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  ملخص 
الرقمي  االنجازبالبدنية االنثروبومترية و عالقة بعض القياسات إلىھدفت الدراسة التعرف 

ةلفع ي الي ب الثالث ة،  الوث ة الثانوي الب المرحل دى ط افةل ى باإلض د  إل اھمةتحدي ات  مس القياس
يالرقمي لاالنجازاالنثروبومترية والبدنية في  ك و. فعالية الوثب الثالث ق ذل تلتحقي الدراسة  أجري

ا  ة قوامھ ى عين ن) 40(عل ا م ة طالب اس ثماني ة طوب ي محافظ دارس ف م . م ات إوت راء القياس ج
ة الجسم، طول العضد، طول الساعد، طول الكف، (من حيث وبومترية االنثر ة، كتل طول القام

ذ، طول الساق، طول الرجلطول ال ة، و)ذراع، طول الفخ  ،الحجل( من حيث القياسات البدني
ات، ل من الثب ودي، الوثب الطوي رزم االحصائية و .)م30عدو  الوثب العم امج ال  استخدم برن

SPSSات ل البيان ي تحلي رتو .ف ا أظھ ائيانت ة إحص ة دالل ود عالق ة وج ي ئج الدراس ع ب ن جمي
ة و ات االنثروبومتري ة والقياس د الدراس ة قي ازالبدني ي ل االنج ا الرقم ي، كم ب الثالث ة الوث فعالي

رت ةأي أظھ ول القام ا أن ط ان ض ذي  ك د ال ومتري الوحي اس االنثروب اھمالقي ير  س ي تفس ف
ة،ي، أما الوثب الثالث فعالية من مسافة )70.9%( اتإن الوثب الطوي القياسات البدني  ،ل من الثب

ة  أكثر كانت والوثب العمودي، والسرعة االنتقالية افة فعالي ؤ بمس ى التنب القياسات البدنية قدرة عل
وعالوثب الثالثي، حيث وصل م ايننسب  جم ىالمفسر  التب ادالت  أھمك ، وتل%)81.8( إل المع
ة ا الدراس ي توصلت اليھ اف - :الت ي مس ب الثالث ول × 10.0474+ ( 8.3045ـ ) = م(ة الوث ط

ي  - )).م(القامة  ل× 1.244+ (3.414 ) =م(مسافة الوثب الثالث × 0.027)) + (م(الوثب الطوي
ويوصي الباحث بضرورة  )).ث/م(م 30السرعة االنتقالية ×  0.266)) + (سم(الوثب العمودي 

ة ولى التربية الرياضية ع معلميتركيز  درة العضلية لألطول القام د انتقطراف السفلى الق اء عن
  .للمشاركة في فعالية الوثب الثالثي الطالب

  .المرحلة الثانويةوالبدنية، فعالية الوثب الثالثي،  نثروبومتريةالقياسات اال: الكلمات الدالة
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Abstract 
The aim of this study was to identify the relationship of some 

anthropometric and physical measures with the performance of triple 
jump event in secondary school students, in addition to determine the 
contribution of anthropometric and physical measures in the Distance of 
triple jump event. To achieve this, the study was conducted on a sample 
consisting of (40) male students from 8 secondary schools at Tubas 
District. The researcher conducted the anthropometric measures of: 
(height, body mass, and lengths of: upper arm, forearm, hand, arm, thigh, 
calf, and leg), and the physical measures of: (triple hope for distance 
THD, vertical jump VJ, standing long jump SLJ, and 30m sprint). SPSS 
program was used to analyze data. The results revealed a significant 
correlation between all of the anthropometric and physical measures and 
the performance of triple jump event. Also, the results indicated that the 
height was the best anthropometric predictor of the distance of triple 
jump event (R2 = 0.709), and the SLJ, VJ, and Speed-30m were the best 
physical measures in predicting the distance of triple jump event (R2 = 
0.818), the important equations that the study reached are: - Triple jump 
(m) = -  8.3045 + (10.0474 × height (m)). - triple jump (m) = 3.414+ 
(1.244× SLJ (m))+ (0.027× VJ(cm))+ (0.266× Speed-30m (m/s). Based 
on the study findings, the researcher recommends the necessity of 
physical education teacher’s concentration on the height and lower 
extremity power when selecting the students in the triple jump event. 

Keywords: Anthropometric and physical measures, triple jump, 
secondary stage 

  خلفيتھا النظريةمقدمة الدراسة و
 لعاباألز في العديد من نجاركيزة أساسية لال) االنثروبومترية(أصبحت القياسات الجسمية 

لعبة رياضية يتوقف على  أيالمستويات العليا في  إلىالوصول حيث أن النجاح و ،الرياضية
 آخرونبراتش و ويرى. وعوامل أخرى ة وبدنيةيمتلكه الالعب من مواصفات انثروبومتري

)Bratic, et al. 2012 ( يتضمن في داخله القياسات  يجب أن الرياضية لعاباألنوع من  أيأن
والتي تختلف وفقا لطبيعة اللعبة أو طبيعة  ،االنجازنھا تلعب دورا رئيسيا في االنثروبومترية كو

  .االنجاز الواجب الحركي المراد تحقيقه



 383ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد قدومي

  2016، )2(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية القياسات االنثروبومترية والبدنية أھمن أ (Radu, et al. 2014) آخرونويرى رادو و
عالقة ال إلى أشاروشكل الجسم، حيث  والحالة الصحية، ن في معرفة الحجم الطبيعي للجسم،تكم
 لعاباألوفقا للجنس في  المتباينةية الصفات البدنة بين القياسات االنثروبومترية ووطيدال

 .المختلفة الرياضية

أن القياسات إلى (Gursavek, & Mishra, 2012)  شار جورسافك وميشھاراأو
ية عن التكنيك المستخدم أھمال تقل نھا أللرياضي لھا تأثيرا فعال على أدائه، واالنثروبومترية 

عند انتقاء  معلمينمن قبل المدربين وال بھا العنايةلعبة، وھذا يتطلب  أيلدى الرياضي في 
ن القياسات االنثروبومترية تحظى أ)  ,1999Abed alhaq( وھذا يتفق مع عبد الحق. الالعبين

 المھاري في مختلف داءاألفي المجال الرياضي لما لھا من دور مھم للنجاح في بمكانة عالية 
 .  المھاري لالعبين داءاألوالتأثير على مستوى  ،والفعاليات الرياضية، واالنتقاء الرياضي لعاباأل

مختلفة تمارس من  لما تحتضنه من فعاليات لعاباألالقوى بمثابة األم لجميع  ألعابتعد و
واألندية، والجامعات، وفي المنافسات العمرية المختلفة في المدارس،  لفئاتلكال الجنسين، و

ا يتوفر لديه من القوى على القدرات الفردية لالعب وم ألعابعتمد فعاليات وت .المحلية والخارجية
اء كانت مسافة أو سرعة أو ، سوالمرجوةرقام األ في تحقيق ساھمت بدنيةمواصفات جسمية و

 ,Hammouri, & Halaweh) حموري وحالوة و) ,2014Al-Diabat(الذيابات  ارتفاع
2008).  

ية الخصائص الجسمية أھم إلى) (Aldhikari, et al. 2014 آخرونالدھيكاري و شارأو
العبي لدى  داءاألب تدني ن سبأراستھم القوى، حيث توصلوا في د ألعابوالبدنية في فعاليات 

المواصفات  مستوى إلىوالعالمية يعود  مبيةاألولمقارنة مع المستويات نغالدش بالقوى في  ألعاب
 . الجسمية الضعيف

ثب لفعالية الو داءاألوتعد الصفات البدنية مثل القوة و السرعة من العوامل المؤثرة في 
عالقة ال إلى (Abu-Altaieb, et al. 2010) آخرونالطيب وأبو  الثالثي، حيث أشار

المستوى نفجارية والقوة المتحركة والقوة المميزة بالسرعة والقوة االبين  يجابيةاالرتباطية اال
  %).82( إلى داءاألتھم في ساھمالرقمي لفعالية الوثب الثالثي حيث وصلت نسبة م

لقياسات عالقة بعض ا إلىويرى الباحث أن الدراسة الحالية تعد محاولة للتعرف 
مرحلة الثانوية، الوثب الثالثي لدى طالب ال لفعالية الرقمي االنجازاالنثروبومترية والبدنية ب

دراسة حموري وحالوة  :ظھرت ھناك العديد من الدراسات التي اھتمت بالموضوع مثلو
)Hammouri, & Halawah, 2008( ودراسة قدومي ،)Qdoume, 2010(  حيث اقتصرتا

  . (Gursavek & Mishra, 2012)الجامعية، ودراسة جورسافك وميشھارا على طلبة المرحلة

 إلىت التعرف بدراسة ھدف) Hammouri, & Halawah, 2008(حالوة قام حموري و
. النجاز الرقمي للوثب الثالثي وللوثب الطويلفي التنبؤ ل ساھمالبدنية التي تالقياسات الجسمية و

طالبا من طالب كلية التربية الرياضية في الجامعة ) 84(الدراسة على عينة قوامھا  أجريتوقد 
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في التنبؤ في مسافة  ساھمالقياسات الجسمية التي ت أفضلنتائج الدراسة أن  أظھرتو .يةاألردن
طول الفخذ ، و)%66.1(الجزئية  تهساھمموثب الثالثي ھي طول القامة حيث بلغت نسبة ال
، )%74.6( إلى المفسر التباينجموع ، وقد وصل نسبة م)%1.8(وطول الرجل  ،%)6.7(
المفسر  التباينمن الثبات أعلى نسبة من الطويل بالنسبة لتنبؤ القياسات البدنية حقق الوثب و

 ،)%1.2( وقوة القبضة ،)%86.2( ته الجزئيةساھمم، حيث بلغت نسبة الثالثي الوثب لمسافة
 %).88.6( المفسر التباينبلغ مجموع و ،)%1( الرجلينوقوة 

االختبارات  مساھمة إلىدراسة ھدفت التعرف ) Qadoume, 2010( قدومي جرىأو
الدراسة على عينة  أجريتقد و. مترية في مسافة الوثب الثالثيالقياسات االنثروبوزوتونية وياأل

ية الرياضية في جامعة القوى في كلية الترب ألعابطالبا وطالبة من مساق ) 68(قوامھا 
ما أ الجسم ومؤشر كتلة الجسم، كتلةسات الجسمية على الطول وت القيااقتصرو. 11باريس

 squat jump (SJ) زوتونية اشتملت على اختبارات الوثب مثلياالختبارات األ
، )حجالت10حجالت و5(ت الحجل ، واختباراcountermovement jump (CMJ)و
ية قدرة على التنبؤ القياسات االنثروبومتر أفضلالدراسة أن نتائج  أظھرتو. م100عدو اختبارو

ما االختبارات أ، ون مسافة الوثب الثالثيم %)40(في تفسير  ساھمكان طول القامة و
من المسافة، وأن %) 70(في تفسير   مساھمةالمتغيرات  أكثرم 100زوتونية كان اختبارعدوياأل

حجالت على الرجل اليمنى 10و CMJو م100التراكمية الختبارات عدو مساھمةمجموع ال
  .من مسافة الوثب الثالثي%) 82(إلى ت وصل

دراسة ھدفت التعرف ) (Gursavek, & Mishra, 2012أجرى جورسافك وميشھارا و
تكونت و. في الوثب الثالثي داءاألالقة بين بعض القياسات الجسمية والمتغيرات البدنية والع إلى

، )سنة 25- 19(بين  راوح أعمارھمتت، والعبي وثب ثالثي في الھند) 10(عينة الدراسة من 
نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه  أظھرتوقد . فأعلى) م11(للوثب الثالثي  وانجازھم الرقمي

، 0.68(في الوثب الثالثي على التوالي  داءاألا بين طول الذارع وطول الرجل ودالة إحصائي
. داءاألول القامة مع طإحصائيا بين متغيري كتلة الجسم و، بينما لم تكن ھناك عالقة دالة )0.76

وجود عالقة دالة إحصائيا بين القوة  نتائجال أظھرتما يتعلق في المتغيرات البدنية، فيو
ياردة حيث كانت النتائج على  50عدو والسرعة في  ارية للرجلين في الوثب من الثباتاالنفج

  ).0.90، 0.81(التوالي 

تناولت القياسات االنثروبومترية  العديد من الدراسات المشابھة التي المقابل ھناكفي 
-Al 2014(الرياضية المختلفة مثل دراسة الذيابات  لعابلأل داءاألوالبدنية وعالقتھا ب

Diabat,( ودراسة باندلو وليسنك ،Bandlo, & Lesnik, 2011)(،  وآخرونودراسة كالدول 
)Caldwell, et al. 2006(،  ودراسة الحسين)2011Hussein, (رفعت و دومي، ودراسة الق
)Al-Qadumi, & Refa’t, 2006(  ودراسة الرقاد)Al-Ragad, 2010(.  

ثر بعض القياسات ا إلىبدراسة ھدفت التعرف )  ,2014Al-Diabat(قام الذيابات 
 أھم إلىالتعرف  إلىباإلضافة الرقمي لدفع الكرة الحديدية،  االنجازاالنثربومترية وعالقتھا ب
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طالبة من مدارس ) 18( وتكونت عينة الدراسة من. االنجازى ستوفي تحقيق م مساھمةالقياسات 
نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة  وأظھرت). سنة17- 15(ثا تتراوح أعمارھم ما بين الرم
العضد، و الطرف السفلي،طول والوزن، والطول، ( ئيا بين القياسات االنثروبومتريةاحصا

الرقمي لدفع الكرة الحديدية، بينما لم  االنجازمستوى ب) محيطھا، وطول الساقطول الفخذ وو
ضا وجود أيالدراسة  وأظھرت. في قياسات طول الذراع والكفعالقة دالة احصائيا  أيتظھر 

. في رمي الكرة الحديدية االنجازدالة احصائيا بين صفة المرونة وتحمل القوة و عالقة ارتباطية
محيط (على التوالي  كان االنجازفي  مساھمةبومترية القياسات االنثرو أھم إنوبينت النتائج 

 ).الفخذ، الطول الكلي، طول الفخذ، الطرف السفلي

) 8( على أجريتبدراستھم التي ) Bandlo, & Lesnik, 2011(باندلو وليسنك  وأشار
طول (وجود عالقة ارتباطية بين بعض القياسات االنثروبومترية  إلىلب العبي تزلج في األ

لدى المتزلجين  داءاألونجاح )) 0.46(، و كتلة الجسم )0.55( ، وطول الرجل)0.57(القامة 
  . األلبالناشئين على جبال 

بدارسة ھدفت المقارنة بين رجل ) Caldwell, et al. 2006( آخرونقام كالدول وو
القوى في جامعة  ألعابالعبي وثب من الدرجة الثالثة في  )9(لدى  األخرىتقاء والرجل راال
عدم وجود فروق ذات داللة احصائيا  إلىتوصلت نتائج الدراسة ، ويسكنسون اوكلير في امريكاو

 .محيط الساقوفي اختبار الوثب العمودي من الثبات، واختبار التوازن، والقدرة ، ومحيط الفخذ، 

العالقة بين الصفات  إلىدراسة ھدفت التعرف ) Al-Ragad, 2010(الرقاد  وأجرى
الدراسة على  وأجريت. لفعالية رمي الرمح االنجازسات االنثروبومترية بمستوى البدنية والقيا
تم و. األردنفي  القوى لعابألالعبا من المشاركين في بطولة الملك حسين ) 30(عينة قوامھا 

 ،الثباتوالصفات البدنية كالوثب من  ،حيطاتالمو كاألطول،قياسات االنثروبومترية ال إجراء
وجود عالقة دالة احصائيا بين جميع  إلىوتوصلت نتائج الدراسة . قبضةوقوة ال ،م30وعدو

  .م30وقوة القبضة وعدو ،وطول الكف ،القياسات االنثربومترية والبدنية ما عدا محيط الفخذ

 إلىبدراسة ھدفت التعرف ) Al-Qadoumi, & Refat, 2006(رفعت قام القدومي وو
رية في مسافة رمية التماس من الثبات والحركة لدى بعض القياسات البدنية االنثروبومت مساھمة

العبا في كرة القدم من مختلف الدرجات ) 31(وتكونت عينة الدراسة من . العبي كرة القدم
قوة الرجلين كانت القياس البدني الوحيد الذي  إننتائج الدراسة  أظھرتو. المعتمدة في فلسطين

القياسات  أكثركة، أما طول القامة كان في مسافة رمية التماس من الثبات والحر ساھم
كتلة الجسم كان  إن، و)0.468(في مسافة رمية التماس من الثبات  مساھمةاالنثروبومترية 

 ).0.534(في مسافة رمية التماس من الحركة  مساھمةالقياسات  أفضل

القياسات  عالقة بعض إلىبدراسة ھدفت التعرف )  ,2011Hussein(قامت الحسين و
نسبة  إلىالتعرف  إلىباإلضافة ، مھارة الضرب الساحق أداءة والقدرات البدنية في الجسمي
 أجريتوقد . مھارة الضرب الساحق أداءالقياسات الجسمية والقدرات البدنية في  مساھمة

من العبي منتخب العراق المشاركين في بطولة آسيا للشباب ) 10(الدراسة على عينة قوامھا 
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احصائيا بين القياسات  تائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالةن أظھرتو. 2010-2011
مھارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة، حيث وصلت نسبة  أداءالجسمية والقدرات البدنية و

الضرب الساحق  على التوالي  ةمھار أداءالقياسات الجسمية والقدرات البدني في  مساھمة
)74% ،75.(%  

 قبل من باالھتمام، لقد حظيت القياسات االنثربومترية والبدنية في ضوء الدراسات السابقة
وتعد . الرياضية المختلفة لعاباألالعالي في  االنجاز إلىجميع الباحثين لعالقتھا في الوصول 

معرفة عالقة القياسات  إلىالدراسة الحالية في حدود علم الباحث من اوائل الدراسات التي تسعى 
  .لفعالية الوثب الثالثي لدى طالب المرحلة الثانوية الرقمي االنجازية باالنثروبومترية والبدن

  أھمية الدراسة
من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة، إن للقياسات االنثروبومترية والبدنية 
الدور الكبير في الوصول إلى المستويات العليا في مختلف األلعاب الرياضية، حيث أن كل نشاط 

لب مواصفات انثروبومترية وبدنية تختلف عن غيره من األنشطة األخرى، وفي ظل رياضي يتط
النقص في الدراسات السابقة حول القياسات االنثروبومترية والبدنية وعالقتھا باالنجاز الرقمي 
لفعالية الوثب الثالثي في المرحلة الثانوية، حيث اقتصرت بعض الدراسات على المرحلة 

ودراسة ) Hammouri, & Halawah, 2008(الحموري وحالوة  الجامعية مثل دراسة
علم الباحث  ، ظھرت أھمية الدراسة الحالية كونھا في حدود)Qadoume, 2010(قدومي 

  .الدراسة األولى التي تجرى على طالب المرحلة الثانوية والتي تطبق في البيئة الفلسطينية

معلمي التربية الرياضية بالمعلومات  ويرى الباحث أن الدراسة الحالية ستساھم في تزويد
المفيدة حول الموضوع قيد الدراسة ومساعدتھم في القدرة على التنبؤ بأداء طالبھم في ھذه 
الفعالية، باإلضافة إلى تزويدھم بأھم القياسات االنثروبومترية والبدنية التي يبنى عليھا انتقاء 

  . رامج التدريب المناسبه لھمالطالب المبتدئين لھذه الفعالية ومن ثم اختيار ب

  ةمشكلة الدراس
 االنجازتكمن مشكلة الدراسة في تحديد عالقة بعض القياسات االنثروبومترية والبدنية ب

تلك القياسات  مساھمة إلى باإلضافةلفعالية الوثب الثالثي لدى طالب المرحلة الثانوية،  الرقمي
الحظ الباحث وجود ضعف في األداء في العديد ، حيث الوثب الثالثيلفعالية  الرقمي االنجازفي 

، المدرسية من فعاليات العاب القوى بشكل عام وفعالية الوثب الثالثي بشكل خاص في المسابقات
للفعاليات  المواصفات وأن القياسات االنثروبومترية للطالب ومستواھم البدني قد ال يتناسب مع

 . الحالية إلى إجراء الدراسة ا دفعهمميمارسونھا،  التي

  الدراسة أھداف

  :تيةاآل األھدافتحقيق  إلىسعت الدراسة الحالية 
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لفعالية الوثب  الرقمي االنجازعالقة بعض القياسات االنثروبومترية والبدنية ب إلىالتعرف  .1
  .الثالثي لدى طالب المرحلة الثانوية

فعالية الوثب ل الرقمي االنجازفي  مساھمةالقياسات االنثروبومترية  أكثر إلىالتعرف  .2
  .لدى طالب المرحلة الثانوية الثالثي

لدى  الوثب الثالثي لفعالية الرقمي االنجازفي  مساھمةالقياسات البدنية  أكثر إلىالتعرف  .3
 .طالب المرحلة الثانوية

  تساؤالت الدراسة
  اإلجابة عن التساؤالت اآلتية إلىسعت الدراسة الحالية 

رية والبدنية باالنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثي ما عالقة بعض القياسات االنثروبومت .1
  لدى طالب المرحلة الثانوية ؟

ما أكثر القياسات االنثروبومترية مساھمة في االنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثالثي لدى  .2
  طالب المرحلة الثانوية ؟ 

ثي لدى طالب ما أكثر القياسات البدنية مساھمة في االنجاز الرقمي لفعالية الوثب الثال .3
 المرحلة الثانوية؟

  حدود الدراسة

  .يتمثل في طالب المرحلة الثانوية في محافظة طوباس: الحد البشري −

  .المدارس الثانوية في محافظة طوباس :الحد المكاني −

 – 2014 المدرسي العام الدراسي الفصل األول من في الدراسة أجريت: الزمانيالحد  −
2015.  

  مصطلحات الدراسة
القوى تعقيدا والذي  ألعابفعاليات  أكثرھو واحد من ): Triple Jump(لثالثي الوثب ا
ومن ثم ) حجلة، وخطوة، ووثبة(ثالثة مراحل طيران متتابعة وھي وإجراءقتراب يتكون من  اال

  ).Hay, 1992(الھبوط 

تم في دراسة القياسات الجسمية ھھو العلم الذي ي: )Anthropometry( االنثروبومتري
  .Beyer, 1986, p 59)(والمحيطات  واألعراض، ،والمحيطات ،ألطوالا :مثل

تشتمل  العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والتي وفالصف تتمثل في: الثانويةالمرحلة 
 *.سنة  18ـ 15تترواح اعمارھم ما بين  على الطالب الرياضيين التي 
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  االجراءاتالطريقة و

  منھج الدراسة 
 ألغراضج الوصفي باسلوبه الدراسة االرتباطية نظرا لمالئمته استخدم الباحث المنھ

  .الدراسة الحالية

  مجتمع الدراسة وعينتھا
 ثمانية منالمرحلة الثانوية طالب طالبا من ) 40(الدراسة على عينة قوامھا  أجريت

الطالب الذين يؤدون فعالية الوثب الثالثي في  أفضلطوباس، وھم  في محافظة ثانوية مدارس
طالبا رياضيا ) 190(تم اختيارھم بالطريقة العمدية من مجتمع الدراسة المكون من وارسھم، مد

رقم والجدول . من مجتمع الدراسة%) 21( الدراسة ما نسبتهفي ھذه المرحلة، حيث تمثل عينة 
     .كتلة الجسميبين خصائص افراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات العمر، والطول، و) 1(

  .)40= ن(وكتلة الجسم  طول القامةصائص عينة الدراسة وفقا لمتغيرات العمر وخ: )1( جدول

  االلتواء  االنحراف المعياري  المتوسط  وحدة القياس  المتغيرات
  0.08ـ   0.74  16.05  سنة  العمر

  0.64  0.05  1.71  متر  طول القامة
  0.56  6.94  63.42  كغم  كتلة الجسم

  في الدراسة المستخدمة األدوات
  :اآلتيةدوات جمع البيانات تم استخدام األ جلأمن 

صافرة، ومسافة الوثب الثالثي، لقياس  مترو، لألطوالشريط قياس وني، ميزان الكترو
  .استمارة لجمع البياناتوالكترونية،  إيقافساعة و

  متغيرات الدراسة
  :تتمثل متغيرات الدراسة على النحو اآلتي

  المتغيرات المستقلة .1
حث على الدراسات السابقة، قام باختيار أكثر القياسات االنثروبومترية من خالل اطالع البا

 لدراسة الحالية وھيلالمتغيرات المستقلة مالئمة لتحقيق أغراض الدراسة والتي تمثل  والبدنية
  :كاآلتي
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  القياسات الجسمية  . أ
 ةكما وردت في الدراسات السابقبالطريقة العلمية  االنثروبومتريةالقياسات  إجراءتم 

  :اآلتي تشتمل علىو

طول الذراع، وطول الكف، وطول الساعد، وطول العضد، وكتلة الجسم، وطول القامة، 
 & ,Al-qadoumi(  يبين ذلك )1(الملحق رقم ، وطول الرجلوطول الساق، وول الفخذ، طو

Refat, 2006 (و )Hammouri, & Halawah, 2008.(  

  القياسات البدنية  . ب
  :تيةاآل االختباراتب تمثلت القياسات البدنية

 Triple hope for distance).(ثالثة حجالت  −

  .Vertical Jump)(الوثب العمودي من الثبات  −

  .( Standing long jump ) الوثب الطويل من الثبات −

  .يبين ذلك) 2(، والملحق رقم )meters Sprint 30(متر 30 السرعة االنتقالية −

  المتغير التابع .2
  .الوثب الثالثي المسافة لفعاليةيتمثل المتغير التابع في 

  صدق االختبارات
للتأكد من صدق االختبارات تم استخدام الصدق التمييزي لعينة استطالعية مكونة من 

فعالية الوثب الثالثي وخمسة طالب غير مميزين، واستخدم اختبار  أداءخمسة طالب مميزين في 
مميزة، الفراد المجموعة غير أالمميزة و فراد المجموعةألمجموعتين مستقلتين للمقارنة بين ) ت(

  .تبين ذلك) 2( رقم ونتائج الجدول

= ن(مميزة اللداللة الفروق بين افراد المجموعة المميزة وغير ) ت(نتائج اختبار : )2( جدول
10(.  

  االختبارات
  المجموعة المميزة

  )5=ن(
المجموعة غير 

  قيمة  )5= ن( مميزةال
 ت

  مستوى
  االنحراف  المتوسط  نحرافاال  المتوسط  *الداللة

حجالت الرجل  3
  )م(اليمنى 

6.55  0.55  5.46  0.76  2.576  0.033  

حجالت الرجل  3
  )م(اليسرى 

5.83  0,40  5.18  0,29  2.915  0,019  
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 )2(تابع جدول رقم ... 

  االختبارات
 المجموعة المميزة

 )5=ن(
المجموعة غير 

  قيمة  )5= ن( المميزة
 ت

  مستوى
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  وسطالمت  *الداللة

  0.002  4,644  3.57  28.40  7.89  46,40 )سم(الوثب العمودي
الوثب الطويل من

 )م(الثبات 
2.27  0.07  1,75  0.08  10.25  0.000  

السرعة االنتقالية
 )ث/م(م 30

7.03  0.53  5.55  0.27  5.520  0.001  

  0.003  4.152  0.45  7.70  0.79  9.41 )م(الوثب الثالثي
  .)α =0.05(مستوى الداللة *

دول  ن الج ح م م يتض ة ) 2(رق توى الدالل د مس ائية عن ة احص روق ذات دالل ود ف   وج
)α =0.05 ( دى أبين ة ل زة ومتوسطات االختبارات البدني راد المجموعة الممي راد المجموعة أف ف

ر  الح الغي زة ولص رادممي ة أف ا لنتيج ارات، وفق ع االختب ي جمي زة ف ة الممي دق  المجموع الص
  .التميزي تعد االختبارات صادقة و تقيس ما وضعت لقياسه

  ثبات االختبارات
 -Test)(تطبيق االختبارات  وإعادةاستخدم طريقة تطبيق تم للتأكد من ثبات االختبارات 

Retest  من خمسة طالب، وكانت الفترة الزمنية بين  المكونةمميزة العلى افراد المجموعة غير
، وتم استخدام معامل االرتباط سبيرمان لداللة العالقة بين أسبوعالثاني وا األولالتطبيق 

  .تبين ذلك) 3( رقم التطبيقين، ونتائج الجدول
التطبيق األول والتطبيق لداللة العالقة بين  سبيرمانمعامل االرتباط  مصفوفة نتائج: )3(دول ج

  .)5=ن( لالختبارات البدنية الثاني

  قيمة  التطبيق الثاني األولالتطبيق  االختبارات
R 

مستوى 
 االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط  *الداللة 

حجالت الرجل 3
 )م(اليمنى 

5.46  0.76  5.60  0.59  0.90  0.033  

حجالت الرجل 3
 )م(اليسرى 

5.18  0,29  5.31  0.16  0.90  0,019  

  0.002 0.92  1.64  31.80  3.57  28.40 )سم(الوثب العمودي
ل منالوثب الطوي

 )م(الثبات 
1,75  0.08  1.86  0.08  0.90 0.000  

السرعة االنتقالية
 )ث/م(م 30

5.55  0.27  5.61  0.29  0.90 0.001  

  .)α =0.05(مستوى الداللة *
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ذات داللة احصائية عند مستوى  ايجابيةوجود عالقة ارتباطية ) 3(رقم يتضح من الجدول 
ق الثاني، حيث ترواحت قيمة االرتباط ما بين والتطبي األولبين التطبيق ) α =0.05(الداللة 

 .الدراسة ألغراضجيدة  وھي) 0.92ـ 0.90(

  المعالجات االحصائية
استخدم برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية  تساؤالت الدراسةعن  اإلجابةجل أمن 

)SPSS ( اآلتية اإلحصائيةالمعالجات  بإجراءوذلك:  

 .فات المعياريةواالنحرا المتوسطات الحسابية −

  .معامل االرتباط بيرسونمصفوفة  −

 )ت(اختبار و (Stepwise Regression) المتدرج باألسلوبنحدار المتعدد الخطي اال −
  .معادلة االنحدار لتحديد

  ومناقشتھا نتائج الدراسة

  األولالنتائج المتعلقة بالتساؤل : والأ

ثالثي الوثب ال الرقمي لفعالية جازاالنية بدنالبما عالقة بعض القياسات االنثروبومترية و
معامل االرتباط  مصفوفة استخدماألول تم  التساؤلعن جابة لإل ؟لدى طالب المرحلة الثانوية

ومسافة الوثب الثالثي،  البدنيةن بعض القياسات االنثروبومترية وبي لتحديد العالقة بيرسون
  .تبين ذلك) 4(رقم نتائج الجدول و

بعض القياسات عالقة تحديد المعامل االرتباط بيرسون ل مصفوفةنتائج : )4( جدول
  .)40= ن(االنثروبومترية بالمسافة لفعالية الوثب الثالثي 

 الداللة المعنوية Rقيمة   االنحراف  المتوسط  والبدنية القياسات االنثروبومترية
  دال 0.84** 0.06 1.71 )م( طول القامة
  دال 0.36* 6.94 63.42 )كغم( كتلة الجسم

  دال 0.44** 2.91 32.10 )سم(طول العضد 
  دال 0.44** 2.20 26.60 )سم(طول الساعد 
  دال 0,46** 1.49 18.77 )سم( طول الكف

  دال 0.47**  6.32 77.55  )سم( طول الذراع 
  دال 0.62** 2.70  46.37 )سم( طول الفخذ
  دال 0.59** 2.70 42.67 )سم( طول الساق

  دال 0.79** 5.59 92.17  )سم(طول الرجل 
  دال 0.39* 0.79 6.55  )م(حجالت الرجل اليمنى  3
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 )4(تابع جدول رقم ... 
 الداللة المعنوية Rقيمة   االنحراف  المتوسط  القياسات االنثروبومترية والبدنية

 دال 0.50** 0.92 6.53  )م(حجالت الرجل اليسرى  3
 دال 0.80**  7.38 41.55  )سم(الوثب العمودي من الثبات 
 دال 0.85** 0.28  2.11  )م(الوثب الطويل من الثبات 

 دال 0.75** 0.65 6.65  )ث/م(م 30السرعة االنتقالية 
  )α =0.05(،)** α =0.01*(مستوى الداللة *

ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  ارتباطيهوجود عالقة ) 4(رقم يتضح من الجدول 
)α =0.05 (قد و .الوثب الثالثيلفعالية افة مسالرية قيد الدراسة وبين جميع القياسات االنثروبومت
 على قيم لمعامل االرتباطأ، حيث كان )0.84، 0.36( بينما  قيمة معامل االرتباط نحصرتا

 وطول الساق) 0.62( وطول الفخذ) 0,79( وطول الرجل )0.84( طول القامة لمتغيرات
، بينما الطرف العلوي طوالأل) 0.47ـ 0.44(بين  ما وانحصرت قيم معامل االرتباط ،)0.59(

  ).0.36(دنى قيمة لمعامل االرتباط لكتلة الجسم أكانت 
حصائية عند مستوى الداللة عالقة ارتباطية ذات داللة إتوجد القياسات البدنية فيما يتعلق ب

)α =0.05 (ى علأحيث كانت  الوثب الثالثي، لفعالية الرقمي االنجازات البدنية وبين جميع القياس
، )0.80(، والوثب العمودي)0.85( الوثب الطويل من الثبات قيمة لمعامل االرتباط لمتغيرات

واليسرى  حجالت الرجل اليمنى معامل االرتباط لمتغيراتا قيمة مأ، )0.75(والسرعة االنتقالية 
  ).0.50، 0.39( على التواليكانت 

 أظھرتحيث ) Hammouri, & Halawah, 2008(وھذه النتائج تتفق مع دراسة 
القامة وطول الرجل وطول الفخذ والوثب من  وجود عالقة ارتباطية قوية بين طول نتائجھا
 & ,Gursavekضا مع دراسة أيوتتفق . الرقمي للوثب الثالثي االنجازقوة الرجلين  والثبات و

Mishra, 2012) ( وجود عالقة ارتباطية قوية بين طول الذراع وطول الرجل إلىشارت أالتي 
من خالل عدم  ختلفوالوثب من الثبات والقوة االنفجارية للرجلين ومسافة الوثب الثالثي، وت

   الختالفوجود عالقة دالة احصائيا لمتغيري طول القامة وكتلة الجسم، ويعزو الباحث ا
ر أشاالعبي وثب مقارنة مع الدراسة الحالية، حيث ) 10( صغر حجم العينة المكونه من إلى

)Gay, 1982, p98 (فردا من  30في الدراسات االرتباطية يجب ان ال يقل حجم العينة عن  إن
  .و عدم وجود عالقة دالةأجل معرفة وجود أ

 ,Al-Qadumi, & Refa’t( ضا مع العديد من الدراسات السابقة مثل دراسةأيتفقت او
 أظھرتالتي و) Bandlo, & Lesnik, 2011(ودراسة )  ,2011Hussein(ودراسة  )2006

بين القياسات الجسمية مثل طول القامة وطول الرجل وكتلة الجسم  ايجابيةنتائجھا وجود عالقة 
نتائج الدراسة  اختلفتوقد . الرياضي داءاألالوثب العمودي وووالقدرات البدنية مثل قوة الرجلين 

نتائجھا عدم وجود عالقة بين طول الذراع  أظھرتحيث ) Al-Ragad, 2010(مع دراسة 
  .لرمي الرمح داءاألم و30الكف وعدووطول 
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، حيث أخرى إلىية القياسات االنثروبومترية والبدنية تختلف من لعبة أھم أنيرى الباحث و
والسرعة االنتقالية والقدرة العضلية للرجلين  قيد الدرسة والسفلى العليا لألطراف األطوال أن

ن أحيث . وفقا لنتائج الدراسة الحالية يلوثب الثالثالرقمي لفعالية ا االنجازھما في تلعب دورا م
 أثناءفي ارتفاع مركز ثقل الجسم وكسب المسافة  ايتھمأھمطول القامة وطول الرجل تكمن 

نھا تعد من وجھة نظر بيوميكانية تعادل القوة وليس بالضروة ية كتلة الجسم ألأھم، وتكمن داءاأل
  .(Hay, 1978)ن ترتبط كتلة الجسم بالشحوم أ

الرجل تكمن في تحقيق االتزان الحركي طول ية طول الذراع وأھم أنضا أي احثالب ويرى
لمركز ثقل الجسم وكسب المسافة في مرحلة  واألفقيوالتحكم في االنتقال العمودي  داءاألثناء أ

ثناء أرض على الجسم تأثير قوى رد الفعل لأل تعديلفي  ساھمن حركتھم التوافقية تأالوثب و
 كلما زاد سرعة االقتراب كلما زاديتھا حيث أھمالسرعة االنتقالية تكمن  ماأ. ستنادحل االامر

، الحجلفيما يتعلق بالوثب العمودي والوثب الطويل وو .الوثب الثالثي الرقمي لفعالية االنجاز
على ي قوة الدفع ألثر فامامية األالت الرجلين الخلفية والقوة االنفجارية لعضيرى الباحث ان 

الحفاظ على توازن الجسم  كذلكو ضمن المسار الحركي للمھارة، ايجابيةتحرك تحقيق كمية و
  .اإلصابةمن  وقايةوال داءاألثناء أ

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثانيا   :ثانيا

لدى  الوثب الثالثي فعاليةل الرقمي  االنجاز في مساھمةت االنثروبومترية القياسا أكثرما 
الوثب  الرقمي لفعالية االنجازاستخدم  الثاني تم بة عن التساؤللإلجا طالب المرحلة الثانوية؟

الثالثي كمتغير تابع، والقياسات االنثروبومترية المرتبطة إحصائيا في مسافة الوثب الثالثي 
طول القامة، وكتلة الجسم، وطول العضد، وطول الساعد، وطول (كمتغيرات مستقلة وھي 

رقم  في الجدول ، وتم عرضھا)وطول الرجل ل الساق،الكف، وطول الذراع، وطول الفخذ، وطو
نتيجة االنحدار المتدرج  أظھرتى لتحليل االنحدار المتدرج، حيث األولوالتي تعد الخطوة ) 5(
الوثب الثالثي، حيث  فعالية في مسافة مساھمةالقياسات االنثروبومترية  أھمن طول القامة كان أ

  .تبين ذلك) 5(جدول ونتائج ال) 0.709( إلى) R2(وصلت قيمة 

للمعادلة  االنحدارمعامل  إلىللتعرف  لالنحدار األحادي التبايننتائج تحليل : )5( جدول
  .المقترحة

القياسات 
  االنثروبومترية

مصدر 
  التباين

مجموع
مربعات 
 االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   ف  المربعات

 *الداللة 
 االنحدار طول القامة

  الخطاء 
 المجموع

14.597
5.978 

20.575 

1 
38  
39 

14.597 
0.157  

92.795 0.000  

  R2=
0.709 

        

  .)α =0.05(مستوى الداللة *



 ......"ـ عالقة بعض القياسات االنثروبومترية والبدنية ب"ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 394

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )2(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول  ن الج ح م م يتض رأن ) 5(رق ى ال أكث درة عل ة ق ات االنثربومتري اھمةالقياس ي  مس ف
ي ان المسافة لفعالية الوثب الثالث ة ك ة معامل االنحدار طول القام ى) R2(، حيث وصلت قيم  إل

ائج الجدول  إلىجل الوصول أمن  )ت( ، وتم استخدام اختبار)0.709( معادلة خط االنحدار، ونت
  .تبين ذلك) 6(رقم 

  .نحدارار ت و معامل بيتا لمعادلة خط اإلنتائج اختب: )6(جدول 

مكونات   
الخطأ   القيمة  المعادلة

  المعياري
معامل 
beta 

  قيمة
  ت

مستوى 
  *الداللة 

مسافة الوثب 
  الثالثي

  ثابتال
  طول القامة

  8,3085ـ 
10.0474  

1.790  
  4.642ـ   0.842  1.043

9.633  
0.000  
0.000  

 .)α =0.05(مستوى الداللة *
دول  ن الج ح م م يتض ة أ) 6(رق ة  )ت(ن قيم ت دال ائيا عنإكان ة  دحص توى الدالل   مس

)α =0.05 (ة لو إن المعادل ة مساھمةبالتالي ف ة( القياسات االنثروبومتري افة في  )طول القام مس
  :كاآلتيالوثب الثالثي تصبح 

  .))م(طول القامة × 10.0474+ ( 8.3045ـ ) = م(مسافة الوثب الثالثي 
الوثب  فعاليةل الرقمي االنجازفي  طول القامة مساھمةل االنحدارخط ) 1(رقم الشكل و
  .الثالثي

روبومترية في أظھرت نتائج تحليل التباين األُحادي للتعرف لمعامل اإلنحدار للقياسات اإلنث
أن طول القامة أكثر القياسات االنثربومترية قدرة على التنبؤ في االنجاز ) 5(الجدول رقم 

، أي أن )0.709(إلى ) R2(الرقمي لفعالية الوثب الثالثي، حيث وصلت قيمة معامل االنحدار
جة تتفق مع وھذه النتي. من المسافة لفعالية الوثب الثالثي%) 70.9(طول القامة ساھم في تفسير 

التي أظھرت نتائجھا أن طول القامة كان أفضل ) Hammouri, & Halawah, 2008(دراسة 
من االنجاز الرقمي لفعالية الوثب %) 66.1(القياسات االنثروبومترية، حيث ساھم في تفسير 

  .الثالثي

حيث أظھرت نتائجھا أن طول القامة ساھم ) Qadoume, 2010(وتتفق أيضا مع دراسة 
 & ,Al-Qadumi(وأشار القدومي ورفعت . من مسافة الوثب الثالثي%) 40(فسير في ت

Refa’t, 2006 (أن طول القامة ساھم في تفسير )من مسافة رمية التماس من %) 46.8  
أن طول القامة ساھم في تفسير  Hussein, 2011)(كما أشارت الحسين . الثبات في كرة القدم

وأظھرت نتائج دراسة . الساحق بالكرة الطائرة من األداء في مھارة الضرب%) 56(
)2014Al-Diabat, (  أن طول القامة من أھم القياسات الجسمية التي ساھمت في مسافة دفع

  .الكرة الحديدة
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Triple Jump= - 8.3045+(10.0474*X)

 
  .الرقمي لفعالية الوثب الثالثي االنجازخط االنحدار لمساھمة طول القامة في  :)1(شكل 

يعود الرقمي لفعالية الوثب الثالثي  االنجازفي طول القامة  مساھمةالباحث سبب يعزو و
بطول الخطوة في  طويل القامةالالعب  تميز إلىباإلضافة  مركز ثقل الجسم،ل االرتفاعية أھم إلى
بشكل كبير  ساھموالتي ت ،كمتغير كينماتيكي يلعب دورا مھما في سرعة االقتراب عدو السريعال

  .)والوثبة ،الخطوة(في المراحل التالية  تحديدھامرحلة الحجلة وفي مسافة في كسب ال

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثالثا: ثالثا

لدى طالب  الوثب الثالثي فعاليةل الرقمي االنجازفي  مساھمةالقياسات البدنية  أكثرما 
الوثب الثالثي  مي لفعاليةالرق االنجاز استخدمتم  الثالث لإلجابة عن التساؤل المرحلة الثانوية؟

كمتغير تابع، والقياسات البدنية المرتبطة إحصائيا في مسافة الوثب الثالثي كمتغيرات مستقلة 
حجالت الرجل اليسرى، الوثب العمودي من الثبات، الوثب  3حجالت الرجل اليمنى،  3(وھي 

التي تعد و) 4(رقم ضھا في الجدل ، وقد تم عر)م30الطويل من الثبات، السرعة االنتقالية 
نتيجة االنحدار المتدرج أن مسافة الوثب  أظھرتى لتحليل االنحدار المتدرج، حيث األولالخطوة 

في  مساھمةالبدنية  القياسات أكثرم 30الطويل من الثبات، والوثب العمودي، والسرعة االنتقالية 
تبين ) 7(رقم ائج الجدول ونت) 0,818( إلى) R2(الوثب الثالثي، حيث وصلت قيمة  فعالية مسافة
  .ذلك
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معامل االنحدار للمعادلة  إلىلالنحدار للتعرف  األحادي التبايننتائج تحليل : )7(جدول 
  .المقترحة

القياسات 
  االنثروبومترية

مصدر 
  التباين

مجموع 
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   ف  المربعات

  *الداللة 

الوثب الطويل 
  من الثبات

  اراالنحد
  الخطاء 
  المجموع

15.132 
5.443  

20.575 

1  
38  
39  

15.132 
0.143  

105.63  0,000  

  )R2=(
0.735  

         

الوثب الطويل 
+ من الثبات

الوثب العمودي 
  من الثبات

  االنحدار
  الخطاء 
 المجموع

16.260  
4.315  

20.575 

2  
37  
39  

8.130  
0.177  

  

69.719  0,000  

  )R2 = (
0.79 

         

الوثب الطويل 
+ من الثبات 

الوثب العمودي 
من 

السرعة +الثبات
  )م30(االنتقالية 

  االنحدار
  الخطاء 
 المجموع

16.834  
3.741  

20.575 

3  
36  
39  

5.611  
0.104  

54.003  0,000  

  )R2=(
0.818 

         

  .)α =0.05(مستوى الداللة *

افة الوثب  مساھمةات البدنية قدرة على الالقياس أكثرأن ) 7(رقم يتضح من الجدول  في مس
 تم، حيث وصل30الوثب الطويل من الثبات، والوثب العمودي، والسرعة االنتقالية  كان  الثالثي

ار )0.818( إلى) R2(مجموع قيمة معامل االنحدار  م استخدام اختب جل الوصول أمن  )ت(، وت
  .تبين ذلك )8(رقم ونتائج الجدول  ،معادلة خط االنحدار إلى
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  .ومعامل بيتا لمعادلة خط االنحدار) ت(نتائج اختبار : )8( جدول

  مكونات المعادلة
  القياسات البدنية

نسبة 
 مساھمةال

  %التراكمية
الخطأ   القيمة

  المعياري
معامل 
Beta  

  قيمة
  ت

  مستوى
  *الداللة

  الثابت
الوثب الطويل من 

  الثبات
73.5  

4.314  
2.181  

0.452  
0.212  

  
0.858  

9.534  
10.278  

0.000  
0.000  

  الثابت 
الوثب الطويل من 

  +الثبات 
الوثب العمودي من 

  الثبات

79  

4.300  
1.500  
0.035  

0.408  
0.291  
0.011  

  
0.590  
0.356  

10.533  
5.152  
3.111  

0.000  
0.000  
0.004  

  الثابت 
الوثب الطويل من 

  +الثبات
  +الوثب العمودي 

السرعة االنتقالية 
  م30

81.8  

3.414  
1.244  
0.027  
0.266  

0.539  
0.295  
0.011  
0.113  

  
0.489  
0.271  
0.241  

  

6.331  
4.211  
2.380  
2.350  

0.000  
0.000  
0.023  
0.024  

 .)α =0.05(مستوى الداللة *

دول ن الج ح م م يتض ة  أن) 8( رق ة ) ت(قيم توى الدالل ن مس ائيا ع ة احص ت دال   كان
)α =0.05(،  الوثب الطويل من الثبات في تفسير  ساھموقد)من مسافة الوثب الثالثي،  )%73.5
ت نسو اھمةبة بلغ ودي  مس ب العم اھم، و)%5.5(الوث رعةس ة  ت الس ير 30االنتقالي ي تفس م ف
بة الو، )2,8%( ت نس اھمةبلغ رات  مس ة للمتغي ي،  )%81.8(التراكمي ب الثالث افة الوث ن مس م
  :ي تصبح كاألتيفي مسافة الوثب الثالثالقياسات البدنية  مساھمةبالتالي فإن المعادلة لو

الوثب × 0.027)) + (م(الوثب الطويل× 1.244+ (3.414 = )م(مسافة الوثب الثالثي 
  )).ث/م(م 30السرعة االنتقالية ×  0.266)) + (سم(العمودي 

في  مساھمةالقياسات البدنية قدرة على ال أكثر أن السابقة تبين ومن خالل عرض المعادلة
م، 30لطويل من الثبات، والوثب العمودي، والسرعة االنتقالية الوثب ا كان مسافة الوثب الثالثي

 الوثب الطويل من الثبات أنو ،)0.818( إلى) R2(حيث وصل مجموع قيمة معامل االنحدار 
الوثب العمودي  مساھمةمن مسافة الوثب الثالثي، وبلغت نسبة  )%73.5(في تفسير  ساھم

 مساھمةبلغت نسبة ال وقد، )%2,8(سير م في تف30ت السرعة االنتقالية ساھم، و)5.5%(
  . الوثب الثالثيلفعالية  االنجاز الرقميمن  )%81.8(التراكمية للمتغيرات 
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 أظھرتالتي ) Hammouri, & Halawah, 2008( وھذه النتيجة تتفق مع دراسة
الرقمي لفعالية  االنجازمن  )%86.2(في تفسير  ساھمن الوثب الطويل من الثبات أ نتائجھا

ن الوثب أشارت أحيث ) Hussein, 2011(ضا مع دراسة الحسين أيتتفق و. ثب الثالثيالو
 .من مھارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة )%75( في تفسير ساھمالعمودي من الثبات 

 داءاألللتنبؤ في  م100النتقالية في عدوية السرعة اأھم إلى )Qadoume, 2010(شار قدومي أو
ضا مع دراسة خنفر أيتتفق و. داءاألمن  )%70(في تفسير تاھمسللوثب الثالثي، حيث 

)2004Khanfar,  ( القياسات البدنية  أكثرالقدرة العضلية للرجلين  نتائجھا أن أظھرتحيث
  .في التصويب في كرة السلة مساھمة

كمية ن السرعة والقوة والتسارع وأ Bobbert, &Van, 1994)(وفان  وبرتب ىريو
 .انيكية التي ترتبط بالوثبالميك التحرك من العوامل

ن ھناك عالقة ارتباطية أ (Abu-Altaieb, et al. 2010) آخرونوأشار ابوالطيب و
القوة المتحركة والمستوى الرقمي لفعالية بين القوة المميزة بالسرعة والقوة االنفجارية و ايجابية

 %).82( إلى داءاأل تفسير تھم فيساھمالوثب الثالثي حيث وصلت نسبة م

في  ساھمأن الوثب الطويل من الثبات ) Allami, 2012(نتائج دراسة الالمي  أظھرتو
 )%42(ت في تفسير ساھمم 30من مسافة الوثب العالي، وأن السرعة االنتقالية  )%48(تفسير 

ية القوة المميزة بالسرعة والسرعة االنتقالية في أھممن مسافة الوثب العالي، والذي يعبر عن 
 .في ھذه الفعالية نجازاالتحقيق 

القوة  صفتي المزج بينلوثب الثالثي تعتمد على السرعة والقوة ون فعالية اأيرى الباحث و
 الكبيرة للوثب الطويل من الثبات في مسافة مساھمةسبب ال ويعود. )القدرة العضلية( السرعةو

لعضالت الرجلين،  قدرةال إلى، وللمھارة الحركي داءاألالتشابه في  إلى الثالثيفعالية الوثب 
في زمن قصير  وسريعة متتاليةمھمة حيث يقع العبء على تلك العضالت في انتاج قوة دفع 

كبر أتحقيق  بالتاليو النقل الحركيستفادة منھا في االوالتي ترتبط في كمية التحرك للجسم و
في المسار  شابهتت ليةالنتقاا السرعة أما .فقية المكتسبة من االقترابمع الحفاظ السرعة األ مسافة

كبر سرعة أتتطلب كسب  والتي مرحلة االقتراب للوثب الثالثي مع سرعة االقتراب في الحركي
ة التي تبدأ الحفاظ على تلك السرعقبل القيام بالحجلة و ةخيروات األفقية ممكنة في الخطأ

جل الحصول أمن ) والوثبة ،الخطوة(المراحل التالية سرعة عمودية في  إلىالتحول بالتناقص و
   .انجاز أفضلعلى 

  االستنتاجات
  تيةستنتاجات اآلاالث إلى الباح توصلھا مناقشتوفقا لنتائج الدارسة و

 االنجازاحصائيا ب جميع القياسات االنثروبومترية والبدنية قيد الدراسة كانت مرتبطة إن .1
  .لفعالية الوثب الثالثي لدى طالب المرحلة الثانوية الرقمي
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 الرقمي لفعالية االنجازعلى قيمة لالرتباط بأبالقياسات االنثروبومترية كانت  فيما يتعلق .2
ما القياسات أ. دنى قيمة لالرتباط لمتغير كتلة الجسموأ ،الوثب الثالثي لمتغير طول القامة

دنى قيمة لالرتباط متغير الوثب الطويل من الثبات، وأعلى قيمة لالرتباط لأكانت  ،البدنية
  .ت الرجل اليمنىحجال 3لمتغير 

القياسات  أھم كان طول القامة نأ سلوب المتدرجظھر تحليل االنحدار الخطي باألأ .3
  وتكون المعادلة كاآلتي الثيالرقمي لفعالية الوثب الث االنجازفي  مساھمةاالنثروبومترية 

  )).م(طول القامة × 10.0474+ ( 8.3045ـ ) = م(مسافة الوثب الثالثي 

القياسات البدنية  أھمالوثب العمودي، والسرعة االنتقالية ن الثبات، وم الوثب الطويل يعد .4
انوية، وبالتالي الرقمي لفعالية الوثب الثالثي لدى طالب المرحلة الث االنجازفي  مساھمة

  : تكون المعادلة

الوثب × 0.027)) + (م(الوثب الطويل× 1.244+ (3.414 = )م(مسافة الوثب الثالثي 
  )).ث/م(م 30السرعة االنتقالية ×  0.266)) + (سم(العمودي 

 االنجازمن %) 73.5(ي تفسير ف مساھمةلل نسبة علىأ الوثب الطويل من الثباتحقق  .5
  .لفعالية الوثب الثالثي الرقمي

  التوصيات
  :بما يليتائجھا يوصي الباحث نھداف الدراسة وأفي ضوء

النثروبومترية والبدنية عند جراء القياسات اإالتربية الرياضية على  معلميضرورة تركيز  .1
  .انتقاء الطالب المبتدئين للمشاركة في فعالية الوثب الثالثي

  .طوال القامة للمشاركة في فعالية الوثب الثالثي نضرورة التركيز على الالعبي .2

عداد إاالھتمام بتدريبات القدرة العضلية مثل الوثب والحجل وعدو المسافات القصيرة عند  .3
 لفعاليةالھذه المبتدئين 
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  المالحق

  

  القياسات االنثروبومترية: أوال

 ,Al-qadoumi, & Refat(  كما وردت في دراستيياسات االنثروبومترية بقياس االطوال تمثلت الق
وكانت  سم1بواسطة شريط قياس ألقرب القياسات  أجريتو). Hammouri, & Halawah, 2008(و )2006

  :على النحو اآلتي

طح، و الرأس عموديا قائم، حيث يلمس بعقبيه والمقعدة السيقف المختبر معتدال مواجھا لسطح : طول القامة −
 إلىعلى الجذع، العينان واألذنان افقيا، يقوم المختبر بأخذ شھيق عميق ويجرى القياس من أعلى نقطة بالرأس 

  .اسفل القدم

  .وحتى الناتئ االبري لعظم الكعبرة لعظم اللوح المسافة بين القمة الوحشية للناتئ االخرمي قياس :طول الذراع −

  .بين القمة الوحشية للناتئ االخرمي لعظم اللوح والعقدة الوحشية لعظم العضد قياس المسافة: طول العضد −

  .قياس المسافة بين النتوء المرفقي لعظم الزند والنتوء االبري لعظم الزند: طول الساعد −

  .ة اإلصبع االوسط وھو مفرودأينھ إلىقياس المسافة من منتصف الرسغ : طول الكف −

  .منتصف رأس عظم الفخد حتى االرضقياس المسافة بين : طول الرجل −

  .قياس المسافة بين شق مفصل الركبة من الجھة الوحشية وحتى الكعب الوحشي لعظم الشظية: طول الساق −

القياس من وضع الوقوف بحساب المسافة بين المدور الكبير لعظم الفخذ حتى شق مفصل الركبة : طول الفخذ −
  .من الجھة الوحشية

  ةالقياسات البدني  :ثانيا

  :تيةآلتمثلت القياسات البدنية باالختبارت ا

  Triple hop for distance)  (ثالثة حجالت  −

شارة البدء يقوم بثالثة حجالت إبعد سماع أو اليسرى، وة على الرجل اليمنى يايقف المختبر خلف خط البد
كل مختبر يقوم . ةيان خط البدخيرالذي تركه مثر األمتتابعة باستخدام نفس الرجل، وتقاس المسافة المقطوعة من األ

وتعبر المسافة بالمترات عن القدرة العضلية . محاولة أفضلبثالثة محاوالت باستخدام كل رجل على حده ويسجل له 
  ).Hamilton, et al. 2008(للطرف السفلي 

  Vertical Jump)(الوثب العمودي من الثبات  −

ثم يضع عالمة  ،جانب الحائط حسب الذراع المميزةبتم اجراء االختبار بطريقة سيرجنت حيث يقف المختبر 
ين نصفا ومدھما مع ثني الركبتليھا، ثم يقوم بمرجحة الذراعين وعلى نقطة تصل اعلى الحائط عند مد الذراع أل

ى والثانية األولوتقاس المسافة بالسنتمترات بين العالمة . بنفس اليد خرى على الحائطأعالمة  الوثب لألعلى تاركا
  ).Saha, 2014(  محاولة من ثالثة أفضلي تعبرعن القدرة العضلية للرجلين، ويسجل للمختبر والت
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  ( Standing long jump)الوثب الطويل من الثبات  −

شار إبعد سماع على، والذراعين لألمام وة، القدمان متباعدتان وميل الجذع لأليايقف المختبر خلف خط البد
ثر تركه المختبر أة، وتقاس المسافة بين اخر يامام ألبعد مسافة من خط البدلألالبدء يدفع االرض ويقوم بالوثب 

 عن القدرة العضلية للرجلين وتعبر المسافة. محاولة من ثالثة محاوالت  أفضلة، ثم يسجل له يابقدميه من خط البد
  ).Bratić, etal, 2012( أو القوة المميزة بالسرعة

  يةمتر لقياس السرعة االنتقال 30عدو  −

ة في وضع البدء العالي وبعد سماع الصافرة  يقوم بالجري بأقصى سرعة لديه يايقف المختبر خلف خط البد
ووصل . ختبار معاجل التحدي قام كل طالبين باالأمن و .ن ال يخرج من حارتهأم بشرط 30ة ياحتى تجاوز خط نھ
 . Mansi, et al. 2013)( آخرونوفي دراسة المنسي ) 0.95، 0.91(صدقه على التوالي ثبات االختبار و


