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والشباب والرياضة بحكومة الجنوب الت ساهمت في أن يكمل الباحث
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مستخلص البحث
تبحث هذه الدراسة عن التطلبات الساسية لنتقاء لعب بعض
مسابقات الرمي بولية الخرطوم  ،بهدف التعرف علي أهم القياسات الجسمية
اللزمة لسابقات رمي الرمح والقرص و دفع الجلة وتحديد علقة القياسات
الجسمية الختارة بمستوى ال داء في هذه السابقات ،وتحديد نسبة مساهمة
القياسات الجسمية في انتقاء اللعبي .استخدم الباحث النهج الوصفي .
وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية  ،وتمثلت وسائل جمع
البيانات في السح الرجعي والختبارات والقاييس  .وكانت القياسات
الجسمية الختارة والحيطات والعراض واعتمدت الدراسة في العالجات
الحصائية علي التوسطات الحسابية والنحراف العياري ومعامل الرتباط
لبيسون .
وكانت أهم نتائج الدراسة لنتقاء اللعبي :
 .1السن
 .2الطول الكلي للجسم
 .3طول الزراع
 .4طول الكف
 .5محيط الصدر
 .6عرض الكتفي
 .7وزن الجسم
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كما أظهرت الدراسة أن هنالك -:
 .1ضعف في التدريب
 .2عدم الهتمام باللعبي في الجوانب النفسية والجتماعية .
ومن أهم توصيات الدراسة :
 .1أن يتم انتقاء الناشيي بالسس العلمية
 .2الهتمام بالقياسات الجسمية لهميتها في مسابقات الرمي
 .3رعاية اللعبي والهتمام بهم .
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Abstract
The title of the Research “The Essential Needs to Detect
Players for Some Throwing Events in Khartoum “ The study
aimed to determine the important physical measurement need ed
for throwing events and find the relation between physical
measurements and throwing events performance and detecting
players. Subjects were “31” throwing players.
The main results for detecting throwing players were :
1. Age
2. Total body length
3. Arm length
4. Hand length
5. Chest circumference
6. Shoulder width
7. Body weight
The research reverted that :
1. There was a weakness in training .
2. There was no psychological and social care for the players
X

Recommendations were :
1. Detecting junior athletes should be in scientific methods .
2. Body measurement were essential for throwing events.
3. Care and attention should be given to the athletes.
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