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 دراسة مقارنة وفقاً لألنماط الجسمية على تعلم سباحة الزحف على 
 جامعة األزهر –البطن لدى طالب كلية التربية الرياضية 

 )*(أ.م.د/ سعد عبد الجميل محمد يوسف

 :تقديم
أنو طقًا لمتطور العممي فإن دراسة األنماط الجسمية  م(3004)كمال عبد الحميد إسماعيل يذكر  

من الدراسات اليامة المرتبطة بالقياس فى مجال التربية البدنية والرياضية حيث ساعدت كثيرًا في ىذا 
المجال بصفة عامة وبعض مجاالتيا بصفة خاصة التي منيا التدريب الرياضي، وذلك بإعطاء الفرصة 

إختيار األنماط الجسمية المناسبة لممارسة النشاط الرياضي حيث أن ذلك قد يؤدي لممدرب الرياضي في 
 (236: 6إلى الوصول بالالعب إلى مستويات رياضية عالية. )

أن القياسات الجسمية لإلنسان من العوامل  م(3::2أسامة كامل راتب وعمي محمد ذكي )ويرى  
ليا من تأثيرات مختمفة ترتبط بالنواحي البدنية والميارية اليامة والمؤثرة عمي كفاءة األداء الرياضي لما 

والميكانيكية ويضيف أنو يختمف جسم اإلنسان من شخص إلى آخر من حيث الشكل والحجم وكذلك 
القدرات البدنية الخاصة بو والتى تؤىمو لموصول إلى المستويات الرياضية العالية. لذلك إتجو الباحثون في 

اآلونة األخيرة إلى تحديد المواصفات الجسمية الخاصة والتي يتطمبيا كل نوع  مجال الرياضة خاصة في
والتي يمكن عمى أساسيا إختيار الناشئين بطريقة سميمة طبقًا لألسس العممية ىذا  من األنشطة الرياضية

 اإلختيار الذي يسيم بصورة فعالة في تحقيق التفوق الر ياضي مع ضمان اإلقتصاد في الوقت والجيد.
(4 :309) 

محمد حسن عالوى ، م(8::2أبو العال عبد الفتاح ومحمد صبحى حسانين )ويتفق كل من  
عمى أن لكل نشاط رياضى نمط جسمانى معين يتميز بو  م(3004عصام عبد الخالق )، (9::2)

ة الممارسين ولمنشاط متطمبات جسمية خاصة يمزم توافرىا لموصول إلى توليد الرغبة فى الممارسة وتنمي
الميل لديو لموصول إلى أعمى المستويات كما يجب عدم اغفال الصفات الجسمانية التى يجب مالحظتيا 

 عند اإلختيار واالنتقاء لألفراد فى األنشطة المختمفة. 

(1 :392( ،)8 :45( ،)5 :33 ،44) 

                                                           
 جامعة األزىر. –أستاذ مساعد بقسم التربية الرياضية بكمية التربية الرياضية  )*(
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نقاًل عن دراسة  م(9::2راتب ) لمصطفى كاظم وأبو العال عبد الفتاح وأسامة كامويشير  
أن اسباحين يختمفون تبعًا لنوع السباحة والمسافة التخصصية  .Polgako va N.Jج  –بولجوكا فان 

وذلك في عدة صفات منيا مستوي اإلعداد البدني وتركيب الجسم ويرتبط تخصص السباح بيذه الصفات. 
(14 :145) 

لمفرد الجسمي  أن النمط مRoberts (2::9)روبرتس  نقاًل عنمحمد حسن عالوى ويذكر  
: 8يعتبر من المتطمبات الجسمية اليامة التي يمكن أن تساعد عمي تحديد تفوقو في األداء الحركي. )

372) 

وفي ىذا الصدد يرى الباحث أن نظرية األنماط الجسمية من أنسب الطرق لوصف الخصائص  
محمد ل حيث يشير المورفولوجية لمرياضيين طبقًا لما أظيرت نتائج العديد من الدراسات فى ىذا المجا

إلى أنو تساعد أنماط األجسام فى التعرف عمى نواحى القوة والضعف  م(3004صبحى حسانين )
 لمطالب والطالبات، كما تساعد في وضع البرامج والخطط المناسبة ليم. 

(12 :218) 

 مشكمة البحث:
محمد حسن م(، 9::2مصطفى كاظم وأبو العال عبد الفتاح وأسامة كامل راتب )يتفق كل من  

عمى أن مشكمة اإلنتقاء لمسباحين وأن  م(3004م(، كمال عبد الحميد إسماعيل )9::2عالوى )
اإلنتقاء ألنواع الرياضة من خالل األنماط الجسمية وفقًا لنتائج الدراسات التى أجريت يوفر المال والجيد 

: 6(، )45: 8(، )175: 14أفضل وأسرع لموصول إلى تحقيق األىداف المرجوة. ) والوقت، وتحقق نتائج
236) 

ومن خالل مالحظة الباحث وعممو كعوض تدريس يعمل بقسم الرياضات المائية وفى مجال  
جامعة األزىر، الحظ فارقا فى  –تعميم السباحة، ومشاىدتو طالب وطالبات كمية التربية الرياضية 

عمى البطن  لمن ال يمتمك  المستويات فى تعمم بعض أنواع ميارات السباحة، وبخاصة سباحة الزحف
خبرة تعميمية سابقة، ويعزى الباحث ذلك إلى عدم التوجيو واإلرشاد لمطالب وفقُا الستخدام ومراعاة 
المقاييس الجسمية فى عمميات االختيار وعدم معرفة النمط الجسمى لتوفير أسموب تعميم وتدرب مناسب 

فى ىذه الحالة تقدم وتطور فى مستوى األداء  لكل نوع من أنواع السباحة وفق ىذا النمط حتى يتحقق
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حيث سيكون ىناك مالئمة فى التعميم والتدريب وفق طبيعة وخصائص النمط الجسمى لكل طالب أو 
 طالبة.

كما الحظ الباحث أن ىناك تفاوتا فى مستوى التعميم الذى أظيرتو الفروق الفردية بين الطالب  
عن عدم معرفة النمط الجسمى المناسب لكل نوع من أنواع  وكذلك الطالبات. حيث كان ذلك ناتجا عن

السباحة ولذا يرى الباحث أنو لو توافر لكل نمط جسمى أسموب التعميم والتدريب الصحيح والمناسب ألدى 
 ذلك إلى تقدم فى األداء.

ويضيف الباحث أنو إلى حد عممو وجد نقص نسبى وندرة فى السنوات األخيرة فى الدراسات التى  
تناول أنماط األجسام لمسباحين والوقوف عمى أنماط جسمية مناسبة لكل نوع من أنواع السباحة حتى يتم ت

بعد ذلك التقدم فى مستوى األداء، وبخاصة لطالب وطالبات كمية التربية الرياضية بجامعة األزىر 
 وبخاصة فى سباحة الزحف عمى البطن ألنيا ضمن أولى أنواع السباحة فى تعميميم.

ومن ىذا المنطمق كان الدافع لمباحث إلجراء دراسة عممية بعنوان "دراسة مقارنة وفقًا لألنماط  
 جامعة األزىر". –الجسمية عمى تعمم سباحة الزحف عمى البطن لدى طالب كمية التربية الرياضية 

 هدف البحث:
سباحة الزحف  ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى أنسب األنماط الجسمية فى تعمم مستوى أداء 

 جامعة األزىر. –عمى البطن لطالب وطالبات كمية التربية قسم التربية الرياضية 

 فروض البحث:
توجد فروق دالة إحصائيًا وفروق معنوية فى مستوى تعمم وأداء سباحة الزحف عمى البطن بين  

 جامعة األزىر. –األنماط الجسمية الثالثية قيد البحث لدى طمب وطالبات كمية التربية الرياضية 

 المصطمحات المستخدمة فى البحث:
   نمط الجسمSomatotype: 

تحديد كمي لمعناصر األصمية التي تحدد الشكل الخارجي لشخص ما ويعبر عنيا بثالثة أرقام  
متتالية، فيشير الرقم األول "يمين" منيا إلى عنصر النحافة والثاني إلى عنصر العضمية والثالث "يسار" 

 (238-237: 6إلى عنصر السمنة أو البدانة. )فيشير 
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   النمط السمينEndomorphy: 
سيادة نسبية فى البنية الجسمية مرتبطة باليضم والتمثيل الغذائي، مما يترتب عميو نمو كبير  

 نسبيًا فى األحشاء اليضمية.

   النمط العضمىMesomorphy: 
التي تمثل األساس  Meodermسيادة نسبية لمنمو الناشئ عن األنسجة الجنينية الميزوديرم  

 التكويني لألنسجة العظمية والعضمية واألربطة.

   النمط النحيفEctomorphy: 
التي تمثل األساس التكويني  Ectodermسيادة نسبيو مستمدة من األنسجة الجنينية األكتوديرم  

في النمط النحيف يعمل كل من نوعي  nervous systemلمجمد وممحقاتو بما في ذلك الجياز العصبي 
النمو الجسمي من أجل زيادة مساحة المسطح مما ينتج عنو مزيد من التعرض الحسي لمعالم الخارجي. 

(11 :38-39) 

   ف عمى البطنجمستوى أداء سباحة الز)*(: 
ىى درجة الطالب أو الطالبة فى االمتحان العممى لنياية الفصل الدراسى فى مادة السباحة )فى  

 سباحة الزحف عمى البطن(.

 الدراسات المرجعية:
( درسة استيدفت التعرف وتحديد النمط الجسمى 15) م(3000ياسر محروس مصطفى )أجرى  -1

الوصفي واشتممت عينة الدراسة عمى وسمات الشخصية الجامعية، وقد استخدم الباحث المنيج 
( طالب جامعى، وكانت أىم أدوات جمع البيانات استخدام طريقة ىيث كارتر لتحديد نمط 1560)

( PP16، ثم استخدام طريقة كاتل )Sheldonالجسم، وطريقة التصوير الفوتوغرافي لشيمدون 
 الكميات النظرية.وكانت أىم النتائج أن طالب الجامعات يتميزون بنمط أفضل من طالب 

( دراسة استيدفت تحديد صفات وخصائص 2) م(3004أحمد سعد الدين محمود عمر )أجرى  -2
التكوين الجسماني والبناء الجسمانى لممستويات المختمفة طبقًا لممستوى الرقمى، كما استخدم 

                                                           
 تعريف إجرائى. )*(
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الطويمة  ( متسابقًا لمسابقات المسافات30الباحث المنيج الوصفى، واشتممت عينة البحث عمى )
لتحديد النمط الجسمى، وكانت أىم أدوات جمع البيانات استخدام طريقة "ىيث وكارتر" 
األنثروبومترية لتحديد نمط الجسم، وأكدت النتائج عمى أنو يتصف النمط الجسمانى لمتساقى 

م( متر جرى قيد الدراسة بالنمط النحيف العضمى، وأوضحت عدم ظيور فروق معنوية 10000)
 تويات الثالثة عينة الدراسة فى كل من التكوين الجسمانى وحجم الجسم والبناء الجسمى.بين المس

 م(3005محمد عمى محمود وبدر محمود شحاته وياسر محروس مصطفى )أجرى كل من  -3
( دراسة استيدفت التعرف عمى األنماط الجسمية لالعبى المنتخب القومى لكرة القدم لمناشئين، 13)

( العب، كما كانت أىم 37احثين المنيج الوصفي، واشتممت عينة البحث عمى )وقد استخدام الب
أدوات جمع البيانات استخدام طريقة "كيورتن" لتقويم النمط عن طريق تقسيم الجسم إلى خمس 

( أى 2315 – 5327 – 4333مناطق، وكانت أىم النتائج أن متوسط نمو الجسم لمعينة الكمية )
ى يكون فيو مكون العضمة كبير ومكون النحافة أكبر من مكون النمط العضمى النحيف الذ

 السمنة.

( دراسة استيدفت التعرف عمى النمط الجسمانى 3) م(3007أحمد عيد عدلى عمى )أجرى  -4
وعالقتو بالسمات النفسية لسباحى المسافات القصيرة وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي وتم 

واشتممت عمى سباحى المسافات القصيرة الدرجة األولى فى األندية اختيار العينة بالطريقة العمدية 
( 69م( وبمغ مجموع العينة )2005-2004المصرية والذين اشتركوا فى بطوالت الجميوية )

( سباحًا لمدراسة االستطالعية، وكانت أىم أدوات 30( سباحًا لمدراسة األساسية و)66سباحًا منيم )
طريقة )ىيث وكارتر( االنثروبومترية لتحديد أنماط الجسم لمسباحين  جمع البيانات استخدام الباحث

واستمارة تقويم نمط الجسم االنثروبومترى، وبطاقة توزيع أنماط الجسم، ومقياس السمات النفسية 
لمسباحين، وكانت أىم النتائج وجود فروق دالة احصائيًا بين سباح المسباقات األربع فى سمة 

ا لدى سباحى الصدر والظير عن سباحة الفراشة والحرة وأيضا فى سمة التصميم تشير لزيادتي
االلتزام وتشير لزيادتيا لدى سباحى الصدر والظير والفراشة عن سباحى الحرة ووجود ارتباط بين 
سمة الثقة بالنفس والمستوى الرقمى لسباحى الفراشة والظير. كما أن السمات النفسية المميزة 

اليقظة(. كما  –االلتزام  –الثقة بالنفس  –االصرار  –ميا ىى )التصميم لسباحى المستويات الع
كان ىناك ارتباط بين النمط الجسمى وسمة اليقظة ولم يكن ىناك أى ارتباط بين أى سمة أخرى 
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ونمط جسمى، وأكدت الدراسة عمى أن النمط الجسمانى لجميع السباحين واحد وىو النمط 
 )العضمى المتوازن(.

 البحث:إجراءات 
 أواًل: منهج البحث: 

 استخدم الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة البحث. 
 ثانيًا: مجتمع وعينة البحث: 

جامعة  –تم اختيار مجتمع البحث من طمبة وطالبات الفرقة األولى من كمية التربية الرياضية  
 م.2017/2018األزىر بالقاىرة لمعام الجامعى 

( 59لبحث بالطريقة العمدية العشوائية من مجتمع البحث وبمغ عدد الطمبة )وقد تم اختيار عينة ا 
 ( تصنيف عينة البحث من الطمبة والطالبات.1( طالبة، ويوضح الجدول )80طالبا، وعدد الطالبات )

 (2جدول )
 تصنيف عينة البحث طالبة وطالبات

 عدد الطمبة األنماط
 :6ن = 

 عدد الطالبات
 90ن = 

 37 8 النمط السمين
 33 19 النمط العضمي السمين

 10 32 النمط العضمي
 80 59 المجموع

 أسباب اختيار عينة البحث: 
تم اختيار الباحث لمجتمع البحث ألن الطمبة والطالبات مقررًا عمييم دراسة سباحة الزحف عمى  

البطن وفقًا لمخطة الدراسية بالكمية والقسم وقد تم تصنيف عينة البحث إلى ثالثة أنماط جسمية عن طريق 
 لطالبات.النمط الجسمى لمطمبة وا Sheldonمعادلة الطول والسن، كما جاء فى طريقة شيمدون 

 ثالثًا: وسائل جمع البيانات: 
 متغيرات النمو: -أ  
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قام الباحث بقياسات متغيرات النمو )الطول( وذلك باستخدام جياز الرستاميتر )سم(، والسن  
 )سنة(، والوزن )كجم( بميزان طبى معاير.

 لتحديد النمط الجسمي: Sheldonطريقة شيمدون  -ب  

( لتحديد النمط الجسمى لمطمبة 1-7-1) Sheldonقد استخدم الباحث طريقة شيمدون  
السمين  –العضمي  –السمين والطالبات وذلك لتميزىا بالدقة فى استخراج مكونات األنماط الثالثة )
( باستخدام األدوات Sheldonالعضمي( وتمت القياسات وفقًا لمشروط والقواعد التي حددىا )شيمدون 

 اآلتية:

 تحديد طول الطالب والطالبة المختبرين عمى التدرج األيسر. -

 يحدد وزن الطالب والطالبة المختبرين عمى التدرج األيمن. -

أستخدم القمم والمسطرة ويتم توصيل بين نقطتي الطول والوزن مرورًا بالتدرج األوسط )يتالقي في  -
 يط )قيمة معدلة(.نقطة( الرقم الذى تالقي الخط عمى التدرج األوس

 Sheldonمعادلة الطول والوزن لشيمدون  

 الطول          
 الوزن = ــــــ –الطول   
 الوزن          
 (.HWR( الشكل اليندسى لمعادلة الطول والوزن )1ويوضح الشكل ) 
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 (2شكل )

 Sheldonعن شيمدون  HWRالوزن  –الشكل الهندسى لمعادلة الطول 
(12 :118) 

 البطن: مستوى األداء الفنى لسباحة الزحف عمى -جـ  

( من أعضاء ىيئة التدريس بقسم الرياضات المائية من كمية التربية 3قام الباحث باالستعانة بـ ) 
جامعة األزىر. ممحق )  ( كما تم اعداد بطاقة اختبار تحديد مستوى األداء الفنى لسباحة  –الرياضية 

( يتم الجمع 10م( لمطمبة والطالبات. ممحق )  ( وحددت الدرجة من )50الزحف عمى البطن لمسافة )
 ( ألخذ الدرجة المتوسطة لمطالب أو الطالبة.3لدرجات المقيمين الثالثة والقسمة عمى )

 محددات األداء الفنى لسباحة الزحف عمى البطن: -د  

قام الباحث باستخدام المحددات فى األداء الفنى لسباحة الزحف عمى البطن والتى تمثمت فى  
مستوى  –التوقيت والتناغم  –ضربات الذراعين  –ضربات الرجمين  –كتم النفس  –االنزالق  –)الطفو 
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سباحة بكمية العمل عمييا فى مقرر تدريس مادة ال األداء الفنى لسباحة الزحف عمى البطن( وىى التى يتم
جامعة األزىر. وذلك لمتعرف من خالل مستوى األداء بيا لألنماط الجسمية الثالثة  –التربية الرياضية 

 فى التعرف عمى أكثر األنماط الجسمية تفوقًا فى كل محدد ميارى.
 أدوات جمع البيانات: -   

 * حمام سباحة )قانونى(.
 ث(.100/1* ساعات ايقاف )

 * صافرة.
 ارشادية بالستيك.* عالمات 

 * أدوات انقاذ.
 * حبال بالبكرات لفصل الحارات.

 * اعالم لالشارة ممونة.
 * استمارات جمع البيانات. ممحق )  (
 * جياز قياس الطول وستاميتر )سم(.

 * ميزان طبى معايير )كجم(.
النمط ، وتحديد Sheldonالوزن لشيمدون  –* استمارات لمشكل اليندسى إلجراء معادلة الطول 

 الجسمى.
 اعتدالية البيانات )التجانس(: -

الوزن(، وكذلك محددات األداء  –الطول  –قام الباحث باجراء قياسات لمتغيرات النمو )السن  
ضربات  –ضربات الرجمين  –كتم النفس  –االنزالق  –الفنى لسباحة الزحف عمى البطن )الطفو 

مستوى األداء الفنى لسباحة الزحف عمى البطن( وذلك باجراءات  –التوقيت والتناغم  –الذراعين 
والوسيط لألنماط  –ومعامالت االلتواء  –واالنحرافات المعياريا  –الحصول عمى المتوسطات الحسابية 

 (.3(، )2العينة قيد البحث، ويوضح ذلك جدول )الجسمية الثالثة لكل من الطالب والطالبات 
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 الطالب: -أ  
 (3)جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت األلتواء والوسيط 
 لألنماط الجسمية الثالثة لمطالب عينة البحث

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 (43نمط عضمى ) (:2عضمي سمين ) (9النمط السمين )
 التواء وسيط ع م التواء وسيط ع م التواء وسيط ع م

نمو
ت ال

غيرا
مت

 

 0306- 21 0386 21319 0339 21 0350 21316 0307- 21 0314 13312 بالنسبة السن
 0388 17035 2368 17384 1381 169 2375 169360 0329- 171 1335 170388 سم الطول
 0395- 67 3307 66363 0352- 68 1348 68321 0364- 6835 1373 67388 كجم الوزن

حة
سبا

ى ل
الفن

اء 
ألد

ت ا
ددا

مح
 

ى 
 عم

حف
الز

طن
الب

 

 0313 8 1393 7336 0326 14 1374 14311 1322 9325 2314 9369 ثانية الطفو
 2339 4 0359 4347 0338- 4 1311 3386 0341- 4 0365 4.19 متر االنزالق

 0339- 1035 2356 11303 0331- 12 1356 1391 0352 9 1309 9346 ثانية كتم النفس
ضربات 
 الرجمين

 0373 734 0394 73630 135- 635 0368 63161 0340- 5 0371 5325 متر

ضربات 
 الذراعين

 03619 63000 63152 003000 03585 43000 43030 1003174 03493 33000 133087 درجة
-

030960 
التوقيت 
 والتناغم

 03085- 03704 63000 63061 0325 03609 53000 53060 03457 03458 43000 43108 درجة

الزحف مستوى أداء سباحة 
 عمى البطن

 0384 5 0348 5320 0308- 535 0369 5345 0391 5 0353 5319 درجة

( أنو توجد اعتدالية لمبيانات فى متغيرات البحث )التجانس( قيد البحث، 2يتضح من الجدول ) 
( مما يدل عمى 3( أى أنيا تراوحت ما بين )0339 - 03085-حيث أن معامل االلتواء يتراوح بين )

 عينة البحث من الطالب فى المتغيرات قيد البحث وأنيا تقع فى حدود المنحنى الطبيعى.تجانس 
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 :الطالبات -ب 
 (4جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت األلتواء والوسيط 
 عينة البحثلمطالبات لألنماط الجسمية الثالثة 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 (20نمط عضمى ) (44عضمي سمين ) (48السمين )النمط 
 التواء وسيط ع م التواء وسيط ع م التواء وسيط ع م

نمو
ت ال

غيرا
مت

 

 03222 20 1329 2031 1362- 20 1300 19358 1393 19 0367 19343 بالنسبة السن
 13635 160 4322 16233 1387 160 4323 162364 1359 160 4302 162322 سم الطول
 13172- 65 3384 6335 0399- 65 5323 63327 1315- 65 4362 63322 كجم الوزن

حة
سبا

ى ل
الفن

اء 
ألد

ت ا
ددا

مح
 

طن
 الب

عمى
ف 

لزح
ا

 

 03706 5 2355 5360 03149 7 1301 7315 0356 8 2305 8338 ثانية الطفو
 0319 3 1358 3310 2303 3 1343 3397 1310- 4 1350 333 متر االنزالق

 13004- 6 2369 5310 2352 5 2306 6373 0379- 6 2347 5335 ثانية كتم النفس
ضربات 
 الرجمين

 0363 6 1390 6340 2356 6 1371 7346 1367- 7 1358 6312 متر

ضربات 
 الذراعين

 03074 03560 53000 53136 03051 03567 43000 43105 31330- 03563 33000 33063 درجة

التوقيت 
 والتناغم

 03142 03526 53000 53091 23030 03497 33000 33053 03066 03650 43000 43100 درجة

مستوى أداء سباحة الزحف 
 عمى البطن

 13119 3 0367 3325 1302- 4 0326 3379 1331- 3 0355 2376 درجة

( أنو توجد اعتدالية لمبيانات فى متغيرات البحث )التجانس( قيد البحث، 3يتضح من الجدول ) 
( مما يدل عمى 3( أى أنيا تراوحت ما بين )13635 – 13004-حيث أن معامل االلتواء يتراوح بين )

 عى.تجانس عينة البحث من الطالبات فى المتغيرات قيد البحث وأنيا تقع فى حدود المنحنى الطبي
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 عرض ومناقشة النتائج:
 طالبات(: –عرض ومناقشة نتائج فرض البحث )طالب  

 الطالب: -أ  
 (5جدول )

 تحميل التباين بين األنماط الثالث في 
 متغيرات البحث المختارة لمطالب

مجموعة  مصدر التباين المتغيرات
متوسط  درجات الحرية المربعات

 قيمة "ف" المربعات

ت 
ددا

مح
ال

رية
ميا

ال
 

 33605 56 201388 داخل األنماط *75328 27134 2 54238 بين األنماط الطفو

 03642 56 35395 داخل األنماط *3369 23369 2 43737 بين األنماط االنزالق

 03642 56 25534 داخل األنماط 1378 83115 2 16323 بين األنماط كتم النفس

 03430 56 243061 داخل األنماط **563570 243315 2 483651 األنماطبين  ضربات الرجمين

 03284 77 213877 داخل األنماط **1243247 353301 2 703601 بين األنماط ضربات الذراعين

 03281 77 213671 داخل األنماط **623757 173663 2 353326 بين األنماط التوقيت والتناغم
 مستوى األداء لمزحف 

 عمى البطن
 03283 56 15385 داخل األنماط **4393 13395 2 2379 بين األنماط

 (4022( = )0006قيمة "ف" الجدولة عند مستوى )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط الثالثة فى متغيرات 4يتضح من الجدول ) 
)الطفو، االنزالق، ضربات الرجين، ضربات الذراعين، التوقيت والتناغم ومستوى أداء سباحة الزحف عمى 

عمى ذلك البطن( لمطالب فى حين لم تكن ىناك داللة إحصائية لكتم النفس بين األنماط الثالثة، وبناء 
 -االنزالق  -بين متوسطات األنماط الثالثة فى )الطفو  L.S.Dاستخدام الباحث طريقة أقل فرق معنوى 

التوقيت والتناغم مستوى أداء سباحة الزحف عمى البطن(  –ضربات الذراعين  –ضربات الرجمين 
 لمطالب قيد البحث.
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 (6جدول )
 أقل فرق معنوي بين األنماط 

 لمطالبالثالثة فى الطفو 
 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات

 فرق 
 المتوسطات

 *2333 *4342-  9369 (8)  سمين 
 *6375  1360 14311 (19) عضمي سمين 

  1310 1350 7336 (32)  عضمي 
  LSDقيم  

المقابمة لكل  L.S.D( أن جميع قيم الفروق لمتوسطات األنماط الثالثة كانت معنوية بداللة 5يشير جدول ) 
 فرق وىذا يعنى أن ىناك فراق لصالح )طالب النمط العضمي السمين( فى الطفو عن باقي األنماط.

 (7جدول )
 أقل فرق معنوي بين األنماط 
 الثالثة فى االنزالق لمطالب

 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات
 فرق 

 المتوسطات
 0328- 0333  4319 (8)  سمين 

 *0361-  0368 3386 (19) عضمي سمين 
  0346 0363 4347 (32)  عضمي 

  LSDقيم  
( أن ىناك فروق بين النمط العضمي السمين والنمط العضمي لصالح 6يتضح من جدول ) 

 )طالب النمط العضمي السمين( فى ميارة االنزالق فى حين كانت جميع الفروق األخرى غير معنوية.

 (8جدول )
 أقل فرق معنوي بين األنماط 
 الثالثة فى كتم النفس لمطالب

 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات
 فرق 

 المتوسطات
 *2338- 0391-  5325 (8)  سمين 

 *1347-  0377 6316 (19) عضمي سمين 
  0348 0366 7363 (32)  عضمي 

  LSDقيم  
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( أن جميع متوسطات األنماط الثالثة كانت معنوية لصالح طالب النمط 7يتضح من جدول ) 
 المناظرة لكل فارق. L.S.Dالعضمي عن باقي األنماط بداللة قيم 

 (9جدول )
 أقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة 

 فى ضربات الرجمين لمطالب
 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات

 فرق 
 المتوسطات

    5325 (37)  سمين 
   *03911 6316 (33) عضمي سمين 

  *13463 *23374 7362 (10)  عضمي 
  LSDقيم  

( أن جميع متوسطات األنماط الثالثة معنوية ولصالح طالب )النمط 8يتضح من جدول ) 
أقل فرق معنوى والمناظرة لكل فارق بين أنماط  L.S.Dالعضمى( عن باقى األنماط الثالثة في قيم 

 الطالب.
 (:جدول )

 أقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة 
 فى ضربات الذراعين لمطالب

 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات
 فرق 

 المتوسطات
    33087 (37)  سمين 

   *03944- 43030 (33) عضمي سمين 
  *23100- 23954- 63040 (10)  عضمي 

  LSDقيم  
( أن جميع متوسطات األنماط الثالثة معنوية ولصالح طالب )النمط 9يتضح من جدول ) 

أقل فرق معنوى والمناظر لكل فارق بين أنماط  L.S.Dالعضمى( عن باقى األنماط الثالثة فى قيم 
 الطالب.
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 (20جدول )
 أقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة 

 والتناغم لمطالبفى التوقيت 
 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات

 فرق 
 المتوسطات

    43108 (8)  سمين 
   *03953- 53061 (19) عضمي سمين 

  *13989- *13942- 63050 (32)  عضمي 
  LSDقيم  

( أن جميع متوسطات األنماط الثالثة معنوية ولصالح الطالب فى )النمط 10يتضح من جدول ) 
أقل فرق معنوى والمناظر لكل فارق بين أنماط  L.S.Dالعضمى( عن باقى األنماط الثالثة فى قيم 

 الطالب.

 (22جدول )
 أقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة فى مستوى 

 البطن لمطالباألداء لسباحة الزحف عمى 
 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات

 فرق 
 المتوسطات

 0326- 0309  5319 (8)  سمين 
 0335-  0345 531 (19) عضمي سمين 

  0336 0342 5345 (32)  عضمي 
  LSDقيم  

( أن جميع متوسطات األنماط الثالثة معنوية ولصالح الطالب فى )النمط 11يتضح من جدول ) 
أقل فرق معنوى والمناظل لكل فارق بين أنماط  L.S.Dالعضمى( عن باقى األنماط الثالثة فى قيم 

 الطالب.
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 :الطالبات -ب  
 (23جدول )

 المختارة لمطالباتتحميل التباين بين األنماط الثالث في متغيرات البحث 

مجموعة  مصدر التباين المتغيرات
متوسط  درجات الحرية المربعات

 قيمة "ف" المربعات

رية
ميا

ت ال
ددا

مح
ال

 

 63465 77 4973805 داخل األنماط *53306 343303 2 683605 بين األنماط الطفو/ث

 13413 77 108380 داخل األنماط *4392 63958 2 133916 بين األنماط االنزالق/م

 53453 77 4193899 داخل األنماط *3338 183451 2 363901 بين األنماط كتم النفس/ث
ضربات 

 الرجمين/المتر
 43954 77 3813430 داخل األنماط *63602 32371 2 653411 بين األنماط

 03317 46 143599 األنماطداخل  **433940 133945 2 273891 بين األنماط ضربات الذراعين/درة

 03288 46 133226 داخل األنماط **733685 213185 2 423371 بين األنماط التوقيت والتناغم/درجة
 مستوى األداء لمزحف 

 عمى البطن/درجة
 33418 77 2633186 داخل األنماط *3385 133156 2 263311 بين األنماط

 (4022= ) (0006قيمة "ف" الجدولة عند مستوى )
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط الثالثة فى متغيرات )الطفو 12يتضح من جدول ) 

مستوى أداء  –التوقيت والتناغم  –ضربات الذراعين  –ضربات الرجمين  –كتم النفس  –االنزالق  –
( حيث يوضح 0305سباحة الزحف عمى البطن( لمطالبات فى المتغيرات الميارية عند مستوى معنوية )

 L.S.Dذلك قيمة "ف" المحسوبة والمعنوية بين األنماط الثالثة، وبناء عميو قام الباحث باستخدام طريقة 
 غيرات.بحساب أقل فرق معنوى بين المتوسطات لألنماط الثالثة فى ىذه المت

 (24جدول )
 أقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة فى الطفو لمطالب

 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات
 فرق 

 المتوسطات
 *2378 *5323  8338 (37)  سمين 

 *2345-  1322 3315 (33) عضمي سمين 
  1384 1381 536 (10)  عضمي 

  LSDقيم  
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( أن جميع قيم الفروق المحسوبة بين األنماط فى الطفو لمطالبات كانت 13يوضح جدول ) 
المناظرة لكل فرق وعمي ذلك فإن طالبات النمط السمين يتمتعن بطفو أكبر عن  L.S.Dمعنوية بداللة 

 طالبات النمط العضمي السمين والنمط العضمي.
 (25جدول )

 االنزالق لمطالبات أقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة فى
 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات

 فرق 
 المتوسطات

 032 *0367-  333 (37)  سمين 
 *0387  0357 3397 (33) عضمي سمين 

  0386 0385 331 (10)  عضمي 
  LSDقيم  

( أن ىناك فروق معنوية بين طالبات النمط العضمي السمين والسمين 14يتضح من جدول ) 
العضمي لصالح طالبات النمط العضمي السمين فى االنزالق وفروق معنوية فى حين ال توجد فروق بين 

 طالبات النمط العضمي والنمط السمين فى ميارة االنزالق.
 (26جدول )

 أقل فرق معنوي بين األنماط  الثالثة فى كتم النفس لمطالبات
 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات

 فرق 
 المتوسطات

 0334 *1338-  5335 (37)  سمين 
 *1372  1312 6373 (33) عضمي سمين 

  1369 1366 5301 (10)  عضمي 
  LSDقيم  

( أن ىناك فروق معنوية فى كتم النفس بين طالبات النمط العضمي 15يتضح من جدول ) 
تكن الفروق داللة إحصائية بين السمين واألنماط األخرى لصالح النمط العضمي السمين فى حين لم 

 النمط العضمي والنمط السمين فى كتم النفس.
 (27جدول )

 أقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة فى ضربات الرجمين لمطالبات
 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات

 فرق 
 المتوسطات

 0328- *1334-  6312 (37)  سمين 
 1306  1307 7346 (33) عضمي سمين 

  1360 1359 634 (10)  عضمي 
  LSDقيم  
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( إلى وجود فروق بين طالبات النمط العضمي السمين والنمط السمين صالح 16يشير جدول ) 
 طالبات النمط العضمي السمين فى حين ال توجد فروق بين األنماط األخرى في ضربات الرجمين.

 (28جدول )
 ضربات الذراعين لمطالباتأقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة فى 

 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات
 فرق 

 المتوسطات
    33063 (37)  سمين 

   *13043 43105 (33) عضمي سمين 
  *13031 *23074 53136 (10)  عضمي 

  LSDقيم  
 ( أن ىناك فروق معنوية بين طالبات النمط العضمى واألنماط األخرى17يتضح من جدول ) 

لصالح النمط العضمى، وأيضا بين النمط السمين والنمط العضمى السمين ولصالحو فى ضربات 
 الذراعين.

 (29جدول )
 أقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة فى التوقيت والتناغم لمطالبات

 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات
 فرق 

 المتوسطات
    43100 (37)  سمين 

   *13047 33053 (33) عضمي سمين 
  *23038 *03991 53091 (10)  عضمي 

  LSDقيم  
( أن ىناك فروق معنوية بين طالبات النمط العضمى واألنماط األخرى 18يتضح من جدول ) 

لصالح النمط العضمى، كما توجد فروق معنوية بين النمط العضمى السمين ولصالحو عن النمط السمين 
 فى التوقيت والتناغم.

 (:2) جدول
 أقل فرق معنوي بين األنماط الثالثة فى مستوى األداء لسباحة الزحف عمى البطن لمطالبات

 عضمي عضمي سمين سمين متوسط المتغيرات
 فرق 

 المتوسطات
 0349- 1303-  2376 (37)  سمين 

 0354  0389 3379 (33) عضمي سمين 
  1333 1332 3325 (10)  عضمي 

  LSDقيم  
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( أن ىناك فروق في مستوى األداء لصالح طالبات النمط العضمي السمين 19الجدول )يوضح  
 عن باقي طالبات األنماط األخرى فى مستوى األداء لسباحة الزحف عمى البطن.

( تحميل التباين بين األنماط الثالثة الجسمية لدى الطالب، 12( و )4يتضح من الجدولين ) 
ضربات  –ضربات الرجمين  –كتم النفس  –االنزالق  –حث )الطفو الطالبات فى المتغيرات قيد الب

التوقيت والتناغم( ومستوى أداء سباحة الزحف عمى البطن وجود فروق دالة إحصائيًا بين  –الذراعين 
األنماط الثالثة الجسمية فى ىذه المتغيرات قيد البحث، وبناء عميو قام الباحث باجراء حساب أقل فرق 

 ن المتوسطات بين األنماط الثالثة لدى الطالب والطالبات.بي L.S.Dمعنوى 

( أن جميع الفروق لممتوسطات األنماط الثالثة فى متغير )الطفو( كانت 5وتشير نتائج جدول ) 
والمقابمة لكل فرق معنوى وىذا يعنى أن ىناك فارق لصالح )النمط العضمى  L.S.Dمعنوية بداللة 

 طالب.السمين( عن باقى األنماط لدى ال

( أن ىناك فارق بين )النمط العضمى السمين( والنمط العضمى لصالح 6كما تشير نتائج جدول ) 
طالب )النمط العضمى السمين( فى ميارة )االنزالق( فى حين كانت جميع الفروق األخرى غير معنوية 

 لدى الطالب.

( فى 9جدول )( فى ضربات الرجمين و 8( كتم النفس وجدول )7كما تشير نتائج الجدول ) 
( فى مستوى األداء لسباحة الزحف 11( فى التوقيت والتناغم وجدول )10ضربات الذراعين وجدول )

عمى البطن أن جميع المتوسطات لألنماط الثالثة كانت معنوية ولصالح النمط العضمى عن باقى األنماط 
 الب.أقل فرق معنوى والمناظرة لكل فارق بين أنماط الط L.S.Dاألخرى فى قيم 

محمد عمى (، ودراسة 2) م(3004أحمد سعد الدين )وىذا ما يتفق مع نتائج دراسات كل من  
 (.13) م(3005محمود وبدر محمود شحاته وياسر محروس مصطفى )

( إلى أن األنسجة الدىنية تعتبر أخف 16) مDavid Lamp (2::7)ديفيد المب كما يشير  
وزنًا من العضالت والعظام وأى أنسجة أخرى فالشخص ذا الدىن المرتفع يطفو بسيولة فى الماء وذلك 
ألن الدىون كثافتيا أقل من كثاف الماء وبناء عميو فإن زيادة الدىون لمدى معين لدى أى شخص تؤدى 

 إلى انخفاض كثافة الجسم وتحسن الطفو.

ويعزى البحث أن )النمط العضمى السمين( كان سائدا فى المحددات الميارية لمطفو واالنزالق  
لدى الطالب الىمية التميز بنسبة من الدىون تساعد عمى ذلك والذى يرتبط بالطفو عند ما يتم يكون 

 أيضا فى االنزالق لمماء لمدى ثقل الطالب من ىذا النمط.
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ى الذى كان سائدا فى باقى المحددات الميارية ومستوى األداء ويوضح الباحث أن النمط العضم 
لسباحة الزحف عمى البطن، ويعود ذلك إلى أنو من أىم األنماط )العضمى( التى تصل ألعمى المستويات 

 فى األداء ويتناسب مع معظم األنشطة الرياضية.
صبحى حسانين محمد وتتفق نتائج الدراسات المرجعية قيد البحث عمى ذلك وحيث يشير  

( إلى أن األنماط الجسمية تساعد عمى تحديد أنواع النشاط البدني التى تناسب كل نمط 12) م(3004)
والتعرف عمى نواحى القوة والضعف ويضيف أنو ىناك أىمية وضرورة فى توافر األنماط واألجسام 

ة العميا الممكنة، كما أن المناسبة كأحد الدعامات الواجب توافرىا لموصول بالفرد لممستويات الرياضي
المعمم أو المدرب لن يستطيع أن يعد بطال إال أن تتوافر فيو الصفات الجسمية ليذا النوع من النشاط 

 الرياضى.

مSaider & Lukaski  (2::4 )سيدر ولوكاسكى وفى ىذا الصدد يتفق أيضا كل من  
مط )العضمى السمين( فى ( عمى ما سبق وعمى أن الن12) م(3004، محمد صبحى حسانين )(18)

الطفو واالنزالق والنمط العضمى فى المحددات األخرى لمميارات األساسية فى السباحة يجعل التعمم أسرع 
 وفى أقل وقت ممكن وبأقل جيد أضافة ألداء فى نوع السباحة تكنيكيًا أفضل.

ة لدى الطالبات فى ( تحميل التباين لدى الطالبات بين األنماط الثالثة الجسمي12ويوضح جدول ) 
المتغيرت قيد البحث ومستوى أداء سباحة الزحف عمى البطن ووجود فروق دالة إحصائيًا بين األنماط 

بين  L.S.Dالثالثة الجسمية فى ىذه المتغيرات وبناء عميو قام الباحث باجراء حساب أقل فرق معنى 
 وضحت النتائج.المتوسطات بين األنماط الثالثة لدى الطالبات وبناء عمى ذلك أ

( إلى أن جميع قيم الفروق المحسوبة بين األنماط فى الطفو لمطالبات 13أنو تشير نتائج جدول ) 
" أقل فرق معنوى، حيث كانت طالبات النمط السمين ىن من تمتعن بطفو L.S.Dكانت معنوية بداللة "

 أفضل وأكبر من النمطين األخرين )العضمى، العضمى السمين(.

( ضربات الرجمين 16( كتم النفس وجدول )15( االنزالق وجدول )14كما أشارت نتائج جدول ) 
( مستوى أداء سباحة الزحف عمى البطن إلى أن جميع الفروق المحسوبة بين األنماط فى ىذ 19وجدول )

ن( أقل فرق معنوى حيث كانت طالبات )النمط العضمى الجسمي L.S.Dالمتغيرات كانت معنوية بداللة 
ىن من تفوقن فى نمطين عن األنماط األخرى وكانت نتائج الجداول السابقة توضح أىمية النمط 

 العضمى السمين لمطالبات فى ىذه المحددات الميارية.
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( التوقيت والتناغم أن جميع الفروق فى 18( ضربات الذراعين وجدول )17وأوضح نتائج جدول ) 
 النمط )العضمى( لمطالبات.ىذه األنماط كانت معنوية وكانت لصالح 

ويوضح البحث أن تفوق الطالبات فى النط العضمى السمين فى المحددات الميارية لسباحة  
الزحف عمى البطن عن األنماط األخرى أوضحو كثير من العمماء ومن الدراسات ألن طبيعة ىذا النمط 

رجمين تزاد بيا قوة الدفع لمطالبة تساعد عمى الطفو واالنزالق وطول مدة كتم النفس وأيضا أن ضربات ال
من ىذا النمط وفى متغيرات ضربات الذراعين والتوقيت والتناغم نجد االحتياج لمنمط العضمى ألىمية 

 المحددين فى االجادة والتفوق والسحب فى الماء مع التوافق.

أحمد سعد (، 15) (3000ياسر محروس مصطفى )وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة كل من  
( عمى أىمية مراعاة أن لكل نشاط 3)م( 3007أحمد عيد عدلى )(، 2) م(3004لدين محمود )ا

 رياضى نمط جسمانى معين يتميز بو ممارسيو والعبيو كما أن الشكل نشاط متطمبات جسمية خاصة.
م( 8::2أبو العال أحمد عبد الفتاح ومحمد صبحى حسانين )وفى ىذا الصدد يتفق كل من  

أن لكل  ( عمى5)م( 3004، عصام الدين عبد الخالق )(10)م( 3003عالوى )، محمد حسن (1)
نشاط رياضى نمط جسمانى معين يتميز بو الممارسين ولكل نشاط رياضى متطمبات جسمية خاصة يمزم 
توافرىا لموصول إلى توليد الرغبة فى الممارسة وتنمية الميل لديو لموصول إلى أعمى المستويات، كما 

ل الصفات الجسمية التى يجب مالحظتيا عند االختيار واالنتقاء لألفراد فى األنشطة يجب عدم اغفا
 المختمفة.

( نقاًل 14)م( 9::2مصطفى كاظم وأبو العال عبد الفتاح وأسامة كامل راتب )ويشير كل من  
أن السباحين حين يختمفون تبعا لنوع السباحة  مPolgakovan J (2::9)بولجوكافان  عن دراسة

والمسافة التخصصية وذلك فى عدة صفات منيا مستوى االعداد البدني وتركيب الجسم ويرتبط تخصص 
 السباح بيذه الصفات.

م( 100( أن زمن سباحة )17) مGrend & Kreider (2::8)جريند وكريدر وتشير دراسة  
 الرقمى.حرة تسحن بعد التعرف عمى العالقة بين التكوين الجسمى ومدى مساىمتو فى المستوى 

( فى أن النمط الجسمى 9) مRoberts (3003)روبرتس نقاًل عن  محمد حسن عالوىويؤكد  
 لمفرقد يعتبر من المتطمبات الجسمية اليامة التى يمكن أن تساعد عمى تحديد تفوق فى األداء الحركى.
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ومما سبق يتضح صحة فرض البحث والذى ينص عمى "توجد فروق دالة إحصائيًا وفروق  
ية فى مستوى تعمم وأداء سباحة الزحف عمى البطن بين األنماط الجسمية الثالثة قيد البحث لدى معنو 

 جامعة األزىر". –طالب وطالبات كمية التربية الرياضية 

 اإلستنتاجات والتوصيات:
 اإلستنتاجات:أواًل:  

 فى حدود عينة واسترشادًا بنتائج البحث توص الباحث إلى اإلستنتاجات التالية: 

تميز طالب )النمط العضمى السمين( فى متغيرات الطفو واالنزالق عمى باقى طالب األنماط  -
 الجسمية األخرى.

تميز طالب )النمط العضمى( فى متغيرات ضربات الرجمين وضربات الذراعين وكتم النفس  -
 ة األخرى.والتوقيت والتناغم وفى مستوى أداء سباحة الزحف عمى البطن عن باقى األنماط الجسمي

 تميز الطالبات )النمط السمين( فى الطفول عن باقى طالبات األنماط الجسمية األخرى. -

تميز طالبات )النمط العضمى السمين( فى متغيرات األنزالق وكتم النفس وضربات الرجمين ومستوى  -
 أداء سباحة الزحف عمى البطن عن باقى طالبات األنماط الجسمية األخرى.

ات )النمط العضمى( فى متغير ضربات الذراعين عن باقى طالبات األنماط الجسمية تميز طالب -
 األخرى.

 ثانيًا: التوصيات: 
 فى ضوء ما توصل إليو الباحث من إستنتاجات يوصى بما يمي: 

االىتمام بضرورة إجراء قياسات محددة لمنمط الجسمى والتصنيف لمطالب والطالبات قبل البدء فى  -
 الزحف عمى البطن.تعميم سباحة 

االىتمام باجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمتعرف عمى تأثير األنماط المختمفة عمى سرعة تعمم  -
الفراشة( والتعرف عمى أكثر األنماط تميزًا  –الظير  –كل نوع من أنواع السباحة األخرى )الصدر 

 عن باقى األنماط األخرى.

االسترشاد بنتائج ىذه الدراسة فى المنيج والمقرر الدراسى لمتطوير فى تعميم ومستوى أداء سباحى  -
 جامعة األزىر. –الزحف عمى البطن لمطالب والطالبات بكمية التربية الرياضية 
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