
   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة محمد خيضر بسكرة 

  معهد العلوم و التقنيات النشاطات

    البدنية و اللرياضية

                                                                                       
  مذكرة تخرج ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستر في التربية البدنية و الرياضية

 :تخصص تدريب رياضي نخبوي تحت العنوان 

معهد علوم و اللطلبة somatotype)(تحديد األنماط الجسمية

  و الرياضيةالتقنيات النشاطات البدنية 

 والية بسكرةدراسة ميدانية لطلبة المعهد أولى ماستر -

2014/2015-  

 تحت إشراف الدكتور:                                            من إعداد الطالب: 

 عبد اللطيف بحدي بالل                                              بن يلس  

  

        

  

  

  

                                  

 2015/2016: السنة اجلامعية



  شكر وعرفان
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  مقدمة

 أحدث الوسائل الستخدام نتيجة بل الصدفة وليد يكن مل الرياضية األلعاب خمتلف يف احلاصل التقدم إن   

 يف الفعال احلاسوب األثر واستخدام التقدم للتطور كان لذا واإلعداد التدريب ألتخطيط يف والتقنية العلمية واألساليب

 الرياضي الفرد تتوافر يف أن جيب معينة وجسمية مهارية بدنية، متطلبات رياضي نشاط لكل أن املعروف ومن ذلك،

 تعد إذ ميارسه، رياضي الذي ال النشاط نوع يف ممكن مستوى أعلى حتقيق من متكنه درجة إىل أدائه مبستوى ليصل

 الفرد إختيار يعد لذا أحملتفلةالرياضية  لألنشطة املهاري املستوى عليها يتوقف اليت األساسية الركائز أحد البدنية الصفات

 اجته لذلك البطولة، إىل مستوى الوصول حنو األوىل اخلطوة هو املمارس الرياضي النشاط لنوع املناسب الرياضي

 تساعد واليت حدا، على بكل نشاط واخلاصة الضرورية املواصفات لتحديد املختلفة الرياضية األنشطة يف املتخصصون

كارتر يؤكد  حيث ألعالية الرياضية املستويات إىل حمددة �دف الوصول علمية ألسس وفقا الرياضي الفرد اختيار على

1970 CARTER يف األساسية البدنية املعايري حتديد أجل من الرياضيني أحسن ومالحظة قياس ضرورة على 

 خالل عليها املتحصل التجريبية بأن املعطيات فيؤكد GRIMM 1987 جريم  أما ألرياضية النتائج أفضل حتقيق

 النجاح أجل من حمدد مورفولوجي منط على أمهية احلصول أثبتت الرياضيني ألحسن األنثروبومرتية املؤشرات بعض قياس

 فرد لكل البدين بتطوير الرياضة مبورفولوجيا مت MIMOUNI 1996تؤكد  حني يف املطلوب، االختصاص يف

 ووزن القامة طول يف املعايري هذه تتمثل حبيث العملية، بتحسني القدرات عالقة هلا واليت البدنية املعايري جممل مبعىن

 القوة، مؤشرات املورفولوجية املعايري ،) الدهنية  العظمية، العضلية،(اجلسمية  الكتل خمتلف اجلسمية، املساحة اجلسم،

 متطلبات حتديد على تساعد األجسام أمناط دراسة أن SHELDON 1999شيلدون  يرى ، حيث1املرونة 

 املناسب اجلسمي النمط إختيار وحتديد أمهية إىل MIMOUNI 2005 وتشري كما املناسب، الرياضي النشاط

  2.التدريب عملية يف البدء قبل

 فامتالكه النشاط املناسب نوع يف املالئم اجلسمي النمط الفرد إمتالك يف الوطيدة العالقة يعكس الرياضي التفوق إن

 اجلسمي للنمط تعود هلذه الرياضة ممارسته يف املسجلة اجليدة النتائج أن الغالب وعلى جيدة، نتائج له حيقق النمط هلذا

 ميكن اجلسمي ،حيث البنيان للفرد من خالل البيولوجي البناء تقومي حماولة أنه 3اجلسمي النمط يعرف حيث املناسب،

 متسلسلة أرقام بثالثة عنه ويعرب للفرد للبناء البيولوجي احملددة الثالثة األساسية للمكونات كمي حتديد بكونه توضيحه

                                                           
1
 ، 2001 بسكرة، جامعة ،8 العدد املسألة، خمرب دفاتر ،األفارقة األثقال لرباعي الجسمي النمط دراسة :دشري محيد نبيلة، ميموين 

  38 ص
  3 ص ، 2005 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ،الجماعية للرياضات الجسمية األنماط بين مقارنة دراسة :نبيلة ميموين 2

 ص ، 1999 مصر، القاهرة، العريب، الفكر دار ،والمراهق للطفل المتكامل للنمو مدخل الحركي النمو :راتب كامل أسامة 3 
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العضلية  مكون إىل يشري) املنتصف يف(الثاين  ENDOMORPHYالسمنة  مكون إىل يشري) يسار(األول 

MESOMORPHY  النحافة  مكون إىل يشري) ميني(، والثالث.ECTOMORPHY  

لدى طلبة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية و   اجلسمي النمط نوع على التعرف إىل و�دف الدراسة

 هذا دراسة أجل كيفية حتديد النمط اجلسمي لطلبة املعهد و معرفة ما إذا كان طلبة املعهد رياضيني ام ال، ومن

  :جوانب ثالثة العمل إىل إىل تقسيم مت املوضوع

أسباب إختيار  الدراسة وأهداف أمهية إىل اسة ، باإلضافةالدراسة،فرضية الدر  إشكالية تضمن الذي التمهيدي اجلانب

على فصل واحد تضمن املرفلوجيا  النظري اجلانب إحتوى حني ، يفواملصطلحات  املفاهيم ضبط إىل املوضوع ، إضافة

،األول اإلجراءات املنهجية و امليدانية  فصلني على التطبيقي اجلانب إشتمل حني و أمهيتها يف ا�ال الرياضي ، يف

للبحث و اليت تتكثل يف جماالت الدراسة عينة البحث و كيفية إختيارها ،املنهج املتبع يف الدراسة ،أدوات مجع البيانات 

  .مناقشة النتائج و تفسريها،أساليب املعاجلة اإلحصائية ،أما الفصل الثاين تضمن عرض النتائج و حتليلها 
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 .إشكالية الدراسة:1

 العامل الهتمام ونظرا احلياة، جماالت كافة يف تطورا أضفى اهلائل وتطورها املختلفة العلوم تداخل إن
 هذا اجملال على يف والعلماء اخلرباء عمل يف اجملال الرايضي العليا للمستوايت للوصول والسعي ابلرايضة

 األخرى والعلوم والتقومي والقياس البيوميكانيك لعلم وكان وحتسينه، االجناز بتحقيق يتعلق كل ما دراسة
 واملهارية البدنية القدرات حيث من رايضية ألي األداء متطلبات حتديد يف األثر املتعلقة ابجملال الرايضي

 اللياقة من العايل املستوى إىل الرايضي توصل اليت األولوايت من تعترب هذه األخرية اجلسمية والقياسات
 لنوع املناسبة الوظيفية واملواصفات املناسبة اجلسمية القياسات ال ميتلك الذي الرايضي البدنية،ألن

 اجلهد من املزيد بذل إىل تقود وفيزيولوجية، بيوميكانيكية مشاكل إىل يتعرض سوف ميارسه الذي النشاط
 ويتفق الزمن، بنفس املطلوب اإلجناز إىل تؤهله جسمية ميتاز بقياسات الذي زميله يبذله ما يفوق والوقت

 اجلسم شكل بني مؤكدة عالقة هناك أن على(1973)ووارين  وسيمنغ كاربوفيتش ماثيوس من كل
 1البدنية. واللياقة

يف  والتدقيق للبحث كربى وجماالت واسعة أبوااب فتحت اليت العلوم أبرز من تعد الرايضية واملورفولوجيا
 األمناط حتديد مثة ومن رايضي، إختصاص كل متطلبات إستكشاف ألجل الرايضي التفوق خفااي

 النمط إختيار أمهية إىل karpovich (1973)كاربوفيتش  ويشري للرايضة، لكل ممارس اجلسمية
 غري منط مع وجهده وقته يضيع ال العاقل املدرب وأن عمليات التدريب، يف البدء قبل املناسب اجلسمي

 مجيع يف مبدئيا منطلقا املورفولوجي اجلانب الضروري وضع من أضحى هذا ، من2ابلنجاح  مبشر
تؤكده  ما وهذا املواهب، تكوين يف مرجعي ومعيار مقياس يعد ألنه االنتقائية، العمليات

N.MIMOUNI 1996الرايضيني عملية حتضري يف التحكم ميكنها املورفولوجية املعطيات ''' أبن 
 ابستعمال أرقى حىت التفوق قمة إىل الوصول ميكنهم ال الرايضيني غالبية أن كون العالية، للمستوايت

 الرايضي البطل صناعة إسرتاتيجية صبحي " أبن حممد حسنني يفسره ما ''' و 3الرايضية التكنولوجيات
 مكثفة، وممارسة تدريب وبرامج ميارسها اليت الرايضة لنوع مناسب جسماين بناء مها أساسيان مطلبانهلا 

                                                           
 . 1،ص  1983والنشر،املوصل، للطباعة الكتب دار ،الرايضي التدريب إىل املدخل :حسن علي سليمان_ 1
  77ص ،  1995القاهرة، نصر، العريب، الفكر دار ،اجلنسني من الرايضة أبطال أجسام أمناط :حسانني صبحي حممد_ 2
 املعهد ماجستري، رسالة ،االنتقاء لعملية ترقبا اجلزائريني القدم كرة لشبان املورفولوجية الوجهة حتديد يف مسامهة :حفيظ قميين_ 3

 .الوطين 
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 يف األول العامل هو اجلسمي البناء ابنتقاء البدء أن هو فلسفي جدل أو علمي حوار فيه ما ليس ولكن
 1الرايضي"' لالعب الرايضية احلياة مدار على الرايضية واملمارسة يليه التدريب الرتتيب،

لطلبة املعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية جامعة حممد خيضر  امليدانية مالحظتنا خالل ومن
هل طلبة معهد نطرح السؤال التايل :  ظاهرة متنوعة وبنيوية جسمية خصائص من ميتلكونه وما بسكرة

 علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية ) بسكرة( ميتازون بنمط جسماين رايضي ؟

 الفرضيات:

 الفرضية العامة:

 .بسكرة ةرايضيوالعلوم وتقنيات النشاطات البدنية  معهد النمط اجلسمي لطلبة حتديد_ 

 املوضوع: إختيار أسباب

 :يلي ما املوضوع هذا الختيار دفعتين اليت األسباب أهم من إن

 .)حتديد األمناط اجلسمية( الرايضة املورفولوجيا جمال يف للخوض الفكري الباحث وميول رغبة -

معهد العلوم و تقنيات النشاطات يف و اجلانب املرفولوجي اجلسمي  ابلنمطعدم االهتمام الكبري _
 . البدنية و الياضية جامعة حممد خيضر  

إختبارات إجتياز مسابقة دخول معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية ال ختضع إىل _
 .أسس علمية كاملة

 

 :البحث أمهية

حبث  فلكل  "2البحث خطة إعداد يف األساسية و اهلامة العناصر من البحث أمهية حتديد يعترب"
 ضمن يندرج والذي البحث هذا خيص وفيما لتحقيقه، يسعى حمدد وهدف ابلغة أمهية أكادميي

يف حتديد النمط اجلسمي و معرفة كيفية إستخراج نوع   تكمن أمهيته فإن الدراسات املورفووظيفية،
  .النمط

                                                           
 . 98ص السابق، املرجع :حسنني صبحي حممد_ 1
 . 92ص ،  2007اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،العلمي البحث مناهج :هللا عبد حممود،أمحد مصطفى_ 2
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 :الدراسة أهداف

النحيف ( لدى طلبة املعهد ابإلعتماد  – العضلي – اجلسمي ) السمني النمط نوع على _التعرف1
 على طريقة هيث و كارتر.

كانو طلبة معهد علوم و تقنيات النشاطات و معرفة ما إذا    املناسب اجلسمي النمط نوع _إستخالص2
 رايضيني أو ال . ماسرت  1البدنية و الرايضية 

 األساسية: املفاهيم حتديد

 :املورفولوجيا

 .1البشرية األشكال بدراسة تعىن فاملورفولوجيا القاموسي التعريف حسب

 :االصطالحي التعريف

ابهليكل  مزودا جنده اجلسم هيكل وحمددة، عديدة عوامل ويتضمن البشرية، األشكال يدرس علم هي
 اجلسم ومراقبة التنمية إن .اجللد حتت والشحم ابلعضالت مزودة فهي اجلسم أحجام أما العظمي،
 هذه اجملموعات انجتا وتعترب العصيب واجلهاز الداخلي اإلفراز ذات غدة طريق عن مضمونتني املستمرة

 طرق من مقدرة املعلومات هذه تكون أن ميكن .فيه تعيش الذي احمليط عن صادرا واجتماعيا وراثيا
 لألنسجة الطبيعي التوزيع وملعرفة للعلم املورفولوجيا قاعدة التشرحيية املعطيات تشكل أين اخلارجي احمليط

 .2اإلنسان جسم يف الذهنية

 :اجلسمية القياسات مفهوم

 يدرس الذي العلم هي  ANTHROPOMETRYاجلسمية ) األنثروبومرتية (  القياسات
 3اخلارج  من اإلنسان جسم قياس أجزاء

                                                           
1 _Verducci, F.M, Measurment concepts in physical Education, the c.v.mosby, 
london.1990, p 13. 

 بوالية ميدانية ،دراسةالثانوية املرحلة التالميذ لدى املورفولوجية و الفيزيولوجية املؤشرات لبعض تقوميية دراسة :الليسانس _مذكرة 2
 .64ص2000اجللفة،

3 _P.Andre dowart, Djacques Bourneuf: Ptit Larousse de la médecine,libraire 
larousse,paris, France,1990, p502. 
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 الفين واألسلوب الدراسة عن رة عبا األنثروبومرتي أن GROLIERجروليار  قاموس يعرفه كما
 .األنثروبومرتية واملقارنة التصنيف ألغراض الستخدامه البشري قياس اجلسم يف املتبع

 

 املختلفة، وأجزائه جسم اإلنسان قياس م األنثروبومرتي علمMATHEWS 1973ماثيوس  ويعرف
 .1الشكل يف حتدث له اليت التغريات على والتعرف اإلنسان تطور دراسة يف العلم هذا من يستفاد حيث

 الطول قياسات على يشمل وهذا اإلنسان، جسم مقاييس الطالب أبهنا " دراسة نزار وعرفها كما
 .املختلفة اجلسم وألجزاء ككل، للجسم احلجم واحمليطات والوزن،

 البشري اجلسم قياس يف تبحث األنثروبومرتية من م أبهنا فرع1981 حسنني صبحي حممد وعرفها هذا
 2البنية . قياس فقط،أي أهنا علم اخلارجية الناحية اهليكلية من

 :اجلسمية األمناط

 لشخص اخلارجي الشكل حتدد اليت األصلية الثالثة للعناصر كمي حتديد هو :اإلصطالحي التعريف
 عنصر إىل والثاين البدانة، أو السمنة عنصر إىل منها األول الرقم يشري متتالية، أرقام بثالث ويعربعنه ما،

 3النحافة . عنصر إىل فيشري أما الثالث العضلية،

 اليت الظاهرية لألمناط املقبل ابلتتابع تنبؤ بكونه اجلسم منط يعرف :بقوله اجلسم منط شيلدون عرف ولقد
 وحنن فحسب، العادية احلدود يف تغريت أو اثبتا عامال التغذية ظلت إذا احلي الشخص سيبدو عليها

 التغذية ظروف ظل يف الكائن سيسلكه الذي املمر أو املسار أبنه دقة أكثر اجلسم بشكل منط نعرف
 4الشديد . املرضي حاالت االضطراب وانعدام العادية

                                                           
  20ص ،  1997مصر، نصر، العريب، الفكر دار ،اجلسمية القياسات يف املرجع :رضوان الدين نصر حممد_ 1
 43ص ،  1981مصر، القاهرة، ، 2ج العريب، الفكر دار ،البدنية الرتبية يف والقياس التقومي :حسنني صبحي حممد_ 2
  199ص ،  1995مصر، العريب،نصر، الفكر دار ،للجميع السليم القوام :السالم عبد حممد حسنني، صبحي حممد_ 3
 . 27ص ذكره، سبق مرجع :حسانني صبحي حممد_ 4
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 املبحث األول : مفهوم املرفولوجيا ، أمهيتها وأهدافها -

  : متهيد
 منذ شيلدون العامل جاء أن إىل الباحثني، من للعديد الشاغل الشغل طويل ولوقت ضلت اجلسمية األمناط دراسة إن
 األمناط جلميع وضع مث األجسام لبعض املتوقع القوامي التوصيف اكتشاف حاول حيث سنة، مخسني عن يزيد ما

 هام جانب على الضوء لتسليط الفصل هذا يف دراستنا جاءت ولقد البعض بعضها عن تتميز سلوكية مسات اجلسمية
 النمط يف واملتمثلة األولية اجلسمية األمناط على دراستنا وركزان اجلسمي النمط وهو الفرد تكوين جوانب من جدا

 على التعرف حاولنا بل احلد هذا عند نتوقف ومل العضلي، اجلسمي والنمط النحيف اجلسمي السمني،النمط اجلسمي
 .عضلي أو حنيف أو مسني أنه الفرد منط على احلكم نستطيع بواسطتها اليت الطرق

 الرايضية املورفولوجية مفهوماملطلب األول : 
 والثاين الشكل يعين األول القسمMORPHO و LOGOS قسمني من مكون يوانين مصطلح املورفولوجيا     
 .احلي للكائن اخلارجي الشكل دراسة علم أي علم
 أي الداخلية الواجهة دراسة إىل وتقسم أإلنساين الشكل دراسة متثل فهي G.OLIVIER (1976)حسب   
 وسيلتني استعمال املورفولوجيا ونستوجب األنثروبولوجيا، أو الفرد جسد دراسة أي اخلارجية والواجهة التشريح علم
 :مها
 . اجلسمي القياس تقنيات أو األنثروبومرتية الوسيلة-
 .اجلسمية القياسات ومعطيات األرقام استغالل أو البيومرتية الوسيلة -

 لالعوام من عدد أتثري حتت ابجلسم حتدث اليت االسرتجاع وعمليات التكيفات خمتلف مبعاجلة هتتم املورفولوجيا
 واألجهزة. واألنسجة كالعظام خمتلفة مستوايت على اخلارجية

 وكذا البدين التمرين أتثري حتت للجسم البنيوية التغريات بدراسة خيتص الذي العلم فهي الرايضة مورفولوجيا أما
 1البناء. مراحل خمتلف يف ابجلسم املالحظة واالسرتجاع التكيف مبظاهر

 املورفولوجية الوسائلاملطلب الثاين :

 .واألنرتوبومرتي البيومرتي مها وسيلتني استعمال تستوجب الفرد مورفولوجية معرفة إن

                                                           

 . 5ص  ذكره، سبق مرجع :حفيظ قميني (_1)
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 و مبجموعة االفراد من خالل ترمجتها،أ للفرد والنوعية الكمية الرقمية املعطيات استغالل علم هي :البيومرتي -1
 العلم أنه على البيومرتي  SEMPE.M et AL 1979عرف  وقدإحصائية    حساابت على ذلك يف مرتكزة
 F.VANDERVAEL ويرى 1واإلحصائي. الرايضي التحليل عن طريق للفرد اجلسمية القياسات يدرس الذي

 ت اجلسمية حملاولة اإلجابة عنالقياسا من عدد تستعمل اليت الطرق جمموع هي البيومرتي أن (على ( 1980
 الرايضية.  املمارسة ذلك يف مبا التطبيقية األسئلة خمتلف

 وطول القامة اجلمجمة قياسات إىل يشري مصطلح الطبيعية،وهو األنثروبولوجيا فروع من فرع هو :األنثروبومرتي -2
 .اجلسمية اخلصائص وبقية

 يفالعلم  هذا من يستفاد حيث وأجزائه املختلفة، اإلنسان جسم قياس علم بكونهMATHEWS (1973يعرفه )
 2شكال. له حتدث اليت التغريات على والتعرف اإلنسان تطور دراسة

معىن   اخلارج،ويوضح من اإلنسان جسم أجزاء قياس يف يبحث الذي العلم أبنه فريى( ( verducci 1980أما
 اجلسم أجزاء قياس يف املستخدمة األدوات ويسمي اجلسم، قياس على أهنا ANTHROPOMETRICكلمة 

 األنثروبومرتية . القياس أبدوات
 

 ، أهدافها ووظائفهااملورفولوجية اخلصائص أمهيةاملطلب الثالث 
سنتناول من خالل هدا املطلب أمهية اخلصائص املورفولوجية وأهدافها ملا هلا من دور يف التعرف على النمط      

 : اجلسمي
 أمهية اخلصائص املورفولوجية  -1

 مع تناسب خاصة مورفولوجية خصائص ممارسة يكسب طويلة لفرتات ابستمرار رايضي نشاط أي ممارسة إن 
 اخلاصة الطبيعة ذات الرايضية األنشطة ممارسة على 1987 حلمي عصام ويؤكد، املمارس الرايضي النشاط نوع

 التأثري هذا على التعرف املمارس،وميكن الفرد جسم على مورفولوجيا أتثريا طويلة حتدث ولفرتات منتظم وبشكل
 العضلية، القوة أتثري، وإظهار هلا أن حيث النشاط، هذا ممارسة أثناء فعالة العاملة بصورة اجلسم أجزاء بقياس

 وحتقيق البدنية كفائتة وأيضا به احمليطة الظروف ملختلف الالعب جسم املرونة،كذاك جتاوب التحمل السرعة،
 .الباهرة الرايضية النتائج

                                                           
1 - Mimouni ,N: Contribution de méthodes biométriques à l'analyse de la morphologie 
des sportifs, thèse de doctorat, Université Claud Bernard, lyon1,France, 1996. 

 القاهرة، العربي، الفكر دار ،الرياضي المجال في والنفسية المهارية االختبارات :عالوي هني محمد ، الدين نصر محمد- 2

 . 1994 مصر،
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 الرايضية املورفولوجيا أهداف-2
 ابقي مع متاشيا وذلك العالية، املستوايت حتقيق إىل الوصول يف يتمثل الرايضة ملورفولوجية األساسي اهلدف إن

 .واحد آن يف الرايضة متطلبات وحتليل فهم على تساعد اليت العلوم
 املرتبطة البدنية املقاييس جمموع تنمية مبعىن فرد، لكل البدنية التنمية على ترتكز الرايضية فاملورفولوجيا لذلك

 .والعظيمة والدهنية العضلية الكتلة الوزن، الطول، يف تتمثل املقاييس هذه العمل، بقدرات
الرايضة  يف املطروحة للمشاكل احللول إجياد سبيل يف تعمل املورفولوجيا أبنN. MIMOUNI (1996وترى)

خالل  من اإلنتقاء معايري ووضع التدريب فردية إىل واإلسرتجاع،كما أهنا ترمي التأقلم التكيف، بعمليات واخلاصة
 1الرايضية. املمارسة يف واختباره الفرد إمكانية دراسة

 حيل أن الرايضية علم املورفولوجيا على البدTOUMANIER و MARTIROZOFSيراه  ما حسب
 :هامة مشكالت ،ثالث

 .الرايضية التخصصات يف لألطفال االبتدائية _النخبة1
 .النخبة رايضي إىل       البسيطاملبتدئ  من إبتداءا الرايضات خمتلف يف للرايضيني املورفولوجي التكوين -2

 .املورفولوجي اخلصائص اإلعتبار بعني أخذ مع رايضي لكل السليم الفردي التكوين- 3
 : احلديثة الرايضية املورفولوجيا لعلم التطبيقية الوظائف-3

 املورفولوجيا  البنية خمططات إلنشاء سواء استعماهلا من الغرض كان مهما     
" ORPHOGIOMES"" كما قد البسيط ابألمر ليس األساسية القيم خمتلف قياس فإن املؤشرات أو صنع 

 :يقتضي إذ وهذا مرة ألول يبدو
كرات(   ذو أو مستقية، أذرع ذو أنثروبومرتي مدور القامة، قياس جهاز املرتي، الشريط امليزان، ) حمددة أجهزة -

. 
 2الصدفة. وليدة تكون أن ميكن ال واملقبولة الصحيحة األنثروبومرتية القياسات ألن :متمرن خبري- 

                                                           
  6ص ، ذكره سبق مرجع :حفيظ قميني _1
  دراسةالسلة،  كرة العبي عند الرياضية اإلنتاجية على المورفولوجية البنية أثر :ليسانس مذكرة :وأخرون أحمد تركي_ 2

 .9،ص 1996اإلفريقي، والمستوىالجزائري  المستوى بين مقارنة     
 اإلسكندرية، المعارف، ،منشأةالحركي األداء واختبارات الجسمية القياسات دليل :بريقع جابر محمد شحاتة، إبراهيم محمد_2

 .10-9ص 1995 مصر،
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 الصدفة. وليدة تكون أن ميكن ال واملقبولة الصحيحة األنثروبومرتية القياسات ألن :متمرن خبري -
 املبحث الثاين : القياسات اجلسمية وطرق قياسها 

 :أساسيتني طريقتني على ترتكز الرايضية املورفولوجيا عامة كقاعدة         
 مع األنثروبومرتية القياس وسائل استعمال خالل من وذلك اجلسمية األبعاد قياس يف تتمثل األوىل الطريقة 

 .ترتييب سلم بوضع تسمح خاصة جداول
 وضعها  األخصائيني، طرف من املستعمل اجلسم بنمط تعرف الثانية الطريقةHEATH ET 

CARTER كمية كوحدة اإلنسان جسم تعترب واليت.  
 طلب األول : مفهوم القياس وأمهيتهامل 

احملسوس  اهلدف ومع دقيق جتاه يف احلايل املوضوع اهلدف مع يتعامل القياس مصطلحمفهوم القياس:   – 1
 تتطلب ال القياسات فبعض االختبار، مبعىن ينحصر أن الضروري غري من ولكنه اإلختبارات، مجيع ويتضمن

 ليست  (..………الدهون نسبة اجلسم، وزن اجلسم، طول قياسات ) املثال سبيل وعلى الشخص األداء من
  .إختبارات

 القياس أغراض-2
 :مها عام بشكل البدنية الرتبية يف للقياس أساسيني غرضني هناك    

 .األفراد عن املعرفة _ زايدة1.1
 .1والتعليم التدريب عملية _ حتسني1.2

 :( األنثروبومرتي ) اجلسمية القياسات أمهية-3
 حيث بعيد، زمن إىل يرجع وتطبيقية عملية أو علمية ألغراض البشري اجلسم بقياس اإلهتمام أن املالحظ من

 :يف أمهيته تكمن
  نفس من أخرى جمموعة بدرجات  مقارنة درجاهتم طريق عن لألفراد و اجملموعات وذلك الراهنة احلالة تقومي -

 اجملتمع.
 معدالت التغري عن الالزمة ابملعلومات األنثروبومرتية القياسات متدان حيث للجسم حتدث اليت التغريات وصف -

 لألفراد واجملتمعات . حتدث اليت
يزيد  قد و غريه من اجملتمعات مما ، وبني اجملتمع  اجملتمع داخل حتدث اليت األنثروبومرتية التغريات على التعرف -

 .والبيئة الوراثة من لكل النسبية واألمهية  السوي البدين النمو عملية عن معلوماتنا من
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 ميكن  اليت املختلفة   ANTHROPOMETRIC INDICATORS األنثروبومرتية املؤشرات اشتقاق -
احملظور أو  التكاليف الباهظة املقاييس بعض استخدام من  بدال اجلسم وكثافة السمنة تقدير يف منها االستفادة

 .اإلجتماعية الناحية من هلا املفحوصني  تقبل لعدم خلطورهتا أو
املعروفة  للطريقة وفقا اجلسم منط حتديد يف احلاضر الوقت يف األنثروبومرتية القياسات بعض نتائج تستخدم -

 The Heath- Carter Anthropometricوكارتر  هليث األنثروبومرتي اجلسم منط ابسم
Somatotype . 

 وشروطه االساسية  اجلسمي)األنثروبومرتي( القياس أغراضاملطلب الثاين :
  أغراض القياس اجلسمي-1
 يلي : كرها فيماذ للقياس اجلسمي أغراض مهمة ن -
البيئية  ابلعوامل املعدالت هذه أتثري ومدى املختلفة العمر لفئات اجلسمي النمو معدالت على التعرف - 

 املختلفة.
 .املختلفة العمر لفئات اجلسمية النسب اكتشاف -
 وتركيب بنيان على الرايضية واملمارسة العمل، وطبيعة نوع املدرسية، احلياة :مثل العوامل بعض أتثري من التحقق -

 .اجلسم
 .والشرطة املسلحة بعض اجملاالت كالقوات يف للخدمة الالزمة اجلسمية واخلصائص الصفات تعيني -
 .اجلسم وتركيب بنيان على الرايضي للتدريب املختلفة واألساليب الرايضية املمارسة أتثري على التعرف -
 .1املختلفة والسالالت األجناس بني الفارقة املورفولوجية واخلصائص الصفات على التعرف -
 
 بنجاح اجلسمية القياسات لتنفيذ األساسية الشروط-2 
 .موحدة بطريقة القياس أداء1-  

 .األدوات بنفس للقياس إعادة هناك كان إذا والثاين األول القياس تنفيذ  2-
 .فقط املايوه ابرتداء له يسمح مالبس بدون القياسات عليه جتري الذي الشخص يكون أن  3- 
 .القياس أماكن حتدد اليت التشرحيية ابلنقاط التامة املعرفة  4- 

 .2القياس يف املستعملة األجهزة استخدام بطرق التام اإلملام -  5
                                                           

 .30-23ص ، ذكره سبق مرجع :رضوان الدين نصر محمد_  1
ص   166مصر،   نصر، ، 4الحديث، ط الكتاب ، دارالرياضي المجال في القياس :البيك فهمي خاطر، علي محمد أحمد_  2

88. 
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    -18° 16° عن تقل ال متوسطة حرارة ودرجة جيدة، إضاءة ذو يكون أن جيب القياس مكان  6-   
 .املقوى ابلورق تغطيتها ميكن مسطحة أرضية  مع 
 أخذ حالة يف أما األكل، بعد ساعات 3 أو جائع، والشخص الباكر الصباح هو للقياس املناسب الوقت 7- 

  1دقيقة . (10-15ملدة ) االستلقاء املفحوص على فيجب الظهر بعد القياس
                                             :وأدواهتا ( األنثروبومرتية ) اجلسمية القياسات يف املؤثرة العوامل-3

 تعترب أهم العوامل احملددة للقياسات اجلسمية فيمايلي :
أن  والبحوث الدراسات أثبتت حيث اجلسمية، القياسات يف واملؤثرة املهمة العوامل من وتعد :البيئة-1.1

 البشرية األجناس بعض تفوق يرجع وقد نسبيا، اختالفا أخرى إىل بيئة من خيتلف البشري اجلسم تراكيب
 يف تؤثر بيئية عوامل هناك أن يف قياساهتم اجلسمية ،كما البيئة أتثري إىل التنافسية الرايضية بعض األنشطة يف

 2.البحر سطح مستوى عن واالرتفاع احلرارة درجة مثل أجزاء اجلسم نسب
 من الوراثية الصفات نقل على تعمل حيث ابملوراثت حتدد الصفات من جمموعة وتعين :الوراثة-2.1

 يف ذلك يتضح كما والبدنية اجلسمية الصفات بعض يرث األشخاص بعض أن فنجد اجلنني، إىل الوالدين
 .للفرد الوراثية اخلواص تعكس اليت البشري اجلنس أفراد بني كبريا الطول اختالفا اختالف

وأن  الرايضي جسم يف أنثروبومرتية تغريات إىل املؤدية العوامل أحد الرايضي التدريب يعد :التدريب -3.1
 بعض الرايضي تكسب طويلة زمنية وملدة ابنتظام الرايضية األنشطة أنواع من نوع أي ممارسة

 النشاط. ذلك طبيعة وفق على للجسم الشكل اخلارجي يف التغريات
نشاط  كل "أن  حيث مالحظتها ينبغي معينة جسمية قياسات لعبة لكل أن والبحوث الدراسات أكدت ولقد

    " النشاط هلذا اجلدد الرايضيني اختيار جيب مراعاهتا عند خاصة جسمية مواصفات يتطلب رايضي
 :األنثروبومرتية واألجهزة األدوات-4

العلمية  القياسات ألغراض تنتج اليت تلك خاصة والدقة ابملتانة تتمتع األنثروبومرتية أبهنا أجهزة القياس أجهزة متتاز
 :اآليت تشمل وهي ومتنوعة اثبتة أجهزة بواسطة تطبق أن جيب فالبحوث والطبية،

 كما تستعمل سم 210 بطول الطولية للقياسات تستخدم واليت Anthropometerاألنثروبومرتية  املسطرة-
 سم. 95 بطول العرضية للقياسات

 Widths.الكبرية  العرضية األقطار سم لقياس60_0مبقاس  :الكبري الكثافة مدور  -
 .نقطتني بني الصغرية العرضية األقطار لقياس يستعمل :الصغري الكثافة مدور -

                                                           

,2011p1-Anthropométrie Sportifs –cours de biométrie Mimouni,N: -Touabti 1_  

 . 1،ص  1999األردن، العربي،عمان، الفكر ،دارالرياضية التربية في والتقويم والقياس اإلختبارات :الحميد عبد مروان_ 2 
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 .الدهنية الثنااي لقياس  skinfold caliper( الثنااي )كالبكالبرب  -
 .اجلسم حميطات لقياس يستعمل tape measure:القياس  شريط-
 .األنثروبومرتية النقاط لتوضيح يستعملpincel dermographic:قلم التخطيط -
 1لوزن .ا لقياس weigth scale:الطيب  امليزان-

    
 
 
 
 
 

 
                                                           

  2ص ، ذكره سبق مرجع :البيك فهمي علي خاطر، محمد أحمد _ 1
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 coffertنوع  من األنثروبومترية الحقيبة مكونات تبين( :1الشكل رقم )
anthropométrique de harpenden   

 
 :اجلسمية القياسات ألخذ مواقعها حتديد ميكن اليت التشرحيية النقاط-5

 .اخلارجي اجلسم سطح على الغائرة املناطق أو العظمية الربوزات-
 .اجللدية االنثناءات-
 .ابلشعر املغطاة األجزاء أو النقط أو املناطق بعض حدود-
الباحث  يد أصابع حتريك بواسطة جيدا الظاهرة غري النقاط معرفة ويتم اجللد، فوق البارزة املناطق بعض-

 قلم جاف بواسطة ميكن فإنه النقطة مكان حتديد وبعد سطوحها، أو بروزها أو العظام اتصال أماكن على
 جراء القياس ذلك بعد يتسىن حىت اثبتا املكان هذا ليكون التشرحيية النقطة هذه مكان على عالمة وضع

 .موحدة بصورة
  اجلسمية القياسات بعض إجراء طرق الرايضي اجملال يف اجلسمية القياسات أمهيةاملطلب الثالث :

سنحاول من خالل هدا املطلب حتديد أمهية القياسيات اجلسمية خاصة أهنا تعكس احلالة الوظيفية للجسم ، وبعض  
 .طرق أجراء بعض القياسات اجلسمية 

 :أمهية القياسات اجلسمية يف اجملال الرايضي -1
اهلامة  األسس إحدى تعترب األنثروبومرتية الصفات أن على م 1996 ألبيك وعلي خاطر أمحد من كل يشري

 درجة واضح بشكل وحتدد للجسم وية واحلي الوظيفية احلالة تعكس فهي العالية الرايضية املستوايت إىل للوصول
 1البدنية. القدرات من الفرد به ما يتميز

لداللتها  خاصة أمهية اإلنتقاء جمال يف أتخذ األنثروبومرتية القياسات أن 2005 زيد أبو الدين عماد ويذكر
 2واحمليطات. األقطار الطول، الوزن، القياسات هذه وأهم نتائج، من املبتدئ حتققه أن ميكن مبا التنبؤ يف الكربى
الرتبية  جمال يف الباحثني إهتمام من كبريا قدرا حتتل األنثروبومرتية القياسات أن إىل 1992 احلليب أمال وتفيد

 وهي الرايضية، األنشطة أغلب يف واإلجنازات األداء على املؤثرة العوامل أهم من تعترب حيث والرايضية البدنية
 مؤثرة وميكانيكية تشرحيية مميزات من يتقدمه أن ميكن ملا املمارس النشاط لنوع اهلامة االختيار عوامل أيضا من

 الرايضي اإلجناز مبستوى  اإلرتفاع يف وتساهم األداء من فعالية تزيد
                                                           

 .91-25ص ، ذكره سبق مرجع :البيك فهمي علي خاطر، محمد أحمد_1

 ،-وتطبيقات نظريات- الجماعية األلعاب في الفريق وإعداد لبناء العلمية واألسس التخطيط :زيد أبو عباس الدين عماد_ 2
 .75-74ص  2005 اإلسكندرية،مصر، المعارف منشأة
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البدنية  كاملواصفات الالعب ميتلكها اليت املواصفات لبقية ومكمال مهما دورا اجلسمية القياسات وتلعب
يتصف هبا  أن جيب خاصة جسمية مواصفات الرايضي النشاط أنواع من نوع لكل أن حيث ،...واملهارية

 ذلك يف العليا املستوايت املمارس ،وحتقيق الرايضي النشاط ملتطلبات مناسبا يكون أن أجل الرايضي من
 األنشطة يف التفوق ويكون لالعب احلركي األداء جناح يف دورا تلعب اجلسمية القياسات النشاط،وذلك ألن

 يف مهمة اجلسمية فالقياسات وكذلك املطلوب، العمل ألداء الالعب جسم تركيب على مالئمة معتمدا الرايضية
 يف عن أقراهنم العاديني يتميزون األلعاب بعض يف الرايضيني أن أثبت قد املناسب،و النشاط الرايضي نوع إختيار
 احلوض. وضيق الكتفني عرض اجلذع، كطول املقاييس اجلسمية من العديد

 اجلسماين التكوين بني عالقة هناك أن على وسينغ كونسلمان كاربوفيتش، سيلز، من كل عليه يتفق ما هذا
نشاط  كل يتطلب ما وغالبا العالية للمستوايت الوصول إمكانية وبني واحمليطات واألطوال األوزان حيث للفرد من

 1املناسب . للفرد اإلختيار عند مالحظتها ميكن معينة جسمية صفات رايضي
 :اجلسمي النمط بتحديد اخلاصة اجلسمية القياسات بعض إجراء طرق    -2

 height:الطول  -1.2
 :التالية الطرق أحد استخدام ميكن     

 الرستامرت  جهاز ابستخدام الطول قياسRestameter. 
 األنثروبومرت  جبهاز الطول قياسAnthropometer املتداخلة القوائم ذات.  
 مواجه وظهره ابلتساوي قدميه على ابلتساوي وزنه يوزع حبيث اجلهاز قاعدة منتصف على املخترب يقف     

 وكذلك واحد عرض خط على متوازيني األذانن تكون أن جيب كما للداخل، والذقن لألمام للقائم،النظر
حبوايل  القدمني أصابع بني مسافة متالمسان، العقبان السماء، ابجتاه والكفني اجلنب اليدين على العينني،

 سم.  20_12
 weight:. الوزن 2.2

 أن على كيلوغرام، عشر أقرب إىل الوزن ويسجل امليزان، قاعدة منتصف يف منتصبا يقف أن املخترب على  
 يكون أن ويفضل wearing minimal clothingاملالبس  من ممكن قدر أقل مرتداي يكون املخترب

 .خفيفة من فانيال إال متاما عاراي
 : اجلسمي النمط تقومي يف املستخدمة اجللد ثنااي مسك قياس -3.2

 triceps skinfold : منطقة على من القياس هذا خذالعضد  خف اجللد ثنية مسك -أ

                                                           
 .44ص  20مصر، القاهرة، ، 6ط المعارف، دار ،-وتطبيقات نظريات- الرياضي التدريب :الخالق عبد عصام_ 1



 المرفولوجيا وأهميتها في المجال الرياضي  ...............................الفصل االول :..................
 

19 
 

 ومي   األخر النتوء بني املسافة منتصف من األمين العضد العضدية خلف رؤوس ثالث ذات العضلة 
Tricepsرفقي  امل والنتوء Acromion Olecranon   Processes املرفق مفصل يكون أن وجيب 

   Vertical Fold.رأسية  الثنية هذه اجلسم، جبانب ومرختية معلقة مفردا والذراع

 
 skinfold caliperالثنايا(  )كالبكالببرصورة توضح 
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 العضد خلف الجلد ثنية سمك قياس كيفية تبين (:2) رقمصورة                   

 
 أسفل  من القياس هذا يؤخذ Subscapular Skinfold:  الكتف لوح أسفل اجللد ثنية مسك -ب

 الثنية هذه ألسفل، مائل ابجتاه سم 1_2 من األمين Angle of the scapular اللوح عظم زاوية
  Diagonal Fold.   مائلة

 
 الكتف لوح أسفل الجلد ثنية سمك قياس كيفية تبين ( :3صورة رقم )

 
 من  القياس هذا يؤخذ Supraspinal Skinfold:   احلرقفي العظم بروز أعلى اجللد ثنية مسك-ج 

 مع لإلبط، اجلانيب األمامي اخلط وعلى اليمىن اجلهة من مبسافةسم  احلرقفي للعظم األمامي الربوز أعلى منطقة
  8_5   45 °.وبزاوية ألسفل مائل خط
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 الحرقفي العظم بروز أعلى الجلد ثنية سمك قياس كيفية تبين 05 رقم صورة        

 
 األنسية  اجلهة من القياس هذا يؤخذ  Medial Calf Skinfold: الساق مسانة جلد ثنية مسك -د

 .رأسية الثنية هذه اليمىن الساق لسمانة حميط أكرب مستوى عند
 

 

 
 

 
 الساق سمانة جلد ثنية سمك قياس كيفية تبين 06 رقم صورة

 
 تقريبا، لألرض مواز األمين العضد يكون حبيث املخترب يقف skeletal breadth:  العروض قياس-ه 

 بني العرض قياس يتم ،90°مبقدار مثنية مثنية  واملرفق املنكب زاوية العضد، على عمودي وضع يف والساعد
 وجه على املرفق لزاوية املنصف املكان يف اجلهاز طريف يوضع حبيث  والوحشية األنسية العضد عظم لقميت

 .الوضع هذا يف اجللد  ملالمسته اجلهاز على برفق الضغط مع التقريب،
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 العضد عظم لقمتي بين ما عرض قياس كيفية تبين 07 رقم صورة

 
  biepicondylar breadth of the femur:     الفخذ عظم لقميت بني ما عرض-و

 أكرب تقاس رأسية، الساق تكون حبيث الصحيحة زاوية يف اليمىن الركبة ثين مع مقعد على املخترب جيلس
 .مستعرض بوضع األنسية واألخرى الوحشية الفخذ عظم لقمة   بني ما مسافة

 

 
 عرض ما بين لقمتي عظم الفخذ كيفية قياس تبين (08) رقم صورة

 
  Limb Circumferences:احمليطات قياسات -ر

 ، متوتر أو ومنقبض منثن واملرفق األمين العضد من القياس يتم Upper Arm Girth:  العضد حميط- 
 .الوضع هذا يف للعضد وهو أكرب حميط حول القياس شريط يلف ،حبيث 45°املرفق زاوية أما   90 °فالكت زاوية
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 العضد محيط قياس كيفية تبين 09 رقم صورة                           

 
 اجلسم وزن توزيع مع قليال متباعداتن والقدمان الوقوف وضع منCalf Girth:الساق   مسانة حميط -

 1.اليمىن حميط لسمانة الساق أقصى حول القياس شريط يلف القدمني، على ابلتساوي
 

 
                   

 الساق سمانة محيط قياس كيفية تبين 10 رقم صورة
 

 املبحث الثالث : ماهية األمناط اجلسمية 
 الناس من صنف أو "فئة أبنه يعرفه من وهناك ، الطريقة هذه أي النمط هذا ألزم ويقال )الطريقة( هو اللغة يف النمط

 الصفات. هبذه اتسامهم درجة يف البعض عن بعضهم اختلفت وان نفسها العامة الصفات يف يشرتكون

                                                           
-124ص  ،  1995مصر، نصر، العربي، الفكر دار ،الجنسين من الرياضة أبطال أجسام أنماط :حسنين صبحي محمد_ 1

144 
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 منهم الكثري ان إال مفهومه حتديد حول العلماء بني النظر وجهات يف االختالف من الرغم فعلى اجلسمي النمط أما
 عليها. املتفق املعمارية القياسات جمموعة حتدده الذي العام "الشكل انه على يتفق

 أساسية )مركبات( عناصر ثالثة من يتكون اجلسم ان إىل تشري اجلسمية األمناط دراسة تناولت اليت األنظمة ومجيع
 :وهي

 . النحافة مركبة       -
 . العضلية مركبة       -
 . السمنة مركبة       -

 كمي  حتديد هو الذي للجسم العام الشكل حتدد جمتمعة )املكوانت( األبعاد وهذه )مكوان ( بعدا   متثل مركبة وكل
 أمساء األبعاد وأعطيت . للشخص اخلارجي الشكل حتدد واليت ، السمني ، العضلي ، النحيف الثالثة للعناصر

 هو الوراثي العامل ويعد )السمني( املكتنز النمط )الرايضي( العضلي النمط ، )النحيف( النحيل النمط ومصطلحات
 منط على معينة حدودا   يفرض النموذج وهذا به خاص موروث منوذج إنسان فلكل ، اجلسمي للنمط احملدد العامل
 . اجلسمي منطه يقرر الذي هو الوراثي التكوين ان أي والديه من ورثه مبا حماصر اإلنسان ان ذلك معىن اجلسم
 
  SOMATOTYPE  ومميزاته :اجلسم  منط املطلب األول :مفهوم  

البنائي  للنمط وضوحا أكثر مبعاجلة يتعلق حديثا تطورا اجلسم منط ميثل: مفهوم منط اجلسم -1
MORPHOGENOTYPE وسيلة أنه على اجلسم منط إىل ينظر ، حيث...وراءها الكامن 

 .للتغري القابلة غري البيولوجية السلوك األساسية حمددات– من اإلقرتاب أو –لتقدير 
 عن أمكن ما واإلبتعاد GENOTYPEاألصلي  للنمط املوضوعي اإلقرتاب ميثل " اجلسم منط " أن أي

 " األسلوب هذا على البعض مشاكله، ويطلق بكل PHENOTYPEالظاهري  النمط على عيوب اإلعتماد
 منط" شيلدون "عرف  ولقد SHELDONIAN SOMATOTYPE"لشيلدون  النمط اجلسمي

 التغذية ظلت إذا احلي الشخص عليها سيبدو اليت الظاهرية لألمناط املقبل ابلتتابع تنبؤ هبكون " :بقوله اجلسم
  ."فحسب العادية احلدود يف أتغريت اثبتا عامال
البنيان اجلسمي  خالل من للفرد الداخلي البيولوجي البناء لتقومي حماولة " بكونه أيضا " اجلسم منط " تعريف وميكن

PHYSIQUE." 
 :بكونه إجرائي بشكل اجلسم منط ويعرف

، ...متسلسلة أرقام بثالث عنه ويعرب للفرد، البيولوجي للبناء احملددة الثالثة األساسية للمكوانت كمي حتديد "
العضلية  إىل الوسط ( يشري والثاين ) يف،ENDOMORPHY السمنة  إىل األول )يسار(  يشري
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MESOMORPHY ،( يشري ميني والثالث ) النحافة  إىل" ECTOMORPHY اإلطار هذا يف 
 توصل 

 :مها األمناط من نوعني إىل "شيلدون"
العاملي   اإلحصائي التحليل األسلوب من مشتق األوىل ) مسمى الدرجة متغريات أو الثالثة، األولية املكوانت-

FACTOR ANALYSIS وهي: 
ENDOMORP بدانة مكون  ال   

MESOMORPHY العضلية مكون    
  ECTOMORPHY     النحافة مكون  

 :وهي الثانية الدرجة مكوانت أو الثانوية املكوانت-
 DYSPLASIA.اخللطي  النمط  -    

 GYNANDOMORPHY.األنثوي  النمط  -    
 TEXTURAL QUALITY.النسيجي   النمط   -    

 ASTHENIA.الواهن  النمط   -    
 BURGEONING .املتضخم  النمط   -    
 DYSMORPHIC.التكوين  السيئ النمط   -   
 APLASIA.الضامر  النمط   -   
 .MIDRANGSالنصفي  املدى منط  -    

 PYKNIC PRACTICAL JOKE .البدين  الرجل نكتة منط  -    
 :الثالثة اجلسمية األمناط مميزات -2

 : الرتكيب الداخلي املكون .1. 2  
 لتلك الوظيفية العناصر وأن املكون، هذا يف النمو كبرية اهلضمية األحشاء أن إىل التسمية هذه ترجع  

 .األندوديرم ENDODERMالداخلية  اجلنينية الطبقة من تنمو أساسا األبنية
 يف وخاصة اجلسم يف الدهون ختزين مناطق يف الدهن فيه يكثر كما الكروي، واملظهر ابلنعومة يتميز

 .منتصف اجلسم
 وكأن ومستديرة انعمة املكون هذا أجسام أن لوحظ كما ومسيكة، قصرية والرقبة مستديرة، و كبرية الرأس

  .انعم رخو واجللد دهنية، االستدارة و هبما تكتالت اتما الردفان أما عضالت، ال يكسوها
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 .endomorphyالتركيب  الداخلي المكون  ذو الفرد شكل تمثل 11 رقم صورة
 

 
 

 

 
 

 الجسمي النمط بطاقة علىenomorphy  السمين النمط موقع 01 رقم شكل
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 السن مراحل خالل السمين النمط أفراد لدى الوزن  – الطول معدل منحنى 02 رقم شكل
 

 MESOMORPHY :التركيب  المتوسط المكون    2.2.   
 ابرزة الوجه وعظام انمية وعضالته ومسيكة، كبرية وعظامه اخلارجي، مظهره يف صلب النمط هذا صاحب

 يتميز كما وقوية، ابرزة املنكبني وعضالت ظاهرة، الرتقوة وعظام عريضة األكتاف وقوية، والرقبة طويلة
 ثقيلة والردفني ضيق احلوض حنيف، واخلصر اجلذع منطقة عضالت تكتل طول األصابع، اليدين، بكرب

 األنسجة عن الناشئ للنمو نسبية سيادة رفولوجي املو املستوى يف الثاين أو املكون العضلي فالنمط وقوية،
 وهذه واألربطة، والعظمية العضلية لألنسجة التكويين األساس اليت متثل Mesodermامليزودرم  اجلنينية

 الزايدة إىل العضلي النمو يتجه لذلك األعضاء، حركة الدعم وأجهزة أجهزة أو اجلسم منط بناء عوامل هي
 .الرايضي للتشكيل العامة املعدالت حسب احلياة طوال االستمرارية إىل العضلي ومييل القوة والنمو
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 mesomorphyالتركيب  المتوسط المكون  ذو الفرد شكل تمثل 12 رقم صورة
 

 
 

 الجسمي النمط بطاقة على mesomorphyالعضلي  النمط موقع 03 رقم شكل
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 مراحل خالل العضلي النمط أفراد لدى الوزن  – الطول معدل منحنى 04 رقم شكل
 السن

 ECTOMORPHY:الرتكيب  اخلارجي املكون .3.2

 عظامه وهزيل، رقيق جسمه وبنيان واضح، بشكل األنف وبروز الوجه بنحافة يتميز النمط هذا صاحب
 يف استدارة مع والضيق ابلطول الصدر يتميز ورفيعة، طويلة الرقبة ما، نوعا كبرية الرأس ابرزة وصغرية،

 املكون أو النحيف فالنمط ورفيعتني، وحادتني طويلتني الرجلني الذراعني، يف وطول ملحوظ الكتفني
 اليت ECTODERMاجلنينية ، األنسجة من مستمدة نسبية سيادة املستوى املورفولوجي، يف الثالث

 .للجلد وملحقاته التكويين األساس متثل
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 ectomorphyالتركيب الخارجي المكون  ذو الفرد شكل تمثل 13 رقم صورة
 

 
 

 الجسمي النمط بطاقة علىectomorphyالنحيف النمط موقع يبين 05 رقم شكل
 

 
 
 

 خالل النحيف النمط أفراد لدى الوزن  – الطول معدل منحنى يبين 06 رقم شكل
 السن مراحل
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 اجلسم  لنمط الكمي التقدير املطلب الثاين :

 الثالثة املكوانت عن تعرب أرقام ثالث ضوء يف SHELDONشيلدون  العامل حسب النمط تقدير يتم
 : ( حبيث حنيف – عضلي – مسني للنمط )

 .ENDOMORPHY- السمني  – الرتكيب الداخلي املكون إىل ( مشال ) األول الرقم يشري  -
 .MESOMORPHYعضلي     –الرتكيب  املتوسط املكون املنتصف ( إىل الثاين ) يف الرقم يشري  - 

 . ECTOMORPHYحنيف    –الرتكيب   اخلارجي املكون ميني ( إىل الثالث ) الرقم يشري  -  
 النمط  أن ذلك ( فمعىن  7_1_1النمط )  تقدير كان فإذا.ENDOMORPHY 
 النمط  أن ذلك ( فمعىن 1_7_1النمط )  تقدير كان وإذاMESOMORPHY. 
 النمط  أن ذلك ( فمعىن 1_1_7النمط )  تقدير كان وإذا.ECTOMORPHY 

 ، مسني -عضلي منط ( يعترب 6-3-1فالنمط ) الغالبني، املكونني ضوء يف للنمط أدق مسمى ولتحقيق
 األحوال مجيع ، ويف...حنيف- عضلي ( منط 1-3-5والنمط ) عضلي ،– مسني ( منط 3-7-1)والنمط  

  .اليمني إىل اليسار من تكون قراءة النمط فإن
 مسني( -عضلي -)حنيف الثالثة األولية املكوانت من كل لتواجد األدىن احلد شيلدون حدد ولقد  

 بشري جسم كل أن شيلدون يرى ، حيث0 القيمة استخدام إمكانية عدم إىل ذلك واحدة، ويرجع بدرجة
 اجلسم يف متاما غائبا مكون يوجد أن ميكن ال و يوجد ال حيث الثالثة، األولية من املكوانت قدرا يتضمن

  .األولية الثالثة األمناط من يتكون جسمي أي منط أن مبعىن البشري،
 Somatochart Areas and Categories:اجلسم  منط بطاقة وفئات مناطق املطلب الثالث :

 جتمع  وانتشار أمناط أماكن بتحديد اخلاص البياين الشكل متثل Somatochartاجلسمي   النمط بطاقة
فاصال تفتح اجملال  عشر ثالثة قطاعات تضم إىل مقسمة اجلسمي النمط بطاقة للقياس، اخلاصة العينة أجسام

 :الثالث  اجلسم مكوانت أحد منها كل حماور ميثل اجلسمي ثالث النمط بطاقة على الالحقة، للتحليالت
endomorphy- mesomorphy- ectomorphy املركز وتقسم إىل متجهة الشكل تقطع وهي 

 اية احملور( مروراالقطب ) هن حنو اجتهنا كلما احملور على املكون قيمة وحدات تزيد حيث ،.قطاعات إىل البطاقة
 .البطاقة مبركز
الشمايل،  القطاع يف العضلية ملكون غلبة أو سيطرة مع اجلنويب الشمايل اإلجتاه يف النمط بطاقة يف العضلي احلور

احملاور  تقاطع الشرقي، اجلنويب ركن يف النحافة مكون وسيطرة الغريب، اجلنويب ركن يف السمنة مكون سيطرة مع
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، Central Somatochartاجلسمي   النمط بطاقة مركز هو اجلسمي النمط بطاقة منتصف يف الثالثة
 Central Somatotype.1املركزية  اجلسمية األمناط تضم ومنطقة التقاطع

 
 الجسمي النمط بطاقة وفئات مناطق 07رقم شكل

 
 
 

 اجلسم  منط وتقومي قياس طرقاملطلب الرابع :
 

                                                           
 .81- 31ص ، ذكره سبق مرجع :حسنين صبحي محمد_ 1
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لشيلدون،  الفوتوغرايف التصوير طريقة اآلن حىت دقة وأكثرها أوهلا و أقدمها اجلسم منط لقياس طرائق عدة توجد  
 منط فقط ( طريقة شيلدون )للرجال الوزن وجداول–الطول  معدل طريقة قطاعات، مخس إىل اجلسم تقسيم وطريقة
 1لبار نيل.  M4كارتر ، وطريقة  – هليث الرايضية املعادالت كارتر، طريقة – هليث األنثروبومرتي اجلسم
                      :كارتر – هليث األنثروبومرتي اجلسم منط لطريقة وصف يلي وفيما

 وكارتر هليث اجلسم منط تسجيل بطاقة طريقة -1
 :التالية ابلقياسات القيام على األسلوب هذا يعتمد

 ابلسنتيمرت  الطولHeight. 
 ابلكيلوغرام  الوزنWeight . 

  :Skinfold Thicknessالتالية  التشرحيية النقاط من اجللد ثنااي مسك قياس
 العضد )مم(  خلف اجللد ثنيةTriceps. 
 الكتف )مم(  لوح أسفل اجللد ثنيةSbscapular. 
 مم( احلرقفي  العظم بروز أعلى اجللد ثنية(Supraspinale. 
 -( الساق )مم مسانة منتصف اجللد ثنيةMedial Calf . 

 : Skeletal Breadthالعرضية  القياسات
 العضد )سم(  عرضHumerus Width. 
 الفخذ )سم(  عرضFemur Width. 

 : Limp circumferencesاحمليطية  القياسات
 سم(العضد حميط( Upper Arm Girth. 
 الساق )سم(  مسانة حميطCalf Girth. 

 
 
 

 : درجات املكوانت الثالث ) مسني_عضلي_حنيف ( لنمط اجلسم أسلوب إستخراج-2

 وعلى الذكر، السابقة القياسات األيسر اجلانب على تضم اليت ( 8)  الشكل املعروضة ابإلستمارة ابإلستعانة
 :كمايلي موزعة اليمني إىل اجتهنا كلما متزايدة صفوف أفقية شكل يف متسلسلة أرقام اليمني

                                                           
 . 296-294 ص ،  1997مصر، نصر، العربي، الفكر دار ،الرياضي مورفولوجيا فسيولوجيا :حسنين صبحي محمد الفتاح، عبد العالء أبو_ 1
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 صفوف ثالث هناك :السمنة مكون درجات -أ

  204,0 وينتهي ......................، 18,9، 14,9،  10,9ابألرقام  األول ، يبدأ األفقي الصف

 196,0........................... وينتهي  17,0- 13,0- 9,0ابألرقام  الثاين، يبدأ األفقي الصف

 188,0............................و ينتهي15,0- 11,0- 7,0ابألرقام  الثالث يبدأ األفقي الصف

 2- 1,5- 1- 0,5ابلرقم  يبدأ Endomorphyالسمنة  مكون بدرجات اخلاص األفقي الصف
 .12,0.................وينتهي عند 

 أفقية  صفوف مخس هناك :العضلية مكون درجات -ب

 خمصص للطول 227,3..............وينتهي  146,5_147,3_139,7ابألرقام  يبدأ األول األفقي الصف

 خمصص لعرض العضد 8,5..................وينتهي  5,49_5,34_5,19ابألرقام  يبدأ الثاين األفقي الصف

 لعرض الفخذ خمصص 12,21...............وينتهي 7,83_7,62_7,41ابألرقام  يبدأ الثالث األفقي الصف

 .خمصص حمليط العضد 39,0.............وينتهي25,0_ 24,4_ 23,7ابألرقام يبدأ الرابع األفقي الصف

 الساق مسانة خمصص حميط 45,6.........وينتهي 29,3_ 28,5_27,7ابألرقام يبدأ اخلامس األفقي الصف
 التصحيح. بعد

 . 9,0.........وينتهي  2_ 1,5_ 1_ 0,5ابألرقام  العضلية يبدأ مكون بدرجات اخلاص األفقي الصف

 . أفقية صفوف ثالث هناك :النحافة مكون درجات ج_ 

 . 51,68.......................وينتهي  41,43_ 40,74_ 39,65ابألرقام  األول يبدأ األفقي الصف

  51,34........................وينتهي  41,43_ 40,74_40,20ابألرقام  الثاين يبدأ األفقي الصف

 . 51,00........................و ينتهي41,44_ 40,75_39,66ابألرقام  الثالث يبدأ األفقي الصف

 2_ 1,5_ 1_0,5ابلرقم  يبدأ Ectomorphyالنحافة  مكون بدرجات اخلاص األفقي الصف
 .9,0...............وينتهي 
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 يلي وفيما الضرورية، األخرى والبياانت ابملخترب اخلاصة العامة البياانت يتظمن :اإلستمارة من العلوي اجلزء -د 
 .اجلسم لنمط الكمي التقدير اإلستمارة لتحديد إستخدام خطوات

 املشروع، التاريخ، موعة،ا املهنة، الرقم، اجلنس، السن، املخترب، اإلستمارة)إسم أعلى يف العامة البياانت إستفاء -1
     ابلقياس ( القائم

  Endomorphy Rating : السمنة مكون درجة تقدير -ه

 .ابإلستمارة املخصصة أماكنها يف األربعة اجللد ثنااي مسك قياسات تسجيل -1  

  .بذلك اخلاص املستطيل يف اجملموع ويدون األوىل الثالث اجللد ثنااي مسك مجع-2

  Height Corrected Skinfoldsالتالية  للمعادلة وفقا السمنة ملكون للطول التصحيح عملية إجراء -3

=HCS الثالث  املناطق ثنااي مسك جمموعx 178,3  )على طول املخترب ب )سم 

 ملكوانت الطول تصحيح ميثل الذي للرقم رقم أقرب عن ابلسمنة اخلاصة الثالث الصفوف يف البحث يتم -4
 الرصاص حوله.  بقلم دائرة ووضع السمنة

 هذا حول دائرة السفلي( لنضع الرابع السمنة )الصف مكون درجات صف إىل عموداي ننزل الرقم حتديد بعد -5
 بنمط اخلاصة اخلانة يف البطاقة اسفل يف ونكتبها السمنة مكون درجة على حنصل مباشرة وهكذا يقابلنا الذي الرقم

  Endomorphy. Enthropometric Somatotypeاجلسم 

  Mesomorphy Rating : العضلية مكون درجة تقدير-و

   األماكن يف الساق مسانة وحميط العضد، حميط الفخذ، عرض العضد، عرض الطول، قياسات تسجيل -1
  .العضلية مبكون اخلاص املتوسط من اجلزء اليسرى اجلهة يف لذلك املخصصة

العضد )مم( على  خلف العضد )سم( ثنية يساوي = حميط الذي العضد حميط على القياس تصحيح إجراء يتم -2
10   

ثنية مسانة  –الساق)سم(  مسانة حميط = يساوي الذي الساق مسانة حميط على القياس تصحيح إجراء يتم -3
  10الساق )مم( على 

 البطاقة يف هلما املخصصني املستطيلني يف القيم تسجيل -4



 الفصل االول :................................................. المرفولوجيا وأهميتها في المجال الرياضي
 

36 
 

 األول الصف مثال ميثله، أو يقابله الذي قياس لكل رقم أقرب عن األفقية األرقام صفوف يف البحث جيب -5
 الطريقة بنفس وهكذا الرصاص، بقلم دائرة حوله ونضع للجسم للطول الكلي رقم أقرب عن فيه نبحث

 .الصفوف كل أرقام يف مخس حول دوائر مخس على لنحصل املتبقة األربع للقياسات
  .التصحيح بعد الساق مسانة حميط العضد، حميط لناتج رقم أقرب عن نبحث واخلامس الرابع الصف يف -6
  .األقل الرقم حول الدائرة وضع يفضل رقمني بني املسجل الرقم كان إذا -7
  .الرقمية القيم مع وليس فقط األعمدة مع التعامل يتم مث -8
 عن القيم احنراف أن ابعتبار الطول، قيمة بعمود حوهلا دوائر وضعت اليت للقيم اإلحنراف متوسط حيسب -9

  .السالبة اإلحنرافات متثل اليسار جهة واالحنرافات املوجبة، متثل اإلحنرافات اليمني جهة الطول عمود
 )د( ابلرمز له يرمز الذي اإلحنرافات جمموع حساب -10

  4+ 4العضلية = د على  مكون درجة الستخراج التالية املعادلة استخدم

     األفقي السادس الصف يف السابقة املعادلة من املستخلص الرقم حول الرصاص بقلم دائرة ضع -11
 Mesomorphy ، Enthropometricاجلسم  بنمط اخلاصة اخلانة يف البطاقة اسفل يف أكتبه -12

Somatotype. 
 

  Ectomorphy Ratingالنحافة  مكون درجة تقدير-د

 .النحافة مبكون اخلاص اجلزء يف (كلغ) الوزن قيمة تسجيل-1
بوندرال( لطول ب )سم( على الوزن ب كلغ جذر  )مؤشر HWRوالوزن  الطول مؤشر قيمة تسجيل -2

 مكون النحافة . من األيسر اجلانب على ا اخلاص املستطيل مكعب يف
 على الثالث الصفوف أحد يف والوزن الطول معدل لناتج قيمة أقرب حول الرصاص ابلقلم دائرة ضع -3

 الذكر. السابقة اليمني
 النهائية احملصلة ميثل الذي السفلي الرابع الصف إىل ابلدائرة إليها املشار القيمة حتت ألسفل عموداي انزل -4

 .النحافة مكون درجة بذلك وهي ستقابلك اليت القيمة دائرة حول وضع النحافة ملكوانت
 Ectomorphy ، Enthropometricاجلسم  بنمط اخلاصة اخلانة يف البطاقة اسفل يف أكتبه -5

Somatotype.  
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  :تمهيـد 

ميكن وصف البحث العلمي على أنه مغامرة شاقة مليئة بالنشاط واازفات ، اليت جتري وقائعها بني أحضان العلم ،  

التخيل اخلصب ، الفطنة احلادة ، قابلية  هذه املغامرة تستدعي الصرب ، املوضوعية ، اجلهد املتواصل ، التنظيم ،

  .إىل غري ذلك من هذه العناصر الضرورية لنجاح البحث...التحكم اجليد يف الظروف اجلديدة 

يف هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها يف هذه الدراسة ، ومن أجل احلصول على   

ا نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى ، وبالتايل احلصول على نفس النتائج األوىل نتائج ميكن الوثوق ا واعتباره

، كما هو معروف فان ما مييز أي حبث علمي هو مدى قابليته للموضوعية العلمية ، هذا ال ميكن أن يتحقق إال إذا 

  .اتبع صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعية 
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I. الدراسة مجاالت  

وعينة البحث واملنهج املتبع يف سنتناول من خالل هذا املبحث اايل املكاين والزماين للدراسة كذلك اال البشري 

  .الدراسة 

  :المكاني المجال .1

  . يف خمرب املعهد النشاطات البدنية و الرياضية بسكرة ) األنثروبومرتية(اجلسمية  القياسات إجراء مت

   :الزماني المجال.2

و  اإلشكالية وطرح دقيقا حتديدا املوضوع وكذا حتديد الدراسة، استغرقتها اليت املدة للدراسة ميثل اال الزماين    

  .كانت بداية اجلانب النظري يف شهر جانفي أما العمل امليداين فكانت يف أفريل

   :البشري المجال .3

يف حتديد  واملتمثل املورفولوجية الدراسات ضمن يندرج والذي املوضوع طبيعة أن حيث الدراسة جمتمع ميثل وهو  

هو طلبة  جمتمع الدراسة فإن وبالتايل والرياضية  االمناط اجلسمية لطلبة املعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية

  .األوىل ماسرت 

  عدد الطلبة  المستوى  المعهد  الوالية 

علوم وتقنيات   بسكرة

  النشاطات البدنية

  60  ماستر 1

  . من إعداد الطالب :المصدر 

  :إختيارها فيةيكو  البحث عينة.4

خيتارها  اليت العينة طبيعة ستحدد يستخدمها اليت واإلجراءات لبحثه الباحث يضعها اليت األهداف إن     
العلوم  من طلبة املعهد منظمة عشوائية بطريقة البحث عينة اختيار مت، حيث  سالفا املسطرة األهداف ولبلوغ.1

 60عينة  على البحث ماسرت لوالية بسكرة أجري االوىلسنة  والتقنيات النشاطات البدنية جامعة حممد خيضر

  .  داخل املعهد و مبساعدة األستاذ القياسات مجيع طالب كلهم ذكور ، أجريت

   :الدراسة في المتبع المنهج.5
                                                             

 19ص1993العراق، بغداد، والنشر، للطباعة الحكمة دارومناھجه ، العلمي البحث طرائق :محجوب وجيه _1



    للدراسة الميدانية ا�جراءات ...............................................: ولالفصل ا�

 

42 

 

العلمي  البحث مبناهج الواعية املعرفة إن" العلمي البحث مناهج" لكتابه  كالتقدمي يف بدوي الرمحان عبد يقول   

 حبث منهج كلمة أن يرى وهو باملنهج، رهني العلمي البحث فتقدم لذلك البحث، إتقان من الباحثني متكن

عامة   إشارات تعترب القواعد وهذه العلم يف احلقيقة إىل الوصول أجل من املصوغة العامة القواعد من تعين طائفة

    1.اخلاص حبثه وموضوع مئيتال مبا تعديلها يف احلرية مطلق وله حبثه أثناء يهتدي ا الباحث كلية اتوتوجيه

 معرفة هو الدراسة من اهلدف أن البحث، ومبا يف املعتمد املنهج حتدد اليت هي املشكلة طبيعة فإن يهلوع  

) املسحي باألسلوب( الوصفي املنهج استخدام فإناالمناط اجلسمية لطلبة املعهد علوم و النشاطات البدنية الرياضية 

  .دراستها املراد املشكلة طبيعة مع ملالئمته

إىل  تتجه واحلقائق،بل البيانات مجع جمرد عند تقف ال الوضعية الدراسة أن على يعرف الوصفي املنهج أن حيث 

كميا  عليه هي اليت بالصورة وحتديدها داللتها واستخالص وتفسريها وحتليلها البيانات وتلك احلقائق هذه تصنيف

  .ال إىل نتائج ائية ميكن تعميمهوكيفيا دف التوص

  البيانات جمع أدوات.6

الدراسة  عليها تبىن اليت احلقائق كشف إىل الوصول قصد يكون وتوظيفه البحث إليه يستند الذي احملور يعترب

عينات  البيانات، األدوات، تلك وهي كانت مهما مشكلته يستطيع ا الباحث حل اليت الوسيلة" تعترب  حيث

  ". وأجهزة

  :على الدراسة هذه يف اإلعتماد مت وقد

  :البيبليوغرافي التحليل طريقة-1.6

 اإللكرتونية، دف املواقع وكذا واألجنبية العربية واملصادر املراجع خمتلف من النظرية املعلومات مجع يف تتمثل

   .جديدة علمية صبغة إلعطائه املوضوع حول نظرية خلفية تكوين

  )هيث و كارتر(إستمارة -

   :الرياضية املعادالت-

                                                             

  
  .9،ص  1968 مصر، القاھرة، العربية، النھضة دار ،العلمي البحث مناھج :بدوي الرحمان عبد_1

  .109ص  ، 1998 مصر، ا8سكندرية، الجامعي، المكتب ،ا4جتماعية البحوث �عداد المنھجية الخطوات العلمي البحث :زكي شفيق محمد_2
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لغرض اخلروج بنتائج موثوق ا علميا استخدمنا طريقة اإلحصائية لبحثنا لكون اإلحصاء هو الوسيلة  و األداة 

النتائج على أساس فعلي يستند عليها يف البحث و االستقصاء وعلى ضوء ذلك استخدمنا ما  احلقيقية اليت نعاجل ا

  :يلي 

   :األنثروبومترية القياسات-2.6

 .سابقا املذكور اجلهاز باستعمال والوزن الطول قياس •

 coffertحقيبة  باستعمال اجلسمي النمط بتحديد اخلاصة األنثروبومرتية القياسات •

anthropométrique de harpenden    للقياسات اجلسمية.   

  :الدراسة ألدوات العلمية األسس-7

  :الصدق-1.7

 coffert anthropométrique deنوع  من األنثروبومرتية احلقيبة بواسطة األنثروبومرتية القياسات متت -

harpenden    الرياضية لكافة أفراد العينة معتمدة من طرف معهد  علوم وتقنيات النشاطات البدنية و.  

 البدنية الرتبية مبعهد العلوم والتفنيات النشاطات  خاص معتمد جهاز بواسطة والوزن الطول قياسات أخذت كما -

  .العينة لكافة أفراد أيضا وهذا والرياضية

    : الثبات-7.2

  .يف خمرب املعهد العينة أفراد لكافة الظروف نفس ويف األجهزة وبنفس الطريقة بنفس البدنية املعاجلة متت-

  .العينة أفراد لكل األنثروبومرتية احلقيبة بنفس األنثروبومرتية القياسات متت -

 :الموضوعية-7.3

  T.D.150 Body Scal. .دولية معايري وفق مصنع والوزن الطول جهاز -

  crofferet anthropométriqur de hanpendenالصنع  كندية األنثروبومرتية احلقيبة -

  :اإلحصائية المعالجة أساليب-8
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 excelولربنامج   اإلحصائية احلزمة طريق عن متت وقد اإلحصائية من جمموعة على الدراسة هذه يف اعتمدت -

2007  .  

  .عددها على القيم مفردات مجع حاصل هو :الحسابي المتوسط-8.1

 و هو لدقته نظرا استخداما وأكثرها التشتت مقاييس أهم من املعياري االحنراف يعترب :المعياري االنحراف-8.2

  املقسومة على عددها  عن متوسطاا الرتبيعي موع مربع االحنرافات القيم اجلذر يساوي

 

  معامل االختالف-8.3

إذا كان يف جمموعتني أو أكثر من العينات، قياس واحد خيتلف حسب نفس النسبة، أو إذا كان ضمن نفس 

، والذي يعرب عن قيمة االحنراف املعياري  CVقياسان لديهم نفس التغري النسيب، حنسب معامل االختالف  اموعة،

 كنسبة مئوية من املتوسط احلسايب

Cv= 100 

CV ≥ 10؛ التجانس٪.  

CV  متوسط التجانس. ٪20٪ و 10بني.  

CV ≤ 20جتانس ،٪.  

  



  

 الثاني الفصل
 تحليل و عرض

  النتائج
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I. .الخاصة بطلبة المعهد الجسمية األنماط نتائج وتحليل عرض : 

نتائج األمناط اجلسمية اخلاصة بطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات )  1(يوضح اجلدول رقم 

  : 2016-2015جامعة حممد خيضر دفعة  2البدنية لطلبة ماسرت 

  

    طلبة المعھد الخاصة الجسمیة األنماط نتائج ) 1(  :رقم جدول

  نوع النمط  النمط البدین  النمط العضلي  النحیف النمط  الطالب
  العضلي النحیف  1  5.37  1.5  1

  العضلي النحیف  0.5  7.12  3  2
  العضلي النحیف  0.5  5.5  3  3
  العضلي النحیف  0.5  2.75  3  4
  البدین العضلي  3  4.12  1  5

  العضلي النحیف  1  5.62  2  6
  العضلي البدین  3  8.25  1  7

  النحیف العضلي  0.5  2.62  4  8

  البدین العضلي   0.5  3.12  3.5  9

  العضلي النحیف  0.5  3.12  1  10
  العضلي   0.5  5.62  1.5  11
  العضلي   1  10.5  1  12
  العضلي النحیف  0.5  5.87  1.5  13
  العضلي النحیف  0.5  7.37  1  14
  العضلي النحیف  0.5  6.87  3  15
  العضلي   1  7.25  1  16
  العضلي النحیف  0.5  4.62  3.5  17
  العضلي البدین  2  8.75  1.5  18

  العضلي النحیف  0.5  6.25  3  19
  العضلي النحیف  0.5  3.62  3  20
  العضلي النحیف  0.5  4.37  3  21
  النحیف العضلي  0.5  3  3.5  22

  العضلي النحیف  0.5  4.25  1.5  23
  العضلي النحیف  0.5  3.87  3  24
  العضلي النحیف  1  7.37  2  25
  العضلي   1  8  1  26
  العضلي النحیف  1  4.56  3.5  27
  العضلي   1  9.62  1  28
  العضلي النحیف  0.5  9.37  1.5  29
  النحیف العضلي  0.5  3.25  5  30

  العضلي النحیف  0.5  6.25  2  31
  العضلي النحیف  0.5  8.5  1.5  32
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  العضلي النحیف  0.5  7.5  1.5  33
  العضلي النحیف  0.5  4.87  1.5  34
  العضلي النحیف  0.5  6.62  3  35
  العضلي النحیف  1  7.5  2  36
  العضلي النحیف  0.5  5.5  4  37
  العضلي النحیف  0.5  5.5  1.5  38
  النحیف العضلي  0.5  4  4.5  39

  العضلي النحیف  1  9.5  2  40
  العضلي النحیف  0.5  3.12  3  41
  البدین العضلي  6.5  10.62  0.5  42

  النحیف العضلي  0.5  4.12  4.5  43
  العضلي النحیف  0.5  5.12  2  44
  العضلي النحیف  0.5  5.62  3  45
  النحیف العضلي  0.5  4.75  5  46

  العضلي النحیف  1  5.87  4.5  47
  النحیف العضلي  0.5  3.56  4.5  48

  العضلي النحیف  0.5  5  2.5  49
  العضلي النحیف  0.5  2.25  3  50

  العضلي   1.5  10  1.5  51
  النحیف النحیف  0.5  2  4  52

  العضلي النحیف  0.5  8.87  2  53
  العضلي النحیف  0.5  4.37  3  54
  العضلي البدین  2  9.12  0.5  55
  العضلي   1  7.25  1  56
  العضلي النحیف  0.5  3.62  3.5  57
  العضلي النحیف  0.5  5.87  1.5  58
  العضلي النحیف  0.5  7.5  2.5  59
  العضلي النحیف  1             7.25  4.5  60

 

 أن يالحظومن خالل نتائج  اجلدول أعاله ) انظر امللحق(من خالل النتائج القياسات االنثوبومرتية  

   :على النتائج دلت اجلسمي لدى الطلبة ،حيث النمط قي هناك تباين

املمثل  mesoectomorphyالنمط العضلي النحيف  هو السائد اجلسمي طالب النمط 39_

-2) (0.5-2.75- 3) (0.5- 5.5- 3) ( 0.5- 7.12- 3) (1- 5.37- 1.5( ب 

5.62-2) (1 -3.12-0.5) (1.5 -5.87-0.5) (3-6.87 -0.5) (3.5 -4.62 -

0.5) (3-6.25 -0.5) (3 -3.62-0.5) (3-4.37 -0.5 )(3.5 -4.25 -0.5 (

)3 -3.87-0.5) (2-7.37 -1) (3.5 -4.56-1) (1.5 -9.37-0.5) (1.5-

3.35 -0.5) (2 -6.25 -0.5) (1.5-8.5 -0.5 ) (1.5 -7.5 -0.5) (1.5-
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4.87-0.5) (3 -6.62 -0.5) (2 -7.5 -1) (4 -5.5 -0.5) (1.5 -5.5 -0.5 (

)2 -9.5-1) (3 -3.12 -0.5) (2 -5.12-0.5) (2-5.62 -0.5) (4.5 -5.87 -

1) (2.5-5 -0.5) (2 -8.87-0.5) (24.37-0.5) (1-3.62 -0.5) (1.5-

5.87-0.5) (2.5-7.5 -0.5 ()4.5-7.25 -1.(  

- 4.12- 1: ( طلبة النمط اجلسمي السائد هو النمط العضلي البدين املمثل ب ) 4(يف حني ان _

3 ) (1 -8.25 -3) (1.5 -8.25 -2.(  

- 3.5) (0.5- 2.62-4:( طلبة النمط اجلسمي السائد هو النحيف العضلي املمثل ب ) 8(أما _

3 -0.5) (5 -3.25-0.5 ) (4.5 -4-0.5) (4.5 -4.12-0.5 ) (5 -4.75 -0.5 (

 )4.5 -3.56-0.5) (3 -2.25 -0.5. (  

) 3.5- 312- 3.5:(يف حني ان طالبان حيتويان عل النمط البدين العضلي و املمثل ب _ 

)0.5-10.62 -6.5.(  

- 5.62-1.5:(طلبة لديهم النمط العضلي املتوازي و املتمثل ب 7يف حنب أن هناك - -

0.5) (1-10.5 -1) (1 -7.5 -1) (1-9.62 -1) (1.5 -10 -1.5) (1 -

7.25-1) (1 -8 -1.(  
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  الجسمي النمط بطاقة على لطلبة المعھد الجسمي النمط توزیع یبین  رقم شكل

 

II. وتفسيرها عرض النتائج :  

  :سنستعمل لعرض النتائج الطرق االحصائية التالية 

 الطريقة اإلحصائية-

 .لتحقيق نتائج لدينا، استخدم املنهج االحصائي

  المتوسط الحسابي- 

xوهو ممثل ب . هو األكثر دقة لقياس النزعة املركزية و يساوي جمموع كل النتائج مقسم على عدد  ̅

 .االشخاص

 

  
   .(Σ) جمموع قيم العينة

  ).n(عدد العينة 

  SD االنحراف المعياري- 

أو  S.Dباإلجنليزية (هو مؤشر التشتت األكثر استخداما ) (االحنراف املعياري ممثلة سيغما الرمز 

 .وهو يساوي اجلذر املربع للمتوسط احلسايب للفروق الفردية املربعة). االحنراف املعياري

 

  معامل االختالف-

إذا كان يف جمموعتني أو أكثر من العينات، قياس واحد خيتلف حسب نفس النسبة، أو إذا كان ضمن 

، والذي يعرب عن CVالنسيب، حنسب معامل االختالف نفس ا�موعة، قياسان لديهم نفس التغري 

 قيمة االحنراف املعياري كنسبة مئوية من املتوسط احلسايب

Cv= 100 

CV ≥ 10عايل  ٪؛ التجانس   
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CV  متوسط التجانس. ٪20٪ و 10بني.  

CV ≤ 20جتانس منخفض ،٪.  

  :تفسير وعرض نتائج عينة الدراسة -1

 الوصف المرفولوجيي-1.1

طالب ماسرت سنة ثانية  60التحليل الوصفي للقياسات االنثربومرتية اجلسمية للعينة االمجالية املتمثلة يف 

  :، و الذي يشمل(26.53±2.15) لقسم التجريب الرياضي، مبتوسط عمر

املعامالت االمجالية اليت متثل، العمر، الطول والوزن ، قياسات اطوال اجلسم ، األقطار العرضية 

  .يطات اجلسمية، و ثنايا اجللد، احمل

 Zatsiorskyللتفسري الوصفي للنتائج، وفقا   ل  (CV)استخدمنا معامل االختالف 

و  10تظهر درجة عالية من التجانس، ما بني %   10اقل من   CV، حيث  (1978)

   .درجة منخفضة من التجانس%  20 اكرب من   CVدرجة متوسطة من التجانس و % 20

  الخصائص االجمالیة) :2(الجدول رقم 

االنحراف  معامل االختالف 

 المعیاري

الحد 

 االقصى

المتوسط 

 الحسابي

الحد 

 االدنى

 االشخاص

  العمر  24  26.53  39  2.15  8.11

 الوزن 57 71 104 10,18 14,34

 القامة 159 175.19 190 6.46 3.68

  

 8.11معامل االختالف هو  ،2.15 ± 26.53املتوسط احلسايب للعمر بالنسبة هلذه العينة هو  

 10.18 ± 71متوسط الوزن هو . ، و ميثل بالتايل درجة عالية من التجانس لدى طلبة املعهد% 

بالنسبة . ممثلة بالتايل درجة متوسطة من التجانس لدي هذا الفوج%  14.34بنسبة معامل اختالف 

  %. 3.68ة ب و درجة عالية من التجانس متمثل 6.46 ± 175.19للقامة فهي مبتوسط 

 أطوال الجسم) :3(الجدول  رقم 

معامل 

 االختالف

االنحراف 

 المعیاري

الحد 

 االقصى

المتوسط 

 الحسابي

الحد 

 االدنى

 االشخاص
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 القامة 1,59 1,76 1,9 0,07 3,79

القامة على  0,84 49,95 135 47,67 95,44

 الجلوس

 طول الذراع 28 34,91 83 7,93 22,72

 طول الساعد 23 27,26 34 1,95 7,14

 طول الید 16 20,76 27 1,86 8,97

 طول الفخذ 37 43,83 51 3,15 7,18

 طول الساق 36 42,36 50 2,88 6,79

 طول الرجل 21,5 26,58 29 1,50 5,64

 ،% 3.9معامل االختالف هو , 0.07±1.76املتوسط احلسايب للقامة بانسبة هلذه العينة هو 

 ±  49,95وبالتايل ميثل درجة عالية من التجانس لدى الطلبة، ومتوسط القامة على اجللوس 

ممثلة بالتايل درجة منخفضة من التجانس لدى الطلبة % 95,44بالنسبة معامل االختالف  47,67

ودرجة منخفضة من التجانس املتمثلة يف  7.93± 34.91بالنسبة لطول الذراع فهي مبتوسط.

ومعامل االختالف هو       7,93±27,26طول الساعد املتوسط احلسايب هو  أما% 22,72

  2,88±20,70فبتايل ميثل درجة عالية من التجانس، أما املتوسط احلسايب لطول اليد %  7,14

ممثلة بالتايل درجة عالية من التجانس ،و بالنسبة لطول الفخذ متوسط %   8,97ومعامل اختالف 

ممثلة فان درجة التجانس عالية % 7,18احراف املعياري مبعامل اختالف  3,15± 43,38احلسايب 

ممثلة فان درجة %  6.79احنراف معياري و  2,88± 42,36،و املتوسط احلسايب لطول الساق 

احراف معياري و  1,05 ± 26,58التجانس عالية ، أما بالنسبة للمتوسط احلسايب لطول الرجل هو

 .فان درجة التجانس عالية ممثلة %  5,64معامل إختالف  

  

  عروض الجسم) :4(الجدول رقم 

معامل 

 االختالف

االنحراف 

 المعیاري

الحد 

 االقصى

المتوسط 

 الحسابي

الحد 

 االدنى

 االشخاص
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 عرض الراس 10,5 12,33 15 0,89 7,22

 عرض الكتفین 27 39,96 46 3,61 9,04

 عرض الصدر امام 20 27,64 41,5 4,03 14,56

عرض الصدرامام  7 38,55 45 5,21 13,52

 خلفي

 عرض الذراع 5,2 7,09 17,2 1,43 20,15

 عرض الساعد 5 5,73 8,6 0,69 12,11

 عرض الید 4,5 8,13 9,6 0,85 10,45

 عرض الحوض 24 28,62 48,4 4,76 16,62

 عرض الورك 9,5 32,33 50,7 5,87 18,17

 عرض الفخذ 8 10,44 32 4,09 39,22

 عرض الساق 6 7,27 14 1,00 13,80

 عرض الرجل 3,4 9,13 11 1,26 13,80

 عرض الساق 30 50,34 68 5,33 10,60

  

فإن %  7,22احنراف معياري ، ومعامل اختالف  0,89±12,33املتوسط احلسايب لعرض الذراع 

احنراف معياري و  3,61± 39,96درجة التجانس هي عالية،اما متوسط احلسايب لعرض الكتفني 

ممثلة فان درجة التجانس عالية،اما املتوسط احلسايب لعرض الصدر امام %  9,04معامل اختالف 

فان درجة  التجانس  هي متوسطة %  14,56احنراف معياري و معامل ارتباط   ±3,61 39,96

احنراف معياري ،و مبعامل ارتباط  5,21± 38,55،و عرض الصدر امام خلفي فاملتوسط احلسايب 

 1,43± 7,09ممثلة لذا درجة التجانس متوسطة ، و متوسط  احلسايب عرض الذراع %  13,52

و بالتايل درجة التجانس هي منخفضة ،و عرض %   20,15احنراف معياري ، و معامل اختالف 

لذا  %12.11اختالف احنراف معياري ، ومعامل  0.69 ± 5.73املتوسط احلسايب هو  الساعد

احنراف معياري، و  0.85± 8,13بالنسبة لعرض اليد املتوسط احلسايب  درجة التجانس متوسطة ، 

ممثلة بدرجة متوسطة من التجانس ، اما عرض احلوض املتوسط احلسايب % 10,45معامل اختالف  
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طة من ممثلة بدرجة متوس%   16,62احنراف املعياري ، و معامل اختالف  ±4,76 28,62

احنراف املعياري ،و معامل االختالف  4.76± 28,62التجانس ،و عرض الورك املتوسط احلسايب 

 4,09±10,44لذا فان درجة التجانس متوسطة ،و املتوسط احلسايب لعرض الفخض  18.17

ممثلة بدرجة منخفضة من التوازن ،بالنسبة لعرض % 39,22احنراف معياري ،و معامل اختالف 

معامل اختالف  بدرجة % 13,80احنراف معياري ،و  1,00±7,27وسط احلسايب الساق  املت

احنراف معياري ،  1,26 ± 9,13متوسطة من التجانس، و عرض الرجل املتوسط احلسايب هو

ممثلة فان درجة التجانس متوسكة،و املتوسك احلسايب  لعرض الساق % 13,80ومعامل اختالف 

  .اذا درجة التجانس هي عالية%  10,00ل اختالفاحنراف معياري ،ومعام ±5,33 50,40

  محیطات الجسم): 5(الجدول رقم  

معامل 

 االختالف

االنحراف 

 المعیاري

الحد 

 االقصى

المتوسط 

 الحسابي

الحد 

 االدنى

 االشخاص

 محیط الراس 40 55,29 60 2,96 5,35

 محیط الرقبة 32 35,86 42 2,16 6,01

الصدر محیط  8 83,81 109 14,38 17,15

 راحة

محیط  74 90,99 114 6,91 7,60

 الصدرمملوء

محیط  30 84,95 110 10,48 12,33

 الصدرفارغ

محیط الذراع  25 29,90 40,5 3,14 10,50

 امام

محیط الذراع  21 26,77 37,5 3,12 11,67

 خلف

 محیط الساعد 18,5 25,50 30,5 2,29 8,98
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 محیط الید 15 20,57 25 1,57 7,65

 محیط البطن 65,5 80,08 114 10,39 12,97

 محیط الحوض 55,5 90,60 112 10,06 11,11

 محیط الفخذ 24 50,74 68 7,63 15,04

 محیط الرجل 21 24,47 37 2,37 9,69

 محیط الساق 25 35,51 57 4,63 13,03

 

احنراف   2,96± 55,29أما بالنسبة للمحيطات فاملتوسط احلسايب حمليط الراس     

معامل اختالف اذا درجة التجانس عالية، و املتوسط احلساب حميط الرقبة هو  %5,35معياري،و

معامل إختالف تكون درجة التجانس عالية و بانيبة  %6,01احنراف معياري ، و 35,86±2,16

 %17,15احنراف معياري ،و 14,38± 83,21حمليط الصدر يف حالة راحة فاملتوسط احلسايب هو 

 84,95ممثلة تكون درجة التجانس متوسطة، و املتوسط احلسايب حمليط الصدر فارغ هو معامل إختبار

معامل اختالف تكون درجة التجانس متوسطة و بالنسبة % 12,33 إحنراف معياري ،و  ±10,48

معامل  %10,50احنراف معياري ، و 3,14± 29,90حمليط  الذراع امام املتوسط احلسايب 

 3,12 ± 26,77متوسطة ، اما حميط الذراع خلف املتوسك احلسايب  اختالف لذا درجة التجانس

معامل إختالف لذا درجة التجانس متوسطة ، أما حميط الساعد %  11,67إحنراف معياري ، و

معامل اختالف تكون درجة  % 8,98  احنراف معياري ،و 2,29± 25,50املتوسط احلسايب 

معامل  %7,65احنراف معياري ،و  1,57 ±20,57التجانس ،و املتوسط احلسايب حمليط اليد 

احنراف  10,39 ±80,08عالية ،أما املتوسط احلسايب حمليط البطن هو  إختالف ممثلة بدرجة جتانس

معامل إختالف تكون درجة التحانس متوسطة ، بالنسبة حمليط احلوض املتوسط  %12,97معياري ،و 

معامل اختالف ممثلة درجة التجانس  11,11احنراف معياري ،و  10,06 ± 90,60احلسايب هو 

 15,04إحنراف معياري ، و 7,63 ± 50,74تكون متوسطة، اما حميط الفخذ املتوسط احلسايب 

 ±24,74معامل إختالف لذا درجة التجانس متوسطة ، اما حميط الرجل املتوسط احلسايب % 

، اما حميط الساق  معامل إختالف لذا درجة التجانس عالية% 9,69إحنراف معياري ، و 2,37
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معامل إختالف لذا درجة %  13,03إحنراف معياري ، و 4,93 ±35,51املتوسط احلسايب 

  .التجانس متوسطة 

  ثنایا الجسم) :7(الجدول رقم  

االنحراف  معامل االختالف

 المعیاري

الحد 

 االقصى

المتوسط 

 الحسابي

الحد 

 االدنى

 االشخاص

 ثني الظهر 2,5 10,97 27 4,60 41,92

 ثني الصدر 3 7,47 19 3,97 53,18

ثني الذراع  2 5,18 13 2,54 48,97

 امام

ثني الذراع  3 8,19 17 3,66 44,62

 وراء

 ثني الساعد 2,5 4,41 12 1,69 38,42

 ثني الید 2 2,63 5 0,76 29,06

 ثني البطن 4 13,15 41 7,12 54,19

 ثني الحوض 3 7,78 22 4,42 56,82

 ثني الفخذ 4 13,62 35 7,11 52,21

 ثني الساق 4,5 13,29 105 13,34 100,42

  

و ,احنراف معياري  4,60± 10,97بالنسبة لثنايا اجلسم املتوسط احلسايب لثين الظهر هو 

معامل إختالف ممثلة بدرجة التجانس منخفضة ،اما املتوسط احلسايب لثين الصدرهو %  41,92

معامل إختالف ممثلة بدرجة التجانس منخفضة ، %53,18و ,احنراف معياري  3,97 ± 7,47

معامل إختالف %48,97و ,احنراف معياري  2,54±5,18املتوسط احلسايب لثين الذراع امام  هو 

احنراف معياري  3,66±8,19ممثلة بدرجة التجانس منخفضة ، املتوسط احلسايب لثين الذراع وراء هو 

ل إختالف ممثلة بدرجة التجانس منخفضة ، املتوسط احلسايب لثين الساعد هو معام%44,62و ,
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معامل إختالف ممثلة بدرجة التجانس منخفضة ، %38,42و ,احنراف معياري  4,41±1,69

معامل إختالف ممثلة %29,06و,احنراف معياري  0,76± 2,63املتوسط احلسايب لثين اليد هو 

و ,احنراف معياري  7,12±13,15احلسايب لثين البطن  هو بدرجة التجانس منخفضة ، املتوسط 

معامل إختالف ممثلة بدرجة التجانس منخفضة ،أما املتوسط احلسايب لثين احلوض هو 54,19%

معامل إختالف ممثلة بدرجة التجانس منخفضة %56,82و ,احنراف معياري  7,78±4.42

معامل إختالف %52,21و ,عياري احنراف م 7,11± 13,62،املتوسط احلسايب لثين الفخذ هو 

احنراف معياري 13,34±13,29ممثلة بدرجة التجانس منخفضة ، املتوسط احلسايب لثين الساق هو 

 . معامل إختالف ممثلة بدرجة التجانس منخفضة %100,42و ,

 

  :بطلبة المعهد   الخاصة الجسمية األنماط نتائج تفسير

النمط  اجلسمي لطلبة املعهد هو النمط متوسط أن على دلت السابق،واليت اجلدول يف املعروضة النتائج خالل من

  .العضلي النحيف 

البدين،  - حددت بالنمط العضلي واليت اجلسمي النمط يف اختالف وجود على اجلدول نتائج دلت كما -

 واليت النمط اجلسمي، يف هناك تباين بأن النتائج دلت حيثالعضلي العضلي املتوازي –العضلي ، البدين  - النحيف

العضلية و متوسط يف النحافة و إخنفاض يف البدانة و يرجع ذلك اىل ان الطلبة منخرطني يف  مكون يف بارتفاع متيزت

  .نوادي رياضية 

 واليت يتجه اجلسمي النمط بطاقة على لطلبة املعهد ماسرت أجسام أمناط توزيع ) 1(رقم  الشكل يوضح حيث

 يؤكد وهذا ما السمني والنمط النحيف النمط حنو بسيط جنوح مع العلوي، املثلث يف العضلي النمط حنو معظمها

  .السمنة ومكون النحافة مبكون مقارنة العضلية مكون يف بارتفاع تتميز العينة غالبة أن

 مييز طلبة املعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية جلامعة حممد خيذر والية  الذي النمط أن نقول أن ميكن سبق مما

بسكرة هو النمط العضلي النحيف و هذا ما يؤكد صحة الفرضية اليت مفادها أن طلبة املعهد ميتلكون جسم رياضي 

ذي أن النمط العضلي النحيف هو النمط املناسب للرياضني و ال Heath et Carterمتجانس،حيث يؤكد 

 .النحيف والنمط السمي مقارنة بالنمط غالب العضلي النمط أن الدراسة،و هذا مامييز أفراد يساعد يف التنافس
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 بقوة يتميزون  العضلي النمط أصحاب أن أثبتوا حيث ،وفلفرت وهيورجر كرتشمر من اليت قام ل األحباث أيضا 

 يف بالبطء السمني يتميزون النمط وأصحاب احلركي، األداء يف بالسرعة يتميزون النحيف النمط أصحاب أما األداء،

  .احلركة

 

 

  

  

  

  

  

 



  

 الثالث الفصل

 ضوء في النتائج مناقشة

  الفرضيات
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  :بطلبة المعهد   الخاصة الجسمية األنماط نتائج تفسير.1

النمط  اجلسمي لطلبة املعهد هو النمط متوسط أن على دلت السابق،واليت اجلدول يف املعروضة النتائج خالل من

  .العضلي النحيف 

البدين،  - حددت بالنمط العضلي واليت اجلسمي النمط يف اختالف وجود على اجلدول نتائج دلت كما -

 واليت النمط اجلسمي، يف تباين هناك بأن النتائج دلت حيثالعضلي العضلي املتوازي –العضلي ، البدين  - النحيف

العضلية و متوسط يف النحافة و إخنفاض يف البدانة و يرجع ذلك اىل ان الطلبة منخرطني يف  مكون يف بارتفاع متيزت

  .نوادي رياضية 

 واليت يتجه اجلسمي النمط بطاقة على لطلبة املعهد ماسرت أجسام أمناط توزيع ) 1(رقم  الشكل يوضح حيث

 يؤكد وهذا ما السمني والنمط النحيف النمط حنو بسيط جنوح مع العلوي، املثلث يف العضلي النمط حنو معظمها

  .السمنة ومكون النحافة مبكون مقارنة العضلية مكون يف بارتفاع تتميز العينة غالبة أن

 مييز طلبة املعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية جلامعة حممد خيذر والية  الذي النمط أن نقول أن ميكن سبق مما

هو النمط العضلي النحيف و هذا ما يؤكد صحة الفرضية اليت مفادها أن طلبة املعهد ميتلكون جسم رياضي بسكرة 

هو النمط املناسب للرياضني و الذي  أن النمط العضلي النحيف Heath et Carterمتجانس،حيث يؤكد 

 .النحيف والنمط السمي مقارنة بالنمط غالب العضلي النمط أن الدراسة،و هذا مامييز أفراد يساعد يف التنافس

 بقوة يتميزون  العضلي النمط أصحاب أن أثبتوا حيث ،وفلفرت وهيورجر كرتشمر من اليت قام ل األحباث أيضا 

 يف بالبطء السمني يتميزون النمط وأصحاب احلركي، األداء يف بالسرعة يتميزون النحيف النمط أصحاب أما األداء،

  .احلركة



  :والتوصیات االقتراحات

 وأنسب العناصر أفضل إنتقاء لعملیة كمؤشر الجسمي النمط إعتماد ضرورة 

 .لطلبة المعھد

 ضرورة اإلھتمام بالجانب التطبیقي أكثر. 

  القیام بختبارات بدنیة لمعرفة المستوى الریاضي لطلبة المعھد. 



  

  الخاتمة
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  خاتمة

من التعرف على كيفية حتديد النمط اجلسمي لطلبة املعهد و من الضروري  هذه دراستنا يف متكنا لقد

اإلهتمام باجلانب املرفلوجي من طرف املختصني يف املعهد من أجل إنتقاء طلبة ذات مستوى رياضي جيد 

بواسطة أجهزة ووسائل علمية و هذا ما اكده العدلد من  و ميكن الكشف عن املؤشرات املرفولوجية

الباحثني ،على غرار كل من شيلدونو غريه لذلك أضحى اإلهتمام بالنمط اجلسمي من بني أهم املواضيع 

  .يف ا�ال الرياضي

 و ختام هذه الدراسة ميكن القول بأن النتائج املتوصل إليها أن النمط الغلب للعينة هو العضلي النحيف 

  .و هو مالئم يف االداء الرياضي
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