
سنة 31-31الخصائص المورفولوجية لناشي اإلسكواش في مرحلة 

ملخص البحث :

 ا  ية العالية نظر المستويات الرياض تعتبر المقاييس الجسمية من الخصائص الفردية التي ترتبط بتحقيق
 من أه  العوامل التي يتوقف طولالوزن و الو  أن تركيب الجساااا كما ، بدنية خاصااااةن كل نشاااااط لط متطلبات أل
مرجع يمكن اإلعتماد عليها ك علمية أهمية البحث في إيجاد وسااايلة وتكمن ،ليها الوصاااول للمساااتويات العاليةع

عال  بطولة ال إبقاء مصاااار علش عرشأمال  في من الناحية الجساااامية  األكثر مالئمة ناشاااائي اإلسااااكواشإلنتقاء 
ن في ساااااااكواش المتميزو لالعبي اإل المورفولوجيةخصااااااائص ، لذا فقد هدف البحث إلش تحديد ووصااااااف الللعبة

من خالل قياس الطول الكلي للجساااااااااا  وكذلز أطوال أجزا و وأعراضااااااااااط ومحيطاتط ساااااااااانة  31-31مرحلة من 
العبين ه   8 عددإجراء القياسااااااااات علش ت  و لكتلة، دهون وعضااااااااالت وتحديد م شاااااااار اتحليل مكوناتط من و 

لإلصااااابة وعد  العب  2ساااانة بنين، بعد إسااااتبعاد عدد 31مي لناشاااائي اإلسااااكواش تحت إجمالي المنتخب القو 
قياس شااااريط القياس ل، ولتحقيق هذا الغرض ت  إسااااتخدا  عدو أدوات ، حيث ت  إسااااتخدا  اإلنتظا  في التدريب

كما ت   ،خدامط في قياس األطوال والمحيطات، كما ت  إسااااااتالحائط للجسااااا  من خالل تثبيتط علشالطول الكلي 
تحليل مكونات الجسااااا  من أومرون من طراز جهاز  باإلضاااااافة إلش، س األعراض بواساااااطة البرجل المنزلققيا

BF511ونات مك–محيطات –أعراض–)أطوالجسمية لالعبين، وقد تبين من خالل نتائج البحث المواصفات ال
 ستعانة بنتائج البحث في إنتقاء ناشئي اإلسكواش الباحث باإل(،ويوصي الجس 

 المقدمة ومشكلة البحث :

لقد ثبت بشااااكل واضاااات وفي مختلف األلعاب الرياضااااية أن هناز عالقة بين بناء الجسااااا  مثل الطول 
والوزن وطول األطراف وبين المساااااااااااتول الرياضاااااااااااي المرتفع وأن لكل لعبة صااااااااااافات جسااااااااااامية معينة البد من 
مالحظتها عند اختيار الرياضاايين لعلعاب والفعاليات المختلفة ، وهو ما ذكرو جالدشاايفي فقد أشااار إلش أهمية 
معرفة القياساااات األنثروبومترية ودراساااتها لدل الالعبين حيث أن لكل نشااااط رياضاااي متطلبات بدنية ومهارية 

يمن ات علش العناصر الواجب توافرها فخاصة بط تميزو عن غيرو من األنشطة األخرل ، وتنعكس هذو المتطلب
(272: 33 )يمارس هذا النشاط

 أ.د/ ھیثم عبد الحمید  داواد
أ.د/ ایھاب محمد محمود اسماعیل

  الباحث / محمود عبد الحمید محمد على



إلش ضاااارورو توافر االجسااااا  المناساااابط ك حد الدعامات الواجب توافرها  2221ويشااااير صاااابحي حساااانين       
للوصاول بالالعب الش اعلش المسااتويات الرياضايط الممكنط ، فالمدرب مهما بلغت قدراتط الفنيط لن يسااتطيع ان 

 (81: 22) ط لهذا النوع من النشاط الرياضييعد بطال ال تتوافر فيط الصفات المناسب

وكذلز عد  جود دليل وقد الحظ الباحث عد  وجود أسااااااالوب علمي إلنتقاء الناشااااااائين لرياضاااااااة اإلساااااااكواش ، 
ءت فكرو ومن هنا جا عمليات اإلنتقاء،  يمكن اإلعتماد عليط فيللخصااائص المورفولوجية لناشاائي االسااكواش 

 سنة  31-31في مرحلة  البحث في محاولة الباحث لتحديد الخصائص المورفولوجية لناشئي اإلسكواش

 أهداف البحث : 
 .سنة 31 – 31المرحلة العمرية من سكواش المتميزون في لالعبي  اإلالمورفولوجية يهدف البحث الى تحديد الخصائص 

 تساؤالت البحث :
 31التاااي يتمياااز بهاااا العباااي االساااكواش المتميااازون فاااي المرحلاااة العمرياااة مااان  المورفولوجياااةماااا هاااي الخصاااائص  – 3
 سنة . 31الى 

 المصطلحات المستخدمة في البحث : 

 المورفولوجي :
يعرف ماتيوس ومحمد صبحي حسانين القياسات المورفولوجية  ب نها " العل  الذي  يقيس الجس  

ظهار إختالفاتط  اإلنساني وأجزا و ، ويستعمل لدراسة تقيي  اإلنسان  (22: 31) وا 

التي يت  و  ة تعني المواصفات الخارجية للجس ،ويذكر عبد الداي  الوزير أن المواصفات المورفولوجي
  ومكوناتط وير ووصف البناء الجسميتقديرها كميا  عن طريق القياسات األنثروبومترية ، والتي تهدف إلش تص

(31 :22) 
 الناشئ :

يذكر وليد بن يوسااف نقال  عن مفتي إبراهي  تعريف فئة الناشاائين ب نه  : ه  الصااغار من الجنسااين ، 
 ( 87: 21) عاما  31-2ين ب البنين والبنات الذين تتراوح أعماره  ما



الالعب في الفترو العمرية التي تمتد الناشااائ الرياضاااي ب نط :  3111يعرف أساااامة سااايد عبد الظاهرو 
سااااانة  32سااااانة ، بينما البعض احخر يحددها   32-2بعض الباحثين يحددها من ويذكر سااااانة ،  38-2من 

 ( 1:  7) للبنين  

تعريفا  للناشاااائ الرياضااااي ب نط " الالعب  2231 س الجبالي و احمد نبية إبراهي فيما وضااااع تامر عوي
 (18:  1)  ديسمبر من العا  الميالدي " 13عاما  قبل  38الذي يقع عمرو الزمني أقل من 

 

وقد اساااااااتخد  الباحث مصاااااااطلت ناشااااااائ في هذا البحث للداللة علش الالعبين في المرحلة العمرية من 
 سنة من الذكور   31-31

 

 الدراسات المرتبطة والمشابهة:

 دراسات باللغة العربية :
وكانااااات أهاااااداف البحاااااث التعااااارف علاااااش الخصاااااائص المورفولوجياااااة   :2002أشااااارف نبيااااام مباااااراهي  محماااااد 

والفسااااايولوجية التااااااي تمياااااز العبااااااي رياضاااااات المبااااااارزو والتايكونااااادو والكاراتيااااااط مااااان ذوي المسااااااتول العااااااالي ، 
العااااب مااااان العباااااي  81وقااااد اساااااتخد  الباحااااث المااااانهج الوصااااافي ، وتاااا  إجاااااراء البحاااااث علااااش عيناااااة قوامهاااااا 

ساااااانة ،وقااااااد  32المنتخبااااااات القوميااااااة المصاااااارية فااااااي رياضااااااات المبااااااارزو والتايكوناااااادو والكاراتيااااااط فااااااوق ساااااان 
اتسااااااع  -السااااافلش للاااااذراع طاااااول الجااااازء  -طاااااول الياااااد-طاااااول السااااااعد ،طاااااول العضااااادتمثلااااات القياساااااات فاااااي 

ياناااااااات كاااااااان مااااااان أهااااااا  أدوات جماااااااع الب،  و  طاااااااول القاااااااد  - طاااااااول الفخاااااااذ -طاااااااول الجاااااااذع  -الاااااااذراعين 
برجاااااااااال - أشاااااااااارطة قياااااااااااس - مياااااااااازان طبااااااااااي -اإلساااااااااابيروميتر  -االساااااااااافيجمومانوميتر  -األسااااااااااتوديوميتر 

وتوصااااااال الباحاااااااث إلاااااااش نتاااااااائج أهمهاااااااا تحدياااااااد البروفيااااااال البيولاااااااوجي لالعباااااااي  ، ساااااااماعة طبياااااااة -منزلاااااااق 
المنتخاااااااب القاااااااومي للمباااااااارزو ، باإلضاااااااافة إلاااااااش تحدياااااااد البروفيااااااال البيولاااااااوجي لالعباااااااي المنتخاااااااب القاااااااومي 

 (8)تايكوندو  لل

: وكان هدف الدراساة التعرف علش عالقة القياساات الجسامية والصفات  2002محمد ساالمة صاابر شاحاتم 
البدنية بفاعلية األداء لالعبي اإلسكواش ، وقد استخد  الباحث المنهج الوصفي ، وت  إجراء البحث علش عينة 

، وقد توصل  2221سنة والمشاركين في بطولة الجمهورية  31العب من العبي اإلسكواش تحت  12مها قوا
البااحث إلش نتائج أهمها تحديد مجموعة من األدلة الجساااااااااااااامية واإلختبارات البدنية ذات الفاعلية ألداء العبي 

 (38)اإلسكواش  



 وكااااان هاااادف الدراسااااة تحديااااد البروفياااال البيولااااوجي لالعبااااي الكاراتيااااط  :2032وليااااد علااااي يحيااااى نه اااااو  
، رجااااااال للمسااااااتويات العلياااااااعلش حسااااااب تصاااااانيف األوزان ماااااان اإلتحاااااااد الااااااددولي للكاراتيااااااط  كوميتيااااااط–كاتااااااا 

الااااااااوزن الثقياااااااال ( وقااااااااد اسااااااااتخد   –الااااااااوزن المتوسااااااااط  –لكاااااااال مجموعااااااااة ماااااااان األوزان ) الااااااااوزن  الخفيااااااااف 
الباحاااااث المااااانهج الوصااااافي وتوصااااال إلاااااش نتاااااائج أهمهاااااا مراعااااااو إساااااتخدا  القياساااااات البدنياااااة التاااااي أظهااااارت 

إرتباطهاااااا الااااادال عناااااد إختياااااار العاااااب الكاراتياااااط ،ومراعااااااو إساااااتخدا  القياساااااات الفسااااايولوجية  نتاااااائج الدراساااااة
 (21) 

البيولوجي وكاااان هااادف البحاااث تحااادياااد  ووصااااااااااااااف البروفيااال   :2032محمود رجااائي محمااد عبااد الجواد 
للخصاااااائص المورفولوجية والفسااااايولوجية التي يت  علي أسااااااساااااها انتقاء وتصااااانيف الالعبين الناشااااائين القائمين 
بالصاااااااااااااد في الكرو الطائرو ، وقد اساااااااااااااتخد  الباحث المنهج الوصااااااااااااافي  ، وت  إجراء البحث علش عينة قوامها 

تاز و القائمين  بالصاااااااااااد  المقيدين  بالدوري الممالعبا  ت  إختياره  بالطريقة العمدية من العبي الكرو الطائر 32
نادي الفيو    -من نادي بين سااااااويف الرياضااااااي  2232/2231بمنطقة شاااااامال الصااااااعيد للموساااااا  التدريبي  

وقد تضاااااامنت القياسااااااات البيولوجية  التي اسااااااتخدمها الباحث ،  نادي الشاااااابان المساااااالمين بالمنيا - الرياضااااااي
القياسااات المورفولوجية، مجموعة القياسااات الفساايولوجية وتوصاال الباحث مجموعتين رئيساايتين هما  مجموعة 

إلش نتائج أهمها أن  الطول الكلي للقامة وطول الطرف العلوي  متطلب ضاااااااااروري لالعب القائ  بالصاااااااااد في 
الكرو الطااائرو، كمااا يمثاال الوزن في عالقتااط بااالطول الكلي للقااامااة أهميااة كبرل ألداء وحركااات الالعااب القااائ  

لصااااااد في الكرو الطائرو ، وأن قياسااااااات عرض الصاااااادر أحد المتغيرات الهامة في تحديد  تخصااااااص الالعب با
القائ  بالصااااااااااااد في الكرو الطائرو ، أن المحيطات المتعلقة بالكتفين من المتغيرات الهامة والتي ت ثر في طبيعة 

رتفاع مستوي أدائط  (22).أداء الالعب الدفاعي وا 
 

 دراسات باللغة اإلنجليزية :
وكان هدف الدراسااااااااااااااة تحديد الخصااااااااااااااائص المورفولوجية  : 2032.فيلوب ،  .رومانوفيتش ، وأخرين ج.ل

ساااانة ، وت  إجراء البحث علي عينة 31-33والحركية لممارساااي رياضااااة التنس الهواو في المرحلة العمرية من 
العب من الرياضااااين المسااااجلين كهواو باتحاد بارانا للتنس ، وكان من أه  القياسااااات قياس إجمالي 33قوامها 

المحيط ، سامز ثنايا الجلد ، وقد خلصات الدراسة إلش وجود تشابط في مكونات أجسا  كتلة الجسا  ، الطول ، 
ه الء الرياضااااايين مع العبي التنس من حيث كتلة الجسااااا  وكذلز الدهون ، حيث ت  الحصاااااول علش متوساااااط 

من كج   17من الدهون ، و ٪31س  ، ونسبة  322كج  لكتلة الجسا  الكلية ، وارتفاع  8 11القي  التالية : 
 (21) كج  من كتلة الدهون  1الكتلة الخالية من الدهون ، و



وكان هدف الدراسااااااااااة تحديد العالقة بين البروفيل البيولوجي  : 2031أوربان،فرانتيشاااااايا،اندراتش،روبيرت 
العبة 381ومساااتول األداء لدل العبات المساااتويات العليا في كرو اليد ، وت  إجراء الدراساااة علش عينة قوامها 

في جمهورية التشااايز وهولندا ، وكان من أه  القياسااااات  2233إختيارهن خالل بطولة السااايدات األوروبية ت  
التي أجراها الباحث قياس الطول الكلي للجسااا  ، كتلة الجسااا  ، النسااابة المئوية للدهون تحت الجلد ، وتوصااال 

ل وأطول علش عكس العبات فئة سنة في جميع مراكز اللعب أثق 37الباحث إلش نتائج أهمها أن العبات فئة 
سااااانة ، وبالنسااااابة لمكونات الجسااااا  فقد وجد الباحث أن هناز عالقة عكساااااية بين النمط المتوساااااط وكفاءو  31

 (28)28 سنة   31و 37التصويب لدل العبات مرحلة 

 مجراءات البحث
 -منهج البحث :

 إستخد  الباحث المنهج الوصفي لمعمتط لطبيعة البحث 

 -مجتمع البحث :

يمثل مجتمع البحث العبي االساكواش المقيدين بساجالت اإلتحاد المصاري لإلساكواش  في مرحلة الناشائين تحت 
 العب   311سنة ، والبالغ عدده   31

 -عينة البحث :  

العبين ت  اختياره  من أصاااااااااال  8البحث بالطريقة العمدية ، وقد تكونت العينة من عدد ت  إختيار عينة 
ساانة بنين، وقد ت  إسااتبعاد  31العبين ه  إجمالي عدد العبي المنتخب الوطني لإلسااكواش في مرحلة تحت  32
 العب لإلصابة وعد  اإلنتظا  في التدريب  2عدد 

 كل من الطول والوزن و العمر ألفراد العينىة لقياس احث لج  الب فقدوفيما يخص التجانس 

 اإللتواء اإلنحراف المعياري الوسيط المتوسط الحسابي 
 211 2 137 2 1 31 17 31 السن
 217 2 18 8 371 372 الطول
  318 2- 12 7 11 12 17 الوزن

 

 : تجانس عينة البحث(  1 رقم )  جدول



المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لمتغيرات العمر والوزن والطول يتضت من الجدول 
 تواء بيند انحصرت قي  معامل االلوتشير قي  معامالت االلتواء إلش اعتدالية توزيع بيانات هذو المتغيرات فق

 االلتواء وفي ذلز داللة علش تجانس أفراد عينة البحث   تو المدل الطبيعي المقبول لمعامالوه (1)±

 -سباب اختيار العينة :أ

  ساانة ه  أفضاال العناصاار في المرحلة الساانية داخل  31يعتبر العبي منتخب مصاار لإلسااكواش في مرحلة تحت
 جمهورية مصر العربية ، والذين يت  إنتقائه  من قبل اإلتحاد المصري لإلسكواش  

    تمثيل المنتخب ألندية مصر المختلفة والموجودو في أكثر من محافظة 
  يعد العبي المنتخب القومي ه  األكثر إنتظاما  في التدريب بعد عودو النشااااااااااط الرياضااااااااااي ) بعد التوقف لجائحة

 كورونا ( 

 -مجاالت البحث : 

  العبين 8سنة والبالغ عدده   31 المجال البشري : العبي المنتخب الوطنش لإلسكواش الذكور في مرحلة تحت
 المجال المكاني : مجمع مالعب اإلسكواش باستاد القاهرو الدولي 

 المجال الزمني : 
  2222ديسمبر  32-32ت  عمل اإلجراءات اإلدارية واإلعداد إلجراء القياسات خالل الفترو من  -
  2222ديسمبر  37ت  تطبيق القياسات علش عينة البحث يو   -

 -إلختبارات المستخدمة في البحث :الصفات وا

ة لحج  الجساااا  ، وهذو المكونات وقد إشااااتملت علش مجموعة من القياسااااات التي تشاااامل علش المكونات األساااااسااااي
 :هي

 -األطوال :

 ت  أخذ القياسات باستخدا  شريط القياس علش النحو التالي :
الالعب بدون حذاء والعقبان متالصاااقان  يقفت  تثبيت شاااريط قياس علش الحائط ، بحيث  الطول الكلي للجساا  : -

ومالمسااااااان للحائط وكذلز اللوحان والمقعدو ، والنظر لعما  والرأس عمودي علش الجساااااا  ، ويت  أخذ القياس من 
 (81: 31)األرض حتش أعلش نقطة في الجمجمة  

 طول العضد : ت  القياس من الحافة الوحشية للنتوء األخرومي حتش الحافة الوحشية للرأس السفلي لعظ  العضد  -



 ي لنفس العظ  بر طول الساعد : ت  القياس باستخدا  شريط القياس من النتوء المرفقي لعظ  الزند وحتش النتوء اإل -
 طول الكف: ت  القياس من منتصف الرسغ وحتش نهاية اإلصبع األوسط وهو مفرود  -
 طول الفخذ : ت  القياس من المدور الكبير للرأس العليا لعظ  الفخذ حتش الحافة الوحشية لمنتصف الركبة  -
 (11: 22)الوحشي للكعب  طول الساق : ت  القياس من الحافة الوحشية لمنتصف مفصل الركبة حتش البروز  -

 -المحيطات :

 ت  قياسها بواسطة شريط القياس وذلز علش النحو احتي:
 

ساااارا الثدي يمينا ويمحيط الصااادر : ت  القياس بوضاااع الشاااريط تحت عظ  اللوح وساااحبط إلش الصااادر إلش حلمة   -
 بالحالة الطبيعية دون الزفير القوي أو الشهيق القوي  

محيط البطن : ت  أخذ القياس بواسااااااااااطة لف الشااااااااااريط حول البطن من فوق الساااااااااارو وموازيا لعرض ، وفي حالة  -
  (221-228: 32)التنفس اإلعتيادي 

 محيط الساق: لف شريط القياس حول منتصف سمانة الساق   -
محيط الفخذ: وقوف الناشاائ بحيث تكون المسااافة بين القدمين باتساااع الكتفين، ويت  لف شااريط القياس من أساافل  -

 التقائهما   طية اإللية مباشرو، أما من األما  فيكون محاذيا لنفس المستول وتحديد مسافة نقطة
محيط البطن: تثبيت طرف شاااااااااااريط القياس عند الصااااااااااارو، ولف شاااااااااااريط القياس حول الجسااااااااااا  وتحديد مساااااااااااافة  -

  (271-272: 33)التقائهما 
 

 تحليل مكونات الجس  : 

م شاااار كتلة الجسااااا  ( باساااااتخدا   –نسااااابة الدهون  –ت  إجراء تحليل لمكونات الجساااا  ) الكتلة العضااااالية 
 BF511    (13)جهاز أومرون 

 

 -الوسائل اإلحصائية المستخدمة : -رابعًا :

 المتوسط الحسابي -3
 اإلنحراف المعياري -2
 معامل اإللتواء -1

 



 عرض ومناقشة النتائج:-
 

اإلجابة علش التسا ل الرئيسي للبحث والذي ينص علش " ما هي المواصفات المورفولوجية لالعب االسكواش 
 سنة ؟ " 31-31المتميزون في المرحلة العمرية من 

(  2) جدول رق    

(8ت المورفولوجية لالعبي االسكواش )ن=المعياري ومعامل اإللتواء للمتغيراالمتوسط الحسابي واإلنحراف   

 

( تفاوت قي  المتوسطات الحسابية إلستجابات الالعبين علش المتغيرات المورفولوجية قيد 2يتضت من جدول ) -
 ( مما يدل علش اعتدالية البيانات  1)±الدراسة ، كما إنحصر معامل اإللتواء ما بين 

 

 المتغيرات وحدة القياس   ع ل الحد األدنى الحد األقصى
 العمر سنة 32.10 0.130 0.222 32.00 31.00
22.10 22.00 -0.3.0  الوزن كج  10.12 0.12 
2كج /  10..3 3.20 0.202 30.00 23.00  مؤشر الكتلة 
22.10 11.00 -3.20  نسبة الع الت نسبة مئوية 23.21 .2.0 
 نسبة الدهون نسبة مئوية 3..33 1..2 3.23 1.30 21.00
301.00 323.00 -0.020  الطول الكلي ساااااااا  302.00 0.10 

ر 
ومت
روب
ألنث
 ا

 طول الع د ساااااااا  00..2 1.13 ..0.0 22.00 12.00
10.00 21.00 -0.222  طول الساعد ساااااااا  20.32 2.20 
 طول الكف ساااااااا  01..3 3.10 3.20 30.00 21.00
 طول الفخذ ساااااااا  11.00 2.20 0.000 22.00 20.00
 طول الساق ساااااااا  21.22 1.01 0.103 10.00 10.00
0..00 00.00 -3.02  محيط الصدر ساااااااا  01.01 1.00 
 محيط الوسط ساااااااا  01.00 2.00 3.10 20.00 00.00
 محيط الحوض ساااااااا  00.21 2.20 0.202 02.00 00.00
12.00 21.00 -3.21  محيط الفخذ ساااااااا  00..2 0..2 
12.00 13.00 -0.330  محيط الساق ساااااااا  11.10 .3.2 
 عرض المنكبين ساااااااا  22..1 3.02 0.110 10.00 23.00
 عرض الحوض ساااااااا  20.02 2.00 0.111 0..21 21.00
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1شكل رقم 
البروفيل المورفولوجى لالعبى االسكواش قيد البحث
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2شكل رقم 
البروفيل االنثروبومترى لالعبى االسكواش قيد البحث



من الجدول أنط فيما يخص الوزن فقد كان متوسط األوزان يقع داخل منطقة الوزن الطبيعي ، ذلز أن  يتبين -
مساويا  لعدد السنتيمترات الزائدو  (12-11: 22)2221طبقا  لما ذكرو صبحي حسانين   -الوزن المثالي للذكور 

عن المتر األول ، كما أن الوزن الطبيعي هو ما ينحرف عن الوزن المثالي بالزيادو أو النقصان بما ال يتعدل 
قد إنحصر  121 17من الوزن المثالي ، وبالتالي نجد أن متوسط أوزان الالعبين عينة البحث وقيمتط  21%

وهو  - 12والقيمة  -وهو الحد األقصش لإلنحراف في اتجاو نقصان الوزن  - 11في المنطقة ما بين القيمة 
تباع   -الحد األقصش لإلنحراف في إتجاو زيادو الوزن ويرجع الباحث تلز النتيجة إلش اإلنتظا  في التدريب وا 

 أسس التغذية الصحية السليمة ، والسير وفق أسلوب حياو صحي  
بدرجة كبيرو يقترب  ما س  ، وهو372البحث بقيمة  سط الطول لعينةوفيما يخص متغير الطول فقد جاء متو  -

 (212: 1) س 371يبلغ طول القامة للرجل المرجع للرجل المرجع حيث  " ماز أردل" الذي وضعط من المعيار 
، كما قد جاء متوسط الطول الكلي لعينة البحث متفوقا  علش الطول الكلي لناشئي سباقات المسافات الطويلة 

السباحة  اشئي، وكذلز علش ن(231: 1) 3181السيد محمود  وفقا  لدراسة س  311والذين بلغ متوسط أطواله  
، إضافة إلش   (12: 37)2222مجدي نايف  س  وفقا  لدراسة 17 323الذين كان متوسط الطول الكلي له  و 

( 12: 21) 2231وفقا لدراسة محمود  شكر  س  11 321ناشئي المالكمة والذين كان متوسط الطول لديه  
( 312: 27) 2238س  وفقا  لاياسر حجر 323توسط الطول لديه  وكذلز علش ناشئي المبارزو والذين كان م

: 23)2222محمد عصا  الدين  س  وفقا  لدراسة 317وناشئي تنس الطاولة والذين كان متوسط الطول لديه  
أن طول القامة يعتبر من المحكات الرئيسية  3182 هارو نقال  عن 2231اهلل  منذر عبد الفتاح نصر ويذكر (2

للنجاح في بعض األلعاب والفعاليات الرياضية ، كما أنط من القياسات األساسية عند اإلنتقاء الرياضي للموهوبين 
عد سن يكون طويل القامة ب، حيث أن الطفل الذي يكون طويل القامة مقارنة ب قرانط قبل سن البلوغ غالبا  ما 

أن  3117نقال  عن نصر الدين رضوان  2232ثائر داود ، سناء مجيد  كما يذكر ،(213: 3231)البلوغ 
في العديد من األنشطة الرياضية ، سواء أكان الطول الكلي أو طول بعض األطراف الطول ذو أهمية بالغة 

كطول الذراعين أو الرجلين كما أن تناسق طول األطراف مع بعضها لط أهمية بالغة في إكتساب الفرد التوافقات 
 ( 38: 32)العصبية في معظ  االنشطة الرياضية 

وعن م شر الكتلة : فإنط بناء علش النتيجتين المذكورتين لقيمة كل من  الوزن والطول فقد جاء م شر كتلة  -
داخل هو يقع ، وبهذا ف 2كج /  31الجس  لعينة البحث داخل الحدود الطبيعية ، حيث جاء بقيمة مقدارها 

، عبد الناصر القدومي (12: 21)2223وفقا  لما إتفقق عليط كل من ندي  المصري  حدود الوزن الطبيعي
 1 21: 31هو عندما يكون م شر كتلة الجس  فيما بين فإن  الوزن الطبيعي  (3331: 31)وصبحي نمر



سنة يجب أن   31، كما وضع احمد نصر الدين سيد معيارا  لم شر كتلة الجس  ، ويبين أنط في عمر  2كج / 
 (212: 1) 2كج /  21-32ما بين يقع م شر الكتلة للذكور 

، وهي درجة عالية من  21 13وفيما يخص نسبة العضالت ، فقد كانت نتيجة القياس لعينة البحث بمتوسط  -
سنة هو  32-31اإلمتياز ، حيث يشير ماز كارثي إلش أن معيار نسبة العضالت عند الذكور في عمر 

 (212: 21 )ن تركيب الجس   م 1% 11

الكتلة العضلية زادت معها القوو الناتجة ، حيث يشير صبحي حسانين زادت  د أثبتت األبحاث أنط كلماوق
سنتيمتر من العضلة 3كج  أي أن كل 2من العضلة يمكن أن يحمل ثقال  قدرو  سنتيمتر3إلش أن كل 2221

 (312: 31)كج   2يمكن أن يخرج قوو قدرها 

 %13 33وفيما يخص الدهون ، فإنط يتضت من الجدول السابق أن متوسط نسبة الدهون لعينة البحث هو  
دهون عند أن النسبة المثالية لل، وهي نسبة تميل إلش اإلمتياز بدرجة عالية ، حيث يشير احمد نصر الدين إلش 

 (218: 1) من وزن الجس  %32سنة هي  31عمر  الذكور في

لش وقد جاءت ع الساق –الفخذ  –الكف  –الساعد  –كما يتبين من الجدول نتيجة قياس أطوال كل من العضد  -
( ، ويلعب طول الذراع  دورا أساسيا  22 11 -22 11 -س    71 31 –س   32 27 –س   87 22التوالي )

في الت ثير علش السرعة الحركية للذراع فضال  عن ت ثيرو في قوو عضالت الظهر، كما ي ثر طول عظ  الفخذ 
ي سرعة امل مساهمة ففة إلش أنهما من أكثر العو وعظ  الساق ت ثيرا  بارزا  علش قوو عضالت الساقين ، باإلضا

، كما ي ثر طول الكف ومداو علش قابلية إحكا  السيطرو علش الثقل ) األداو ( والتحك  (223: 1) حركة الساقين
 (38: 32) و عامة ومفصل رسغ اليد بصفة خاصةخالل المفاصل بصور بط ، وتوجيهط من 

 لساق  قدا –الفخذ  –الحوض  –الوسط  –ويالحظ من الجدول أيضا أن نتيجة قياس محيط كل من الصدر  -
وعرض المنكبين  ،س  12 11 –س  22 11 –س  21 87 –س  87 71 –س   78 81جاءت علش التوالي 

س  وقد تفوقت عينة البحث في قيمة متوسط محيط  72 28 –س  22 11والذين كانا علش التوالي  الحوض-
س    81 82الصدر علش ناشئي السباحة لذات المرحلة العمرية والذين كان متوسط محيط الصدر لديه  بقيمة 

 علش التواليحيث جاءت  الساق –الفخذ –الوسط  –الصدر وكذلز علش ناشئي المالكمة في كل من محيط 
س ، بينما كان عرض الكتفين وعرض الحوض 12 12 –س  18 18 –س  11 21 –س  27 71بمتوسطات 

وفقا لدراسة كل من مجدي  س  31 21 -س  17 12بمتوسط  أقل من ناشئي السباحة  والذين كانا علش التوالي
إلش أن محيط  2227ويشير خصاونة وآخرين  (12: 21)(،13: 37)2231محمود شكر  و 2222نايف 



محيط الحوض والفخذ إضافة إلش طول الفخذ والساق  الصدر ي ثر ت ثيرا  هاما علش قوو عضالت الظهر ، وأن 
 ( 223: 3) ل المساهمة في سرعة حركة الساقينهي أكثر العوام

أن محيط الصدر يعبر عن حالة فسيولوجية سليمة ، وهي قابلية الجهاز  2222شريفي محمد أمين  كما يذكر  -
ستخدا هذا األكسيجين   التنفسي خالل عملية الشهيق والزفير وقدرتط علش إتساع الرئتين أثناء عملية الشهيق ، وا 

 (32:  31 ) في العمل العضلي

إلش وجود عالقة إيجابية بين زيادو حج  المقطلع العضلي ، والقدرو الناجمة  2231كما تشير رنا أيوب  
 (12: 31 )عن العضالت (

وبهذا يتضت أن الالعبين ) عينة البحث ( يتميزون بطول القامة وكذلز التمتع باألوزان المناسبة للطول الكلي  -
ي التناسق فوهو ما  يساعد علش حرية الحركة واألداء األمثل والقدرو علش أداء الواجبات الحركية حيث أن 

القياسات المرتبطة باألوزان واألطوال ضرورو لكي يصل الالعب إلش مستول عالي من اإلتقان فهي تساعدو 
علش التميز المهاري والقدرو علش تنفيذ تعليمات المدرب بسهولة وتمكنط من اإلبداع في أداء الواجبات الخاصة 

عتد ة يعطي قواما  رياضيا علش درج ال نسبة الدهون مماباألدء ، إضافة إلش إرتفاع نسبة المكون العضلي وا 
 من اإلمتياز ، األمر الذ  يساعد في منجاز المها  الفنية والخططية على الوجم األمثل . عالية

 -اإلستنتاجات :
 في ضوء نتائج البحث ، توصل الباحث إلش :

لالعبااااااااي اإلسااااااااكواش فااااااااي جابااااااااة التسااااااااا ل األول والااااااااذي تمثاااااااال فااااااااي تحديااااااااد المواصاااااااافات المورفولوجيااااااااة م -
م شاااااار  –الااااااوزن   -) الطااااااول الكلااااااي للجساااااا  ساااااانة ، ماااااان خااااااالل معرفااااااة كاااااال ماااااان 31-31المرحلااااااة ماااااان 

السااااااق "  –الفخاااااذ  –السااااااعد  -طاااااول كااااال مااااان " العضاااااد  –نسااااابة الااااادهون  –نسااااابة العضاااااالت  –الكتلاااااة 
ن عااااارض كااااال مااااان " المنكباااااي –السااااااق "  –الفخاااااذ  –الحاااااوض  –الااااابطن  –محااااايط كااااال مااااان " الصااااادر  –
 الحوض "   –

أن نتاااااائج قياساااااات متغيااااارات البحاااااث فاااااي الجاناااااب المورفولاااااوجي  كانااااات علاااااش درجاااااة عالياااااة مااااان اإلمتيااااااز  -
 لدل عينة البحث  

 -التوصيات :
 في ضوء ما توصل إليط الباحث يوصي باحتي :



 لمنتخب القومي لناشئي اإلسكواش عناصر اعند إنتقاء نتائج البحث اإلعتماد علش  -
 كافة المراحل العمرية إلمكانية إختيار العناصر األكف  للمنتخبات القومية إجراء أبحاث مشابهة علش  -

 -:المراجع

 مراجع باللغة العربية :أوال  : 

:  الم شرات الجسمية المساهمة في بعض القدرات  (2227)  احمد الشيشاني ، معين الخلف ، أمان خصاونة  3
، ملحق، الجامعة 11بحث علمي منشور بمجلة دراسات العلو  التربوية مج البدنية لناشئي العرب في الريشة الطائرو ،

 األردنية 
:  فاعلية استخدا  التمرينات النوعية علش تعل  بعض مهارات االسكواش للمبتدئين ،  (2222)مصطفشاحمد عادل   2

   رسالة ماجستيرغير منشورو ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنصورو
التحليل العاملي إلختبارات القدرو العضلية للناشئين، مجلة  :( 2231)ط إبراهي  ، تامر عويس الجبالياحمد نبي  1

  ة للبنات بالقاهرو، جامعة حلوان فنون، كلية التربية الرياضي-الرياضة علو 
 :  فسيولوجيا الرياضة نظريات وتطبيقات، دار الفكر العربي  (2221) احمد نصر الدين سيد  1
حددات أداء سباقات المسافات الطويلة كم شر إلختيار الناشئين، :  عالقة بعض م( 3181)جاد  السيد محمود السيد  1

  ، كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق 1ع 2مجلة بحوث التربية الرياضية مج
:  بعض المتغيرات البيوميكانيكية والقياسات الجسمية والبدنية كدالة للتنب  بمقدار ( 2231)إبراهي  السيد محمدعيسش   2

المرفوع لرفعة الكلين والنطر لرباعي رفع األثقال، رسالة ماجستيرغير منشورو ، كلية التربية الرياضية جامعة الثقل 
 اإلسكندرية 

:  مصادر الضغوط النفسية لدل ارياضيين الناشئين  رسالة ماجستير غير منشورو ( 3111) أسامة سيد عبد الظاهر  7
 معة حلوان جا -، كلية التربية الرياضية للبنين بالهر 

البروفيل البيولوجي لالعبات المنتخبات القومية المصرية في بعض الرياضات الفردية،  ( :2222) أشرف نبيط محمد  8
 رسالة ماجستير غير منشورو ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان  

فعالية رمي  واألطراف العليا في إنجازنسبة مساهمة الوزن وقياسات الطول الكلي  ( :2238)ثائر داود سليمان  1
 . لنادي عجمان لذوي اإلعاقة الم تمر العلمي الدولي األول  F46 القرص للمعاقين فئة

:  دراسة عاملية للمتغيرات البيوكينماتيكية والقياسات الجسمية  (2232) ثائر داود سليمان ، سناء مجيد محمد  32
   صلقسا  التربية الرياضية في المو لمي الدوري الثامن عشر لكليات وأوالبدنية لفعالية قذف الثقل، الم تمر الع



:  عالقة بعض الخصائص األنثروبومترية بفاعلية األداء البدني ( 2237)حسن بن احمد بن عبد اهلل حلواني   33
لدراسات ل والمهاري لناشئ اإلسكواش بالمملكة العربية السعودية، المجلة التربوية الدولية المتخصصة ، دار سمات

   1ع-2واألبحاث مج
التغذية الصحية والجهاز الحركي لإلنسان   :( 2222)حكمت عبد الرحي  المذخوري ، رواء جبار عبد اهلل  الشمري   32

 ضوء القمر للطباعة والنشر ، بغداد 
 از، رسالة:  القياسات المورفولوجية وعالقتها بمستول األداء لدل العبي الجمب( 2222) خالد محمود أبومندور  31

 جامعة طنطا -ماجستير غير منشورو ، كلية التربية الرياضية 
: عناصر اللياقة البدنية وعالقتها ببعض القياسات الجسمية، رسالة ماجستير غير منشورو ( 2231)رنا احمد أيوب   31

   جامعة تشرين  -، كلية التربية الرياضية 
:  عالقة بعض الم شرات الفسيولوجية واألنثروبومترية بالحد األقصي إلستهالز ( 2231)أمين  محمدشريفي   31

" لدل العبي الكرو الطائرو ، المجلة الدولية لعلو  الرياضة والعلو  اإلنسانية واإلجتماعية VO2 Maxاألكسيجين" 
   31ع - 2المحترف مج

لم شر كتلة الجس  ونسبة الدهن ووزن  : بناء مستويات معيارية( 2221) عبد الناصر القدومي ، صبحي نمر  32
العضالت ومساحة سطت الجس  والتمثيل الغذائي خالل الراحة لدل طالبات تخصص التربية الرياضية، مجلة جامعة 

   1ع-32العلو  اإلنسانية ، جامعة النجاح الوطنية ، مج -النجاح لعبحاث 
الناشئين في  والفسيولوجية المساهمة بالمستول الرقمي للسباحينالقياسات الجسمية   :( 2222) مجدي نايف عقل  37

 . األردنية  رسالة ماجستير غير منشورو ، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردن،
:  دراسة بعض القياسات الجسمية والصفات البدنية وعالقتها بفاعلية األداء ( 2221)محمد سالمة صابرشحاتة   38

 ة ماجستير غير منشورو ، كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا لالعبي االسكواش، رسال
 ،:  القياس والتقوي  في التربية البدنية والرياضة )الجزء األول( ، دار الفكر العربي( 2221)محمد صبحي حسانين   31

   2ط ،القاهرو 
عربي زء الثاني(، دار الفكر ال:  القياس والتقوي  في التربية البدنية والرياضة )الج( 2221)محمد صبحي حسانين   22

  ، القاهرو 
:  فاعلية قوو العضالت المركزية علش بعض المتغيرات المهارية لناشئي تنس ( 2222) محمد عصا  الدين محمد  23

  321ع-72الطاولة، بحث علمي منشور بمجلة بحوث التربية الرياضية ، جامعة الزقازيق ، مج
: البروفيل البيولوجي كمحدد النتقاء القائميين بالصد في الكرو الطائرو،  (2232) محمود رجائي محمد عبد الجواد  22

 المجلة العلمية للتربية البدنية وعلو  الرياضة ، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان 



سنة، بحث علمي منشور  32-31:  القياسات الجسمية للمالكمين الناشئين ب عمار ( 2231)محمود شكر صالت   21
  22ع-31بمجلة الرافدين لعلو  الرياضة ، مج

 :  الصحة والغذاء قبل الطبيب والدواء ،  دار الفكر ، دمشق  (2223) ندي  المصري  21
:  أسس ومبادئ التدريب الرياضي عند الناشئين ، مجلة التمييز لعلو  الرياضة ، جامعة ( 2237)يوسف  بنوليد    21

  3النشاطات البدنية والرياضة ، ع محمد خيضرو بسكرو ، معهد علو  وتقنيات
:  البروفيل البيولوجي لالعبي المستويات العليا رجال في رياضة في رياضة ( 2232)وليد علي يحيش نهضاوي   22

 كوميتيط(، رسالة دكتوراو غير منشورو ، كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرو، جامعة حلوان  -الكاراتيط )كاتا
: ت ثير تدريبات المصادمة علش تنمية القدرو العضلية والهجو  البسيط لناشئي ( 2238) ياسر محمد احمد حجر  27

 فبراير  13المبارزو ، المجلة العلمية لعلو  وفنون الرياضة ، مج
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(  3مرفق رق  )   
 إستمارو القياسات األنثروبومترية 

  

عرض 
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 احلوض

عرض 

 املنكبني

حميط 
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حميط 
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حميط 

 احلوض
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 الصدر
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 امس الالعب

              1-  

              2-  

              3-  

              4-  

              5-  

              6-  

              7-  

              8-  

              9-  

              11-  



( 2مرفق )   
 إستمارو الطول والوزن وتحليل مكونات الجس 

 
مؤرش الكتةل 
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الكتةل 
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نس بة 
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الطول  الوزن
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 م امس الالعب اترخي امليالد

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       11 


