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  ٤/٥/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر  ؛  ١/٢/٢٠٠٦: تاریخ تسلیم البحث 

  
  :ملخص البحث 

بـــین الــصفات االنثرومتریــة وانظمـــة ان هنــاك عالقــة مهمــة فـــي عملیــة التــدریب الریاضــي 
انتــاج الطاقــة ، وقــد هــدف هــذا البحــث الــى التعــرف علــى بعــض الــصفات االنثروبومتریــة لالعبــین 
یمارسون العابا تعتمد بصورة اساسیة على النظام الهوائي والنظام الالهوائي ومن ثم التعرف علـى 

عینــة عمریــة مــن العبــي اندیــة الفــرق فــي هــذه الــصفات بــین المجمــوعتین وقــد اجــري البحــث علــى 
محافظـة نینـوى وكــذلك مـن طــالب كلیـة التربیــة الریاضـیة فــي جامعـة الموصــل وقـد بلــغ عـدد افــراد 

سـنة واجریـت ) ٢٨ - ١٨( العبا في العـاب ریاضـیة مختلفـة وبلـغ اعمـار العینـة ٤٦العینة الكلي 
ي بعـــــض القیاســـــات اظهـــــرت النتـــــائج فروقـــــا معنویـــــة فـــــ. علـــــیهم قیاســـــات انثروبومتریـــــة مختلفـــــة 

الــوزن ، الطــول المــسافة بــین (االنثروبومتریــة بــین العبــي المطاولــة الهوائیــة والالهوائیــة تمثلــت بـــ 
وقــد اوصــى الباحــث بدراســة ) . عظمــي الحرقفــة ، محــیط الــصدر ، محــیط الــذراع ومحــیط الفخــذ

  .المواصفات الجسمیة لالعبین عند اختیارهم لممارسة االلعاب الریاضیة 
 

 
Comparison of some anthropometric properties  

between players of aerobic and anaerobic in durance 
 

Ammar Abdulrahman Quaba 
University of Mousl - College of Sport Education  

Abstract: 
There is an important relationship, in the process of training, 

between the anthropometric properties and the systems of energy. This 

research aim to know some anthropometric properties of players using 

aerobic and an -aerobic systems and then to the difference between these 

properties in the two groups. The research was carried out on players of 

Ninava sport clubs and college of Physical Education (Mosul University), 
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٢٩٨  

The sample consisted of 46 players of different sports, their ages where 

(18-28) years, and their anthropometric measurements where determined . 

The results showed that there where differences in weight, height, iliac 

crest, circumference of chest, arm, and thigh). The researcher 

recommended to study the anthropometric properties of the players 

when we chose them in completion   more study in this respect. 

 
 

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

ان البحــــوث الحدیثــــة فــــي مجــــال التــــدریب الریاضــــي والطــــب الریاضــــي قــــد أوضــــحت ان 
الریاضــیین فــي أنــواع مختلفــة مــن األلعــاب الریاضــیة لهــم صــفات وممیــزات مختلفــة جــسمیًا حــسب 

یــث الــصفات االنثروبومتریــة األنمــاط الجــسمیة المختلفــة التــي قــد تتــشابه فــي اللعبــة الواحــدة مــن ح
 ,Behnke(وحتى الصفات الفسلجیة والتي قد تختلف باختالف االلعاب التـي یمارسـها الریاضـي 

وبمــا ان التــدریب الریاضــي وممارســة الریاضــة تحــسن مــن أداء الالعــب فــان كثیــرًا مــن ) . 1996
ثیقــًا بــالنمط الجــسمي البــاحثین وجــدوا بــأن هــذا التحــسن یقــف عنــد حــد معــین ألنــه مــرتبط ارتباطــًا و 

وعلــى هــذا االســاس فــان الالعــب ال یــستطیع ان یتطــور بنــسبة مهمــة مهمــا كــان مــستوى التــدریب 
  ) . Klissoures, 1993(جیدًا 

وعلــى هــذا األســاس فانــه مــن المهــم جــدًا فــي المجــال الریاضــي مــستقبًال ان یعلــم البــاحثون 
 بان هناك قابلیة معینة لكل نوع من أنواع ن في هذا المجال الریاضي من مدربین والعبینلو والعام

 فـي نـوع معـین مـن األلعـاب یمكـناألجـسام مـن حیـث صـفاته االنثروبومتریـة حیـث تكـون أكبـر مـا 
الریاضــیة وقــد تكــون أقــل مــا ممكــن فــي لعبــة أخــرى ، وعلــى هــذا األســاس فــان االختیــار الــصحیح 

 علیـــه فــي بدایــة ممارســة التمـــارین اعتمــادًا علــى الــصفات االنثروبومتریــة هـــو الــذي یجــب التأكیــد
  ) . Cureton, 1995(الریاضیة وٕاال ضاع جهد الالعب والمدرب بدون فائدة 

وكما ان النمط الجسمي والمتمثل بالصفات االنثروبومتریة له عالقة وثیقة بقابلیة الالعب 
ئي یحتــاج إلــى فانــه كــذلك لــه عالقــة وثیقــة بالنظــام المــستخدم النتــاج الطاقــة حیــث ان النظــام الهــوا

جهــاز دوري تنفــسي ســلیم وكفــوء بینمــا یحتــاج النظــام الالهــوائي إلــى كتلــة عــضلیة لخــزن كمیــات 
  ) . PC(وكذلك الفوسفوكریاتین ) ATP(كبیرة من االدینوسین ثالثي الفوسفات 

 صــفاته المناســبة للعبــة معینــة فــان فــضال عــنوعنــد اختیــار الالعــب علــى هــذا األســاس 
  . دقیقًا االختیار سوف یكون 
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  :  مشكلة البحث ٢-١
یلعب النظام الهوائي والالهوائي دورًا مهمًا في عملیة التدریب الریاضي في اللعبة الواحدة 
، وكذلك تلعب األنماط الجسمیة والمتمثلة في الصفات االنثروبومتریة لالعب دورًا مهمًا في قابلیة 

 المتغیـرین أي بـین النظـام هـذینفي الربط بین الالعب التدریبیة واالنتاجیة ، وتأتي مشكلة البحث 
  . المستخدم والصفات االنثروبومتریة لالعب ، ومن ثم مقارنة هذه الصفات 

  :  أھداف البحث ٣-١
التعرف على بعض الصفات االنثروبومتریة لالعبین یمارسون العاب تعتمد بصورة أساسیة  - 

  . على النظام الهوائي 
النثروبومتریة لالعبین یمارسون العاب تعتمد بصورة أساسیة التعرف على بعض الصفات ا - 

  . على النظام الالهوائي 
  .التعرف على الفرق في بعض الصفات االنثروبومتریة بین العبي النظام الهوائي والالهوائي  - 
  
  :  مجاالت البحث ٤-١
   جامعة الموصل/ ة وطلبة كلیة التربیة الریاضیالعبوا أندیة محافظة نینوى : المجال البشري  - 
   . ٢٥/٦/٢٠٠٤ ولغایة ١/٣/٢٠٠٤المدة من : المجال الزماني  - 
جامعة / مركز الطب الریاضي في محافظة نینوى ، وكلیة التربیة الریاضیة: المجال المكاني  - 

  . الموصل 
  
  :  الدراسات النظریة -٢
  :  األنماط الجسمیة ١-٢

 التــي تمیــز كــل نمــط مــن األنمــاط ، حیــث ویقــصد بهــا هنــا نــوع الــصفات االنثروبومتریــة
  : ، إلى ثالثة أنواع هي ) Micheal, 1983(صنفها 

  .  النمط العضلي المتمیز بكتلة عضلیة واضحة وممیزة .أ
  .  النمط المكتنز والمتمیز بكمیة شحوم أكبر من الطبیعي .ب
  .  النمط الطویل النحیف .ج

كثـــر ممـــا هـــم یـــصنعون ، وقـــد أیـــده ان األبطـــال یولـــدون أ) Thomas Reilly(ویقـــول 
)Astrand ( ـــه ـــه "فـــي قول ـــار أبوی ـــة یجـــب علیـــه اختی ـــد ان یـــربح میدالیـــة ذهبی ان أي ریاضـــي یری

  ) . Astrand, 1979(وقد ذهب آخرون إلى القول حتى في اختیار األجداد " بصورة دقیقة
لیة الهیكلیـــة ان الوراثـــة تلعـــب دورًا مهمـــًا فـــي توزیـــع األنـــواع المختلفـــة مـــن األلیـــاف العـــض

  : والتي تكون على نوعین 
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 ألیـاف عــضلیة بیـضاء وتكــون سـریعة الــتقلص وغنیـة باألنزیمــات المحللـة للكالیكــوجین وتحتــوي .أ
 ، وهكـذا فانهـا تعمـل الهوائیـًا بـصورة أساسـیة )المتقـدرات  ( كوندریاایتو على عدد قلیل من الم

 .  
ي علــى كمیــات كبیــرة مــن المایتوكونــدریا  ألیــاف عــضلیة حمــراء وتكــون بطیئــة الــتقلص وتحتــو .ب

  ) . ١٩٨٦ودیع یاسین ویاسین طه ، (وهكذا فانها تعمل هوائیًا بصورة أساسیة 
 ان عــدد ونــوع األلیــاف العــضلیة تختلــف مــن عــضلة إلــى أخــرى ومــن )Astrand(ویقــول 

شــــخص إلــــى آخــــر وهــــذه االختالفــــات ترجــــع باالصــــل إلــــى االنظمــــة الوراثیــــة حیــــث ان التــــدریب 
ریاضي ال یزید من عدد االلیاف العضلیة كما ال یمكن تغیر نوع اللیفة العضلیة من حمـراء إلـى ال

ان التغیرات االساسیة التي تحدث في العضلة خالل عملیـة التـدریب الریاضـي . بیضاء وبالعكس 
هـــو تـــضخم االلیـــاف العـــضلیة وزیـــادة قـــدرة عمـــل النظـــام المـــسیطر وزیـــادة قـــوة األوتـــار واألنـــسجة 

ودیــع یاســین ویاســین طــه ، (ابطــة مــع زیــادة فــي كثافــة الــشعیرات الدمویــة فــي االلیــاف العــضلیة الر 
ونــستطیع القــول ان صــفات الالعــب االنثروبومتریــة تــأتي فــي الغالــب مــن الوراثــة ولكــن ) . ١٩٨٦

  . وهي التغذیة والتدریب بدرجات مختلفة نسبیاهناك بعض العوامل التي تؤثر 
)Astrand, 1979(  

  
  :  أنظمة انتاج الطاقة ٢-٢

علــى ضــوء مــا ذكــر ســابقًا مــن أنــواع االلیــاف العــضلیة فــان كــل نــوع یعمــل كنظــام طاقــة 
یختلف عن اآلخر وهذا ما یمیز الالعب فـي عملیـة التـدریب الریاضـي حیـث ان اختیـار الـشخص 

یــوفر نــوع االلیــاف العــضلیة الــسائدة لــدى هــذا الــشخص وبالــشكل الــذي عتمــد علــى یالمثــالي للعبــة 
  : وهناك نوعین من أنواع أنظمة انتاج الطاقة هي . الطاقة التي تحتاجها تلك اللعبة 

  
   : ي النظام الھوائي أو األوكسجین١-٢-٢

 دقـائق إلـى عـدة سـاعات )٣(ویتمیز باعتماده على االوكسجین وتتراوح مدة عمله ما بین 
قـد تكـون كبیـرة مقارنـة بالنظـام الالهـوائي ویستخدم جمیع أنواع المواد الغذائیة النتاج الطاقة والتي 

  ) . ١٩٨٢أبو العال عبدالفتاح ، (
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٣٠١  

   : ي النظام الالھوائي أو الالأوكسجین٢-٢-٢
 ، وكـــذلك )CP( مـــع الفوســـفوكریاتین )ATP(ثالثـــي فوســـفات  ویـــشمل نظـــام االدینوســـین

 تحریـر الطاقــة ویتمیـز هـذا النظـام بكونـه ال یعتمـد علـى االوكـسجین فـي. نظـام حـامض الالكتیـك 
   فـي الخالیـا العـضلیة والتـي تـدوم فـي الغالـب بحـدود )ATP-PC(حیث یعتمد على المخزون مـن 

 إلى  الذي یتأكسد ال هوائیا ثواني ثم تنتهي لیقوم الكالیكوجین المخزون بالتحلل إلى كلوكوز)١٠(
وفــي .  والــدمذي یتــراكم بــدورة فــي العــضلة وحــامض الالكتیــك الــ)ATP(حــامض البیروفیــك منتجــًا 

 مــاهـذا النظـام تكـون الكاربوهیـدرات هــي المـصدر االسـاس النتـاج الطاقـة والــذي تتـراوح مـدة عملـه 
 دقائق ویحتاج إلى مجموعة كبیرة من التفاعالت الحیویة كمـا ان كمیـة الطاقـة الناتجـة )٣( یقارب

  ) . ١٩٨٩عمار عبدالرحمن قبع ، (تكون قلیلة مقارنة بالنظام الهوائي 
  
  :  االستفادة التطبیقیة من أنظمة الطاقة ٣-٢-٢

ان االســــتفادة التطبیقیــــة مــــن هــــذه األنظمــــة هــــي لتــــصنیف األنــــشطة حــــسب نــــوع النظــــام 
المستخدم وتركیز برامج االعداد الریاضي حسب نوع التخصص ، كمـا ان فهـم النظـام العامـل فـي 

لـــسریع واختیـــار الغـــذاء اللعبـــة الواحـــدة یـــؤدي إلـــى تقـــسیم الجهـــد بـــصورة صـــحیحة لتجنـــب التعـــب ا
  ) . ١٩٨٢ابو العال عبدالفتاح ، (المناسب 

  
  :  المطاولة ٤-٢-٢

  : تقسم المطاولة إلى قسمین هما 
  ) : المطاولة الهوائیة( مطاولة الجهاز الدوري التنفسي .أ

وتعـــرف بأنهـــا قـــدرة القلـــب والجهـــاز الـــدوري التنفـــسي علـــى تزویـــد أنـــسجة الجـــسم العاملـــة 
  . غذاء وازالة فضالت االحتراق باالوكسجین وال

  
  :  المطاولة الالهوائیة .ب

وهي ال تعتمد على االوكسجین وتمتاز بالتقلصات العـضلیة الـسریعة والتـي ال تـدوم عـادة 
  ) . ١٩٨٦ودیع یاسین ویاسین طه ، (وتعتمد على النظام الالهوائي . اال لفترة قصیرة 

  
  :  الجانب التشریحي ٥-٢-٢

یجب علینا معرفة بعض المـصطلحات التـي سـیتم ذكرهـا فـي هـذا البحـث وفي هذا المجال 
من خـالل معرفـة الجانـب التـشریحي ، حیـث ان الطـرف العلـوي یتكـون مـن عـدد مـن العظـام وهـي 
حزام الكتف الذي یتألف بدوره من عظم الترقوة من األمام وعظـم لـوح الكتـف مـن الخلـف ، ویوجـد 
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٣٠٢  

 بـــروز عظمـــي یـــسمى بـــالنتوء االخرمـــي والـــذي یمثـــل فـــي فـــي الناحیـــة الوحـــشیة لعظـــم لـــوح الكتـــف
الحقیقة حافة مفـصل الكتـف الوحـشیة والمـسافة بـین النتـوئین االخـرمیین یمـثالن المـسافة بـین أبعـد 
نقطتـین مـن نقـاط الهیكـل العظمـي للـصدر ومـن العظـام األخـرى للطـرف العلـوي هـو عظـم العــضد 

ویوجـد فـي هـذه . التي تتمفصل مـع عظـام الـساعد الذي یتكون من الرأس والجسم والنهایة السفلى 
النهایــة بــروزین عظمیــین همــا اللقمــة االنــسیة واللقمــة الوحــشیة واللتــان تمــثالن أعــرض منطقــة مــن 

وعظـــام ) الكعبــرة والزنــد(أمــا بــاقي عظـــام الطــرف العلــوي فهــي عظمـــي الــساعد . مفــصل المرفــق 
ونــات الهیكــل العظمــي هــو الحــوض الــذي الرســغ الثمانیــة ثــم عظــام األمــشاط والــسالمیات ومــن مك

یتكون من عظمـین أیمـن وأیـسر ویتكـون العظـم الواحـد مـن ثالثـة عظـام متـصلة مـع بعـضها وهـي 
ـــورك  ـــة وعظـــم ال ـــوي الوحـــشي مـــن . عظـــم الحرقفـــة وعظـــم العان ـــة الجـــزء العل ویمثـــل عظـــم الحرقف

مـسافة بـین حـافتي الحوض وتكون نهایته العلیا على شكل قوس یسمى بـالحرف الحرقفـي وتمثـل ال
  . عظمي الحرقفة أعرض منطقة من الحوض 

)Russell . T . et al .( 

أما الطرف السفلي فیتكون من عظم الفخذ وعظم الظنبوب وعظام رسغ الكاحل واألمشاط 
ویكـــون عظـــم الفخـــذ فـــي نهایتـــه الـــسفلى مـــع النهایـــة العلیـــا لعظـــم الظنبـــوب مفـــصل . والـــسالمیات 

لقمي ومعنى ذلك انه یتكون من اربع لقـم وهـي اللقمـة االنـسیة والوحـشیة الركبة وهو مفصل زلیلي 
لعظم الفخذ واللقمة االنسیة والوحشیة لعظم الظنبوب ، وهذه اللقم هي بروزات عظمیـة كبیـرة تمثـل 
اســــتقرارًا واضــــحًا لمفــــصل الركبــــة وتوجــــد فــــي النهایــــة الــــسفلى لعظــــم الفخــــذ والنهایــــة العلیــــا لعظــــم 

الي ، وتكــون المــسافة بــین لقمتــي عظــم الفخــذ أعــرض مــن المــسافة بــین لقمتــي الظنبــوب علــى التــو 
عظم الظنبوب وعلى هذا االساس فانه من السهل قیاس المسافة بینهما وهي تمثل عرض مفـصل 

  ) . Russel, 1983(الركبة 
  
  :  اجراءات البحث -٣
  . استخدم الباحث المنهج الوصفي باسلوب المسح :  منھج البحث ١-٣
  
  :  عینة البحث ٢-٣

ـــة العم ـــة البحـــث بالطریق ـــم اختیـــار عین یـــة مـــن الریاضـــیین الـــذین راجعـــوا مركـــز الطـــب دت
الریاضیة ومن العاب ریاضـیة مختلفـة الریاضي في محافظة نینوى وكذلك من طالب كلیة التربیة 

 ، وقـد بلـغ عـدد افـراد ٢٠٠٤شملت كل من نظامي الطاقة الهـوائي والالهـوائي وللموسـم الریاضـي 
العبــًا مــنهم یمارســون ألعابــًا تعتمــد بــصورة أساســیة علــى النظــام ) ٢٤( العبــًا ، ٤٦العینــة الكلــي 
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٣٠٣  

في مبین  أساسیة على النظام الهوائي وكما العبًا یمارسون ألعابًا تعتمد بصورة) ٢٢(الالهوائي و 
  ) . ١(الجدول 

   )١(الجدول 
  عدد الالعبین وكیفیة توزیعهم على االلعاب الهوائیة والالهوائیة مبین 

  االلعاب الهوائیة  االلعاب الالهوائیة 
  نوع اللعبة   العدد   نوع اللعبة  العدد 

  سباحة طویلة   ١١  جمناستك   ٣
  ض طویلة اركا  ٩  رفع أثقال   ٣
  دراجات هوائیة   ٢  مصارعة   ٣
      بناء أجسام   ٣
      تایكواندو   ٣
      كاراتیه   ٣
      كرة قدم   ٣
      كرة سلة   ٣

٢٢    ٢٤    
  

سـنة وكـان الغـرض مـن اختیـار هـذه ) ٢٨-١٨(هذا وقد تراوحت أعمار عینة البحث بین 
تریة مكتملة خاصة بعـد سـن هو حتى تكون الصفات االنثروبوم)  سنة١٨أكبر من (الفئة العمریة 

   . )٥ ±( سنة وبانحراف معیاري )٢٣(وقد كان المتوسط الحسابي ألعمار الالعبین هو . البلوغ 
  
  :  القیاسات المستخدمة في البحث ٣-٣

   . )الطول بالسنتمتر ، الوزن بالكغم(: تم أخذ القیاسات التالیة من كل العب ، وهي 
 جهاز طبي یحتوي على تدریج لقیـاس الطـول ومیـزان وقد تم قیاس الوزن والطول بواسطة

، حیث یقف الالعب بوضع منتصب بحیث یكون ظهره والرأس مالصقًا لعمود القیاس ثـم توضـح 
مــسطرة فــوق رأس الفــاحص بواســطة جهــاز اوتومــاتیكي ویــتم قیــاس الطــول ألقــرب ســنتمتر والــوزن 

  . ألقرب كیلوغرام 
  . ین قیاس المسافة بین النتوئین االخرم -
  . قیاس المسافة بین لقمتي عظم العضد  -
  . قیاس المسافة بین عظمي الحرقفة  -
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٣٠٤  

  . قیاس المسافة بین لقمتي عظم الفخذ  -
  . قیاس محیط الصدر  -
  . قیاس محیط الذراع  -
  . قیاس محیط الرسغ  -
  . قیاس محیط الفخذ  -
  . قیاس محیط الكاحل  -

قیـاس االبعـاد وشـریط قیـاس مـدرج لقیـاس المحیطـات وقد استخدم الباحث جهـاز الفرجـال ل
  ) . ١٩٨٤أحمد محمد خاطر وعلي فهمي البیك ، (ألقرب سنتمتر 

ان قیاس المسافة بین النتوئین االخرمین لعظم لوح الكتف تم بواسطة فرجال حیث یوضع 
. لفرجـال طرفي الفرجال علـى الحافـة الخارجیـة للنتـوئین االخـرمین ثـم تقـاس المـسافة بـین نقطتـي ا

  . وهذا القیاس یمثل في الحقیقة عرض الكتفین لالعب 
وقد تم قیاس المسافة بین عظمي الحرقفة من المنطقـة الوحـشیة القـصوى للحافـة الحرقفیـة 

  . والتي تمثل في الحقیقة عرض الحوض 
أمــا المــسافة بــین اللقمتــین االنــسیة والوحــشیة لعظــم العــضد والفخــذ فتمثــل عــرض مفــصل 

أما المحیطات فقد تم قیاسها من أعـرض منطقـة فـي . رض مفصل الركبة على التوالي المرفق وع
  . الذراع والرسغ والفخذ والكاحل 

وقـــد تـــم قیـــاس محـــیط الـــصدر بوقـــوف الـــشخص وكلتـــا یدیـــه علـــى الحافـــة الحرقفیـــة لعظـــم 
ظـم لـوح الحوض ثم یتم القیاس في نهایة عملیة الزفیر بحیث یمر الشریط اسـفل الزاویـة الـسفلى لع

  ) . ٢٠٠١شحاته وبریقع ، (الكتف من الخلف ومن اسفل الحلمتین من االمام 
  
  :  الوسائل االحصائیة ٤-٣
  . الوسط الحسابي  -
  . االنحراف المعیاري  -
  ) ١٩٩٦التكریتي والعبیدي ، . (للعینات المتساویة ) ت(اختبار  -
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  :  عرض النتائج ومناقشتھا -٤
والطول لالعبي المطاولة الھوائیة  عرض ومقارنة نتائج الوزن ١-٤

  والالھوائیة 
ان هنــاك فروقــًا معنویــة فــي الــوزن بــین العبــي المطاولــة الهوائیــة یتبــین ) ٢(مــن الجــدول 

 وویعــز . المحــسوبة أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة ) ت(والمطاولــة الالهوائیــة حیــث ظهــرت ان قیمــة 
جـــب ان تتـــوفر فـــي العبـــي المطاولـــة الباحـــث الـــسبب فـــي ذلـــك إلـــى حجـــم الكتلـــة العـــضلیة التـــي ی

حـــین ال یحتـــاج فـــي ) . ATP-PC(الالهوائیــة والتـــي تعتمـــد فـــي االســـاس علـــى المخـــزون مـــن الــــ 
العبــي المطاولــة الهوائیــة إلــى كتلــة عــضلیة كبیــرة العتمــادهم علــى النظــام الهــوائي والمتمثــل فــي 

نـاك فروقـًا معنویـة فـي الطـول ایـضًا ان ه) ٢(من الجـدول  تبینوی. الجهاز الدوري التنفسي الجید 
المحــسوبة أكبــر مــن ) ت(بــین العبــي المطاولــة الهوائیــة والمطاولــة الالهوائیــة حیــث ظهــرت قیمــة 

سـم فـي حـین كـان ) ١٧٠(إذ كان طول العبي المطاولـة الهوائیـة بمتوسـط قـدره . قیمتها الجدولیة 
 فـــي ذلـــك إلـــى ان هـــذه ویعـــزى الـــسبب. ســـم ) ١٦٦(متوســـط أطـــوال العبـــي المطاولـــة الالهوائیـــة 

-١٧٠(القیاسـات هــي ضـمن الــصفات الخاصـة المتوســطة والطویلـة ان یكــون الطـول یتــراوح بــین 
  ) . ٦٣ ، ١٩٨٨ریسان خربیط وابراهیم رحمة ، (سم ) ١٧٨

  
  )٢(الجدول 

  المحسوبة) ت(یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیري الوزن والطول وقیمة 
  المتغیر   المجموعة الالهوائیة  جموعة الهوائیة الم

   ع±  س     ع±  س  
) ت(قیمة 

  المحسوبة
  *٣.٥٣ ٤.٨  ٦٩.٤ ٥.٣  ٦٥.٣  الوزن بالكغم
  *٢.٨٦ ٥.٧  ١٦٦ ٧.٣  ١٧٠  الطول بالسم

   . ٢.٠٢١الجدولیة ) ت(قیمة ) . ٤٤(أمام درجة حریة ) ٠.٠٥(معنوي عند نسبة خطأ * 
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ر لالعبي المطاولة الھوائیة  عرض ومناقشة نتائج قیاس األقطا٢-٤
  والالھوائیة 

  . یوضح ذلك ) ٣(والجدول 
  ) ٣(الجدول 

لقیاسات المسافات لبعض المحسوبة ) ت(یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  عبي المطاولة الهوائیة والالهوائیة مقدرة بالسنتمیترلال تراكیب الجسم

  المتغیر   المجموعة الالهوائیة  المجموعة الهوائیة 
   ع±  س     ع±  س  

) ت(قیمة 
  المحسوبة

  ١.٣١ ٢.٩  ٤٢.٧ ٣.٥  ٤١.٨  بین االخرمینالمسافة 
  ١.٧٦  ٠.٥  ٦.٨  ٠.٣  ٦.٥   بین لقمتي العضدالمسافة
  *٥.٥٥  ١.٥  ٣٢.٤  ١.٢  ٣٠.٨   بین عظمي الحرقفةالمسافة

  ٠.٧١  ١.٣  ٩.٣  ١.٤  ٩.١   بین لقمتي الفخذالمسافة
   .٢.٠٢١الجدولیة ) ت(قیمة ) . ٤٤(أمام درجة حریة ) ٠.٠٥(سبة خطأ معنوي عند ن* 

ان هنـاك فرقـًا معنویـًا فـي قیـاس المـسافة بـین عظمـي الحرقفـة لـدى ) ٣(من الجـدول یتبین 
العبــي المطاولــة الهوائیــة والالهوائیــة إذ كــان متوســط المــسافة بــین عظمــي الحرقفــة لــدى العبــي 

هي أكبر من المسافة لدى العبي المطاولة الهوائیـة والتـي كانـت سم و )٣٢.٤(المطاولة الالهوائیة 
ویعزو الباحث السبب في ذلـك إلـى كـون ان معظـم االلعـاب الالهوائیـة تحتـاج إلـى . سم ) ٣٠.٨(

  . توازن الجسم والذي یتناسب تناسبًا طردیًا مع عرض الحوض 
بـــین لقمتـــي عظـــم كمـــا لـــم یظهـــر أي فـــرق معنـــوي بالنـــسبة إلـــى المـــسافة بـــین االخـــرمین و 

العضد ولقمتي عظم الفخذ وقد یكون السبب هنا إلى ان هذه المسافات تشكل أهمیة لكال الفـریقین 
  . الهوائي والالهوائي 

  
 لالعبي  لبعض تراكیب الجسم عرض ومناقشة نتائج قیاس المحیطات٣-٤

   .المطاولةالھوائیة والالھوائیة 
یة في محیطات الصدر والذراع والفخذ ، ولم ان هناك فروقًا معنو ) ٤(من الجدول یتبین 

وقد كانت جمیع الفروقات المعنویة . یظهر هناك فرق معنوي بالنسبة إلى محیط الرسغ والكاحل 
لصالح مجموعة المطاولة الالهوائیة ، ویعزو الباحث السبب إلى كبر وضخامة الكتلة العضلیة 

أما .  عضالت الصدر والذراعین والفخذین في أجسام العبي المطاولة الالهوائیة والمتمثلة في
  بالنسبة إلى محیط الرسغ والكاحل فیرى الباحث بان التدریب الهوائي
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٣٠٧  

  ) ٤(الجدول 
  المحسوبة ) ت(یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  لمحیطات العبي المطاولة الهوائیة والالهوائیة مقدرة بالسنتمتر 
  المتغیر   المجموعة الالهوائیة   الهوائیة المجموعة

   ع±  س     ع±  س  
) ت(قیمة 

  المحسوبة
  *٦.١٢ ٣.٥  ٩٤.٦ ٣.٤  ٩٠.١  محیط الصدر 
  *٥.٩٢  ٢.٦  ٣٣.٤  ٢.٥  ٣٠.٢  محیط الذراع 
  ١.٧٨  ٠.٩  ١٩.١  ١.٧  ١٨.٦  محیط الرسغ 
  *٥.١٦  ٢.٩  ٥٢.٦  ٢.٨  ٤٩.٥  محیط الفخذ 
  ١.٩١  ٢.٣  ٢٢.٢  ٢.١  ٢٣.١  محیط الكاحل 

   .٢.٠٢١الجدولیة ) ت(قیمة ) . ٤٤(أمام درجة حریة ) ٠.٠٥(نوي عند نسبة خطأ مع* 
  

والالهوائي ال یؤثر على هذه المحیطات كونها تتكون من عظام واربطة وأوتار العضالت 
 العوامـل وتـؤديوهذه المكونات ال تتأثر بصورة واضحة وممیزة مما یجعل قیاسـاتها ثابتـة نوعـًا مـا 

فــي .  مقــدار هــذه المحیطــات وعلــى هــذا االســاس لــم تظهــر فروقــات معنویــة فیهــا  فــي دوراالوراثیــة
حین ان المناطق الجسمیة الحاویة على العضالت تتأثر تأثرًا واضحًا بالتدریب الهوائي والالهوائي 

 ان التـدریب الهـوائي یعمــل علـى زیــادة المطاولـة الهوائیــة فـي هــذه العـضالت والتــي تتمثـل فــي إذ، 
 انهــا تعتمــد علــى انتــاج الطاقــة بالطریقــة إذضالت فــ الــدم الــواردة الیهــا وســرعة ازالــة الزیــادة كمیــة

فــي حــین ان التــدریب . الهوائیــة والتــي تنــتج كمیــات كبیــرة جــدًا مــن االدینوســین ثالثــي الفوســفات 
الالهـوائي یعمــل علــى زیــادة الكتلــة العــضلیة حتــى تكـون مخــزن للطاقــة التــي یحتاجهــا الجــسم لفتــرة 

  ) . ١٩٨٣یوسف الشیخ ، (ة وجیز 
وهــذا هــو االســاس فــي التــدریب الالهــوائي والمتمثــل فــي زیــادة الكتلــة العــضلیة ممــا یعطــي 

  .  زیادة في محیطات المناطق العضلیة من ثمالعضالت ضخامة و 
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٣٠٨  

  :  االستنتاجات والتوصیات -٥
  :  االستنتاجات ١-٥

  : استنتج الباحث ما یأتي 
ــــي بعــــ .١ ــــاك فروقــــًا معنویــــة ف ــــین العبــــي المطاولــــة الهوائیــــة هن ض القیاســــات االنثروبومتریــــة ب

والالهوائیة مما یجعل اختالفًا واضحًا في الصفات البدنیة بین مجموعتي البحـث وتمثلـت هـذه 
الـوزن ، الطـول ، المـسافة بـین عظمـي الحرقفـة ، محـیط الـصدر ، محـیط الـذراع ، (الفروق بــ 

  ) . محیط الفخذ
فـــي بعـــض القیاســـات االنثروبومتریـــة بـــین العبـــي المطاولـــة الهوائیـــة لـــم تظهـــر فروقـــًا معنویـــة  .٢

المـسافة بـین االخـرمین ، المـسافة بـین لقمتـي العـضد ، المــسافة (والالهوائیـة والتـي تمثلـت فـي 
  ) . بین لقمتي الفخذ ، محیط الرسغ ومحیط الكاحل

  
  :  التوصیات ٢-٥

اختیـــارهم لممارســـة االلعـــاب یوصـــي الباحـــث بدراســـة المواصـــفات الجـــسمیة لالعبـــین عنـــد 
  . الریاضیة التي تتناسب ومواصفاتهم الجسمیة بما یتالءم مع النظام الذي تعمل به تلك اللعبة 

كما یوصي الباحث باجراء دراسة أشمل على جمیع المواصفات الجسمیة وألعمار مختلفة 
  . ولكال الجنسین 
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٣٠٩  

   :واألجنبیة المصادر العربیة 
   . ١٩٨٢بیولوجیا الریاضة ، مصر ، : ابو العال عبدالفتاح  .١
 ٣القیاسات في المجال الریاضي ، دار المعارف ، ط: احمد محمد خاطر وعلي فهمي البیك  .٢

 ،١٩٨٤ .   
القیاسات الجسمیة واختبـارات االداء الحركـي ، منـشاة المعـارف : شحاتة محمد ابراهیم وبریقع  .٣

   . ٢٠٠١، االسكندریة ، مصر ، 
اختیــار الریاضــیین ، دار الكتــب للطباعــة والنــشر ، جامعــة الموصــل، طــرق : ط بریــسان خــری .٤

١٩٨٨ .   
الطــب الریاضــي ، دار الكتــب للطباعــة والنــشر ، جامعــة الموصــل ، : عمــار عبــدالرحمن قبــع  .٥

١٩٨٩ .   
التطبیقـــات االحـــصائیة لبحـــوث التربیـــة : ودیـــع یاســـین التكریتـــي وحـــسن محمـــد عبـــد العبیـــدي  .٦

  جامعة الموصل . ١٩٩٦باعة والنشر ، الریاضیة ، دار الكتب للط
ودیــع یاســین التكریتــي ویاســین طــه ، االعــداد البــدني للنــساء ، دار الكتــب للطباعــة والنــشر ،  .٧

   . ١٩٨٦جامعة الموصل ، 
فیــسیولوجیا الریاضــة والتــدریب ، االســكندریة ، مطبعــة بنــاء الفكــر ، مــصر، : یوســف الــشیخ  .٨
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