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 سنة  18-16للطالب بأعمار  الجسميةللقياسات  لعاملياالبناء 
 عبد للا  إسماعيلاحمد 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   جامعة الموصل 

   (27/3/2022قبل للنشر في  8/2/2022  قدم للنشر في)

 ملخص البحث
 هدف البحث الى:

 سنة. 18-16عمار البسيط للقياسات الجسمية للطالب بأ العامليد البناء تحدي -

 للقياسات الجسمية. العوامل المستخلصة، تكون مؤشرات  تحديد مجموعة مقاييس مختصره تمثل -

( طالب ، من  96اربع مدارس اعدادية في مدينة الموصل ضمن الساحلين األيمن وااليسر بواقع )  العينة  مثلت
اعتماد  ط  24كل مدرسة   تم  الثالث،  االعمار  بالتساوي على  الطول  الب مقسمين  االنثروبومترية من  القياسات 

( قياس، 22الجسم ومحيطات الجسم وسمك الثنايا الدهنية باإلضافة الى  وزن الجسم، بواقع )  وأجزاءه وأعراض
امل االرتباط والتحليل العاملي  االلتواء ومع  ومعامللمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال  وتم استخدام ا 

 االستنتاجات فقد تمثلت بما يأتي: كوسائل إحصائية، اما 

(  17-16)   بأعمارلطالب المدارس اإلعدادية   الجسمية( متغيرا" تمثل القياسات  22)   لـ  ليالعامالتحليل    -
 لقبول العامل.    الموضوعةثالثة منها في ضوء الشروط  قبلتعوامل،  اربعةأظهر  سنة

 اء أآلتيه:سمح بإطالق األسمالتي تم قبولها تو  التحليلمن خالل  ظهرتلعوامل التي ا -

 عراض. عامل المحيطات واأل -

 . اطوال الجسمعامل   -

   عامل سمك الثنايا الجلدية.  -

القياسات    استخالصتم    - تمثل مؤشرات  المقبولة  العوامل  في ضوء  القياسات   الجسمية مجموعة من 
 (للوح الكتفوسمك الثنية الجلدية  ،الجسموطول   ،محيط البطنوهي )
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Research Summary 

The aim of the search is to : 

Determining the simple factorial construction of anthropometric measurements 

for students aged 16-18 years . 

Determining a set of short scales that represent the extracted factors, as 

indicators of anthropometric measurements. 

The sample represented four middle schools in the city of Mosul within the right 

and left coasts, with a total of (96) students, from each school 24 students, 

divided equally between the three ages. 22) Measurement, and the arithmetic 

mean, standard deviation, mode, skew coefficient, correlation coefficient and 

factor analysis were used as statistical means. As for the conclusions, they were 

represented by the following: 

The factorial analysis of (22) variables representing the anthropometric 

measurements of middle school students aged (16-17) years showed four factors, 

three of which were accepted in light of the conditions set for accepting the 

factor . 

The factors that emerged through the analysis and that were accepted allow the 

following names to be given: 

Ocean factor and symptoms . 

Body length factor. 

Skinfold thickness factor. 

- A set of measurements was extracted in light of the accepted factors 

representing the body measurements indicators (abdominal circumference, body 

length, and thickness of the skinfold of the scapula) 

 

 

 

. 
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 : المقدمة وأهمية البحث 
المطرد  التغيرات  الى  النمو  الفيشير  شخصية  جوانب  جميع  في  ،  ة  تمتاز  رد  التغيرات  وهذه 

لفترة طويلة ،   امتدادها  المبكرة من حياة اإلنسان ، فضال عن  المراحل  بانتظامها ، خاصة في 
المهتم العلماء  الحظ  ماولقد  النمو  في  التموج  ظاهرة  الجانب  بهذا  ا  ين  فترة النخف بين  في  اض 

ن إن هذا النمو يختلف اضح في فترة أخرى ، فضال عمعينة ، وبين االرتفاع الملحوظ بشكل و 
حيث مكوناته الجسمية والحركية واالنفعالية والعقلية واالجتماعية، وما نعنيه هو قد  رعته منفي س

قبل   المكونات  احد  تقسيم ينمو  على  العلماء  عمد  لذلك  منه،   أسرع  أو  مراحل    غيره  إلى  النمو 
 ( . 84،  1995لتسهل عليهم دراسته )زهران، 

لكي يسهل دراسته، وفي التربية البدنية قام الباحثون  و الى عدد من المراحل  ولقد قسم العلماء النم
 ( ،  18-16بدراسة مكونات النمو، لمختلف المراحل ومنها المرحلة )

اهتماماوت ببرز  الرياضيين  والمربين  العلماء  الوزن   نمو  جانب ت  حيث  من  الجسماني  الشكل 
وال واألعراض  عليه  ،محيطات والطول  يطلق  ما  القياسات    وهذا  )رضوان، اصطالحا  الجسمية 

1997 ،9 ،) 

وبما إن النمو يختلف من فترة إلى أخرى ، كما إن أشكال النمو_ الحركي والجسمي واالنفعالي  
ذهان التساؤل حول طبيعة العالقة بين  _ تتباين من فترة إلى أخرى لذلك يبرز إلى األ   ليوالعق

من   تمثلهعليم الثانوي، لما قة المتوسطة او مرحلة التلمرحلة عمرية تمثل المراه  الجسمية القياسات 
 مرحلة يمكن ان يصل فيها الفرد الى مستوى عالي في ممارسة األنشطة الرياضية.

أفضل الظروف والفرص التي ان مثل هذه الدراسة يمكن ان  ينعكس على تهيئة    ويرى الباحث 
ل تقدمه  عجله او دون ان تقف في سبيسرعته الطبيعية دون ان تت  ايته فيتسمح للنمو بان يبلغ غ

ئمة والجو التربوي المناسب لكل مرحلة من المراحل من حيث إعداد نواحي األنشطة الحركية المال
البته بمستوى من السلوك  لمربي الرياضي لسلوك الفرد في كل مرحلة وعدم مط، وكذلك توقع ا

قدرته)عالوي،   تناو (،  96-95،  1994يفوق  أهمية  تبرز  هنا  الجسمية  من  القياسات  بدراسة  ل 
                                                لهذه المرحلة العمرية المهمة. عامليه

 : مشكلة البحث 

سـمية ، وحيـث ان النمـو قـد يتبـاين ية دراسة العالقـات بـين أوجـه النمـو للقياسـات الجبناء على أهم
سـاؤل حــول ز مشـكلة البحــث مـن خــالل التمــن حيـث التطــور ، لـذلك تبــر  النخفـاض فـي االرتفــاع وا

مـن عوامـل كامنـة خلـف نموهـا ، لعينـة  تفـرزهومـا يمكـن ان   الجسميةطبيعة العالقة بين القياسات  
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المربــي الرياضــي فــي عمليــة مراحــل النمــو البشــري والتــي يمكــن ان يســتفاد منهــا تمثــل احــدى اهــم 
 توجيه.االرشاد واالنتقاء وال

 : أهداف البحث 
 .سنة 18-16 بأعمارللطالب البسيط للقياسات الجسمية  ألعاملي البناء تحديد  -
للقياسات  مؤشرات  المستخلصة، تكون تحديد مجموعة مقاييس مختصره تمثل العوامل  -

 مية.الجس

 : مجاالت البحث
 .في مدينة الموصل س اإلعداديةطالب المدار  :المجال البشري  -

 .2021/ 12/  8  ولغاية 2021/   11/   8ن  المدة م :المجال الزماني -

ــد بــن الوليــد ،  .المــدارس التــي اخــذت منهــا عينــة البحــث  :المجــال المكــاني - ) اعداديــة خال
  الشهاب  ، الرسالة ، عمر بن عبد العزيز ( 

 

 :البحث  إجراءات
 كأحد أساليب المنهج الوصفي االرتباطي ب االسلو  البحث  اعتمد :المنهج  

) اعداديـة  ضـمن السـاحلين األيمـن ة في مدينة الموصلاربع مدارس اعدادي العينة مثلت  :    العينة
، مـن  طالـب ( 96) بواقـع ) الرسـالة ، عمـر بـن عبـد العزيـز (وااليسـر خالد بن الوليـد ، الشـهاب (

 الثالث بالتساوي على االعمار  طالب مقسمين 24مدرسة   كل

 ومحيطـات الجسـم  وأعـراض  الطـول وأجـزاءهمـن  ةاالنثروبومتريـالقياسـات    عتماد تم ا :  أدوات البحث
هـذه القياسـات تمـت  لكـي يحـدد الباحـث و  ،وزن الجسـم باإلضافة الى   الدهنيةوسمك الثنايا    الجسم
 ،1996،( )حسـانين168-144 ،1999 ،إبـراييم)  ابقهألسـمن المصـادر والدراسـات    عدد   مراجعة
ــذلكو  ،(49، 1990،أســــي)( 209 -76 ،1997،( )رضــــوان36-147 ــم  بــ ــن تــ ــدد مــ ــيح عــ ترشــ

 :يأتي ااالنثروبومترية  وكم القياسات 

 .ألطوال الجسم ( قياسات 5) -

 .ألعراض الجسم( قياسات 4) -
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 .لمحيطات الجسم( قياسات 3) -

 .الدهنيةلسمك الثنايا ( قياسات 4) -

 .وزن الجسم -

  وأجريت القياسـات وفـق مـا  ،العامليللتحليل    دخالهاإتم    ،"انثروبومتريا( قياسا"  17لتمثل )
 .(107-91، 1996 ،وألبيك)خاطر  (210-73 ،1997 )رضوان، إليهأشار 

( صباحًا 11-9الساعة ) بحدود  القياس تطبيق التجربة على الطالب وأخذ تم  :    االجراء الميداني
يــد فــي افــرات المحتــوى المــائي تقالبتمــت توصــية الطــالب قبــل القيــاس بيــوم  وقــد  ث مــن قبــل الباحــ

 .قبل أجراء عملية القياس  ركيط حنشاالعينة ألي  عدم تعرض  فضال على حرص الباحث الى

 :اإلحصائيةالمعالجات  

 :أآلتيهوتضمنت الوسائل   

 .الحسابي المتوسط -

 .المعياري  االنحراف -

 .المنوال -

  .ءااللتوامعامل  -

 .البسيط االرتباطمعامل  -

 التدوير المتعامد. وباستخدامبطريقة المكونات األساسية  ألعامليالتحليل  -

 .ألمستخلصهلتحديد عدد العوامل  H.KAISER محك هنري كايزر  استخدام -

 (.  spssي)حصائية باستخدام البرنامج اإلحصائالمعالجات اإل هذه أجريت وقد          
 (whiting,1975,151-152) 

 

 :نتائج البحث ومناقشتها

 :تياالحصائي تم الحصول على النتائج وكما يأاسات والتحليل بعد تطبيق القي

 : للمتغيرات ف يوصتال
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االنثروبومتريـة المعياري ومعامل االلتواء للقياسـات  واالنحرافالمتوسط الحسابي   نضموت
قــيم معامــل العينــة مــن خــالل زيــع و وقــد تحقــق الباحــث مــن اعتداليــة ت ،يبــين ذلــك (1الجــدول ) و

ــإذ  االلتــــواء  ،رضــــوانوي و )عــــال  تنتمــــي للتوزيــــع الطبيعــــي ياســــات الق إن أي(،1±بــــين ) ت تراوحــ
2000 ،151) . 

 

 : البينية مصفوفة االرتباطات 
 اماستخد   تمو   ،(408  ،1989،)منسي  بمصفوفة االرتباطات البينية    العاملي يبدأ التحليل  
( معامل    231   )االرتباطات تضمنت مصفوفة  إذ  الرتباطات،  لحساب امعادلة االرتباط البسيط  

وبلغ عدد    سالب،  ( ارتباط4و)  ارتباط موجب،  (227منها )  (ألقطريه)لم تحسب الخاليا    طارتبا
)ارتباطاً (  154)  المعنوية  االرتباطات  عند 44،منها  معنويًا  و)0.01≥)مستوى   (ارتباطًا   ،)19 ) 

عوامل بوجود  هناك تجمعات تنبئ    إن، ومما يتقدم نجد  (  0.05≥مستوى )  ارتباطًا معنويًا عند 
   .  قيقإليها وتحديدها بشكل د وصل  للت ألعامليالتحليل  إلى االنتقال تستوجب   مستقلة

 
 : للتحليل ألعاملي األوليالحل 

 ايقــاف لـه القــدرة علــى  طريقــة المكونــات االساســيه و محـك هنــري كــايزر الــذي اسـتخدمت 
 (.150، 1980فرج، ) الواحد الصحيح لها عنل جذرها الكامن استخالص العوامل التي يق

غ لواحـد الصـحيح وبلـجـذورها الكامنـة ااوزت قـيم عوامـل تجـ  اربعة( نجد أن هناك  3ومن الجدول )
 ( من قيم التباين المتجمع.  82.649ما قيمته )األربع مجموع قيم الجذور الكامنة للعوامل 

وألجـــل الحصـــول علـــى أقـــرب  ،(4فـــي الجـــدول)كمـــا عوامـــل  اربـــعوقـــد نـــتج عـــن التحليـــل 
 ذلــك ألنــه يزيــل الغمــوض الــذيحــث إلــى عمليــة التــدوير و للبنــاء ألعــاملي البســيط لجــأ الباالحلــول 

 .(250، 1980)فرج، يصاحب التحليل األول 
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 (1) الجدول

 لمتغيرات البحث اإلحصائيالوصف 

م  رق
المتغي 

 ر 

وسط  متال وحدة القياس  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف   ال المنو 
 المعياري 

معامل  
 االلتواء 

 0.969 8.33 50 58.07 كغم  مالجسوزن  1

 0.337- 6.47 173 170.82 سم  طول الجسم  2

 0.660 3.36 69 71.22 سم  مع الكف  لذراعطول ا 3

 0.243- 0.99 19 18.76 سم  طول الكف 4

 0.664 1.30 21.5 22.36 سم  مدى الكف 5

 0.925 5.12 85 89.74 سم  طول الرجل  6

 0.941 3.69 85 88.47 سم  طول الجذع  7

 0.537 7.53 82 86.04 سم  محيط الصدر  8

 0.631 9.58 70 76.05 سم  ن محيط البط 9

 0.429 7.37 88 91.16 سم  محيط الوركين 10

 0.460 3.25 23.5 24.99 سم  محيط العضد  11

 0.506 6.02 48 51.05 سم  محيط الفخذ  12

 0.270 4.07 33 34.10 سم  محيط الساق  13

 0.056 2.12 40 40.12 ملم عرض الكتفين  14

 0.557 2.28 25 26.27 ملم عرض الصدر  15

 0.115- 1.86 30 29.79 ملم عرض الوركين 16

 0.551 0.34 6.5 6.69 ملم عرض المرفق 17

 0.076 0.69 8.8 8.85 ملم عرض الركبة  

 0.802 3.94 16 19.16 ملم سمك الثنية الجلدية عند اللوح 

سمك الثنية الجلدية للعضلة  
 لثالثيةا

 0.740 5.95 11 15.40 ملم

 0.968 6.35 10 16.15 ملم الحرقفية  سمك الثنية الجلدية 
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 0.975 5.50 21 26.36 ملم سمك الثنية الجلدية لمنطقة الساق 
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 صفوفة االرتباطات البينية بين المتغيراتم ( 2الجدول ) 

 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغيرات 
1 1.00 0.54 0.51 0.38 0.53 0.48 0.66 0.81 0.86 0.90 0.87 0.90 0.78 0.76 0.81 0.81 0.16 0.71 0.30 0.58 0.54 0.66 

2  1.00 0.79 0.79 0.64 0.88 0.85 0.41 0.26 0.47 0.37 0.40 0.46 0.32 0.30 0.57 0.43 0.48 0.18 0.24 0.09 0.24 

3   1.00 0.72 0.57 0.71 0.68 0.46 0.35 0.53 0.37 0.37 0.56 0.21 0.33 0.62 0.24 0.41 0.10 0.22 0.13 0.01 

4    1.00 0.63 0.62 0.65 0.42 0.25 0.42 0.27 0.31 0.56 0.13 0.28 0.47 0.42 0.50 -
0.07 

0.03 -
0.05 

0.15 

5     1.00 0.52 0.68 0.30 0.33 0.46 0.29 0.38 0.42 0.22 0.54 0.50 0.38 0.44 -
0.07 

0.14 -
0.05 

0.29 

6      1.00 0.66 0.33 0.22 0.47 0.36 0.36 0.34 0.28 0.23 0.52 0.35 0.36 0.40 0.29 0.12 0.18 

7       1.00 0.49 0.44 0.54 0.46 0.54 0.56 0.46 0.53 0.66 0.30 0.57 0.07 0.25 0.18 0.47 

8        1.00 0.87 0.91 0.92 0.90 0.83 0.73 0.73 0.78 0.31 0.78 0.33 0.57 0.59 0.63 

9         1.00 0.93 0.94 0.94 0.80 0.71 0.77 0.79 0.16 0.75 0.33 0.56 0.61 0.62 

10          1.00 0.94 0.95 0.86 0.69 0.79 0.89 0.24 0.76 0.31 0.58 0.57 0.59 

11           1.00 0.96 0.82 0.79 0.73 0.76 0.24 0.75 0.45 0.63 0.67 0.68 

12            1.00 0.86 0.75 0.76 0.78 0.24 0.78 0.32 0.58 0.60 0.68 

13             1.00 0.60 0.70 0.70 0.16 0.68 0.03 0.37 0.43 0.46 

14              1.00 0.67 0.53 0.08 0.50 0.39 0.51 0.49 0.66 

15               1.00 0.76 0.13 0.60 0.06 0.35 0.37 0.61 

16                1.00 0.23 0.70 0.18 0.43 0.43 0.51 

17                 1.00 0.21 0.23 0.20 0.06 0.34 

18                  1.00 0.18 0.36 0.40 0.62 

19                   1.00 0.58 0.50 0.34 

20                    1.00 0.89 0.46 

21                     1.00 0.50 
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22                      1.00 

 
 أهملت ألمرتبه ألعشريه للسهولة             0.05≥معنوي عند مستوى  (0.19)       0.01≥ عنوي عند مستوى م (0.16)            
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 (3الجدول)

 والتباين المتجمع للعوامل  الجذور الكامنة ونسب التباين

 التباين المتجمع  نسبة التباين ر الكامنة قيم الجذو  العوامل

1 12.006 54.575 54.575 

2 3.399 15.451 70.026 

3 1.727 7.85 77.875 

4 1.05 4.774 82.649 

5 0.809 3.678 86.327 

6 0.63 2.861 89.188 

7 0.526 2.391 91.579 

8 0.44 2 93.579 

9 0.331 1.505 95.084 

10 0.231 1.049 96.133 

11 0.211 0.958 97.091 

12 0.181 0.821 97.912 

13 0.114 0.52 98.432 

14 0.108 0.49 98.922 

15 0.079 0.361 99.282 

16 0.068 0.308 99.591 

17 0.036 0.164 99.755 

18 0.035 0.157 99.912 

19 0.009 0.043 99.955 

20 0.006 0.025 99.98 

21 0.004 0.017 99.997 
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22 0.001 0.003 100 

 مصفوفة العوامل قبل التدوير  (4)الجدول  

رمز  
 المتغير 

 الشيوع العوامل المتغيرات
 الرابع الثالث  الثاني األول 

 0.892 0.063- 0.075- 0.077- 0.936 وزن الجسم 1

 0.933 0.037- 0.263 0.683 0.629 طول الجسم  2

 0.877 0.383- 0.105 0.601 0.598 طول الذراع مع الكف  3

 0.785 0.01 0.038- 0.712 0.526 الكفطول  4

 0.698 0.222 0.141- 0.57 0.551 مدى الكف 5

 0.857 0.144- 0.45 0.566 0.56 طول الرجل  6

 0.761 0.052 0.001 0.494 0.717 طول الجذع  7

 0.871 0.002 0.071- 0.194- 0.91 محيط الصدر  8

 0.917 0.04- 0.167- 0.323- 0.885 محيط البطن  9

 0.943 0.096- 0.092- 0.115- 0.955 محيط الوركين 10

 0.950 0.012- 0.001 0.313- 0.923 محيط العضد  11

 0.945 0.015 0.113- 0.24- 0.935 محيط الفخذ  12

 0.837 0.155- 0.308- 0.017 0.847 محيط الساق  13

 0.660 0.047 0.005- 0.316- 0.747 عرض الكتفين  14

 0.797 0.102 0.38- 0.114- 0.793 عرض الصدر  15

 0.802 0.119- 0.123- 0.094 0.874 عرض الوركين 16

 0.759 0.661 0.349 0.302 0.33 عرض المرفق 17

 0.687 0.089 0.171- 0.011 0.806 عرض الركبة  18

 0.797 0.012 0.76 0.31- 0.351 سمك الثنية الجلدية عند اللوح 19

 0.795 0.124- 0.504 0.396- 0.607 ثالثيةسمك الثنية الجلدية للعضلة ال 20

 0.796 0.181- 0.354 0.549- 0.58 سمك الثنية الجلدية الحرقفية  21

 0.826 0.52 0.013 0.3- 0.682 سمك الثنية الجلدية لمنطقة الساق 

 15.182 1.050 1.726 3.398 12.007 الجذر الكامن 
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 0.690 0.048 0.078 0.154 0.546 المفسر العامليالتباين 

 

 التدوير المتعامد 
ــى  ــاء ا للوصـــول الـ ــامليلبنـ ــد  العـ ــدوير المتعامـ ــة التـ ــأ الباحـــث إلـــى عمليـ ــيط لجـ ــذي البسـ الـ

للحـــل  varimaxطريقـــة الفـــارمكس  واســـتخدمت ،(.261، 1980يفتـــرض اســـتقاللية العوامـــل)فرج،
 .(%69)المستخلص في العوامل  العامليوقد  بلغ حجم التباين  ،-(5الجدول ) - األولي

 : " بمعايير البناء البسيطاأسترشاد  أآلتيهأهميتها فقد تم وضع الشروط  وإبرازولقبول العوامل 

 .تشبع ثالث قياسات على األقل شرطا" لقبول العامل اعتماد  -

 .عامل واحد  ىإال عل"كبيرا"  يتشبع القياس تشبعا ال -

وذلـــك بـــالنظر  ،(1980،151)فـــرج، "لمعادلـــة )بـــرت وبـــانكس( قـــيم التشـــبعات وفقـــا اعتمـــاد  -
للتشـبعات علـى العوامــل كمـا فـي الجــدول  العشــوائيةالمسـتخدم ووقــد حـددت القـيم  ألعينـهلحجـم 
(7.) 
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 التدوير بعد مصفوفة العوامل  (5الجدول )

رمز  
 المتغير 

 الشيوع العوامل المتغيرات
 الرابع الثالث  الثاني األول 

 0.892 0.044 0.224 0.36 0.843 وزن الجسم 1

 0.934 0.177 0.123 0.925 0.179 طول الجسم  2

 0.876 0.203- 0.079 0.877 0.243 طول الذراع مع الكف  3

 0.785 0.145 0.182- 0.829 0.209 طول الكف 4

 0.699 0.315 0.248- 0.658 0.325 مدى الكف 5

 0.857 0.093 0.333 0.855 0.083 طول الرجل  6

 0.761 0.198 0.02- 0.733 0.429 طول الجذع  7

 0.870 0.092 0.254 0.237 0.861 محيط الصدر  8

 0.918 0.014 0.225 0.106 0.925 محيط البطن  9

 0.944 0.007 0.235 0.34 0.879 محيط الوركين 10

 0.949 0.083 0.37 0.161 0.883 محيط العضد  11

 0.946 0.094 0.241 0.199 0.916 محيط الفخذ  12

 0.838 0.099- 0.02- 0.368 0.832 محيط الساق  13

 0.661 0.115 0.309 0.066 0.74 عرض الكتفين  14

 0.797 0.113 0.092- 0.166 0.865 عرض الصدر  15

 0.801 0.012- 0.108 0.476 0.75 عرض الوركين 16

 0.759 0.787 0.138 0.345 0.034 عرض المرفق 17

 0.687 0.16 0.043 0.324 0.745 عرض الركبة  18

 0.797 0.195 0.865 0.056 0.086 سمك الثنية الجلدية عند اللوح 19

سمك الثنية الجلدية للعضلة  20
 الثالثية

0.436 0.074 0.773 0.035 0.794 

 0.797 0.072- 0.71 0.086- 0.529 سمك الثنية الجلدية الحرقفية  21

سمك الثنية الجلدية لمنطقة  22
 الساق 

0.678 -0.042 0.211 0.566 0.826 

 15.187 1.313 2.674 5.027 9.174 الجذر الكامن 
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 0.690 0.060 0.122 0.229 0.417 المفسر العامليالتباين 

   0.50±حذف التشبعات التي تقل عن  للتدوير المتعامد بعد النهائيةالنتائج ( 6الجدول )

 مصفوفة العوامل قبل التدوير 

رمز  
 المتغير 

 العوامل المتغيرات
 الرابع الثالث  الثاني األول 

       0.843 وزن الجسم 1

     0.925   طول الجسم  2

     0.877   طول الذراع مع الكف  3

     0.829   طول الكف 4

     0.658   مدى الكف 5

     0.855   طول الرجل  6

     0.733   طول الجذع  7

       0.861 محيط الصدر  8

       0.925 محيط البطن  9

       0.879 ط الوركينمحي 10

       0.883 محيط العضد  11

       0.916 محيط الفخذ  12

       0.832 محيط الساق  13

       0.74 عرض الكتفين  14

       0.865 عرض الصدر  15

       0.75 عرض الوركين 16

 0.787       عرض المرفق 17

       0.745 عرض الركبة  18

   0.865     دية عند اللوحسمك الثنية الجل 19

سمك الثنية الجلدية للعضلة  20
 الثالثية

    0.773   

   0.71   0.529 سمك الثنية الجلدية الحرقفية  21
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سمك الثنية الجلدية لمنطقة  22
 الساق 

0.678     0.566 

 

 (  7جدول )

برت و بانكس عند   داللة الخطأ المعياري للتشبعات على العوامل ألمستخلصه باستخدام معادلة
 ( 0.01مستوى دالله )

 
 الرابع  الثالث  الثاني  األول ترتيب العوامل

 0.176 0.167 0.163 0.16 الخطأ المعياري للتشبعات لكل عامل

 

وبناًء علـى ذلـك نالحـظ ان قيمـة التشـبع التـي اختارهـا الباحـث تفـوق قـيم الخطـأ المعيـاري 
ء البسـيط تـم قبـول ثالثـة عوامـل فقـط مـن العوامـل األربعـة وفق  المعادلـة ،واسترشـادًا بمعـايير البنـا

 ألمستخلصه، وفيما يأتي تفسير لهذه العوامل:

 : تفسير العامل األول
( 13)بلـغ عـددها  األولبالعامـل  الجسـميةالذي يمثل تشبعات القياسـات   (8من الجدول )

وهــذا العامــل  " (،محيطـات وأعــراض هــذا العامــل هــو ) إنويبـدو  ،(%59)تمثــل مــا نســبته  ات قياسـ
( ســنة، 18-15( فــي دراســته لرعمــار )2000يشــابه العامــل األول الــذي توصــل اليــه )عــالوي 

ــالوي،  ــه، ) عـ ــم وأعراضـ ــات الجسـ ــو محيطـ ــل نمـ ــماه عامـ ــل 86، 2000وأسـ ــبه العامـ ــذلك يشـ (، كـ
( في دراسته لالعبي كرة اليد لرنديـة المشـاركة فـي الـدوري 2002الثاني الذي حصل علية)دزهيي

( في عامله 2003(، وهذا يتطابق مع ما حصل عليه )البرفكاني48،  2002لممتاز، ) دزه يي،  ا
( ســنة، إذ تشــبع فضــال عــن قيــاس المحيطــات واألعــراض 15-12الثــاني فــي دراســته لرعمــار )

 (.93، 2003قياس الوزن ) البرفكاني، و 
ــذه الدراســـات وهـــذه الدراســـة هـــو  التشـــابهوالمالحـــظ  مثلـــت المحيطـــات إذ  الترتيـــب،بـــين هـ
، بـدليل تشـبع وزن الجسـم علـى هـذا العامـل وهذه القياسـات هـي قياسـات وزنيـة،،  التشبعات العليا  

قــد حصــل علـى أعلــى تشـبع علــى هــذا العامـل لــذلك يرشـح ضــمن مؤشــرات  محــيط الـبطنبمـا إن و 
 .سنة 18-16 بأعمارللطالب  الجسميةالقياسات 

 :تفسير العامل الثاني
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( 6بالعامــل األول بلــغ عــددها ) الجســميةي يمثــل تشــبعات القياســات ( الــذ 8مــن الجــدول )
ومن المالحظ ان (، اطوال الجسم(، ويبدو إن هذا العامل هو )%27.27قياسات تمثل ما نسبته )

يتضـمن  ألنـهطول الجسـم قـد حقـق اعلـى تشـبع علـى هـذا العامـل، إذ يعـد مـن القياسـات المركبـة، 
والرقبــة والــرأس، وهــذا ينظــر لــه علــى انــه يشــمل أطــوال  أطــوال كــل مــن الطــرف الســفلي والجــذع
(ويعــد طـول الجســم مؤشــرًا جيــدًا للحجــم العــام 73، 1997بعـ  أجــزاء الجســم االخــرى) رضــوان، 

ــابة  ــن االصـ ــة للكشـــف  عـ ــيلة هامـ ــتخدم كوسـ ــام، ويسـ ــوال العظـ ــم وألطـ ــاألمراض للجسـ ــيما  بـ ، والسـ
هامة لتفسير الوزن والتنبـؤ بـه  ) رضـوان، امراض سوء التغذية عند االطفال كما يستخدم كوسيله 

تشبع قياسات االطوال يعود الى ان تناسق طول االطراف مع بعضها الـبع  ان  ( ،76،  1997
 الذي له اهمية بالغة في اكتساب التوافقات العصبية العضلية عند ممارسة األنشطة الرياضية.

( فـي دراسـتهما 1999وفاضـل وهذا العامل يشابه العامل األول الذي توصـل اليـه )حيـدر 
، 1999الجســم )حيــدر وفاضــل ،  ألطــرافالعامــل الطــولي   وأســمياه( ســنوات،  9-6لرعمــار )

(، والـــذي اطلـــق عليـــة تســـمية 1982(،كمـــا يشـــابه العامـــل االول فـــي دراســـة )عبـــد المـــنعم 2-19
 (. 342، 1992العامل الطولي ) مجيد وسلمان، 

أعلــى تشــبع لهــذا العامــل لــذا يرشــح هــذا المتغيــر ونظــرًا لحصــول قيــاس طــول الــذراع علــى 
 ضمن المؤشرات الجسمية .   

 

  :تفسير العامل الثالث
( 6بالعامــل األول بلــغ عــددها ) الجســمية( الــذي يمثــل تشــبعات القياســات 8مــن الجــدول )
        (،الثنايا الدهنية(، ويبدو إن هذا العامل هو )%59قياسات تمثل ما نسبته )

عليهـا مـن قبـل المختصـين  االعتمـاد التي يجـب  المهمةقياسات من المؤشرات وتعد هذه ال
ت ابمجموعه من القياس والتغذية الصحةيوصي المختصون في مجاالت  إذ في المجال الرياضي "

 .(185، 1997 ،رضوان)" الجلديةتمثل الحد األدنى للقياسات ومن ضمنها سمك الثنايا 
فــي األنســجة الدهنيــة فــي الجســم حــول بعــ  أجهــزة ان الــدهون المخزونــة تتــراكم وتخــزن 

الجســم وتحــت الجلــد ، وجــديرا بالـــذكر إن نصــف تلــك الــدهون المخزونـــة فــي الجســم توجــد تحـــت 
الجلـــد، وهـــي تعطـــي مؤشـــرًا عـــن نســـبة وجودهـــا فـــي الجســـم، وتتجمـــع فـــي منـــاطق أشـــهرها خلـــف 

ــم الحرقفـــي،  ــت اللـــوح، والـــبطن ، وفـــوق العظـ ــد، وجانـــب الصـــدر، وتحـ ومنتصـــف الفخـــذ ، العضـ
 (.329، 1997وسمانة الساق) عبد الفتاح وحسانين، 
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( في دراسته التي أجريت 2002وظهر هذا العامل في العديد من الدراسات ، ) الجنابي  
) الجنابي،  الجلدية على العبي أندية النخبة العراقي وأطلق عليه اسم عامل سمك الثنايا تحت 

دراسته التي أجريت على العبي أندية الدوري العراقي ( في 2004(  ،  ) الطائي  23، 2003
( في  2000(. )عالوي 67، 2004الممتاز وأطلق عليه اسم عامل الثنايا الجلدية ) الطائي، 

 ( سنة ، وأسماه عامل نمو دهن الجسم . 18-15دراسته لرعمار ) 
مــل لــذا علــى أعلــى تشــبع لهــذا العا خلــف لــوح الكتــفونظــرًا لحصــول ســمك الثنيــة الدهنيــة 

 يرشح هذا المتغير ضمن المؤشرات الجسمية .   

 

 : تفسير العامل الرابع
 بلـغ عـددها قيـاس بالعامـل الرابـع  الجسـمية( الذي يمثل تشبعات القياسـات  8من الجدول )

عامــل احــادي خــاص بالثنيــة الدهنيــة فــي  (، ويبــدو إن هــذا العامــل هــو%4مثــل مــا نســبته )ي واحــد 
عامـل لـم يتشـبع عليـه الحـد األدنـى مـن المتغيـرات المطلوبـة لـذلك سـيتم ولكون هـذا ال  ة الساققمنط

 .اهمال هذا العامل

 :االستنتاجات
لطـــالب المـــدارس اإلعداديـــة  الجســـمية( متغيـــرا" تمثـــل القياســـات 22) لــــ ألعـــامليالتحليـــل  -

ء الشــــروط و منهــــا فــــي ضــــ ثالثــــة قبلــــت  ،عوامــــل اربعــــةأظهــــر  ( ســــنة18-16) بأعمــــار
 .العامل لقبول  ألموضوعه

 :أآلتيه األسماء بإطالقالتي تم قبولها تسمح و  التحليلمن خالل  ظهرت العوامل التي  -

 .عامل المحيطات واألعراض  -

 .اطوال الجسمعامل  -

    .الجلديةعامل سمك الثنايا  -

تمثــل مؤشــرات  المقبولــةتــم أســتخالص مجموعــة مــن القياســات فــي ضــوء العوامــل  -
 الجلديـــة الثنيــةوســـمك  ،الجســموطــول  ،محــيط الـــبطنوهـــي ) الجســميةالقياســات 
 (للوح الكتف

 :التوصيات
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للطــالب بهــذه المرحلــة الســنية عنــد مالحظــة  المستخلصــةالعوامــل  االعتبــاراألخـــذ بنظــر  -
 النمو

إجراء دراسات مماثلة على عينات تتناول اإلناث بنفس األعمار المدرسية واألعمار    -
 األخرى .   

بنتـائج هـذا البحـث والعمـل  نينـوى اط الرياضـي والكشـفي فـي محافظـة تزويد مديريـة النشـ   -
 على وفق نتائجه في مدارس المحافظة.

 المصادر 

 (:االختبــارات والقيـاس والتقـويم فــي ألتربيـه الرياضــية،1999) د إبـراييم، مـروان عبــد المجيـ -
 عمان. دار الفكر،

 توى األداء المهـاري بمسـ الجسـمية(:عالقـة بعـ  القياسـات 1990أسي، اوديد عوديشـو ) -
جامعـة  لرياضـية،ا لتربيـةاعلى أجهـزة جمبـاز الرجـال، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـوره كليـة 

 الموصل.

البـدني والمؤشـرات )  اللياقـة(: بناء وتقنـين بطاريـة 2003البرفكاني، سعيد علي عبد هللا)  -
( سـنة 15-12وظيفية( والبيولوجي كأساس لالنتقاء الرياضـي للطـالب بأعمـار )  -الجسم

في مدينة دهـوك، اطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة، كليـة التربيـة الرياضـية ، جامعـة صـالح 
 الدين.

(:البنـاء الجسـمي لالعبـي دوري ألنخبـه العراقـي 2002الجنابي، عبد المنعم أحمـد جاسـم ) -
كليـــة  بكـــرة القـــدم بوصـــفه أحـــد أســـس االنتقـــاء الرياضـــي، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــوره،

 جامعة الموصل. ،ضيةالرياالتربية 

ــانين، - ــبحي ) حســـــــــ ــد صـــــــــ ــي 1996محمـــــــــ ــويم فـــــــــ ــاس والتقـــــــــ ــة (: القيـــــــــ ــة البدنيـــــــــ التربيـــــــــ
 .القاهرة ،دار الفكر العربي،3،ط2والرياضية،ج

،دار 3(:القيـاس فــي المجـال الرياضــي،ط1996فهمــي ) وألبيــك علـيأحمــد محمـد  خـاطر، -
 .القاهرة المعارف بمصر،
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ياسـات الجسـمية المميـزة ومسـتويات الشـكل (:تحديـد الق2002مظفـر أنـور أمـين )  دزه يي، -
كليــة ألتربيــه  الجــانبي لالعبــي المنطقــة الشــمالية بكــرة اليــد، رســالة ماجســتير غيــر منشــوره،

 جامعة صالح الدين.  الرياضية

(:المرجع في القياسات ألجسـميه، دار الفكـر العربـي 1997محمد نصر الدين )  رضوان،  -
 .القاهرة

،دار الفكـر 3علم النفس اإلحصائي وقياس العقـل البشـري،ط  (:1979السيد، فؤاد البهي ) -
 .القاهرة العربي،

(: عوامل النمو الظاهري بداللة القياسـات الجسـمية والـنمط 2000عالوي ، ثيالم يونس ) -
( ســــنة فــــي مدينــــة الموصــــل ، اطروحــــة 18-12الجســــمي للــــذكور باالعمــــار المدرســــية )
 ية ، جامعة الموصل.دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياض

( فســيولوجيا ومرفولوجيــا 1997عبــد الفتــاح، أبــو العــال احمــد وحســانين، محمــد صــبحي:)  -
 الرياضي وطرق القياس للتقويم، دار الفكر العربي، القاهرة.

، عــالم 5(: علــم نفــس النمــو )الطفولــة والمراهقــة(، ط1995زهــران ، حامــد عبــد الســالم ) -
 الكتب ، القاهرة.

 ، دار المعارف ، القاهرة.9(: علم النفس الرياضي ، ط1994)حسن عالوي ، محمد  -

 في العلوم السلوكية، دار الفكر العربي، القاهرة. العاملي(:التحليل 1980صفوت ) فرج، -

(: طــرق تصــميم بطاريــات االختبـــار 1992مجيــد ، ريســان خــريبط وســلمان ،ثـــائر داؤد ) -
 ة ، جامعة البصرة.والقياس في التربية الرياضية ، مطبعة دار الحكم

ــليمان داؤد) - ــارق سـ ــاد طـ ــائي، زيـ ــاملي للقياســـات الجســـم 2004الطـ ــاء العـ وظيفيـــة  –( البنـ
ومدى مساهمته في كفـاءة االداء بكـرة السـلة، اطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة، كليـة التربيـة 

 الرياضية ، جامعة الموصل.

  -  Whiting H. (1975): Concepts in skill learning. Lepus books, London.  
    

 


