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 مقدمة:

يعد ادلستوى الصحي والوقائي للمجتمع أحد ادلقاييس والدالالت اليت تعتمد يف قياس تقدـ الشعوب ورقيها 
 وادلًتفة يف الوقت نفسو.,وازدىارىا  لذى فقد أصبح القواـ اجليد حاجة ملحة ومطلبا ضروريا يف ظل احلياة الصعبة 

 .(7, صفحة 2002)الصميدعي, 

يتصف جسم اإلنساف بأنو آلة بشرية دقيقة معقدة الًتكيب تعمل بتعاوف و دقة فائقة و حتتوي بداخلها على عدة و 
ف يعمل دوف أف يرتكز يف أدائو أجهزة لكل منها وظيفتو اخلاصة .إال أنو ال يوجد جهاز و احد يف جسم اإلنسا

لوظيفتو على جهاز أو أكثر من األجهزة األخرى كالتوازف اليت يقف العديد من ادلتخصصني يف اجملاؿ الرياضي و الطيب 
على أف التوازف قدرة عامة تربز أذنيتو يف احلياة عامة و يف رلاؿ الًتبية البدنية خاصة فهو مكوف ىاًل يف أداء ادلهارات 

 .(21, صفحة 2009)الشاذيل, ية كالوقوؼ و ادلشي األساس

  hulsterكما يعترب مكوف رئيسي يف معظم األنشطة  اليومية اليت تتطلب الوقوؼ أو احلركة وقد وضح ىولسًت 
التوازف ضمن العناصر احلركية اليت رنب مراعاهتا عند تدريس أو التعليم أو التدريب أي مهارة حركية لكوهنا األساس 
الذي يقـو عليو ىذه احلركات .وكذلك فإف الفرد ال ميتلك قدرة واحدة عامة دتكنو من االحتفاظ بتوازنو جيدا يف مجيع 

واع متعددة من دترينات التنمية ادلهارية تتطلب دقة اإلحساس بالتوازف حركاتو و حتت كل الظروؼ فيمكن القوؿ أف أن
و ميجي أف التوازف اجليد يلعب دورا يف أنشطة احلياة اليومية .فهو مينعنا من  BARROU.ويرى كل من بارو 

 .(45, صفحة 2009)الشاذيل,  السقوط و يساعدنا على االحتفاظ بوضع متزف  عند تنفيذ العديد من الواجبات .

 اىتماماتدتيز العصر احلايل بقلة احلركة واالعتماد على اآللة ونظرة اجملتمع إىل الرياضة النسوية جعل من  إف    
 على التوازف الثابت عند الطالبات اجلامعيات من وجهة نظر . مؤشر كتلة اجلسمالباحث ترصد إىل دراسة أثر 

بني طالبات جامعة مستغاًل أثار اىتماـ الطالب الباحث للولوج حنو ىذا البحث وعلى  كتل اجلسماختالؼ  واف       
اجلسمي واحدة من أىم لتكوين بالدراسات ادلوجهة حنو ىذه الشرزنة وتعد دراسة ا االىتماـىذا األساس كاف البد من 

 .(79, صفحة 2003)حسانني,  اهب االىتماـاليت على الباحثني  ادلواضيع
ودراسة د عزة فؤاد , , ودراسة نادية شاكر وآخروف2013.وأمجعت دراسة شهاب أمحد حسن الظاىر

ودراسة قيس نعريات وعبد السالـ محارشة على  1996اؿ الدين عبد الرمحاف درويش ودراسة كم 1997الشوري
جامعيت النجاح والقدس وقد وصوا ضرورة توجيو الطلبة حنو ممارسة النشاط بني طلبة مؤشر كتلة اجلسم  اختالؼ
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صغر القدـ من العوامل اليت تساىم يف عدـ االحتفاظ  بتوازف اجلسم و كذلك ما أكدتو  ت علىأكدكذلك البدين.و 
ابة جبذع االرتكاز القدـ قد يؤدي إىل عدـ اتزاف اجلسم و يهيئ الفرصة لإلص قاعدةأف صغر  1995سوزاف ىاؿ 
 وقلة احلركة واالعتماد على اآللة أدى زيادة البدانة. مفصل القدـ

و التوازف الثابت عند الطالبات اجلامعيات.وقد  مؤشر كتلة اجلسمحبثي يف حتديد دراسة العالقة بني  وذلذا دتحور    
فصوؿ ضم  -ثالثةقاـ الطالب الباحث بتقسيم حبثو إىل بابني, خصص أوذلما للدراسة النظرية ومت التطرؽ فيو إىل 

خصائص ادلرحلة العمرية والقياسات والفصل الثالث مؤشر كتلة اجلسم الفصل األوؿ التوازف والفصل الثاين 
 ة.االنًتوبومًتي

أما الباب الثاين الذي احتوى على الدراسة ادليدانية فقد قسم إىل فصلني, احتوى الفصل األوؿ على منهجية البحث 
وإجراءاتو ادليدانية أما الفصل الثاين ففيو مت مناقشة النتائج ادلتوصل إليها االستنتاجات مث مقابلة النتائج بالفرضيات 

 وختم بأىم االقًتاحات. 
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 مشكلة البحث:

ًل ترؾ الطالب الباحث يقتحم ىذا اجملاؿ دلا لو من أذنية طالبات جامعة مستغا بني مؤشر كتلة اجلسمإف اختالؼ 
اعتماده يف احلكم  على صالحية األجساـ للشرزنة االجتماعية يتيح لنا وسيلة للقياس ميكن  لوزف ادلثايلوحتديد ا

ألف اإلنساف تتداخل قدراتو وتؤثر بعضها على بعض حيث بناءا على الدراسات التالية: تناولت  وذلكادلدروسة 
موضوع القدـ من الناحية ادلرفولوجية دراسة د عزة فؤاد الشوري حيث أكد صغر القدـ من العوامل اليت تساىم يف 

اعدة االرتكاز القدـ ( أف صغر ق1955) SUSAN HALLعدـ االحتفاظ  بتوازف اجلسم و كذلك ما أكدتو 
قد يؤدي إىل عدـ اتزاف اجلسم و يهيئ الفرصة لإلصابة جبذع مفصل القدـ .وكذلك ما ذكره  د زلسن الدوري يف 
دراستو اليت تناولت احلالة القوامية لالعيب اجلمباز وجود احنرافات بعظاـ القدـ وأرجح ىذا االحنراؼ إىل األرضية 

حيث أكد إختالؼ األدناط بني د شهاب أمحد  حسن الظاىر -ودراسة ـ صحيةالصلبة و كذلك لبسهم أحذية غري 
يف تكرار األدناط اجلسمية وكانت أغلبيتها لصاحل النمط طلبة معهد إعداد ادلعلمني بادلوصل وكذلك وجد فروقات 

 .ادلتوازف يليو العضلي النحيف مث السمني العضلي ,يليو النحيف العضلي العضلي

حيث الثابت التوازف  و مؤشر كتلة اجلسموجود عالقة بني   و بناءا على ىذا ادلنطلق أردنا أف نوضح يف حبثنا ىذا 
 جابة األسئلة التالية:اإليف احلياة اليومية وكذلك  ةاألساسيىذا االخرييعترب أحد العوامل 

 ومن ىنا قمنا بطرح التساؤالت التالية:  

 ؟ لعينة ادلفحوصةل مؤشر كتلة اجلسمما طبيعة الفروؽ بني  (1س

 ؟ وىي لصاحل من روؽ دالة إحصائياىل ىذه الف( 2س

 ؟ ما أثر ىذه الفروؽ على التوازف الثابت ( 3س
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 : فرضيات البحث

 لدى العينة ادلفحوصة. مؤشر كتلة اجلسمىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف نوعية  (1
 التوازف .زيادة الوزف مع قصر القامة تساىم يف ضعف   (2
 كلما اقًتبنا من الوزف ادلثايل والطوؿ ادلثايل كلما زاد التوازف والعكس صحيح.  (3

 

 

 

 البحث:أهداف 

 لدى طالبات جامعة مستغاًل متغري مؤشر كتلة اجلسم على التعرؼ 
 على أثر قصر القامة وزيادة الوزف يف التوازف التعرؼ 
  زيادة التوازفتأثري تناسب الوزف ادلثايل والطوؿ ادلثايل يف  

 .جامعة مستغاًلطالبات  :عينة الدراسة

 .استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي بأسلوب ادلسح دلالئمتو لطبيعة البحث :منهج الدراسة

 الدراسة:مصطلحات 

 تعريف التوازن:

يعرفو الدكتور أمحد الشاذيل أنو يكوف من خالؿ بعض األنشطة كالوقوؼ على عارضة التوازف ومن خالؿ 
)الشاذيل,  .ادليكانيكيةوعندما يكوف الفرد يف حالة الثبات فإنو دائما يكوف زلكوما بادلبادئ  الوقوؼ على اليدين

  (47, صفحة 2009

قاعدة ظ مبركز الثقل ضمن ىو قدرة الفرد احلفاظ على توازنو يف الوضع الثابت من خالؿ االحتفا الثابت:التوازن  
 .االتزاف
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 سقوط دوف اجلسم بثبات االحتفاظ على القدرة أو ثابت وضع يف بالبقاء للفرد تسمح اليت القدرة كذلك  وىو
 (383, صفحة 1989)رضواف,  اجلمباز. رياضة وخاصة الرياضية األنشطة بعض أويف

 مؤشر كتلة الجسم:

وىو سهل ىو معامل يعكس يف الواقع تناسب وزف اجلسم بالكيلوغراـ مع مربع الطوؿ بادلًت  التعريف االصطالحي :
 (25, صفحة 2010)اذلزاع,  االستخداـ.

حيث يعد من ادلؤشرات ادلهمة لتحديد السمنة عند األفراد  (Body Mass Index) التعريف اإلجرائي:
 القياسات الرئيسية يف مجيع األحباث العلمية ادلرتبطة بالصحة وميكن قياسو من خالؿ ادلعادلة التالية:يعترب من 

BMI = ـ . 2)كغ( / )الطوؿ( الوزف 

 الدراسات المشابهة : 6

  تحت عنوان :6996 منشورة في مجلة حلوان د محسن يس الدوريدراسة  6.6

 احلالة القوامية لالعيب اجلمباز الناشئني يف مجهورية مصر 

 التعرؼ على احلالة القوامية لالعيب اجلمباز الناشئني يف مجهورية مصر  هدف البحث :

 تزايد احنرافات العمود الفقري و القدمني بني العيب اجلمباز : من فروض البحث

 و لطبيعة الدراسة استخداـ الباحث ادلنهج ادلسحي دلناسبت: منهج البحث

 ( مجهورية مصر 14-10( العبا تًتاوح أعمارىم )125العيب اجلمباز الناشئني ): عينة البحث

  %72.8:أكثر االحنرافات القوامية انتشارا ىو احنراؼ تقلقع القدـ بنسبة  نتائج البحث

من أف  DAIVES  1976 يرجع الباحث ىذا إىل ضعف عضالت القدـ و كذلك ما ذكره : مناقشة النتائج
خصائص الًتكيب التشرزني لعظاـ القدـ و الذي يرتبط بإمكاف حدوث احنرافات هبا أف العظاـ ادلكونة ذلا يتأخر 
اكتماذلا و تكلسها و كذلك يؤكد الباحث أف رجوع ىذا االحنراؼ إىل األرضية الصلبة و كذلك إقامتهم يف ادلدف و 

 صحية  تأثرىم هبا من خالؿ لبس أحذية غري
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القدمني تلعب األساس يف  إف KATHRINE ET LUTENGENSويشري كل من كاثرين و لوجتنس 
 أداء ادلهارات احلركية و يف عملية اسًتجاع االتزاف ادليكانيكي للجسم 

 ختصيص جزء من التدريب على أرض رملية لتقوية أقواس القدـ  : ومن توصياته

 . فنجي دويل حىت يسمح بعمل عضالت قوس القدـتغطية أرضية الصاالت ادلغطاة ببساط إس-

 عنوان : تحت 6991عزة فؤاد الشورى منشورة في مجلة حلوان دراسة 6.6
 "التحليل ادلورفولوجي و التشرزني للقدـ لدى ادلصابات و الغري ادلصابات جبذع مفصل القدـ " 

 هدف البحث : 
ادلصابات و الغري ادلصابات جبذع القدـ و ذلك للتعرؼ حتليل بعض القياسات ادلورفولوجية و التشرزنية للقدـ لدى 

 على :
 الفروؽ بني ادلصابات يف بعض القياسات ادلرفولوجية للقدـ . – 1
 الفروؽ بني ادلصابات يف بعض القياسات التشرزنية للقدـ . - 2

 فروض البحث :
 ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا لصاحل غري ادلصابات يف بعض القياسات ادلرفولوجية للقدـ  -
 ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا لصاحل غري ادلصابات يف بعض القياسات التشرزنية للقدـ  -
 ادلنهج الوصفي دلناسبة مع طبيعة العمل  منهج البحث : -

 كلية الًتبية للبنات و ادلصابني يف القدـ عشوائيا   عينة البحث : 

( وقد  أوضح % 1.33وجود نسبة اختالؼ ادلصابات عن غ ـ  يف صغر طوؿ القدـ بنسبة ) نتائج البحث :
"fred delacerd  أف صغر القدـ من العوامل اليت تساىم يف عدـ االحتفاظ بتوازف اجلسم و تعرض ادلفصل "

استخداـ مثبات دلفصل القدـ و اليت تلعب دورا ىاما يف تقوية و ثبات ادلفصل وبالتايل اتزاف لاللتواء خاصة مع عدـ 
( أف صغر قاعدة ارتكاز القدـ ,قد يؤدي إىل عدـ 1955) « susan hall» األداء احلركي و ىذا يتفق مع احلدة 

 اتزاف اجلسم و يهيئ الفرصة لإلصابة جبذع مفصل القدـ 

منشورة في مجلة  6996 سامية ربيع محمد الباهي وي الدين حمدي دراسة د صفية أحمد مح 6.6
 تحت عنوان : حلوان
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 دراسة لبعض زلددات التوازف تبعا لعاملي اخلربة و العمر الزمين 
 دراسة الفروؽ بني طالبات الباليو يف متغريات الدراسة )زلددات التوازف (تبعا لعامل اخلربة .: هدف البحث 

 (تبعا لعامل العمر الزمين السنالدراسة احلالية )زلددات التوازفدراسة الفروؽ بني طالبات الباليو يف متغريات 
(تبعا  التوازف اتتوجد فروؽ دالة إحصائيا بني طالبات الباليو يف متغريات الدراسة احلالية )زلددفروض البحث :

  لعامل اخلربة .
 توجد فروؽ دالة إحصائيا بني طالبات الباليو يف متغريات الدراسة احلالية )زلددات التوازف (تبعا لعامل العمر الزمين . 

 استخدمت الباحثتاف ادلنهج ادلسحي دلالئمتو و طبيعة الدراسة احلالية  منهج البحث :
 .باذلـر  طالبة من طالبات مدرسة الباليو يف أكادميية الفنوف 60عينة البحث : 

تلعب دورا رئيسا يف احتفاظ اجلسم بثباتو عظاـ القدـ زاد التوازف ألف عضالت القدـ  كلما زادت قوةنتائج البحث :
. 

و أف زيادة اخلربة يف التدريب تؤدي يف التدريب اكتسنب القدرة على التوازف نتيجة التدريب ادلميز ذو اخلربة  الطالبات
 .إىل توازف أفضل 

 تحت عنوان: 6166شهاب احمد حسن الظاهر منشورة في مجلة الرافديند -دراسة م 6.6
 األدناط اجلسمية وقدرهتا على ادلساذنة والتنبؤ يف اللياقة احلركية

بناء دنوذج للنمط اجلسمي خاص بطالب معهد إعداد ادلعلمني والتعرؼ على األدناط اجلسمية  هدف البحث:
 وعناصر اللياقة احلركية.األدناط اجلسمية  مكونات السائدة لدى الطالب والتعرؼ على العالقة بني

 كيةوجود عالقة ذات داللة معنوية بني مكونات النمط اجلسمي وعناصر اللياقة احلر  فروض البحث:
 دلكونات النمط اجلسمي يف اللياقة احلركيةوجود نسب مساذنة 

من خالؿ متغريات دنط  وجود عالقة ذات داللة معنوية بني األدناط اجلسمية السائدة ومكونات اللياقة احلركية 
 اجلسم.

 منهج البحث:
 استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي بأسلوب ادلسح دلالئمتو لطبيعة البحث

 طالب150 ادلعلمني /ادلوصل إعدادطالب معهد  عينة البحث:
 إعداد معهد لطالب اجلسمي النمط دلكونات الكمي التحديد إىلالتحديد الكمي  إىلالتوصل نتائج البحث:

 النمط بسيادة تلدتث اجلسمية األدناط ت ار ار تك يف فروؽ وجود .الدراسية دلراحلا ووفق عاـ بشكل ادلوصل منيلادلع
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 والنحيف ,يلالعض والسمني ,النحيف يلالعض( :يأيت كما ترتبت واليت األدناط بقية عن واختالفو ادلتوازف يلالعض
   .)يلالعض
 مؤشرات توجد ال .السمني ادلكوف ارتفاع مع االنتقالية والسرعة لرجلنيل االنفجارية القوة اخنفاض تؤشر عالقة وجود

 .السمني وادلكوف والرشاقة وادلرونة والتوازف والتوافق للذراعني االنفجارية القوة بني العالقة
 توعية الطالب حوؿ سلبيات ادلكوف السمني .من توصياتو:    

 :تحت عنوان 6161دراسة قيس نعيرات, عبد السالم حمارشة  6.6
 طلبة جامعيت النجاح الوطنية والقدس ابو ديس. مؤشر كتلة اجلسم لدى 
 هدف البحث :  

 طلبة جامعيت النجاح الوطنية والقدس ابو ديس.لدى حتديد مؤشر كتلة اجلسم  -
  لطلبة اجلامعات الفلسطينية. بناء معايري دلؤشر كتلة اجلسم -
 ادلقارنة بني طلبة اجلامعات. -

 :فروض البحث
 وجود فروؽ يف مؤشر كتلة اجلسم لدى الطلبة. -

 النهج ادلسحي منهج البحث :
 طالب وطالبة من جامعة ابو ديس. 900وطالب وطالبة من جامعة النجاح  1500عينة البحث :  

 نتائج البحث :
 متوسط مؤشر كتلة اجلسم عند الطالب بشكل عاـ كاف جيدا.-
 

 التعليق على الدراسات :  6.6

 :بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة واليت تطرقت معظمها 

   بني الطلبة الذكور مؤشر كتلة اجلسماختالؼ .

 ارتكازتعترب القدمني مركز ػ 

 لدى النساء مشكلة السمنة -
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 نقد الدراسات :   1.6-
مشكلة من خالؿ حتليل الباحث للدراسات السابقة وجد أف ىذه الدراسات تطرقت فقط اىل أحد مكونات 

إىل على الصحة الكن مل يتطرقوا   ومشكلة السمنة وتأثريىا البحث وىي دور القدمني يف احلفاظ على التوازف 
 . يف متغري التوازف الثابت        بني عينات البحث مؤشر كتلة اجلسم اختالؼ تطبيق
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 خالصة:

 ولوجل البحوث العلمية السابقة وعلى الرغم من قلتها توافقت مع البحث العلمي احلايل يف فكرتو العامة  إف     
, حيث كانت ىذه الدراسات بني الطالبات يف التوازف الثابت  مؤشر كتلة اجلسم عالقةوىي البحث على بالقليل 
,  اإلحصائيةطالب الباحث يف حتديد منهجية البحث وأدوات مجع البيانات واختيار أنسب الوسائل لمرشدا ل

 وكذا عرض النتائج و كيفية حتليلها ومناقشتها .
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 :يدـمهـت
ازع ربربا اوتيربربفي اسربربا اهربربت اات  يعتربربع صر ربربت ازتربرباادا ما ربربوا ئربربا ازاةربرباجلس اوعخلربربو  ااهاربرب  ما ا ربرب  ااه ربرباد  

تربربر ت اضعاربرب ا ش مييفربربل  ك ريزربرب  ي ربرب  ئربربا  ل ئربربا دا ربربس اهاربرب   ربرب  ت م ااعربربنردمد اربربازتاادا ذمربربو نا  رربربا    تسربربا زال
األرضربربربر  يت خلربربربى جمربربربال اهاريارربربرب    تسربربربا  اتربربرباادا اهاربربرب  كاألج ربربربف  اةاربربربر  ماةتيرربربرب  شميتسربربربى ازعباربربربا  صبربربرب  اصتضربربربار اا

نتر ربربرب  ال ازتاااخلربربرباش اربربربجم نيفربربرباراش جمااصربربرباش ئتيضربربرب  ئربربربا األج ربربربف  اةرايربربرب  منن ات ربربربا دا ربربربس اهاربربرب  مازربربرب   ع ربربربا 
يال ئربا اه رباديا   اةتير  زب  اد اةاا ش ما يرس س صر ا اس صب  ازرا ر  ازاةرسر تئركانركر  صاس ئا و  م يف

ميذز  اه اد اةاا اهبربوي ش اربازتاادا و ربا ازخلربور  صبرب  اا تسربا  ااضربل ئعربجم زب ارب  ن رربا  زااعا ازض تي ما
 (fdss, 2000) از ضاش نم اةتي و

  نم نجفاجلرب جباربا   تسربا ااصبرب  نارباا عتربع ازترباادا ئتارب ال ك ئخلربور  اإماياربا ا ي مشرباا مرني آ ت ني ربت
ضربربو  ا اوعخلربربو وااصربرب  ئربربا األج ربربف  ماألن اربرب  اةرايربرب  ئاج ربرب  زبعاربربساوختبسربرب  ك مضربربل ئعربربجم نتر ربرب  زبريفربربا  ازتربرباااخل

 هتا ركا( مازتاادا اوت ت  )ازويرائركا( .ب نا نستق اجم ازتاادا از اات )اإ ر  اش قاى اهاريار  ش مصم
اعربربا اةتيربرباش   تربربربهربرباا  صبربرب  األر  نم ك ن رربربا   رديازسربربتد  ا ربربفاامصمربربب نا  يفربرباس ننيفربرب   األزعربربا  صبربرب   
 اوهاا  ش ميعتع ازتاادا صائس  رباف ك نمجرب  نيفرباررا ك اةرربا  ازعاديرب  صرربو ئااج رب  ني ةربت  ئربا  ربرن  صتقبرب  م ا ك

ا ماضربرب ا ك اهاضربرباد اخلربرب   ازتربرباادا م رخلربرب  اربربازتاااى مازت ربرباق  ك اعربربا او ربرباراش ش ما ي  ربربت ازتربربااد  تيربرب  ازسربربتدش م ربربب  
   فاا اعو ا   ى تحتاب هبرا  ئ س دال اهب .ج ش مزكا  را  هناياش ي    و اراش صمب اإر اياا  ا د

 نتواز ال - 1
  تعريف التوازن -1.1    

ك از ضرباش نم اةتيرب  ش م ربذا يت بربب  نعين اازتاادا نا يكاا ازستد زوي  ازخلور   صب  اا تسا  اادا اهارب  
 بربب ازخلربور  صبرب  اإ اربا  هر ت   ائرب  صبرب  األج ربف  ازعارباي  ئربا ازرا ررب  ازعارببر  مازع ربضر  ش ياربا نا ازترباادا يت
هربالئ  اه رباد ازع ربا ن ربو  ااوكاا ماألاعاد هرباا  يرباا ااهربتخواف ازض ربت نم اومنرب  ص ربضرا نم ري ضرربا مصارببرا م عتربع
صبربرب  ك ا اا ربرب   يتضربربجم دمر ازعاائربربس اوهائربرب  ا خلخلربرب  زبتربرباادا ياربربا نا صابرربرب  ازتربربندر  اربربجم اه ربرباديا ازعاربرببا مازع ربربا وهربربا

  از  يخلاف هبا اإنارباا ئربا ئيفربا مجربتي مم ربب ...ا  شنم اةتيرب  ازتياضربر  ازرب   ربت  ارباق  رربف ا فاا اها  نم اةتي
ضربرى ياويفربا صبربرب  ازعارضرب  نم ازاقربا  صبربرب  ئيفرب  ن ربو ازخلربربوئجم يربس  ربذع اةتيربرب   تاقربس صبرب  ئربربوى هربر ت  ازسربربتد 

 .ن فاا صب  نج ف   ازعابر  م ازع ضر  مبا ضمخلى  ا اا   صب  مضل اها  دما نا يسخلو 
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دمربا هربربضى يتاربرب  ئربربوى ار ضربربا  ازتاااربربى ازعاربرببا ازع ربربا ياربربا نا ازتربرباادا اةتيربربا ئربربت ض  نياربربا اازت ربرباق  مييفربرب   
ييفربربرب  نياربربربا نا ازتعربربربب اوتاهربربرب  وجاناااومونرباربربربااو نا اعربربربا ا تضربربرباراش ازتربربرباادا  ت بربربربب ازخلربربربا  ازعاربربرببر  شياربربربا 

زربربربربت ازوراهربربربرباش ازربربربرب  قربربربرباف هبربربربربا و رربربربرب و  تسربربربربا  اتاادنربربربرب  مزخلربربربربو ديو يربربربرب  تاا صبربربربرب  قربربربربور   ازسربربربربتد ك اامازتعربربربربب ازيفربربربربو
 ربربذا اا               ي ربت قربربور  صبرب  ازتربرباادا ئربا ازتجربربال مو اااربااو   ربربر ازسكربت  ازاربرباجلو  ازرب   خلربربال اربرا اإنربربا  ن

 *نا ازذيار يتارفما اازخلا  ازعابر  صب  اإنا  ش م ذا صائس ئ  ت ك ازخلور  صب  اإ فاا
 لماء"تعريفات التوازن "من جانب الع -1.1    

ازع ربضر  ميعتارب  ازار ت  صب  األج ف  ازعااي  ئا  ازرا ر  ازعابر   كيعتا وارهااو مويك و قور  ازستد  
صبرب  ازترباادا ئربل ازخلربور    مازتيفتضمر  از   ر   ازتر  فيازاجر  نر  ازستد زبت ك  ك ازخلوراش ازسويرار او اكان  ائكا

 نم اومن  مريز  صابرا مص ضرا.صب  اإ اا  ااوكاا هاا  ااهتخواف ازض ت 
 ميعتا  يذز ورم واكان  ازخلور  صب  اا تسا  ااضل ئعجم زب ا  ن را  از ضاش نم اةتي  . 
 مضل اها .وهرر تو اكان  ازخلور  از  تحسظ يذز  ميعتا   
 أنواع التوازن -1.1    
وجاناااومونرباربااو اكانرب  ازخلربور   م ربا اا ربفاا ازربذي ضمربو  ن رربا  از ضرباش ميعتارب  التوازن الثابت: -1.1.1    

 ااضل هايا. ازضونر  از  متكا ازستد ئا اا تسا 
 تسربربربا   ااربربربت نم ازخلربربربور  صبربربرب  ااياربربربا يخل ربربربو اربربربازتاادا از ااربربربت ازخلربربربور  ازربربرب   اربربربا  زبسربربربتد اازضخلربربربا  ك مضربربربل 

نم     ا ربو  شياا  ربا اةربال صرربو ازاقربا  صبرب  قربوف م ا ضاش اهارب  دما هربخلا  نم ا تربفاد صرربو اأرباري نمضرباة ئعرررب 
يفرب   ازتياضربر  م ا رب  نمضل اورفاا نم ازاقا  صب  ازربذراصجم ش مازترباادا از ااربت ضمتربس نشمررب  يضرب   ك اعربا األ اأاري

 ا .ميعع صا مجال م راهى م ندر اآلد رياض  اهاضاد مازتاتيراش ازسرر  ش
ااو مونرباربربااواكان  ازخلربربور  ناربربةتيربرب  اهاربرب  ميعتاربرب  وجا  بم ربربا اا ربربفاا او ربربا  التــوازن الكر:ــ : -1.1.1    
 ش(1995)حماو  ض ا  ارجمش   تسا  اازتاادا ن را  اةتي .اصب  ا

  ازتياضربر  ندا   تيا ش ياا  ك ئع   األزعربا ميخل و اازتاادا اةتيا ازخلور  صب  اا تسا  اازتاادا ن را 
 .(132ش ص 2002مجوي ( نم صرو اويفا صب  صارض  ئت سع  ازستدي  ماوراداش

 أهمية التوازن -1.1    
ك      ازترباادا قربور   صائرب   ربعد نشمرت ربا ك  اةرربا  مك جمربربال ازلاررب  ازضونررب  مازتياضربر   ا رب  شا ربا ئتكانربرب   

ازرب  او اراش اةتير  يازاقا  ماويفا ...ا شياا نهنا ئتكان  ك ئع رب  األنيفرب   ازتياضربر  ما ا رب  ااألنيفرب    ندا 
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ااق  رف ضرى ش مزخلو ن ربارش ازوراهرباش ازرب  قرباف هبربا وصضربو ازتفرباا  ربااظ ا اصرربسو ك   ت بب ازاقا  نم اةتي 
ازترباادا اازعويربو ئربا ازخلربوراش ازعارببر  ش ياربا ن ربارش  ربذع ازوراهرباش ال نا ازترباادا يعتربع  ار ضربا جائع  ا مشوال 

ال  ذا ا  رباص ييفرب  و اااربااوشمك وئا ني ت اوكاناش ازضونر  ئا  ر  ازخلور  صب  ازترض  ئا ازراا ا ازعخلبر 
ازتربرباادا صربربا نقربربتاهن  ئربربا   ك ا تضربرباراش       نا اهااصربرباش هربربتيع  ازربربتعب  ئربربا اهراربربجم قربربو  خلخلربربت درجربرباش ئت سعربرب  

 .اهااصاش ا رئ  ازتعب 
تاربرباا ني  صازرربرب  اربربجم ازترباادا ماإ اربربا  اةتيربا دمربربا جعربس ضربربتمر  نا ياربا ن ضربربت وهربكاشو مجربرباد صالقرب   

 تياضربرجمازئ  وع   األنيف   ازتياضر  اربنا ازالد  ازعاائس من تا زكاا ازتاادا يعتع ن و شازتاادا ي ا ترار رتيخل   تير  
ك ا ضرباش غرب  ازتياضربرجم   ررب  ن ضربت  ربذع  ونراايتارفما ك  ذا اوكاا صا نقتاهن  غ  ازتياضرجم ش  ر  ذم  و

ا برب  ش ئرب ال ذم وهربال تو مو ائرربسو ك ا ضرباش دراهربا   ش ياربا  ا ربس اربا  اا آ ربتما ال نترباجل  دم ا وىاز ا ت  ك 
 خلخلرباا نترباجل  صازررب  ك ا تضرباراش ازترباادا ئرربفأ  صربا نقربتاهن  ئربا ربضرب  ازلاررب   )نصاربا  ازسربتق ازتياضربر  (نا ازتياضرجم 
  قربو ااقربت اوازرب ازلاررب  ازضونررب  مازتياضربر  ااهربتخواف ا تضربار وري نازربوو   شياا  ضربت نا نترباجل  ربضرب رازضونر  مازتياض

او نا او ربربربارصجم ريمي اواربربربتاياش اوت سعربربرب  يربربرباناا ربدرجربربرباش نقربربربتاهن  ئربربربا رربربربال  ازسرربربرباا ش ياربربربا مجربربربوش وئررضربربرب ئعرايربربرب 
 نااس ئا نقتاهن  ريمي اواتاياش ازاعرس  ك ازتاادا مك  عب   اإ فاا .

  اهن  ازاربربربعا  ك ازاربربربضا ت ياربربربا ن ضتوجربربربوم و نا ازاربربربضا جم اوتخلربربربوئجم يتاتعربربرباا اتربربرباادا  تيربربربا يسربربرباق نقربربرب 
ور  صبربرب  ازتربرباادا زربربوى اعربربا تحاربربجم ازخلربرب م ربربذا مقربربو ن ضربربت وجرربربوياو نا ئيفربرباري  اتيربربى ننيفربرب   ازلارربرب  ازضونرربرب  ندى ال

  وى ازكبراش.رازضاش ا
 و .يار ت ر  نقت ريز  ويالر ومو ازخلور  اةتير  يعتع ازتاادا ن و ئكاناش        
واارموموئربربا  جربرباو ياربربا يعتربربع وئربربا رارو  ياربربا يعتربربع ازتربرباادا ن ربربو ئكانربرباش األدا  ازضربربوك  رربرب  نقربربت ريزربرب   

 اادا ن و ئكاناش ازخلور  ازتياضا .ازت
   ازن ف  الجسممناطق التو  -1.1    

  اجو صو  ئرارى ك اها  م ا : 
  ربذا  ار ربوا ا رباااش ار ربا نم ا رباات ا اربازعد نم  مت الا قاصربو  ا ربفاا اهارب  م ربوم  ني :القدمان -1.1.1     

 دا ازستد.غ  ئراهب ياعس ئا  اا
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ئربربا  هربربب  ن ربتع  صبربرب  ن ربرا   ااتربرب  ني ربت ازض ربربا  اربرا ازسربتد ضمربربتسظ اتاادنرب  اريا  ضتربتن حاسـة النرــر: -1.1.1     
ازتربرباادا     قربربوئا ياربرباصو ك تحخلرربربى 20 اربرببر  ا صبربرب  ن ربربرا  ئت تيربرب  مقربربو مجربربو نا تحويربربو  ربربو   ااربربت صبربرب  اعربربو 

   .(434-432ص ش1995)حماو  ض ا  ارجمش 
 م ا األم ار اواجاد  ك هناي  ازعاالش . ت العصبية:نهايا -1.1.1       
 خلربربربربل  اهربربربرب  ازتربربربرباادا ك  ازخلرربربربربااش  ربربربربض  ازواجلتيربربربرب  زربربربرب ريا يخلربربربربال ويربربربربارل ا هنربربربربارشو األذن الداخليــــة:  -1.1.1     

ازواجلتي  م رض   ذع األصاا  اةار  اااه    تيرب  ازربتن  ياربا نهنربا ضربتمري  ك اهربتاتار  رباادا اهارب  ك مجرربل  تيا رب   
يتاتعاا ا  اورج  نصبرب  ك ازترباادا مريزرب  صرربو غبربى  ازذي اوااصاش  از   تاتل اتاادا قبرس ا مجو وااداو نايا

 ازعررجم متائا.
 
 
 
   عوامل تككم  ف  التوازن -1.1  
ازربرب      كربرباا ازرخل ربرب  عا اازربربض:  ربربا نخل ربرب  مشمرربرب  يتربرباادا  اوهربربا مجرربربل نجربربفا  ازعربربجم ميعتاربرب  مر:ــا الثقــل -1.1.1    
األهرب   ازتازررب   خلربا تاز  نا نخل رب     ررباها  ش م ميكا تحويو ئكاا ئتيربف اهارب  ااهربتخواف األهرب ف صبر ا يت ك
  ا:
ت  ارب   ازربذي ناربضارباا ال قارباجم صبرباي مهربسبا م ربا ازيخلارب  جارب  اإنالسـح  األفقـ  أو العر:ـ : -أ      

 مزكا ا ضمود ئكان .ر  ئتيف  خلس اها  صا األ ار ساة
يخلاربرب  اهاربرب  ال ن ربربسجم ميربربجم مياربربار م ربربذا ازاربرب   ضمربربود مجربرباد نخل ربرب   الســهم  أو الجــانب :الســح   -ب      

 .  ئاف نم ا بسخلو يكاا زا  متائا ئكان  ضمود ا اورت س متائا مزكا
سا م ربربذا ازاربرب   ضمربربود ئكربرباا ربئربربائا م بربربال ن ربربسجم نيخلاربرب  اهاربرب   :الســح   الجبهــ  أو األمــام    -جـــ      

 القربربا األهرب   از ال ربرب   ربا  خلربربس اهاربرب  شاازراربض  ز جاربرباف اورت ارب  اوتااهربربك  اربنا ئتيربربف  خلربربس ئتيربف از خلربربس ش منخل رب  
يكربربرباا ك  اورت ربربربس ماازراربربربربض    خلربربربس قربربربربو ااهاربربرب  يكربربرباا ك ئرت ربربربس ا نئربربربربا ك األجاربربرباف غربربرب  اورت اربربربرب  اربربربنا ئتيربربربف از

 مجو:  تي  ازستد  ر  اجتاعانا ئتيف از خلس زرس ك ئكاا  اات ...ا ا يت ت  ك  ازإلناا
 ئتيف از خلس اجتاع اهف  اوت ت . -   

 ئتيف از خلس يت ت  اجتاع از خلس ا ارجا. -



 التــــوازن                                                                                     ولالفصل األ

 

 

15 

 ا    مشما ميت مبتيف از خلس ميكاا صااديا م ا صضربار  صربا  خلااربس اواربتاى اهض ربا  خط الجاذبية: -1.1.1    
ميربت مبتيربف از خلربس مزكررب  ضمربود صااديا  ا    از خلربس شم ربذا ا رب   امي س    خلا شماتزائل اواتاى ازاشما ش  ر  نا 

)حماربربربو  ربربربض ا  اربربربرجمش  اا ربربربفاااربربربنا  ربربرب  از خلربربربس يخلربربربل دا ربربربس قاصربربربو   خلربربرباجل مك مضربربربل ازاقربربربا  از (ار ساصربربرب ئكانربربرب  )
 .(434ص ش1995

م ربربا صضربربار  صربربا ئاربربا   ازاربرب   ازربربذي يت كربربف صبرربرب  اهاربرب  شاسربربا  ازربرب  ازاقربربا   قاعــدة اترتكــاز : -1.1.1    
زبخلربربوئجم ماراربربا يبربربا اعربربا ازعالقربرباش  ا ربربارجا  اإرربرباراواربربا   ازربرب  ضمربربود ا   ربربا (اار كربرباد) كربرباا قاصربربو  اا ربربفاا 

 مازعاائس از   ت ك  ك صابر  اا فاا:
يربرباا ازتربرباادا   اربربا قربربت  ئتيربربف از خلربربس ئربربا قاصربربو  اا ربربفاابيمر:ــا الثقــل فــوة قاعــدة اترتكــاز : نســبة ارتفــاع -أ     

 مازعكس   ر  نياا ش مئر  ميكا نا ناترت  :
 ئا از ايس. ا فاناازخل   ني ت ازيفخص   -
 ضتربربت ئتيربربف  خلب ربربا صربربا ازتجربربال )اعربربا ازوراهربرباش اةوي ربرب  ن ازمسربربا ئربربا ازتجربربال  ا فانربرباازاربربرواش ني ربربت -

 . (ضرتا س ازراصكس  ذع ازخلاصو  ك اعا  او
  كاد يض   ياا اا فاا نيع.ار يباا يانت ئاا   قاصو  ا  مساحة قاعدة اترتكاز : -ب      
يباربربا يربرباا  ربرب  اهاريارربرب  قتيضربربا ئربربا ئتيربربف قاصربربو  اار كربرباد العالقــة بــين خــط الجاذبيــة وقاعــدة اترتكــاز : -ـجــ     

اعربو  رب  اهارياررب  صربا ئتيربف قاصربو  اار كرباد قربس  ر كاد نااسش مازعكس   ر  نياربا اكباربااانمصبر  ئضا ت  ياا 
 .ن ال نا ن س ال  و جتامد  ومد قاصو  اا فاا ارسخلو ازيفخص  ااد اا فاا 
 .: يباا ياا مدا اها  نيع ياا اا فاا نيع ثقل الجسم -د      
: يباربربا يانربربت يارربرب  اا تكربربا  نيربربع يربرباا اا ربربفاا نااربربس م ازعكربربس  ربرب ر  نياربربا   اتحتكــاب بالســح  -هـــ     

 ئربا صربوف   ئررب  ك األر  ا يفر شميتارب  ريزرب نقربس قربور  صبرب  ازربت ك  ك  اادنرب ازسربتد ااألر  اوباا  ي ض  ااق ربا
ئربربربا ازت ربربرباف اري يت بربربربب األئربربربت اربربربذل جم ربربرباد نيربربربع  ربربرب ى ضمربربربااظ صبربربرب   نرضربربربر  ازخلربربربور  صبربربرب  اا ربربربفاا اربربرباق اهبرربربربو نم اربربرباق

 دا.اازتا 
اعارب ا ارباق  ربذع األجربفا  صااديربا  اها  ئتيب ئا نجفا  يباا مقعت ئتايف  خلربس : اتنقسام إلى أجااء -و     

 .اعا ياا  ذا اها  ن ضت م  ض  قور   صب  اا فاا نااس
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ازعاائس ازرساربر  ازرب   رب  ت صبرب  اا ربفاا ش ئرب ال يال ربظ نا قربور  ازسربتد صبرب   وا ا و ئاالعوامل النفسية: -ز     
صائربس ا ربا  ازربذي يربفداد يباربا ن ربت ازيفربخص صب  ه   األر  ش  ر  يو س  رربا  ار سل سظ  اادن   خلس يباا 

 .اخلس قور   صب  ازتااد  ال نهسس ماازتايل 
ازتربرباادا ئربربا ازعرا ربربت ازربرب   ت بربربب هربربالئ  اه ربرباد ازع ربربا  زبسربربتد منياربربا اه ربرباد  الفيايولوجيــة :العوامــل  -ـحــ     

 . اا فااا ار  ئضا ت  ك قور  ازيفخص صب  ازعابا شزذز  ا وم  ني  بس ك نج ف  اها  ي  ت 
 أنماط التوازن -1.1     

د مصبربرب  ار سربرباة ئتيربربف  خلربربس اهاربرب  صربربا يتاقربربس ريزربرب  صبربرب  ئاربربا   قاصربربو  اار كربربا :اتتــاان المســتقر -1.1.1     
 صاائس  ائ  تحود درج  ا فاا اها   ا: ذع ازخلاصو  م را   ال  

 زتربربر    ئتيربربف از خلربربس ك  ازربرب  ا ربربفاا اهاربرب  شاريا  ربربو ت ني ادا ربرب  زب اربرب  نتر ربرب  اجتربرباع ازخلربربا  ازربربذي يتهربربربا -أ      
ئربا ئتيربف    مي ربس اوارباا   اربنا ا رب  ازربذيمصااديربا  ز صبرب  ئتيربف  خلربس اهارب قا   ارجر  ميرباا ازخلربا  ازربذي ضمربت  

ننرب   م يال ربظ     ال قاصو  اار كاد نم نخل   ازاخلا  اعو  وم  اادا   مي س اعو ئتيف  خلربس اهارب   خلس اها 
صبربرب  نا ازخلربربا         قاصربربو  اا ربربفاا )قضربربس اادا ربرب  (م ربربذا دزرربربس صبربرب  نيربربع ئربربا ا ربرب  ازاربرباق  ئربربا ئتيربربف  خلربربس اهاربرب 

 ربربفاا يربرباا اا  شيباا يربرباا ازخلربربا  ازربربذي مي بربرب  ئتيربف  خلربربس اهاربرب  األصبربرب م زربرس األهربربسس س األصبربرب ازربذي يت ربرب  ئتيربربف  خلربرب
 نيع.
 ربربربا ئخلربربربوار  درجربربرب  ا ربربربفاا  اهاربربرب  مداميربربرب  ازاربربربخلا دمايربربربا ازاربربربخلا  :وربربربا يانربربربت داميربربرب  ازاربربربخلا  يضربربرب   دادش  -ب      

   .اار كاد ادا   اها  ني ي س ئتيف از خلس ااق  اا  قاصو 
 خلربس  ربذا اهارب  ال نهربسس اربنا اهارب  غرب  صرربو ادا رب   اهارب  متحربت  ئتيربف  اان غيـر المسـتقر:اتت -1.1.1    

 جانب هتكاا ز هسس . ألي دا  اإ ئاتخلت ش مك  از  ازخلال انا  تي  ئتيف  خلس اها  ك  از 
 ربربفاا )ازاربرب   ي ادا ربرب  زب اربرب  مغ يترربرب  ار سربرباة  خلبربرب  صربربا قاصربربو  اااريا  ربربو ت ن اتتــاان المتعــادل: -1.1.1    

اوت كف صبر ( انا اها  ي ض  ك  از  ا فاا ئتعادل شم ذا  ازراة ئا اا فاا غ  ئاجاد ك جارب  اإناربااش ألا 
 .  جا  اإنااا  غ  ئرت  

 أنواع األطوار ف  اتتاان -1.1    
  را   ال   ننااة ئا األراار ك  اا فاا  ا :
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 از ربار زربرس  ااتربا   ربذا (:le refus de desequilibreتـاان  الحـور األول :رفـع عـدم  ات -1.1.1     
  ربرباجلص  األملا ربربا ا ي  ربربت مازتياضربربا ياربربب  ئربربا اوربربت   اربرباا فااازريفربرباراش ماألاعربربال رياش رضرعربرب  خمبربرب   اعربربامك 

 .از ار از اك 
امل ن رانربربا مك ئع ربربرب  ازريفربربرباراش ازتياضربربربر  ش اوضتربربربوا ضمربربربس ئيفربربكب  اوسارقربربرب  اتااربربرب  ا ربربربتالل  اادنربربرب  ش ار ربربرب

ضتوا األي ربربت ربميكربربا نا نعتربربع ردمد ناعربربال اوربرباز ضرعربرب  )جربربذة ئاربربتخلر  من ربربت ناخلربربا(  صبربرب   رئربرب  اإئكربربااا اا ربرب  قربربور 
 (.09شص 2002)نهعو ش سم ر  ني ت ئر ا رضرعر 

            يخلربربربال : (la reequilibration A Posterioriالحــور الثـــان : إعـــادة اتتــاان البعـــد    -1.1.1     
اا اورف  األهاهر  زباضتوا  ا نن  ا ضماا  ر ر  اا فاا  وJean Pierre Bonnet وىزو وPaul Goirantو

مضربربربعر  ا ربربربتالل  وااة ني ربربت ئر خلرربربرب  زب اربربرب  ك اةتيربربرب  ازربربرب  جتعبربربرب  كنربربربزب تيربرب  ازخلادئربربرب  ش ربربربذا از ربربربار يتارربربربف ن رانربربربا اا
 ا خلربربربا نم     نراد اواا ربربربب   تيربربرب  ن ربربربتى   ربربرباادك زربربربذا اازتياضربربربا جمربربربع زب ربربربا  رمربربربا  تيربربرباش ئاادنربربرب  )اصربربرباد  اا ربربربفاا( اريا

سعربس ئيفرباري  يرب  ا ربا يتارربف ا رباادا ئازربو  زب ت  يضربادر ازتياضربا ئاربضخلا اربن تالاش ازاخلا  ش م ك  ذا از ار نيا ا
 le reflexe deجربربربربف  ئربربربربا اهاربربربرب  ك اةتيربربربرب  ماهربربربربف  اآل ربربربربت صمربربربربب نا ياربربربرباا اواادنربربربرب  )رد اعربربربربس  عاياربربربربا

compensation)  خص نا يربربفص  ارنربرب  ميتبربرب  كربربا ألي  ربربا  اةتيربرب  ازخلادئربرب  شاري ننربرب  ا ميااربربل دي ال م ربربذا ئربربا يربرب
 ئيفا ا اا تالل  اادا مزا اار . ادراي   تي  ئكرس  اريا ياا اهت اا 

و  Hubert Ribollيخلربال و :(lequilibration anticipée  الموازنة المسبقة أو المبـادرة -1.1.1     
 أل وا  اةتي  . اواضىي   ا س اااه   ازت ا  يس ازليرضاش اةتير  اووجم  ك  اةت 

مازتياضربا از رباك رمربا  رئرب  رياش ا ربفاا ئاربضى   راز ا  ياشنات رل نا ن ار هبا  عازتوريب م و ان  اااه  
 ش اواتخلضبر  .ااض تااا اساس جتتات  يتوار 

رربربت آ ربربار صربربوف اراربربتعو قضربربس اةتيربرب  ميعتربربولش م ياربربل نساربرب  ك  ازربرب  صربربوف ا ربربفاا صكاربربا يربربا ي ربربس ال   ض
 اا فاا  اواتخلضبا .

ئربا  تيرباش  ارى هتيل ئربل ئربا يربريرك  ذا از ار يو س جف  ئا اها  ك اةتي  اواتخلضبر  دما ياا  ات
  .(les gestes reequiliprateursألن  ا  اجو  را  تياش ئاادن  نم إصاد  ازتاادا )

 العوامل الت  تؤثر ف  التوازن -1.1    

 س    ت ك ازتاادا  تا س ك: را  صو  صاائ
 العوامل الفسيولوجية -1.1.1      



 التــــوازن                                                                                     ولالفصل األ

 

 

18 

 (.442-437شص 1995ش  ارجم) ماز   تا س ك :  
 اهف  ا اص اازتاادا ك األريا ازوا بر . -
 ئاتخلضالش اا فاا ك ازعاالش ماألم ار. -
 ازعاالش ماوسا س. هناي  األص ا  اةار  اواجاد  ك -
  ت مازباس نم ازتعب اةاا. هالئ   اه  ازض -
 األاعال اورعكا . -
    .ياش اإرادي ازتعب ازضوك من تع صب  اةت  -
   ازخلوئاا مهالئت اا -

 العوامل الميكانيكية -1.1.1    
 ربربربا:م تا س ا

 ئتيف  خلس اها  مار ساص  نم ازمساض  صا  قاصو  اار كاد. -
 يع م رت قاصو  اار كاد.  -
 بعب.ناصر  نر  او -
 يتب  اها .  -
 دامي  هخلا  جا  ازالصب صرو اانت ا  ئا اةتي  ازتياضر  . -
 ئخلوار  اوخلامئاش ا ارجر .  -

 العوامل النفسية -1.1.1      
 ا:ربربس اربربم تا 
 ازخلور  صب  ازعفل م تيرف اانتضاع. -
 اإدرا  اوكاك مازفئاك.  -
 ازتعب ازرساا . -
 ازوماال. -
 يربربربربربربرب   ائربربربربربربرب دامازعفميربربربربربربرب  ي ربربربربربربربساش ار س مازر ربربربربربربرباا من ت ربربربربربربربا صبربربربربربربرب  از خلربربربربربربرب  اربربربربربربربازرسس مازكسربربربربربربرباا  ربربربربربربربعاش ازسيفربربربربربربرب -

     .(137شص 2002)جمويش
  تدريبات لتنمية التوازن -1..1     
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اا  رارربربرب  م  ربربربربايت  ربربربربس  ازتربربربرباادا ياربربربربتبفف ازخلرربربربرباف اتاتيرربربربرباش م ربربربربوريضاش ئربربربربا  ربربربربرهنا ازعاربربربربس صبربربربرب  ندا   اعربربربربا  
ةتي  ان ربار  منربوا  مغرب  ريزرب  ش مزكربس  ربذيا ازررباصجم  ربوا اا اازراربض  اةتياش اوهادجل  ئا از ضاش نم اوساجئ  ئا ا

زرربربرباة ازبعضربربرب  ما ربربربتال  او ربربربار  او بااربربرب  شم عتربربربع هربربربالئ  اه ربربرباد ازع ربربربا ن ربربربو ازعاائربربربس اوهائربربرب  ا خلخلربربرب  زبتربربرباادا ياربربربا نا 
ةتيربرب  ازربربرب  يخلربرباف هبربربربا اربربربجم اه ربرباديا ازعاربربرببا مازع ربربا وهربربربا دمر يضربرب  ك ا اا ربرب  صبربربرب  ا ربربفاا اهاربربرب  ش اا ازتربربندرصابرربرب  

 ق  رربربربف ضربربربرى ياويفربربربا صبربربرب  ازعارضربربرب  نماإناربربرباا ئربربربا ئيفربربربا مجربربربتي مم ربربربب ...ا شنم اةتيربربرب  ازتياضربربربر  ازربربرب   ربربربت  اربربربا 
 اربر ت  صبرب  نج ف رب  ازعارببر  ازع ربضر از تاقربس صبرب  ئربوى  اةتيرباش   ا وى ازخلوئجم شيس  ذعربازاقا  صب  ئيف

     (.138شص 2002)جمويش فان مبا ضمخلى  ا اا   صب  مضل  اها  دما نا يسخلو ا 
 مشكالت اختبار التوازن -11.1    

  بخربرص  ربذعكا نا  ربت ض  اا تضربار ازترباادا مميكربا رب جم نا  رربا  اعربا اويفربكالش ازرب  ميربازضربا  يتى اعربا 
   اويفكالش صب  ازر ا ازتايل:

مقربو     تمنرب  تضرباراش اون ار اعا ازضا  جم ال نا صائس ازخلا  ازعابر  يرب  ت ا ربار  ماضرب   صبرب  اعربا ا  -أ     
ار ازاقربربربا  صبربربرب  صارضربرب  مبيفربربرب  ازخلربربربوف ما تضربرباراش ازتربربرباادا از ااربربربت ئربربا ازاضربربربل اوخلبربربربا  يضربربوم ريزربربرب  ماضربربرب ا ك ا تضربرب

ا  عربربربار  اعربربربا نتربربرباجل  ازض ربربربا  ك  ربربربذا اوربربربال ش اا ننربربرب  يضربربربوم ئر خلرربربربا نا ازتعربربربب  ازعاربربرببا يربربرب  ت صبربربرب  اربربربازتغ  ئربربربم ش
 درجاش اوختعيا ك  اعا اا تضاراش .

ازربرب   ضربرباراشاعربربا ازضربربا  جم ائكانرربرب  ازتربربربب صبربرب  اعربربا  ربربذع اويفربربكالش اربربنجتا  ا تضربرباراش ازتربرباادا قضربربس اا ت ميربربتى
نم ازت اربربربس  )ازت اربربربس ازعاربربرببا(نم تحاربربربس ازخلربربربا  ازعاربربرببر   ازخلربربربا  ازعاربربرببر  ت بربربربب اربربربذل اوفيربربربو ئربربربا ازخلربربربا  يا تضربربرباراش 

 ازترساا.ازومري 
  نم ندا   تيربرباش    ربربت ار ربربا بربربب اأربرباري اعربربا األمضربرباة اوعررربربا  ت ن ربربتا ألا ازعويربربو ئربربا ا تضربرباراش  ازتربربااد  -      
ئربتاش  (3) ئربتاش  ازاا ربو زعربو   اا تضربار ضربتمريا ازاربااا زباختربعيا اربردا ازترباادا ا ربار  ماضرب   اخلربو يضربوم  س  

اورجرب    اك اار خلرب    صربود ا رباماش  ارب   ما تاربا  نتر رب  نااربس ا رباماش شم اربازتغ  ئربا نا ي ربت  ي ربتئ ال نم ن
 دا ت بربربربربربربربربربربربربب األئربربربربربربربربربربربربت اوفيربربربربربربربربربربربربو ئربربربربربربربربربربربربا  ازاقربربربربربربربربربربربربت ك األ تضربربربربربربربربربربربربار شاا ننربربربربربربربربربربربرب   ك  نسربربربربربربربربربربربربس ازاقربربربربربربربربربربربت يعائربربربربربربربربربربربس  ضربربربربربربربربربربربرباش اائ

  (.74شاز س   2002)ئ  س ش
ئع ربرب  اوتاجربربل األجرضرربرب  ك  جمربربال ا تضربرباراش ازتربرباادا  تاربرباا ئعربرباي   ربربذع اا تضربرباراش  صبربرب  ئاربربتاى ربضربرب   -جربربرب     

يربربربرب  مك ضربربربربا  ريزربربربرب   ضربربربربوم اةاجربربربرب  ال ضربربربربتمر  مجربربربرباد ئعربربربرباي   مرازضربربربرباش اهائعربربربرباش م الئرربربربربذ م بارربربربربذاش اوت بربربربرب  از انا 
 زباتا س ازارر  األ تى زبضرجم م ازضراش.
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 ازسربربتد ئااقربربس  ا ربرب  ئعررربرب ( شاخلربربو ياربرب س ن ربربتا ألا ازتربرباادا از ااربربت يعتربربع  اادنربربا ئاقسرربربا نم  ا ربربا )ني ك -د     
س درجرباش ئرخسارب  ك ا تضربار آ ربت اا تضرباراش ازرب   خلربرس ازترباادا از ااربت ك  ربجم يارب  ى ربوادرجاش صازررب  ك 

زبتربرباادا  از ااربربت شمير ربرب   اعربربا ازضربربا  جم زبتربربربب صبربرب   ربربذع اويفربربكب   عربربود اا تضربرباراش ازربرب   تارربربف اورجربرب   ربربعاا  
 ما و   خلتيضا ميخلاف اوختع ااا ترار ئا ارر ا .

ل ازتا ربربربس ال   ربربربايت اعربربربا ا تضربربرباراش  ازتربربرباادا  ت بربربربب ندماش مجت رربربربفاش غازرربربرب  ناربربربضرا م ضربربربوما اةاجربربرب  ا  - ربربربرب     
 .ندماش منج ف  نقس  كبس  مميكا اة ال صبر ا  ارصواد ئتااات  م ا   اازراض  زباوار  اااتواجلر  ماإصوادي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خاتمة:
صبرب   اربا  ربااظبيزتياضربا   رب ى   رب  اةتيرب  ني ربت دقرب  اربنا صائربس اا ربفاا ئ رب  جربوا زت خلرربى ريزرب  اري نا ا 
 اا  خلخل ا اوق  ئترا ر . را  ندا  اةتي  يبنا فان  

انربربت أربربو  ال مضربربل ازعالقربرب  اربربجم ازتربرباادا از ااربربت ماألسمربربا  ئربربا  ربربذا اور بربربى جربربا ش  ربربذع ازوراهربرب  ازربرب  ي 
 ازضاش.اوختبس  اجم از اواراازاجر  
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 تمهيد :

يعد تقومي األمناط البدنية من األمور اذلامة باعتبارىا تعٌت دبوضوع السمنة ، واكتشاف العيوب يف الًتكيب اجلسمي 

بُت الطرق األكثر استعماال يف قياس ، وتعد القياسات األنًتبومًتية من الوسائل ادلستعملة يف ىذا اجملال. ومن 

السمنة مؤشر كتلة اجلسم نظرا لسهولة استخدامو  ، وسنعرض يف ىذا الفصل بعض النظريات اليت وضعت يف 

 رلال تقومي األمناط البدنية ، وحملة عن القياسات األنًتبومًتية ومؤشر كتلة اجلسم.

 األنماط البدنية : -1

ريات تؤسس لتقسيم البشر إىل فئات حسب تركيب أجسامهم ، و ربط األمناط حاول العلماء منذ القدم وضع نظ

البدنية بالسمات النفسية لكل فرد ، وسنقتصر على ذكر نظريتُت حبكم حداثتهما ، كما سنعطي حملة عن 

 القياسات األنًتوبومًتية ادلستخدمة يف تقدير تركيب اجلسم ، ومؤشر كتلة اجلسم.

 نظرية كرتشمر : 1-1

أخذ مقاييس جسمانية للمرضى يف ادلستشفيات  1930-1920ما بُت سنة  كرتشمر""الطبيب األدلاين  حاول

 بأمراض عقلية ، و قد وصل نتيجة ذلذه ادلقاييس إىل ثالثة أمناط  جسمانية ىي :

 النمط النحيل : 1-1-1

الذراعُت وحنافتهما ،  و صاحب ىذا النمط يتميز بالنحافة وضيق العظام وفقر الدم ، وجفاف اجللد ، وطول

 وضعف العضالت أو االفتقار إليهما ، ورقة اليدين.

 النمط الرياضي : 1-1-2
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ويتميز الفرد من ىذا النمط بالقوة البدنية وانتشار العضالت يف جسمو وضخامتها ، واتساع القفص الصدري ، 

 .(41)بريقع، صفحة  وحنافة اخلصر وضيق احلوض ، واكتساء ساقيو وذراعيو بالعضالت.

 

 

 النمط السمين : 1-1-3

و يف رأيو أن ىذا النوع ال يكتمل النمو فيو إال يف أواسط العمر ، و يتميز باستدارة اجلسم ، واتساع احلوض ،  

 .(41)بريقع، صفحة  كذا مسنة األطراف مع قلة العضالت.

 نظرية شيلدون : 1-2

حاول شيلدون تسجيل أمناط اجلسم عن طريق أخذ ثالث صور فوتوغرافية لكل فرد وىو رلرد من مالبسو من 

 األمام واجلانب واخللف وطابق األفالم السلبية للصور الثالثة وخرج بثالث أمناط أساسية ىي كما يلي :

 )أطلق على ىذه الطريقة اسم اختبار أداء منط اجلسم(

 النمط السمين : 1-2-1

اجلهاز اذلضمي يسود اقتصاد اجلسم ، يتميز بالرخاوة و استدارة اجلسم وكثرة الدىن يف ادلناطق ادلختلفة )مناطق 

ذبمع الدىن ادلعروفة(، وكرب الرأس واستدارتو ، وقصر الرقبة ومسكها ، واستمرار منو الثديُت نتيجة للًتسيب الدىٍت 

رة ، واجللد رخو و ناعم ، و األرجل ثقيلة و قصَتة ، و األكتاف ضعيفة  واحلوض ، و األرداف تامة االستدا

 عريض ، متميز بالشكل الكمثري ، )كمثري الشكل( و لديو بطء شديد يف رد الفعل.

 :عضليالنمط ال 1-2-1

والرقبة طويلة وقوية ، صلب يف مظهره اخلارجي ، والعظام كبَتة ومسيكة ، والعضالت نامية ، وعظام الوجو بارزة ، 

واألكتاف عريضة ، و عضالت األكتاف ظاىرة وقوية ، وعظام الًتقوة ظاىرة ، مع كرب اليدين وطول األصابع ، 
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و تكتل عضالت منطقة اجلذع ، و اخلصر حنيف ، و احلوض ضيق ، و األرداف ثقيلة و قوية ، "البنيان متُت 

 وراسخ".

  : النمط النحيف 1-2-3

 ، والصدر طويل وضيق   وجو مع بروز األنف ، ذو بنيان جسماين رقيقحنافة يف ال

مع استدارة الكتفُت وطول ملحوظ يف الذراعُت ، واألرجل طويلة ورقيقة ، ويبدو اجللد كما لو كان فوق العظم 

، 1995)راغب،  مباشرة إال من بعض عضالت قليلة ، وميلك سرعة عالية يف رد الفعل وحدة يف احلركات.

 .(204-203الصفحات 

 القياسات األنثروبومترية : -2

قياسا وسنذكر عددا منها مع الًتكيز على الطول والوزن باعتبارمها مرتبطان أكثر دبوضوع  36تشمل أكثر من 

 حبثنا.

 قياس الطول و الوزن : 2-1

 الطول: 2-1-1

 طول القامة من الوقوف : 2-1-1-1

 يعترب طول القامة )الطول من الوقوف( مؤشرا جيدا للحجم العام للجسم وأطوال العظام.

تستخدم قياس طول القامة كوسيلة ىامة للكشف عن اإلصابة باألمراض وخباصة أمراض سوء التغذية عند 

 .(76، صفحة 1997)رضوان،  األطفال ، كما يستخدم كوسيلة ىامة لتفسَت الوزن والتنبؤ بو.
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 لقياس الطول ميكن استخدام احد الطرق اآلتية :

سم مثبت عموديا على حافة  250وىو عبارة عن قائم طولو  قياس الطول باستخدام جهاز الرستامتير : -أ

قاعدة خشبية أو معدنية . يوجد حامل مثبت أفقيا على القائم حبيث يكون قابال للحركة ألعلى وألسفل. القائم 

 مدرج بالسنتيمًت أو البوصة أو كليهما حبيث يبدأ التدريج من مستوى سطح القاعدة )صفر(.

 على قدميو بالتساوي يقف ادلخترب على منتصف قاعدة اجلهاز حبيث يوزع وزنو

وظهره مواجو للقائم ، على أن يالمسو يف ثالث مناطق من اجلسم ىي ادلنطقة الظهرية  وابعد نقطة للحوض من  

 اخللف ، وخلف العقبُت.

جيب أن يقف ادلخترب مستقيما مع شد اجلسم ألعلى دون رفع العقبُت ، و النظر لألمام و الذقن للداخل ، وجيب 

متوازيُت على خط عرض واحدة وكذلك العينُت ، يتم إنزال احلامل حىت يالمس احلافة العليا  أن تكون األذنان

جلمجمة ادلخترب ، حيث يعرب الرقم ادلواجو للحامل )على القائم( على طول ادلخترب ، يتم تسجيل الطول 

استخدام القياسات ادلًتية و  بالسنتيمًت أو البوصة وفقا للمطلوب ، أما بالنسبة للتقريب يكون ألقرب ملليمًت عند

 كارتر".-ىذا حسب "ىيث

وعادة ما يكون ىذا اجلهاز  قياس الطول باستخدام جهاز االنتروبوميتر ذات القوائم المتداخلة : -ب

 مصحوبا دبيزان لقياس الوزن.

ويراعى يف الوقفة صفر( و الظهر مواجو للقوائم ادلتداخلة ، -يقف ادلخترب يف منتصف قاعدة ادليزان )بداية التدريج

 نفس شروط الوقفة الصحيحة الوارد ذكرىا يف جهاز الرستاميًت .

يتم فرد القوائم ادلتداخلة )تنتهي حبامل أفقي قابل للطي والفرد( لتناسب طول ادلخترب  حبيث يالمس احلامل 

 األفقي أعلى جزء يف مججمة الفرد ادلقاس.
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 لوب ، و التقريب إىل اقرب ملليمًتيسجل الطول بالسنتيمًت أو بالبوصة وفقا للمط

 .(126-125-124، الصفحات 1995)حسانُت م.،  وعشر بوصة. 

اليت يتم قياسها يف الدراسات والبحوث العلمية ، كما  األنثرودبًتيةيعد الوزن من أكثر ادلتغَتات  الوزن : 2-1-2

أن االىتمام بتقدير وزن اجلسم ومتابعة التغَتات اليت تطرأ عليو يعد من األمور ادلهمة لدى شرحية كبَتة من 

 ادلواطنُت وخباصة يف اجملتمعات ادلتقدمة.

منو كأحد مقاييس التصفية حلاالت النمو  و يعد الوزن مقياسا مركبا للحجم الكلي للجسم ، لذا ميكن االستفادة 

 .(90، صفحة 1997)رضوان،  البدين غَت السوية وكذا السمنة وحاالت سوء التغذية.

عند أخذ الوزن جيب على الفرد ادلخترب أن يكون مرتديا أقل قدر ممكن من ادلالبس  و يفضل أن يكون عاريا متاما 

 .(126، صفحة 1995)حسانُت م.،  من مايوه خفيف.إال 

 أنواع الموازين المستخدمة لقياس الوزن : 2-1-2-1

 ىناك ثالث أنواع من ادلوازين ادلستخدمة لقياس وزن اجلسم وىي كاآليت :

  الميزان الزنبركي : -أ

الصيدليات واحملالت التجارية االستهالكية ، وىو رخيص الثمن عموما ، وسهل وىذا كمعظم ادلوازين ادلوجودة يف 

 االستعمال ، وال حيتاج إىل صيانة يف معظم األحيان ، وتتفاوت دقتو يف القياس حسب صناعتو.

 الميزان ذو الذراع :  -ب
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أفضل األجهزة اليت يعتمد عليها وىذا ادليزان يعترب دقيقا ، ويعتمد على قوانُت الروافع يف ضبط االتزان ، وىو من 

، وذو ربمل عال وثبات ، لكنو ليس سهل احلمل  والنقل ، ويستغرق قياس الوزن عند استعمالو وقتا لضبط توازن 

 الذراع وىو غالبا ما يستخدم يف مراكز البحوث وادلختربات وبعض ادلستشفيات.

 ميزان الشد الرقمي : -ج

لقياس الوزن  ويتطلب ىذا النوع معايرة  (TRANSDUCER)خدم فيو وىو دقيق جدا وذو ثبات عال ، ويست

 (437-436، الصفحات 2009)اذلزاع،  دقيقة و دورية.

 المحيط : 2-2

زليط يقاس بواسطة ادليزورة )شريط قياس( وبثالثة أشكال أتناء الشهيق والزفَت، والوقفة االعتيادية ، ويشمل 

القفص الصدري وزليط اخلصر، و زليط البطن ،        وزليط األطراف ، وتشمل الفخذ والساق و العضد 

 والساعد وكذلك الرقبة ومسانة الساق والقدم ككل.

 العرض :  2-3

ويؤدى بواسطة الفرجال أو بالربجل ادلنزلق ويشمل عرض العظم احلرقفي وعرض الوركُت و األكتاف وعرض القدم 

 ومدى الكف.

 العمق : 2-4

 و يشمل عمق الصدر و البطن واحلوض والكف وارتفاع القدم. 

 سمك الثنايا الجلدية :  2-5
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( ويتم عادة القياس دبسكو باليد اليمٌت مث عصر caliperويستخدم لذلك جهاز يشبو ادلقص يسمى بادلسماك )

ذب للخارج ، وإذا مل يتوفر اجلهاز ميكن منطقة القياس باليد اليسرى لتجميع طبقات اجللد  والشحم وذب

استخدام ادلسطرة. حبساب ادلسافة )بالسم( لطريف اجلهاز وادلناطق ىي على الظهر فوق زاوية عظم اللوح. وعلى 

الصدر من األمام عند مستوى الضلع الثاين ، ومن اجلانب عند مستوى الضلع العاشر.على اجلذع من الناحية 

، الصفحات 2002)الصميدعي،  مفصل الركبة.على الساق خلف مفصل الركبة.اليمٌت.على الفخذ أعلى 

278-279). 

 تقدير تركيب الجسم : -3

يهتم مصطلح تركيب اجلسم بشكل رئيسي دبوضوع البدانة الذي يعرب عن رؤيا خاصة لوزن اجلسم تتمثل يف شكل 

 : رلموعة من ادلصطلحات ىي

 و يشَت إىل حجم أو كتلة الفرد. (BW)وزن اجلسم -

 .(FW)وزن الدىن يف اجلسم -

 و ىو يشَت إىل وزن العظام والعضالت و األجهزة احليوية الداخلية و غَتىا. (LBW)وزن اجلسم بدون دىن-

 وىي تساوي :  (F%)نسبة الدىون يف اجلسم -

 100(×BWوزن اجلسم ÷ FW)وزن اجلسم 

وطريقة الكثافة  لتقومي تركيب اجلسم عدد من الطرق العلمية منها : مؤشرات الطول         والوزنو يستخدم 

 وطريقة ادلعادالت :

 مؤشرات الطول و الوزن :  3-1
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تعد مؤشرات الطول و الوزن من الطرق غَت ادلباشرة لتقدير تركيب اجلسم اليت متتاز بالسهولة ، كما أهنا ال تستغرق 

عند حساهبا ، حيث يكفي قياس الوزن و الطول ، و تتضمن مؤشرات الطول و الوزن مؤشرين  وقتا أو جهدا

 ىامُت مها :

 مؤشر مربع الطول ، ومؤشر كتلة اجلسم.

 أوال : مؤشر مربع الطول : 

ىو عبارة عن تقدير تقرييب لًتكيب اجلسم يف رلتمع تتوزع فيو قيم الطول توزيعا معتدال حيث يعتمد يف ذلك 

عن طريق ربويل (LBW) رئيسي على عامل الطول . وىو يستخدم للتنبؤ بوزن اجلسم اخلايل من الدىن بشكل

 (F%)نسبة الدىون يف اجلسم 

ويستهدف ىذا ادلؤشر حساب نسبة الدىون يف اجلسم لتقدير بقية األجزاء الرئيسية األخرى للجسم ، ومن مث 

وفقا دلعادلة بينك  Ht2ن عن طريق ادلربع الطويل جند أن ىذا ادلؤشر يتضمن حساب وزن اجلسم بدون دى

 .(215، صفحة 1997)رضوان،  التالية :( 1974)و"ويلمور"

 بالنسبة للرجال :-أ

 (1)معادلة رقم :              Ht2×و.LBW  =2.4وزن اجلسم بدون الدىون 

 بالنسبة السيدات :-ب

 (2)معادلة رقم :                        Ht2×و.LBW=16وزن اجلسم بدون الدىون 

 حيث أن :

LBW.)وزن اجلسم بدون الدىون مقدرا بالكيلو جرامات )كجم = 
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  و .= قيمة ثابتة.2.4

 و .= قيمة ثابتة.16

Ht2 =   مربع الطول زلسوبا بالديسيمًتdm  (1 =10ديسيمًت.)سم 

، يصبح من ادلناسب تقومي ىذه النسبة للحكم على مقدار السمنة يف F%وبعد معرفة نسبة الدىون يف اجلسم 

اجلسم ، وعما إذا كانت ىناك حاجة للتخلص من بعض الدىون للوصول إىل الوزن ادلثايل أم ال ؟ و حلساب 

 الوزن ادلثايل للجسم تستخدم ادلعادلة التالية :

 للسيدات(. حيث أن :  20,. . للرجال أو,F-14)[-lbw =bw الوزن المثالي

=LBW .)الوزن ادلثايل قدر بالكيلوجرامات )كجم 

F.النسبة ادلئوية احملسوبة للدىون يف اجلسم يف صورة كسر عشري= 

BW.وزن اجلسم )العادي( مقدرا بالكيلو جرامات= 

 = قيم ثابتة تستخدم كمعايَت للتقومي لكل من الرجال و السيدات.  %20و  14%

 .(217-216-215، الصفحات 1997)رضوان،  

 ثانيا: مؤشر كتلة الجسم :

من أشار ويسمى أحيانا مؤشر كويتليت نسبة إىل عامل الرياضيات البلجيكي "أدولف كويتليت" الذي ىو أول 

إليو. و مؤشر كتلة اجلسم ىو حاصل قسمة وزن اجلسم بالكيلو غرام على مربع الطول بادلًت ، على الشكل التايل 

: 
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 مربع الطول )مًت(÷ ( = الوزن )كجم( 2مؤشر كتلة اجلسم )كجم/م

الصحة العادلية ، و ويوضح اجلدول معايَت تصنيف البدانة تبعا دلقادير مؤشر كتلة اجلسم ، طبقا لتصنيف منظمة 

درجة ادلخاطر الصحية ادلًتتبة على مستوى مؤشر كتلة اجلسم ، علما بأن فئة زيادة الوزن تصنف أحيانا على 

 أساس ما قبل البدانة  كما تصنف السمنة يف بعض األحيان على النحو التايل :

 1=بدانة فئة 2كجم/م 30-34.9

 2=بدانة فئة 2كجم/م 35-39.9

 3=بدانة فئة 2فأكثر كجم/م 40

 

 

 الراشدين:يوضح معايير مؤشر كتلة الجسم التي يتم من خاللها تصنيف البدانة لدى  (:11)الجدول رقم 

 درجة ادلخاطر الصحية التصنيف مؤشر كتلة اجلسم

 زلدودة حنيل 18.5أقل من 

 منخفضة مناسب 24.9-18.5من 

 متوسطة زيادة يف الوزن 29.9- 25من 

 عالية بدانة 34.9- 30من 

 عالية جدا بدانة مرتفعة 39.9- 35من 

 عالية إىل أبعد حد بدانة مفرطة فأكثر 40

 (438-437، الصفحات 2009)اذلزاع، 

 طريقة تحديد كثافة الجسم :  3-2
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تكوين اجلسم ىي ربديد كثافة اجلسم ، حيث من احملتمل أن الطريقة ادلعملية األكثر استعماال و األدق لقياس 

 ربكمها ادلعادلة التالية :

وزن  اجلسمكثافة اجلسم=
   حيز   اجلسم

وزن اجلسم من السهل ربديده ، أما حيز اجلسم فيمثل مشكلة يف حسابو ، ولكن ميكن ربديد حيز اجلسم 

بسهولة يف ادلعمل بطرق عديدة أسهلها طريقة نقص وزن جسم الفرد الرياضي يف ادلاء الذي اكتشفو "أرشيميدس" 

اء ،  ويطرح ىذا الوزن من وزن جسم الذي يعرب عن حيز اجلسم ، إذ يتم وزن الرياضي وىو مغمور متاما ربت ادل

 .(339، صفحة 1997)حسانُت أ.، الرياضي فهذا يعطي حيز اجلسم. 

وملخص شرح ىذه الطريقة ىو القيام بوزن الفرد الرياضي و ىو مغمور ربت ادلاء  مث يطرح ىذا الوزن من وزن  

 الطرح ىو حيز اجلسم أياجلسم خارج ادلاء فيكون ناتج 

 وزن اجلسم وىو مغمور يف ادلاء -حيز اجلسم = وزن اجلسم )خارج ادلاء(

ولكن جيب إجراء تصحيح معُت لنتائج ادلعادلة  ىو مجع حجم اذلواء احملبوس يف الرئتُت على وزن اجلسم ربت 

 .(340، صفحة 1997انُت أ.، )حس ادلاء قبل استخدام ادلعادلة السابقة.

 طريقة المعادالت : 3-3

كشفت الدراسات و البحوث العلمية عن امكانية تقدير كل من وزن اجلسم و كثافة اجلسم باستخدام بعض 

حبصر ادلعادالت ادلختلفة اليت تستخدم يف تقدير وزن م( 1984)ادلعادالت التنبؤية.و قد قام "فيفان ىـ.ىيوارد" 

وكثافة اجلسم واليت تعتمد على ادلقاييس األنًتوبومًتية وسنقتصر على ذكر ثالث معادالت لكل من اجلسم 

 اجلنسُت :
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 (238، صفحة 1997)رضوان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سنة : 35الى  9يبين معادالت التنبؤ بكثافة الجسم ووزن الجسم بالنسبة للذكور من (: 12)الجدول رقم 

 .(239، صفحة 1997)رضوان،                    
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 العمر الزمني

 

 المعادلة

معامل 

االرتباط مع 

 المحك

الخطأ 

 المعياري

 سنة 9-12

 

 

 

 م(:1961)باريسكوفا 

مسك ثنايا اجللد BD=1.094-(0.054xكثافة اجلسم 

 أسفل عظم اللوح(.

 

 

0.89 

 

 

 

0.008 

 

 سنة13-16

 

 

 

 م(:1961)باريسكوفا 

مسك ثنايا اجللد عند BD =1.131-(0.083xكثافة اجلسم 

 العضلة ذات الثالثة رؤوس العضدية(.

 

0.93 

 

 

 

0.008 

 

 

 سنة 17-35

 

 

 م(:1969)ويلمور وبينك 

وزن LBW=10.26(+0.7927xوزم اجلسم دون دىون 

عند مسك ثنايا اجللد 0.3676x-كجم(  BWاجلسم 

 البطن(.

 

0.93 

 

2.98 
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سنة  25الى   9يبين معادالت التنبؤ بكثافة الجسم ووزن الجسم بالنسبة لالناث من  (:13)الجدول رقم   

 (240، صفحة 1997)رضوان،         :

 

 

 العمر الزمني

 

 المعادلـــــــــــــــــــــــــــة

معامل 

االرتباط مع 

 المحك

الخطأ 

 يالمعيار

 سنة 9-12

 

 

 

 م(:1961)باريسكوفا 

مسك ثنايا اجللد BD=1.079-(0.043xكثافة اجلسم 

 أسفل عظم اللوح(.

 

 

0.80 

 

 

0.011 

 

 سنة13-16

 

 

 م(:1961)باريسكوفا 

مسك ثنايا اجللد BD =1.102-(0.058xكثافة اجلسم 

 أسفل عظم اللوح(.

 

 

0.80 

 

 

0.009 

 

 

 سنة 17-25

 

 

 م(:1962)سلون وآخرون 

مسك ثنايا اجللد BD=1.0764-(0.00081xكثافة اجلسم 

مسك ثنايا اجللد عند العضلة 0.00088x)-أعلى احلرقفة

 ذات الثالثة رؤوس العضدية(.

 

 

0.74 

 

 

 

 

0.008 
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 خالصة:

ادلناسب ذا أمهية بالغة يف الدراسات يعد استعمال مؤشر كتلة اجلسم قي متييز السمنة عن النحافة وعن الوزن 

البحثية ادليدانية نظرا لسهولة استعمالو وقلة تكاليفو ،  واختصاره للوقت  بالرغم من أنو ال يعرب عن كمية الدىون 

يف اجلسم ، كما أنو جيب االنتباه عند استعمالو لدى الرياضيُت أو األطفال ، حيث أن بعض الرياضيُت وخاصة 

 ألجسام يكون مؤشر كتلة اجلسم لديهم مرتفع وىذا ال يعرب عن السمنة أو الزيادة يف الوزن.يف رلال كمال ا
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 تمهيد:43

من األمهية أف نعرؼ سلتلف مراحل النمو و التطور البدين احلركي و االجتماعي العقلي و االنفعايل الذي حيدث 

تنفيذ برنارلو التدرييب مبا للمتعلم خالؿ مراحل تعلمو وخصوصا عند ادلراىقُت و ىذا بغية التمكن من ختطيط و 

يتماشى و خصائص النمو ألجل حتقيق أىداؼ الًتبية البدنية و الرياضية و أغراض ادلنظومة الًتبوية بصفة عامة 

ويف ىدا يقوؿ جيمس اوليفر: أف العالقة بُت األنشطة البدنية و النمو الفكري و النمو االنفعايل االجتماعي 

(61،ص6891)زريق،  صل بينهم.عالقة وثيقة حيث من الصعب الف  

 23-22 مرحلة الرشدخصائص و مميزات -4

تتميز ادلرحلة العمرية  بإظهار و تثبيت الصفات ادلركبة اخلاصة سواء كانت حركات عمال و حركات يومية حيت 

احلرة تصبح غالبا ىادئة و مدروسة.  يصبح التوحيد و التصرؼ احلركي حيدثاف بشكل متساوي نسبيا فاحلركات 

 كما تتأثر بعدة عوامل :

  احلضارية.عوامل طبيعية مثل العوامل الثقافية و  

 .منو سيكولوجي نفسي 

 منو جسمي فسيولوجي                                                                              

 (68،ص5112)قالدة،  منو عاطفي  

الخصائص الجسمية :4-1  

حتدت تغَتات جسمية و ىدا يف احلجم و اجلسم والطوؿ و يف الشكل و يف الوظائف ادلختلفة و ديكن  أف 

 تتلخص ىده اخلصائص لكال اجلنسُت فيما يلي :

 منو عضالت اجلدع والصدر و الرجلُت بدرجة عالية .
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 تصبح عضالت الفتياف قوية .

الفتيات فيتميزف بادلرونة شلا يساعد على األنشطة الرياضية ادلختلفة و بالنسبة للبنُت حيدث منو سريع يف الطوؿ  أما

 و الوزف مع اتساع الكتفُت و الصدر.

أما بالنسبة للبنات حيدث منو مفاجئ يف الطوؿ و الوزف مع اتساع احلوض و كذالك يتحوؿ اذليكل العظمي إىل 

النمو الطويل للجسم بينما لتزاؿ عظاـ اجلمجمة  و عظاـ الًتقوة على شكل عظاـ تنمو  عظاـ صلبة مث يتوقف

(52،ص6881)بسطويسي،  بنمو اإلنساف.  

النمو الجسمي:4-2  

يف ادلرحلة  تكتمل عملية منو اجلسم نسبيا حيت ينخفض معدؿ الزيادة يف معظم متغَتات اجلسم كالطوؿ و الوزف 

و ينضجا جلهاز العصيب و احلركي نسبيا و ىدا ما يؤكده فؤاد الباىي إذ يقوؿ أف ىده ادلرحلة تتميز باكتماؿ نسيب 

كما تتأثر األجهزة الداخلية بادلظاىر (518،ص6892)ادلقصود، ووصوؿ ىيئة اجلسم إىل صورة قريبة من الرشد 

ملم خالؿ السنة و يقدر متوسط الطوؿ ب  5-6األساسية  للنمو حيت ينخفض معدؿ النمو للطوؿ من 

سم .61172  

الدىوف يف األماكن أما عن النمو العظمي ادلستعرض فيزداد باتساع ادلنكبُت تبعا الزدياد النمو و يزداد تراكم 

كلغ .3ادلختلفة من اجلسم حيث ينخفض معدؿ الزيادة يف الوزف خالؿ ىذه ادلرحلة إىل   

بادلئة من وزف اجلسم و تبدو أثار اجلهاز الدموي يف منو 51أما الكتلة العضلية فتزداد حيث يزداد معدذلا إىل 

مم كما يكتمل منو أجزاء 6672نة إىل س6972القلب و الشرايُت ويصل بدلك ضغط الدـ عند البنُت يف سن 

)العالي،  الدماغ مبا فيها القشرة ادلخية أي اللحاء و مناطق حتت اللحائية أي اذليبو تالموس خالؿ نفس ادلرحلة.

(559،ص6885  
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الخصائص الفسيولوجية:4-3  

األولية مث تتبعها الصفات اليت دتيز الشكل اخلارجي و ما يالحظ يف ىده ادلرحلة ىو ظهور اخلصائص اجلنسية 

يصاحب ىده التغَتات عدة أعراض و انفعاالت كما حتدت تغَتات يف األجهزة الداخلية كالقلب فهو ينمو و 

تزداد نبضاتو و خاصة عند الفتياف و يزداد ضغط الدـ يف السن التاسع عشر حبيث خيتلف ىدا الضغط عند 

(611-612)رللة ادلمتاز ، ص ص و االنفعاالتالفتيات حسب اخلصائ  

و يكوف منو القلب يف ىده ادلرحلة بسرعة ال تتماشى مع سرعة منو الشرايُت و كذلك تنمو الرئتاف و يتسع  

هن الصدر و حتدت بصفة مستمرة عند الذكور على عكس البنات حيث يتوقف منوىن تقريبا بسبب قلة شلارست

(55)درويش، صفحة  للرياضة  

و يف ىده ادلرحلة يصل األشخاص إىل تطورىم الوظيفي ألجهزة  الداخلية  القلب والدورة الدموية حبيث يصبح 

تكيف اكرب و أفضل ذلا كما يزداد حجم القلب و تصبح لو القدرة على دتارين السرعة و القوة بشكل خاص و 

لكنو الزاؿ ضعيفا يف دتارين ادلطاولة  السيما ركض ادلسافات الطويلة ويشمل النمو ايضا اجلهاز العصيب فيتكامل 

(59،ص6881)ابراىيم،  النمو الفكري مع قدرة الفرد على العمل و االعتماد على النفس  

الخصائص الحركية :4-4  

احلركة تكوف ىادفة و اقتصادية أي أف شكل احلركات يكوف ثابتا حيث يقوؿ عبد ادلقصود يف ىذه ادلرحلة صلد أف 

أف ادلستوى يبقى ثابتا لعدة سنوات نسبيا طادلا الفرد يف ادلمارسة الرياضة حيث يستطيع الفرد فيهده ادلرحلة 

الذي يتميز باحلمل األقصى  الوصوؿ إىل أعلى ادلستويات الرياضية  يف معظم األنشطة كما ديكن شلارسة التدريب

)عالوي، علم النفس الرياضي،  نظرا الكتماؿ منو األجهزة الداخلية  ويستطيع الفرد يف ىده ادلرحلة التدريب يوميا.

(18،ص6885  
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الخصائص العقلية:4-5  

ييف الفرد مع بيئتو ادلعقدة و تتطور العمليات إف احلياة ادلعرفية يف ىده ادلرحلة  تعرؼ تطور ضلو التمايز ودلك لتك

 العقلية من الطفولة إىل ادلراىقة حيث يتأثر إدراؾ الفرد بالنمو.

ويؤدي ىذا النمو ضلو التطور الذي يرقى بو ادلستوى احلسي ادلباشر إىل ادلعنوي البعيد ،ويرتبط ذلك كلو بتطوير 
 على فهم ادلعاين اجملردةوؿ "أورتوؼ قيج"يصبح الشاب قادرا.يققدرة الفرد على الًتكيز العقلي واالنتباه الطويل

(25،ص6885)قيج،   

 ويضيف "فؤاد الباىي" قائال:"تنمو عملية التذكر حيث يستطرد النمو بالتذكر.

ادلباشر حىت يبلغ ذروتو يف سن التذكر، مث يضعف وينقص يف سرعتو وقوتو ومداه ،ويضل التذكر   

ادلعنوي يف منوه طوؿ  ىذه ادلرحلة  وترتبط عملية التذكر بقدرة الفرد على الفهم العميق واالنتباه ادلركز دلا يتعلمو   
وبصورة عامة فهذه ادلرحلة تتميز بوصوؿ العمليات العقلية إىل أقصى ذروهتا من ناحية عمل الذاكرة واإلدراؾ،و  

)جسماين، كذا فهم ادلشكالت، والبحث عن احللوؿ،شلا جيعل الفرد قادرا على تعلم احلركات الرياضية 
(559،ص6885  

الخصائص النفسية:4-6  

باألحقاد ولو  يتميز الطالب يف ىذه ادلرحلة باعتماده على نفسو ،كما ال جيب أف يعامل كالطفل الصغَت حيتفظ 
ويتحكم يف أعصابو ونادرا   رغبة يف االنتقاـ ،والعنف وبتقدمو يف العمر يتحسن مزاجو ويقل عنده القلق ،واخلوؼ 

)زلمد حسن  ومناقشة العالقات مع الزمالء العمل كذالك دييل للضحك والتسلية ويراعي مواقف اآلخرين،وحيب 
 (56،ص6891عالوي أ.، 

وترجع االنفعاالت يف ىذه ادلرحلة إىل طاقة حيوية نفسية اليت تتخذ لنفسها ألواف سلتلفة،ففي ىذه ادلرحلة تقل 
األمور ،ويرى" فؤادالباىي":"أف االنفعاالت القوية  قابلية الشباب للتهيج االنفعايل وختف السحنة االنفعالية وتقبل

احلادة تؤثر على صحة الفرد وعلى نشاطو العقلي وعلى االجتاىات النفسية وعاداتو ادلختلفة ،حيث تعوؽ منوه 
 وتطوره.، لذا عليو أف يتعود على ضبط النفس".
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(318،ص6892)ادلقصود، تطور حركة االنساف و أساسها،   

كما أف كثرة التناقضات كعدـ االستقرار العاطفي ،واحلساسية الزائدة تؤدي بالطالب إىل ادلرور بفًتة التوتر والصراع 
النفسي حيث يضيف"لفُت"الذي وصف ىذه الفًتة باضطراب السلوؾ ،ويقوؿ إف الطالب يف ىذه ادلرحلة 

اب باآلراء واألفكار الفلسفية ،والسياسية أما العواطف فهي أكثر التعليمية إىل الفرح والتسلية ،زيادة على اإلعج
 (68)قاضي،  أمهية عند اإلناث وتظهر الرغبة باالستقاللية واحلرية إىل جانب القلق ادلميز .

 

الخصائص االجتماعية:7_4  

يف ىذه ادلرحلة يشعر الفرد بالبلوغ ، شلا يرغمو على إتباع سلوكيات معينة كمحاولة التحرر من القيود اليت يفرضها 
عليو الوالدين ،أو األستاذ يف البيت أو ادلدرسة، ويعتربىا جتاىال لكفاءتو ومقدرتو كما حياوؿ دائما تقليد الكبار 

ية ،وخاصة تلك اليت يشًتؾ فيها اجلنسُت ،وىذا يعٍت أف الطالب ،حيث دييل الطالب كثَتا إىل األلعاب اجلماع
واقع بشكل مستمر حتت ىذا التأثَت وإذا أحسن استخداـ ىذه األداة أفادت فائدة كبَتة يف تربية ىؤالء ادلواطنُت 

 (559،ص6888)عالي،  الذين ىم يف دور التكوين والعكس صحيح.

ورغبتو يف تلبية  السلوؾ االجتماعي يف ىذه ادلرحلة أف حيدث تفهم الشاب حلقوؽ اجلماعة احمليطة بو، ومن مظاىر
الواجب حىت ولو اقتضى األمر التضحية .لذلك فإنو جيب على اآلباء وادلربُت جيب  أف ينظروا إىل من يف ىذه 

 ادلرحلة نظرة حناف وتفهم ،واإلقباؿ على مساعدهتم .

(518.ص5161)البساطي،    

معنى القياسات األنتربولوجية:4-8  

و   metryو تعٍت اإلنساف  anthropoكلمة األنًتوبومًتي مشتقة من مقطعُت باللغة اإلغريقية مها        
تعٍت القياس و من ىذا يتضح أف االنًتوبومًتي يعٍت قياس جسم اإلنساف وأجزائو ادلختلفة و االنًتوبومًتي فرع من 

و ىو العلم الذي يبحث يف أصل اإلنساف و تطوره من النواحي   Anthropologieفروع االنًتوبولوجيا.
 البدنية و االجتماعية و الثقافية و السلوكية....
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رب القياسات االنًتوبومًتية من الوسائل ادلهمة اليت ديكن االعتماد عليها يف توظيف جسم اإلنساف و و تعت      
متابعة عمليات منو اجلسمي و خاصة بالنسبة لألطفاؿ يف ادلراحل العمرية ادلختلفة و يف اجملاؿ الرياضي ترتبط 

ديارسوهنا و من خالؿ ما دييز ادلبتدئُت و الناشئُت يف القياسات االنًتوبومًتية لالعبُت بطبيعة األنشطة الرياضية اليت 
األلعاب ادلختلفة ببعض ادلقاييس االنًتوبومًتية باإلضافة إىل بعض جوانب التقومي األخرى، ديكن احلصوؿ على 

 بعض ادلؤشرات لتنبؤ بإمكانية الناشئُت يف حتقيق مستويات رياضية معينة ، كما أف نتائج الدراسات العلمية تشَت
إىل وجود عالقة ارتباطيو بُت بعض القياسات االنًتوبومًتية و عناصر اللياقة البدنية ادلختلفة كارتباط القوة العضلية 
دلساحة ادلقطع العرضي للعضلة ، و ارتباط اتساع خطوة احلرة و مسافة الوثب العايل بطوؿ أجزاء الطرؼ السفلي 

 (525، صفحة 5113)الدين،  للجسم..

 

 أهمية القياس االنتروبومتري:4-9

إف القياسات االنًتوبومًتية ذات أمهية يف تقومي منو ، وتعطي إمكانية حتديد مستوى وخصائص النمو        
ومقادير متابعتها للسن و اجلنس ووضع خصائص النمو البدين للرياضيُت سلتلفي التخصصات الرياضة ، فالتعرؼ 

عرب على حالة النمو ، فادلقاييس االنًتوبومًتية تعد على الوزف والطوؿ يف ادلراحل السنية يعترب احد ادلؤشرات اليت ت
(و)روبيتز(" رمبا ادلعاير تكوف حامسافاحد الوسائل اذلامة يف تقومي منو الفرد ويف ىذا اخلصوص يقوؿ:")رايتوف( و)

كرار ادلعاير الوحيدة اليت يف متناوؿ اليد ادلدارس أالف للحكم على احلالة الصحية و النمو اجلسماين للطفل ىي ت
قياس طوؿ الطفل ووزنو " كما يقوؿ دريسكوؿ": إف طوؿ الطفل وعالقتو بوزنو وعمره تعترب من الدالالت اليت 
تعُت على تقدير النمو اجلسمي "كما اف للقياسات االنًتوبومًتية عالقات عالية بالعديد منم اجملاالت احليوية ، 

واالنفعايل للطفل يف السنوات ادلتوسطة ، كما اف لو عالقة فالنمو اجلسمي لو عالقة بالصحة والتوافق االجتماعي 
بالتحصيل والذكاء ، فهناؾ عالقة بُت النمو اجلسمي والنمو االعقلي لالطفاؿ السويوف جسميا وقد مت التوصل يف 

دراستُت من افضل الدراسات يف ىذا اجملاؿ اىل عالقات موجبة بُت الذكاء وعدد من ادلقاييس اجلسمية يف 
سنة . حيث حتققت على ارتباطات بُت الطوؿ ونسبة الذكاء . اما اف  61اىل سبعة عشر  5مار من سنتُت االع

وارتباطها بالنتائج الرياضية مشروطة بظهور نظاـ دراسي علمي يعرؼ  لإلنسافدراسة اخلصائص االنًتوبومًتية 
)حسانُت ـ.،  .وبولوجيباالنًتوبولوجي الرياضي وعموما ىناؾ اربعة مشاكل اساسية تواجو االنًت 

 (53755،ص6891
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 اخلتبار االوؿ للناشئُت واالطفاؿ يف قطاع رياضي معُت 
  تشكيل تركيب معُت للجسم "شكلforme    لدى اعضاء النشطة الرياضية ادلختلفة لتبدا من الناشئ

 وحىت العيب ادلستويات العالية
  وفق خصائص اجلسم وشليزاتوفردية التدريب واالعداد 
  وضع ادلواصفات اليت ديكن للموطنُت التقريب بينهما وبُت امكانيتهم  الفردية يف استمرارىم يف اتلتدريب

 وحتقيق مستويات عالية

والزالت ىذه ادلشاكل حتت الدراسة والبحث ولعل البند االوؿ من اصعب البنود اليت الزالت حتت الدراسة النو مل 
 .الف دراسة واحدة يف شكل ديناميكي لعدة سنوات قد تصل عشر سنواتتوجد حىت ا

اما بالنسبة للمشكلة الثانية فيجب على االنًتوبولوجيا الرياضية اف دتد ادلدربُت يف كافة الواف النشاط الرياض 
 دالالت اجلسم ومقاييسو وخصائص تناسقو من جانب الخر تبعا لسن وادلستوى الرياضي

فردية التدريب تعترب من اىم ادلشاكل اليت تعًتض االنًتوبولوجيا الرياضية وىنا جيب اف تتجو اما حل ادلشكلة 
التدريب ونوعيتو  االحباث يف ىذا ادلضمار لتحقيق جوانب تطبيقية تتعلق مبواصفات اجلسم وتشكيلو وحجم

 بداية الطريق.بغرض حتقيق أعلى النتائج وفق ادلواصفات وال شك أف ما يوجد من دراسات الزاؿ يف 

 األغراض األنتروبومترية:4-11

 تتجلى األغراض األنًتوبومًتية على النحو التايل:

  التعرؼ على معدالت منو اجلسم لفئات العمر ادلختلفة ومدى تأثَت ىذه ادلعادالت بالعوامل البيئية
 ادلختلفة.

 .اكتشاؼ النسب اجلسمية لفئات العمر ادلختلفة 
  العوامل مثل : احلياة ادلدرسية، نوع وطبيعة العمل، ادلمارسة الرياضية على البنياف التحقق من تأثَت بعض

 وتكوين اجلسم.
 .تعيُت الصفات واخلصائص اجلسمية الالزمة للخدمة يف بعض اجملاالت 
 .التعرؼ على تأثَت ادلمارسة الرياضية واألساليب ادلختلفة للتدريب الرياضي على بنية اجلسم 
 (5113)نورالدين، ات واخلصائص ادلورفولوجية الفارقة بُت األجناس التعرؼ على الصف  
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 تطور القياسات األنتروبومترية:4-11

يرجع اإلىتماـ بالقياسات اجلسمية إىل عصور متناىية يف القدـ،ففي اذلند القددية كانوا يقسموف اجلسم إىل ذتانية 
قطاعا متساويا، حيث كاف معيارمقياسها  68ويف مصر القددية قسم اجلسم إىل تسعة عشربطريقة مسيث  59وأربعُت 

 األصبع األوسط ، إذا كانت األجساـ النموذجية يف ىذا الوقت ىي األجساـ الطويلة الضخمة.

ركز ـ إستطاع الرساـ اإلصلليزي "جوزىاورينولورز" من وضع الشكل اجلديد للقياسات اجلسمية وقد 6111ويف سنة 
إىل أف حجم وتناسب أجزاء اجلسم ىي وراثية بشكل كبَت وأف الفرد ديتلك احلكم احملدود والتييمكن إعتبارىا قابلة 

 للتغَت يف مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد .

ـ درس 6911ـ بدأت القياسات اجلسمية تصبح ذات أمهية يف تنفيذ برامج الًتبية البدنية ويف 6921ويف سنة 
"كروميل" يف مدرسة فانتشرت القياسات اجلسمية لألطفاؿ من الثامنة إىل الثانية عشر وفد وجد أف البنات  اإلصلليزي

ـ إستطاع إدواردىيكوؾ يف كلية امبَتست من أف يضع 6916أطوؿ و أكثر وزنا عن األوالد يف نفس العمر. ويف 
اع والساعد وقوة الطرؼ العلوي من الذراع وبعد القياسات ادلعيارية للسن بالنسبة للطوؿ والوزف وزليط الصدر والذر 

أنتهاء القرف الثامن عشر بدا التطور دليل الطوؿ والوزف واىتم بعض العلماء بتطور مؤشرات السلك والوزف وقد أصبحت 
مية ىذه ادلؤشرات مفيدة لكل من ادلربُت ولعامة الناس و تبعا إلنتهاء القرف فقد تباطأ وتأخر أستعماؿ القياسات اجلس

ـ وضع"براوف كلى فورد" من جامعة كلومبيا رلموعة من مناذج 6859ولكن مع هناية العشرينات فقد طورت ويف عاـ 
القواـ للحماية من اإلضلرافات القوامية لدى األطفاؿ مث تابعهم "تشارلوت" وملكإيواف للتقدـ بالقياسات اجلسمية اليت 

 تمعات األوروبية وادلريكية والعربية.نفذت اغلب شلارسي الرياضة سواء كانت من اجمل

 أنواع القياسات األنتروبومترية :4-12

طوؿ القامة والطوؿ العلوي يقاس بادلسطرة أو بإستخداـ جهاز الرستاميًت وكذلك بواسطة الشريط ادلًتي األطوال: 
طوؿ  –ليد طوؿ ا – avan brasطوؿ الساعد  –طوؿ الذراع -طوؿ الطرؼ العلوي-trancادلرقم:طوا اجلذع 

 (85-98، الصفحات 6882)بريقع،  طوؿ القدـ –طول الساق  -الفخذ

 :diametresاألقطار4-12-1

 تتم ىذه القياسات بواسطة القدـ القنوية وتتضمن:
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قطر  -الصدريقطر القفص  –عرض الكتفُت  -قطر الساؽ-قطر الفخذ-قطر الساعد-قطر العضد)ادلرفق(
 احلوض.

يستخدـ لقياس احمليطات شريط القياس ادلًتي :CIRCONFERNENCESالمحيطات4-12-2
 -زليط الفخذ -زليط الذراع -زليط القفص الصدري -وذلك من األماكن احملددة للقياس وتتضمن:زليط الرقبة

 زليط الساؽ.

 طق ىيحتسب إرتكازا على قياس ىذه الكتلة يف تسع منا الكتلة الشحمية:

 على البطن بالقرب من السرة من اجلهة اليمٌت
 على الصدر على الطرؼ التحت االبطي للرجاؿ فقط

 على اجلهة االمامية للذراع على العضلة العضدية ذات الراسُت ويف وسط الدراع
 على العضلة ذات ثالث رؤوس، ويف وسط الذراعُت -على اجلهة اخللفية للذراع

 يف وسط العضم الثالث -على اجلهة العلية لليد
 على العضلة ادلستقيمة للفخذ، نوعا ما حتت االربطة -على اجلهة االمامية للفخذ
 يف منطقة الراس اخلارجي –على اجلهة اخللفية للساؽ 

 (89، صفحة 6888)خليفة، على الثلث العلوي للساعد 

 MATIKAالكتلة العظمية : وحتسب بواسطة معادلة" ماتيكا " 

 ثا×  5ـ×ع = ط 

 أي: ع= الكتلة العظمية بػػػػػػػػػ )كغ(

 ط= طوؿ اجلسم بػػػػ)السم(

 = مربع االقطار لذراع ، الساعد الفخذ والساؽ5ـ

 6.5ثا=

 وحتسب بواسطة معادلة "ماتيكا"  الكتلة العضلية:

فع=ط
 
 ثا × 
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 رلموع احمليطات الذراع الساعد الفخذوالساؽف =
     

 

(من األماـ واخللف) الساعد الفخذ  الساؽ مج مسك الكتل الشحمية للذراع
  

 

 duboisحتسب بواسطة جداوؿ خاصة أو معادلة "دوبوا"مساحة الجسم: 

S=p0,425×t0,725×71,84 

 وللتبسيط تصبح:

0.75LOG T+LOG 71.84+0.425LOG B=LOG S 

 حيث :

P)وزف اجلسم ب )الكغ: 

T)طوؿ اجلسم ب)سم: 

 ديكن كذلك حساب مساحة اجلسم إرتكازا على طوؿ القامة ووزف اجلسم للعينة وىذا حسب التمثيل النموغرايف

 القياسات األنتروبومترية الشائعة في التربية البدنية والرياضية:4-13

 السن4-13-1

 ويتضمن : الطول:4-13-2

 الطوؿ الكلي للجسم 
 الذراع طوؿ 
 طوؿ الساعد وطوؿ العضد 
 طوؿ العضد السفلي 
 طوؿ الساؽ وطوؿ الفخذ وارتفاع القدـ وطوؿ القدـ 
 طوؿ اجلذع 

 الوزن:4-13-3
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 وتتضمن:األعراض 
 عرض ادلنكبُت 
 عرض الصدر 
 عرض احلوض 
  عرض الكف والقدـ 
 عرض رتجمة الرأس 

 وتتضمنالمحيطات:4-13-4

 زليط الصدر 
 زليط الوسط 
 زليط احلوض 
 ط ادلرفقزلي 
 زليط العضد 
 زليط الرقبة 
 زليط مسانة الساؽ 

 وتتضمن األعماق:4-13-5

 عمق الصدر 
 عمق احلوض 
  عمق البطن 
 عمق الرقبة 

 شروط القياس األنتروبومتري الناجح:4-14

 إلجراء قياسات دقيقة يلـز أف يكوف القائموف بعملية القياس على إدلاـ تاـ بطرقو ونواحيو الفنية مثل:   
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اإلدلاـ التاـ  اإلدلاـ التاـ باألوضاع اليت يتخذىا ادلخترب أثناء القياس ادلعرفة التامة بالنقاط. التشرحيية اليت أماكن القياس
 ولكي حيقق القياس الدقة ادلطلوبة منو جيب أف تراعي النقاط التالية: بطرؽ استخداـ األجهزة ادلستعملة يف القياس

  دتاما إال من يراه رقيق أي "غَت مسُت"أف يتم القياس وادلخترب عار 
  نظرا الف بعض القياسات تتأثر بدرجة احلرارة "الطوؿ" مثال لذلك جيب توحيد ظروؼ القياس جلميع ادلختربين

 )الزمن ودرجة احلرارة(
 توحيد القائمُت على القياس كلما أمكن ذلك 
 ألمر استخداـ أكثر من جهاز كاستخداـ توحيد األجهزة ادلستخدمة يف القياس كلما أمكن ذلك وإذا تطلب ا

جهاز سبَتومًت السعة احليوية ، ففي ىذه احلالة جيب التأكد أف اجلهازين ذلما نفس النتائج على رلموعة من 
 (655-653، الصفحات 6882)حسانُت، األفراد ادلختربين يتم اختيارىم عشوائيا لتحقيق ىذا الغرض. 

  جتريب األجهزة ادلستخدمة يف القياس للتأكد من صالحيتها لتحميل الدينامومًت بأثقاؿ معروؼ وزىا سلفا
للتأكد من سالمتو وجتريب جهاز الطوؿ ذات القوائم ادلتداخلة "األنًتوبومًتية" واختبار ادليزاف ادلستخدـ يف 

 قياس الوزف.....اخل
  إناث بالغات جيب التأكد من أهنن ال ديرف بفًتة الدورة الشهرية أثناء القياـ إذا كانت القياسات جترى على

 بالقياسات، كما جيب ختصيص مكاف مغلق )صالة، حجرة، ...اخل(
 .تسجيل القياسات يف بطاقات التسجيل بدقة ووفقا للتعليمات ادلوضوعة 
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 الخالصة: 

وتعلم احلركات وادلهارات  العاـ للفرد ،حبيث حيصل الفرد على سرعة اإلكتساب،تتميز ىذه ادلرحلة باكتماؿ النمو 
الرياضية ادلعقدة ،وصعبة األداء اليت تتطلب صفات بدنية مثل:السرعة والقوة حبيث تصبح لدى الفرد قابلية التعلم 

فسيولوجية اليت ال تقل أمهية السريع اإلصلاز اجليد ،وبالتايل سرعة التطور يف رتيع النواحي اجلسمية ،العقلية وال
وقيمة عن ادلؤشرات البدنية ،وذلك حسب األنشطة الرياضية والقدرة على األداء الرياضي ، و ىذا ما ينعكس 

 باإلجياب على نوع النمط اجلسمي للشخص .

ومبا أننا ضلاوؿ التعرؼ أكثر على خصائص و شليزات ىذه الفئة العمرية فلم نكتفي هبد القدر حيث تعد 
 القياسات االنثربولوجية أيضا طريقة لتتميز ىذه ادلرحلة والتغَتات اليت تطرأ عليها.
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  : تمهيد

 وعليو ، بالفرضيات وتقابل وتناقش حتلل مل ما معٌت دون معطيات ، البيانات و احلقائق مجع إن        

 يعتمد اليت واالستنتاجات االستطالعية الدراسة مراحل أىم إىل الفصل ىذا يف الباحثان الطالبان سيتطرق

 عينة ، البحث رلتمع ، الدراسة يف ادلستخدم ادلنهج ستتناول األخَتة ىذه ، األساسية الدراسة يف عليها

 والوسائل األدوات ، البحث متغَتات ضبط قصد ادلتخذة اذلامة واإلجراءات التدابَت اختيارىا وكيفية ، البحث

 البيانات ةدلعاجل ادلستخدمة اإلحصائية الوسائل وكذا ادلقًتحومكونات الربنامج  البيانات جلمع ادلستخدمة

 .الدراسة أثناء الباحث ذلا تعرض اليت الصعوبات أىم لتليها ، ادلتجمعة

          المنهج العلمي للدراسة : 1.1

 .دلعاجلة ىذه الدراسة وىو األنسب الباحث ادلنهج ادلسحي بالوصف الطالب استخدم

 :جتمع البحثم 2.1

 .سرير 1500جامعة مستغاًل ادلقيمات يف اإلقامة اجلامعية  ة منطالب1500

 عينة البحث: 3.1

 من جامعة مستغاًل.مقصودة  طالبة متطوعة  (12اثنتا عشر )

 مجاالت البحث: 4.1

 سرير. 1500قامة اجلامعية طالبة متطوعة مقيمة يف اإل12 البشري: المجال1.4.1

 قاعة اجلمباز بتجديت مدينة مستغاًل. المكاني:المجال 2.4.1 

  .20/05/2015 إىل 12/10/2014 من المجال الزماني:3.4.1

  لتغيرات البحث:الضبط اإلجرائي 5.1
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إن الدراسة ادليدانية تتطلب ضبطا للمتغَتات قصد التحكم فيها من جهة وعزل بقية ادلتغَتات من جهة       

أخرى ، كما يذكر زلمد حسن عالوي وأسامة كمال راتب " يصعب على الباحث أن يتعرض على ادلسببات 

)زلمد حسن عالوي أسامة كامل راتب،  احلقيقية للنتائج بدون شلارسة الباحث إجراءات الضبط الصحيحة .

  (243، صفحة 1987

     

 على ضبط متغَتات البحث واليت متثلت فيما يلي :  الباحث الطالب وانطالقا من ىذا االعتبار عمل       

 الدراسات السابقة.و مت اختيار االختبارات بعد االطالع على رلموعة من ادلصادر  -

مبراعاة عدم تغيَت وسائل القياس ادلستخدمة خالل مراحل التنفيذ لالختبارات  الباحث الطالب لقد قام -

 البعدية .  القبلية و

 . و اجلنسمراعاة جتانس العينة من حيث الطول والوزن والسن  -

  معقدة.سهلة وال تتطلب إمكانيات ضخمة أو  كلها كانت  االختبارات ادلستخدمة -

وطالبتان أمراض  وطالبتان حالة مرضية زمن مبوعد االختباراتيلت مل وايتطالبات اللمخسة كما مت استبعاد  -

 مزمنة وثالث طالبات حيملن نظارات.

  طالبات(.من نفس اجلنس ) ادلدروسة أفراد العينة  تكان -

 للعينة.توحيد توقيت ومكان إجراء االختبارات  -

  :أدوات البحث  -6.1

تعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات ادلرتبطة مبوضوع البحث من أىم اخلطوات وتعترب       

  (2006)عطاء اهلل أمحد، احملور األساسي والضروري يف الدراسة . 

 : المصادر والمراجع العربية واألجنبية 1.6.1
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قصد اإلحاطة الكلية واإلدلام النظري مبوضوع البحث قام الطالب باالعتماد على كل ما يتوفر لديو من مصادر 

ومراجع باللغتُت العربية واألجنبية ، زيادة على اجملالت وشبكة االنًتنت كما مت االستعانة واالعتماد على 

 الدراسات السابقة . 

 

 

 

 

 

 

  : االختبارات -2.6.1

2.3.6 

 (981)خوجة، صفحة اختبار الوقوف على قدم واحدة لالتزان  -2.

 : اختبـار الوقـوف بالقدم )الطولية( على العارضة -

 قيـاس التوازن الثـابت.  الغرض من االختبار : -

و ىو عبارة عن لوحة من اخلشب مثبت  (82)ميقاتية ، اجلهاز ادلوضح بالشكل رقم  األدوات : -

 يف منتصفها عارضة.

يقف الـمخترب فوق حافة العارضة بإحدى القدمُت على أن توضع القدم  مواصفات األداء : -

حبيث تكون طولية على العارضة، ىذا و يضع القدم الثانية على اللوحة أو على األرض، عند مساع 
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اليت على اللوحة أو األرض حبيث يرتكز على القدم اليت تكون إشارة البدء يقوم ادلخترب برفع الرجل 

 على العارضة و يستمر التوازن فرق العارضة أكرب وقت شلكن و يؤدي نفس العمل بالقدم األخرى.
 

 شروط االختبـار :  -

 يؤدي ادلخترب االختبار بدون حذاء. -1

 تكون اليدان ثبات الوسط. -8

 نزول القدم احلرة معناه انتهاء االختبار.        -3
 

ذلك من حلظة مغادرة االحتفاظ بتوازنو فوق العارضة و  التسجيـل : يسجل للمخترب الزمن الذي استطاع خاللو
 عضو. قدمو احلرة للوحة أو األرض حىت لـمس اللوحة أو األرض بأي
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 اختبار التوازن الثابتالشكل يوضح كيفية إجراء 

 

  ولقد تطلب ىذا البحث استخدام الوسائل التالية :      

  ميزان طيب 
  الطالباتجهاز قياس طول  
  القدم القنوية 
 مصادر باللغة العربية و الفرنسية 
  الوسائل اإلحصائية 

 

 القياسات االنتروبومترية : -7.1

 :اذلدف : معرفة وزن اجلسم  الوزن 1.7.1

 : ميزان طيب  الوسائل

مث يصعد ادلفحوص فوق ادليزان حايف القدمُت و شبو عار من " 0يثبت ادلؤشر عند الصفر " طريقة القياس :
 األلسنة و نقرا قيمة ادلؤشر و اليت تعرب عن الوزن

 ب أن تكون نظرة الفاح  إىل األمام أي وضع أفقيجي مالحظة :
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 قياس الطول :  2.7.1

 معرفة ادلسافة ادلوجودة بُت أعلى نقطة يف الرأس و مساحة االرتكاز الهدف :

يستخدم لقياس الطول الكلي جهاز الفوستامًت و ىو عبارة عن قائم مثبت عموديا على حافة  :الوسائل 
 " نقاط ىي04القاعدة اخلشبة و ظهره مالمس للقائم يف أربعة "

 ادلنطقة الواقعة بُت اللوحتُت  .1
 أبعد نقطة من احلوض من اخللف  .2
 مؤخرة الساق .3

يف ىذه احلال جيب مراعاة النظر لألمام حيث يتم إنزال احلامل " الفك ادلتحرك " حىت يالمس  مالحظة :
 اجلمجمة و يعرب عن الرقم ادلواجو للحامل عن طول ادلفحوص 

 القياسات العرضية : 3.7.1
 القطر":»قياس عرض العضد 

  اذلدف :حتديد قطر العضد 
 الوسائل :قدم القنوية أو الربجل ادلنزلق 
  للعضد بواسطة فكي القدم القنوية السفليتُتطريقة القياس :يتم حتديد ادلسافة بُت النقطتُت  

 مناطق قياس سمك الثنايا الجلدية :

 حبيث تتجو أداة القياس إىل اجلانب سنتمًتات إىل اليمُت ، 5: حيث يؤخذ القياس على  قياس البطن 
 : أعلى نقطة يف اإلبط خط ادلار من حلمة الثدي اليمُت و حيث القياس يف منطقة موازية لل منطقة الصدر

 سنتمًتات من حلمة الثدي األمين 5و على بعد 
 )فة ذات الثالث رؤوس العضدية يف منتصف ادلسا يتم القياس عند منطقة العضلة :منطقة العضد )جانبا

 رفق بُت قمة الكتف و ادل
 :) يتم القياس من موازية حملور الطويل للعضد األمين ،فوق العضلة ذات الثالثة رؤوس  منطقة العضد )أمام

 العضدية وذلك يف منتصف ادلسافة بُت النتؤ ادلرفقي النتؤ الكتفي
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  :الزاوية الداخلية للوح سنتمًت أسفل  2عظمة اللوح على بعد يتم القياس عند منطقة أسفل لوح الكتف
الصفحة  9111فياللي خليفةد/  )عن  الكتف األمين ،مع ميل طفيف إىل خط منتصف اجلسم

19-19) 

 مساحة الجسم :4.7.1 

 : ويستعمل ذلذا الغرض ادلخطط النمو غرام الذي حيتوي ثالثة أعمدة حتديد مساحة اجلسم  الهدف، 
 عمود اليمُت : ميثل وزن اجلسم "كغ" -1
 الوسط : ميثل مساحة اجلسم بادلًت ادلربع "م"عمود  -2
 عمود اليسار :ميثل طول اجلسم "بالسم" -3
 : اجلسم ادلفحوص بتعُت نقطة يف العمود األمين الذي مثل وزن ميكن حساب مساحة  طريقة قياس

ادلفحوص بكلغ و بعُت بنقطة على العمود األيسر مث نوصل بُت النقطتُت لنحصل على ادلساحة اجلسم 
 (302-302محمد نصر الدين رضوان الصفحة )الواقعة يف الوسط و بعدىا نقرا النتيجة 

 فياليل عن" Duboisاول خاصة أو بتطبيق معادلة حسابية "مساحة اجلسم بواسطة جد إجيادكما ميكن 
 من كتابو 1999خليفة 

S=p0 ,425*t0.725*71.84 

 ح :بولتبسيط يص

Log s =0.452 log p+0.2725 +log 71.84 

 حيث : 

S"ادلساحة الكلية للحجم "م : 

Pوزن اجلسم بالكيلوغرام "كلغ : " 

T"طول اجلسم "سم : 

 : BMIاختبار مؤشر كتلة الجسم 5.7.1
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ميثل مؤشر كتلة اجلسم نسبة الوزن على مربع الطول. وغالبا ما يستعمل ميدانيا يف قياس تركيب اجلسم يف 

 (89، صفحة 2009)اذلزاع، الوزن/الطول مربع. BMI =دراسات الصحة.

 : ـ معايير مؤشر كتلة الجسم

الطالبات ادلتميزات بالنمط السمُت و  اليت اعتمدىا الباحث يف حتديد اجلدول التايل ادلعايَتحيث يبُت 

 .العضلي و النحيف

  للطالبات: البدانة أو الوزن زيادة الى تشير التي الجسم كتلة مؤشر معاييريبين  الجدول

 ناقصة 18.5 من اقل الطبيعي من اقل وزن

 قليلة 24.9ـ18.5 من طبيعي وزن

 متزايدة 29.9 ـ 25 من زائد وزن

 عالية 34.9 ـ 30 من أوىل درجة مسُت

 جدا عالية 39.9 ـ 35  من ثانية درجة مسُت

 كبَت بشكل جدا عالية 40 منأكثر  مفرطة مسنة/ثالثة درجة مسُت

 يبين درجة السمنة حسب معايير مؤشر كتلة الجسم (03)الجدول رقم

 لتحديد النمط: مستويات تقدير نسبة الدهون

 المستويات نحيف عضلي سمين

بالمئة15أكثر من  بالمئة15الى 7من   بالمئة7أقل من    نسبة الدهن 

 حديد النمط لهيت كارتر( يمثل كيفية ت04جدول رقم )

 يف ضوء رلموع نسب الدىون يف ادلناطق الثالث و تقسيمها على  ادلناطق ادلقاسة
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 (332.ص1998)أبو العال أمحد عبد الفتاح،  . ميكن استخراج النمط 

 األسس العلمية لالختبارات: -8.1

لكي يتم استخدام وتطبيق بعض االختبارات ينبغي أن يتم مراعاة العديد من الشروط أو األسس العلمية      

 وىي كما يلي: 

ادلراجع حددهتا بعض الدراسات العلمية و ا مت اختيار رلموعة من االختبارات و القياسات  كم     

   العلمية،واليت يتوفر فيها ادلعامالت العلمية حسب:

لقياس صدق احملتوى مت عرضها على رلموعة من اخلرباء ادلختصُت، قد قام الطالب الباحث بإجراء عملية 

 تقنينها إلجياد صدق و ثبات و موضوعية االختبارات على النحو التايل:

  صدق االختبار : 1.8.1

يشَت زلمد صبحي حسنُت إىل أن صدق االختبار يشَت إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع من 

 أجلو فاالختبار الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها. 

، 1987)زلمد صبحي حسنُت، ويقاس صدق االختبار بقياس اجلذر الًتبيعي دلعامل ثبات االختبار . 

 .(153صفحة 

 (192، ص1995)حسانُت، ،   صدق االختبار =  معامل الثبات  
وألجل التأكد من صدق االختبار ادلستخدم يف حبثنا استخدمنا معامل الصدق الذايت،والذي يقيس من خالل 

(أن 03(ودرجة احلرية)0.05النتائج التالية عند مستوى الداللة )جذر تربيعي دلعامل الثبات ،ولقد حتققت 

(وىذا مايدل على أن االختبارات تتمتع بصدق 0.80القيمة احملسوبة لالختبارات أكرب من القيمة اجلد ولية )

 (.1ذايت عايل و ىذا ما يوضحو اجلدول )

 ثبات االختبارات: 2.8.1
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االختبار ، إعادة االختبار من أكثر طرق إجياد معامل الثبات صالحية ويعترب أسلوب الثبات عن طريق       

)زلمد صبحي  بالنسبة الختبارات األداء يف الًتبية البدنية والرياضية ويصطلح عليو البعض مبعامل االستقرار

ويف ىذا الشأن يؤكد كل من زلمد حسن عالوي وزلمد نصر الدين أن  (197، صفحة 1987حسنُت، 

( فان ىذا 1-( أو )1درجة العالقة بُت ادلتغَتين تظهر مقدار االرتباط بينهما حبيث إذا بلغت "ر" قيمة )+

( فإن ىذا يعٍت وجود ارتباط عايل 0.88( أو)0.95االرتباط يعٍت وجود ارتباط تام أما إذا بلغت "ر" قيمة )

 (223، صفحة 2000)زلمد حسن عالوي،  .

لقياس صالحية االختبارات قمنا بإجراء اختبارات أولية و ىدا من اجل حساب معامل الثبات لكل      

عد اختبار بطريقة اختبار إعادة اختبار حيث طبقت االختبارات األوىل على العينة يف يومُت متتاليُت و ب

حتث نفس الشروط و دلعاجلة النتائج إحصائيا راء االختبارات على نفس العينة و أسبوعُت و بعد أسبوع من إج

و ىدا بعد إجياد القيمة  لبَتسوناستخدمنا معامل االرتباط البسيط الذي يعرف باسم االرتباط البسيط 

 .1-و درجة احلرية ن 0005اجلدولية عند مستوى الداللة

 .يةاالختبارات بدرجة عالية من الثبات كون القيمة احملسوبة دلعامل الثبات اكرب من القيمة اجلدولتتميز 

 نوع الداللة

معامل  القيمة اجلدولية

 ثباتال

 م(-)ق

درجة  مستوى الداللة

 احلرية

 1-ن

حجم 

 العينة

 ا

 

 االختبارات
0001 0005 0001 0005 

دال 

 إحصائيا

 

0.80 

 

 

 

0.75 

 

 

0096 

 

0.01 

 

 

 

0.05 

 

 

 

 1-ن

 

 

 

12 

 

 

اختبار 

االتزان 

 الثابت

مؤشر كتلة  0098 دال
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 الجسم إحصائيا

دال 

 إحصائيا
نسبة مساحة  0097

 الجسم

(ودرجة 0.05( يوضح ثبات و صدق االختبارات المستعملة عند مستوى الداللة)04جدول رقم)
 (3الحرية )

 

 موضوعية االختبارات : 3.8.1

وعدم إدخال العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث  التعصب،يقصد بادلوضوعية التحرر من التحيز أو        

 (332، صفحة 2003)عبد الرمحان زلمد عيسوي، من أحكام . 

)زلمد كما يقصد هبا وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار وحساب الدرجات والنتائج اخلاصة بو . 

 (86، صفحة 2000حسن عالوي، 

 

 

يف ىذا السياق ألجل السَت احلسن للتجربة حرص الطالب الباحث يف إطار ادلوضوعية على األسس       

 :التالية

  مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق األخبار وحساب الدرجات أو النتائج اخلاصة بو، ويف ىذا السياق

الباحث رلموعة من االختبارات السهلة والواضحة وكذلك حساب الدرجات على مستوى الطالب استخدم 

 كل اختبار بعيدا عن الصعوبة والغموض. 
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 كلها كافية بالنسبة  على طبيعة ومتطلبات كل اختبار وكانت بالنسبة لفًتة الراحة البينية فقد توقفت و

 للمختربات للتعبَت عن قدراهتم يف كل اختبار.

 

 نوع الداللة

 القيمة اجلدولية
معامل 

 ثباتال

 مستوى الداللة
درجة 

 احلرية

حجم 

 العينة

 ا

 

 االختبارات
0001 0005 0001 0005 

دال 

 إحصائيا
0.80 

 

 

 

0.75 

 

 

00979 
 

0.01 

 

 

 

0.05 

 

 

 

 1-ن

 

 

 

12 

 

 

اختبار 

االتزان 

 الثابت

 دال

 إحصائيا
00989 

مؤشر  
كتلة 
 الجسم

دال 

 إحصائيا
00984 

نسبة 
مساحة 
 الجسم
 (3(ودرجة احلرية )0.05( يوضح ثبات و صدق االختبارات ادلستعملة عند مستوى الداللة)05جدول رقم)

 
 الدراسة اإلحصائية : -9.1

يف التعرف على الفروق  ةإال ويستعمل اإلحصاء كأدا ممن عمل يتضمن حتليل ومناقشة أرقاما       

واالختالفات ما بُت األرقام ادلسجلة، وذلك لكونو وسيلة فعالة ال ميكن ألي باحث االستغناء عنها ومبا أن 
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لباحثان على الوسائل حبثنا يتضمن حتليل ومناقشة البيانات اجملمعة من االختبارات.وعلى ضوء ذلك اعتمد ا

 التالية: اإلحصائية

 المتوسط الحسابي : -

مج س

ن
 (921، صفحة 9111)ابراهيم.،  ...... س 

 حيث أن 

 س : ىو ادلتوسط احلسايب ادلراد حسابو . 

 مج : رلموعة قيم س .

 ن : عدد قيم س .

 االنحراف المعياري : -

 (929، صفحة 3002)احلكيم،  =  ع

 حيث أن : 

 ع : االحنراف ادلعياري.      

 س: درجات معيارية.      

 س: ادلتوسط احلسايب .       

 ن: عدد األفراد .            

 مج: اختصار لكلمة رلموع .          

 االرتباط لبيرسون :معامل  -

 نكتب معادلة االرتباط لبَتسون كالتايل :      

2س( -)س         

 ن
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ن مج(س  ص) (مج س)(مج  ص)

²ص (مج ص)  √ ²س (مج س)    ن مج   ن مج 

 (923، صفحة 9111)الشربيٍت،  .....  ر 

 حيث أن :

 مج س : رلموع قيم االختبار )س( .

 مج ص : رلموع قيم إعادة االختبار .

 االختبار س .: رلموع مربعات قيم  ²مج س

 : رلموع مربعات قيم إعادة  االختبار . ²مج ص

 (: مربع رلموع قيم االختبار س . ²) مج س

 (: مربع رلموع قيم إعادة االختبار ص .²)مج ص

 س واالختبار البعدي ص  يمج ) س.ص( رلموع القيم بُت االختبار القبل

 ن : عدد أفراد العينة .

و غَتادلرتبطة، لقياس داللة فروق ادلتوسطات ادلرتبطةو "ت"يستعمل اختبار الداللة  اختبار الداللة:  -
 ىذا الصدر استخدم الطالب الباحث ادلعادلة التالية:  ادلتساوية و الغَت متساوية و يف للعينات

 (109، صفحة 1993)حفيظ،  2=ن1داللة الفروق بُت متوسطتُت مرتبطُت حبيث ن-أ

 م ف       

                

 حيث: م ف متوسط الفروق   

 ف: رلموع مربعات احنرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق  2ح 

 ن: عدد أفراد العينة 

 ف 2مج ح

 
  ت =

 (1 –ن )ن 
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 (: درجة  احلرية 1-)ن2

( و درجة 0005اخلاص، و ىذا عند مستوى الداللة )و حتسب ت اجلدولية من خالل اجلدول اإلحصائي 
 (1-)ن2احلرية 

 : صعوبات البحث -21.1

   متثلت صعوبات البحث يف:

 .صعوبة احلصول على عينة البحث 

 .قلة الدراسات ادلشاهبة 

 

 

 

 

 :خالصة

 التحضَت أجل من مراحلها سلتلف إىل تعرضنا حيث االستطالعية الدراسة إىل الفصل ىذا يف تطرقنا لقد      

 ، البحث متغَتات ضبط قصد ادلتخذة اذلامة واإلجراءات التدابَت تناولت األخَتة ىذه ، األساسية  للدراسة

 األدوات ، اختيارىا وكيفية  البحث عينة  ،البحث رلتمع ، الدراسة يف ادلستخدم ادلنهج إىل التطرق مت كما

 مت األخَت ويف ، البيانات دلعاجلة ادلستخدمة اإلحصائية الوسائلوكذا ،البيانات جلمع ادلستخدمة والوسائل

 . الدراسة أثناء ث الباح طالبال ذلا تعرض اليت الصعوبات أىم إىل التطرق
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:تمهيد57  

تستدعي منهجية البحث العلمي عرض وحتليل النتائج اخلام ادلتحصل عليها وفق خطة دقيقة ومنطقية      
جداول يف  النتائجالفصل بعرض كامل  ىذا احلقائق ومن ىدا ادلنطلق قام الطالب يفيتسٌت لنا إستنباط حىت 

 ومتثيلها بيانيا.     وحتليلها

 :BMIاختبار مؤشر كتلة الجسم عرض ومناقشة نتائج  -2.1

 ع س 
التباين داخل 

 المجموعة
التباين بين 
 المجموعة

 ن
ف 

 المحسوبة
 ف

 الجدولية

درجة 
 الحرية
 داخل

 درجة الحرية
 بين

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 3.23 10.87 المجموعة األولى

 دال 8.87 1 9 5.17 35.5 4 0.05 4.04
 3.51 12.59 المجموعة الثانية

 1.85 20.79 المجموعة الثالثة

 :BMIيبين الفروق الفردية بين عينات البحث في اختبار مؤشر كتلة الجسم ( 06رقم )جدول 

أما  3.13دربقاحنراف معياري  28.05حصلت يف على متوسط حسايب قدره  اجملموعة األوىل      
أما بالنسبة للنمط 3.72واحنراف معياري قدر ب 21.79على متوسط حسايب ت فحصل اجملموعة الثانية

و ىي 35.5حملسوبةاFو قد بلغت قيمة  2.07احنرافو ادلعياريو  19.59ف فقد بلغ متوسطو احلسايب النحي
داخل  9بني اجملموعة و  2ودرجة حرية  0005و ىذا عند  مستوى الداللة 4.25اجلدوليةFاكرب من القيمة 

و من خالل النتائج ضمن اجلدول رقم ... يتبني عينة البحث  مما يدل على وجود داللة إحصائية اجملموعة
النمط العضلي و اجملموعة النمط السمني و اجملموعة الثانية متثل تتميز بثالثة أمناط حيث اجملموعة األوىل متثل 

مسني عضلي  حيث كان الًتتيب على التوايل LSD ـالثالثة متثل النمط النحيف و ىذا ما تأكده نتائج ال
 (.2, وىذا ما يتضح يف الشكل البياين رقم)حنيف

 ميكننا تقسيم اجملموعات إىل: "هيث كارتر"وتبعا لتصنيف و على ىذا األساس    
 مسني اجملموعة األوىل           
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 عضلي    اجملموعة الثانية        
 حنيف اجملموعة الثالثة           

 

 

  :االستنتاج

وكذلك تقسيم يليو العضلي مث ت وىي لصاحل السمني يف نسبة كتلة اجلسم بني الطالبا اختالفىناك     
 "هيث كرتر"

 ناقصة 18.5 اقل من وزن اقل من الطبيعي

 قليلة 24.9ـ18.5 من وزن طبيعي

 متزايدة 29.9 ـ 25 من وزن زائد

 عالية 34.9 ـ 30 من مسني درجة أوىل

 عالية جدا 39.9 ـ 35  من مسني درجة ثانية

 عالية جدا بشكل كبري 40 أكثر من مسنة مفرطة/مسني درجة ثالثة

 

 BMI كتلة الجسم رالثالثة في متغي للمجموعاتبين المتوسط الحسابي ت (82) رقم ةبيانيالاألعمدة 

28.05 

21.79 

18.59 

0

5

10

15

20

25

30

 3النمط النحيف 2النمط العضلي 1النمط السمين

سم
ج
 ال

لة
كت

ر 
ش

مؤ
ة 

سب
ان

 

 العينة

 1المتوسط الحسابي

 2المتوسط الحسابي

 3المتوسط الحسابي



 الفصل الثاني                                                                    مناقشة نتائج البحث
 

 
63 

يأيت   كتلة اجلسم  متغري مؤشريف  توسطات احلسابية لألمناطادلترتيب  أن(01نالحظ من الشكل البياين )    
 كالتايل:  

 

 

 

 

 مث النحيف.النمط السمني يليو النمط العضلي 

 :BMI   LSDاختبار قياس عرض ومناقشة نتائج  -2.2.1

 المتغير

 النمط

 BMIاختبار قياس 

LSD  الداللة
 اإلحصائية

 دال *0.95 - سمين عضلي

 دال *1.39 سمين نحيف

 دال *0.43 عضلي نحيف

 BMI كتلة الجسم رمتغيقياس  الختبار LSDيبين نتائج  (07)جدول رقم 

النمط السمني  تأيت لصاحل  BMI ـفإن ترتيب العينة ضمن متغري مؤشر ال LSD ـمن خالل تطبيقنا لل    
 العضلي مث النحيف.يليو 

 :" هيث كارتر قياس نسبة الدهون حسب معادلة "عرض ومناقشة نتائج 1.1

التباين داخل  ع س 
 المجموعة

التباين بين 
 المجموعة

ف  ن
 المحسوبة

 ف
 الجدولية

درجة 
 الحرية
 داخل

 درجة الحرية
مستوى  بين

 الداللة
الداللة 
 اإلحصائية
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 1.92 27.57 المجموعة األولى

 دال 8.87 1 9 5.17 55..21 4 181.22 5.29
 8.02 9.57 المجموعة الثانية

 3.70 57.. المجموعة الثالثة

 " هيث كارتر قياس نسبة الدهون حسب معادلة "نتائج ( يبين 80)جدول رقم 

أما اجملموعة  2.91احنراف معياري قدرب 15.75اجملموعة األوىل حصلت يف على متوسط حسايب قدره 
 للمجموعة الثالثةأما بالنسبة  0.81واحنراف معياري قدر ب  9.75الثانية فحصلت على متوسط حسايب 

وىي اكرب  126.47حملسوبةا F قيمة قد بلغتو  3.58احنرافو ادلعياريو  6.75احلسايب  افقد بلغ متوسطه
وداخل  2بني اجملموعات ودرجة حرية  0005مستوى الداللة و ىذا عند  4.25اجلدوليةFمن القيمة 
و من خالل النتائج ضمن اجلدول رقم ... يتبني عينة  مما يدل على وجود داللة إحصائية 9اجملموعات 

حيث اجملموعة األوىل متثل النمط السمني و اجملموعة  يف نسبة الدىون يف اجلسم البحث تتميز بثالثة أمناط
حيث كان  LSD ـنمط العضلي و اجملموعة الثالثة متثل النمط النحيف و ىذا ما تأكده نتائج الالثانية متثل ال

 (.2الًتتيب على التوايل مسني عضلي حنيف, وىذا ما يتضح يف الشكل البياين رقم)

 

 

 " هيث كارتر قياس نسبة الدهون حسب معادلة "نتائج ( تبين 1األعمدة البيانية )
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 :لة الجسمتبداللة ك اختبار قياس الوزن نتائج ومناقشةعرض  -3.1

 ع س 
التباين داخل 

 المجموعة
التباين بين 
 المجموعة

 ن
ف 

 المحسوبة
 ف

 الجدولية

درجة 
 الحرية
 داخل

 درجة الحرية
 بين

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 7.76 79.75 المجموعة األولى

 دال 8.87 1 9 5.17 20.87 4 0.014 0.063
 6.24 53.5 المجموعة الثانية

 7.88 50.75 المجموعة الثالثة

 قياس الوزنيبين الفروق الفردية بين عينات البحث في اختبار ( 09رقم )جدول 

معياري قدرب  واحنراف 79.75ات النمط السمني حصلت يف على متوسط حسايب قدره ذالعينة      
بالنسبة  أما6.25 معياري قدر ب واحنراف 53.5حسايبعلى متوسط  أما النمط العضلي فحصل 7.76

 حملسوبةا Fقيمة  وقد بلغت 7.88احنرافو ادلعياري ب  50.75للنمط النحيف فقد بلغ متوسطو احلسايب 
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بني  2 ودرجة حرية 0005الداللة  وىذا عند مستوى4.25اجلدولية Fمن القيمة  وىي أكرب 20.87
ضمن ادلتغري قصد الدراسة وعليو ميكن  داللة إحصائيةفروق مما يدل على وجود   داخل اجملموعة 9اجملموعة و 

 (.03وىذا ما يتضح يف الشكل البياين رقم).العينة ال تتمتع بوزن واحد أندالل اإل

 االستنتاج:  

 03ادلالحق رقم قائمة ترجع إىل الوزن ادلثايل اختالف يف نسبة وزن اجلسم    

 
 لألنماط الثالثة في متغير الوزنالمتوسط الحسابي بين ت (83) رقم ةالبيانياألعمدة 

 يأيت كالتايل:   الوزنمتغري ترتيب ادلتوسطات احلسابية لألمناط يف أن  (02)نالحظ من الشكل البياين     

 النمط السمني يليو العضلي مث النحيف.

  LSD:اختبار قياس الوزن عرض ومناقشة نتائج -2.3.1

 المتغير       

 النمط

 الوزن 

LSD 
الداللة 

 اإلحصائية

 دال *0.13 سمين عضلي

 دال *0.17 سمين نحيف
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 دالغير  0.04 عضلي نحيف

 قياس الوزن الختبار LSDيبين نتائج  (10)جدول رقم 

فإن ترتيب العينة ضمن متغري مؤشر قياس الوزن تأيت لصاحل النمط السمني  LSD ـمن خالل تطبيقنا لل     
 يليو العضلي.

 اختبار قياس الطول:نتائج  مناقشةعرض و  -5.1

 ع س 
التباين داخل 

 المجموعة
التباين بين 
 المجموعة

 ن
ف 

 المحسوبة
 ف

 الجدولية

درجة 
 الحرية
 داخل

 درجة الحرية
 بين

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 8.28 2.77 المجموعة األولى

 دال 8.87 1 9 5.17 12.55 4 0.024 0.067
 8.87 2..2 المجموعة الثانية

 8.85 7..2 المجموعة الثالثة

 يبين الفروق الفردية بين عينات البحث في اختبار قياس الطول (11رقم ) جدول

 أما0.10قدرباحنراف معياري 1.55متوسط حسايب قدره  علىحصلت ات النمط السمني ذالعينة      
اما بالنسبة للنمط النحيف 0.05واحنراف معياري قدر ب1.61على متوسط حسايب النمط العضلي فحصل

من  أصغرو ىي 12.55حملسوبةا Fو قد بلغت قيمة  0.04ادلعياري احنرافو 1.65احلسايب  متوسطغ فقد بل
 داخل اجملموعة 9بني اجملموعة و  2ودرجة حرية  0005الداللة  عند مستوىو ىذا  4.25اجلدولية Fقيمة 

 بطول تتمتع العينةاإلدالل أن  ميكن وعليو الدراسةادلتغري قصد  ضمن مما يدل على عدم وجود داللة إحصائية
 أنو العضلي و يترتيب اجملموعات من خالل ادلتوسط احلسايب يصب دلصلحة النحيف يل أنواحد بالرغم من 

 (.3وىذا ما يتضح يف الشكل البياين رقم) اقصر العينيات ىي السمينة

 :االستنتاج
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وىذا ما يتجسد يف  سمنيالنمط النحيف ىو الذي كان أطول العينات يليو العضلي مث ال أننستنتج       
 (217, صفحة 1998)حسنني, جدول تصنيف مواصفات األمناط  اجلانب النظري الفصل الثاين

 
 المتوسط الحسابي لألنماط الثالثة في متغير الطولبين ت (85) رقم ةالبيانياألعمدة 

 يأيت كالتايل:     الوزنمتغري أن ترتيب ادلتوسطات احلسابية لألمناط يف  (03)من الشكل البياين نالحظ     

 .السمني يليو العضلي مث النحيف النمط

 

 

 

 

 اختبار قياس الطول:عرض ومناقشة نتائج  -2.5.1

 المتغير       

 النمط

 الطول

LSD 
الداللة 

 اإلحصائية

 دالغير  0.07 - سمين عضلي
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 دال *0.18 - سمين نحيف

عضلي 
 نحيف

 دال *0.10 -

 إلختبار قياس الطول LSDيبين نتائج  (12)جدول رقم 

يليو  عضليالنمط التأيت لصاحل لو طفإن ترتيب العينة ضمن متغري مؤشر قياس ال LSDمن خالل تطبيقنا لل 
 .النحيف مث السمني

 

 اختبار نسبة تركيب الجسم:عرض ومناقشة نتائج  -7.1

 ع س 
التباين داخل 

 المجموعة
التباين بين 
 المجموعة

 ن
ف 

 المحسوبة
 ف

 الجدولية

درجة 
 الحرية
 داخل

 درجة الحرية
 بين

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.06 1.38 المجموعة األولى

 دال 8.87 1 9 5.17 8.52 4 0.028 0.01
 0.06 1.36 المجموعة الثانية

 0.06 1.33 المجموعة الثالثة

 نسبة تركيب الجسميبين الفروق الفردية بين عينات البحث في اختبار  (13رقم ) جدول

أما النمط  0.06احنراف معياري قدرب1.38النمط السمني حصلت على متوسط حسايب قدرهالعينة ذات 
أما بالنسبة للنمط النحيف  0.02واحنراف معياري قدر ب1.36على متوسط حسايب قدره  العضلي فحصل

و ىي  8.52 حملسوبةاFو قد بلغت قيمة   0.06اما احنرافو ادلعياري بلغ  1.33فقد بلغ متوسطو احلسايب 
داخل  9بني اجملموعة و  2ودرجة حرية  0005و ىذا عند مستوى الداللة  4.25اجلدولية Fاكرب من القيمة 

 (.4وىذا ما يتضح يف الشكل البياين رقم) مما يدل على وجود داللة إحصائية اجملموعة

 وجود إختالف كبري  اإلستنتاج:
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 لألنماط الثالثة في متغير نسبة تركيب الجسمالمتوسط الحسابي بين ت (87) رقم ةالبيانياألعمدة 

النمط يأيت كالتايل: الوزنمتغري أن ترتيب ادلتوسطات احلسابية لألمناط يف (04من الشكل البياين) نالحظ 
 السمني يليو العضلي مث النحيف.

 LSD نسبة تركيب الجسم :  قياسعرض ومناقشة نتائج  -2.7.1

 المتغير       

 النمط

 تركيب الجسماختبار قياس 

LSD 
الداللة 

 اإلحصائية

 غير دال 8.81 سمين عضلي

 غير دال 8.85 سمين نحيف

 غير دال 0.01 - عضلي نحيف

 إلختبار قياس نسبة تركيب الجسم LSDيبين نتائج  (14)جدول رقم 

فإن ترتيب العينة ضمن متغري مؤشر نسبة تركيب اجلسم تأيت لصاحل النمط  LSDمن خالل تطبيقنا ل
 السمني يليو العضلي مث النحيف.
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 : اليمنىالرجل  على االتزان اختبار  مناقشة نتائجعرض و  -1..

 ع س 
التباين داخل 

 المجموعة
التباين بين 
 المجموعة

 ن
ف 

 المحسوبة
 ف

 الجدولية

درجة 
 الحرية
 داخل

 الحريةدرجة 
 بين

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 9.69 46 المجموعة األولى

 دال 8.87 1 9 5.17 26.24 4 0.37 2.17
 10.30 68.75 المجموعة الثانية

 3.51 52.5 المجموعة الثالثة

 اليمنىعلى الرجل  التوازنيبين الفروق الفردية بين عينات البحث في اختبار  (15رقم ) جدول

أما  9.69احنراف معياري قدرب  46 ات النمط السمني حصلت يف على متوسط حسايب قدرهذالعينة 
بالنسبة للنمط  أما10.30 واحنراف معياري قدر ب68.75 على متوسط حسايب النمط العضلي فحصل

وىي 26.24حملسوبةا Fقيمة  وقد بلغت 3.51احنرافو ادلعياريو 52.5النحيف فقد بلغ متوسطو احلسايب 
داخل  9بني اجملموعة و  2ودرجة حرية  0005الداللة  وىذا عند مستوى4.25اجلدولية Fمن القيمة  أكرب

 (.5وىذا ما يتضح يف الشكل البياين رقم)مما يدل على وجود داللة إحصائية اجملموعة

والسمني التوازن حيتاج إىل ضلي متيز بوقت توازن كبري مقارنة بالنمط النحيف نستنتج أن النمط العاإلستنتاج:
 قوة دراسة
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 اليمنىعلى الرجل  االتزانالمتوسط الحسابي لألنماط الثالثة في متغير بين ت (.8) رقم ةالبيانياألعمدة 

 ليسرىمشط القدم ا متغري طول( أن ترتيب ادلتوسطات احلسابية لألمناط يف 05نالحظ من الشكل البياين)
 .النحيف يليو العضلي مث السمنيالنمط يأيت كالتايل: 

 LSD  :اليمنىالقدم  الوقوف على اختبار قياسعرض ومناقشة نتائج  -2.7.1

 المتغير       
 النمط

 اليمنىاختبار قياس القدم 

LSD الداللة اإلحصائية 

 دال *0.70 - سمين عضلي

 غير دال 0.05 سمين نحيف

 دال *0.76 عضلي نحيف

 اليمنىالوقوف على القدم إلختبار قياس  LSDيبين نتائج  (16)جدول رقم 

تأيت لصاحل النمط  اليمٌتفإن ترتيب العينة ضمن متغريمؤشر الوقوف على الرجل  LSDمن خالل تطبيقنا لل 
 العضلي يليو النحيف مث السمني.

 :اليسرىاختبار قياس الوقوف على الرجل نتائج  عرض ومناقشة -5.1

 ع س 
التباين داخل 

 المجموعة
التباين بين 
 المجموعة

 ن
ف 

 المحسوبة
 ف

 الجدولية
درجة 
 الحرية

 درجة الحرية
 بين

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية
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 داخل

 9.94 45.75 المجموعة األولى

 دال 8.87 1 9 5.17 26.11 4 0.24 1.34
 17.85 94.25 المجموعة الثانية

 8.88 48.25 المجموعة الثالثة

 اليسرى لقياس الرجيبين الفروق الفردية بين عينات البحث في اختبار  (17رقم ) جدول

 9.94قدر باحنراف معياري  و 45.75 النمط السمني حصلت يف على متوسط حسايب قدره ذاتالعينة 
بالنسبة للنمط  أما17.8 واحنراف معياري قدر ب94.25 متوسط حسايب فحصل علىأما النمط العضلي 

و 18.01حملسوبةا Fو قد بلغت قيمة   8.88احنرافو ادلعياريو 48.25غ متوسطو احلسايب النحيف فقد بل
 9بني اجملموعة و  2ودرجة حرية  0005و ىذا عند  مستوى الداللة  4.25اجلدولية Fىي اكرب من القيمة 

 (.6وىذا ما يتضح يف الشكل البياين رقم) مما يدل على وجود داللة إحصائية داخل اجملموعة

نستنتج ان النمط العضلي حتصل على أحسن توقيت يليو النحيف مث السمني وذلك ان التوازن اإلستناج:
 اجلانب النظري حمددات التوازن.يعتمد على القوة العضلية 

 
 اليسرىالمتوسط الحسابي لألنماط الثالثة في متغير التوازن على الرجل بين ت (85) رقم ةالبيانياألعمدة 
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 اليسرىعلى الرجل  التوازن متغري( أن ترتيب ادلتوسطات احلسابية لألمناط يف 06نالحظ من الشكل البياين)
 .مث السمنيالنحيف  يليو العضلييأيت كالتايل: 

 LSD :اليسرىعلى القدم  التوازناختبار قياس عرض ومناقشة نتائج  -2.5.1

 المتغير       

 النمط

 اليسرىالقدم  الوقوف اختبار قياس

LSD 
الداللة 

 اإلحصائية

 دال *0.00 - سمين عضلي

 غير دال 0.05 سمين نحيف

 دال *0.91 عضلي نحيف

 اليسرىعلى القدم  التوازنقياس  الختبار LSDيبين نتائج  (18)جدول رقم 

تأيت لصاحل  اليسرىفإن ترتيب العينة ضمن متغري مؤشر الوقوف على الرجل  LSDمن خالل تطبيقنا لل 
 العضلي يليو النحيف مث السمني.

 :رض ومناقشة الفروق اإلحصائية لعينة البحث للنمطين السمين العضليع -0.1

   المقاييس 
 اإلحصائية

 
 المتغيرات

 العضلي السمين

مستوى  ت الجدولية ت ستيودنت
 الداللة

الداللة 
 ع س ع س االحصائية

قياس الوقوف 
على  الرجل 

 اليمنى
46 9.69 68.75 10.30 6.66 1.94 

0.05 
 دال

الوقوف على 
 الرجل اليسرى

 دال 1.94 3.19 17.85 94.25 9.94 45.75

  ينة البحث للنمطين السمين العضليالفروق اإلحصائية لعيبين نتائج  (19)جدول رقم 
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( يتبني أن "ت" احملسوبة أكرب من "ت" اجلدولية يف مجيع متغريات مؤشرات 18خالل اجلدول رقم )  من
لصاحل النمط  و عليو نقول أن ىناك اختالف يف ادلتغريات للنمطني السمني العضلي البحث قيد الدراسة

  16-14رقم التباينما يتفق مع اجلدول وىذا 17و15رقم LSDكد عليو جدول ىذا ماتؤ العضلي و 

 متيز النمط العضلي بتناسب توزع الكتلة عكس النمط السمني. اإلستناج:

 :العضلي النحيفعرض ومناقشة الفروق اإلحصائية لعينة البحث للنمطين  -9.1

المقاييس 
 اإلحصائية

 
 

 المتغيرات

 النحيف العضلي

 ت ستيودنت
 ت الجدولية

 
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 ع س ع س االحصائية

قياس الوقوف على  
 الرجل اليمنى

68.75 10.30 52.5 3.51 5.39 1.94 
0.05 

 دال

الوقوف على 
 الرجل اليسرى

 دال 1.94 2.86 8.88 48.25 17.85 94.25

 ينة البحث للنمطين العضلي النحيفيبين نتائج الفروق اإلحصائية لع (20)جدول رقم 

"ت" احملسوبة أكرب من "ت" اجلدولية يف مجيع متغريات مؤشرات ( يتبني أن 19من خالل اجلدول رقم ) 
قات  يف ادلتغريات لصاحل النمط حيث نالحظ أن ىناك فرو  للنمطني العضلي والنحيف البحث قيد الدراسة

 .العضلي

 اإلستناج:

 من أىم العناصر يف زيادة التوازن. وىيمتيز النمط العضلي بالقوة 

 

 :اإلحصائية لعينة البحث للنمطين السمين النحيفعرض ومناقشة الفروق  -28.1

المقاييس 
 اإلحصائية

 النحيف السمين
مستوى  ت الجدولية ت ستيودنت

 الداللة
الداللة 
 ع س ع س االحصائية
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 المتغيرات

قياس الوقوف على  
 الرجل اليمنى

46 9.69 52.5 3.51 3.25 1.94 
 

0.05 
 دال

الوقوف على الرجل 
 اليسرى

45.75 9.94 48.25 8.88 3.89  
 دال 1.94

 يفيبين نتائج الفروق اإلحصائية لعينة البحث للنمطين السمين النح (21)جدول رقم 

تغريات مؤشرات ( يتبني أن "ت" احملسوبة أكرب من "ت" اجلدولية يف مجيع م20من خالل اجلدول رقم )
حيث جند تباين كبري بني النمطني يف مجيع ادلتغريات و خاصة  الدراسة للنمطني السمني والنحيف البحث قيد

 و ىذا ما جعل التباين كبري بينهما.الوزن أما الطول فالصاحل النحيف 
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 خالصة:

من خالل الدراسة ادليدانية و ادلعاجلة  لقد مت يف ىذا الفصل عرض و حتليل النتائج اليت مت الوصول إليها
بني األمناط  اختالفاتوجود  ( لعينة البحث مما يوضح24حىت  06) عرضها يف اجلداولاإلحصائية حيث مت 

 يف متغريات البحث تأيت لصاحل العضلي يليو النحيف مث السمني.
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 تمهيد

يف ضوء أىداف البحث و ما أظهرتو النتائج الدراسة و الظروف اليت أجريت فيها الدراسة و العينة اليت طبقت 
ىذا الفصل الوقوف على عليها و ذلك اعتمادا على البيانات و ادلعلومات اليت توصلنا إليها سنحاول من خالل 

االستنتاجات للدراسة ومقابلة نتائجها مع الفرضيات البحث و بالتايل اخلروج جبملة من التوصيات نأمل أن نعمل 
 .هبا مستقبال

 إستناجات عامة:3.1

 لدى العينة ادلفحوصة. مؤشر كتلة اجلسمفروق ذات داللة إحصائية يف نوعية ىناك  -3

على صفة  إحصائية يف إختبار التوازن الثابت لصاحل العضلي يليو النحيف مث السمنيىناك فروق ذات داللة 2
 التوازن .

 كلما اقرتبنا من الوزن ادلثايل والطول ادلثايل كلما زاد التوازن والعكس صحيح.  -.3

 :مناقشة النتائج بالفرضيات-2.1

  :األولى الفرضية3.2.1

 النمط لدى العينة ادلفحوصة.فروق ذات داللة إحصائية يف نوعية ىناك 

صحة ىذه الفرضية  إثباتمت  (33, )(37(, )70(, )70(, )70, )(06)  رقم اإلحصائيةمن خالل اجلداول 
 )الجدول موجود في ىيت كارترتقسيم  و ة اجلسم يف مؤشر كتل إحصائيةت داللة ذافروق معنوية  إرنادحيت مت 
اجملموعات لعينة البحث حيث اجملموعة األوىل )السمني(, واجملموعة حيث على ىذا األساس مت تقسيم  (المالحق

 )العضلي(, تليها اجملموعة الثالثة ذات )النحيف(. الثانية

 :على ما جاء بو شيلدون التقسيم  اىذونفسر 

: اجلهاز العظمي يسود مناطق اجلسم ,يتميز بالرخاوة و استدارة اجلسم و كثرة الدىن يف ادلناطق ادلختلفة  السمين
)مناطق جتمع الدىن ادلختلفة (و كبار الرأس واستدارتو و قصر الرقبة ومسكها ,و استمرار دنو الثديني نتيجة 
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,و األرجل ثقيلة و قصرية ,و األكتاف ضعيفة و ترصيب الدىن و األرداف تامة االستدارة ,و اجللد رخو و ناعم 
 احلوض عريض ,و يتميز بالشكل الكمثري ولديو بطئ شديد يف  ردة الفعل. 

: صلب يف مظهره اخلارجي و العظام كبرية و مسيكة و العضالت نامية و عظام الوجو بارزة ,و الرقبة  العضلي
رة و قوية ,و عظام الرتقوة ظاىرة ,مع كرب اليدين و طويلة و قوية ,و األكتاف عريضة و عضالت األكتاف ظاى

طول األصابع و تكتل عضالت منطقة اجلذع و اخلصر حنيف و احلوض ضيق و األرداف ثقيلة و قوية "البنيان 
 منت و راسخ".

لرقبة : حنافة يف الوجو مع بروز األنف ,ذو بنيان جسماين رقيق و العظام بارزة و الرأس كبري نوعا ما مع ا النحيف
طويلة ,و الصدر طويل وضيق مع استدارة الكتفني ,و طول ملحوظ يف الذراعني ,و األرجل طويلة و رقيقة و 

كان فوق العظم مباشرة من بعض عضالت لينة ,و ميلك سرعة عالية يف رد الفعل و احلدة يف   ويبدو اجللد كما ول
 احلركة .

 

 ناقصة 18.5 اقل من وزن اقل من الطبيعي

 قليلة 24.9ـ18.5 من طبيعيوزن 

 متزايدة 29.9 ـ 25 من وزن زائد

 عالية 34.9 ـ 30 من مسني درجة أوىل

 عالية جدا 39.9 ـ 35  من مسني درجة ثانية

 مسنة مفرطة/مسني درجة ثالثة

 

 عالية جدا بشكل كبري 40 أكثر من

 ذليث كارتر  نسبة الدىون يف اجلسموكذلك نتائج قياس حتديد 

 .الفرضية قد حتققت إنوعليو نقول 
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 الثانية: الفرضية2.2.1

 .النمط يؤثر على صفة التوازن 

 اإلحصائيةاجلداول و أهنا دلصلحة العضلي يليو النحيف مث السمني وىذا يتينب ضمن 
ت داللة ذافروق معنوية  إرنادصحة ىذه الفرضية حيت مت  إثباتمت  (30(, )31(, )31, )(31) رقم  

أما  9.69احنراف معياري قدرب  46العينة ذات النمط السمني حصلت يف على متوسط حسايب قدره  إحصائية
بالنسبة للنمط  أما10.30واحنراف معياري قدر ب 68.75على متوسط حسايب  النمط العضلي فحصل

وىي أكرب 26.24حملسوبةا Fوقد بلغت قيمة  3.51واحنرافو ادلعياري52.5النحيف فقد بلغ متوسطو احلسايب 
( مما يدل على وجود داللة 2/9/11ودرجة حرية ) 0005وىذا عند مستوى الداللة 4.25اجلدولية Fمن القيمة 

  إحصائية
أن DAIVES     1976فيما أن ضعف عضالت القدم نقال عن  حيث يتفق مع حمسن يس الدروى

معظم أفراد العينة من وان احنرافات هبا والذي يرتبط بإمكان حدوث  لقدمعظام اخصائص الرتكيب التشرزني ل
 ادلدن ومجيعهم تأثروا بادلدينة من خالل لبس أحذية غري صحية.

اجلسم بكافة أنشطتو  أنحيث  وكذلك القدم تعترب مبثابة القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها اجلسم أثناء انتصابو
 يعتمد عليها.

رات احلركية إىل أن القدمني تلعب األساس يف أداء كافة ادلها katharine & luthing   1976كما تشري  
 ويف عملية اسرتجاع االتزان ادليكانيكي للجسم.

 اللياقة القوامية للجسم.ولذا تعترب القدم ذات أذنية كبرية يف مرونة احلركة وأحد مقومات 

أن صغر القدم من العوامل اليت تساىم يف عدم القدرة على Fred Delacerd  (1978 )وقد أوضح 
( أن صغر قاعدة ارتكاز القدم قد يؤدي 1995) Susan Hallوىذا ما يتفق مع ما أكدتو االحتفاظ بالتوازن 

 .قواميوإىل عدم إتزان اجلسم ويهيئ الفرصة لتشوىات 
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تشوىات قواميو  زيادة الوزن مع قصر القامة وصغر حجم القدم عوامل تساىم يف التقليل من التوازن مما يتسبب يف 
" من 1807فنجد أن )كاليروتوماس( قد أوضحا تأثري القوام اجليد على صحة الفرد, بعد إجراء جتربة على" 

 تالميذ ادلدارس وقد توصل إىل مايلي :

  اجلسم مرتبط بتحسن الصحة والكفاءة الوظيفية .أن حتسن ميكانيكية 
 .أن حتسن ميكانيكية اجلسم مرتبط باألداء وادلهارات احلركية 
 .أن حتسن قدرة إنقباض عضالت أسفل البطن ينتج عنو احلماية من سقوط ادلعدة واإلصابة بأمراضها    

 .الفرضية قد حتققت إنوعليو نقول 

 الثالثة: الفرضية1.2.1

 والطول ادلثايل كلما زاد التوازن والعكس صحيح.من الوزن ادلثايل  اقرتبناكلما 

فروق  إرنادصحة ىذه الفرضية حيت مت  إثباتمت  ,(27(, )30(, )30)رقم  اإلحصائيةمن خالل اجلداول 
  إحصائيةت داللة ذامعنوية 

 (30)– (30)وىذا يتفق مع ما ذكر يف اجلانب النظري ص

 في التوازنالعوامل التي تؤثر  -

 ىناك عدة عوامل تؤثر يف التوازن تتمثل يف:

 العوامل الفسيولوجية    

  واليت تتمثل يف : 

 اجلزء اخلاص بالتوازن يف األذن الداخلية. -

 مستقبالت االتزان يف العضالت واألوتار. -

 العضالت وادلفاصل. هناية األعصاب احلسية ادلوجودة يف -

 سالمة حاسيت البصر واللمس أو التعب احلسي.  -
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 األفعال ادلنعكسة. -

   كات اإلرادية.التعب البدين وأثره على احلر  -

  القدمان وسالمتهما -

 

 العوامل الميكانيكية    

 ـــي:وتتمثل ف

 مركز ثقل اجلسم وارتفاعو أو اخنفاضو عن  قاعدة االرتكاز. -

 كرب وصغر قاعدة االرتكاز.  -

 نوعية أرض ادللعب. -

 كتلة اجلسم.  -

 زاوية سقوط جسم الالعب عند االنتهاء من احلركة الرياضية . -

 اخلارجية.  مقدار ادلقاومات -

 ية ىامةداوالعزمية كصفات إر خربات الفشل والنجاح وأثرىا على الثقة بالنفس والكفاح  -

ذنية ىذا ادلوضوع حيث قانون اللياقة البدنية يف وكذلك مايتفق نظريا مع مجيع الدراسات وىذا مايعكس ماىية وأ
 موجود يف ادلالحق. أمريكا

 

 خالصة عامة:1.1

كما يعترب مكون رئيسي يف معظم األنشطة  اليومية اليت تتطلب الوقوف ترب التوازن أحد مكونات القدرة احلركية  يع
التوازن ضمن العناصر احلركية اليت رنب مراعاهتا عند تدريس أو التعليم   hulsterأو احلركة وقد وضح ىولسرت 
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أو التدريب أي مهارة حركية لكوهنا األساس الذي يقوم عليو ىذه احلركات .وكذلك فإن الفرد ال ميتلك قدرة 
واع متعددة واحدة عامة متكنو من االحتفاظ بتوازنو جيدا يف مجيع حركاتو و حتت كل الظروف فيمكن القول أن أن

و ميجي أن  BARROUمن مترينات التنمية ادلهارية تتطلب دقة اإلحساس بالتوازن .ويرى كل من بارو 
التوازن اجليد يلعب دورا يف أنشطة احلياة اليومية .فهو مينعنا من السقوط و يساعدنا على االحتفاظ بوضع متزن  

 .(45, صفحة 2009)الشاذيل,  عند تنفيذ العديد من الواجبات .

و التوازن الثابت عند الطالبات اجلامعيات.وقد قام  مؤشر كتلة اجلسموذلذا متحور حبثي يف حتديد دراسة العالقة بني 
 الطالب الباحث بتقسيم حبثو إىل بابني, خصص أوذلما للدراسة النظرية 

 اجلسم ةمؤشر كتلفصول ضم الفصل األول التوازن والفصل الثاين  ثالثة ومت التطرق فيو إىل
 والفصل الثالث خصائص ادلرحلة العمرية والقياسات االنرتوبومرتية.
, احتوى الفصل األول على منهجية ثالثة فصولأما الباب الثاين الذي احتوى على الدراسة ادليدانية فقد قسم إىل 

مقابلة  والفصل الثالثفصل الثاين ففيو مت مناقشة النتائج ادلتوصل إليها االستنتاجات البحث وإجراءاتو ادليدانية أما ال
 النتائج بالفرضيات وختم بأىم االقرتاحات. 

وأختتم ىذا البحث بقائمة ادلصادر وادلراجع واليت تضمن نتائج االختبارات والقياسات ودليل اللياقة البدنية يف 
 أمريكا .

سم بني طالبات جامعة مستغاًل وكذلك اختالف التوازن اجل مؤشر كتلةتبني إختالف ومن خالل ىذا البحث 
كلما اقرتبنا من الوزن ادلثايل والطول ادلثايل زاد التوازن و   اجلسمي, الرتكيبالثابت من طالبة ألخرى حسب 

 والعكس صحيح.

 التوصيات: 1.1

 مب يلي:يوصي الطالب 

 رياضي من أجل حلفاظ على الصحة اجليدة والبعد عن السمنة.النشاط الضرورة توجيو الطلبة ألذنية ممارسة  .1
 جراء مقارنة يف مؤشر كتلة اجلسم بني الطلبة الذكور واإلناث يف جامعة مستغاًل.إ .2
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 .دراسات مشاهبة إجراء  .1
 .إجراء دراسات طولية .2
 .إجراء دراسات عرضية .3
 البحوث ادلستقبلية.على نتائج  االستناد .4
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FITNESSGRAM Performance Standards1

For each test area, the FITNESSGRAM uses the Healthy Fitness Zone (HFZ) to evaluate fitness performance. The performance goal for all test areas is the HFZ which 
represents a level of fitness that offers protection against the diseases that result from sedentary living. If the performance goal is not met, the results are classified as 
Needs Improvement (NI) or, for Aerobic Capacity and Body Composition, Very Lean (Body Composition only) or Needs Improvement-Health Risk (NI-HR). Note: There are 
no changes to the performance standards for the 2014-15 school year.

Females
Aerobic Capacity Body Composition3

One-Mile Run / 20m PACER 

VO max (ml/kg/min)2
2

/ Walk Test Skinfold Measurements/  
Bioelectric Impedance Analyzer

Percent Body Fat 
Body Mass Index

Age NI – Health 
Risk NI HFZ NI – Health 

Risk NI HFZ Very Lean NI – Health 
Risk NI HFZ Very Lean

5 VO max standards not available for 2
students ages 5 through 94. For Walk 
Test only, standards also not available 
for students ages 10, 11, and 12.

≥ 28.4 ≥ 20.9 20.8 – 9.8 ≤ 9.7 ≥ 18.5 ≥ 16.9 16.8 – 13.6 ≤ 13.5
6 ≥ 28.4 ≥ 20.9 20.8 – 9.9 ≤ 9.8 ≥ 19.2 ≥ 17.3 17.2 – 13.5 ≤ 13.4
7 ≥ 28.4 ≥ 20.9 20.8 – 10.1 ≤ 10.0 ≥ 20.2 ≥ 18.0 17.9 – 13.6 ≤ 13.5
8 ≥ 28.4 ≥ 20.9 20.8 – 10.5 ≤ 10.4 ≥ 21.2 ≥ 18.7 18.6 – 13.7 ≤ 13.6
9 ≥ 30.8 ≥ 22.7 22.6 – 11.0 ≤ 10.9 ≥ 22.4 ≥ 19.5 19.4 – 14.0 ≤ 13.9

10 ≤ 37.3 37.4 – 40.1 ≥ 40.2 ≥ 33.0 ≥ 24.4 24.3 – 11.6 ≤ 11.5 ≥ 23.6 ≥ 20.4 20.3 – 14.3 ≤ 14.2
11 ≤ 37.3 37.4 – 40.1 ≥ 40.2 ≥ 34.5 ≥ 25.8 25.7 – 12.2 ≤ 12.1 ≥ 24.7 ≥ 21.3 21.2 – 14.7 ≤ 14.6
12 ≤ 37.0 37.1 – 40.0 ≥ 40.1 ≥ 35.5 ≥ 26.8 26.7 – 12.7 ≤ 12.6 ≥ 25.8 ≥ 22.2 22.1 – 15.2 ≤ 15.1
13 ≤ 36.6 36.7 – 39.6 ≥ 39.7 ≥ 36.3 ≥ 27.8 27.7 – 13.4 ≤ 13.3 ≥ 26.8 ≥ 23.0 22.9 – 15.7 ≤ 15.6
14 ≤ 36.3 36.4 – 39.3 ≥ 39.4 ≥ 36.8 ≥ 28.6 28.5 – 14.0 ≤ 13.9 ≥ 27.7 ≥ 23.7 23.6 – 16.2 ≤ 16.1
15 ≤ 36.0 36.1 – 39.0 ≥ 39.1 ≥ 37.1 ≥ 29.2 29.1 – 14.6 ≤ 14.5 ≥ 28.5 ≥ 24.4 24.3 – 16.7 ≤ 16.6
16 ≤ 35.8 35.9 – 38.8 ≥ 38.9 ≥ 37.4 ≥ 29.8 29.7 – 15.3 ≤ 15.2 ≥ 29.3 ≥ 24.9 24.8 – 17.1 ≤ 17.0
17 ≤ 35.7 35.8 – 38.7 ≥ 38.8 ≥ 37.9 ≥ 30.5 30.4 – 15.9 ≤ 15.8 ≥ 30.0 ≥ 25.0 24.9 – 17.5 ≤ 17.4
17+ ≤ 35.3 35.4 – 38.5 ≥ 38.6 ≥ 38.6 ≥ 31.4 31.3 – 16.5 ≤ 16.4 ≥ 30.0 ≥ 25.0 24.9 – 17.8 ≤ 17.7

≥ The score is greater than or equal to the indicated value. 
≤ The score is less than or equal to the indicated value.

1 The FITNESSGRAM and Healthy Fitness Zones (HFZ) are registered trademarks of The Cooper Institute.
2 VO2max reflects the maximum rate that oxygen can be taken up and utilized by the body during exercise. It is estimated by utilizing the student’s height, weight, and other specific information, which is based on the test option (i.e., One-Mile 

Run, 20m PACER, or Walk Test) administered. The calculation procedures are found in the Reference Guide on the California Physical Fitness Test (PFT) Resources Web page at http://www.pftdata.org/resources.aspx.
3 For Body Composition, the California Department of Education (CDE) considers a student who exceeds the HFZ as meeting the HFZ. Exceeding the HFZ means obtaining a score less than a number on the lower end or right side of the 

HFZ.
4 Grade five students age 9 with time or laps reported have a VO2max calculated and are compared to the HFZ for students age 10. If a One-Mile Run time or PACER laps are reported for grade five students less than age 9, a VO2max will not 

be calculated, but the student will be reported in the HFZ.
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Females
Abdominal 

Strength and 
Endurance

Trunk Extensor 
Strength and 

Flexibility
Upper Body Strength  

and Endurance Flexibility

Age
Curl-Up

# completed  
up to max of 75

Trunk Lift
# of inches 

up to max of 12

90o Push-Up
# completed  

up to max of 75

Modified  
Pull-Up

# completed  
up to max of 75

Flexed-Arm Hang 
# of seconds  

up to max of 90

Back-Saver  
Sit & Reach5  

# of inches  
up to max of 12

Shoulder Stretch

5 ≥ 2 6 – 12 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2 9

Touching 
fingertips 

together behind 
the back on both 
the right and left 

sides.

6 ≥ 2 6 – 12 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2 9
7 ≥ 4 6 – 12 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 3 9
8 ≥ 6 6 – 12 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 3 9
9 ≥ 9 6 – 12 ≥ 6 ≥ 4 ≥ 4 9
10 ≥ 12 9 – 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 4 9
11 ≥ 15 9 – 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 6 10
12 ≥ 18 9 – 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 7 10
13 ≥ 18 9 – 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 8 10
14 ≥ 18 9 – 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 8 10
15 ≥ 18 9 – 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 8 12
16 ≥ 18 9 – 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 8 12
17 ≥ 18 9 – 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 8 12
17+ ≥ 18 9 – 12 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 8 12

≥ The score is greater than or equal to the indicated value. 
≤ The score is less than or equal to the indicated value.

5 Student must reach the distance on both the right and left sides to achieve the HFZ.
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FITNESSGRAM Performance Standards1

For each test area, the FITNESSGRAM uses the Healthy Fitness Zone (HFZ) to evaluate fitness performance. The performance goal for all test areas is the HFZ which 
represents a level of fitness that offers protection against the diseases that result from sedentary living. If the performance goal is not met, the results are classified as 
Needs Improvement (NI) or, for Aerobic Capacity and Body Composition, Very Lean (Body Composition only) or Needs Improvement-Health Risk (NI-HR). Note: There are
no changes to the performance standards for the 2014-15 school year.

 

Males
Aerobic Capacity Body Composition3

Skinfold Measurements /   One-Mile Run / 20m PACER / Walk Test Bioelectric Impedance Analyzer Body Mass IndexVO max (ml/kg/min)2
2 Percent Body Fat 

NI – Health NI – Health NI – Health Age NI HFZ NI HFZ Very Lean NI HFZ Very LeanRisk Risk Risk
5 ≥ 27.0 ≥ 18.9 18.8 – 8.9 ≤ 8.8 ≥ 18.1 ≥ 16.9 16.8 – 13.9 ≤ 13.8VO max standards not available for 2
6 students ages 5 through 94. For Walk ≥ 27.0 ≥ 18.9 18.8 – 8.5 ≤ 8.4 ≥ 18.8 ≥ 17.2 17.1 – 13.8 ≤ 13.7
7 Test only, standards also not available ≥ 27.0 ≥ 18.9 18.8 – 8.3 ≤ 8.2 ≥ 19.6 ≥ 17.7 17.6 – 13.8 ≤ 13.7

for students ages 10, 11, and 12.8 ≥ 27.0 ≥ 18.9 18.8 – 8.4 ≤ 8.3 ≥ 20.6 ≥ 18.3 18.2 – 14.0 ≤ 13.9
9 ≥ 30.1 ≥ 20.7 20.6 – 8.7 ≤ 8.6 ≥ 21.6 ≥ 19.0 18.9 – 14.2 ≤ 14.1

10 ≤ 37.3 37.4 – 40.1 ≥ 40.2 ≥ 33.2 ≥ 22.5 22.4 – 8.9 ≤ 8.8 ≥ 22.7 ≥ 19.8 19.7 – 14.5 ≤ 14.4
11 ≤ 37.3 37.4 – 40.1 ≥ 40.2 ≥ 35.4 ≥ 23.7 23.6 – 8.8 ≤ 8.7 ≥ 23.7 ≥ 20.6 20.5 – 14.9 ≤ 14.8
12 ≤ 37.6 37.7 – 40.2 ≥ 40.3 ≥ 35.9 ≥ 23.7 23.6 – 8.4 ≤ 8.3 ≥ 24.7 ≥ 21.4 21.3 – 15.3 ≤ 15.2
13 ≤ 38.6 38.7 – 41.0 ≥ 41.1 ≥ 35.0 ≥ 22.9 22.8 – 7.8 ≤ 7.7 ≥ 25.6 ≥ 22.3 22.2 – 15.8 ≤ 15.7
14 ≤ 39.6 39.7 – 42.4 ≥ 42.5 ≥ 33.2 ≥ 21.4 21.3 – 7.1 ≤ 7.0 ≥ 26.5 ≥ 23.1 23.0 – 16.4 ≤ 16.3
15 ≤ 40.6 40.7 – 43.5 ≥ 43.6 ≥ 31.5 ≥ 20.2 20.1 – 6.6 ≤ 6.5 ≥ 27.2 ≥ 23.8 23.7 – 16.9 ≤ 16.8
16 ≤ 41.0 41.1 – 44.0 ≥ 44.1 ≥ 31.6 ≥ 20.2 20.1 – 6.5 ≤ 6.4 ≥ 27.9 ≥ 24.6 24.5 – 17.5 ≤ 17.4
17 ≤ 41.2 41.3 – 44.1 ≥ 44.2 ≥ 33.0 ≥ 21.0 20.9 – 6.7 ≤ 6.6 ≥ 28.6 ≥ 25.0 24.9 – 18.1 ≤ 18.0
17+ ≤ 41.2 41.3 – 44.2 ≥ 44.3 ≥ 35.1 ≥ 22.3 22.2 – 7.0 ≤ 6.9 ≥ 29.3 ≥ 25.0 24.9 – 18.6 ≤ 18.5

≥ The score is greater than or equal to the indicated value. 
≤ The score is less than or equal to the indicated value.

1 The FITNESSGRAM and Healthy Fitness Zones (HFZ) are registered trademarks of The Cooper Institute.
2 VO2max reflects the maximum rate that oxygen can be taken up and utilized by the body during exercise. It is estimated by utilizing the student’s height, weight, and other specific information, which is based on the test option (i.e., One-Mile 

Run, 20m PACER, or Walk Test) administered. The calculation procedures are found in the Reference Guide on the California Physical Fitness Test (PFT) Resources Web page at http://www.pftdata.org/resources.aspx.
3 For Body Composition, the California Department of Education (CDE) considers a student who exceeds the HFZ as meeting the HFZ. Exceeding the HFZ means obtaining a score less than a number on the lower end or right side of the 

HFZ.
4 Grade five students age 9 with time or laps reported have a VO2max calculated and are compared to the HFZ for students age 10. If a One-Mile Run time or PACER laps are reported for grade five students less than age 9, a VO2max will not 

be calculated, but the student will be reported in the HFZ.
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Males

Abdominal Trunk Extensor Upper Body Strength  Strength and Strength and Flexibilityand EnduranceEndurance Flexibility

Modified  Back-Saver  Curl-Up Trunk Lift 90o Push-Up Flexed-Arm Hang Pull-Up Sit & Reach5  Age # completed  # of inches # completed  # of seconds Shoulder Stretch
# completed  # of inches  up to max of 75 up to max of 12 up to max of 75 up to max of 90up to max of 75 up to max of 12

5 ≥ 2 6 – 12 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2 8
6 ≥ 2 6 – 12 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2 8
7 ≥ 4 6 – 12 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 3 8
8 ≥ 6 6 – 12 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 3 8
9 ≥ 9 6 – 12 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 8

Touching 10 ≥ 12 9 – 12 ≥ 7 ≥ 5 ≥ 4 8
fingertips 

11 ≥ 15 9 – 12 ≥ 8 ≥ 6 ≥ 6 8 together behind 
the back on both 12 ≥ 18 9 – 12 ≥ 10 ≥ 7 ≥ 10 8
the right and left 

13 ≥ 21 9 – 12 ≥ 12 ≥ 8 ≥ 12 8 sides.
14 ≥ 24 9 – 12 ≥ 14 ≥ 9 ≥ 15 8
15 ≥ 24 9 – 12 ≥ 16 ≥ 10 ≥ 15 8
16 ≥ 24 9 – 12 ≥ 18 ≥ 12 ≥ 15 8
17 ≥ 24 9 – 12 ≥ 18 ≥ 14 ≥ 15 8
17+ ≥ 24 9 – 12 ≥ 18 ≥ 14 ≥ 15 8

≥ The score is greater than or equal to the indicated value. 
≤ The score is less than or equal to the indicated value.

5 Student must reach the distance on both the right and left sides to achieve the HFZ.
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 ملخص الدراسة:

 بالتوازن الثابت. مؤشر كتلة اجلسمحتديد عالقة 

التعرف على أثر و لدى طالبات جامعة مستغاًل مؤشر كتلة اجلسم نسبة  هتدف الدراسة إىل التعرف على      

وكانت فروض  تأثري تناسب الوزن املثايل والطول املثايل يف زيادة التوازنوكذلك  قصر القامة وزيادة الوزن يف التوازن

صر القامة زيادة الوزن مع ق -ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف نوعية النمط لدى العينة املفحوصة- الدراسة:

 .كلما اقرتبنا من الوزن املثايل والطول املثايل كلما زاد التوازن والعكس صحيح -تساىم يف ضعف التوازن

بطريقة عشوائية وللوصول إىل  اختيارىامن جامعة مستغاًل ومت متطوعة  طالبة  12وقد مشلت عينة الدراسة       

التوازن الثابت وجمموعة من القياسات وبعد مجع النتائج متت املعاجلة اإلحصائية اليت النتائج  قمنا بتطبيق إختبار 

وجود حبيث توصل الطالب الباحث إىل املعياري و"ت" تيستيودنت  واالحنراففيها املتوسط احلسايب  استخدمنا

 .فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار التوازن الثابت والقياسات لصلح العضلي يليو السمني مث النحيف

وتتفق ىذه النتائج مع ما أكدت عليو الدراسات السابقة واملشاهبة يف أمهية التوازن يف احلياة اليومية        

 .بني طلبة اجلامعات نسبة مؤشر كتلة اجلسموإختالف 

على اللياقة البدنية من  واحملافظةويوصي الطالب الباحث بضرورة االىتمام مبمارسة النشاط البدين للطالبات        

 أجل الوقاية من السمنة واحلفاظ على الصحة بشكل أفضل.

 لثابتا, التوازن  مؤشر كتلة اجلسم الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 



 

 

 

RESUME DE L'ETUDE: 
        Identifier relation morphologie avec l’équilibre statique. 
L'étude vise à identifier les phénomènes physiques parmi les 
étudiants de l'Université de Mostaganem et d'identifier l'impact de la 
petite taille et le gain de poids dans la balance, ainsi que l'impact de 
l'ajustement poids idéal et la longueur idéale pour augmenter 
l'équilibre et était les hypothèses de l'étude: -Il différences 
statistiquement significatives dans la qualité du style avec des 
différences en surpoids avec des échantillons examinés- petite taille 
contribuent à la faiblesse l’équilibre- Le plus proche du poids idéal et 
idéal longueur supérieure équilibre et vice versa. 
L'échantillon de l'étude comprenait 14 étudiants de l'Université de 
Mostaganem ont été choisis au hasard et à atteindre les résultats que 
nous avons mises en œuvre difficile test de l’équilibre et un ensemble 
de mesures et après la collecte des résultats a traitement statistique 
que nous avons utilisé la moyenne arithmétique et l'écart-type et "t" 
Tistyodent alors étudiant chercheur vient de la présence de 
différences significatives test statistique entre l'équilibre difficile et 
des mesures de style musclé de réconciliation, suivi d'un grassouillet 
puis mince. 



Ces résultats sont cohérents avec ce qu'il a confirmé les études 
antérieures similaires dans l'importance de l'équilibre dans la vie 
quotidienne et les différents styles entre les étudiants de l'Université 
de Mostaganem. 
   Le chercheur recommande la nécessité de l'étudiant de prendre 
soin d'exercer l'activité physique pour les étudiants et maintenir la 
remise en forme pour la prévention de l'obésité et de maintenir une 
meilleure santé. 
Mots clés: bmi, l’équilibre statique. 
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