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اإلنسان في أداء األنشطة الرياضية المختلفة إعجازًا بشريًا ، وهذا ما  إليهيعتبر ما وصل       
مما جعل العلماء والقائمون علي العملية  ات األولمبية والبطوالت العالمية،نشاهده من خالل الدور 

عد علي تطوير أداء الفرد الرياضي في جميع األنشطة التدريبية يبحثون في كل ما يؤثر ويسا
 (11:  54الرياضية المختلفة من أجل التقدم ورفع مستوي األداء الرياضي للفرد. )

حيث أن اإلعجاز البشري متمثاًل في التقدم المذهل في مستوي الالعبين حيث ال يوجد 
قام القياسية في العديد من السباقات بطولة سواء دولية أو محلية في السباحة إال ونجد تحطيم لألر 

 بصورة مستمرة ،وذلك من خالل إبتكار العديد من طرق التدريب .

وفي كرة الماء وجد التقدم في طرق التدريب وفي خطط اللعب واستحداث خطط جديدة 
وطرق جديدة وحديثة حتى يتسنى لالعبين من إحراز الفوز، وهذا ما جعل العلماء والقائمون علي 

 علي التقدم في المستوي بشكل مستمر. ايحافظو لية التدريبية من بذل الكثير من الجهد لكي العم
 

كماا أجرياات العديااد ماان البحااوث بهاادئ تحديااد خصااائي الجساام لاادي الرياضاايين فااي مختلاائ 
تلااك الخصااائي  ارتباااطالتخصصااات الرياضااية ، وعلااي الاارةم ماان قلااة الاادالئل التااي تشااير إلااي 

ي إال أنها يمكان اعتبارهاا مؤشارات يمكان االسترشااد بهاا عناد التعارئ علاي بمستوي األداء الرياض
المقادير المناسبة لتحقيق النجاح في نوع معين من الرياضات  التخصصية، فيبادو الفارق واضاحًا 
من النظرة األولي إلي طبيعة تركيب الجسم لدي متسابقي المسافات الطويلة ومتساابقي دفاع الجلاة 

ساابة الاادهون فااي الحالااة األولااي فااي أدنااي مسااتوي لهااا ، كااذلك بينمااا تصاال والقااري حيااث تكااون ن
نسبتها إلي أعلي مستوي لمتسابقي الرمي ، كذلك تظهر بوضوح عظم مقدار الكتلة العضلية لدي 

 ( 18-11: 7العبي الجمباز. )
 

وكااال نشااااط رياضاااي يتطلاااب مواصااافات جسااامية معيناااة يجاااب مالحظتهاااا عناااد إختياااار الفااارد 
مارسة هذا النشاط حيث تنبع هذه األهمية المنطقياة فاي عالقاة الشاكل بالوظيفاة فتاؤثر المناسب لم

أبعاد الجسم المتحرك علي فاعلية وكفاءة الحركة الناتجة منه ، فشكل الجسم وحجمه يحددان إلاي 
حد كبير الكفاية البدنية للفرد الرياضي ، فكلما ذادت كمية العضاالت ونسابتها لاوزن الجسام وقلات 

الاادهون كلمااا كااان ذلااك داللااة صااحيحة علااي أن صاااحب هااذه المواصاافات علااي درجااة كبياارة  كميااة
 (161: 33البدنية. ) من الكفاءة 

وطبقاً للتطور العلمي فإن دراسة األنماط الجسمية من الدراسات الهامة المرتبطة بالقياا  فاي 
فة عاماااة وبعاااا  مجاااال التربياااة البدنياااة والرياضااااية، حياااث سااااعدت كثياااارًا فاااي هاااذا المجااااال بصااا
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مجاالتها بصفة خاصة التي منها التدريب الرياضي، وذلك بإعطاء الفاري للمادرب الرياضاي فاي 
اختيار األنماط الجسمية المناسبة لممارسة النشاط الرياضي حيث أن ذلك قد ياؤدي إلاي الوصاول 

 (836: 31بالالعب إلي مستويات رياضية عالية . )
 

لادي الساباحين حياث أن رياضاة الساباحة مان الرياضاات  ويعتبر الانمط الجسامي مان األهمياة
بشكل كبير علي شكل جسام الساباح وذلاك ألنهاا تعتماد علاي الجسام فاي تحمال أحماال التي تعتمد 

التاادريب وذلااك ألن تاادريب السااباحة فااي كثياار ماان األحيااان يكااون شاااق ال يتحملااه إال السااباح ذو 
فإن نمط الجسم هام وذلك لما تحتاج إليه هذه اللعبة البنيان القوي ، أما بالنسبة لالعبي كرة الماء 

ماان العديااد ماان المهااارات ومراكااز اللعااب وهااي تحتاااج أيضااًا إلااي نمااط جساامي معااين يتحماال أداء 
 متطلبات هذه الرياضة في مختلئ الظروئ.

  
الانمط الجسامي للفارد يعتبار أن  Roberts( نقاًل عان روبارت  م8991) حسن عالويويري 

 الجسمية الهامة التي يمكن أن تساعد علي تحديد تفوقه في األداء الحركي.من المتطلبات 
                                                                            (51 :378) 

 

( أن علام الكرونيولوجياا أو بيولوجياا الازمن مان العلاوم التاي تهاتم م8991)  ويري علي البيك
بالوظاائئ الخارجياة وتوقيتهاا الصاحيف ، فاإلنساان مناذ بادء الخليقاة  مبارم   بدراسة عالقة الجسام

وفااق برنااام  زمناااي أو دورات زمنيااة قصااايرة وطويلااة أي مباارم  وفاااق إيقاااع مساااتمر ي طااي الليااال 
يقاع أخر يخضع لتقلبات الجو  ( 31:  35والفصول. ) والنهار وا 

 

ن اإلنسان يتأقلم لتأثيرات اإليقااع ( أن العلماء أثبتوا أم8991) وأخرونويشير يوسف دهب 
الحياااوي الياااومي واألسااابوعي والشاااهري والسااانوي ومتعااادد السااانوات حياااث تت يااار إساااتجابات حاااوالي 

( وظيفااة فساايولوجية ألجهاازة جساام اإلنسااان وقااد ظهاارت الاادورات الحيويااة نتيجااة تطااور الحياااة 45)
وران القماار حااول األر  وياارتبط ظهورهااا باادوران األر  حااول محورهااا ودورانهااا حااول الشاام  ود

وظهااور الاادورات الحيويااة اليوميااة علااي مسااتوي األربااع والعشاارون ساااعة كنتيجااة للتاازامن مااع إيقاااع 
دوران األر  حااول محورهااا دورة واحاادة وقااد أوجااد ذلااك ديناميكيااة خاصااة للمقاادرة علااي اإلنجااازات 

 (811:  41المختلفة خالل فترات ساعات النهار . )
 

هتمااام بموضااوع اإليقاااع الحيااوي نتيجااة اإل ازدادنااه قااد أ إلااي م(2008الهاا م شاالبي  وتشااير 
 الحيااة إيقااعالحياوي بتطاور  اإليقااعحاليًا، حياث يارتبط  اإلنسان يعيشهللتقدم العلمي الهائل الذي 

المعاصرة والتطور الهائل الذي حدث في تكنولوجيا المواصالت واالتصاالت بأمور الحياه والعمال 
زياادة الجهاد البشاري ، وقصار فتارات الراحااة  إلاي أديأكثار سارعة مماا  إلنساانا إيقااع أصابفولقاد 
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مع الزمن لتوفير عائاد  اإلنساننتقال السريع بين الهدوء والضوضاء في سباق إلوا االستقراروعدم 
 وتفهماهدراساته  إلايلإلنساان ، مماا دعاا  وهامااً  حيويااً  أمراً الحيوي  اإليقاع أصبفكبر ، لذا أمادي 

 (313:  13) االتزان األفضل لإلنسان في هذا العصر الذي يتميز بسرعة الت يير.لتحقيق 
 

أن اإليقاع الحيوي المتعدد والذي يشمل اإليقاعات   (مXu-Benli   8998ويذكر نوبينلي 
اإلنفعااالي( لااه تااأثير واضااف علااي قاادرات الالعبااين واألداء التنافسااي  –العقلااي  –الثالثااة )الباادني 
الحيوي لاه تاأثير سالبي علاي أداء الرياضايين الاذين  اإليقاعفة وموضوعية كما أن وهذه حقيقة هاد
 -31:  17الفردية ويؤثر أيضًا علي الحالة البدنياة المتنوعاة لادي الفارد . ) األلعابيشاركون في 

36) 
 

 مساتوي الساباحين وذلاكالاتحكم فاي وفي مجاال الساباحة يلعاب اإليقااع الحياوي دورًا هاماًا فاي 
لتعرئ علي التوقيت المثالي ألداء هذه الرياضة فنجد مثاًل أن ةالبية بطوالت السباحة ا من خالل

هذه في مثل ،والالعب الذي ال يتدرب علي األداء  يات فيها صباحًا والنهائيات مساءاً تكون التصف
ريب التوقيتات لان يساتطيع تنفياذ األداء المثاالي فاي هاذه األوقاات فاي البطولاة ، وأماا مان أدي التاد

أن  يااؤدي بشاكل جيااد فاي البطااوالت ، ونقصاد هناااهاذه التوقيتااات خاالل الموساام التادريبي مثاال فاي 
هااذا األداء الجيااد فااي يعتاااد السااباح علااي  وذلااك لكااي ه التوقيتاااتالتاادريب يكااون فااي مثاال هااذوقاات 

ء فااي أفضاال حاالتااه أثناااالسااباح الحيااوي طبقااًا لهااذا التوقياات وبااذلك يكااون  هيقاعااإالتوقياات ويت ياار 
البطولااة وهنااا تباارز أهميااة اإليقاااع الحيااوي للسااباحين وأهميااة معرفااة الماادرب لااه جياادًا ووضااعه فااي 

 االعتبار أثناء اختيار مواعيد تدريب السباحين.
ن فال دور اإليقااع الحياوي فاي هاذه الرياضاة حياث أن  أاللالعبي كرة الماء يجب  ةأما بالنسب

ماع اإليقااع الحياوي لالعاب كارة المااء أي  تاتالءمقد ال ينة عالعديد من المباريات تقام في أوقات م
العاااب كااارة المااااء صاااباحي وكانااات المبااااراة مسااااءًا لااان ياااؤدي ل اإليقااااع الحياااوي كاااان نماااط إذا هأنااا

 أوقاااتوماان هنااا يباارز دور اإليقاااع الحيااوي ودور الماادرب فااي تاادريب الالعااب فااي ، بأفضال حااال 
لي  صباحًا فقط ولي  مساءًا  األوقات في جميع بالتدريالحيوي علي  إيقاعهيتأقلم  حتىمختلفة 
حتي يستطيع أداء المباريات والبطوالت وهو في أفضل حاالته مما يعطي في أي وقت ولكن فقط 

 أفضل النتائ  .
 

ضايين أنفساهم يالحاظ أن أن الريا (م2002 عبد المنعم بدير ويوسف دهاب كاًل من  ويشير
باحية مي ويظهاار بمسااتوي رياضااي عااالي فااي الفتاارة الصاااحاادهم يسااتطيع بسااهولة أداء العماال اليااو 

 (355:  35) رياضي أخر يستطيع ذلك في النصئ الثاني من النهار . بينما هناك
 

 -مشكلة البحث وأهميتها:  1/2
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علاي أهمياة اإليقااع الحياوي والانمط الجساماني واللاذان إذا أمكان اسات اللهما  اختالئال يوجد 
ا الوصااول إلااي العديااد ماان االنجااازات التااي قااد ال تتحقااق إذا تاام بشااكل جيااد نسااتطيع ماان خاللهماا

تجاهلهمااا والمقصااود باساات اللهما أن يااتم اسااتخدام الاانمط الجسااماني للتوجيااه لنااوع الرياضااة التااي 
تااادريب الالعاااب علاااي أداء ساااوئ يتفاااوق فيهاااا الالعاااب وأهمياااة تحدياااد اإليقااااع الحياااوي تكمااان فاااي 

 . التمرين في وقت المنافسة
 

ساانوات( وجااد أن مشااكلة  15خااالل خباارة الباحااث فااي مجااال السااباحة )ماادرب سااباحة و ماان  
 البحث تنقسم إلي عدة أجزاء .

 

يشااتركون فااي ميااادين أو فااروع الرياضااات المائيااة سااواء و الالعبااين السااباحين  بعاا  أن 8/2/8
ذه الرياضاة كرة ماء أو سباحة تبعًا إما ألهاوائهم الشخصاية أو لرةباات أهلايهم أو نتيجاة لحابهم لها

أو أن  ،حيااث أنهاام قااد شاااهدوا بعاا  أصاادقائهم أو أقاااربهم أو إخااوانهم يمارسااونها ويتفوقااون فيهااا
فاي كثيار مان  التوجياهويكاون هاذا أولياء أمورهم وجهوهم لممارساتها نتيجاة لحاجاه خاصاة داخلهام 

ائية دون ألن األطفال الذين يمارسوا رياضة أو فرع من فروع الرياضات الم األحيان ةير صحيف
النظاار إلااي ماادي مالئمااة شااكل جساامهم لهااذه الرياضااة . وبالتااالي فااإن هااذه الممارسااة فااي معظاام 
األحياان تكااون فاشالة وماان ثام ال يحاادث تقادم يااذكر فااي مساتوي الالعااب ومان ثاام يعازئ عاان هااذه 

 اللعبة ، وبالطبع خسر جهد ووقت ومال دون فائدة.
 

  رياضااة مائيااة لفتاارة طويلااة ثاام يفشاال فااي أن بعاا  السااباحين أو الالعبااين قااد يمااار  8/2/2
نجاااز يااذكر فيتجااه إلااي رياضااة مائيااة أخااري فيجااد نفسااه مااتالئم أو متوافااق معهااا ماان إتحقيااق أي 

 ةً ماع متطلباات هااذه الرياضاة فيتفاوق فيهاا مقارناا ةحياث شاكل جسامه أي أن صافات جساامه متوافقا
 الءم قدراته واستعداداته الجسمية.رياضة ال تال وقد يرجع ذلك إلي أن هذه بالتي مارسها قبل ذلك

 

تكاون قادراتهم البدنياة والمهارياة مرتفعاة أحياناأ فاي  نالالعبيولقد الحظ الباحث أن الكثير من 
فااااي الاااابع  األخاااار بااااالرةم ماااان تااااوافر  أخااااري أحيانااااابعاااا  البطااااوالت والمسااااابقات ، وتاااانخف  

 اإلمكانات لديهم.
عمليااااة التوجيااااه أو االختيااااار معيااااار مثااااالي  أنااااه ال يوجااااد عنااااد الماااادرب أو القااااائم علااااي 8/2/1

للمواصاافات الجساامية التااي تتطلبهااا كاال رياضااة مائيااة علااي حاادي والوقاات المثااالي للتاادريب أثناااء 
 اليوم.

 

وفقاًا لإليقااع الحياوي الخااي بهام  السباحة وكارة المااءاإلهمال في تدريب الالعبين علي  8/2/2
اإلسااات الل األمثااال لإلرتقااااء  واسااات اللهايفهاااا وذلاااك لالساااتفادة مااان أقصاااي طاقاااات الالعاااب وتوظ
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ةياار مناساابة إليقاعاااتهم الحيويااة   أوقاااتبقاادرات الالعبااين حيااث انااه قااد يااتم تاادريب الالعبااين فااي 
 مأما إذا تم تادريب الالعباين وفقاا إليقاعااتهأقل ، فائدة  معفينت  عن ذلك ممارسة وتدريب كثيئ 

 ستفادة .  إالحيوية وفترة نشاطهم الفعال يحدث أفضل 
 

 وتكمن مشكلة البحث هنا في اإلجابة علي التساؤل التالي:
لمااا ذا ت يااايم يوالياااال هااافت  الالعباااين واااي بااا دل ائمااار لناااو  الري  ااا  الم  يااا  

 ؟ لكرة الم   والسب ح المن سب  لهم ؟ وهل يوالد إيق   حيوي معين 
  

ة ةيار مالئماة لقادراتهم ختصار الوقت والجهد والمال الاذي قاد يضايع هبااء فاي رياضاإلوذلك 
 الجسمية أو رياضة يتم التدريب عليها وفقا ألوقات ةير مناسبة لممارستها.

 

 أهمية البحث  1/3

يساااعي الباحاااث هناااا إلاااي التعااارئ علاااي الااانمط الجساااماني المثاااالي و اإليقااااع الحياااوي المثاااالي 
وذلااك ماان خااالل  الرياضااات المائيااة المختلفااة سااواء كاارة ماااء أو سااباحة. بعاا والمتالئمااين مااع  

التعااارئ علاااي الااانمط الجساااماني و اإليقااااع الحياااوي ألبطاااال هاااذه الرياضاااات حتاااي ياااتم التصااانيئ 
 .في ضوئهاوالتوجيه 

 

 البحث  هدف 1/4

ط الجسااماني واإليقاااع الحيااوي لالعبااي بعاا  ميهاادئ هااذا البحااث إلااي التعاارئ علااي الاان         
التالياة    ل التعارئ علاي األهادائ الفرعياة كرة ماء( وذلك من خال –الرياضات المائية ) سباحة 

: 
 .المصريين لالعبي كرة الماءالمميز ط الجسماني مالن 1/5/1
 .المصريين للسباحينالمميز النمط الجسماني  1/5/8
 .المصريين لالعبي كرة الماءالمميز اإليقاع الحيوي  1/5/3
 .المصريين للسباحينالمميز اإليقاع الحيوي  1/5/5
 الحياااااوي لالعباااااي كااااارة المااااااء والساااااباحة واإليقااااااعقاااااة باااااين الااااانمط الجساااااماني العال 1/5/4

 .المصريين
العالقة بين العباي كارة المااء والساباحين المصاريين فاي مت يارات الانمط الجساماني  1/5/6

 واإليقاع الحيوي .
 
 البحث : تساؤالت 1/5

 ؟ المصريين يوجد نمط جسماني مميز لالعبي كرة الماءهل  1/4/1
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 ؟  هل يوجد نمط جسماني مميز للسباحين المصريين 1/4/8
 ؟ هل يوجد إيقاع حيوي مميز  لالعبي كرة الماء المصريين 1/4/3
  مميز للسباحين المصريين ؟يوجد إيقاع حيوي هل  1/4/5
لكاال ماان العبااي بااين نمااط الجساام واإليقاااع الحيااوي  إحصااائياتوجااد عالقااة دالااة هاال  1/4/4

 ريين ؟كرة الماء والسباحين المص
هاال توجاااد فاااروق دالاااه إحصاااائيًا باااين العباااي كااارة المااااء والساااباحين المصاااريين فاااي  1/4/6

 مت يرات النمط الجسماني واإليقاع الحيوي لهم ؟ 
 

 المصطلح ت المسيخدم  وي البحث  8/6
 Somatotypeنمط الالسم :  1/6/1

رد ويعباار عنهاااا تحديااد كمااي للمكوناااات األساسااية الثالثااة المحاااددة للبناااء البيولااوجي للفااا
، األول )يسار( يشير إلي السمنة ، والثاني )أوسط( يشير إلي العضلية  ةبثالث أرقام متسلسل

 (87: 58، والثالث )يمين( يشير إلي النحافة. )
 

 Endomorphictypeالنمط السمين  8/6/8/8
في  هو الدرجة التي ت لب بها صفة اإلستدارة التامة والشخي الذي يعطي تقديرًا عالياً 

هذا النمط يكون بدين الجسم مترهاًل، وفي هذا التكوين الجسمي تكون أعضاء الهضم أكثر 
نموًا بالنسبة لباقي أجهزة الجسم ويكون للشخي تجويفًا بطنيًا وصدريًا متضخمًا ، والشخي 

 ( درجات .7شديد اإلنحرائ نحو هذا النمط يحصل علي )
 

  Mesomorphictype النمط الع لي 1/6/1/8
هو الدرجة التي تسود فيها العظام والعضالت ، والعالمة المميزة لهذا النوع هي 

ويسود هذا النوع العضالت والعظام ، والمتطرفين فيه هم النوع  استقامة القامة وقوة البنية
 ( درجات .7القوي الذي يبرز في األنشطة الرياضية ويحصلون علي )

 Ectomorphictypeالنمط النحيف  8/6/8/1
هو الدرجة التي ت لب فيها سمة النحافة وصفة البنية والشخي المتطرئ في هذا 
التكوين يكون نحيفًا، ذا عظام طويلة رقيقة وعضالت ضعيفة النمو ، والشخي شديد 

 ( درجات  .7حو هذا النمط يحصل علي )اإلنحرائ ن
                                                                      (55 :311) 

 
 Biorhythmاإليق   الحيوي :    1/6/8
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هااي تلااك الت ياارات الحيويااة المنتظمااة التااي تحاادث فااي مسااتوي حالااة أجهاازة الجساام ذات 
القريب والتي تزداد خاللها أو يقل النشاط البدني واإلنفعالي والعقلي عند  والمدىالبعيد  المدى

 (15: 64( )14: 34( )311: 3)الكائن الحي. 
 

 * Specific orientationاليواليال النوعي :  1/6/3
ويقصااد بهااا توجيااه الالعبااين لنااوع الرياضااة المناساابة لقاادراتهم ماان حيااث أنماااط أجسااامهم 

يقاعاته  الحيوية. موا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 * يعريف إالرا ي


