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تقويم بعض ا متطلبات اأنتروبومترية عند ناشئي رة ا يد ذ ور صنف أقل من  13سنة.

 د ارسة ميدانية على فرق رة ا يد صنف أقل من  13سنة برابطة رة ا يد واية تلمسان –أ .فوقيةإبراهيم؛د.ماهورباشاصبيرة؛أ.درمعونمحمد.
جامعةا جزائر ;جامعةمستغا م 

ا ملخص:

هدفتا دراسة لتعرفعلىمدىا تقارببيناعبي رةا يدذ ورص فأقلمن13س ة()12-10

س ةبرابطة رةا يدبوايةتلمسانمنحيثبعضمتطلباتاأداءاأ تروبومتريةا هامةفيتخصص رة

ا يد وا تيبإم ا هاتحقيقا فارقبينا اعبينوا فرق،حيثشملتعي تبحث اا مقصودةاعبي05
فرقمنمجتمعبحثيشمل 10فرق ص فأقلمن 13س ة،فت و تعي ةا بحثمن 97اعبامن

أصل175ب سبة .%55

وقد تم ا تح م فيبعض ا متغيراتا مشوشةعلى ا تائج علىغرار ا عمر وا عمر ا تدريبي فلم جد
فروقا دا ة إحصائيا  ،ما استخدم ا ا م هج ا وصفي أ ه اأ سب  مثلي هذ ا بحوث ،هذا وتم ا قيام

عرضبذراعين
بمجموعةمنا قياساتاأ تروبومتريةعلىغرارا طول،ا وزن،ا عرضبينا تفين،ا 

ممدودتين،طولا ذراع.طولا جدع،طولا رجل،محيطا حوض،محيطا تفين .

وتوصلتا دراسةإ ىا تائجا تا ية :

 اتوجدفروقدا ةإحصائيابينمتوسطاتاعبيفرقعي ةا دراسة في لمؤشرمايدلعلىتقارب بيربي هممنحيثا متطلباتاأ تروبومتريةا مدروسة .

ا لمات ا مفتاحية:ا تقويم؛ا متطلباتاأ تروبومترية؛ رةا يد،ص فأقلمن13س ة.

évaluation de quelques exigences anthropométrique chez les jeunes handballeurs
catégorie u 13ans
résumé.
Etude descriptive sur un échantillon de débutants, catégorie moins de 13 ans des équipes de
Handball de la ligue de Tlemcen.
Notre étude vise l’évaluation de quelques exigences anthropométrique chez les jeunes
handballeurs catégorie u13ans à la ligue de Tlemcen, pour l’identification de la proximité et le
rapprochement entres les joueurs des clubs de l’échantillon dans ces exigences, en utilisant
des tests anthropométrique très important à la pratique du handball, Ou nous sommes basé sur
les tailles (taille du corps, taille du bras, taille du membres inférieur-jambe-,…). Le poids ; les
largeurs ; les circonférences corporelle.
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"  "ع و اأنشط البدني و الرياضي وتحديا األفي الثالث:عدد خاص بالم تقى الدولي الثامن
. ع و التدريب الرياضي والياقة البدنية:محور

Notre étude descriptive a été appliquée sur un échantillon de la société de la ligue
wilaya de Tlemcen catégorie u13 (175 joueurs distribué sur 10 équipes) ; elle comptait 97
joueurs débutants de sexe masculin, catégorie les moins de 13 ans, leur âge varie entre 10 et
12 ans, distribués sur 05 équipes avec un pourcentage de 55%.
Aussi on s'est basés sur les résultats du questionnaire donné aux entraineurs pour
effectuer et enrichir notre problématique sur le terrain.
A partir de l'exposition et l'analyse des résultats des tests, on est arrivé à une importante
conclusion.
Donc il y a une proximité et un rapprochement entre les joueurs des clubs de
l’échantillon dans ces exigences anthropométriques important pour la pratique du handball.
Pour cela, on demande d'appliquer notre étude sur d'autres échantillons et sur d'autres
notifications variées afin de montrer et faire apparaitre son efficacité dans toutes les
circonstances et tous variables ; En plus on conseille les entraineurs d'appliquer sur le terrain
les l’évaluation de tous les exigences de la performance sportives en basant sur des principes
scientifique pour bien détecter nos jeunes sportifs et les biens orienté au spécialité sportive
adapté avec ces compétences
les mots clés de l'étude:
l’évaluation ; les exigences anthropométriques ; handball ; catégorie u13ans.

:مقدمة
، تعد  رة ا يد من اأ شطة ا ت افسية ا تي تتميز بوجود م افس ايجابي في احت اك مستمر وع يف
،حيث يجبأنيتماأداءبسرعةفيا تحركوا تمريروا تصويببدرجةعا يةمنا فاعليةواا جاز

وا مطلوبهوا ت يفمع ل ا مواقفبتح مودقةواقتصادوسرعةا جازأفضلا تائج (ياسرمحمد

 ما ميزها بتعدد وت وع متطلباتها ا مهارية ا مطلوب ت فيذها حسب،)19  صفحة،1996 ،حسن دبور
 معتمدا في ذ ك على قدراته ا بد ية،متطلبات ا موقف ا ذي يمر به خال ا م افسة  تحقيق ا هدف

إضافةإ ىمهارتها فسيةوا عقليةوا وظيفيةوتفاعلهمجميعا توجيهاأداءإ ىدرجةعا يةمن،وا جسمية
و ل، يجعلا اعبينفيحااتحر ةمستمرةفيا هجوموا دفاعبا رةومندو ها،اإ جازوا فعا ية
هذ ا عواملتساعدعلىتحسينا لياقةا وظيفيةوتطويروت ميةا صفاتا بد يةوا تسابمهاراتحر ية

 .)2013،خا دحمودة,وف يةوخططيةأيا مساهمةفيا ت ميةا شاملةوا مت املة لفرد( املأشرف

بلي موويتطورتدريجيامنخالا تخطيط،و ا وصول هذ ا مستوياتا عا يةاي تجو يدا حظ

ا صحيح  عمليات ا تدريب ا رياضي ا ممتدة  س وات طوال ت قسم  مراحل متعددة ترت ز  ل م ها على

)  ضمانتقدموتطور289صفحة،1994،ا مرحلةا سابقة هاوتتأسسعليها(محمدحسنعاوى

 فا تدريب،)227  صفحة،2014 ،مستمر  مستوى ا اعبين في  ل رياضة (عامر فاخر شغاتي
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ا رياضي هو أفضل وسيلة  ضمان ا تطور ا مستمر  متطلبات اأداء ا ت افسي  (ا بد ية ،ا مهارية،

ا جسمية ،ا خططية ،ا فسية ،ا ذه ية) قصد اارتقاء بمستوى ا رياضيين محترما ا تسلسل في تحقيق
اأهدافا مسطرةفي لتخصص بلوغقمةاأداءفيا م افسة .

  ومما ا شك فيهأناختيار ا فرد  ل شاطا رياضيا م اسب هم ذا طفو ةأمر با غاأهمية  بلوغ

ا مستوياتا عا ية،فتوجيها طفل ل شاطا م اسب ميعدمترو ا لصدفةبلأصبحتعمليةذات أسس

علمية،واذااسترشدا مدربباأسلوبا علميفيذ ك،سيساعد فيتطويرا مستوىواارتقاءباإ جاز

مستقبا(أمراهأحمدا بساطي،1998،صفحة،)10فمثاوعلىغرارا تخصصاتاأخرى؛يعتبر
ص فأقلمن 13س ةبرياضة رةا يدأ ولمرحلةفيا تخطيطمعتمدا علىا تقاء وتوجيها اعبين

اختصاص ،ب اءر يزة تيجةاإعدادا شاملوا متزنتمهيداا تظامهمفيا تخصص وصوا لقمةفي

م افسات رةا يد ،حيثيهدف ا تدريب ا رياضي ل اشئين خلققاعدةعريضة،يبدأتدريبهافيا سن

ا ذي يسمح بت مية قدراتهم ا مختلفة وتهيئتهم واعدادهم  لتقدم بمستواهم وفقاً  خصائص ا مرحلة ا س ية

ا تيي تمونإ يها( املأشرف,خا دحمودة،2013،صفحة،)58وهذا ا طاقامناا تشافا مب ر
لمواهبا رياضيةأوا مواصفات اا فعا يةوا حر يةوا بيو وجيةوا مرفو وجيةا تييم نا ت بؤبهافي

اصفاتوا ميوات

ا مستقبلفيضوءخصائص ل شاط توجيههم ل شاطا م اسبب اءعلىتلكا مو

بلوغا مستوىا عا يمناا جازفيا مستقبل(أمراهأحمدا بساطي،1998،صفحة .)10
 ومن ه ا تبرز اأهمية ا با غة  لتقويم بأ واعه ا مختلفة " ااختبارات – ا قياسات – ا م افسات–
ا ماحظة – ا متابعة "...فهو ا دعامة ا رئيسية  لتعرف على مدى ا تطور  مستوى اأداء ،حيث يازم

جميعمراحل ا تدريب حتى صار جزءا هاما في ا برامج ا تدريبية با مجال ا رياضي  (  -%20-مال

ا دينعبدا رحماندرويش؛قدريسيدمرسي؛عمادا دينعباسأبوزيد،2002،صفحة،)41و جد

منأهمهاا قياساتاأ تروبومتريةا تييعتمدعليهاا مدربونفيأغلبمراحلا تدريبا طويلا مدى.

 -1منهجية ا بحث:

 1-1ا تعريف با بحث:

 -1-1-1مش لة ا بحث  :على غرار متطلبات اأداء ا ت افسي اأخرى(ا بد ية ،ا مهارية ،ا خططية،
ا فسيو وجية،)...تحتلا متطلباتا مورفو وجيةم ا ة بيرةفيرياضة رةا يد أينتلعبدوراهامافي

ص اعة ا فارق  خاصة في ااحت ا ات ا مستمرة وا ع يفة في أغلب مجريات ا م افسة ،حيث يحاول

ا اعب ب لقوا إحباطجميعا قضاياا هجوميةوا دفاعيةا تيتتممنقبلا م افس،بمع ىأنيحقق
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ا هدفمناأداءفيا وقتا محددوتحتأيظروفمعيقةأدائه ،وهذامنخالصراعاتفرديةفي

أغلباأحيانفيظلضيقمساحاتا لعبوسرعةاأداءوا ت قلوت وعا خطط؛مايفرضا تسابب ية

مرفو وجية خاصة باعبي  رة ا يد  لت قل بفعا ية أث اء ا م افسات ،فمهما بلغ مستوى ا صفات ا بد ية

لرياضي ،ومهما اتصف به من إتقان وا سيابية في اأداء ا مهاري ،فلن يفيد ذ ك ما  م يرتبط بب ية

جسمية جيدة،فا اعب ا ماهر ا ممتلك ب ية جيدة ي ونأ ثر ص اعة لفارق خاصةأث اء فشلاأداء
ا جماعيفياختراقا دفاعا م ظم ،وهذامنخالحلولفردية مهارية ا تصويبأوا مراوغةوا توغل

داخلا م طقةإضافة لرؤيةا جيد لتمر زاتداخلا ميدان ،يسهذافقطبلا مدافعا ذيايمتلكب ية
مرفو وجوية جيدة  ،ن يستطيع تحمل ضغط اأداء وا هجمات ا مت ررة خاصة في ظل مهاجمين طوال

ا قامةحتى و انيملك ياقةبد يةعا ية وأداءمهاريجيد،فأهميةا ب يةا جسمية اعب  رةا يد ا

تقتصرفقطعلىاأداءأث اءااحت اكوا صراعمعا خصمبليساهمفيحفاظا اعبعلى ياقتهفي
لأطوارا مباراة،إضافةإ ىمساهمتهفيإتقانخططا لعبا مختلفة .

 و ما  ان اعبي رة ا يدمنأ ثرا اعبين متميزينبطولا قامةوا زيادة في ا وزن ،انابد من
مراقبةذ كم ذا س واتاأو ى بدايةا عمرا تدريبي اعب لت بؤبمستوىا شاطا تخصصي،خاصة

فيص فاأقلمن 13س ةا ذييعتبرا مرحلةاأو ىا تشافا اعبينوتوجيههم لتخصص،من
خالاا تشافا مب ر لمواهبوا ت بؤبمستوياتهم لا متطلباتحسبا مواصفاتا ازمةع داعبي

رةا يد،وتمثلا قياساتاأ تروبومتريةعلىغرارا وزنوا طولأهمية بيرةا تشافا اعبينوا ت بؤ

بمستوياتهما مستقبليةخاصةمنخالا مراقبةا مستمرةومتابعةقياساتا وا دين،فا طولا ذييم نأن
يصل ها فردع دا تمالا ضجأمريستحقااهتماموهوأمرحاسمفيعمليةااختيار اعبين ،ما

تشير تائجأهما بحوثا علمية وجودارتباطاتعا يةبينا قياساتاأ تروبومتريةومستوياتاأداءفي

ل اأ شطة وم ها  رة ا يد أين يتميز اعبو  رة ا يد بطول ا قامة (أمر اه أحمد ا بساطي،1998 ،

صفحة .)11

فيظلهذ ا معطيات،و ظرااهتمام ابص فأقلمن13س ةفياختصاص رةا يد ما همن
أهمية في ا سلم ا تدريبي ا موجه  ب اء قاعدة مت املة ا ت وين قصد ا وصول أفضل مستويات اأداء
واا جازا طاقامناا تشافا مب ر اعبينخاصةفيظلغيابص فأقلمن11س ةفيا دوري

ا جزائري،إضافة تأ د امناأثرا با غ  لجا با مورفو وجي اعبينعلىطبيعة اأداءفي رةا يد
ا خططي( مالدرويش؛عمادا دينعباس؛ساميمحمدعلي،1998،صفحة، )17توجه ا  لبحث
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بوا مشا لا ميدا يةا تييواجههاا مدربينأاوهيا قياساتاأ تروبومتريةع داعبي
فيإحدىا جوا 

تقاربوا تجا س بيناعبيفرقرابطةوايةتلمسانمن

ص فأقلمن 13س ة لتعرفعلىمدىا
حيث بعض ا مؤشراتاأ تروبومتريةعلى غرار ا طول ،ا وزن،ا عرض بين ا تفين،ا عرض بذراعين

ممدودتين،طولا ذراعف انتساؤ اا رئيسي ا تا ي :

 هل ه اك تجا س وتقارب بين  اشئي ص ف أقل من  13س ة  فرق رابطة واية تلمسان من حيثبعضا متطلباتاأ تروبومترية؟ 

اأسئلة ا فرعية:

طوال؟.
هله اكتقارببين اشئيص فأقلمن13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمنحيثاأ -هله اكتجا سبين اشئيص فأقلمن13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمنحيثا وزن؟.

-هله اكتقارببين اشئيص فأقلمن13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمنحيثا عروض؟.

-هله اكتقارببين اشئيص فأقلمن13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمنحيثا محيطات؟.

 2-1-1اأهداف:

  -ا تعرفعلىمدىتجا سوتقارببين اشئيص فأقلمن 13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمن

حيثبعضا متطلباتاأ تروبومترية .

 3-1-1فرضيات ا بحث:

 1-3-1-1ا فرضية ا عامة:
 -ه اكتجا سوتقارببين اشئي ص فأقلمن 13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمنحيثبعض

ا متطلباتاأ تروبومترية .

 2-3-1-1ا فرضيات ا فرعية:
طوال.
ه اكتجا سوتقارببين اشئيص فأقلمن13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمنحيثاأ -ه اكتجا سبين اشئيص فأقلمن13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمنحيثا وزن؟.

-ه اكتقارببين اشئيص فأقلمن13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمنحيثا عروض.

-ه اكتقارببين اشئيص فأقلمن13س ة فرقرابطةوايةتلمسانمنحيثا محيطات.

 4-1-1مصطلحات ا بحث:
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أ -ا تقويم :ا تعريف ااصطاحي :ه اكعدةتعريفاتاختراتعريف ارولويزبأنا تقويمعمليةتعتمد
علىا مقارةبينا واقعومايجبأني ونعليه ( مالا دينعبدا رحماندرويش؛قدريسيدمرسي؛

عمادا دينعباسأبوزيد،2002،صفحة .)17

ا تعريف اإجرائي :ا تقويمفي رةا يدهوتقديرأداءا اعبينأوا فريقواصدارح ماعليهافيظل
اعتباراتمعي ةومحددة مواصفاتاأداء ( مال ا دين عبدا رحمان درويش؛ قدريسيدمرسي؛عماد

ا دينعباسأبوزيد،2002،صفحة )18

ب -ا متطلبات اأنتروبومترية :اصطاحا :يشمل هذا ا مسمى لمن قياس  افة ا جسم(طو ه ،وزه،
حجمه ،مساحته ،سطحه ،و ل من هذ ا قياسات أهمية  بيرة  دى اإ سان عامة وا رياضي بش ل
خاص،حيثيطلقعلىا جسممصطلحب اءا جسم،ويتفرعمنذ كثاثةمسميات(ا مقاسا جسمي،

ا تر يبا جسمي،ا ت وينا جسمي)(هزاعبنمحمدهزاع،2009،صفحة .)95

ت -ا ناشئين :ا تعريف ااصطاحي :يرى مفتي إبراهيم حماد أ هم ا صغار من ا ج سين ا ذين تتراوح
أعمارهممابين( 6إ ى 14عاماً)وت درجهذ ا س واتتحت لمنمراحلا طفو ةا متوسطة( 7إ ى

10س وات تقريباً) ،مرحلة ا طفو ة ا متأخرة (13-11س ة تقريبا) ،ومرحلة ا مراهقة حتى سن 14س ة

(عامرفاخرشغاتي،)2014،بي ماقدت حصربين() 15-08س ة(محمدحسنعاوى،1994،

صفحة .)289

ا تعريف اإجرائي :قد قسمت ا فد ار ية ا دو ية  رة ا يد ا اشئين أص اف حسب متطلبات  ل مرحلة
عمرية(أقلمن11س ة؛أقلمن13س ة؛أقلمن15س ة؛أقلمن17س ة؛اقلمن19س ة،أقل

من21س ة)با سبة لذ ورأمااإ اثفي قصو همفي لص فبس ةواحدة(école fédérale de 'l
،2002،sport de macoline HEFSMصفحة.)3

ث -رة ا يد  :تعتبر رةا يدمناأ عابا رياضيةا قديمةتجريبينفريقينيتأ ف لم همامنسبعة
اعبين وخمسة احتياطيين  ،تتصف بسرعة اأداء وا ت فيذ ويشارك فيها عدد  بير من ا رياضيين  ها

قواعدوقوا ينثابتة .

 5-1-1ا دراسات ا مشابهة:

 1-5-1-1عرض ا دراسات :دراسة حسين إبراهيم حسين أبو شرار اإس ندرية (:)2005

بطاريةاختباراتا تقاءا مبتدئينفي رةا يدبدو ةفلسطين.
تحت عنوان :
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مش لة ا بحث  - :ماهي بطارية لمتغيراتا مورفو وجيةوا فسيو وجيةوا بد يةوا ضجا حر ي ا تقاء
ا مبتدئينفى رةا يدبدو ةفلسطين؟

هدف ا بحث:

 وضعبطارية لمتغيراتا مورفو وجيةوا فسيو وجيةوا بد يةوا ضجا حر يا تقاءا مبتدئينفي رةا يدبدو ةفلسطين.

منهج ا بحث :استخدما باحثا م هجا وصفيباأسلوبا مسحي مائمته طبيعةا بحث.

عينة ا بحث :تت ونمن20مبتدئمنأصل()200منا تاميذا ممارسين رةا يدا ذينتتراوح
أعمارهما زم يةمن(10إ ى)12س ة .

أهم ا نتائج :ا قياساتا مورفو وجية. :طولا طرفا سفلى ،سبةطولا طرفا سفلىمنا طولا لى.
 2-5-1-1مناقشة وتحليل ا دراسة:

 قدتماختيارهذ ا دراسةا سابقةاهتمامهابا جا ببا مورفو بوجيفبياختيبار اشبئي برةا يبد لمرحلبة
ا عمريببة()12-10س ب ةوهببي فببسعي ببةبحت ببا مببااهتمببتبد ارس بةاأط برافواأط بوالا تببيتمثببلأحببد
جوا ببحث اأينسيتممقارةا تائجمع تائجا دراسة .
 2-1منهجية ا بحث واإجراءات ا ميدانية:

 1-2-1ا دراسة ااستطاعية:

تما زولإ ىا ميدان استطاععلىمدىصدقمش لةبحث اوتوافقهامعا واقعا ميدا يفي

مجتمعا بحث،ف ا ت ا تا ي 

 تثمين مش لة ا بحث:منأجلتثمينمش لةبحث ا،وتحصينا طاقهامنا واقعا معاش،قم ابتوزيعاستمارة استبيا ية على عي ة من مدربي مجتمع ا بحث وا مشرفين على ص ف أقل من 13س ة ا مقدر

عددهم ب10مدربين في ا فترة ا ممتدة بين  2015/11/30 -2015/11/02فأ دت إجابتهم على

اأهميةا با غة لم تطلباتاأ تروبومتريةع داعبي رةا يدوأ دواعلىضرورة لقياساتاأ تروبومترية

فيهذ ا مرحلةا عمرية ما هامندورفيا ت بؤبمستوىا اعبينمستقبا ،ما أرواأ هيجبمراقبة

ا موا مورفو وجي اعبينخال لا مرحلةا تدريبيةو يسفقطفيبدايةا موسم.

 2-2-1منهج ا بحث :
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 قببداعتمببد افببيد ارسببت اعلببىا م ب هجا وصببفيفببيد ارسببت اهببذ أ ببهاأ سببب مثببلهببذ ا بحببوثمببن
خببالااعتمببادعلببىا قياسببات وسببيلةأساسببيةفببيا بحببث،أيد ارسببةا ظبباهرة مبباهببيذونا تغييببرفببي
ا وقائعاست شافا حقيقة .

 3-2-1مجتمع وعينة ا بحث:
شملتعي ةبحث اا مقصودةاعبي 05فرقمنمجتمعبحثيشمل 10فرق ص فأقلمن13
س ة،فت و تعي ةا بحثمن97اعبامنأصل175ب سبة%55مايجعل تائجبحث اقابلة لتعميم.
 4-2-1مجاات ا بحث:

أ -ا مجااال ا بشاار  :شببملتعي ببةا بحببث97اعبببامببن05فببرقص ب فأقببلمببن13س ب ةبرابطببة برةا يببد
تلمسان .

ب -ا مجاال ا م ااني:تبمإجبراءهبذ بمجموعبةمببنا قاعباتا متعبددةا رياضباتوا ميبادينبوايبةتلمسبانعلببى

غ برارقاعببةمر بببا عقيببد طفببي،قاعببةبببنم صببورتلمسببان،قاعببةا غببزوات،قاعببةمغ يببة،ميببدانأواد
ميمون .

ج-ا مجال ا زماني:أجريتا دراسةا ميدا يةخالشهريجا في،فيفري.2016

 5-2-1ا وسائل اإحصائية :تم ااعتماد على مجموعة من ا وسائل اإحصائية ا تي تاءم بحت ا:
وهي ا تا ي :

أ -ا عمليات ا ثاثية :وذ ك تحليلأجوبةا مدربينعلى لسؤولوتحويلا قيمإ ى سبمنأجلا تحليل
اإحصائي .

ج -اختبار تحليل ا تباين "ف" فيشر




 -2عرض ،تحليل و مناقشة ا نتائج:

 1-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج اأطوال:

 1-1-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج طول ا جسم:
المعالجة
اإحصائية
الفريق

العدد

المتوسط
الحسابي

اانحراف
المعياري

تح يل التباين "ف" فيشر
محسوبة
355
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hbct

22

154.18

8.16

irct
hbcm
hbcom
hbcg

22
22
15
16

155.18
154.27
155.26
155.12

5.17
5.16
5.20
10.41

2.47

ا يوجد تباين

0.11

 تحليل ا نتائج:
مببنخببالعببرض تببائجا جببدولرقببم01ا ببذييبببرزا تببباينبببيناعبببيفببرقعي ببةا بحببثمببنحيببث
ا جدول رقم :01ا تباينبيناعبيفرقعي ةا بحثمنحيثطولا جسم .
طببولا جسببم،تبببينأنفا محسببوبةوا مقببدرةب()0.11أصببغرمببنفا جدو يببة(،)2.47إذاتوجببد
فروقدا ةإحصائيامايبرزعدموجودتباينبيناعبيا فرقمبنحيبثطبولا جسبموهبذامبايبدلعلبى

ا تقارببي هممنحيثا طول.

 2-1-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج طول ا جدع:
المعالجة
اإحصائية

العدد

المتوسط
الحسابي

اانحراف
المعياري

الفريق

تح يل التباين "ف" فيشر
محسوبة

hbct

22

33.73

1.62

irct
hbcm
hbcom
hbcg

22
22
15
16

33.34
32.82
33.66
33.75

1.92
1.74
1.83
1.43

1.10

الدالة اإحصائية

جدوليه

2.46

ا يوجد تباين

ا جدول رقم :02ا تباينبيناعبيفرقعي ةا بحثمنحيثطولا جدع.
 تحليل ا نتائج:
مببنخببالعببرض تببائجا جببدولرقببم02ا ببذييبببرزا تببباينبببيناعبببيفببرقعي ببةا بحببثمببنحيببث

طببولا ج بدع،تبببينأنفا محسببوبةوا مقببدرةب()1.10أصببغرمببنفا جدو يببة(،)2.46إذاتوجببد
فروقدا ةإحصائيامايبرزعدموجودتباينبيناعبيا فرقمبنحيبثطبولا جبدعوهبذامبايبدلعلبى

ا تقارببي هممنحيثهذاا مؤشر .

 3-1-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج طول ا رجل:
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المعالجة
اإحصائية
الفريق

العدد

المتوسط
الحسابي

اانحراف
المعياري

hbct
irct
hbcm
hbcom
hbcg

22
22
22
15
16

74.17
73.34
73.73
73.06
73.00

2.83
2.12
2.45
2.63
2.19

تح يل التباين "ف" فيشر
محسوبة

0.85

الدالة اإحصائية

جدوليه

2.46

ا يوجد تباين

ا جدول رقم :03ا تباينبيناعبيفرقعي ةا بحثمنحيثطولا رجل.
 تحليل ا نتائج:
مببنخببالعببرض تببائجا جببدولرقببم03ا ببذييبببرزا تببباينبببيناعبببيفببرقعي ببةا بحببثمببنحيببث
طببولا جسببم،تبببينأنفا محسببوبةوا مقببدرةب()0.85أصببغرمببنفا جدو يببة(،)2.46إذاتوجببد

فروقدا ةإحصائيامايبرزعدموجودتباينبيناعبيا فبرقمبنحيبثطبولا رجبلوهبذامبايبدلعلبى
ا تقارببي هممنحيثهذاا مؤشر .

 4-1-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج طول ا ذراع:

المعالجة
اإحصائية
الفريق

العدد

المتوسط
الحسابي

اانحراف
المعياري

hbct
irct
hbcm

22
22
22

61.95
61.54
60.95

4.64
3.63
3.60

تح يل التباين "ف" فيشر
جدوليه
محسوبة

2.47
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hbcom

15

62.33

4.36

hbcg

16

61.56

3.94

0.30

تحليل ا نتائج:
مببنخببالعببرض تببائجا جببدولرقببم04ا ببذييبببرزا تببباينبببيناعبببيفببرقعي ببةا بحببثمببنحيببث

طببولا بذراع،تبببينأنفا محسببوبةوا مقببدرةب()0.30أصببغرمببنفا جدو يببة(،)2.47إذاتوج ببد
اعوهبذامبايبدلعلبى
بولذاربذ
ةإحصائيامايبرزعدموجودتباينبيناعبيا فبرقمبنحيبثط
اعر .
بحثمنحيثطولا
فروقداا جدول رقم :04ا تباينبيناعبيفرقعي ةا

ا تقارببي هممنحيثهذاا مؤشر .

 مناقشة نتائج ا جداول 01؛02؛03؛ 04مع ا فرضية ا جزئية اأو ى:
بعببدتحليببلوم اقشببة تببائجا جببداولاأربعببةا تببيتوضببحا تببباينفببيقياسبباتاأط بوالبببيناعبببيفببرق
عي ةا بحثتوصل ا تصديقا فرضيةا فرعيةاأو ىا قائلةبوجودتقاربوتجا سبيناعبيفرقا عي ة

منحيثبعضاأطوالعلىغرارطولا جسموا ذراعوا جبدعوا رجبل؛حيبثأببرزتا تبائجعبدموجبود

تباينبينا اعبينفي لمؤشرمنمؤش ارتاأطوال.



 2-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج ا وزن:
المعالجة
اإحصائية

العدد

المتوسط
الحسابي

اانحراف
المعياري

الفريق

تح يل التباين "ف" فيشر
محسوبة

hbct

22

39.31

5.99

irct

22

39.72

5.44
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hbcm

22

39.18

5.27

hbcom

15

39.73

6.27

hbcg

16

49.16

7.01

0.038

ا يوجد تباين

2.47

 تحليل ا نتائج:
مببنخببالعببرض تببائجا جببدولرقببم05ا ببذييبببرزا تببباينبببيناعبببيفببرقعي ببةا بحببثمببنحيببث
وزنا جسببم،تبببينأنفا محسببوبةوا مقببدرةب()0.038أصببغرمببنفا جدو يببة(،)2.47إذاتوجببد
جسم .
تباينبيناعبيفرقعي ةا
05مب:ا
جدول
ا
بوزن،وهببذامببايببدلعلببى
وزنابثا ب
بحثمنحيثبنحيب
بيناعبببيا فببرقمب
بايبببرزعببدموجببودتببباينبب
رقمبائيا
بةإحصب
بروقدا ب
فب
ا تقارببي هممنحيثهذاا مؤشر .

 مناقشة نتائج ا جدول  05مع ا فرضية ا جزئية ا ثانية:
بعدتحليلوم اقشة تائجا جدول05ا ذييوضحا تبباينفبيقيباسوزنا جسبمببيناعببيفبرقعي بة

ا بحثتوصل ا تصديقا فرضيةا فرعيةا ثا يةا قائلبةبوجبودتقباربوتجبا سببيناعببيفبرقا عي بةمبن
حيثوزنا جسم؛حيثأبرزتا تائجعدموجودتباينبينا اعبينفيهذاا مؤشر.

 3-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج ا عروض:

 1-3-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج ا عرض بمد ا ذراعين:
المعالجة
اإحصائية
الفريق

العدد

المتوسط
الحسابي

اانحراف
المعياري

hbct
irct
hbcm
hbcom

22
22
22
15

151.40
153.90
153.90
152.93

9.67
5.52
5.42
5.47

تح يل التباين "ف" فيشر
محسوبة

0.45
359
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16

hbcg

152.37

9.38

 تحليل ا نتائج:
مببنخببالعببرض تببائجا جببدولرقببم05ا ببذييبببرزا تببباينبببيناعبببيفببرقعي ببةا بحببثمببنحيببث

ا عرضبمدا ذراعين ،تبينأنفا محسوبةوا مقدرةب()0.45أصغرمنفا جدو يبة(،)2.47إذا
توجدفروقدا بةإحصبائيامبايببرزعبدموجبودتبباينببيناعببيا فبرقمبنحيبثا عبرضبمبدا بذراعين ،
تباينبيناعبيفرقعي ةا بحثمنحيثا عرضبمدا ذراعين
تقارببي:06ا
جدول رقم
 ا
هممنحيثهذاا مؤشر .
وهذامايدلعلىا

نتائج:
تحليل ا
ومناقشة نتائج ا عرض بين ا تفين:
تحليل
 2-3-2عرض،
منخالعرض تبائجا جبدولرقبم05ا بذييببرزا تبباينببيناعببيفبرقعي بةا بحبث
المعالجة

العدد

المتوسط

اانحراف

تح يل التباين "ف" فيشر

الدالة اإحصائية

المعياريمحسببوبةوا مقببدرةب()0.038أصببغرمببنفا جدو يببة
الحسابيبينأنفا
اإحصائيةبثوزنا جسببم،تبب
مببنحيب

الفريق
جدوليهباينبببيناعبببيا فببرقمببن
محسوبةبرزعببدموجببودتبب
،)2.47إذاتوجببدفببروقدا ببةإحصببائيامببايبب
(
وهذامايدلعلىا 9.67
36.27
hbctا وزن22،
تقارببي هممنحيثهذاا مؤشر .
حيث

irct
ن.
hbcm
hbcom
hbcg

22
22
15
16

37.81
37.95
37.8
36.87

5.52
5.42
5.47
9.38

1.81

2.47

ا يوجد تباين

 ا جدول رقم :07ا تباينبيناعبيفرقعي ةا بحثمنحيبثا عبرضببينا تفبين
تحليل ا نتائج:

منخالعرض تبائجا جبدولرقبم05ا بذييببرزا تبباينببيناعببيفبرقعي بةا بحبث

مببنحيببثوزنا جسببم،تبببينأنفا محسببوبةوا مقببدرةب()0.038أصببغرمببنفا جدو يببة
نتائج،):إذاتوجببدفببروقدا ببةإحصببائيامببايبببرزعببدموجببودتببباينبببيناعبببيا فببرقمببن
 تحليل (ا2.47

برقعي بةا بحبثمبنحيبثا عبرض
هذاابيف
بيناعب
تقارببيجبودتبباينب
07عبدمو
وزن،بائجا جبدولرقبم
حيثابرت ت
 قدأظه
مؤشر .
هممنحيث
وهذامايدلعلىا

بببينا نتفب.بين ،حيببثجبباءتفا محسببوبة()1.81أصببغرمببنفا جدو يببة(،)2.47وهببذامببايببدلعلببى
ا تقارببي هممنحيثهذاا مؤشر .

 3-3-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج عرض ا حوض:
المعالجة
اإحصائية
الفريق

العدد

المتوسط
الحسابي

اانحراف
المعياري

تح يل التباين "ف" فيشر
محسوبة
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hbct
irct
hbcm
hbcom
hbcg

22
22
22
15
16

30.56
30.30
31.21
31.13
30.87

1.82
1.79
1.95
1.80
1.66

0.95

2.47

ا يوجد تباين

 تحليل ا نتائج:
بوضعببرض
بنحبيببث
بثحبعببثمب
بنحيببةا ب
برقعي ب
بيفب
باينبب
بودتبب
باينعببببدموجب
08ر:قبابمتبب08
بائجارقاجبامبدول
برضا ح
بثمب
بيناعبببحب
برقعي ببةا
بيفب
بيناعبب
برتجاتبادول
 قببدأظهب ا

فا محس ببوبة()0.95أص ببغرم ببنفا جدو ي ببة(،)2.47وه ببذام بباي ببدلعل ببى
تحليلب اباءت
ا ح ببوض ،حي ببثج
نتائج:

 هممنحيث
ا تقارببي
مؤشر.جبدولرقبم05ا بذييببرزا تبباينببيناعببيفبرقعي بةا بحبث
هذااتبائجا
منخالعرض
جزئيةبد ارثا
فرضية ا
07؛ 08مع ا
06؛
نتائج ا

ثة)0.038:أصببغرمببنفا جدو يببة
ةب(
بوبةوا مقب
بينأنفا محسب
بم،تبب
جداول جسب
بثوزنا
مناقشةببنحيب
م

بيفببرق
بروضب
باتا عب
بيقياس
بايببضب
بيتو
صبةبا ت
ثاثب
بداولا
بائجا ج
)،إذاتو تب
2.47بلوم اقشبة
بدتحليب
بيناعببببن
بيا فببرقم
بيناعبب
باينبب
باينجبفببودتبب
بحاعبتببدمو
برز
بائيامب
بةإح
بروقدا ب
جببدفب
بع (

قائلةبوجودتقاربوتجا سبيناعبيفبرقا عي بة
تقارببيا ثا ثةا
فرضيةا فرعية
بحثتوصلا تصديقا
هممنحيثهذاا مؤشر .
وهذامايدلعلىا
عي ةاحيثا وزن،

منحيثبعضا عروض؛حيثأبرزتا تائجعدموجودتباينبينا اعبينفي لمؤشر .
ن.

 4-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج ا محيطات:

 1-4-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج ا محيط بين ا تفين:
المعالجة
اإحصائية

العدد

المتوسط
الحسابي

اانحراف
المعياري

الفريق

hbct
irct
hbcm

تح يل التباين "ف" فيشر
محسوبة

22

76.40

4.40

22

76.22

5.03

22

76

4.40

0.036
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hbcom

15

76.13

4.30

hbcg

16

76.5

5.05

 تحليل ا نتائج:
 قدأظهرت تائجا جدولرقم09عبدموجبودتبباينببيناعببيفبرقعي بةا بحبثمبنحيبثا محبيط

بينا تفين،حيثجاءتفا محسوبة()0.036أصغرمبنفا جدو يبة(،)2.47وهبذامبايبدلعلبى

ا تقارببي هممنحيثهذاا مؤشر .

 ا جدول رقم :09ا تباينبيناعبيفرقعي ةا بحثمنحيثا محيطبينا تفين.
تحليل ا نتائج:

منخالعرض تبائجا جبدولرقبم05ا بذييببرزا تبباينببيناعببيفبرقعي بةا بحبث

مببنحيببثوزنا جسببم،تبببينأنفا محسببوبةوا مقببدرةب()0.038أصببغرمببنفا جدو يببة

(،)2.47إذاتوجببدفببروقدا ببةإحصببائيامببايبببرزعببدموجببودتببباينبببيناعبببيا فببرقمببن
حيثا وزن،وهذامايدلعلىا تقارببي هممنحيثهذاا مؤشر .


ن.




 2-4-2عرض ،تحليل ومناقشة نتائج محيط ا حوض:
ا معا جة
اإحصائية

ا عدد

ا متوسط

ا حسابي

تحليل ا تباين "ف" فيشر

اانحراف

ا معيار

محسوبة

ا فريق

hbct

22

68.36

3.31

irct

22

68

3.42
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hbcm

22

68.31

3.09

hbcom

15

67.5

 3.63

hbcg

16

67.93

 3.49

2.47
0.18

ايوجدتباين

 تحليل ا نتائج:
 قبدأظهببرت تببائجا جببدولرقببم10عبدموجببودتببباينبببيناعبببيفبرقعي ببةا بحببثمببنحيببثمحببيط

ا ح ببوض،حي ببثج بباءتفا محس ببوبة()0.18أص ببغرم ببنفا جدو ي ببة(،)2.47وه ببذام بباي ببدلعل ببى
ا تقارببي هممنحيثهذاا مؤشر .

 مناقشة نتائج ا جدو ين 09؛ 10مع ا فرضية ا جزئية ا رابعة:
محيطاتبوض.
تباينفيقياساتامحببيطا حب
بةا بحببثمببنحيببث
برقعي ب
بيناعبببيفب
باين
جداو تبب
:10
اقشة رقاام
بعدتحليلومجاادول
 ا
بيناعببي
انا
لذانيوضح
09بب؛10ا
ين
تائجا
نتائج:
فرقعي ةا تحليل ا
تصديقا فرضيةا فرعيةا رابعبةا قائلبةبوجبودتقباربوتجبا سببيناعببيفبرق
بحثتوصل ا
اعبينفي بةا بحبث
بيناعببيفبرقعي
ئجعدموجودباينب
05اتا بذييببرزا تب
بائجاجبدولرقبم
منخالعرض ت
ا عي 
لمؤشر .
تباينبينا
حيثأبرزتا
محيطات؛
ةمنحيثبعضا
محسببوبةوا مقببدرةب()0.038أصببغرمببنفا جدو يببة
بينأنفا
بم،تبب
نتائج جسب
بثاوزنا
 5-2مببنحيب
رئيسية:
فرضية ا
مع ا
مناقشة

بيا فب
بيناعبب
باينبب
بودتبب
بدموج
باتاأبببرزعب
بائيامبباي
بةإحص
)،إذاتوجب
بنبروض
برقوامبعب ب
بوزن
الوا ب ب
بناأط ب بو
بلمب ب
بةب ب ب
تروبومتريب ب
قيابسب ب
بروقداب ببائجا
بلومبدفباقشب ببة تب
2.47بالتحليب ب
مب(ببنخب ب
مؤشر.
هممنحيث
تقارببي
وهذامايدلعلىا
حيثا،وزن،
بى صبحةا فرضبيةا عامبةواثباتهبا،
هذاابةعل
بها بره
بةاأربعبة،وم
اا فرعي
توصل ا تأ يبدفرضبيات
وا محيطات
حيثن .
يوجدتقاربوتجا سبين اشئيفبرقعي بةا بحبثمبنحيبثبعبضا قياسباتاأ تروبومتريبةا هامبة

فيرياضية رةا يد .

 6-2مناقشة ا نتائج مع ا دراسات ا نظرية وا دراسات ا مشابهة:
جاءت تائجبحث امؤ دة تائجأهما بحوثا علمية وجودارتباطاتعا يةببينا قياسباتاأ تروبومتريبة

ومستوياتاأداءفي بلاأ شبطةوم هبا برةا يبدأيبنيتميبزاعببو برةا يبدبطبولا قامبة(أمبراهأحمبد

ا بس ب بباطي،1998،ص ب ببفحة،)11حي ب ببتتراوح ب ببتمتوس ب ببطاتأطب ب بوالعي ب ببةا بح ب ببثب ب ببين(154.18و
)155.26سمأين احظزيادةفيا طول ،ماوافقتدراسةحسبينإببراهيمحسبينأببوشبراراإسب درية

()2005م ببنحي ببثط ببولاأطب برافا س ببفليةخاص ببةإذام بباقور ببتم ببعج ببدعا اعب ببينحي ببتتراوح ببت
متوسطاتطولا رجلبين(73.00و)74.17سم.

 14-2ااستنتاجات ا عامة:
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-

يوجدتقارببين اشئيص فأقلمن13س ةبرابطة رةا يدبتلمسانمنحيبثقياسباتاأطبوال

وا وزنوا عروضوا محيطات .

-إنا تقارببينا اشئينفبيا قياسباتاأ تروبومتريبةيع بسااهتمباما بيبرا بذييو يبهمبدربوهبذا

ا ص ف هذاا وعمنا قياسات .

-أبرزتا تائجبعضا مؤشراتواأرقام لقياساتاأ تروبومتريةا تييم ن لمبدربينااعتمبادعليهبا

فياختياراعبيهم.

 ا خاصة:

يعدا تدريبا رياضي ل اشئينا محطةاأو ى بلوغأهدافا تدريبا رياضيمنخال
خلققاعدةعريضة لمقدرةا رياضيةابتداءمن ا سنا ذييسمحبا ت ميةا قصوى قدراتهم،
حيث يهدففيا مقاماأولإ ىتهيئتهمواعدادهم لتقدمبمستواهموفقاً خصائصا مرحلة

ا س ية ا تي ي تمون إ يها بما يت اسب مع ا عمر اأ سب  ت مية وتطوير قدراتهم ا بد ية

وا بيو وجيةوا حر يةوا مهارية،حيث تعدمرحلةتدريبا اشئين،قائمةبذاتهايتداخلفيها
تدريبا مبتدئينمعا متقدمين .
 ومنأجلا وصولإ ىأفضلتدريب أطفالوا اشئةابدأن تعرفعلىخصائصهم
ا جسميةوا حر يةومايطرأعليهامنتغيراتخالمراحل موهم (هزاعبنمحمدهزاع،
،2010صفحة ،)268ماابدمناأخذ بعينااعتبار مستوى موهما بد يو ضجهم
ا بيو وجيممايع ياختافصفاتهما جسميةوا وظيفيةعلىا رغممنتساويهمفيا عمر
ا زم ين حيث يؤثر ذ ك بش ل واضح على طول ا جسم و تلة ا عضات وا تمال  مو
ا عظام،واختافاأ ماطا جسميةومنه اتبرزاأهميةا با غة دورا مدربينوا مختصين
فيا تقاءوتوجيها اشئين لتخصصات لحسباستعداداتهوميواتهوب يتها جسمية...
(هزاعبنمحمدهزاع،2010،صفحة،)269فمثا  جداعبي رةا يديتميزونبا طول
ا زائد مع عرض ا تفين وا زيادةفي ا وزن ما يدفع  لت بؤ ا صحيح  مستقبل ا اعب  ربح
ا وقتم نجهةقصدا وصول لمستوياتا عا ية،وعدمإضاعةا وقتفيتدريباعبينا
تتوفرفيهما شروطوااعتبارات مزاو ةذ كا تخصص؛وهذاايم نا توصل هإامن
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خال ااعتماد على أسس علمية محضة في اا تشاف ا مب ر  لرياضيين وتوجيههم
ا صحيح  لتخصص ا م اسب ،وهذا  له من خال ا جدية في ا عمل وا بحث ا علمي
ا متواصلفي لجوا با مشا لا ميدا يةبحثعنأ سبا حلول .

 ا توصيات:

- ااستفادةمن تائجا بحثا متوصلإ يهابا لجوء ها معيارا تقاءا اشئين .

  - رجوتطبيقا قياساتاأ تروبومتريةعلىمجالواسعفيا تشافوا تقاءاعبي رةا يدمععدم
اهمالااعتباراتاأخرىعلىغرارا ججا با مهاريوا بد ي .

لمدربينفيهذاا مجال مسايرة لتطوراتا حاصلةفيمجالا قياسوا تقويممن
- ا ت وينا متواصل 
جهةوأهميةا قياسفيا توجيها صحيح لرياضي لتخصصا م اسبوربحا وقتمنجهةأخرى .

 وفيا بحثا علمي :

  - وصيا باحثينبا بحثأ ثرفيهذاا ص ف ،ما همنأهميةفيا تدريبا رياضي،معتطبيق
طرح امععي اتمختلفةومتغيراتأخرىإثباتهأ ثرمنخالا تجريبا مستمرا مب يعلىأسس

علمية.
 

ا مصادر وا مراجع :

 -1ا مراجعا عربية:

 -1ياسرمحمدحسندبور .)1996(.رةا يدا حديثة.،اإس درية،مصر:م شأةا معارف.

-2أمراهأحمدا بساطي.)1998(.قواعدوأسسا تدريبا رياضي.ااس درية:مطبعةاا تصار .

-3عامرفاخرشغاتي.)2014(.علما تدريبا رياضي( ظمتدريبا اشئين لمستوياتا عليا).عمان:
م تبةا مجتمعا عربي ل شروا توزيع .

  -4امل أشرف ,خا د حمودة .)2013( .تعليم ا مبتدئين وتدريب ا اشئين في  رة ا يد .اإس درية:
ماهي ل شروا توزيع .

  -5مالا دينعبدا رحماندرويش؛قدريسيدمرسي؛عمادا دينعباسأبوزيد.)2002(.ا قياس
وا تقويموتحليلا مبارياتفي رةا يد -ظرياتوتطبيقات-ا طبعةاأو ى.ا قاهرة:مر زا تاب ل شر .

 -6مالدرويش؛عمادا دينعباس؛ساميمحمدعلي.)1998(.اأسسا فسيو وجية تدريب رةا يد
ظريات-تطبيقات.مصر:مر زا تاب ل شر .
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-7محمدحسنعاوى.)1994(.علما تدريبا رياضي-ا طبعةا ثا ثةعشر.ا قاهرة:دارا معارف .

 -8مروان عبد ا مجيد إبراهيم .)1998( .اأسس ا علمية وا طرق اإحصائية  اختبارات وا قياس في
ا تربيةا بد يةوا رياضية.دارا ف را عربي:مصر .

 -9هزاع بن محمد هزاع .)2009( .فسيو وجيا ا جهد ا بد ي -اأسس ا ظرية واإجراءات ا معملية
لقياساتا فسيو وجية-ج.1ا ممل ةا سعودية:جامعةا ملكسعود ل شرا علمي .

 -10هزاعبنمحمدهزاع.)2010(.موضوعاتمختارةفيفسيو وجياا شاطواأداءا بد ي .ا ممل ة
ا عربيةا سعودية:م تبةا شر جامعةا ملكسعود .

 -2ا مراجع اأجنبية:

1- .Cahier d’entrainement J+S Handball .) 00 ( .école fédérale de sport de macoline HEFSM'L
 :SUISSE ،confédération suisse de hand ball ،MACOLINEاإتحادية السويسرية لكرة اليد.

366

