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 تر�یب و نم� الجسم لر�اضي النخةدراسة تحلیل�ة ل

  �أساس لالنتقاء و التوج�ه

  سنة 16- �13رة السلة، الكرة الطائرة) سن  ( الجودو، 
  

  )3(لوح هشام  د.، )1( عطاء هللا أحمدا.د.  ، )1( عسلي حسین

  

  ) port@yahoo.fasli.houcine_s ( هد الرتبية البدنية و الر�ضية جامعة وهرانعم -1
  )   ratallah680@yahoo.f ( معهد الرتبية البدنية و الر�ضية  جامعة عبد احلميد بن  ديس مستغامن -2

  ) louh_hicham@yahoo.fr   (وهران معهد الرتبية البدنية و الر�ضية  جامعة  -3

 

  :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل نتائج تر�یب ونم� الجسم لر�اضي النخ�ة صنف  

كرة الطائرة) �أساس االنتقاء الر�اضي وعل3ه تم ال�رة السلة،  (الجودو، )16-13(أش�ال

انطالقا من الوقوف على دالالت الفروق لكتل وم�ونات النم� الجسمي لعینات ال�حث و 

هذا أجر�ت دراسة مسح3ة وصف3ة على عینة ال�حث التي تم اخت3ارها �الطر�قة العمد3ة 

 �ما تم االعتماد(المقصودة) مستعینین �الحقی�ة األنتروEومتر�ة �أداة رئ3س3ة في ال�حث 

على معادالت مات�3ا وطر�قة هیت �ارتر في استخراج نتائج �تل وم�ونات النم� 

 الجسمي.

ما توصل إل3ه ال�احثین من نتائج هو وجود فروق معنو3ة في تر�یب  ومن أهم

وم�ونات نم� الجسم لعینات ال�حث و منه یوصي ال�احثین �االعتماد على الدراسات 

وال�حوث المنشورة في مجال االنتقاء �منطلJ وأساس علمي في عمل3ة انتقاء وتوج3ه 

  الر�اضیین نحو النشاK الر�اضي المناسب.
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  .تركيب اجلسم  ، منط اجلسم ، االنتقاء ، التوجيهاألساسية: الكلمات 
 

 

These instructions present guidelines for preparing papers. This 

document is to be used as a template for  Micosoft Word 
Astract: 

  
This study aims at the analysis of the body composition and the somatotype of 

elite athletes (judo, volleyball, basketball) as criteria for selection and 

orientation of sportsmen. 

A descriptive survey on a sample of Athlèes elites deliberately selected. The 

Anthropometric kit was used to measure anthropometric indices. In addition, 

the statistical analysis through the Mateika equation and the Heath and Carterà 

method was exploited to calculate the body composition and somatotype of the 

elite athletes. One of the major findings of this study is the statistical 

differences in body composition and somatotype between the research sample. 

The recommendations call for the need to use published research in the field of 

sports selection as a starting point and a scientific basis in the selection and 

orientation of athletes of different disciplines 

Mots clés:  Body composition; Somatotype; Selection; Orientation 
  

Resumé :   
 Cette étude à pour objectif  l’analyse de  la composition corporelle et 

le somatotype  des athlètes élites cadets (judo, volley Ball, basket Ball) 

comme critères de sélection et d’orientation des sportifs. 

  Une enquête  descriptive sur un échantillon d’athlètes élites choisi  

délibérément. La trousse anthropométrique était utilisée pour mesurer les 

indices anthropométriques. Par ailleurs, l’analyse statistique à travers 

l’équation de Mateika et la méthode de Heath et carter à été exploitée pour 

calculer la composition corporel et le somatotype des athlètes élite. L’une des 

conclusions majeures de cette étude  est  les différences statistiques de la 

composition corporelle et du somatotype entre l’échantillon de la recherche. 

Les recommandations appellent à la nécessite de recourir aux recherches 

publiées dans le domaine de la sélection sportive comme un départ  et une 

assise  scientifique dans la sélection et l’orientation des sportifs de différentes 

disciplines .  

Mots clés: Composition corporel, Somatotype, Sélection, Orientation, 

Sportif élite 
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  مقدمة:- 1
إن تسجیل األرقام الق3اس3ة العالم3ة وسرعة تحط3مها وارتفاع مستوL األداء  

على التطور الكبیر الذP 3شهده المجال الر�اضي، و�رجع  الر�اضي المذهل دلیل واضح

 Pاألداء إلى االنتقاء الر�اضي العلمي والمقنن الذ Lتسجیل هذه األرقام وارتفاع مستو

3عتبر في الدرجة األولى هو عمل3ة استثمار�ة واقتصاد3ة تلجأ إلیها الدول المتقدمة لرEح 

) 1988وهدا ما أكده (حلمي و العطار الجهد والوقت والمال لصناعة ال�طل الر�اضي 

أن عمل3ة التوج3ه واالنتقاء عمل3ة اقتصاد3ة في المقام األول تهدف إلى توفیر الجهد 

  )1988،483وٕاحراز أفضل النتائج. (حلمي و العطار 

  

ومن أهم ما اهتم �ه علماء االنتقاء في منظومة صناعة ال�طل هو البناء الجسمي 

"أنه من أجل تحدید استعدادات   )�2006وستیل وو�لمور ه (للر�اضي وهذا ما أشار إل3

الفرد الجسم3ة ووقعها على ممارسة النشاطات الر�اض3ة یجب أوال وصف ومعرفة نمو 

   ( costill et wilmor ,2006 ,428, 429) . وتطور بن3ة وتكو�ن الجسم"

  

النسبي في حیث أن نم� الجسم هو من أهم محددات االنتقاء التي تتمتع �الث�ات  

)، و3عتبر 1997،295(أبو العال و حسانین صناعة ال�طل الر�اضي استراتیج3ةمنظومة 

 Lالممارس هو الخطوة األولى نحو الوصول إلى مستو Kاخت3ار الفرد المناسب لنوع النشا

"أن الالعب �ي �3ون ناجحا یجب  )1997(عبد الفتاح و حسانین،ال�طولة حیث 3شیر 

(عبد الفتاح و ر�اضة �3ون نم� جسمه مناس�ا لها".قى لونا من التأن ین

 )1997،374حسانین،

  

) "أن العدید من المختصین یتفقون على أن هناك عالقة بین 2005و�رL (حازم،

، 2005التكو�ن الجسماني لالعب وٕام�ان3ة الوصول للمستو3ات الر�اض3ة العالم3ة".(حازم،

25(. 
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  المش�لة: - 2
ل الر�اضي یتطلب جسما مناس�ا وEرامج تدر�ب3ة ومن المعلوم أن صناعة ال�ط

وممارسة م�ثفة، ف�مهارة المدرب في التدر�ب وتوفر النم� الجسمي المناسب لنوع3ة 

 .النشاK یتم الوصول إلى مستوL ال�طولة 

وعل3ه ال 3م�ن الفصل بین مهارة المدرب واإلم�انات الجسم3ة لالعب حتى 3ص�ح 

) 1998( حسانین،  عائد مضمون وهذا ما أشار إل3ه  للبرامج المسطرة من قبل المدرب

عن �ارEوفیتش "أن المدرب العاقل ال 3ض3ع وقته وجهده مع نم� جسمي غیر م�شر 

  )228، 1998( حسانین،  �النجاح". 

ومنه 3م�ن تلخ3ص مش�لة ال�حث في مالحظة ال�احثین لغ3اب األسس العلم3ة 

لصدفة في عمل3ة انتقاء وتوج3ه الر�اضیین نحو واالعتماد على العمل العشوائي والنتائج ا

  النشاK الر�اضي خاصة من الجانب المورفولوجي.

 Jال�احثین في عمل3ة التدر�ب والتدر�س ومن هذا المنطل Kوهذا من خالل انخرا

ارتأینا إجراء دراسة تحلیل3ة لتر�یب ونم� الجسم لر�اضي فرق النخ�ة أش�ال (الجودو، �رة 

 ب�عض األسس و المراجع العلم3ةائرة) لتزو�د العاملین في مجال االنتقاء السلة، الكرة الط

  .من أجل االبتعاد عن العشوائ3ة ونتائج الصدفة في صناعة ال�طل  الر�اضي 

  األسئلة: 

ما طب3عة تر�یب و نم� الجسم لر�اضي النخ�ة (الجودو ،�رة السلة ، �رة  )1

 الطائرة).

 ة في تر�یب وم�ونات نم� الجسم .هل توجد فروق معنو3ة بین فرق النخ� )2

  األهداف:  -3
تحدید تر�یب ونم� الجسم لر�اضي النخ�ة (�رة الطائرة ،�رة السلة، الجو  )1

 دو)

 الوقوف على دالالت الفروق لتر�یب وم�ونات نم� الجسم لر�اضیي . )2

  الفرض�ات: - 3
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ساب یتمیز مصارعي الجو دو �االرتفاع في الكتلة العضل3ة و الشحم3ة على ح  1-1

 الكتلة العظم3ة و3غلب علیهم النم� العضلي السمین .

یتمیز العبوا �رة السلة و�رة الطائرة �ارتفاع الكتلة العظم3ة و العضل3ة على  1-2 

  حساب الكتلة الشحم3ة وس3غلب علیهم النم� النحیف العضلي .

  توجد فروق معنو3ة في تر�یب وم�ونات النم� الجسمي بین عینات ال�حث .  -2 

  المصطلحات الواردة في الحث: -4
هو مصطلح 3شیر إلى تر�یب جسم اإلنسان من ثالث مقومات  التر�یب الجسمي :

 , Battineli) ) ،87، 1997(هزاع،أساس3ة هي العضالت و الشحوم و العظام .

2007,10)      
له الجسم أP الش�ل التكو�ني و البنائي  امورفولوج3هو مصطلح 3شیر إلى نم� الجسم : 

، و3عبر عنه بثالث أرقام ، األول 3شیر ( ال3مین) إلى النحافة و الثاني (الوس�) إلى 

  (carter, 2002 ,2)، ) 1997،29العضلة و الثالث (ال3سار) إلى السمنة .(رضوان ، 
�أنه عمل3ة یتم من خاللها اخت3ار أفضل العناصر من خالل عدد �بیر منهم االنتقاء : 

  )1996(حمادة،  ط�قا لمحددات معینة .
هو ع�ارة عن مجموع الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على فهم نفسه التوج�ه : 

على النحو األفضل و أ3ضا فهم المش�الت التي 3عاني منها و تزو�ده �المهارات الالزمة 

(إخالص التي تم�نه من استغالل ما لد3ه من إم�ان3ات و مهارات  واستعدادات وقدرات .

 ،2002 ، 13(  

 الدراسات المشابهة: -5
  : 2000دراسة النمورP و أبو یوسف 

  " النم� الجسمي وش��ة الش�ل الجانبي  لالعبي المستوL القومي في �رة الماء "   

  هدفت الدراسة إلى :

تحدید المواصفات الجسم3ة و النم� الجسمي لالعبي �رة الماء (فرق المقدمة  )1

.(Pالقومي المصر Jالفر�،  
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�ة الش�ل الجانبي لالعبي �رة الماء  (فرق المقدمة ،الفر�J القومي تخ�3 ش� )2

.(Pالمصر 

مقارنة �ل من المواصفات الجسم3ة و نم� الجسم في ضوء ش��ة الش�ل الجانبي   )3

.(Pالقومي المصر Jفرق المقدمة ،الفر�) 

)الع�ا ،الحاصلین على المراكز من األول إلى  الثالث 33شملت عینة ال�حث (

مصر الدول3ة لكرة الماء التي أق3مت بنادP الصید الر�اضي في الفترة  في �طولة

 07العب 3مثلوا الفر�J المصرP و  12، منهم  1999_04_ 16إلى  12من 

 العبین من �ل من المجر سلوفان3ا و بلغار�ا .

تم معالجة الب3انات من خالل استخدام الوس� الحسابي و االنحراف المع3ارP و 

  اخت�ار "ت" .

  ظهرت النتائج :أ

  وجود فروق دالة لألغلب الق3اسات لصالح العبي فرق المقدمة . )1

 یتصف العبي فرق المقدمة �النم� الجسمي العضلي السمین . )2

 یتصف العبي الفر�J القومي المصرP �النم� الجسمي  السمین العضلي  )3

تم تصم3م ش��ة الش�ل الجانبي لالعبي فرق المقدمة و التي تم�ن  )4

في انتقاء و توج3ه الناشئین للع�ة �رة الماء . ( النمورP و  استخدامها

 ) 219-195،  2000أبو�وسف 

 : Duncan et al2006دراسة دان�ن وآخرون ، 

  " الخصائص األنتروEومتر�ة و الفسیولوج3ة لالعبین النخ�ة �رة الطائرة أصاغر"     

  هدفت الدراسة الى :

ر�ة و الفسیولوج3ة لالعبي النخ�ة  �رة التعرف على الخصائص األنتروEومت

  الطائرة األصغر سنا حسب مر�ز اللعب .
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) سنة لفر�J �رة 19-16) العب نخ�ة للكرة الطائرة أصاغر (25شملت عینة ال�حث  (

الطائرة االنجلیزP وقد أجر�ت هذه الدراسة في معس�رات التدر�ب التي أق3مت في صیف 

2006 .  

  �استخدام اخت�ار تحلیل الت�این وتوصلت النتائج الى ما یلي : وقد تمت معالجة الب3انات

  الممرر�ن لدیهم النم� النحیف العضلي . )1

 الساحقون والدفاع لدیهم النم� المتوازن . )2

 Duncan et al  2006 ) العبي الوس� لدیهم النم� العضلي النحیف . ( )3

649-651 

 : Sànchez-munoz et al 2007مینوز وآخرون  - دراسة سانشاز

"الخصائص األنتروEومتر�ة ، م�ونات الجسم و النم� الجسمي لالعبي �رة التنس    

  النخ�ة أصاغر"

  هدفت هذه الدراسة إلى : 

وصف الخصائص االنتروEومتر�ة ، م�ونات الجسم و النم� الجسمي   )1

في الترتیب  12في الترتیب  األول مع العبي الناشئة 12لالعبي الناشئة النخ�ة 

  األخیر .

مقارنة الب3انات األنتروEومتر�ة ، م�ونات ونم� الجسم لالعبي الناشئة  )2

 في الترتیب األخیر .  12في الترتیب  األول مع العبي الناشئة  12النخ�ة 

 بناء بروفیل أنتروEومترP  لالعبي �رة التنس الناشئة النخ�ة . )3

) بنین و 57)العب أصاغر لكرة التنس ، حیث تكونت من (123شملت عینة ال�حث (

لكأس دا3فس   2006و  2005) فر�J وطني شارك في دورة 28) بنات ل (28(

لألصاغر و�أس التغذ3ة لألصاغر ، حیث  تم تقس3م عینة ال�حث إلى مجموعات حسب 

العب في المرت�ة األولى و األخیرة وهذا التقس3م حسب مستوL  12الجنس و النتیجة (

 اللعب ) .

  تم احتساب  �ل من :  
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  مؤشر �تلة الجسم  -        

  �ارتر) –النم� الجسمي �استخدام معادلة (هیت  -        

نس�ة الكتلة الدهن3ة �استخدام معادلة (سیرP) وانطالقا من معادلة الكثافة  -        

( Pدورنین و مارسال)          الجسم3ة  

  نس�ة الكتلة العضل3ة �استخدام معادلة (بورتمان و آخرون) -        

 Lو المد Pتم معالجة الب3انات من خالل استخدام الوس� الحسابي و االنحراف المع3ار

" و الترتیب Uاخت�ار " - وتني—مان- لوصف متغیرات ال�حث و اخت�ار و�لكو�سن 

  المیئني لبناء البروفیل .

  توصلت النتائج إلى ما یلي :

خیر في �ل ال توجد فروق معنو3ة بین العبي الترتیب األول و الترتیب األ )1

  متغیرات ال�حث ( الق3اسات الجسم3ة ، م�ونات الجسم ن النم� الجسمي ).

توجد فروق معنو3ة بین الالع�ات في الترتیب األول و الترتیب األخیر إال في  )2

 . Sànchez-munoz et al) 799الطول و عرض المرفJ الر��ة .(

2007 ,793- 

 :  2009دراسة بوجمعة بلوفة 

ت المورفولوج3ة ل�عض المؤشرات الجسم3ة ل�عض المؤشرات الجسم3ة "توض3ح المتطل�ا 

  (النم� الجسمي ، التقدیر الكمي ) وعالقتهما بنوع االختصاص الممارس"

  هدفت الدراسة إلى :  

وصف وتوض3ح نماذج مورفولوج3ة مع3ار�ة ال�حث في الر�اضة التخصص3ة  )1

  �رة الید) –ائرة �رة الط –(الجودو) و األلعاب المنظمة (  �رة القدم 

إیجاد التقدیر الكمي لم�ونات نم� وحجم الجسم ومؤشراته األنتروEومتر�ة لجم3ع  )2

 ) سنة 19- 18- 17- 16عینات ال�حث و مراحلها العمر�ة (

 رسم توز�ع خاص ب�طاقة النم� الجسمي و التقدیر الكمي له . )3
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ات تحدید أوجه االختالف و التشا�ه في المؤشرات المرفولوج3ة بین ر�اض )4

 التخصص.

ر�اضي المشار�ین في ال�طوالت الجهو3ة الغر3Eة في  291شملت عینة ال�حث 

)العب ، 91)العب ، �رة القدم (70االختصاصات التال3ة : المصارعة ال3ا�ان3ة الجیدو (

 ) العب .70) العب ، �رة الید (60الكرة الطائرة (

مستعملة في استمارة تقو3م النم� استعمل ال�احث الق3اسات األنتروEومتر�ة المعتمدة و ال 

  �ارتر، �ما اعتمد على �طاقة توز�ع النم� الجسمي ل: شیلدون .- الجسمي لهیت

تم معالجة الب3انات من خالل استخدام الوس� الحسابي و االنحراف المع3ارP واخت�ار 

  تحلیل الت�این.

  من أهم نتائج ال�حث ما یلي :

ضل3ة و النحافة و هبوK في مر��ة السمنة اتجاه النم� منتشر إلى المز�د من الع )1

.  

توز�ع األنماK للجسم یتر�ز حول المنطقة الوسطى من �طاقة النم� و أن أغلبها  )2

 3میل إلى النم� العضلي .

ز�ادة الحجم والوزن عند تخصص الجیدو وخلوها من الدهون و الذP مرجعه الى  )3

 متطل�ات التخصص .

الر�اضیین  في التخصصات المصارعة فروق �بیرة في نم� الجسم وحجمه بین  )4

 و األلعاب المنظمة .

   .)  192 – 184،  2009(بلوفة بو جمعة  

                                                                                                                                                                      

  جراءات المیدان�ة: منهج�ة الحث واإل- 6
 منهج الحث : - 1- 6

  عتمد ال�احثین على المنهج المسحي الوصفي في دراسة مش�لة ال�حث .ا    

  عینة الحث :  - 2- 6
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ر�اضي من فرق النخ�ة الجزائر�ة حیث تكونت  33أجر�ت الدراسة على عینة  قدرها     

العب    14و  �غ �90غ  إلى وزن  + 50مصارعي الجودو من وزن أقل من  7من  

سنة  حیث تم اخت3ارها �الطر�قة 13/16العب �رة الطائرة  صنف أش�ال �12رة السلة و 

  العمد3ة.

  أدوات الحث :- 3- 6

        و التي تضم ما یلي : اعتمدنا في دراستنا األساس3ة على الحقی�ة األنتروEرومتر�ة

ن نوع "تر�الو" ، �الیبیر، البرجل األستادیومتر : جهاز لق3اس األطوال، میزان طبي م  

  المنزلJ الصغیر ، شر��  ق3اس .

  المعادالت الخاصة بتر�یب ونم� الجسم :

لحساب المقومات  .Mateigka (1921)معادالت مات�3ا تتر�یب الجسم : استخدم

   األساس3ة لتر�یب الجسم.

 – d’Izakson(1958): /100  Sa = ( 100 + P + ( stature مساحة الجسم   

160 ) .  

  .MA = d. s.kالكتلة الشحم3ة :      

  MM = l.r².kالكتلة العضل3ة :    

  )107- 105، 1997.(خاطر و3Eك  MO = l.o².kالكتلة العظم3ة :    

  األنثروEومترP  �ارتر – هیث طر�قة الجسم لتحدید نم� ال�احثان استخدم :الجسمي النم�

  الوسائل االحصائ�ة :  

 الوسائل على ) للحصولSPSS(  اإلحصائي البرنامج �استخدام تالب3انا تحلیل تم 

  اإلحصائ3ة التال3ة :

المتوس�  الحسابي ، االنحراف المع3ارP ، معامل  االلتواء ، اخت�ار تحلیل الت�این ،   

  . LSDاخت�ار داللة فروق المتوسطات 
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  عرض النتائج: -7
 تحلیل نتائج تر�یب الجسم:

  لعینات الحث الكتلة الشحم�ة لة فروق ) �مثل دال 01جدول رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

  5.75  3.32  دال

 داخل مج  1273.74  30  42.45 

 بین مج 488.59  2  244.29 

  

  

 LSDق�مة  الفرق 

 فرق المتوسطات 

 11.51=1َس  16.93=2َس  7.07=3َس  المتوسطات

 11.51= 1َس  / 5.43  4.43  3.68=2.َس 1َس  دال  

 16.93=2َس  / / 9.86  4.31=3.َس 1َس  دال  

 7.07=3َس  / / / 4.10 =3.َس 2َس  دال  

  

من خالل نتائج الجدول یتبین أن هناك فروق معنو3ة بین عینات ال�حث وهذا ما 

أن  LSDجدول3ة �ما دلت نتائج اخت�ار دلت عل3ه ق3مة "ف" المحسو�ة مقارنة بـ "ف" ال

�غ، ثم  16.93 2الز�ادة في الكتلة الشحم3ة المطلقة �انت لصالح العبي �رة السلة بـ َس 

�غ وجاءت في األخیر عینة الجودو 11.51 1تأتي في المرت�ة الثان3ة عینة �رة الطائرة َس 

لسلة بتنم3ة السرعة �غ، و3فسر ال�احث هذه النتائج إلى اهتمام مدرEي �رة ا7.07 3َس 

 المهارL والقوة �أنواعها أكثر من صفة التحمل العام �ما 3غلب على �رة السلة الجانب 

أكثر من الجانب البدني وهذا ما یؤدP إلى االرتفاع النسبي  في �تلة الدهون لالعبي �رة 

ي لع�ة السلة مقارنة ��رة الطائرة والجودو ومما یؤ�د ذلك أن معظم االخت�ارات المط�قة ف

�رة السلة هي اخت�ارات الغرض منها ق3اس القدرة والسرعة والمهارات األساس3ة مثل: 



 ISSN : 1112-4032         البدنية و الر�ضيةة  للنشاطات تكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية  

  eISSN 2543-3776                                   م2017 العدد الرابع عشر ديسمرب 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

368 

 1999(عبد الدا3م و حسانین ، اخت�ار لیلتش، جونسن واخت�ار نو�سن واخت�ار ل3ستون.

 ،74 -78( 

�ما أثبتت دراسة الد�تور بلوفة أن ر�اضیي الجودو یتمیزون بنقص في الكتلة الدهن3ة 

�رة  –�رة الطائرة  –(  �رة القدم ى االختصاصات الر�اضات الجماع3ة األخرL خالفا عل

،   2009الید) و یرجع هذا االختالف إلى متطل�ات التخصص .(بلوفة بو جمعة ، 

190( 

 

  لعینات الحث الكتلة العضل�ة ) �مثل داللة فروق 02جدول رقم(

  

شیر نتائج الجدول إلى عدم وجود فروق معنو3ة بین عینات ال�حث وهذا ما دلت ت

 عل3ه ق3مة "ف" المحسو�ة التي هي أقل من ق3مة "ف" الجدول3ة.

ال�احث ذلك إلى أن صفة القوة �أنواعها هي صفة ضرور�ة في األنشطة  و3عزوا

الثالث وهو مطلب �ل مدرب وهذا ما نالحظه من خالل س3طرة الكتلة العضل3ة على 

(علوP  التر�یب الجسمي لعینات ال�حث مقارنة �الكتلة الدهن3ة والعظم3ة حیث یؤ�د

جة �بیرة على تنم3ة الصفات البدن3ة ) "أن القوة العضل3ة هي التي تؤثر بدر 91،  1994،

."Lاألخر  

"أنه توجد عالقة ارت�اط3ة طرد3ة بین القوة العضل3ة  )115، 1997(هزاع،و�ؤ�د 

،�ما یرجع ال�احث ارتفاع الكتلة العضل3ة لعینات ال�حث الى   ومساحة مقطع العضلة"

تتمیز هذه الخصائص الفسیولوج3ة للمرحلة العمر�ة و التي هي مرحلة البلوغ �حیث 

   مجموع المرNعات ة الحر�ةدرج معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

  2.19 3.32  غیر دال  

داخل مج  804.60   30  26.82  

 بین مج 117.98   2  58.99  
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 10المرحلة �اكتساب جل الكتلة العضل3ة ،أین �3ون افراز هرمون التستوستیرون 

  أضعاف مما هو عل3ه في مرحلة ما قبل البلوغ . 

 (costill et wilmore , 2006, 430)  

  لعینات الحث ك العظم�ة ) �مثل داللة فروق 03جدول رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

 4.33   3.32  دال  

 داخل مج  64.84   30  2.16

 بین مج 18.74   2  9.37  

  

 LSDق�مة  الفرق 

 فرق المتوسطات 

 المتوسطات

 =3َس 

10.67 

 =2َس 

12.58 

 =1َس 

12.45 

غیر   

 دال

 =2.َس 1َس 

0.83  1.77  0.13 / 

 = 1َس 

12.45 

 دال  

 =3.َس 1َس 

 12.58 =2َس  / / 1.9  0.97

 دال 

 =3.َس 2َس 

 10.67 =3َس  / / / 0.92

 

یتوضح من خالل نتائج الجدول أنه توجد فروق دالة بین عینات ال�حث وهذا ما 

 دلت عل3ه ق3مة "ف" المحسو�ة أنها أكبر من ق3مة "ف" الجدول3ة.

تبین لنا أن عینة �رة الطائرة و�رة  LSDو�استخدام اخت�ار فروق المتوسطات 

السلة متكافئتان في الكتلة العظم3ة المطلقة على ع�س عینة الجودو والتي تنخفض لدیها 

  الكتلة العظم3ة مقارنة �عینة �رة الطائرة و�رة السلة.
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و�رجع ال�احث هذه النتائج إلى متطل�ات وخصوص3ة �ل نشاK عن األخر حیث 

"أن لنوع النشاK دور في تحفیز �ثافة العظام واألنشطة التي  )95،  1997(هزاع ، 3شیر

یتم فیها حمل الجسم �الجرP والقفز تساهم في ز�ادة �ثافة العظام"، �ما تلعب العوامل 

 الغدهالفسیولوج3ة دور �بیر في ز�ادة �ثافة العظام حیث أن هرمون النمو الذP تفرزه 

 Tavio)   الجسدP خالل مراحل النمو.النخام3ة له أثر �بیر في النضج العظمي و 

and Jook, 2002 , 2)  

  لعینات الحث م�ون السمنة ) �مثل داللة فروق 04جدول رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

 8.97 3.32  دال

 داخل مج  36.94   30  1.23

 مجبین  22.10   2 11.05  

  

 LSDق�مة  الفرق 

 فرق المتوسطات 

 2,21 =1َس  3,71 =2َس  1,85 =3َس  المتوسطات

 دال 

 =2.َس 1َس 

 2,21 = 1َس  / 1.51  0.35  0.62

 غیر دال  

 =3.َس 1َس 

 3,71 =2َس  / / 1.86  0.73

 دال 

 =3.َس 2َس 

 1,85 =3َس  / / / 0.69
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  لعینات الحث ن العضلةم�و ) �مثل داللة فروق 05جدول رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

 8.92  3.32 دال 

 داخل مج  41.72   30  1.39  

 بین مج 24.82   2  12.41
  

 LSDق�مة  الفرق 

 فرق المتوسطات 

 2,42 =1َس  3,25 =2َس  4,78 =3َس  المتوسطات

 2,42 = 1َس  / 0.83 2.37  0.74 =2.َس 1َس  دال 

 3,25 =2َس  / / 1.54 0.78 =3.َس 1َس  دال  

 4,78 =3َس  / / / 0.66 =3.َس 2َس  دال  
  

  لعینات الحث م�ون النحافة ) �مثل داللة فروق 06جدو ل رقم(

   مجموع المرNعات درجة الحر�ة معدل المرNعات ف المحسوة ف الجدول�ة  الفرق 

 1.91  3.32 غیر دال  

 داخل مج  58.43 30  1.94  

 بین مج 7.47   2  3.73  
    

  لعینات الحثالتقدیر الكمي لنم� الجسم  ) �مثل 07جدول رقم(

 

 )  y  ،xتحدید اإلحداث�ات ( 

 

م�ون 

 السمنة 

 

م�ون 

 العضلة 

 

 م�ون النحافة 

           

  الم�ون   

التخصص           

=1.71x 2.21 2.42 3.92  

 نحیف متوازن  y  =- 1 .29 �رة الطائرة

    - 0 .6   = X 3.71 3.25 3.11  
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y  = 0.32-  aرة السلة النم� المر�ز� 

 =0.86x 1.85 4.78 2.71  

 عضلي نحیف 5y=  الجودو

 

ي ) أن لكل نشاK ر�اضي من األنشطة الثالث  نم� جسم07یتوضح من الجدول رقم (  

 –3.92خاص �ه حیث تمیز العبوا �رة الطائرة �النم� النحیف المتوازن وEتقدیر �مي (

) بینما یتمیز العبوا �رة السلة �النم� المر�زP و�التقدیر الكمي (بتقدیر 2.21 – 4.42

) أما العبوا الجودو فتمیزوا �النم� العضلي النحیف 3.71 – 3.25 - �3.11مي) (

  ).1.85 - 4.78 -2.71وEتقدیر �مي إجمالي (

مؤ�دة لتمیز �ل نشاK عن اآلخر حیث  06، 05، 04وجاءت نتائج الجدول رقم 

) أنه توجد فروق دالة إحصائ3ا في م�ون 04تبین من نتائج اخت�ار "ف" للجدول رقم (

توضح أن الفرق لصالح عینة �رة السلة مع وجود  LSD السمنة ومن خالل إجراء اخت�ار

  ن عینة الجودو و�رة الطائرة.تكافؤ في هذا الم�ون بی

) أنه توجد فروق دالة إحصائ3ا في م�ون العضلة �05ما یوضح الجدول رقم (

لداللة فروق  LSDوهذا ما دلت عل3ه نتائج اخت�ار "ف" ومن خالل نتائج اخت�ار 

المتوسطات تبین أن الفرق �ان لصالح عینة الجودو ثم �رة السلة ثم في المرت�ة األخیرة 

  الطائرة. عینة �رة

) فهو یوضح من خالل نتائج اخت�ار "ف" أنه ال توجد فروق 06أما الجدول رقم (

  معنو3ة في م�ون النحافة حیث أن ق3مة "ف" المحسو�ة أقل من ق3مة "ف" الجدول3ة.

السمین)  -العضلي  - اختالف نتائج نوع النم� الجسمي (النحیف 3فسر ال�احث 

كرة الطائرة ) أن لكل نشاK ر�اضي النم� الة ، �رة السل الجودو،(   لعینات ال�حث

) أنه یلزم أن 1999عبد الدا3م وحسانین(المناسب له و الذP 3میزه عن غیره وهذا ما أكده 

�3ون الر�اضي متمتعا بنم� جسمي مناسب لنوع الر�اضة التي 3مارسها ،حیث قال 

فید ونافع في وصف أرنوت وجان3س  في �تابهما "االنتقاء الر�اضي" "أن نم� الجسم م
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التنوع العظ3م لمتطل�ات البناء الجسمي في �افة أنواع الر�اضة وEناءا عل3ه یتم توج3ه 

 )194،  1999األطفال و ال�الغین للر�اضات المناس�ة لهم ". (عبد الدا3م و حاسنین ،  

 - و3فسر ال�احثین اختالف نتائج دالالت الفروق لم�ونات النم� الجسمي (النحیف 

العضل3ة  - السمین) لعینات ال�حث عن دالالت الفروق لكتل الجسم (الدهن3ة  - ي العضل

العظم3ة) إلى أن درجات النم� الجسمي تتأثر �الوراثة أكثر من تأثیرها �عامل التدر�ب  - 

والتغذ3ة أما �تل الجسم فهي تتأثر ببرامج التدر�ب الم�ثفة والتغذ3ة والمرض وغیر ذلك 

  ا 3فسر �أن الر�اضي محاصر �ما ورثه.من العوامل ... وهذا م

حیث أثبت �ارتر وهیث "أن حدوث الز�ادة في م�ون العضلة وانخفاض في م�ون 

السمنة لدL �عض الر�اضیین نتیجة لبرامج تدر�ب م�ثفة دون حدوث تغیر في نوع النم� 

  (عضلي سمین)".

كائن الحي �ما 3شیر شیلدون "أن نم� الجسم 3مثل المسار والممر الذP 3سلكه ال

في ظل ظروف التغذ3ة العاد3ة وانعدام حاالت االضطراب المرضي الشدید".(حسانین ، 

1995  ،100 -101(  

 .وفي دراستنا هذه متغیر المرض وسوء التغذ3ة متح�م فیهما ألن العینة من النخ�ة

  

  
  

  

  الكرة الطائرة   ����

       الجودو    ����

     �رة السلة  ����
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  :االستنتاجات- 8
روق معنو3ة بین عینات ال�حث في نؤشر الطول لصالح عینة �رة الطائرة ثم وجود ف �

 �رة السلة وفي األخیر عینة الجود.

وجود فروق معنو3ة في الكتلة الدهن3ة لصالح عینة �رة السلة ثم عینة �رة الطائرة ثم  �

 عینة الجودو.

 عدم وجود فروق معنو3ة في الكتلة العضل3ة بین عینات ال�حث. �

ق معنو3ة في الكتلة العظم3ة لصالح عینة �رة السلة و�رة الطائرة ثم عینة وجود فرو  �

 الجودو.

وجود فروق معنو3ة في م�ون السمنة لصالح عینة �رة السلة وتكافؤ بین عینة �رة  �

 الطائرة وعینة الجودو.

وجود فروق دالة إحصائ3ا في م�ون العضلة لصالح عینة الجودو ثم �رة السلة ثم  �

 �رة الطائرة.

 عدم وجود فروق معنو3ة في م�ون النحافة بین عینات ال�حث. �

تمیز العبوا النخ�ة لكرة الطائرة �النم� النحیف المتوازن بینما تمیز العبوا النخ�ة   �

لكرة السلة �النم� المر�زP أما مصارعي الجودو النخ�ة، فتتمیز �النم� العضلي النحیف 

 مع ارتفاع ملحو� في درجة م�ون العضلة.

د �عض االختالفات بین نتائج جداول الكتل الجسم3ة (الدهن3ة، العضل3ة، وجو  �

 العظم3ة) ونتائج م�ون النم� الجسمي (النحیف، العضلي، السمین).

  :حاتاقتر ا-9
ضرورة إجراء دورات تكو�ن3ة للمدرEین ومدرسي التر3Eة البدن3ة في طرق الق3اس  �

 والتقو3م.

 ترEو3ة نحو النشاK الر�اضي المناسب.االهتمام بتوج3ه تالمیذ المؤسسات ال �

عدم فصل الجانب المورفولوجي عن الجانب المهارP والبدني في اخت�ارات القبول  �

 داخل النوادP الر�اض3ة.
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االعتماد على �عض المؤشرات المورفولوج3ة �الوزن والكتل الجسم3ة ومح3طات  �

 العضالت وسمك ثنا3ا الجلد �مؤشرات لتقو3م الحصة التدر�ب3ة.

االعتماد على العوامل الوراث3ة �نم� الجسم والطول المتوقع وغیرها من العوامل في  �

 عمل3ة االنتقاء الر�اضي.

�     Jاالعتماد على نتائج ال�حوث والدراسات المنشورة في مجال االنتقاء �منطل

 وأساس علمي في انتقاء وتوج3ه الر�اضیین نحو النشاK الر�اضي المناسب.
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