها 

منتخب كلية التربيمة الرثايمية مب العبي  ( العبيب01عينة م ر ة مب )

صماليية اءتتبمايات  ةاذ قام البايث بأاراء تجربة اسمتالالعية لمعرفم  

. لعينممة البحممث  بالقياسممات الجسمممية واءتتبممايات المهايثممةوبعممد ا قممام 

لمممي ومناق متها ب م ع عف عمر  النتمماوا وتحليلهما البمال الرابمو وتنماو

 اذاسممتنادا  المم  الم ممادي والمرااممو العلميممة التممي تممدع. ماترصمملب اليممد. 

 عالقمة ايتبمام معنرثمة بميب المتتيمرات قيمد البحمث وارداظهرت النتاوا 



تممرا البايممث بعممدة اسممتنتااات وبنمماء  عليهمما اوصمم  والبممال الخممام و 

 .بمجمرعة مب الترصيات 

 

Abstract 

Some body measurements and their relationships 

with performance of some steady states in football  

 

By: Instructor Dr. Asaad lazim ali 

 

The first chapter included the introduction, 

problem, aims and hypotheses of the research. The 

training process includes preparing the players 

physically and skillfully. The key for performance 

completion is the linking between the physical 

aspect and the skillful aspect. The importance of 

the research lies in linking some physical 

measurements with the most important steady 

states which is throw in and goal kick . In chapter 

two, the researcher tackled theoretical and similar 

studies.  The procedures of the research were 

tackled in chapter three. The researcher selected 



the descriptive method. The subjects were (10) 

players. The researcher conducted a pilot study to 

identify the validity of the tests then the tests were 

applied on the subjects of the research.  Chapter 

four included the display, discussion and analyses 

of the results based on statistical operations. The 

results showed a significant correlations 

relationship among the variables understudy. The 

final chapter; chapter five, tackled many 

recommendations that the researcher came up with 

in the light of the results.   

 

 التعرثم بالبحثو -1

 مقدمة البحث وأ ميتدو 0-0

م  ممي اللعبممة ال ممعبية اءولمم  فممي لقممد كا ممب وال زالممب لعبممة كممرة القممد    

العممال. اذ لممتلب ال ممعرل لممما لهمما مممب اتمماية ومتعممة وت ممرث    لمم ا فقممد 

عممممع ذوو اءتت ممماذ فمممي  ممم   اللعبمممة علممم  اسمممتخدام اميمممو الالمممر  

والرسمماوع مممب ااممع تالممرثر  مم   اللعبممة ل ممي تبقمم   ممي اللعبممة اءولمم    

المحلية والدوليمة فنرى اآلن المبالغ الالاولة التي ت ر  عل  البالرالت 

و مر التمديثب والم ع ثعمد ا م.    ا اء تمام لمع العن ر اءساا اذ ان

رصممرف المم  المسممترثات العليمما وممما  اليرممد مممب ت امممع عن ممر فممي ال



عناصر اعداد الالعب البد ية والمهايثة والخالالية والنفسمية فمي المدوف 

 .المتقدمة في كرة القدم دليع عل  دوي التديثب العلمي ال حيح

التالمممري الحاصمممع فمممي العلمممرم الرثايمممية والرصمممرف الممم  النتممماوا  إن    

الجيممدة وتحقيمم  الفممرز فممي المحافممع الدوليممة والعالميممة امممر مهمم. لجميممو 

الفر  الرثايمية وفمي كافمة اءلعمال وان  م ا التقمدم لمي  وليمد ال مدفة 

همرد العلميمة والفنيمة وا ما  ر  اتا عب الرساوع التديثبية الحدثثمة والج

فمي المجماف الرثايمي بخالم  منترممة لتي تب ف مب الخبمراء والممديبيب ا

ومديوسممة وءوقممات مرثلممة للرصممع المم  ممما  ممر افضممع لخدمممة الرثايممة 

 والرثايييب .

مبيعة كرة القدم تتاللب اعمداد الالعمب واكسمابد ال مفات البد يمة  إن     

الضممرويثة لممما لهمم   اللعبممة مممب متتيممرات مختلفممة وعدثممدة   وان  مم   

ال فات البد ية والمهايات الحركية ثم ب تالرثر ا وتحسينها بالتمديثب 

و  ا اءمر معمرو  ل مب  نماا اا بمأ التمر ال ثقمع ا ميمة و مر القياسمات 

رظيممم  مم   القياسممات تدمممة لتالممرثر الجسمممية ل ممع يثايممي وكيفيممة ت

الرثايي ل ا ت مب ا مية البحث فمي تسملي  الضمرء علم  ا ميمة  اال جاز

وعالقتهممما بمممأداء بعمممض الحممماالت الثابتمممة ب مممرية  سمممميةالقياسمممات الج

 في كرة القدم . صحيحة مما ثعالي اءولرثة للفرث  في تسجيع  د 

 

 

 

 م  لة البحثو 0-2



ان كممرة القممدم المعاصممرة تتاللممب اءيتقمماء فممي كافممة مرايممع اءعممداد     

رة بمالمختلفمة وثعمد اءعمداد البمد ي ممب ا م.  م   المرايمع وممب تمالف ت

بخماسمي ال مرة ياليما والعمب فمي  يمنتخب العراقمال مديلكر د  البايث

مممب المتتبعمميب ( سممابقا  و الجرثممة   دثممة مثممع )الاللبممة   المم وياء  عممدة ا 

اليظ عدم ا تمام المديبيب بأ ميمة القياسمات الجسممية  لتالري كرة القدم

وتأتير ا في تنفي  بعمض تالم  اللعمب ومنهما الحماالت الثابتمة لم ا ايتمأى 

اعداد دياسمة تبميب ا ميمة  م   القياسمات وعالقتهما بماداء بعمض  البايث

و ي )يكلة المرمم    الرميمة الجا بيمة( بهمد  اءقتمرال  الثابتة الحاالت

ممممب متاللبمممات الفعاليمممة وبمممنف  الرقمممب تعالمممي ف مممرة عمممب ا ميمممة  ممم   

 القياسات في كرة القدم .     

 البحثو  د  0-3

عالقتها بأداء بعض التعر  عل  بعض القياسات الجسمية و -

 الحاالت الثابتة  في كرة القدم .

 البحثو يةفري 0-4

وارد عالقة ايتبام معنرثة ذات داللمة اي ماوية بميب بعمض القياسمات  -

 الجسمية واداء بعض الحاالت الثابتة في كرة القدم .

 مجاالت البحثو 0-5

منتخب كلية التربية الرثايمية المجاف الب رعو عينة مب العبي  0-5-0

 ( العبيب.01عدد . )و رة القدم ب

ولتاثمممممممة  24/01/2101 ممممممممب  الممممممممدةالمجممممممماف ال مممممممما يو  0-5-2

 م.05/00/2101



التربيمة الرثايمية /  كليمةملعب كمرة القمدم فمي المجاف الم ا ي و  0-5-3

   الجاديثة. اامعة بتداد

 

 البال الثا ي

 والدياسات النررثة -2

 القياسات الجسمية وأ ميتها لألداء و 2-0

ان اءيقممام والمسممترثات الرثايممية العاليممة ال تتحقمم  اال اذا تممرفرت     

مراصممفات بد يممة وت ممرثحية معينممة والتممي تتناسممب مممو  ممر  الن ممام 

 الرثايي الممايا .

ان القياسممات الجسمممية مممب الخ مماوص الفردثممة التممي تممرتب  بدياممة     

كبيمممرة بتحقيممم  المسمممترى الرثايمممي العمممالي وان ل مممع   مممام يثايمممي 

راصممفاتد البد يممة الخاصممة بممد  واكممد علمم  ذلممش ) مماي ( فقممد المماي المم  م

ا ممدثاتبب وب مم ع وايممح وفممي مختلممم اءلعممال الرثايممية بممأن  نمماا 

عالقة بيب صفات بناء الجس. مثع الالرف والرزن ومرف اءمرا  وبميب 

المسترى الرثايي العالي وان ل ع لعبة صفات اسمية معينمة ال بمد ممب 

اي الرثايممييب لأللعممال والفعاليممات المختلفممة ثماليرتهمما عنممد اتتيمم
(1)
 

وبممم لش فالمراصمممفات الجسممممية تعمممد مللمممرا  مهمممما  للرصمممرف الممم  اداء 

يثايي ايد وفي مختلم اءلعمال كمع يسمب الن مام الم ع ثمايسمد وقمد 

اكمد علم  تلمش اء ميمة )علمي فهممي البيمش( ثبمأن المراصمفات الجسممية 

                                                 
(1)

( ، 5791.)ترجمة( عبد علي نصيف  ، )بغداد ، مطبعة اوفسيت الحرير ،  اصول التدريب الرياضيهاره ؛   

 .  33ص



سممية للرصممرف المم  المسممترثات الحيرثممة تعممد بمثابممة ال ممالييات اءسا

الرثايية العالية ييث ث ير ال  العالقمة بميب ال مالييات التمي ثحتااهما 

الن ام الرثايي المعيب ومسترى اءداء فمي  م ا الن مام عالقمة مردثمة 

كع ثتأتر وثلترباآلترث 
(2)
وايما  )محممد صمبحي يسما يب( الم  ثان  

الرثايمية سمراء اكمان الالرف ثعد ذا ا مية كبرى في العدثد مب اء  الة 

الالرف ال لي للجسم. كمما  مر الحماف فمي كمرة السملة او ال مرة الالماورة او 

مممرف بعممض امممرا  الجسمم. كالممرف المم ياعيب وا ميتممد للمالكمم. ومممرف 

الالر  السفلي وا ميتد لالعب الحراا  ث 
(3)
 . 

وبم لش تعمد القياسممات الجسممية القاعمدة اءساسممية لتحدثمد مراصممفات     

اي للفرد ومقاثي  اا اء اسمد والتمي باءم مان تحليلهما المرهر الخاي

ومعرفة عالقتها ومدى تأتير ا عل  القيام بالراابات البد ية والمهايثمة 

 في   ام معيب .

وثرى البايث مب تالف ما سمب  ذكمر  ان للقياسمات الجسممية ا ميمة     

كبيممرة فممي مسمماعدة المممديل والرثايممييب للرصممرف المم  اعلمم  مسممترى 

  اذ ان ا ميممة القياسممات الجسمممية قممد ظهممرت منمم  امممد بعيممد وتمم. مم ممب 

تحدثممد ال ممفة الجسمممية ل ممع العممب وممما ثناسممب  مم   ال ممفة مممب   ممام 

 يثايي . 

 

                                                 
(2)

علي فهمي البيك ؛ دراسة مقارنة لبعض القياسات األنثربومترية عند سباحي المستوى العالي وسباحي منتخب   

جامعة حلوان : )القاهرة ، مطابع دار  –ية   في سباحة المسافات الطويلة ، دراسات وبحوث المملكة العربية السعود

 .  97( ، ص5793الشعب ، 

  
(3)

: ) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  2، ط 2. ج التقويم والقياس في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسانين ؛  

 . 33( ، ص5799



 الحاالت الثابتة في كرة القدم و 2-0-2

بمراممب قمما رن اللعبممة ثترقممم اللعممب فممي يمماالت الضممربات الحممرة     

المرمم   كلمة البداثمة ويكلمةويمية التمماا ويالمبالرة وغير المبالرة 

 .الج اء   ويمية التماا ويربة

ثوتلعمممب تلمممش المراقمممم دويا   امممما  فمممي تحمممرف النتممماوا للعدثمممد ممممب     

المبايثمممات اذا مممما ايسمممب اسمممتتاللها بالرثقمممة مخالالمممة وذات اتمممر فعممماف 

 ثتمال  مو ام ا يات العبي الفرث     

كمب ء الحركمة فمي  وك لش استتالف  قام الضعم في الفرث  المنماف     

التحرف مب الهجمرم الم  المدفا  او يمدول تلمع فمي تنرمي. المدفا  وبنماء 

الخال  المناسبة للمراقم المختلفة ث
(1)
 . 

يكلة المرم  و 2-0-2-0
(2)

 

 .الستئنا  اللعبقة ثيكلة المرم   ي مر

وثم ب تسجيع  د  مبالمرة ممب يكلمة المرمم  ول مب فقم  يمد الفرثم  

 الخ . .

م  عندما تجتماز ال مرة ب املهما تم  المرمم  بعمد وتحتسب يكلة المر    

ان كان التر مب لمسها العب مب الفرثم  المهماا. سمراء فمي الهمراء او 

 عل  اءي  ول. ثت. تسجيع  د  منها .

وثممت. يكممع ال ممرة براسممالة ايممد العبممي الفرثمم  المممدافو مممب أع  قالممة     

لجم اء داتع منالقة المرم  وثبق  العبر الفرث  الخ م. تمايا منالقمة ا

                                                 
(1)

: )القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  5، ط خطط الكرات الثابتة في كرة القدمجد ؛ ابراهيم شعالن وعمرو ابو الم  

 . 57( ص5779

  
(2)

  . 33( ص 2002: )بغداد ، القلعة للطباعة ،  مواد واسئلة قانون كرة القدماألتحاد العراقي لكرة القدم ؛  



يت  ت بح ال رة فمي اللعمب وال ثجمرز لالعمب الم ع ثنفم  يكلمة المرمم  

لعب ال رة مرة تا ية يت  تلمم  العبما  التمر   وت مبح ال مرة فمي اللعمب 

 عند يكلها مبالرة ال  تايا يدود منالقة الج اء .

الرمية الجا بية و 2-0-2-2
(3)

 

 الرمية الجا بية  ي مرثقة ءستئنا  اللعب .

ان تلدى يمية التمماا بأق م  سمرعة مم نمة وذلمش وثفضع تالاليا      

لعدم ترا الفرصة والرقمب لتنرمي. المراقمو الدفاعيمة للفرثم  المنماف    

كما البد عند اداوها مب تركي  النرر والرؤثا في مجاف واسو مب الملعمب 

لرمي ال رة لالعب غير مراقب ثسمهع لمد الت مر  بحرثمة   كمما ثفضمع 

اية وتاصمة اذا لم. ث مب  نماا العمب غيمر ان ترم  لألمام ءكتسمال مسم

مراقممب فممي الخلممم وان ت ممرن بأسمملرل ثسممهع الممتح . والسمميالرة علمم  

 ال رة   وفي اتجا  تحرا ال ميع .

وفممي كثيممر مممب الحمماالت ثعيممد الالعممب ال ممرة المم  زميلممد المم ع ثمملدع     

مراقممب مممب الغيممر را  ء ممد قممد ث ممرن الالعممب الرييممد يميممة التممماا  رمم

ي  مم   اللحرممة   لمم ا ثجممب عليممد دتممرف الملعممب وعردتممد المنافسمميب فمم

 بسرعة مبالرة يت  ثحق  لفرثقد التفر  العددع .

ثوثم ب استتالف اي ام البنمد الخماذ بالتسملع فمي قما رن كمرة القمدم     

فيممما ثخممص يميممة التممماا اذ ال تعتبممر الغيممة وقممب تأدثممة الرميممة فمميم ب 

ل  اءممام ويممي ال مرة بعيمدة مفاائة المناف  بأ الال  ايد المهااميب ا

 في اتجا  ارع   ا المهاا. .

                                                 
(3)

 . 559، ص 5779،  نفس المصدرابراهيم شعالن وعمرو ابو المجد ؛   



كممما ثم ممب اسممتتالف القممديات الخاصممة لممدى بعممض الالعبمميب فممي اداء     

يمية التماا لمسافات مرثلة في المنام  القرثبة مب المرمم  اذ تعتبمر 

بمثابة يكلة يكنية تعقبها العدثد مب التحركات الخالالية وقد ت رن سمببا  

رم  الفرث  المناف ثفي اصابة م
(1)
 . 

    

  البال الثالثالبال الثالث

 منهجية البحث وااراءاتد الميدا ية -3

 منها البحث و  3-0

ثجب عل  البايث ان ثختاي المنها ال ع ثتالو. مو مبيعة الم  لة     

في البحث العلمي   اذ ان المنها المتبو في البحث ث  ر الالرثقة التي 

علمية في يع م  لتد وصرال  ال  ثتبنا ا البايث وثتبو تالراتها ال

اكت ا  الحقاو  ث
(2)

. 

ل لش اعتمد البايث عل  المنها الرصفي باءسلرل المسحي ال ع     

ث الت ري الدقي  للعالقات المتبادلة بيب المجتمو واءتجا ات ثعد 

والميرف والرغبات والتالري بحيث ثعالي البحث صرية للراقو الحياتي 

وويو مللرات وبناء تنبلات مستقبلية ث
(3)

 . 

 عينة البحثو 3-2

كليممة  منتخممبتمم. اتتيمماي عينممة البحممث بالالرثقممة العمدثممة مممب العبممي     

 .( العبيب01 رة القدم البالغ عدد . )التربية الرثايية ب

                                                 
(1)

 . 559، ص 5779،  المصدر السابقابراهيم شعالن وعمرو ابو المجد ؛   
(2)

 .33م( ، ص5799: ) الكويت ، وكالة المطبوعات ،  3. ط اصول البحث العلمي ومناهجهاحمد بدر ؛   
(3)

 .229م ( ، ص2002: ) بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،  البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛   



 وساوع وادوات امو البيا اتو 3-3

الاع الرصرف ال  النتاوا التي تحق  ا دا  البحث ت. امو البيا مات     

 وف  التاليو

 الم ادي العربية واالانبية. 

 كرة قدم ملعب. 

 (01عدد ) قدم كرات.  

 تتبايات والقياااال. 

 صافرة. 

 لراتص.   

 ساعة ترقيب.   

 تماية تسجيعاس.   

   قياالرث. 

 فرث  العمع المساعد
)*(
. 

 اءاه ة و 

 رستاميتر( .اهاز لقياا الالرف )ال -

 ااراءات البحث و 3-4

 تحدثد القياسات الجسمية و  3-4-0

قام البايث بمرااعة العدثد مب الم ادي والمرااو العلمية التي 

قياسات الايت ال  القياسات الجسمية ب  ع عام   وت. ات  اميو ال

                                                 
 فريق العمل المساعد : م.م وسام شامل )ماجستير تربية رياضية(.  )*(

 السيد معاذ عبد الكريم )بكالوريوس تربية رياضية(.                            

 



المتعلقة باءمراف التي لها عالقة بمرير  الدياسة الحالية   وعريب 

عل  الخبراء واءتت اصييب   بعد ان ويعها البايث في استماية 

%( 011تاصة  اذ ت. ات  القياسات الجسمية التي اتف  عليها بنسبة )

 ( .0  وكما  ر مبيب في الجدوف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0ادوف)

 مية المختاية مب قبع الخبراء و سبة اءتفا ثبيب القياسات الجس

  سبة اءتفا  القياسات الجسمية ت

 % 011 مرف ال يا  0

 % 011 مرف الالر  السفلي 2

 % 01 مرف الج   3

 % 55 محي  الفخ  4

 % 55 محي  السا  5

 % 51 محي  الساعد  6



    

 اءتتبايات المستخدمةو 3-4-2

ساوع التقرث. والقياا والت خيص اءتتبايات ث  ي ايدى و    

والترايد في المنا ا والبراما والخال  المختلفة لجميو المسترثات 

والمرايع العمرثة فهي تقرم بدوي المللر وت ير بريرح ال  التقدم 

والنجاح في تحقي  اء دا  المريرعة ث. 
(1) 

 اما بالنسبة لألتتبايات

تتباي ل ع يالة مب الحاالت افقد قام البايث ب الخاصة بال رات الثابتة

بعد الثابتة قيد البحث )و ر اتتباي الرمية الجا بية واتتباي يكع ال رة ء

 ( .المرم  مسافة ال ع ثمثع يكلة

 

 

 فيما ثلي اءتتبايات المستخدمة للمتتيرات قيد البحثو -

  ال رة ءبعد مسافة وال رة تابتة  يكعاتتباي
و(1)

 

 يرل ال رة بالقدم ءبعد مسافة .الهد  مب اءتتباي و قياا  -

( متر 0اءدوات و كرة قدم   لرث  قياا   داورة   م قالر ا ) -

 ( متر مب مرك  الداورة ثرس. ت  البدء .3وعل  بعد )

                                                 
(1)

طرق  –األعداد البدني  –األسس النظرية  –اللياقة البدنية ومكوناتها كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسانين ؛   

 . 229( ، ص5779: ) القاهرة ، دار الفكر العربي،  5، ط سالقيا
(1)

( 5773: ) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  الجديد في األداء المهاري والخططي لالعب كرة القدممفتي ابراهيم ،   

 . 202، ص 



ااراء اءتتباي و تريو ال رة عل  مرك  الداورة وثقرم الالعب  -

ضلة ال رة بالقدم المف عل  ت  البدء بالتقدم ارثا  لركع ال ع ثقم

 بحيث ث ع ا ء منها ما عدا مقدمتها ءق   مسافة .

التسجيع و تسجع المسافة مب مرك  الداورة يت   قالة سقرم  -

ال رة بالمتر وتعال  للمختبر تالل محاوالت وتحسب لد افضع 

 محاولة )ابعد مسافة( .

   و(2)اتتباي الرمية الجا بية 

ال رة ءع مسافة  الهد  مب اءتتباي وقياا قدية الالعب عل  ويو -

 في أع منالقة في الملعب بالرثقة قا ر ية .

 اءدوات و كرة قدم   اي  مسترثة   متنيسيرم. -

ااراء اءتتبايو ثقرم الالعب برمي ال رة عل  مسافة معينة ثحدد ا  -

 المديل.

 لمختبر  قام يسب المسافة مب تالل محاوالت. لالتسجيع و تجمو  -

    

 الالعية و التجربة االست 3-4-3

علم  م 01/01/2101   التجربمة االسمتالالعية بتمايث  البايمث اارى    

/  كلية التربيمة الرثايميةمنتخب العبي  مب( العبيب 5عينة م ر ة مب )

مممب غيممر عينممة البحممث لتممر  الح ممرف علمم   القممدم  ممرةب اامعممة بتممداد

افضممع مرثقممة الاممراء مفممردات االتتبممايات المختمماية   واالمممال  علمم  

                                                 
(2)

 .  510( ، ص  5775: ) الموصل ، مطبعة الجامعة ،  األختبار والتحليل بكرة القدمثامر محسن وآخرون ؛   



بحمث المستل مات الماللربة وتمثيمع االتتبمايات ومالومتهما لعينمة ال كافة

 .وبمساعدة فرث  العمع المساعد

 الرساوع اإلي اويةو 3-5

 .الرس  الحسابي 

 .اال حرا  المعيايع 

 اءيتبام البسي  بيرسرن 

 

 البال الرابو

 ومناق تهاو وتحليلها عر  النتاوا -4

 وتحليلهاو عر  النتاوا 4-0

 

 

 

 

 

 

 (2ف)الجدو

والدياة  مرف الالر  العلرع والرمية الجا بيةثبيب دياة اءيتبام بيب 

 الجدولية والداللة بيب المتتيرثب

 ال رة الثابتة

 القياا ا لجسمي
 الداللة الجدولية R الرمية الجا بية



 

 مرف ال يا 

 

1.113 

 

1.632 

 

 

 معنرع

 (5( وامام دياة يرثة )1.15تحب مسترى داللة )

عاممع اءيتبمام بميب المتتيرالقيماا ( ان قيممة م2مب الجمدوف ) اليظ     

( تحممب 0.773بلممغ )  ( ومتتيممر الرميممة الجا بيممةمممرف المم يا ) الجسمممي

ر مممب الدياممة ( و ممر اكبمم5( وامممام دياممة يرثممة )1.15مسممترى داللممة )

( تحب  ف  مسترى الداللة ودياة الحرثمة  1.632 الجدولية والبالتة )

 اءيتبام معنرثة.   ان عالقةثدف عل   مما

 (3الجدوف)

ثبيب دياة اءيتبام بيب مرف الالر  السفلي ويكلة المرم  والدياة 

 الجدولية والداللة بيب المتتيرثب

 ال رة الثابتة

 القياا ا لجسمي
 الداللة الجدولية R يكلة المرم 

 

الالر  مرف 

 السفلي

 

1.644 

 

1.632 

 

 

 معنرع

 (5ياة يرثة )( وامام د1.15تحب مسترى داللة )

 

( ان قيمممة معامممع اءيتبممام بمميب متتيرالقيمماا 3 اليممظ مممب الجممدوف )   

( 0.644بلممغ )  الالممر  السممفلي( ومتتيممر يكلممة المرممم مممرف الجسمممي )

( و ممر اكبممر مممب 5( وامممام دياممة يرثممة )1.15تحممب مسممترى داللممة )



( تحب  ف  مسترى الداللة ودياة  1.632الدياة الجدولية والبالتة ) 

 ثة مما ثدف عل  ان عالقة اءيتبام معنرثة.  الحر

 

 مناق ة النتاواو

فممي  مممب تممالف مممات. ماليرتممد فممي عممر  وتحليممع  تمماوا اءيتبممام    

( وال ع ثبيب اءيتبام  بميب 2اذ  اليظ في الجدوف ) ( 3( و)2الجداوف )

 ( واد ان ديامةاتتباي الرمية الجا بية  والقياا الجسمي )مرف ال يا 

 ممي اكبممر مممب الدياممة الجدوليممة و(  0.773يتبممام قممد بلتممب ) معامممع اء

( 5( واممام ديامة يرثمة)1.15( تحب مسترى داللة ) 1.632)  والبالتة

( وال ع ثبيب 3وك لش في الجدوف )  مما ثدف عل  وارد ايتبام معنرع 

اءيتبام بميب اتتبماي يكمع ال مرة ءبعمد مسمافة والقيماا الجسممي )ممرف 

و مي  (0.644ان دياة معامع اءيتبام قد بلتمب )الالر  السفلي( واد 

( تحمممب مسمممترى داللمممة 1.632اكبمممر ممممب الديامممة الجدوليمممة والبالتمممة )

( مممما ثممدف علمم  واممرد ايتبممام معنممرع 5( وامممام دياممة يرثممة )0.05)

القياسممات الجسمممية )مممرف المم يا  وثعمم و البايممث  مم ا اءيتبممام المم  ان 

ي اداء الحمماالت الثابتممة وب مم ع فعمماف فممتسمما .  ومممرف الالممر  السممفلي(

اذ كلمما زاد وان التناسمب ث مرن مردثما   )الرمية الجا بية ويكلة المرم (

مرف ال يا  كا ب المسافة اكبر عند تنفي  الرمية الجا بيمة وكم لش الحماف 

 بالنسبة لالرف الالر  السفلي عند تنفي  يكلة المرم .

 

 



 االستنتااات والترصياتو -5

 اءستنتاااتو  5-0

ن لالرف ال يا  تأتير اثجمابي فمي اداء الرميمة الجا بيمة كر هما ءبعمد ا -0

 مسافة.

ان لالرف الالر  السفلي تأتير اثجابي فمي اداء يكلمة المرمم  كر هما  -2

 ءبعد مسافة.

 الترصياتو  5-2

التركي  عل  القياسات الجسمية بأعتباي ا وسيلة مهممة ءداء بعمض  -0

 الحاالت الثابتة.

ذوع اءمممرا  الالرثلممة اتت مماذ فممي تنفيمم  بعممض  اعممع الالعبمميب -2

الحمماالت الثابتممة وتاصممة التممي تتممأتر بالقياسممات الجسمممية مثممع )الرميممة 

   الجا بية ويكلة الرم (.

  

 الم ادي

تال  ال رات الثابتة في كرة لعالن وعمرو ابر المجد ؛  إبرا ي. -0

  ( .0001و )القا رة   مرك  ال تال للن ر    0  م القدم

و ) ال رثب   وكالة  4. م اصرف البحث العلمي ومنا جديمد بدي ؛ ا -2

 م( .0015المالبرعات   

و )بتداد  مراد واسئلة قا رن كرة القدماءتحاد العراقي ل رة القدم ؛  -3

  (. 2116  القلعة للالباعة   



و ) المرصع    اءتتباي والتحليع ب رة القدمتامر محسب والترون ؛  -4

 (  . 0000  مالبعة الجامعة 

علي فهمي البيش ؛ دياسة مقاي ة لبعض القياسات اء ثربرمترثة  -5

عند سبايي المسترى العالي وسبايي منتخب الممل ة العربية 

اامعة  –السعردثة   في سباية المسافات الالرثلة   دياسات وبحرل 

 ( .0053يلران و )القا رة   مالابو داي ال عب   

اللياقة البد ية وم ر اتها صبحي يسا يب ؛  كماف عبد الحميد ومحمد -6

و ) القا رة    0  م مر  القياا –اءعداد البد ي  –اءس  النررثة  –

 (.0001داي الف ر العربي  

.  التقرث. والقياا في التربية الرثاييةمحمد صبحي يسا يب ؛  -1

 (.0051و ) القا رة   داي الف ر العربي    2  م 2ا

الجدثد في اءداء المهايع والخالالي لالعب كرة  مفتي ابرا ي.   -5

 (.0004و ) القا رة   داي الف ر العربي    القدم

.)ترامة( عبد علي   يم     اصرف التديثب الرثايي اي  ؛  -0

 . (0015)بتداد   مالبعة اوفسيب الحرثر   

بتداد   مدثرثة داي ) و البحث العلمي ومنا جدمحجرل ؛  وايد -01 

 م (.2112    اعة والن ر  ال تب للالب

 

 

 

 


