
 ٢٠١١ ،)٨(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  ي ـن فـارزة المشارآيـات المبـن والعبـ العبيىدـة لـات البدنيـي والصفـب الجسمانـالترآي
  ةـة مقارنـدراس / مـاس العالـآ

Physical and Body Composition for Fencing Players in World 
Championship, A Comparative Study 

  

  ***تسوتومو  تايرا  ، و**عاآف طيفور، و*خالد عطيات

Khaled Atiyat, Akef Taifour & Tsutomo Taira 

. الجامعة الهاشمية، قسم التأهيل الرياضي**. الجامعة األردنية، قسم الصحة والتدريب*
   اليابان،جامعة يوآوسو،  قسم العلوم الصحية،مختبر الفسيولوجي***

 atiyat63@hotmail.com  :بريد الكتروني

  )٢٧/٩/٢٠١١: (ريخ القبول، تا)١٤/١٠/٢٠١٠: (تاريخ التسليم
 

  ملخص

ى الترآيب الجسماني و      الدراسة هذه هدفت ى التعرف عل ة   مستوى بعض    إل صفات البدني ال
ي ودى ل ات العب ين العب ي واالمنتخب شارآين  لمصرياألردن أالم المسبك ارزة الع ذلك  للمب ، وآ

ريقين     اق لكال الف نه    . التعرف إلى نقاط االختالف واالتف م استخدام الم ه   حيث ت ج الوصفي لمالئمت
العب والعبة من   ) ١٩( الدراسة على عينة مكونة من       أجريتلطبيعة هذه الدراسة، ولتحقيق ذلك      

ي العب والعبة من المنتخب  ) ٢١(المنتخب المصري و   ين  من  األردن ة   الالعب شارآين ببطول  الم
رات وقد .  بالطريقة العمديةاللذين تم اختيارهمآأس العالم للناشئين في المبارزة   ذه اشتملت متغي   ه

ة دهون الجسم      ،نسبة دهون الجسم   الطول، الوزن،    : على اآلتي  الدراسة ة       ، آتل ة الجسم الخالي  آتل
دهون ن ال ي الجسم،م ة ف سوائل الكلي ة ال سم، آمي ة الج وزن  ، مؤشر آتل ة، ال سمنة العام سبة ال ن

ي،  الي التقريب دل الحرق المث ي، مع اءاألساس ة أثن ة المبذول دة األ الفحصالمقاوم ة م،و بوح  آمي
روتين درة الب ضالت   المق ن الع اء م زل الم ن ع ة،  م ة،   آمي شوارد الكهربائي ادن وال ة  المع آمي

دهون     العضالت من طرح آمية المعادن من  ة من ال ة الخالي ة  مع مجموع  الكتل اء خ   آمي ارج  الم
سوائل داخل    وبالجسم،   آمية البروتين الكلي    الخاليا والماء داخل الخاليا،      ة ال ا آمي  وبعض   الخالي

رجلين               وة عضالت القبضة والظهر وال ل ق ة مث ة       و  .المتغيرات البدني م استخدام حزم معالجة  الت
وم ال) SPSS(حصائية اإل ي  للعل ة والت ذه الدراس ائج ه ل نت ة لتحلي ق تربوي ى أن الفري صت إل خل

ان الفر , األردني من الفريق    أثقل وزنا وأطول    الذآور المصري يق المصري   أما بالنسبة لإلناث ف
ذآور                ر  اآبدهون  تميز بنسبة    ق المصري لل نمط الجسمي للفري ي وان ال مقارنة مع الفريق األردن

نمط ال      ان ال ل،     آان عضلي سمين  في حين آ ين عضلي نحي ذآور األردني سبة   و جسمي لل ا بالن أم
ان    الفريق و  فان النمط الجسمي آان سمين عضلي      لإلناث المصريات  ي آ  األغلب ذو  ى   عل   األردن
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ر،  يمين واليسار وقوة عضالت  ال تميز الفريق المصري بقوة القبضة     و ، نحيل مطن ين أن   الظه وتب
سرى وعضالت         بمؤشر القوة الع    ناك ضعف واضح لدى الفريق األردني     ه ى والي د اليمن  ضلية للي

م يحقق    ا المصري واألردني آان أما بخصوص اإلناث  فان الفريقين     الظهر ع ول   اقل مما هو متوق
  . عالميا من غير الرياضياتقين المستويات المطلوبة لإلناث العاديات الفريآال

 آمية ، النمط الجسمي، الترآيب الجسمي،آتلة دهون الجسم: لحات الدراسةمصط
  . طريقة التردد الكهربائي،العضالت

 
Abstract 

This study is a descriptive study aimed to investigate body 
composition and physical Fitness attributes of Egyptian and 
Jordanian players participating in the 2004 world Fencing 
Champions ship held in Aqaba-Jordan. Body Composition 
variables included body weight and height, Fat mass, Lean body 
mass (LBM), Total body water. Some Physical Fitness attributes 
were also tested. The result revealed the following: - Male 
Egyptian players were heavier and taller than Compared to 
Jordanian players. - Female Egyptian players were also heavier, 
taller and have higher Fat%. - Egyptian players both males and 
females were more mesomorpl Compared to their Jordanian 
counter parts. - Grip test favored Egyptian male Players but 
Females scores were similar to Jordanian Females but both scores 
were below international standards for Grip Test scores.               

 
  مقدمةال

 )١٨٩٦(عام  انطالقها فيمنذ احتلت لعبة المبارزة مكانا وحيزا هاما في األلعاب االولمبية 
ستوآهولم في اولمبياد  )١٩١٢( لعام تعود ًامبكرة جدمشارآة  للمبارزة المصرية ويسجل

آما  ،بواسطة الالعب أحمد حسنين حيث شكلت هذه المشارآة أول مشارآة عربية في االولمبياد
 المبارزة  حصلتحيث األخيرة السنوات العشر األردنية في مدى التطور في  المبارزة الحظي

العالم   بطوالت آما شارآت في العديد منواألسيوية العربية الميداليات على العديد من األردنية
 والتي أقيمت ألول مرة فياألردن  في ة للمبارز العالمآاس في  مشارآة الفريق األردنيمنهاو
  .)٢٠٠٤(عام العقبة  دينةم

 يسمى مافي االنتقاء الرياضي  في عملياتمن العوامل الرئيسية أضحت القياسات الجسمية
 اختيار الموهوبين حيث يمكن لهذه القياسات من توجيه عندألي العب ناشئ  رياضيال البروفيل
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وزيادة إمكانية  المالر الجهد والوقت وي وبالتالي توف، والمناسبةالمختصين نحو العينات المميزة
 وقد أصبحت ، االنجازات العالمية واالولمبيةالمزيد من بالنتيجةوالنجاح واألفضل تحقيق 

  والتنبؤ مسبقًاالالعبين في تحديد لالختيار والمفاضلةالقياسات الجسمية العامل الرئيس 
لى أآثر من  إ)١٩٩٢(الهزاع آما يذآر   وذهبت الدراسات، على حدةبالمواصفات لكل فعالية

 تحقيق ذلك بتحديد القياسات والمواصفات لكل لعبة وفئة وآل تخصص مما يساعد مستقبال في
 وما يحدث حاليا في معظم بطوالت ، أداء عالي المستوى وتوفير األرضية لتحطيم األرقامأفضل
بل دخل  البدني والمهاري فقط أو باألعدادياتى من محض الصدفة   االولمبية لمواأللعابالعالم 
 وسبقها عمليات اختيار وانتقاء ها للقياسات الجسمية بأدق تفاصيلانتقاء علمية عملية أيضا فيه

  . حيث استثمرت عمليات التدريب بالخامات المناسبة والجيدةر،صغمسبقة لألبطال منذ ال

بين  فردية دورًا في اختيار الالعباعتبارها لعبة في رياضة المبارزة  الصفات البدنية تلعبو
 ه الخاصةسالح مواصفات فنجد أن لكل )١٩٩٨عبد ملي، ( . سالحه نوعالمناسبين آل حسب

 لدى سالح سيف يًا أساسدوراتلعب  العلوية واألطراف  الذراعينفطول األطراف وخاصة
 ًا أساسي دوراسرعة حرآات الرجلين وقوتهابالتميز يلعب عنصر ، فيما )هيبياآل(المبارزة 

 استخدام ودراسة القياسات  ويسعى المدربون إلى،)السابر( والسيف) هلوريالف(لسالحي الشيش 
التي البدنية و الجسمية و الالعبين ذووا المواصفاتالجسمية واستخدام الطرق العلمية إليجاد

   . لضمان الكفاءة بالتدريب واالنجاز على حده آل سالحخصوصيةمع  تناسب
 

  أهمية الدراسة

 والتي الفسيولوجي تس مكونات الجسم المستخدمة في مختبراهنالك العديد من طرق قيا
 أنه إال ،الرغم من صدق وموضوعية وثبات هذه االختبارات، وعلى تستخدم على نطاق واسع

 البدني وطرق  لعلوم الحرآة واألداءآمدرسين ين الشخصية ومن خالل عملهمخبرة الباحثومن 
 أن طرق القياس الشائعة لوحظ فقد ،الرياضة في مختبراتالقياس والتشخيص البدني 

 طريقة التوزين تحت الماء عد ت:فعلى سبيل المثال. والمستخدمة حاليا ال تخلو من عيوب واضحة
 لتقدير دهون أجسام ًاستخدام أآثر الطرق الشائعة ا)skinfold caliper(والقياس بالملقاط 

من العيوب مثل استهالآها  إال أنها تتأثر بعدد ، وهي طرق صادقة وموضوعية،الرياضيين
عدم رغبة األشخاص بالكشف عن مناطق معينة من آذالك  و،)Nieman, 1990 (للوقت

  . آما هو الحال في معظم الدول العربية واإلسالمية،أجسامهم باعتبارها عورة

 بدراسة الصفات البدنية والترآيب الجسمي  اهتماما متزايدًااألخيرةشهدت السنوات 
 آل حسب ، العبي المستوى العالية وخاص تتوفر بالالعبينأن يجب والمكونات التي

قد شغل بال الباحثين منذ مدة  دراسة الصفات البدنية والترآيب الجسمي إن حيث .هاختصاص
  .)١٩٩٢، الهزاع( عب والمدرب على حد سواءالال من  لكل بمكاناألهميةمن  وهو ةطويل

 على ضرورة توفر )١٩٨٩يعقوب،  (ًال عننق الخبراءجمع أ  فقدالمبارزة  رياضةوفي 
 ،األطراف  وطول،الجسم ت االنثروبومتريه مثل طولعدد من الصفات البدنية والمواصفا
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غير من  الالعبات و اختيار الالعبينإلىيميل المدربون آما  . والرشاقة،السرعة الحرآيةو
 وهو ،ال القامة في نفس الوقت وطو،من ذوي الكتلة العضلية الخالية من الدهون تقريبًا والسمناء

نشوره في محاضرات غير معباس أشار   حيث، النمط العضلي النحيلإلىنمط أقرب ما يكون 
 هذه حول أهمية )١٩٩٥ ،البحراني وحمفر( أمثالي دراستهم ف تناولها عدد من الباحثون
  .ًا تحديدلمبارزةا ي العبلدى الصفات البدنية والجسمية

  
  مشكلة الدراسة

بمجال المكونات  وآذلك اهتمامهم  في لعبة المبارزة،ن آمدربين وإداريينعمل الباحثي بحكم
الجسمية للرياضيين وبسبب قلة األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع المكونات الجسمية 

العالم للمبارزة  فقد رأى الباحثون وبمناسبة انعقاد بطولة ،باستخدام طريقة التردد الكهربائي
 الفرصة إلجراء هذه الدراسة على عينة من العبي  هذهاغتنام ،)العقبة( في األردن  مرةوألول

  .المبارزة من المستوى العالي

ن العربيتين الدولتيهما  آون في هذه الدراسةمبارزةللمنتخبي مصر واألردن يار اختتم وقد 
 مصر المرآز  حيث أحرزت جمهورية،)٢٠٠٤( للمبارزة آاس العالم في الوحيدتين المشارآتين

 من أصل أربع وثالثون  في هذه البطولةالحادي عشر و أحرز المنتخب األردني المرآز السادس
  وآذلك،البدنية التي تناولت الموصفات الجسمية و ذلك قلة الدراسات باإلضافة إلى،دولة مشارآة

 ب وخاصةلالعبين العر الجسماني بالترآيب  الخاصةعن القياسات المتوفرة غياب المعلومات
  .في رياضة المبارزة

 على حد علم الباحثون الدراسة الوحيدة في األردن التي وهي ، هذه الدراسةآذلك انفردتو
في نفس ) Hz(ين دتردوبذبذبتين  بأربعة أقطاب و (BIA)التردد الكهربائيطريقة استخدمت 

ن د علم الباحثوبحسة الوحيدة الدرا  يعتقد الباحثون أنهاوآذلك ،)100Hz(و) Hz 50(الوقت 
 حتى (BIA) بتحديد المكونات الجسمية المبارزة باستخدام هذه الطريقةالتي أجريت على العبيو

  . هذه الدراسة إجراءتاريخ
  
   الدراسةأهداف

   الدراسة إلى هذههدفت

المشارآين المنتخب األردني والمصري العبات  ولالعبيإلى الترآيب الجسماني التعرف  .١
  .زةللمبارالعالم بكاس 

لالعبي والعبات المنتخب األردني والمصري إلى مستوى بعض الصفات البدنية التعرف  .٢
  .المشارآين بكاس العالم للمبارزة

من المنتخبين المصري   بين آلالمقارنةتفاق في نتائج  االختالف واال نقاطإلىالتعرف  .٣
 .واإلناث من الذآور مبارزة للواألردني
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  سات السابقةالدرا

  ابقة في القياسات الجسميةالدراسات الس

كثيرة الالتي أجريت في المجال الرياضي استعرض الباحثون الدراسات السابقة و
حيث قليلة جدًاآانت  BIA ولكن الدراسات التي تناولت التكوين الجسماني بطريقة الـ ،متعددةالو

 التكوين  في مجالقد فضل الباحثون مناقشة عدة دراسات و ،أن هذه الطريقة حديثة نسبيًا
  .آذلك باللعبة المختارة و للرياضات األخرىالجسماني وعالقته بالصفات البدنية المختلفة

 فقد أقتصر الجدول ، وليس آلها، يلخص عددًا من هذه الدراساتوقد ألحق الباحثون جدوًال
 علمًا أن المعلومات الواردة في ،على ما هو مرتبط بدراسة الباحثون بقدر اإلمكان) ١(رقم 

  :نقلت من المصادر التاليةقد الجدول 
(Hibbelader & et.al, 1963; Carter, 1970; Gorky & et.al, 1974; Alexander, 
1976). 

 على القياسات الخاصة بالالعبين األولمبيين  الواردة في الجدولاشتملت المعلوماتوقد 
 وجميعها من المستوى ،يةوالمنتخبات الوطنية التي آانت تستعد للمشارآات الدولية واألولمب

  .العالي

  . يبين الدراسات السابقة المرتبطة على شكل جدول:)١(جدول 

  اسم الباحث
تاريخ 
  الدراسة

  مستوى العينة  الجنس  عدد العينة
تخصص أفراد 

  العينة
Lindsay 
Carter. 

دورة مونتريال   إناث  ١٥٠  ١٩٨١
  ١٩٧٦األولمبية

ألعاب . جمباز(
 ، سباحة،قوى

ة  سباح،مبارزة
  .ألعاب جماعية

.Gray ١٩٦٧ 
– 

١٩٨٠  

بدورة المكسيك  إناث  ١٤٠
  ١٩٦٨األولمبية 

 ، سباحة،جمباز
ألعاب قوى 

  وغطس
al.Alexande
r T. et  

خمس فرق   ١٩٧٦
من أبطال 
الجامعات 

  الكندية

آرة سلة أفضل  إناث
   فرق في آندا٥

  آرة سلة

al.O.C 
Eiben et. 

المنتخبات  إناث  ١١٠  ١٩٨١
  ريةالوطنية المج

 ،الكرة الطائرة
 آرة اليد ،السلة
  .المبارزةو
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 )١(بع جدول رقم تا... 

  اسم الباحث
تاريخ 
  الدراسة

  مستوى العينة  الجنس  عدد العينة
تخصص أفراد 

  العينة
.Gorrest 
A.Dolgener 
et,al 

١٩ (٢٩  ١٩٨٠ (
) +١٠ 

لرقص 
الباليه 
  )الحديث

العبات الرقص  إناث
الحديث والبالية 

المحترفات 
USA  

العبات رقص 
حديث محترفات 

بالية ورقص 
  .حديث

.Hebbelink,
M. et,al 

العبين   ذآور  ٤٠  ١٩٨٠
  أوليمبيون

حة وغطس سبا
  وآرة الماء

 Joha 
Parizkova 
et,al 

منتخبات وطنية   ذآور  ٩٣  ١٩٧٧
لدولة 

  تشيكوسلوفاآيا

 جهاز ،سباحة
جري مسافات 

 تزحلق ،طويلة
 ،على الجليد

 ،هوآي
 رفع ،مصارعة

آذلك . أثقال
مجموعة ضابطة 

  غير ممارسة
James 
,Rmorau 
 و آخرون

منتخبات   ذآور  ٤٩  ١٩٨٢
 USAووطنية 

 آانت تستعد
للدورة األولمبية 

١٩٨٤  

 ،ألعاب قوى
 مصارعةسباحة و

.Polek et,al ذآور و   ٦٠  ١٩٨٠
  إناث

العبون 
أولمبيون في 
  دورة مونتريال

مختلف ألعاب 
جماعية فردية و

  ألعاب آراتو
  

   المبارزة لعبةالدراسات السابقة في مجال

 ، الطول:لبعنوان تحديد بعض القياسات االنثروبومترية مث) ١٩٨٧(دراسة األبحر 
 والقوة ، التحمل: وبعض عناصر اللياقة البدنية مثل، وطول األطراف، وطول الذراع،والوزن
 )٤٠ ( حيث أجرى دراسته على.تيار الناشئين في رياضة المبارزة والمرونة عند اخ،العضلية

وقد توصل الباحث إلى تحديد القياسات المطلوبة وأيضا تقويما عاما حسب . العب والعبة
  الدراسةهذهتتناول  ولم تيار الناشئين في رياضة المبارزة،ستويات التي يمكن أن تتبع عند اخالم
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 بل رآزت على األطوال واألبعاد الخاصة نسبة الكتلة الخالية من الدهونون وعامل نسبة الده
  .بأطراف الالعبين الناشئين

متريه بمستوى األداء بدراسة حول عالقة بعض القياسات االنثروبرو   ) ١٩٩٠(قام سكر   آما  
شيش، والك الح ال ارزي س ة لمب ة البدني ة ا فاي ات الكفاي تخدم قياس ث اس ة   حي ة البدني ة، الكفاي لبدني

سبية،  اط األجسامالن ذراع، طول الرجل، قياسات أنم سبي للرجل، طول ال ذراعو الطول الن ، ال
د   و. الحوضو وعرض الكتفين  ارزوا سالح               ق ز مب ائج الدراسة عن تمي شيش بطول    أشارت نت ال

ة      آذلك   و . العضلي ينتمون إلى النمط النحيف    أنهمالى   و ، وطول اإلطراف  ،القامة ى وجود عالق إل
ل  بين بعض القياسات االنثربرومتريه    ذر      ( مث سبي        اع،  الطول، طول ال طول الرجل، والطول الن

سبية        ) للرجل ة الن ة البدني اول   . وآفاية الهجوم والدفاع والكفاي م تتن ذلك      ول دهون    الدراسة آ سبة ال ن
  .كتلة الخالية من الدهونالو

درجات و    إلى  بدراسة هدفت   ) ١٩٨٩(وقد قام يعقوب     د ال ستويات   التحدي بعض    الم ة ل معياري
ارزة الناشئين بعمر             ي المب اري        سنة  ١٥-١٠عناصر اللياقة البدنية لالعب األداء المه ا ب ، وعالقته

  . العب١٨٥  بعينة وصل عددهم إلىللعبة المبارزة

ن،      فيالتي تضمنت سرعة االنتقال     تماد بطارية االختبار    وبعد اع  ة    الملعب، سرعة الطع  دق
ال   ،   الرآض االرتدادي  ،الطعن ره    ،سرعة االنتق رآض ، و  ورمي الك سافة  ال ر  ٥٤٠  لم اس   مت ًا لقي

ى                      ،لتحملا اري لمستوى المنحن ة في المستوى المعي سبا عالي ة ن ق العين ى تحقي  توصل الباحث إل
ارات    اقة  الطبيعي في اختب ال    ، والوثب العريض    ، الرش ره    ، وسرعة االنتق ا حققت     . ورمي الك  آم

ن  ة الطع ار دق ي اختب ا ف انس له ضل تج ة أف اول ،العين م تتن ضًا ول دهون أي سبة ال ة ن ذه الدراس  ه
  .من الدهونالكتلة الخالية و

  قام الباحثون)Takasaki, Loy & Juergens, 2003( تكاساآي وآخرون وفي دراسة
 باستخدام ،رات باستخدام نفس الطريقة التي استخدمها الباحثون في هذه الدراسةبإجراء اختبا

أمريكي ) ١٢(ياباني و) ٣٠( رياضي )٥٨(على عينة قوامها ) BIA( التردد الكهربائيجهاز 
 وتأثير ذلك على دقة نتائج طريقة ،(Race) ألماني وذلك لمعرفة تأثير اختالفات العرق )١٦(و

  للجنس القوقازيأظهرت هذه الدراسة فروق بين المكونات الجسميةو ،(BIA)التردد الكهربائي 
عدم تأثر الجهاز باختالف الصفات   أظهرت الدراسة مع الجنس األصفر، وآذلكمقارنة

 على الرغم أن الكتلة الخالية من الدهون آانت عند ،رفولوجية واالنثروبومترية لكال الجنسينوالم
أوصى ). الجنس األصفر( من الكتلة الخالية من الدهون لليابانيين الجنس القوقازي أقل قليًال

الباحثون باستخدام طريقة التردد الكهربائي لقياس المكونات الجسمية آون أنها صادقة وعملية 
  .     وال تتأثر بعوامل مثل زيادة الكتلة العضلية أو نقصها

  
  اسة الدرمنهج

   الدراسة هذهيعة لمناسبته لطب  المنهج الوصفيتم استخدام
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  الدراسةوعينة مجتمع 

ددها      ه ع ة عمدي ى عين ة عل ذه الدراس ت ه ه ٤٠(أجري ًا والعب صر   )  العب ي م ن منتخب م
ة من ال   ) ٢١(منتخب المصري والمن  العبا والعبة   )١٩(للمبارزة  واألردن   ا والعب منتخب  العب

ي  شارآين ف ي الم ة األردن الم بطول اس الع ي مدينآ ت ف ي أجري ارزة الت ي األردن للمب ة ف ة العقب
ة ) ٢٠٠٤( ي للدراس ع الكل ون المجتم م يمثل ط وه ان متوس د آ ارهموق ًا) ١٨.٩٣ (أعم  ،عام
والهمو م١٧٥.١٤ (أط م ، و) س م٦٧.٦٥(أوزانه م  )  آغ دول رق فات )٢(ج ة يوضح مواص   عين

  .الدراسة

  . يوضح مواصفات عينة الدراسة :)٢(جدول 

 معيارياالنحراف ال الوسط الحسابي الفئة المتغير
 العمر  ٤.٨٦  ١٨.٩٣ ذآور
 ٥.٧١  ١٨.٧٣ إناث
 الطول ٨.٩٩ ١٧٥.١٤ ذآور
 ٦.٦٩ ١٦٦.٤٥ إناث
 الوزن ١٤.١٩ ٦٧.٦٥ ذآور
 ٩.٠٣ ٥٧.٥٣ إناث

  أدوات الدراسة

   اآلتيةاألدواتاستخدم  تم

تحليل مكونات الجسم بالتردد ل) Body Composition Olympia 3.3( جهاز نوع .١
 لقياس المكونات )١(ملحق   . آغم١٠٠/غم١بميزان الكتروني بنسبة خطأ  مزود الكهربائي

  .الجسمية للعينة

  .)٢(ملحق . لقياس السعه الحيويةسبيروميتر مائي .٢

 .الرجلينلقياس قوة عضالت الظهر ودايناموميتر  .٣

 .لقياس قوة القبضةدايناموميتر  .٤

 .)ريستوميتر( جهاز قياس الطول .٥

 وذلك عن طريقة االختبار وإعادة  (BIA)تردد الكهربائيوقد تم استخراج ثبات طريقة ال
االختبار بفارق ثالثة أيام على عينة قوامها خمسة من الالعبين غير المشارآين بالبطولة وآانت 

     .  من الثباتوهو مستوى عال = r) . 96 ( القياس ثبات هذانتائج 
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  إجراءات الدراسة

علومات الخاصة بالمكونات الجسمية بعد أخذ موافقة       تم جمع البيانات الشخصية والبدنية والم      .١
ارهم عن                 ل أعم ذين تق ين ال وا       )١٨(الالعبين ومدربيهم وأولياء أمور الالعب د اعلم ام وق  ع

ة شبه                 م في حال بإجراءات هذه الدراسة وطلب إليهم الحضور إلى قاعة الفحص صباحًا وه
  . ساعة)١٢(لمدة ) امتناع عن الطعام(صيام 

 نسبة دهون ، مؤشر آتلة الجسم، الوزن،لطولا : التالية المتغيراتاحثون بدراسةوقد قام الب .٢
 آمية السوائل داخل ، آمية العضالت، نسبة البروتينات، الكتلة الخالية من الدهون،الجسم

 السعة الحيوية ، قوة القبضة، قوة عضالت الرجلين، قوة عضالت الظهر،وخارج الخلية
  . المبارزة وخبرة الرياضي في،الرئوية

اختبارات المكونات الجسمية  :التاليعلى النسق والترتيب  االختباراتوإجراء تم تطبيق  .٣
  .والوزن أوًال ثم االختبارات البدنية مثل القوة العضلية والسعة الحيوية

ة  بعديتأثر هذا)  (BIAالتردد الكهربائياختبار تقدير الترآيب الجسماني بطريقة حيث أن 
 ت التي تماألخرى وبعض العوامل ،لإلناث، الدورة الشهرية قالتعر، مجهودل البذ :عوامل منها

 . درجة من الدقةأعلى السيطرة عليها لضمان

  :أنحيث   V= PL2\Rتم استخدام المعادلة التالية للجهاز  آذلكو

V = للكهرباءالموصلالحجم للجسم .  

=P الكهربائي التي مر بها التيارالمقاومة النوعية لألنسجة المحللة .  

=L العظامطول عالقة مباشرة ب( الجسم الموصل   طول.(  

=Rالمقاومة التي امتصها الجسم الموصل .  

 تعطيو ,Ellis) 2001( بحسب دراسات  المستخدمصًال بالجهازأ محوسبة المعادلة السابقة
 الكلي في  وذلك بارتباط آمية الماء)TBW(لكمية الماء الكلي  غير مباشرة  نتيجةهذه المعادلة

 آمية مقاومة  بين عالياإحصائيا ارتباطا  بالكتلة الخالية من الدهونأصًالالجسم والذي يرتبط 
التيار الكهربائي وآمية الماء الكلي في الجسم والتي هي مؤشر حقيقي على نسبة آتلة الجزء 

لة من آت% ٧٣.٢ تشكل نسبة السوائل في الجسم إذا )FFM(الخالي من الدهون في الجسم 
 تستطيع التعرف على الكتلة األجهزة آانت وإذا. )Benardot, 2002( الجسم الخالية من الدهون

 معرفة نسبة الدهون في  للجسم نستطيع بطرح هذه القيمة من الوزن الكليفإنناالخالية من الدهون 
  :ه ببساطة من المعادلة التالية  وهو ما يمكننا من معرفتالجسم

%FAT = [(Weight – FFM)/Weight] * 100  
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الوزن ناقص الكتلة الخالية من الدهون مقسومًا على الوزن ( الدهون تساوي حيث ان نسبة
  ). مضروبًا بمئة

 وآمية ، ما يقوم الجسم بامتصاصه من آهرباءمابينو  العالياإلحصائياالرتباط  على وبناءًا
الجزء الخالي من الدهون  نستطيع أن نتعرف على آمية فإننا ، الجسم الموجودة فيسوائلال

 آلما آانت ،دقة أجهزة القياسوآلما زادت .  وبالتالي معرفة آمية دهون الجسم الكلية.بالجسم
 عند حيث لم تشر التقارير العلمية األولية التردد الكهربائي  ةحدث مع طريقما  وهذا أدقالنتائج 

ارير والدراسات العلمية في وقتنا  دقة عالية آما تشير التقإلىهذه الطريقة البدء في استخدام 
 .,Asami , 2002; Suzuki)  ٢٠٠٣(الحالي 

 )Body Composition(إجراءات قياس المكونات الجسمية 

  الالعبين و الالعبات مسبقًا قبل ليلة االختبار بالقدوم إلى مكان االختبار وهم شبه تم إعالم
  .جريت االختبارات صباحًا حيث أ،) ساعة١٢امتناع عن الطعام فقط لمدة (صائمون 

  في قاعة البطولة في مدينة العقبةتم اخذ قياسات الالعبين.  

 األخرى وبعض التفصيالت ، الطول،العمر( بالعينة الخاصة  الشخصيةتم اخذ المعلومات 
 .) االختبارقبل بدء

 مالبس قطنيةاإلمكان بقدر و،لذآورل خفيفة العينة ارتداء مالبس رياضية أفراد طلب من  
 أجسامهم وجدت عن إنية ن المعداألجسام نزع إليهم طلب وآذلك لإلناث،خفيفة وساترة 

 ٢٧( آانت  في قاعة االختبار درجة الحرارةأن مع مالحظة ،) الخ …، خواتم ساعات(
  .)رجة مئويةد

 التردد الكهربائي اختبار إجراءات )BIA(،يشكل  على الجهاز و يقف المفحوص حافيًا
 يبدأ الجهاز إلى  المعلومات اآلتيةإدخال وبعد ،قطة اتصال قطبين موصولينباطن القدمين ن

غم، يمسك )١٠٠( ألقرب بقياس الوزن يقوم الجهاز ذاتيًا، العمر، الطول، الجنس: الفحص
 الموصولة األقطاب حيث تصبح مجموع ، الكهربائيةباألقطابالمفحوص بباطن آفيه 

 وباطن الكفين ٢باطن القدمين ( Electrodes Tetra بما يسمىالكترود أقطاب )٤(بجسمه 
، يبدأ تشغيل الجهاز حيث يسري تيار آهربائي من النوع الغير محسوس للمفحوص ٢

 .Ω 800   تساويوتكون مواصفات هذا التيار

  بعدها يقوم الفحص،مدة وهي   ثانية٦٠  بـإلى الجهازينتهي الفحص بعد صعود المفحوص 
 شاشة العرض إلى ويزود النتائج ، عبر حاسب الكترونيتيًاالجهاز بتحليل البيانات ذا

حراري  يقوم بطباعتها على ورق خاص أن بعد تفحص النتائج المختبر  للشخصويمكن
 .ومصقول
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  .اآلتية  المعلومات على تحليلها التي يقوم الجهازمتغيراتمل التش

   .)P. B. F( وزن الجسم الكلي إلىنسبة دهون الجسم  .١

 ). M .B. F( وزن الجسم الكلي إلىسم آتلة دهون الج .٢

 ). L.B. M(آتلة الجسم الخالية من الدهون  .٣

  .)T. B.W(في الجسم بالكيلو غرام آمية السوائل الكلية  .٤

 ). kg /m2)   B.M.Iمؤشر آتلة الجسم  .٥

% ١٠٠ المثالي  مضروبا بـنسبة السمنة العامة وتقاس بقسمة الوزن الحقيقي على الوزن  .٦
Fatness  

  Standard Weight  المثالي التقريبيزنوال .٧

  ). (B.M. Rاألساسي معدل الحرق  .٨

 Ω Impedance الفحص بوحدة االوم أثناءالمقاومة المبذولة  .٩

 . Proteinالمقدرة من عزل الماء من العضالت بالكيلوغرام آمية البروتين  .١٠

 . Mineralsآمية المعادن .١١

جموع الماء خارج الخاليا مع م) LBM(آمية العضالت من طرح آمية المعادن من  .١٢
 .Muscle Massوالماء داخل الخاليا وآمية البروتين الكلي بالجسم 

 .)I.C.F(آمية السوائل داخل الخاليا بالكيلو غرام  .١٣

 .)E.C.F(آمية السوائل خارج الخاليا بالكيلو غرام  .١٤

ة  على محكات عالميائج بناًء القيم المعيارية  لكل النت يعطي الجهازمع مالحظة أن
Control Value .  بينأالرتباطيهيعط الجهاز شكل يوضح العالقة وآذلك  )BMI(  ونسبة

 حيث تعطي هذه العالقة النمط X, Y Diagram) ص,س( الدهون بالجسم على محورين 
  .الجسمي للرياضي

 مأخوذة من جسم اإلنسان  المحوسبة على برنامج الجهازالنسبجميع القياسات و أن علمًا
 وبعد االنتهاء من قياس ،)إنسان مرجعي(فة عالميًا ومعر ومخبريهحت ظروف الطبيعي ت

 وقياس قوة ،المكونات الجسمية بطريقة التردد الكهربائي تم قياس القوة العضلية للظهر والرجلين
 . وإجراء فحص السعة الحيوية،القبضة
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  المعالجة اإلحصائية

 SPSS حاسوب مزود بحزمة إحصائية الـ تم إدخال البيانات والمعلومات الرقمية إلى نظام
  :وتم استخدام

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء .١

 .للعينات المستقلة) ت(اختبار  .٢
 

   ومناقشتها النتائجعرض

ذه الدراسة     لتحقيق الهدف األول   م استخدام المتوسطات الحسابية        في ه د ت ات  ، فق  واالنحراف
  .يوضح ذلك) ٣( والجدول ، االلتواء لمتغيرات القياسات الجسمية ومعامل،المعيارية

دول رات     متال: )٣( ج دى لمتغي واء والم ل االلت اري ومعام راف المعي سابي واالنح ط الح وس
  .القياسات الجسمية

 االلتواء المدى االنحراف الوسط المتغير
 ٠.٣٨- ٢٩.٩٠ ٧.٥٨ ١٩.٢٧  BF%ن ونسبة الده
 ٠.٢٨ ٢٤.٣٠ ٦.٣٣ ١٢.٦١  MBFن وآتلة الده

 ٠.٦٣ ٣٧.٠٠ ٩.٤٣ ٥٠.٧٧ LBMن والكتلة الخالية من الده
 ٠.٦٩ ٢٧.٥٠ ٦.٨٩ ٣٦.٦٠ TBWآمية الماء الكلي 

 ٠.٨١ ١٠.٠٠ ٢.٧٥ ٢١.٣٥ BMIمؤشر آتلة الجسم 
 ١.١٠ ٤٤.٩٠ ١١.٤٢ ٢.٩١ Fatnessالسمنة 

 ٠.٣٦ ٢٧.٥٠ ٨.٤١ ٦١.٢٨ Std Weightالوزن المثالي 
 ٠.٤٦ ٧٠١.٠٠ ١٤٦٦.٠٠١٨٩.٧١ BMRالساسي معدل التمثيل ا

 ١.٠٢ ٢٠.٠٠ ٥.٣٤ ١٩.٠٠ Body ageالعمر البيولوجي 
 ٠.٢٦ ٢٨٨.٠٠ ٨٨.٤٣ ٤٨٢.٤٨  Impedanceالكهربائية  المقاومة

 ٠.٤٠ ٧.٣٠ ١.٩٧ ١٠.٥٤ Portionالبروتين 
 ٠.٥٨ ٣٣.٩٠ ٨.٧٤ ٤٧.١٠ Muscleالعضالت 

 ٠.٩٨ ٣.١٠ ٠.٧٥ ٣.٦٧ Mineralاالمالح 
 ٠.٦٢ ١٧.٧٠ ٤.٥٢ ٢٤.٣٧ ICF آمية السائل داخل الخاليا

  ٠.٦٣  ٨.٩٠ ٢.٢٨ ١٢.١٩ ECFآمية السائل خارج الخاليا 

م     دول رق ن الج ظ م دهون     ) ٣(يالح سبة ال ًة ن سمية وخاص ات الج ان  أن المكون ي آ والت
ة   هي نسبة مقبولة نوعًا ما لالعبين رياضيين خاصة في      )%١٩.٢٧(متوسطها لعينة الدراسة      لعب

ارزة الميين   ،المب دوليين الع ين ال ع الالعب ًة م ة   ، مقارن سبة العالمي ن الن د ع ت تزي ا .  وإن آان آم
ة  ) آغم٥٠.٧٧(ويالحظ أن الكتلة الخالية من الدهون آان متوسطها لعينة الدراسة     وهي نسبة قليل
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سة ال يخضعون      ما وسبب ذلك أن الالعبين العرب وتحديدًا العبي المبارزة من عينة الدرا            ،نوعًا
   .  )المعلومات تم الحصول عليها مباشرًة من الطاقم التدريبي( لبرامج تدريب باألثقال

اني    ذه الدراسة      لتحقيق الهدف الث ات              في ه م استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف د ت  فق
  .يوضح ذلك) ٤(المعيارية ومعامل االلتواء لمتغيرات الصفات البدنية والجدول 

صفات        :)٤( جدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء والمدى لمتغيرات ال
  .البدنية

 االلتواء المدى االنحراف الوسط المتغير
 ٠.٩١ ١٤٥.٠٠ ٤١.٣٣  ٩٨.٤٨  -Strength Backقوة عضالت الظهر 

 ٠.٥٤ ٣٥.٠٠ ١٠.٩٨ ٣٦.١٦ Grip Rightقبضة يمين القوة 
 ٠.٥٦ ٣٠.٠٠ ٩.٤٢ ٣١.٦٨ Grip liftقبضة يسار القوة 

 ١.٠٠ ٣٥٠٠.٠٠ ٣٦٩٦.٠٠٩٢٦.٢٣  VCالسعة الحيوية

م              ى الجدول رق د النظر إل وة عضالت           ) ٤(الحظ الباحثون عن ة خاصًة ق صفات البدني أن ال
ساوي     ، قد انخفضت آثيرًا بإدخال قيم اإلناث إليها ،الظهر ان مدى االنحراف ي  )٤١.٣٣( حيث آ

ام   .  نسبيًاومعامل االلتواء آان عالياً    شكل ع ا ب   آانت أما بالنسبة لقوة القبضة اليمنى واليسرى فإنه
  آما .)١٠.٩٨ إلى   ٩.٤٢(عن المتوسط تراوح بين     عاليًا    معيارياً  وأيضًا تحمل انحرافاً   ،منخفضة

ة الدراسة آانت متوسطة       متغيرأنالحظ الباحثون آذلك  ة لعين سعة الحيوي ة  ال  )cc 3696 ( بقيم
  .شكل عاملعينة الدراسة ب

ين     ة ب ولتحقيق الهدف الثالث الخاص بالتعرف إلى نقاط االختالف واالتفاق في نتائج المقارن
ار                    م استخدام اختب د ت اث فق ذآور واإلن ) ت(آل من المنتخبين المصري واألردني للمبارزة من ال

  .وضح ذلكي) ٦ ( والجدول)٥(ستقلة والجداول للعينات الم

دول ر الج ث أظه ًا ) ٥ (حي راتداًلفرق ي المتغي ة إحصائيًا ف صالح : اآلتي دهون ول سبة ال  ن
 على   حيث آانت نسبة الدهون عند الذآور المصريين أعلى من الفريق األردني           ،الفريق المصري 

ن  رغم م دهون   أنال ن ال ة م ة خالي ى آتل ان صاحب أعل ق المصري آ ة العضالت ( الفري ) آمي
ق           إال أن الباحثون ي    ، الفريق األردني  مقارنة مع  ادة وزن الفري اجم عن زي رق ن ذا الف عتقدون أن ه

              .لدى الفريقين المصري مقارنة مع الفريق األردني، آذلك إلى اختالف النمط الجسمي
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دول ق المصري   : )٥( ج ي والفري ق األردن ين الفري سمية ب المتغيرات الج روق ب ن يوضح الف م
  .الدراسةقيد   بالمتغيراتذآورال

 دالبل المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الداللة  قيمة ت

 PBF نسبة الدهون ٥.٨٢ ١١.٦١ األردن
  ٤.٩٦ ١٩.٩٦ مصر

 دال ٣.٣٤

   MBFآتلة الدهون ٤.٠٦ ٧.٨٥ األردن
 ٦.٠٣ ١٦.٢٠ مصر

 دال ٣.٥٧

ة ٥.٠٨ ٥١.٧٧ األردن ة الخالي ن الكتل دهون م  ال
LBM   ٦.٦٨ ٦٣.٠١ مصر 

 دال ٤.١٥

سم آم ٦.٠٥ ٣٨.٢٥ األردن ي للج اء الكل ة الم ي
TBW  ٤.٩٨ ٤٥.٤٧ مصر 

 دال ٢.٨١

  الوزن المثالي المطلوب   ٧.١٨ ٦٠.٢٧ األردن
 ٤.٢١ ٧٢.٦٨ مصر    ST weightالوصول آلية 

 دال ٤.٥٢

سم   ٤.٢٩ ٤٨.٥٩ األردن ضالت بالج ة الع آمي
Muscle   ٦.٠١ ٥٨.٤٢ مصر 

 دال 4.13

  ٢.٠٦) = ٠.٠٥≤  α(ية عند مستوى قيمة ت الجدول

قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء والمدى ) ٥(يوضح الجدول رقم 
 )٠.٢٦(لمتغيرات الدراسة وعند االطالع على قيم معامل االلتواء نجد أنها قد انحصرت بين 

القيم ضمن المدى  وتعتبر هذه (Fatness) لمتغير )١.١٠( والقيمة (Impedance)لمتغير 
  ).٣-(و) ٣(+الطبيعي لمعامالت االلتواء 

إن الفريق المصري للذآور أقوى وبداللة إحصائية من الفريق األردني بقوة : وجد الباحثون
آغم للفريق ) ٣٧.٠(آغم مقابل ) ٤٨.٨٩(القبضة اليمنى حيث آان متوسط الفريق المصري 
آغم وآذلك ) ٣٣.٨٠ ( مقابلآغم) ٤٣.٣٣ (األردني والقبضة اليسرى لصالح الفريق المصري

 آانت أقوى بداللة إحصائية عالية  الذآوربالنسبة لقوة عضالت الظهر عند الالعبين المصريين
آغم ) ١٤٤.١١(حيث آان متوسط قوة عضالت ظهر الالعبون المصريين بمتوسط مقداره 

 هذا العامل بين آغم حيث إن الفرق آان واضحا جدا في) ١٠٢.٢٠(مقابل متوسط مقداره 
  .الفريقين

ر وعمر     أن نتائج هذا الدراسة أظهرت وبشكل عام رة اآب  الالعبين المصريين يتمتعون بخب
ار     ط أعم ان متوس ث آ ول حي ي أط ين رياض ين األردني ذآور  الالعب ًا)١٦.١٠( ال ل  عام  مقاب

ين المصريين      عاماً )٢٣.٤٤( ا   ب ر ، لصالح الالعب سبب   م ين المصري      أنب شارآة الالعب ن آانت    م
الفريق  ق األولب ي والفري اناألردن د آ صغار  ق ار وال ين الكب ن الالعب صفين م  ،)ب، أ( شارك ب
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ات     مقارنة الالعبات   عند وبالمقابل شابهة مع     )٦( جدول   المصريات مع األردني ائج مت  آانت النت
عبات  لال  عاماً )٢٥.٧( مقابل    عاماً )١٥.٨٢ ( حيث آان متوسط أعمار اإلناث األردنيات      ،الذآور

  من   على نظرائهم   فريق المصري  فقد تفوق ال   ، أما من حيث الصفات االنثروبومترية     ،المصريات
ل صفاتعبون األردنيون ب   الال وزن،   و، الطول : مث ة الجسم   ال اتهم    ،ومؤشر آتل  حيث آانت قياس

ان   في حين ، على التوالي  ٢م/ آغم )٢٣.٧٣( و  آغم )٧٨.٧٨( و  سم )١٨٢.٤٤(على النحو األتي     آ
م )٢٠.٢٦(وآغم  ) ٦٠.١٦(و سم )١٧٠.٩٠( األردنيالفريق  والي  ٢م/ آغ ى الت  من   ويتضح ، عل

دول  ر إلي  )٦(الج صري المؤش ق الم ضج الفري ي  ن العمر الزمن داخل أ ه ب ه ت ذه  أن ل ي ه ر ف  آب
ث   سابقة حي ل ال انالعوام سن    آ غار ال ن ص ي م ق األردن م الفري و  معظ ا ل ابقًاحظآم د ، س  وعن

ان    الفريق األردني لإلناث أنجد نفس التباين بين الفريقين باستثناء     المقارنة مع اإلناث فإننا ن     د آ  ق
م)١٦٣.٤٥(أطول   ق المصري  س ًا و من الفري ل وزن م)٥٩.٩١ (أثق ر  آغ ذلك اآب  من حيث  وآ

  .٢م/ آغم)٢٢.٦١(مؤشر آتلة الجسم 

ا يل      فإننا السابقة   القيم هذه   إلى عنصر نسبة الدهون     أدخلنا إذابصورة عامة   و ان : ي نالحظ م
د   دهون ل سبة ال قن ساوي   ا ى فري صري ت ذآور الم ل %)١٩.٩٦(ل ق % )١١.٦١( مقاب للفري

سمين              أن على    الذي يعطي مؤشراً   ،األردني نمط العضلي ال ان من ال  الفريق المصري للمبارزة آ
ل و        األردني الفريق   أن في حين  ة الجسم      آان نمطه عضلي نحي ك باستخدام مؤشرا آتل سبة  ذل  ون
  . معًاالدهون

اث  من اإل  المصري   الفريق   بين الفريق األردني و     بالمتغيرات الجسمية  يبين الفروق : )٦( دولج ن
  .قيد الدراسةفي المتغيرات 

 البلد المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الداللة قيمة ت

 PBF نسبة الدهون  ٥.٥٥  ٢٢.٢٦ األردن
  ٦.٤٨  ٢٨.٠٠ مصر

 دال  ٢.١٨

  MBFآتلة الدهون   ٥.٥٧  ١٢.٥٣ ألردنا
  ٨.٨٥  ١٧.٤٠ مصر

 دال  ١.٥٥

ة  ٧.١٠  ٤١.٣٨ األردن ة الخالي نالكتل دهون  م  ال
LBM   ٦.٦٨  ٤١.٧٧ مصر  

 غير دال  ٠.١٢

سم   ٥.١٠  ٢٩.٨٠ األردن ي للج اء الكل ة الم آمي
TBW  ٤.٨١  ٣٠.٠٧ مصر  

 غير دال  ٠.١٢

وب     ٨.٩٢  ٥٣.٦٤ األردن الي المطل وزن المث ال
  ٦.٩٢  ٥٣.٠٧ مصر  ST weightالوصول آلية

 غير دال  ٠.١٦

سم    ٦.٤٣  ٣٨.٢٧ األردن ضالت بالج ة الع آمي
Muscle   ٥.٨٧  ٣٨.٤٠ مصر  

 غير دال ٠.٠٤٨
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م   دول رق ين الج ا    ) ٦(يب ار ت تبع ة اختب اري وقيم راف المعي سابي واالنح ط الح يم الوس ق
ة ت المح           ى من           لمتغير الجنس على متغيرات الدراسة وباستعراض قيم ا آانت أعل سوبة نجد أنه

ة دهون الجسم   MBF : المتغيرات اآلتيةالقيمة الجدولية لجميع االختبارات باستثناء ، )١.١٨ (آتل
سم BMI و ة الج ر آتل سمنة)١.٠٨(  مؤش ر،)٠.٥٦( Fatness ، وال وجي ومتغي ر البيول   العم

Body age) ة البال   .)٠.٠٧٤ ة الجدولي ة   حيث آانت هذه القيم اقل من القيم ي   ) ٢.٠٦(غ ا يعن مم
 أما بالنسبة لباقي المتغيرات فقد آانت        .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على هذه المتغيرات        

  .  الفريق األردني بحيث أن الداللة آانت لصالح، دالة إحصائيًاتقيمة 

ا                 ة آ ن أما بالنسبة لإلناث فان النتائج آانت متقاربة ولكن لصالح الفريق األردني من حيث أن
ات   ات األردني ر الالعب وة عضالت ظه ط ق ساويمتوس ل ) ٦٤.١٨ ( ي م مقاب م) ٦٣.٢٠(آغ  آغ

  .بدون فروق دالة إحصائيًاو للفريق المصري

ى حد                       ات عل ات المصريات واألردني د الالعب وة العضلية عن ان مؤشر الق وبصورة عامة ف
ر ال    ع غي ة م ى بالمقارن عيفًا حت ر ض واء يعتب ين،س ر با ممارس ذلك األم وة   وآ ر الق سبة لمؤش لن

ق المصري سرى للفري ى والي ضة اليمن وة القب سبة لق اث المصريات بالن دى اإلن  حيث العضلية ل
ت م و) ٢٦.٣٠ (آان ل ) ٢٦.١٠(آغ م مقاب م و ) ٢٦.٣٦(آغ م) ٢٣.٢٧(آغ يآغ ق األردن   للفري

  .على التوالي

اث الر               سرى لإلن ى والي ياضيات ال   حيث تؤآد الدراسات على أن قوة عضالت القبضة اليمن
اث     ,  آغم لكل يد على حدة  ٣٥تقل عن    ة لإلن سبة المطلوب ان الن إما بالنسبة لقوة عضالت  الظهر ف

  .هي ضعف وزن الجسم  لعضالت الظهر

آما الحظ الباحثون عند مقارنة اإلناث األردنيات مع اإلناث المصريات من العبي المبارزة          
رة والعمر               ارق الخب م بف ة الدراسة مع العل ق المصري          من عين صالح الفري ك ل ي وذل إن   ، الزمن  ف

د    ات عن اث األردني وق اإلن رت تف ائج أظه ةمالنت ة  قارن دهون المقاس سبة ال ا  ن د فإنن ذه إن نج  ه
ى  آانت عالية عند الفريق المصري حيث وصلت نسبة الدهون           أيضاالفروق   ل  %)٢٨.٠ (إل   مقاب

شير         و ،األردنيات لإلناث %)٢٢.٢٦( ائج ت ذه النت ى  حيث آانت ه اث  نمط سمين عضلي        إل  لإلن
ر       إلىالباحثون هذه الفروق    و يعزو    .لألردنيات نحيلالمصريات مع نمط عضلي       وجود عدد آبي

ذي     ، من صغار السن من الصف الثاني األردني لدى الفريق    من الناشئات  رق الطول وال ذلك ف  وآ
اول موضوع ط          آان لصالح الالعبات األردنيات    م تتن ين     مع العلم أن الدراسة ل ة الالعب ة تغذي ريق

  .آمتغير في هذه الدراسة

داين   ة ب ضلية المقاس وة الع ل الق ة مث صفات البدني ة ال د مقارن ضةامووعن رت . ميتر القب أظه
  .الدراسة ضعف قوة عضالت القبضة لإلناث لكال الفريقين األردني والمصري

ريقين         إلى ص الباحثون لخ وبشكل عام  ر مناسبة    نت  آا  أن برامج القوة العضلية لكال الف  ، غي
يما ات  س ذه القياس ذت وان ه الأخ الم   خ ة الع الل ،)م٢٠٠٤(ل بطول رة وخ تعداد ا  فت رق لاس ف

ين     يفترض أن    وعندما ،خرىاألقليمية  اإلبطوالت  ال و للبطوالت العربية    ات   يكون الالعب   والالعب
  .في أعلى جاهزية بدنية وفنية
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ر ي مع التذآ،المائي(Spirometer)  ـلأ  جهاز باستخدامد قياس السعة الحيوية القصوى وعن
ة   على مستوى سطح البحر    أجريتوالقياسات  بان البطولة    ة العقب ق المصري   إ ف ، في مدين ن الفري

سعة     ، عاليةإحصائية الحيوية بداللة السعة  بمتغيراألردنيتفوق على الفريق     غ متوسط ال  حيث بل
ذآور    ل  )٣سم  ٤٣٨٨.٨٩( الحيوية القصوى عند الفريق المصري ال ق )٣ سم ٣٨٠٠( مقاب   للفري

ة          األردنيات اإلناث في حين تفوقت     ،ألردنيا راتهن المصريات بدالل ى نظي ذا     إحصائية  عل في ه
ل دهن  ،العام ة عن سعة الحيوي ط ال غ متوس ث بل م٢٩٣٦(  حي ل ) ٣ س م٢٥٤٠(مقاب ق ) ٣ س لفري

صري اث الم ل  و ،اإلن اء مث اد العلم دم اعتق ن ع رغم م ى ال ذا  ب)لداراآم . ٢٠٠١( عل ة ه أهمي
ة   ة الهوائي ى اللياق ة عل ر آدالل ن   ،المؤش ل م سبة اق ار أن ن ن اعتب ه ال يمك م ٣٥٠٠( إال ان ) ٣س

سبة     لإلناث العاديات    ة هي ن ريقين    مقبول نفس خاصة الصدر            حيث  ، لكال الف وة عضالت الت   أن ق
ام    صر ه ي عن اجز ه اب الح يوالحج ذا الموضوعف ذا   ، ه ان ه ول ف ل الط ى عام افة إل  باإلض

ى حد سواء         المست ات والمصريات عل ان وى من السعة الحيوية لإلناث المبارزات األردني ر  آ  غي
  .Nieman) 1996(مقبول مقارنة مع المعايير العالمية للرياضيين بحسب ما أورده 

  
  ستنتاجاتاال

  : االستنتاجات اآلتيةإلى الدراسة  هذهخلصت

ق المصرينإ ان الفري ر  آ رةأآث ة رياضية خب ة لعب ي ممارس ارزة ف رًا، المب ر عم  ، وأآب
ذآور     خاصة ،وأطول ، وزناً وأثقل ق ال ا  . فري سبة  أم اث  بالن ق المصري  إلن د  الفري سبة     فق ز بن تمي
ي  من الدهون مقارنة مع الفريق    أعلى د آ   و،األردن نم ق ذآور     ان ال ق المصري لل ط الجسمي للفري

سمي هت مين بأن ين ع  ، عضلي س ذآور األردني سمي لل نمط الج ان ال ين آ ي ح ل  ف ا ، ضلي نحي أم
ان          دهن سمين عضلي     بالنسبة لإلناث المصريات فان النمط الجسمي آ ا    و ،عن ي   أم ق األردن  الفري

د اث فق ان نمطلإلن ل عضليه آ و، نحي ر وه ارزة يعتب ة المب بة للعب ر مناس ن أطول ، أآث د آ  وق
  .وأقرب إلى النمط النحيل العضلي

ى ن اليمبقوة القبضة     حيث تميز    دنيًان الفريق المصري للذآور أقوى ب      أظهرت الدراسة أ   آما
ق            أنتبين   حيث   ،الظهرى وآذلك بقوة عضالت     رواليس دى الفري اك ضعف واضح ل ي  هن  األردن

سرى       ا بخصوص    ،الظهر  وعضالت    بمؤشر القوة العضلية لليد اليمنى والي ق   أم اث     فري ان   اإلن ف
ع        آان ا   قد المصري واألردني  الفريقين    من آًال ا هو متوق ل مم م يحق    ،ق ا   ول ستويات   ق الفريق ن الم

ات   اث العادي ة لإلن ا المطلوب ر ممارس ي  الغي شاط الرياض ن ،ت للن ك ع ستوى ناهي المي   الم الع
ارزة،  ات المب د  لالعب ث تؤآ ورد  حي ة هي ضالت   )(Heyward, 1997 دراس وة ع ى أن ق  عل

ى حدة    ) آغم٣٥(تقل عن  القبضة اليمنى واليسرى لإلناث الرياضيات ال    د عل س  ، لكل ي ا بالن بة  إم
  . الظهر لعضالتالظهر فان النسبة المطلوبة لإلناث هي ضعف وزن الجسم لقوة عضالت 
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  التوصيات

 الء سمية وخاصة موضوعإي ات الج ات   المكون ين والالعب د الالعب دهون عن سبة ال ادة ن  زي
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