
 

918 

 

قويم القياسات الجسمية لطالبات المدارس  تدراسة مستعرضة  ل

 المتوسطة  في مدينة تكريت  

 
 لجنابي عبد المنعم أحمد جاسم ا عمر سمير ذنون 

كلية التربية البدنية وعلوم   –جامعة الموصل  

 الرياضة

كلية التربية البدنية وعلوم   –جامعة تكريت 

 الرياضة

 احمد محمد الشمري  إيالف

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  – بغدادجامعة  

 ( 2022/ 24/4نشر  قبل لل  2/2022/ 26م للنشر )قد
 

 ملخص البحث 
 يهدف البحث الى:

الي عععاشطيلبكل عععكليالاعععلاطةيالا و عععبطيييوضعععدياعععلشكليالجعععي ياليعععك   يل  شك عععكلي -

 .ف يالش طي يطشلييطالا و بي(الثكلثيويالثك  ،يالو ا)الثالثييطلطا شالل اطاح ي

الي عععاشطيلبكل عععكليالاعععلاطةيالا و عععبطييميجععع يطيالجعععي ياليعععك   يل  شك عععكلياش صععع -

 .ف يالش طي يطشلييالا و بي(الثكلثيو  يالثك،يالو )اطلطا شاليل صفوف

يل صععفوفالاععلاطةيالا و ععبطيكل ععكليبلال عععطفيى ععقيال شك ععكليالي ععاشطيالااشعع  ي -

ي.ف يالش طي يطشلييالا و بي(الثكلثيويالثك  ،يالو )ايطلطا شال

و يو عععليىش عععطيال حعععثياععع ييشط،بطش عععطيالا عععحكلالاععع اليالوصعععف ي ال عععكحثو ييخلما ععع 

العععععطا يي–(يبكل ععععطياعععع يبكل ععععكليالاععععلاطةيالا و ععععبطيفعععع يالش ععععطي يطشععععلي342)

ذلعع يثععمي عععليي، شععط كلبطش ععطيالعجععوااشطيالب ياخ شطلي(الثكلععثيويالثععك  ،يالو )اول صععفوف

 :ه (يقشك كيي اشكي20)يىا شطيالحصو يى قيال شك كليا يخال 

 (.1)يو  يالي مي -

 (يقشك كليه :6 ضا لي)ياألبوا ي -

بععو ياليععذ ياععديالععطاة،يبععو يالبععطفيال ععف  ،يبععو يالععذطا يالبععو يالي عع يل ي ععم،ي)

 بو يال لم(ويادياليف،يبو ياليف

 (يقشك كليه :6الاحشبكل:ي ضا لي) -

واحععشبييضععليبيالعاحععشلفخععذ،يااحععشبيالععوطيش ،ياحععشبيالعع ب ،ياحععشبيلط،يالصععاحععشبي)

  ك (اك طيال 

ي :ه(يقشك كلي3األىطاض:ي ضا لي)ي -

 لوطيش (.ىطضياويلصلطاىطضيلي فش ،يىطضيا)

ي(يقشك كليه :4 ا يالث كشكيالي لشطي ضا لي) -
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) ععا يالث كشععكيالي لشععطيخ ععفيالعضععل،ي ععا يالث كشععكيالي لشععطيى ععليال  ععو يالحطقفعع ،ي

ي. ف( ا يالث كشكيالي لشطي حليلوحياليويا يالث كشكيالي لشطيى لي اك طيال ك  

يه عععمي  عععك ياعععلشكليالجعععي ياليعععك   يو صعععاشميجععع يطيالجعععي ياليعععك   يلاعععذيحشعععثي

يك  ح عععا ععع خلاكي)الو عععبياليل  كااعععكى اكليى عععقياال عععةيالع اشعععطيواال،ال شك عععكلي

 .شكليال  خطاجيهذهيالالييإحصكاشطاال حطافيالاعشكطي(يياؤجطاليو

ي:كاهااالقياياوىطيا ياال    كيكلييال كحثو يو وص يي

الي عععاشطيلبكل عععكليالاعععلاطةييليعععك   يل  شك عععكليلشكليالجعععي ياال وصععع يالعععقياععع -

ي(الثكلعععثيويالثعععك  ،يالو )اليععع يصعععفيلطا ععع ييالا و عععبطييفععع يالش عععطي يطشعععلي

 الا و ب.

يالي ععاشطيلبكل ععكليالاععلاطةيال وصعع يالععقيط ععميجعع يطيالجععي ياليععك   يل  شك ععكلي -

ي(الثكلعععثيويالثعععك  ،يالو )اليععع يصعععفيلطا ععع ييالا و عععبطييفععع يالش عععطي يطشعععلي

 .و بالا 

ىعع ييلطا عع ياظاععطليىععللياعع يال شك ععكليالي ععاشطي اشعع ايشخ  ععفيفعع ييعع يصععف -

 االخط.

ي
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Identifying the distinctive anthropometric measurements of middle  -

school students for middle school grades (first, second and third) in 

escriptive approach using archers used the dthe city of Tikrit. The rese

the survey method, and the research sample consisted of (342) middle 

Iraq and for grades (first, second  -school students in the city of Tikrit 

e and third) that were chosen by the stratified random method, then th

:ning data through (20) physical measurements sheprocess of obtai 

.Body weight (1) 

:The lengths included (6) measurements 

(Total body length, torso length with head, lower limb length, arm 

)length with palm, palm length and foot length 

:tsded (6) measuremenOceans: It inclu - 

(Chest circumference, abdomen circumference, hip circumference, 

)thigh circumference, humerus circumference and calf circumference 

:Symptoms: included (3) measurements 

of (The width of the shoulders, the width of the chest and the width 

hickness of the leather folds included (4) the hips).The t

:measurements 

(The thickness of the skinfolds behind the humerus, the thickness of 

the skinfolds at the iliac process, the thickness of the skinfolds at the 

the shoulder  he skinfolds undercalf of the leg and the thickness of t

.board) 

 التعريف بالبحث:-1
 المقدمة وأهمية البحث: 1-1

ا،تاسماترويح ببببب تناا ببببب  ا انبببببسارياضببببب  ااسألنشببببب  دورًسابببببباريًسااببببب ا  ارلببببب اتلعبببببياسات البببببا اسا  ببببب   ا
اهبببببن شبببببلنماساع ببببب اللببببب اسملببببب  اد اسا  ببببب  ا بببببنااناا ببببب بببببابببببنسا بببببالاااس بببببًاالل نبببببااسا   ببببب  اللببببب ا ببببب ا

اش  .سمنااهن سات الا اوت ظ  هاابااشك اسا ل ماخد  ا
وتعبببببدا رللببببب اسادرسلببببب اسا   لببببب  ااببببب اساعبببببرسقا لبببببداسا رسلببببب اسادرسلببببب  اسا ببببب اتع بببببيا رللببببب اسادرسلببببب ا

،امول)سوي ثلهببببببااوبببببب  ا بببببب   اهبببببب ا،ا(الببببببن 15-14-13)ا ادرسلببببببل بببببباراسساسذاتكبببببب لاا،سمب دسئ بببببب 
سنع اابببببمااببببب ا رللببببب اسان ببببب اسا  ببببب  اسذسا تحبببببد ات  بببببرس البببببريع او  يببببب اا،سا   لببببب ا(ساثااببببب وااساثبببببان 

اببببب اسان ببببب انهبببببرًساا بببببرل هاا ) بببببب ال بببببياا ببببباروابببببنساشببببباالاو ببببب هاابامن ا،سا رللببببب اساع ريببببب ا هبببببناببببب ا
سا   ببببببرس اااهببببببن تبببببب ا راولببببببائ ا  ببببببا اوت بببببب يما(اببببببناما ببببببالا ببببببناسا ببببببرور ا1990،244ا،وسا ببببببادق

وخا ببببببب اال اا بببببببا ااببببببب اسات البببببببا اسا  ببببببب   ااوهنبببببببااة بببببببريادوراسا  ببببببب يما ك بببببببً ااع ل ببببببب اسات بببببببا ا ا
اهنا.االاسا نسسمنا انهرسااخ     ان ا
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 بببببنال ل بببببا اسات بببببا اسا خ ل ببببب اتع  بببببرا بببببدخ  اباان ببببب  اا  انبببببا اسا ببببب اةببببب ماساح ببببب لالل هبببببااو لاسا
(،اونهببببببرًساا خ  اببببببا اابببببب اسات الببببببا اسا  بببببب   ا24،ا1994ال  اورضبببببب سل،ااببببببنهماسا  بببببب يما ا) لبببببب 

اهبببببناهبببببنسااودةنا  ك ببببب اسان ببببب اسا   بببببارل سا   لببببب اا(ساثااببببب وااساثبببببان ،امول)ست عبببببااال ببببب   اسادرسلببببب  ا
 ذجاساشببببببك اسا ببببببان  ا بببببباببببببنسااببببببالا ه  بببببب ابحثنببببببااتك ببببببناابببببب اتحدةببببببدا نا،اببببببا اببببببرمانبببببب الا ببببببناسمخ  

  كنا بببببببنال ل ببببببب اسا  ببببببب يماب بببببببريااو اا ببببببباا اسا  ارنببببببب اسا  بببببببري اانبببببببا،و دياتبببببببماالت البببببببا اسا  ببببببب   
ي كببببناسملبببب  اد اولبببب ل ات  ي  بببب اا  ببببااةبببب ارا،سا ع  ببببد اللبببب اسلببببسالل  بببب ا) ببببديا اساشببببك اسا ببببان  (

ا اا بببببببا اا  ارلببببببب اسمنشببببببب  اسارياضببببببب  اسا ناا ببببببب  اسواسا را ه ببببببب ادسخببببببب ااااببببببب ات ء بببببببماهببببببب م اس نهببببببب
اسا درل اوخارءها.

 مشكلة البحث: 1-2
ملببببباسا ببببالث لالببببدماوءبببب دا بببباا،اوسا رسءببببعاساعل  بببب اسا خ  بببب اخبببب لاتحل بببب ا ح بببب  اسا  ببببادرا ببببن

 اسا   لببببب  ااببببب ا دةنببببب ايشببببب راو  ضببببب ناساببببب ال كان ببببب ات  ببببب ماسات البببببا اسا  ببببب   اسا اا بببببا ااسادرسلببببب
يحبببباولاسا ببببالث لاابببب اهببببن اسادرسلبببب اسابببب اسلبببب حدس ااببببنساا،و اا بببباا ا ببببع   اسا  ارنبببب اب ببببنهنا،تكريببببتا
ااهبببب م لببببهااةبببب ماساحكببببماللبببب ا  بببب  يا اسات الببببا ات  ي  بببب اللبببب ا لاالدس  ااتبببب ارانا لاي كبببباولبببب ل ا

 ببببببببدر اسا ر  ببببببببب اامة ءببببببببباسا  شببببببببرووان ببببببببًاا لاهبببببببببن اسا  بببببببب  يا اي كبببببببببنا لاتع  نببببببببااا،سا اا ببببببببا اسومًا
سارياضبببببب  البببببب لا ببببببد ا  ئ بببببب اسمنشبببببب  اسارياضبببببب  ااكبببببب ا بببببب ادرسلبببببب ات عببببببًااا خ  اببببببا اب نهببببببا،ا

اهببببن سا   بببب اسابببب ان ببببائ اتخببببدما،ا ببببناخبببب لاللهبببباا ببببالسا الثايل بببب حبببب اا سو ببببناهنبببباات ببببريا شببببكل ا
ا.سا ئ اساع ري اسا ه  

ا

ا هدس اسا ح : 1-3
اسا بببببب   اكبببببب البببببب  ا اسا ببببببدسر اسا   اسا  بببببب   اا اا ببببببااوضببببببعا ببببببديا اساشببببببك اسا ببببببان  االت الببببببا  -

 .ا ا دةن اتكريت(اساثاا وااساثان ،األولسا) درسل سا
ا   بببببب سااكبببببب ا  بببببب   اا اا بببببا اسا ببببببدسر اسا   لببببب  ااساات ببببب  ماشبببببب ك اساشبببببك اسا ببببببان  االت البببببا  -

 .ا ا دةن اتكريتسا   ل ا(ساثاا وااساثان ،األولس) درسل سا
اسا بببببببببب   اكبببببببببب ا اسا   لبببببببببب  اسا ببببببببببدسرااا اا ببببببببببا سا عببببببببببر اللبببببببببب اسات الببببببببببا اسا  بببببببببب   اسا   ببببببببببا ا -

ا.ا ا دةن اتكريتاسا   ل ا(ساثاا وااساثان ،األولس) درسل سا

ا  ام اسا ح :ا1-4
 .2020-2019العاماسادرسل ا،طاا ا اسا رلل اسا   ل  اا ا دةن اتكريت ي:المجال البشر  -
 .30/2/2020وا اي اا1/10/2019 ناال د ا: المجال الزماني -
اببببب اسا بببببدسر اسا   لببببب  ااببببب اسا دن ببببب اوللببببب ماسارياضببببب اسا ر  ببببب اارلبببببا د غبببببر ااالمجاااااال المكااااااني: -

 . دةن اتكريت
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اتحدةداسا   لحا :ا5 -1
ءبببببان  ناة ضببببباا بببببد اسنحرسابببببا اسات البببببا االاببببب ب بببببان اة  بببببماا نحنببببب :شااااابكة الشاااااكل الجاااااانبي

                                           سا عبببببببببببببببادم اسا   اريببببببببببببببب خببببببببببببببب لانا، ببببببببببببببباسألابببببببببببببببرسد    لببببببببببببببب ا بببببببببببببببناا   اال بببببببببببببببردا وا بببببببببببببببسا 
 .(52، 2004، زكي)

ا

 إجراءات البحث -2
 منهج البحث: 2-1

ا ئ  ماط  ع اسا ح .سا نه اسا    اباأللل باسا  ح اا سا الث لاسل خدما
 مجتمع البحث وعينته: 2-2

-2017ء ه ري اساعرسقاالعاماسادرسل ا)اا–ا ا دةن اتكريتاااا**لددا    عاسا ح اب اا ا اسا رلل اسا   ل  
تماااا،ال  ساثان  اوساثااث ،ااال    اسألوا اا،(ا دسر 10  يل الل ا)،(اطاا  3428وسا ااغالددهن)ا،اام(2018

و ناماتك نتاا)  ادرسل (اا(ا نا  اط   اا%10لذاتماسخ  اران   ا)،ساعش سئ  اسا  ت  ااتحدةداساع ن اباا ري  
ا(اة  ناذام.ا1وسا دولا)اا،(اطاا  342ل ن اسا ح ا نا)

 
 ( 1الجدول )

 البحث وعينته والنسبة المئويةمع مجت

 النسبة المئوية  % 10العينة المسحوبة  عدد الطالبات  الصف
 38,59 132 1327 األول
 28,65 98 988 الثاني 
 32,456 111 1113 الثالث 

 %100 342 3428 المجموع

 وسائل جمع البيانات:  2-3
ولاولاسا الث لاش  لاسغليااااسش  لتالل سات الا اسا     ا  لائ اا  عاسا  انا اواااسا الث لااسل خدماا

ا:اسات الا اسا     ا
 ويلاسا  م.ا -
 (ا  الا .6سألط سلاوش لتا) -
 ا .ا(ا  ال6سا ح  ا اوش لتا) -

 

 الثامناو  ، الثانيالسابع األول و)ف المرحلة المتوسطة هي مرحلة دراسية تعقب الدراسة االبتدائية وتتكون من ثالث صفو*
 المتوسط.  التاسع(والثالث او 
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 (ا  الا .3سأللرسماوش لتا) -
 (ا  الا .ا4يااسا لدي اوش لتا)ل ماساثنا -

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 2-4
   م(.اون األ ربااءهايا  ا اسا يلا)  اسلاط  اساك را -

 (.الما)ءهايا  ا اسا  لاأل رب -

     راات ا اسأللرسم. بل -
 سألط سلاوسا ح  ا .شري ا  ا ا رلاات ا ا -
 ءهايا   اكاات ا ال ماساثنايااسا لدي .ا -

 طرق القياس:  2-5
اا:اسمت  اا    اا اسا  ادراساعل   اسا     اول يا اات رقالا ماا اطرقا  ا اسات الا اسا ااسات الا ااتمالءرس 

ا.ا(1997)رض سل،اوا(1998)شحاتم،ا(،ا1999لبرسه م،ا)(،2003)ل ان ن،ا
 ية:التجربة االستطالع 2-6

(اطاا  ،ا الاسا رماا30لل ال ن ا  س هاا)اا5/10/2017ب  ر  اسل   ع  اسل كشاف  اب اريخااااسا الث لاا اماا
ا.ال ا ءرس اسات الا اسا     ل*قاساع  اسا  الد نهاالد ا   رالدسري اوتنه    اوا درييااري

 تصميم مديات الشكل الجانبي للقياسات الجسمية: 2-7
اساشك اسا ان  االت الا اسا     اوءياذ راسا ري  اسا  اسل خد تاانام.اااك ات  كنا نابنا ا ديا 

 مديات الشكل الجانبي: 2-7-1
ا(.5ولددهاا) ت  اسألل د اسا  ا–لشك اسا ان  اا اساع  داسألولات ضعاسات الا اسا     اسا ك ن اا -

ال  ات ث ا ديا اساشك اسا ان  االت الا اسا     اسا  اة مال ابهاا  اايلت :ا
اوه اساع  داسأللال .اا–(4)ساع  داا–باان   الا ال  داسا د اسا   ل ا

ا  م.(اسمنحرس اسا   ار االت ا ان2/ا1 .اساحداسأللل اوه اسا   ل اساح اب االت ا ا)+
ا(اسمنحرس اسا   ار اان ساسات ا .ا1/2-ب.اساحداسألدن اوه اسا   ل اساح اب ا)

(ال ياسا رت ياوه اساحداسأللل اا3,2ل  داسا د اا   ل اسات ا ا)ج.اساحداسألدن ااألل د اسا  الل اي  ناا
ا(.ا0,01الع  داسا ابقاا اسا رت يا  اشر ا  ااًاالا ما)

سا   األل د ا سأللل ا ساحدا ه ا سات ا )ااد.ا ا   ل ا سا د ا ي  نا سألدن اا3،2لل ا ساحدا ه ا سا رت يا ل يا (ا
الل اسا رت ي.ا(ال2ال،ا1+)ال   ل اساح اب االع ن ا

اإلاساحداسأللل ااك ا نهااه اساحداا،اا(5،4أللل ااألل د اسا  الل اي ارل  داسا د اا   ل اسات ا ا)ه.اساحداس
ا(.ا0,01  رولًاا نما)ال ياسا رت ياسا  ضاد،اسألدن االع  داسا ابقا  اشر ا

( سا ن  ر ا الخانا ا سألدن ا ساحدا الع ن ا  رولًاا نم5,4و.ا ساح اب ا سا   ل ا ه ا ل ياااا(ال2ال،1)(ا
ا.ا(121-120،اا1996)خاطراوسا  م،ا.سا رت ي
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 رسم شبكة الشكل الجانبي للقياسات الجسمية: 2-7-2
ساث و اا ال    ا سا ان  ا ساشك ا ش ك ا رلما ة ما الت الا اسا   ل اا(ثاا اساواااساثان ،اامول)ساك ا

سات الا ،سا      وضعا   ل ا ا سألل د ل  اا،ة ما ا ا ن   ا ا ااااا،ت شرا وا ًاا ول يا   عا  ا نهاا
اا،اومابعداذامات   اسان اطاساخا  ابك ا    ل ،ًارهاا نا    يا ا) ديا (اساشك اسا ان  اسا حددالاب اةناظ

ا  اسا  ارن .ت مال لو ناماا،ف   ااادةنااش ك اساشك اسا ان  اال    ل 
 التجربة الرئيسية: 2-8

 ااب ناسا ال اااا2/2020/ا30وا اي اااا20/10/2019 نااال د ااتمالءرس اسات الا اسا     ااع ن اسا ح اا
ا(ا  الًااول ياشروطالءرس ها.9-11)

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة: 2-9
اوسمنحرس اسا   ار .ا(امل خدسماسا ل اساح اب اSPSSتماسل خدسماسا رنا  اسإلل ائ ا)ا

 عرض ومناقشة النتائج: -3
 عرض النتائج:  3-1
ااسا العسوااااساثاا واااساثا نسوااااساثان ،ااسا ابعوااساامول)سالوصف اإلحصائي للقياسات الجسمية للصفوف    3-1-1
 متوسط:  (

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2لجدول )ا
للصفوف   الجسمية  للقياسات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  اساثا نسوااااساثان ،ااسا ابعسواااامولساألوساط 

 متوسط:  (اسا العسواااساثاا وا
 

 القياس  ت
وحدة  

 القياس  
 الثالث  الثاني  األول

 ع± س ع± س ع± س
ا5,960ا154,210ا6,110ا153,340ا5,410ا148,610الماسا  لاا1
ا3,642ا45,782ا4,510ا42,383ا3,710ا40,261اك مااسا يلاا2
ا4,510ا80,441ا3,653ا80,232ا4,201ا78,410الماسا  لا ناسا ل  اا3
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ا2,510ا81,510ا3,334ا81,432ا4,110ا80,510الماط لاسا ر اسا  ل اا4
ا3,332ا69,442ا2,510ا68,310ا3,510ا68,210الماط لاسا ر اساعل  ا عاساك اا5
ا1,501ا23,110ا1,301ا23,202ا1,210ا22,690الماط لاسا دماا6
ا1,203ا17,442ا0,981ا17,510ا1,332ا16,335الماط لاساك اا7
ا8,323ا80,511ا7,442ا78,910ا6,335ا75,20الما ح  اسا دراا8
ا9,332ا66,33ا8,234ا61,40ا7,412ا61,714الما ح  اسا  نا9

ا7,410ا83,23ا8,137ا82,913ا8,432ا81,667الما ح  اسا ر  ناا10
ا4,326ا22,912ا3,710ا21,513ا21,211ا20,410الما ح  اساع دا11
ا7,140ا50,829ا6,610ا47,723ا7,210ا46,210الما ح  اسا خنا12
ا6,013ا29,413ا5,326ا29,826ا2,336ا28,513الما ح  اسا اقا13
ا3,431ا36,112ا4,987ا35,117ا1,978ا34,232المالرماساك   نا14
ا1,304ا31,910ا2,887ا27,323ا2,491ا25,251المالرماسا دراا15
ا2,130ا31,987ا3,187ا30,563ا3,071ا32,541المالرماسا ر  ناا16
ا3,610ا13,886ا4,061ا13,443ا4,513ا12,410ا ل  راال ماساثنايااسا لدي اتحتاا ناساك  ا17
ا4,823ا15,443ا5,163ا14,610ا5,732ا13,123ا ل  راال ماساثنايااسا لدي اساع دي اا18

ا19
ل ماساثنايااسا لدي النداسان   اا

اساحر   ا
ا ل  را

ا5,623ا16,021ا2,782ا15,743ا1,224ا15,806

ا6,337ا15,531ا3,332ا15,824ا2,210ا14,543ا ل  راال ماساثنايااسا لدي اا  ان اسا اقا20
ا

دًساساببببب اهببببنساسا بببببدولالببببب  مابنببببا اسا بببببديا اساخا ببببب اب  بببب  يا اساشبببببك اسا بببببان  االت الببببا اسا  ببببب   ا  بببببداسلبببب نا
ا.سادرسل 

 
 مديات الشكل الجانبي للقياسات الجسمية: 3-1-2
 

 ( 3الجدول )
 ( متوسطةوالثالث ةالثاني، ىالشكل الجانبي للقياسات الجسمية للصفوف )األولمديات 

 منخفض جدا   منخفض  متوسط فعمرت مرتفع جدا   القياسات ا 

 الطول ا1
ا146,21ا149,12ا149,13ا154,97ا157,88
ا140,39ا146,22ا154,96ا157,87ا163,70

 الوزن ا2
ا38,84ا40,82ا40,83ا44,79ا46,77
ا34,9ا38,85ا44,78ا46,76ا50,71
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 الطول من الجلوس ا3
ا75,42ا77,54ا77,55ا81,78ا83,90
ا71,21ا75,43ا81,77ا83,89ا88,11

 طول الطرف السفليا4
ا77,33ا79,23ا79,24ا83,06ا84,96
ا73,54ا77,34ا83,05ا84,95ا88,75

 طول الطرف العلوي مع الكفا5
ا66,03ا67,33ا67,34ا69,96ا71,27
ا63,43ا66,04ا69,95ا71,26ا73,87

 طول القدم ا6
ا21,43ا22,21ا22,22ا23,77ا24,57
ا19,88ا21,44ا23,78ا24,56ا26,12

 طول الكفا7
ا15,20ا15,81ا15,82ا17,04ا17,65
ا14,00ا15,21ا17,03ا17,64ا18,85

 محيط الصدر ا8
ا74,27ا76,09ا76,10ا79,74ا81,55
ا70,65ا74,28ا79,73ا81,54ا85,17

 لبطن محيط اا9
ا61,65ا63,19ا63,18ا66,28ا67,82
ا58,56ا61,64ا66,27ا67,81ا70,89

 محيط الوركينا10
ا74,59ا78,58ا78,59ا86,60ا90,59
ا66,60ا74,60ا86,59ا90,58ا98,58

 محيط العضد ا11
ا18,92ا20,17ا20,18ا22,71ا23,96
ا16,41ا18,93ا22,70ا23,95ا26,47

 محيط الفخذ ا12
ا42,46ا45,02ا45,03ا50,15ا52,71
ا37,35ا42,47ا50,14ا52,70ا57,81

 محيط الساق ا13
ا23,77ا26,34ا26,35ا31,49ا34,05
ا18,66ا23,78ا31,48ا34,04ا39,17

 عرض الكتفين ا14
ا33,83ا34,53ا34,54ا35,96ا36,67
ا32,43ا33,84ا35,95ا36,66ا38,07

 عرض الصدر ا15
ا29,29ا37,12ا37,13ا34,80ا36,63
ا25,65ا29,30ا34,79ا36,62ا40,27

 عرض الوركينا16
ا28,53ا30,81ا30,82ا35,39ا37,67
ا23,98ا28,54ا35,38ا37,66ا42,23

 سمك الثنايا الجلدية تحت لوح الكتفا17
ا11,41ا12,50ا12,51ا14,70ا15,78
ا9,24ا11,42ا14,69ا15,77ا17,95

 سمك الثنايا الجلدية العضديةا18
ا10,98ا12,79ا12,80ا16,42ا18,23
ا7,38ا10,99ا16,41ا18,22ا21,83
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 قفي ر حسمك الثنايا الجلدية عند النتوء الا19
ا11,64ا13,74ا13,75ا17,97ا20,08
ا7,44ا11,65ا17,96ا20,07ا24,28

 سمك الثنايا الجلدية لسمانة الساق ا20
ا11,44ا13,02ا13,03ا16,20ا17,78
ا8,29ا11,45ا16,19ا17,77ا20,93

ال رلل اسا   ل  ا(ساثاا واااساثان ،امول)سي كنارلماش ك اساشك اسا ان  اال    اا،ا اهنِ اسا ديا ولل اسل
ا.تلماسات الا لا ان اطاسا   اوسا ع اا ا  اال  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رسم شبكة الشكل الجانبي:  3-1-3

برلبببببمااسا بببببالث لا(اسابببببن اي ثببببب ا بببببديا اساشبببببك اسا بببببان  االت البببببا اسا  ببببب   ،ا ببببباما3وا بببببًااال بببببدولا)
ا.ة ضااذاما(1)وساشك اا،ش ك اساشك اسا ان  ااك ا  ادرسل الل الدس
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 القياسات  ت
مرتفع  

 دا  ج
منخفض  منخفض  متوسط مرتفع

 جدا  
 األوساط الحسابية 

 الثالث  الثاني  األول 
ا154,210ا153,340ا148,610  * * *  اسا  لاا1
ا45,782ا42,383ا40,261  * * * اسا يلاا2
ا80,441ا80,232ا78,410   * * *   اسا  لا ناسا ل  اا3
ا81,510ا81,432ا80,510   * * *   اط لاسا ر اسا  ل اا4
ا69,442ا68,310ا68,210   * * *   اط لاسا ر اساعل  ا عاساك اا5
ا23,110ا23,202ا22,690   ** *   اط لاسا دما6
ا17,442ا17,510ا16,335   *       * * اط لاساك اا7
ا80,511ا78,910ا75,20  * *  * ا ح  اسا دراا8
ا66,33ا61,40ا61,714 * *  * ا ح  اسا  ناا9

ا83,23ا82,913ا81,667   * * *   ا ح  اسا ر  نا10
ا22,912ا21,513ا20,410   * * * ا ح  اساع داا11
ا50,829ا47,723ا46,210   * * * ا ح  اسا خناا12
ا29,413ا29,826ا28,513   * * *   ا ح  اسا اقاا13
ا36,112ا35,117ا34,232  * *  * الرماساك   ناا14
ا31,910ا27,323ا25,251 * *   * الرماسا دراا15
ا31,987ا30,563ا32,541  * * *  الرماسا ر  نا16
ا13,886ا13,443ا12,410   * * *   ال ماساثنايااسا لدي اتحتاا ناساك  اا17
ا15,443ا14,610ا13,123   * * *   اساثنايااسا لدي اساع دي ال ماا18
ا16,021ا15,743ا15,806   * * *   ا ل ماساثنايااسا لدي النداسان   اسا را ا19
ا15,531ا15,824ا14,543   * * *   ال ماساثنايااسا لدي اا  ان اسا اقا20

 الصف األول                      
 ف الثانيالص                      
 الصف الثالث                      

 (1الشكل )
 المتوسط الثالث(و الصفوف )األول، الثاني  شبكة الشكل الجانبي للقياسات الجسمية لطالبات

 
 
 مناقشة النتائج: 3-2
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اشببببببب ك اساشبببببببك اسا بببببببان  اوسا  ضببببببب ل اللببببببب اوابببببببقا  ببببببب  يا اساشبببببببك اا(1 بببببببناخببببببب لاساشبببببببك ا)
طاا ببببببببا اسا بببببببب اساثاابببببببب ابعببببببببددا ببببببببناسات الببببببببا البببببببببات  بببببببباان ا،سا ببببببببان  االت الببببببببا اسا  بببببببب   

، محاااايط العضااااد، محاااايط نالاااابط، محاااايط لااااوزن، طااااول الكااااف، محاااايط الصاااادرا)سا  بببب   اوهبببب ا
ب ن ببببببااءبببببا  اسات الببببببا اسمخببببببر ا   اةنبببببب ا ببببببااببببببب ناالصاااااادر(عاااااارض عاااااارض الكتفااااااين و ، الفخااااااذ

ابببببببببب اسذساتشببببببببببار تاطاا ببببببببببا اسا بببببببببب   اساث وبببببببببب اا،وسا  بببببببببب  يا اسمخببببببببببر اسا  بببببببببب   اسا   عبببببببببب ا
) الطااااااول ماااااان الجلااااااوس، طااااااول الطاااااارف ل بببببب اهناللبببببب اسا  بببببب   اسا   عبببببب اابببببب ا  الببببببا ا

الكااااف، طااااول القاااادم، محااايط الااااوركين والساااااق و وعاااارض  السااافلي، طااااول الطاااارف العلااااوي ماااع
وءببببا  اسات الببببا اسا   ت بببب ا   اةنبببب ا ببببااببببب نا،الااااوركين وجميااااع مياسااااات ساااامك الثنايااااا الجلديااااة(

هااللببببببب اساسذساماي كبببببببنات ببببببب   ات  بببببببااملبببببببد،اث وببببببب سا  ببببببب   اسا رت بببببببعاوسا بببببببنخ  اال ببببببب   اسا
 .سمخر ا

 اساثااببببب اللببببب ا  بببببرسنهنااببببب اسا ببببب  ناهبببببنساسا   بببببااساببببب ات ببببب قاطاا بببببا اسا ببببباسا بببببالث لاويعببببباوا
ساببببب يلاو  البببببا البببببددا بببببناسما لاا،اببببب ا  ببببب  يا اسات البببببا اسا  ببببب   اسن ببببب اسابببببن رسمولاوساثبببببان ا

و ببببببببناماسات الببببببببا اسا  بببببببب   اا(ساع ببببببببداوسا خببببببببن،اسابببببببب  ن،اسا ببببببببدرا: حبببببببب   ح  ببببببببا اسا  ببببببببما)
 اتع  بببببببرا بببببببناسا  ببببببباة ساسا ين ببببببب او لا ا)لبببببببرماساك  ببببببب ناوسا بببببببدر(سا  بببببببمااببببببببللرسمساخا ببببببب ا

ييبببباد اا هبببباايعنبببب اييبببباد اابببب اويلاسا  ببببماول  ببببمان   بببب امك  ببببالاسان بببب اسا  بببب  ان بببب  ًااابببب اهببببن ا
ا خ ل بببب ا ببببنا ذسا لا سان بببب اسابببب ين اةببببرت  اب ببببرسكماساببببده لاابببب اسم بببباكناسااإلنببببا سا رللبببب اساع ريبببب ا

سا  ببببببما ببببببنا ريببببببياو ببببببنابع ببببببداببببببباان  اساع ببببببل ،اا ببببببً اللبببببب ا لاسان بببببب اسابببببب ين اي ثبببببب ا   بببببب ا
و اان بببببببب  األلببببببببرسماسءبببببببباس اسا  ببببببببماا(279،اب.ا ،ادسا  ببببببببر ا)سا بببببببب اهببببببببن ابببببببب اا رسلبببببببب اسان بببببببب 

اببببببب اهبببببببن اسا رللببببببب اساع ريببببببب اسذسا لا  بببببببراط  عببببببب اوهببببببب ادا ببببببب اللببببببب اسان ببببببب اسا  ببببببب  ااارت الهببببببباا
اهبببب م اسا اا ات هببببنساا بببباالا  البببباتهاادا بببب اللبببب اسان بببب اسا  بببب  اسا  اسةببببد لببببرسما ءبببباس اسا  ببببماوسرت

داال   ببببرس اسا  بببب   اابببب اهببببن اسا نبببباطقا ببببناسا  ببببماوساخا بببب ا يعببببدا  ببببرًساط    ببببًااابببب اضبببب  اسا  ه بببب
ا(.93،ا1995ب ظ   اساح  اوسا مد  ا)يهرسل،ا

اسمل ن اءا اوسا    ا :-4
 االستنتاجات: 4-1

ا ناسمل ن اءا ا نها:اسا ا    ل اسا الث لات   ا
 ا دةنبببب اسا  بببب   اا اا ببببا اسا ببببدسر اسا   لبببب  اابببباسا   بببب اسابببب ا ببببديا اساشببببك اسا ببببان  االت الببببا  -

 .(ساثاا وااساثان ،امول)ساك ا  ادرسل اااتكريت
سا  ببببب   اا اا بببببا اسا بببببدسر اسا   لببببب  ااببببب ااسا   ببببب اساببببب ارلبببببماشببببب ك اساشبببببك اسا بببببان  االت البببببا  -

 .(ساثاا وااساثان ،اولم)ساك ا  ادرسل ااا دةن اتكريت



 

930 

 

يتبببماوا بببااا بببااساراا ظهبببر البببددا بببناسات البببا اسا  ببب   ات  ببباسااببب ايخ لببب ااببب ا ببب ا ببب البببناسمخبببر -
 سان ائ ا.

 التوصيات: 4-2
سا بببببب اتببببببماسا   بببببب اسا هببببببااابببببب ال ل بببببب اسا  بببببب يماساببببببدور االت الببببببا ااسلبببببب خدسما ببببببديا اساشببببببك اسا ببببببان   -

 .سا     اا اا ا اسا رلل اسا   ل  
ا الل اسان  را نان ساسا رلل اسادرسل  او ناسا رسل اسادرسل  اسمخر . ءرس ادرسلا ا خرا -

 المصادر
(:اسات بببببببا اوسا  ببببببب يما2011  بببببببداوساعببببببباي  ،ال بببببببداسا ح بببببببنا  ببببببباركا)سلببببببب ال  ،ك الال بببببببداساحا-

اا اسا ر   اسارياض  اسا درل  ،ادسراسا كراساعر  ،اسا اهر .
وتحدةبببببدا دياتبببببماا، ماساشبببببك اسا بببببان   ببببب تا(:2002ل بببببدا لببببب ال  ال بببببدا ايالببببب نا) سا ائ ،ا-

رلبببباا ا اء بببب  راغ ببببراوا ببببًااال نببببا اسا  بببب  اا ل بببب ااعاا ببببا اسار بببب اوسا ببببن اابببب ا اعبببباباسا بببب  ،ا
ا نش ر ،ا ل  اسا ر   اسارياض  ،اءا ع اسا    .

 ذجاساشببببببببك اسا ببببببببان  امهببببببببماسات الببببببببا ا بببببببب(:اتحدةببببببببدا ن2005ساعا ر ،لببببببببايمال ببببببببدال بببببببب لا)ا-
 اساكببببببر ا  ببببببا ء  ا   شببببببرامخ  بببببباراسا ل بببببب ناساناشببببببئ ناابببببب اا اوسا  بببببب اسا  بببببب   اوسا ببببببدرس اساع ل بببببب 

ا ل  اسا ر   اسارياض  اءا ع اسا  ر .سا ائر ،اسطرول اد   رس اغ را نش ر ،اا
(:اسمخ  ببببببارس اوسا  بببببباة ساابببببب اسا ر  بببببب اسا دن بببببب اوسارياضبببببب  ،ا2015 بببببب   ال بببببب نا) اببببببباه ،ا-

ا ك   اسألن ل اسا  ري ،اسا اهر .
(:اسا بببببدخ اساببببب اسات بببببا ااببببب اسا ر  ببببب اسا دن ببببب اوسارياضببببب  ،ا2004 بببببراسابببببدةنا)رضببببب سل، ح دانا-

ا. ر ااساك اباالنشر،اسا اهر 
(:اساهبببببببببب سهراسا  را ا ء بببببببببب اابببببببببب ارياضبببببببببب اسماعببببببببببابا2004 بببببببببب ،ا ح ببببببببببدا ح ببببببببببدال ببببببببببنا)ياا-

اسا  اع  ،ا ل  اسا ر   اسارياض  اال ن ناسب ا  ر،اءا ع اسملكندري .
،ا ر ببببببببباا1 بببببببببا اوسمخ  بببببببببارااببببببببب اسا ر  ببببببببب اسارياضببببببببب  ،ط(:سات2001ارلبببببببببا ،اا لببببببببب اسا ببببببببب دا)ا-

ا.ساك اب،اسا اهر 
خ  ببببببارس اوسات ببببببا اوسا  بببببب يماابببببب اسا ر  بببببب اسارياضبببببب  ،ادسرا(:سم1999 بببببببرسه م،ا ببببببروسلال ببببببداسا   ببببببدا) -

 سا كراساعر  ،اسا اهر .
سا ببببب د،ااببببب سداسا هببببب ا)ب. (:اسملبببببساسان  ببببب  االن ببببب ا بببببناسا   اببببب اساببببب اساشببببب خ خ ،ادسراسا كبببببرا-

ا.،اسا اهر ساعر  
،ا2،اج5(:اسات ببببببا اوسا  بببببب يماابببببب اسا ر  بببببب اسا دن بببببب اوسارياضبببببب  ،اط2003ل ببببببان ن،ا ح ببببببدا بببببب ح ا) -

اا كراساعر  ،اسا اهر .دسراس
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(:اسات ببببببببا اابببببببب اسا  ببببببببالاسارياضبببببببب ،ادسرا1984خبببببببباطر،اسل ببببببببدا ح ببببببببداوسا  ببببببببم،اللبببببببب ااه بببببببب ا) -
اسملكندري .ا،سا عار 

،اا اسا  ببببببب   ،ادسراسا كبببببببراساعر ببببببب (:اسا رءبببببببعااببببببب اسات الببببببب1997 ح بببببببدان بببببببراسابببببببدةنا)،ارضببببببب سل -
اا اهر .س

 ،ادسراسا كبببببببببراساعر ببببببببب ،اسا  ببببببببب   اوسمدس اساحر بببببببببا (:اسات البببببببببا1998شبببببببببحاتم،ا ح بببببببببداو خبببببببببرسلا) -
اسا اهر .


