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 ـ مستخلص البحث:
 ،تقٌٌم مستوى الحالة البدنٌة واألبعاد النفسٌة لالعبً منتخب مصر لكرة الٌد ٌهدف البحث إلى

العالقة االرتباطٌة بٌن متغٌرات الحالة البدنٌة واألبعاد النفسٌة قٌد البحث لالعبً منتخب مصر لكرة 
التنبوء بمستوى الحالة البدنٌة بداللة بعض المتغٌرات النفسٌة قٌد البحث لالعبً منتخب مصر ، الٌد

ً بٌن ، وكانت اهم النتائج، لكرة الٌد متغٌر القدرة العضلٌة للبعد توجد عالقة ارتباطٌة داله إحصائٌا
النفسً لمقٌاس وصف الحالة البدنٌة ، ومتغٌر القدرة العضلٌة بدنٌاً لالعبً منتخب مصر لكرة الٌد 

ً بٌن متغٌر التحمل الدوري التنفسً ، م قٌد البحث8811موالٌد  توجد عالقة ارتباطٌة داله إحصائٌا
ً لالعبٌللبعد النفسً لمقٌاس وصف الحالة البدنٌة ، ومتغٌر  توجد ،  نالتحمل الدوري التنفسً بدنٌا

عالقة ارتباطٌة داله إحصائٌاً بٌن متغٌر السرعة االنتقالٌة للبعد النفسً لمقٌاس وصف الحالة البدنٌة 
ً لالعبٌ ً بٌن متغٌر المرونة ،  ن، ومتغٌر السرعة االنتقالٌة بدنٌا توجد عالقة ارتباطٌة داله إحصائٌا

ً لالعبٌللبعد النفسً لمقٌاس  توجد عالقة ارتباطٌة ،  نوصف الحالة البدنٌة ، ومتغٌر المرونة بدنٌا
داله إحصائٌاً بٌن متغٌر الرشاقة للبعد النفسً لمقٌاس وصف الحالة البدنٌة ، ومتغٌر الرشاقة  بدنٌاً 

ً بداللة وصف الحالة البدنٌة للقدرة العضلٌة ن،  نلالعبٌ فسٌاً ٌمكن التنبؤ بالقدرة العضلٌة بدنٌا
وصف ×  8.8.7( + 62..45 =  القدرة العضلٌة ، باستخدام المعادلة الرٌاضٌة التالٌة.نلالعبٌ
 للقدرة العضلٌة ( الحالة
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