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Résumé :  

L’évolution des performances 
sportives est telle qu’il est devenu 
maintenant presque impossible de 
pousser les records au delà des 
limites biologique actuelles. Plusieurs 
spécialistes dans le domaine des 
sciences du sport se sont penchés sur 
l’étude des liens existant entre les 
capacités d’adaptation de l’organisme 
aux charges d’entraînement intensif et 
la morphologie de l’athlète. Ceci n’est 
pas aussi évident, car il existe une 
multitude des caractères 
morphologiques chez les haltérophiles 
de niveau mondial. Ces caractères ne 
relèvent pas forcément les indices les 
plus adéquats en fonction du geste ou 
de la technique. 

L’objectif de la présente étude est de 
déterminer le profil somatotypique des 
haltérophiles africains de différentes 
catégories du poids, à travers 
l’évaluation des paramètres 
morphologiques. La  morphologie des 
haltérophiles africains se définit selon 
trois catégorie du poids ( légère, 
moyenne, lourde ). La somatotypie 
des haltérophiles algériens présente 
des valeurs plus proche aux 
haltérophiles africains. Les 
haltérophiles algériens présententles 
mêmes caractéristiques 
morphologiques que les haltérophiles 
africains. 

Mots-clés :somatotypie, 
haltérophiles, algeriens, africains 

 

  :ملخص

ان تطور النتائج الرياضية والذي أصبح اليوم جد 
صعب من أجل د فع األرقام القياسية إلى ما بعد 
الحدود البيولوجية الحالية، عدة مختصين في 
ميدان علوم الرياضة توجه نحو دراسة العالقة 

يف الجسم مع حموالت الموجودة بين قدرات تك
التدريب ذات الشدة العالية مع مرفولوجية 
الرياضي، رغما أن هذا يعتبر غير كافي، بحيث 
يوجد العديد من المعايير المرفولوجية عند رباعي 
رفع األثقال من المستوى العالمي، هذه المعايير 
التوضح  بقدر كبير المؤشرات الحقيقية حسب 

 الحركة والتقنية الرياضية
الهدف من هذه الدراسة هو تعريف الوجهة 
السوماتية لرباعي رفع األثقال األفارقة لمختلف 
الفئات الوزنية، من خالل قياس وتقييم مختلف 
المعايير المرفولوجية، مرفولوجية رباعي رفع 

) األثقال األفارقة تعرف حسب ثالث فئات وزنية 
توضيح نتائج الدراسة (. خفيفة، متوسطة، ثقيلة

وماتية التي اطهرت أرقام متقاربة بين الرباعين الس
الجزائريين و األفارقة، توضيح النتائج المتقاربة 
والمتباعدة بين المستويين ، ربط الجانب 

 .المرفولوجي للرباع مع النتائج الرياضية المحققة
النمط الجسمي، رباعي رفع : الكلمات الدالة

 األفارقةاألثقال، الرباعين الجزائريين، الرباعين 
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 :مقدمة
في مجال التدريب الرياضي بصفة عامة يعتمد المختصون في نظرية ومنهجية 
التدريب  وكذلك األطباء المختصين في ميدان الرياضة بشكل كبير على الجانب 

، خاصة إذا تعلق األمر باختيار الالعبين حسب أماكن الالعب، أو يالمورفولوج
إلى أخرى أكبر منها، كما يزيد اهتمام ذوي  ترتيب رياضي من فئة عمرية صغيرة

االختصاص بهذا العلم عندما نسجل اختالفات جسمية بين مختلف أنواع الممارسة 
الرياضية، أو قد نسجل كذلك فروق متباينة في األشكال الجسمية لنفس االختصاص 

عن الرياضي، إضافة إلى ذلك ينشغل الباحثون في ميدان مرفولوجية الرياضة بالبحث 
أهم الفروق المرفولوجية الموجودة بين األفراد ومدى تأثير هذه الفروق في تطوير 

 .     النتائج الرياضية أو تحطيم األرقام القياسية
إن التحسين في مستوى رباعي رفع األثقال قد يكون ممكن بفضل تحكم أفضل  

ة يتطلب أساسا في وسائل التدريب واالسترجاع، كما أن التحسين في النتائج الرياضي
هذه  ،(Nikituk et al 1977) الزيادة في حمولة التدريب المفروضة على الممارسين

، الفيزيولوجيا: الزيادة تعكس على جسم الرباع تغيرات على مستوى مختلف الجوانب
 .البيوكيميائية، المرفولوجيا

 على ضرورة قياس ومالحظة أحسن الرياضيين منCarter (1970 :)يؤكد كارتر 
 .أجل تحديد المعايير البدنية األساسية في تحقيق أفضل النتائج الرياضية

حاليا األبحاث العلمية في المجال الرياضي تأكد على أهمية معطيات  
الوظيفية و البدنية في متابعة السيرورة الرياضية عند ذوي المستوى  -المرفولوجية

 .العالي

التجريبية المتحصل عليها  يؤكد بأن المعطياتف GRIMM (9187)أما جريم 
األنتروبومترية ألحسن الرياضيين أثبتت أهمية الحصول  خالل قياس بعض المؤشرات

 .على نمط مرفولوجي محدد من أجل النجاح في االختصاص المطلوب
مرفولوجية الرياضة بتطوير البدني بتهتم MIMOUNI.N (9111 )في حين أن 

والتي لها عالقة بتحسين القدرات العملية، بحيث لكل فرد بمعنى مجمل المعايير البدنية 
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طول القامة، وزن الجسم، المساحة الجسمية، مختلف الكتل : تتمثل هذه المعايير في 
 .ولوجيا، مؤشرات القوة، المرونة، المعايير المرف(العضلية، العظمية، الدهنية)الجسمية 

ئج الرياضية خاصة في في تحقيق النتا اكبير  اطول القامة ووزن الجسم دور ويلعب 
كرة السلة، كرة )بعض االختصاصات أين يكون طول القامة مؤشر محفز للنجاح 

وفي ( الشطرنج، الرمي)، وفي أحيانا أخرى نجده ذو تأثير ضعيف ( الطائرة
 (.رفع األثقال ، الجمباز) اختصاصات أخرى قد يشكل عائق أمام الممارسين 

تائجها على الفئات الوزنية مثل المالكمة، في الرياضات التي تعتمد في تسجيل ن
نجد أنفسنا أمام حاالت مختلفة لرياضيين من نفس ... المصارعة، الجيدو، رفع األثقال،

االختصاص يمتلكون نفس وزن الجسم لكن قاماتهم الجسمية مختلفة، وآخرين من نفس 
و بأخر مدى القامة لكن تشكيالتهم الجسمية تختلف هذه االختالفات قد تحدد بشكل أ

 .   تأثير التفاوت الموجود في التشكيالت الجسمية على تسجيل النتائج الرياضية
انه :يرونBROCA (9171 ) و MARIA MOUTESSORIبعض الباحثين مثل 

 . من المفترض أن يكون وزن الشخص هو عدد السنتيمترات الموجودة فوق المتر
متر وسبعون سنتيمتر،  معنى ذلك أن الشخص الذي طول قامته تقدر ب واحد

 .وزنه يكون سبعون كيلوغراما
GUERRIS (9171 )،LEBRIKH (9179) ،KRELEVA (9171): يرون بأن

المعطيات األنتروبومترية لها أهمية بالغة ، بحيث أن في بعض االختصاصات 
 .الرياضية تحقيق النتائج يتعلق بخصائص التشكيالت الجسمية

SCHURCH (9181 :) التدريب الرياضي يسمح بالحصول على  مادام انه ىير
 .أعلى مستويات النتائج، فالخصائص المرفولوجية تشكل عنصر مهم للوصول إليها

حاليا االنشغاالت المتعلقة بممارسة رياضة المستوى العالي تغطي مجاال كبيرا في 
الفردية وكذلك من اجل  القدراتميدان البحث العلمي وهذا من اجل تطوير مختلف 

 VANDERVEAL.F (9181                            ). ول إلى تحقيق أحسن النتائج الرياضيةالوص

لم تبقى الرياضة محصورة في الجانب التقني والتكتيكي بل تعدت ذلك إلى أرقى 
الوسائل الطبية، وسائل الراحة واالسترجاع، برامج غذائية، برامج للتقييم على مختلف 

 .ية، الفيزيولوجية، المرفولوجيةماعالجوانب النفسية، االجت
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لتحسين النتائج الرياضية في اختصاص رفع األثقال يجب أوال معرفة    
، ومن جهة (خفيفة، متوسطة، ثقيلة)الخصائص المرفولوجية األساسية لكل فئة وزنية 

أخرى معرفة الخصائص المرفولوجية لمختلف مستويات الممارسة، كذلك تحديد العالقة 
مابين النتائج المحققة ومختلف المعايير المرفولوجية، تقييم المعطيات  الموجودة

الكتل الجسمية التي تتناسب مع الفئات الوزنية، :المرفولوجية من أجل معرفة مثال
 .وكذلك القامات التي تتناسب مع األوزان الجسمية

 كما أن نقص المعطيات المرجعية حول النمط المرفولوجي لرباعي رفع األثقال
بصفة عامة وللفئات الوزنية بصفة خاصة دفعنا إلى هذه الدراسة من اجل معرفة 

الوزنية  اتالفئ مختلفالفروق الجسمية الموجودة بين رباعي رفع األثقال من جهة وبين 
، كذلك لمعرفة هل النمط الجسمي لرباعي رفع األثقال األفارقة يتجاوب من جهة أخرى

 :ومنه نطرح التساؤالت التالية.العالي مع ممارسة رفع األثقال للمستوى
 األفارقة ؟ يوجد نمط مرفولوجي خاص بالرباعي رفع االثقالهل 

 هل هناك عالقة بين المعايير المرفولوجية والنتائج الرياضية ؟
ولإلجابة على هذه التساؤالت قمنا بدراسة للنمط الجسمي للرباعي رفع األثقال 

 .األفارقة
، حسب هيث وكارتر رف التشكيل الجسمي الكاملالنمط الجسمي للفرد يع

 السمين، العضلي، النحيف:النمط الجسمي يتميز بثالثة مركبات أساسية( 9171)
يتميز بشكل دائري للجسم، أصحاب هذا النمط يظهرون بروز : النمط السمين-

كبير على مستوى البطن مقارنة مع مستوى الصدر، شكل مربع للكتفين، معظم الجسم 
صائص التالية تعرف النمط دون أي بروز عضلي، الخ نأشكال دائرية ميمثل 
 :السمين

يميلون إلى أجسام دائرية زيادة على اكتساب سريع للدهون، عرض اكبر للكتفين 
مقارنة مع الحوض، تقسيم موحد للوزن على مستوى كل الجسم مقارنة مع النمطين 

 ن،اآلخرين، قدراتهم البدنية تتوسط النمطين اآلخري
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يميلون أكثر إلى تحقيق نتائج رياضية في مهارات القوة والمداومة، تناولهم الكبير 
لألطعمة وقدراتهم الهضمية الثقيلة تسمح لهم بالزيادة في الوزن، نبضات قلبهم خالل 

الدموي عادي عند أصحاب هذا النمط والذين هم في حالة  طالراحة بطيئة، الضغ
هم بتطوير القوة، المداومة والحركية، فزيادة وزنهم في أصحاب النمط السمين علي نشاط،

كل مرة قد يشكل عائق في بعض الوضعيات، ولهذا عليهم كذلك بإتباع حمية غذائية 
، مع عمل يتمحور حول المداومة من اجل استقرار في مصحية تتكيف مع احتياجاته

 . وزن الجسم

عظام الساق، الجذع، يتميز بشكل مربع وعضالت جد بارزة، : النمط العضلي-
تحدد و األصابع عريضة، و اليد، و الرسغ، و العضد سميكة نوعا ما، عظام الساعد، 

 :الميزات التالية النمط العضلي
الدوري الجهاز و  العضالتجسم عضلي وقوي، الكتفين أعرض من الحوض، 

ضغط الدموي ونبضات قلبهم بطيئة خالل فترة الراحة ال الدموي يسمح بتحقيق نتائج،
نبضات القلب والضغط وتكون  عند ذوي النمط العضلي الذين يمارسون نشاط رياضي،

 ممارسين ألي نشاط رياضي مرتفعان،العند أصحاب النمط العضلي غير  الدموي
 .اإلحساس بالبرودة ضعيفويكون عملية الهضم عادية، و 

طى الدهون في المناطق الوس تتراكم في حالة عدم النشاط أو التغذية الزائدة
 .للنمط العضلي من أجل تحسين نتائجه اإن التدريب متوسط الحجم يعتبر كافي. للجسم
التي قد تحدث  ،صحاب هذا النمط إلصاباتألقد يتعرض الجهاز العضلي و 

نتيجة عدم انسجام ما بين التطور العضلي وقدراته في التمدد، لهذا ننصح أصحاب 
 .بية لتمرينات التمدد العضليهذا النمط بتخصيص وقت كافي في الحصص التدري

سفل، األالكتفين إلى ويميل عضالت ضعيفة، و عظام صغيرة،  :النمط النحيف-
الميزات التالية النمط وتحدد بطن مسطح، و جذع صغير، و طول نسبي لألطراف، و 

 : النحيف
الطويل والنحيف، الحوض اعرض من الكتفين، مرونة كبيرة على مستوى 

نبضات القلب مرتفعة و ، ضغط دموي ضعيفو ، يفتطور عضلي ضعو  المفاصل،
اليدين و  ،دورة دموية ضعيفة على العموم مقارنة مع النمطين السابقينو ، عند الراحة
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يكتسب الوزن  ،نشاط قوي للجهاز العصبي ،والرجلين باردين في معظم األوقات
 .بصعوبة كبيرة

تائج رياضية في مقارنتا مع النمطين اآلخرين يميل النمط النحيف إلى تسجيل ن
اختبارات القوة وخاصة في المداومة، ينصح أصحاب هذا النمط بتدريب خاص يسمح 
لهم بتطوير قدراتهم، كذلك أن برامج تدريباتهم ترتكز على معالجة نقاط الضعف 

OLIVIER.B (9111) 
، هذه يحدث تغيرات األثقالالتدريب بصفة منتظمة ومتواصلة لرياضة رفع 

أو تظهر  من خالل مجموعة التكيفات الجسمية المتتابعة، كذلك أن التغيرات تستجيب 
حالة التكيف البيولوجي تحت الوظيفي يعكس بشكل كبير –هذا التغير المرفولوجي 

تأثير مختلف حموالت التدريب، كذلك من الواضح عند المدرب أن الرياضي الموهوب 
ئص المرفولوجية تستطيع يستطيع الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج، كذلك أن الخصا

يمتلك ذراعين قصيرتين يستطيع  األثقالرباع رفع )مساعدته لتطوير مستوى الرياضي 
حمل أثقال أكثر من رباع أخر له ذراعين طويلتين اذا كان لديهم نفس المستوى البدني، 

 Lambert.G,1979). 
لهم متطلبات جد صارمة فيما يخص جال الرياضي معدة مختصين في ال

ولوجية الرياضيين، هذه األخيرة يكون تقييمها حسب القياسات الجسمية العامة، مرف
 . كذلك حسب التركيبة البدنية

 :المتبعة المنهجية 
فريقي، من جنس ذكور صنف أكابر،  11أجريا هذا البحث على  رباع عربي وا 

ي مستوى نخبوي بحيث يشاركون في منافسات وطنية، دولية، قارية وعالمية، أعضاء ف
سنة، يتدربون بشكل دائم من حوالي  11إلى  01فرقهم الوطنية، تتراوح أعمارهم مابين 

إلى  10ساعة، ومتوسط  98سنوات فما فوق، مع حجم ساعي أسبوعي يقدر ب  11
 :حصص في األسبوع، مقسمون إلى ثالث فئات وزنية 11

 .رياضي 97كلغ وعددهم 10كلغ إلى 01الفئة الوزنية الخفيفة تضم الرباعين من
 .رياضي 97كلغ وعددهم 80كلغ إلى 77الفئة الوزنية المتوسطة تضم الرباعين من



دراسة النمط الجسمي لرباعي رفع األثقال األفارقة: نبيلة ميموني. د.حميد دشري، أ.ـــــ أــــ  

43 

 91كلغ وعددهم  910+كلغ إلى  11الفئة الوزنية الثقيلة تضم الرباعين من  
 .رياضيين

 .ممثلة في عدة دول افريقية مشاركة فئاتهذه ال
 :لعينةل عرض المعايير العامة

 خصائص العينةيبين مميزات و :  19جدول رقم 

 
 
 

 :سائل المستعملةالو دوات و األ

 الفئة الخفيفة الفئة

 المتوسطة

 الفئة

 الثقيلة

 

 
العمر 

 (بالسنة)

 20,17 22,17 53.42 المتوسط الحسابي

 2,77 3,11 3.15 الفرق المعياري

 24 30 31 الحد األقصى

 18 18 18 الحد األدنى

 

 
وزن 

 الجسم
 (بالكيلوغرام)

 99,04 77,04 56,70 المتوسط الحسابي

 11,48 6,87 2.78 لمعياريالفرق ا

 116,9 85 1910 الحد األقصى

 86,00 86 01 الحد األدنى

 

 
 طول القامة

بالسنتي)
 (متر

 177,20 169,00 167,90 المتوسط الحسابي

 6,14 4,74 3,34 الفرق المعياري

 188,5 178.44 166,70 الحد األقصى

 170.00 162,94 154 الحد األدنى
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الوســائل الرئيســية المســتعملة النجــاز هــذا البحــث تتمثــل فــي الحقيبــة األنتروبومتريــة 
 : والتي تتكون من  G.P.M. Siber Hegnerمن نوع 
يستعمل هذا الجهاز لقياس (:  Harpenden Caliper)جهاز الهاريبندن كاليبر  -

( ملم مربع/غ91)جهاز سمك ثنايا الجلد، بحيث اليتجاوز الضغط على طرفي ال
 .للمساحة تحت لجلدية

يستعمل هذا الجهاز لقياس محيطات الجسم، (: Metre Ruban)شريط متري  -
 . من خالل لفه على مناطق القياس وتعطى النتيجة بالسنتيمتر

(:  Anthropométre de type martin)جهاز األنتروبومتر ذو القوائم المركبة  -
 .سات الطولية، وللنقاط األنتروبومترية العليايستعمل هذا الجهاز للقيا

تستعمل لقياس اإلتساعات (:  Compas d'épaisseur)المدور الكبير والصغير  -
الجسمية على مستوى النقاط األنتروبومترية، المدور الكبير يستعمل مثل لقياس اتساع 

 . الكعب الصدر، ومن بين القياسات التي يستعمل فيها المدور الصغير نجد اتساع
يستعمل لقياس الوزن الكلي (: Balance Médical de type secca)ميزان طبي  -

 .للجسم، النتيجة تقرأ بالكيلوغرام 
يستعمل لتحديد النقاط األنتروبومترية على (: Crayon spécial)قلم خاص  -

 . الجسم قبل الشروع في عملية القياسات
خالل البحث لتسجيل من الجهة  استعملت: استمارات أنتروبومترية فردية -

الخلفية كل المعطيات الخاصة بالرياضيين االسم، اللقب، السن، الخبرة الرياضية، اسم 
 .النادي والبلد

الطولية، : أجزاء على حسب القياسات 11من الجهة األمامية تقسم إلى
 .المحيطات، اإلتساعات، الثنايا الجلدية

 .لبحثهذه األدوات استعملناها خالل كامل ا
 :متبعةطريقة ال
الطريقة المستعملة في هذا البحث هي الطريقة األنتروبومترية والتي من خاللها  

قمنا بحساب مختلف المعايير والمؤشرات المرفولوجية حتى نسهل عملية المقارنة 
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وتحديد التغيرات الجسمية بين مختلف الفئات الوزنية ومستويات الممارسة، من بين 
القياسات الطولية كطول القامة، )شرات المرفولوجية التي قمنا بدراستها المعايير والمؤ 

الجسمية  اإلتساعات، قياس ...(العلوية األطرافالسفلية، طول  األطرافطول 
، كذلك قياس مختلف المحيطات ...(، اتساع الحوض،األخروميكاالتساع )

روبومترية نعتمد على نقاط في هذه القياسات االنت .ووزن الجسم الثنايا الجلديةالجسمية،
عظمية محددة، تعد كمعالم واضحة ثبتتها أعمال و أبحاث العلماء المختصين من 

 ROSS ET AL (9180.)أبرزهم 
من أجل تحديد النمط الجسمي لرباعي رفع االثقال االفارقة استعملنا طريقة هيث 

 ( 9111)وكارتر 
 :لتاليبحيث ينقسم الى ثالث مركبات يتم حسابها بالشكل ا

هنا يجب جمع قيم الثنايا الجلدية لمنطقة العضلة ذات ثالث : االندومورف -9
رؤوس العضدية، المنطقة تحت الظهرية، المنطقة الفوق الوركية، بعدها نتحصل على 

 .نتيجة هذه االخيرة نضعها على سلم النقاط 
يقة من أقل تقييم درجة الميزومورف هيث وكارتر اقترحا طر : الميزومورف -0

 :حسابية تعتمد على العناصرالتالية
 (سم)طول القامة  -9
 االتساع السفلي لعظم العضد-0
 .االتساع السفلي لعظم الفخذ-1
 .ثنايا منطقة ثالثة رؤوس العضدية –محيط الذراع -1
 .ثنايا منطقة الساق –محيط الساق  -0
 (كغ)وزن الجسم  -1
ق تقسيم طول القامة على يكون حساب هذا المكون عن طري: االكتومورف -1

 الجذر التكعيبي لوزن الجسم
 :في االخير ومن أجل وضع الفرد على البطاقة السوماتية نقوم بالطريقة التالية

X = اوندومورف –اكتومورف 
Y =0 (ميزومرف )– (اندومورف+اكتومورف.) 
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  isakson(1958)حسب طريقة  : حساب المساحة الجسمية
 (911-(سم)الطول (+)كغ)وزن ال                      

 +9= المؤشر
                                              911  

هو نتيجة قسمة ( E.SCHREIDER 9101)حسب : la robustesseحساب مؤشر 
 الوزن على المساحة الجسمية
 (كغ)الوزن                       

   = مؤشر روبيستاس
 (²م)الجسمية  المساحة                    

  

الطريقة العملية تعتبر عكس طريقة حساب مؤشر  :مؤشر تضييع الطاقة- 
 روبيستاس

 : بحيث يكون كالتالي
 المساحة الجسمية                   

 =مؤشر 
 وزن الجسم 
 

 المؤشر يدل على نتيجة قسمة الوزن على مربع الطولKaup (9109 :) مؤشر  
 الوزن                  

 = لمؤشر ا
مربع الطول                   

 ( EXECEL 2003)كل النتائج المعروضة تمت معالجتها ببرنامج 
 :النتائج

 : تحليل نتائج طول القامة -9-9
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160,90

3,34

169,00

4,74

177,20

6,14

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي الفرق المعياري
 

 عند مختلف الفئات الوزنية( سم)يبين طول القامة : 19شكل رقم 
ين متوسـطات طـول القامـة بالنسـبة أظهرت  نتائج البحث أن هناك فروق واضحة بـ

، وهــذا  0..0.لمختلــف الفئــات الوزنيــة، بحيــث أنهــا معتبــرة تصــل إلــى مســتوى داللــة 
ماتوضــحه كــذلك العالقــة بــين وزن الجســم وطــول القامــة فــي تحديــد الفئــات الوزنيــة، كمــا 
أوضـــــحت عـــــدة دراســـــات أهميـــــة العالقـــــة بـــــين وزن الجســـــم وطـــــول القامـــــة فـــــي تحديـــــد 

رياضي الممارس، أو في تحديد أماكن الالعب فـي الرياضـات الجماعيـة، االختصاص ال
كمــا تتضــح لنــا أهميــة هــذه العالقــة فــي رياضــة رفــع األثقــال، بحيــث إذا مــا رجعنــا إلــى 
نظريــة بروكــا والتــي تــرى أن وزن الفــرد هــو عــدد الســنتيمترات الموجــودة فــوق المتــر مــن 

مكننـــا تطبيـــق هـــذه العالقـــة بحيـــث طـــول القامـــة، نـــرى أن فـــي رياضـــة رفـــع األثقـــال الي
أوضحت نتائج الدراسـة أن وزن الجسـم يزيـد عـن عـدد السـنتيمترات الموجـودة فـوق المتـر 
بــــدرجات مختلفــــة حســــب اخــــتالف الفئــــات الوزنيــــة، نتــــائج الفئــــة الوزنيــــة الخفيفــــة كانــــت 

، الفئــة (4.74 ± ســم  169.00)، أمــا الفئــة المتوســطة (3.34 ± ســم  160.90)
، كمــا الحظنــا أن القــيم داخــل الفئــات الوزنيــة كانــت (6.14 ± ســم  177.20)الثقيلــة 
 .  متجانسة
 : تحليل نتائج وزن الجسم -9-0
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56,00

2,78

77,04

6,87

99,04

11,48

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي الفرق المعياري

 
 عند مختلف الفئات الوزنية( كغ)يبين وزن الجسم : 10شكل رقم 

 من خالل تحليـل نتـائج البحـث وجـدنا أن هنـاك اخـتالف كبيـر فـي متوسـط قـيم وزن
الجســـم بالنســـبة ألفـــراد مختلـــف الفئـــات الوزنيـــة، مـــع العلـــم أن للـــوزن أهميـــة بالغـــة فـــي 
ممارســة رياضــة رفــع األثقــال نظــرا لكونــه يــدخل فــي تحديــد الفــروق المســجلة فــي النتــائج 

نتائج هذا البحـث أعلنـت ..... ، صفحة  05،  04الرياضية هذا مانجده في الجدول رقم 
، أمــا أفــراد ( 2.78 ± كيلــوغرام56.00)الفئــة الوزنيــة الخفيفــة   القــيم التاليــة بالنســبة لــوزن

، أمـا الفئـة الوزنيـة الثقيلـة ( 6.87 ±كيلـوغرام 77.04 )الفئة الوزنية المتوسـطة فقـدرت ب  
أظهـــرت أن هنـــاك فـــروق ذات  ،النتـــائج(11.48 ±كيلـــوغرام 99.04)فكانـــت القـــيم كالتـــالي 

هـذا إن دل علـى شـيء . 11119داللة إحصائية بين مختلف الفئات الوزنية عند مسـتوى 
إنمــــا يــــدل علــــى أهميــــة الــــوزن فــــي تحديــــد الفئــــات الوزنيــــة وكــــذلك فــــي تحقيــــق النتــــائج 

 .  الرياضية، نتائج معامل التجانس أظهر أن القيم متجانسة عند كل فئة وزنية

 :ر سكالتحليل مؤش -9-1
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82,48

21,15

89,53

4,22

85,97

4,20

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
         

 يبين نتائج مؤشر سكال: 11شكل رقم                           
هو معيار موجه لتقييم طول األطراف السفلية، كلما كـان هـذا المعيـار مرتفـع كانـت 
األطراف السفلية طويلة، في رياضـة رفـع األثقـال األطـراف السـفلى تأخـذ نسـبة كبيـرة مـن 

برنــامج اليــومي للربــاع فنجــد القيمــة الكبيــرة للحمولــة ترتكــز فــي هــذه المنطقــة، فالربــاع ال
يستعمل األطراف السفلية لـيس للجلـوس فقـط تحـت العمـود بـل كـذلك فـي عملـة السـحب، 

، (4.22± 89.53)أكبر قيمة  سجلناها عند الفئـة الوزنيـة المتوسـطة ..... االرتكاز، الدفع
(   21.15±  82.48)يفــة والثقيلــة فكانــت نتــائجهم علــى التــوالي فـي حــين ربــاعي الفئــة الخف

ـــيم كانـــت متجانســـة عنـــد مختلـــف الفئـــات، لـــم نســـجل فـــروق ذات (4.20± 85.97)و ، الق
 .1110داللة إحصائية سوى بين الفئة المتوسطة والثقيلة والذي كان عند مستوى داللة 

 
 :kaupتحليل مؤشر -9-1
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2,60

0,12

2,83

0,31

3,20

0,39

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 
 kaupيبين نتائج مؤشر : 11ل رقم شك

هذا المعيار ينبؤنا عن الكتلة الكليـة للجسـم، بحيـث يتـراوح التقـدير مـن كتلـة جسـمية 
± 3.20)نحيفــة، متوســطة متزنــة، ســمينة، أكبــر قيمــة رجعــت الــى الفئــة الوزنيــة الثقيلــة  

يمـة ، أصـغر ق(0.31±  2.83)، قيمة وسـطى عنـد ربـاعي الفئـة الوزنيـة المتوسـطة (0.39
، قــيم مختلــف الفئــات الوزنيــة (0.12±  2.60)ســجلناها عنــد ربــاعي الفئــة الوزنيــة الخفيفــة 

ـــــد مســـــتوى  ـــــة  11119جـــــاءت متجانســـــة، فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عن بالنســـــبة للفئ
 . 1119المتوسطة والثقيلة، باقي الفروق عند مستوى داللة 

 :تحليل مؤشر المساحة الجسمية -9-0

1,70

0,07

1,92

0,08

2,17

0,14

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري
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 يبين نتائج المساحة الجسمية: 10شكل رقم 
هذا المعيار يؤشر على المساحة الجسمية بشـكل عـام، كلمـا زادت قـيم هـذا المعيـار 
زاد التطـــور البـــدني للفـــرد بحيـــث تكـــون النتيجـــة بـــالمتر المربـــع، مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة 

 :تحصلنا على النتائج التالية
تليهــا ، التــي الحظناهــا عنــد ربــاعي الفئــة الثقيلــةو ( 0.14±  2.17)أعلــى قيمــة كانــت 
±  1.80)أدنــى قيمــة عنــد ربــاعي الفئــة الخفيفــة ، (0.08±  1.92)الفئــة المتوســطة بقيمــة 

0.06.) 
 .سجلنا قيم متجانسة لهذا المؤشر عند كل الفئات الوزنية

الفـروق اإلحصـائية كانــت جـد معتبــرة بحيـث كـل الفــروق ظهـرت عنــد مسـتوى داللــة 
، هذا يدل على العالقة الكبيـرة بـين الـوزن والطـول بحيـث وجـدنا فـروق هامـة فـي 11119

هــذين المؤشــرين وبمــا أنهمــا يــدخالن فــي تحديــد المســاحة الجســمية فهــذا بــالطبع يعطــي 
 . نتائج متقاربة

 :تحليل مؤشر تضييع الطاقة -9-1
474,00

26,24

382,10

41,68

328,70

40,95

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري
 قةيبين نتائج مؤشر تضييع الطا: 11شكل رقم 

هذا المؤشـر يحـدد نسـبة تضـييع الطاقـة عنـد الفـرد كلمـا زادت قـيم هـذا المؤشـر عـن 
ســم كانــت النتــائج ايجابيــة وفعالــة، وكلمــا كــان العكــس دلــت النتــائج علــى عــدم /غ 400

االنســجام والتناســق بــين الــوزن والطــول بحيــث أن هــذا المؤشــر يعتمــد علــى كليهمــا وهنــا 
 .وزن الجسم وطول القامة كذلك تتضح لنا أهمية العالقة بين
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، (26.24 ±ســم /غ 474.00)أحســن وأكبــر قيمــة ســجلت عنــد الفئــة الوزنيــة الخفيفــة 
، فـــــي حـــــين الفئـــــة الثقيلـــــة (41.68± ســـــم /غ 382.10)بعـــــدها الفئـــــة الوزنيـــــة المتوســـــطة 

قــيم هــذا المؤشــر عنــد مختلــف الفئــات الوزنيــة متجانســة، مقارنــة  ،(40.95± م/غ328.70)
 .11119و 1119رت فروق معتبرة عند داللة المتوسطات أظه

 :تحليل مؤشر شرايدر  -9-7

46,62

2,93

41,42

2,56

32,36

1,17

الفئة الثقيلة الفئة المتوسطة الفئة الخفيفة

المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري
 يبين نتائج مؤشر شرايدر: 17شكل رقم 

يوضــح لنــا مؤشــر شــرايدر درجــة الروبيســتاس وذلــك مــن خــالل تحديــد العالقــة بــين 
أعلى قيمـة سـجلناها الوزن والمساحة الجسمية، فكلما زاد الوزن ارتفعت قيم هذا المؤشر، 

، أصــــغر قيمــــة عنــــد الفئــــة الوزنيــــة ( 2.93±  ²م/كــــغ 46.62)عنــــد الفئــــة الوزنيــــة الثقيلــــة 
 ، ثم قيمة متوسطة عند الفئة الوزنية المتوسطة ( 2.56±  ²م/كغ 32.36)الخفيفة 
ــــت (9197±  ²م/كــــغ 41.42) ــــف الفئــــات الوزنيــــة كان ،قــــيم هــــذا المؤشــــر عنــــد مختل

، كــذلك يعتبــر 11119حصــائية الحظناهــا عنــد مســتوى داللــة متجانســة، كــل الفــروق اإل
هــذا المؤشــر مــن بــين المؤشــرات الهامــة التــي تــدخل فــي تحديــد العالقــة بــين وزن الجســم 

 . وطول القامة
 :تحليل مؤشر تطور القفص الصدري  -9-8
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56,34

2,45

59,00

2,55

65,20

2,93

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 
 يبين قيم تطور القفص الصدري: 18شكل رقم 

، %00و% 01ر تطور القفص الصـدري وجـدناها محصـورة بـين متوسط قيمة مؤش
%  65.20)تحليــل نتــائج هــذا البحــث أظهــرت أن الفئــة الثقيلــة لهــا قفــص صــدري أكبــر 

ـــــة الوزنيـــــة المتوســـــطة  ،( ±0111 ـــــة (0100±% 59.00)مقارنـــــة مـــــع الفئ ـــــة الوزني ، والفئ
مؤشـر تطـور ، إذا من خـالل النتـائج المقدمـة نسـتخلص أن (0110±% 01111)الخفيفة 

القفـــص الصـــدري لربـــاعي رفـــع األثقـــال األفارقـــة ســـجل قـــيم أعلـــى بكثيـــر مـــن المتوســـط 
المــذكور فــي بدايــة هـــذه الفقــرة، قــيم هـــذا المؤشــر جــاءت متجانســـة بالنســبة لكــل الفئـــات 

، بـين الفئـة 1110الوزنية، الفروق بين الفئة الخفيفة والمتوسطة كانـت عنـد مسـتوى داللـة 
 .11119، وبين الفئة الخفيفة والثقيلة 1119عند مستوى داللة المتوسطة والثقيلة 

 :تحليل األنماط الجسمية حسب هيث وكارتر -0
 (:السمين)تحليل النمط األندومورف  -0-9
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1,74

0,36

2,51

0,88

5,07

1,73

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري
 يبين نتائج مكون نمط األندومورف: 11شكل رقم 

يـة الـدهون فـي الجسـم، مكون األندومورف هو من بين المكونات التي تـدل علـى كم
، قيمـــة (1.73±  5.07)فـــي هـــذه الدراســـة ســـجلنا أكبـــر قيمـــة عنـــد الفئـــة الوزنيـــة الثقيلـــة 

، أصــغر قيمــة رجعــت الــى ( 0.88±  2.51)متوســطة ترجــع الــى الفئــة الوزنيــة المتوســطة 
، كمـــا وجـــدنا أن القـــيم بالنســـبة لمختلـــف الفئـــات (0.36±  1.74)  الفئـــة الوزنيـــة الخفيفـــة 

ية غير متجانسة، مقارنة المتوسطات لمختلف الفئات الوزنية أظهرت أن الفـرق بـين الوزن
، فـي حــين كـان الفــرق 1119الفئـة الوزنيـة الخفيفــة والمتوسـطة معــرف عنـد مسـتوى داللــة 

 .11119عند باقي الفئات  عند مستوى الداللة 
 (:العضلي)تحليل النمط الميزومورف -0-2

3,11

0,71

4,40

0,82

4,25

0,72

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري
 يبين نتائج مكون نمط الميزومورف: 91شكل رقم 
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مكــون الميزومــورف يؤشــر إلــى حجــم الكتلــة العضــلية، كمــا يــدل كــذلك علــى درجــة 
الروبيســــتاس بحيــــث أن أصــــحاب مكــــون الميزومــــورف يمتلكــــون قــــيم عاليــــة فــــي مؤشــــر 
الروبيســتاس مقارنــة مــع أصــحاب المكــونين اآلخــرين االنــدومورف و اإلكتومــورف، ومنــه 

، قيمــة متوســـطة ( 0.82±4.40)قيمـــة مســجلة كانـــت عنــد الفئـــة الوزنيــة المتوســـطة أكبــر 
، فـــي حــــين أصــــحاب الفئــــة الوزنيــــة (0.72± 4.25)عنـــد أصــــحاب الفئــــة الوزنيــــة الثقيلــــة 

، سـجلنا عـدم التجـانس عنـد كـل الفئـات الوزنيـة، (0.71±3.11)الخفيفة سـجلوا أدنـى قيمـة 
، كما يمكن اإلشـارة الـى أنـه لـم تكـن هنـاك  11119الفروق اإلحصائية معرفة عند داللة 

 . فروق ذات داللة إحصائية بين الفئة المتوسطة والثقيلة
( 1.73±5.07)ربــاعي الفئــة الوزنيــة الثقيلــة مثلــوا قيمــة عاليــة فــي مكــون االنــدومورف

مقارنة مع مكون الميزومورف، في حين الفئـة الوزنيـة المتوسـطة سـجلت أكبـر قيمـة عنـد 
، مقارنـة مـع مكـون االنـدومورف، الشـيء الـذي يوضـح (0.82± 4.40)ومورفمكون الميز 

 ميزومورف -الفئة الوزنية الثقيلة من نوع اندو:بأن
 أندومورف -الفئة الوزنية المتوسطة من نوع ميزو

 (:النحيف)تحليل النمط اإلكتومورف -0-1
2,30

0,52

1,10

0,68

1,00

0,68

الفئة الخفيفة الفئة المتوسطة الفئة الثقيلة

المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري
 ومورفاإلكتيبين نتائج مكون نمط   99شكل رقم 
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مكون اإلكتومورف هو األضعف من ناحية الدهون، كـذلك قـيم صـغيرة عنـد مؤشـر  
الروبيستاس مقارنة مع باقي الفئات الوزنية، الدراسة أوضـحت أن أكبـر القـيم سـجلت عنـد 

، قـــيم متوســطة عنــد ربـــاعي الفئــة الوزنيــة المتوســـطة (0.52±2.30)الفئــة الوزنيــة الخفيفــة 
، كمـــا (0.68±1.00)جعـــت الـــى ربـــاعي الفئـــة الوزنيـــة الثقيلـــة، أدنـــى قيمـــة ر (1.10±0.68)

الحظنــا أن القــيم كانــت غيــر متجانســة عنــد كــل الفئــات الوزنيــة، الفــروق اإلحصــائية بــين 
 :، في األخير توصلنا الى أن11119مستوى داللة مختلف الفئات الوزنية  معرفة عند 

متوســــطة فــــي مكــــون ضــــعيفة فــــي مكــــون االنــــدومورف، : الفئــــة الوزنيــــة الخفيفــــة -
 (اكتومورف -ميزو)إذا هي من نوع  فاإلكتومورف ، قوية في مكون الميزومور 

ضــعيفة فــي مكــون اإلكتومــورف، متوســطة فــي مكــون : الفئــة الوزنيــة المتوســطة -
 (أندومورف -ميزو)االندومورف، قوية في مكون  الميزومورف إذا هي من نوع 

اإلكتومــــورف ، متوســـطة فــــي مكــــون  ضــــعيفة فــــي مكـــون: الفئـــة الوزنيــــة الثقيلـــة -
 الميزومورف، قوية في مكون االندومورف

 (.ميزومورف -أندو)إذا هي من نوع 
:تحليل النمط الجسمي حسب هيث وكارتر -1  

  :النمط الجسمي للفئة الخفيفة -1-9
 لخفيفةايبين النمط الجسمي للرباعين الجزائريين واألفارقة أصحاب الفئة : 10جدول رقم

 االكتومورف الميزومورف ومورفاالند  

 X الجزائريين

 
1.67 

± 0.29 
3.08 

± 0.63 
2.33 

± 0.58 

 X األفارقة

 
1.75 

± 0.38 
3.07 

± 0.75 
2.30 

± 0.53 
حسب هذا الجدول سجلنا قيم متقاربة نوعا ما بين الرباعين الجزائريين والرباعين 

زائريين لديهم قيم عالية في مكون األفارقة، كما يجدر بنا اإلشارة إلى أن الرباعين الج
 . مورف واالكتو فالميز ومور 

 
  

الميزومورف 

(العضلي)  
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 يمثل النمط الجسمي للفئة الخفيفة:  90شكل رقم 

 :النمط الجسمي للفئة المتوسطة -3-0
 يبين النمط الجسمي للرباعين الجزائريين واألفارقة أصحاب الفئة المتوسطة: 11جدول رقم 

 االكتومورف الميزومورف االندومورف  

 X الجزائريين

 
2.00 

± 0.00 
3.77 

± 0.03 
1.33 

± 1.04 

 X فارقةاأل

 
2.63 

± 0.93 
4.54 

± 0.85 
1.05 

± 0.62 
انطالقا من نتائج هذا الجدول الحظنا أن الرباعين الجزائريون أصحاب الفئة المتوسطة 

و ( العضلي)أظهروا قيم أقل من الرباعين األفارقة وهذا عند المكونين الميزومورف 
 .، في حين مكون النحافة كان عاليا(السمين)االندومورف 

 
 
 

 االندومورف

 السمين

 االكتومورف

نحيفال  

 الجزائريون 

 ألفارقةا  
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 يمثل النمط الجسمي للفئة المتوسطة:  91شكل رقم 
 :النمط الجسمي للفئة الثقيلة -1-1

النمط الجسمي للرباعين الجزائريين واألفارقة أصحاب الفئة  يبين:  11جدول رقم 
 الثقيلة

 

 

 
 االكتومورف الميزومورف االندومورف  

 X الجزائريين

 
5.45 

± 2.28 
4.40 

± 1.22 
1.17 

± 0.63 

الميزومورف 

(العضلي)  

 االندومورف

 السمين

 االكتومورف

 النحيف

 الجزائريون 

 ألفارقةا  
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 X األفارقة

 
4.91 

±1.63 
4.19 

± 0.51 
0.93 

± 0.73 
رباعين الجزائريين النتائج المسجلة على الجدول أظهرت أن أعلى قيم رجعت لل

عند مكون الميزومورف واالندومورف، في حين النتائج كانت متساوية عند مكون 
 . االكتومورف

 

 
 

 

 

                                                                       

                                            
                                                

 

      

                                                                               
                

    

                                                                                        

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 يمثل النمط الجسمي للفئة الثقيلة:   91شكل رقم 
 ترتيــب وتصـــنيف األنمـــاط األنتروبومتريــة الجســـمية األكثـــر اســتعماال وتطبيقـــا تبقـــى
على األرجح التي أنجزت من طرف هيث وكارتر بحيث هي ترتيب يعتمـد علـى الجانـب 

يتقيــد بمفــاهيم الشــكل أو التكــوين الخــارجي للتركيبــة الجســمية، دراســة البــدني للفــرد والــذي 
 :هذه المركبات الثالث أكدت أن

 .يعني الشكل الدائري، المرونة: مركب االندومورف

الميزومورف 

(العضلي)  

 االندومورف

 السمين

 االكتومورف

 النحيف

 الجزائريون 

 ألفارقةا  
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والتـــي لهـــا عالقــــة  المتانـــة، الصـــالبة يعنـــي الشـــكل المربــــع،: مركـــب الميزومـــورف
 .بالجهاز العضلي

   . شاشة البنية الجسميةاالمتداد، ه يعني :مركب اإلكتومورف
بعــد تحليــل نتــائج دراســة األنمــاط الجســمية حســب هيــث وكــارتر والتــي أنجــزت علــى 
شــكل مقارنــة بــين ربــاعي رفــع األثقــال الجزائــريين و األفارقــة وجــدنا أنمــاط مختلفــة بحيــث 
وجــدنا أن ربــاعي رفــع األثقــال الجزائــريين ذوي الفئــة الخفيفــة لهــم قــيم نوعــا مــا أعلــى مــن 

اعين األفارقــة فــي مكــون الميزومــورف و اإلكتومــورف ، أمــا بالنســبة للفئــة المتوســطة الربــ
فالنتائج أظهرت عكس الفئة الخفيفة بحيـث أن الربـاعين الجزائـريين سـجلوا قـيم أدنـى مـن 
األفارقــة فــي مكــون الميزومــورف االنــدومورف، فــي حــين قــيم مكــون اإلكتومــورف كانــت 

ة أعلــــى قــــيم رجعــــت للربــــاعين الجزائــــريين عنــــد مكــــون أعلــــى، أمــــا بالنســــبة للفئــــة الثقيلــــ
الميزومــورف واالنــدومورف مقارنــة مــع األفارقــة فــي حــين النتــائج كانــت متســاوية بينهمــا 

 .عند مكون اإلكتومورف
 :ومنه نستنتج أن رباعي رفع األثقال الجزائريين واألفارقة يمتلكون 

 .اكتومورف بالنسبة للفئة الوزنية الخفيفة_نمط ميزو
 .أندومورف بالنسبة للفئة المتوسطة_نمط ميزو
 . ميزومورف بالنسبة للفئة الثقيلة_نمط أندو

 : ةـــخاتم
في نهاية هذا البحث الذي تطرقنا فيه إلى الجانب المرفولـوجي وأهميتـه فـي تحسـين 
ـــين مختلـــف  مســـتوى الرياضـــي وكـــذلك النتـــائج الرياضـــية، الحظنـــا أن الفـــروق الفرديـــة ب

نمـا هـي فـروق  الفئات الوزنية وكذلك بين مختلف مستويات الممارسة لـم تكـن بالصـدفة وا 
تــــدل بشــــكل أو بــــأخر علــــى أهميــــة علــــم مرفولوجيــــة الرياضــــة فــــي العمــــل علــــى ترتيــــب 
وتصنيف الرباعين على أساس بنيتهم المرفولوجية،هذه البنية التـي ال يمكـن أن نحصـرها 

ل مـن المكونـات التـي تهـدف في طول القامـة أو فـي وزن جسـم فقـط، بـل هـي كـل متكامـ
إلــى رســم الــنمط أو التشــكيل الجســمي الخــاص بكــل فــرد والــذي قــد نعتمــده فــي كــل مــرة 
كمرجع سواء للمختصين فـي مجـال التـدريب الرياضـي الـذين يبحثـون علـى وضـع الربـاع 
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المناســب فــي الفئــة الوزنيــة المناســبة، أو كــذلك نجــده كمرجــع بالنســبة لألســتاذ أو الطالــب 
لذي يعمل من أجل تعريف، تحديد أو مقارنـة مختلـف األشـكال الجسـمية حسـب الباحث ا

 .موضوع الدراسة
وجدنا أن النمط الجسمي السائد عند ربـاعي رفـع األثقـال هـو الـنمط العضـلي، نظـرا 
ألهميــة هــذا المكــون فــي الرياضــات التــي تعتمــد بشــكل عــام علــى صــفة القــوة، فتختلــف 

ن فئة وزنيـة إلـى أخـرى وهـذا شـيء طبيعـي ألنـه كلمـا المكونات الجسمية لتحديد النمط م
زادت الكتلة العضلية مثال زادت قدرة الرياضي على حمـل ثقـل أكبـر، لكـن الشـيء الغيـر 
معروف هو هل تختلف المكونات الجسمية التي تدخل في تحديـد الـنمط الجسـمي إذا مـا 

 .تعلق األمر بنفس الفئة الوزنية لكن بمستويات ممارسة مختلفة
منــا بدراســة الــنمط الجســمي للربــاعين الجزائــريين و األفارقــة بطريقــة هيــث وكــارتر ق

 :فتوصلنا للنتائج التالية
ســـجلنا أنمـــاط مختلفـــة بحيـــث وجـــدنا أن ربـــاعي رفـــع األثقـــال الجزائـــريين ذوي الفئـــة 
الخفيفـة لهـم قـيم نوعـا مـا أعلـى مــن الربـاعين األفارقـة فـي المكـون العضـلي و النحيــف ، 

ســبة للفئـــة المتوســطة فالنتــائج أظهـــرت عكــس الفئــة الخفيفـــة بحيــث أن الربـــاعين أمــا بالن
الجزائــريين ســجلوا قــيم أدنــى مــن األفارقــة فــي المكــون العضــلي و الــدهني، فــي حــين قــيم 
المكــــون النحيــــف كانــــت أعلــــى، أمــــا بالنســــبة للفئــــة الثقيلــــة أعلــــى قــــيم رجعــــت للربــــاعين 

مقارنــة مــع األفارقــة فــي حــين النتــائج كانــت  الجزائــريين عنــد المكــون العضــلي و الــدهني
 .متساوية بينهما عند المكون النحيف

 :ومنه نستنتج أن رباعي رفع األثقال الجزائريين واألفارقة يمتلكون 
 .نحيف بالنسبة للفئة الوزنية الخفيفة_نمط عضلي
 .دهني بالنسبة للفئة المتوسطة_نمط عضلي
 . عضلي بالنسبة للفئة الثقيلة_نمط دهني

تحســين مســـتوى النتــائج يبقـــى مـــرتبط بــبعض المعطيـــات المرفولوجيــة، هـــذه النتـــائج 
التــي نصــل اليهــا والتــي اليمكننــا تفســيرها فقــط حســب مختلــف عوامــل اللياقــة البدنيــة بــل 

 . كذلك وبشكل كبير إلى التحكم والتخطيط الجيد للحصص التدريبية
 :باللغة العربية مراجع
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