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 ) ملخص البحث (
ألنماط الجسمية  والتعبير الجيني لهذه الدراسة إلى التعرف على العالقة ما بين نشاط هرمون الكورتيزول    تهدف

والتعبير   في التعرف علي عالقة نشاط هرمون الكورتيزول  دراسة همية الأ   تتضحشيلدون و العبي كرة اليد بطريقة  دي  ل
المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة   الباحثان إستخدم  و ،    اليدألنماط الجسمية التي يحتاج إليها العبي كرة  ل  الجينى

(  24دد إجمالي )الدراسة ككل علي ع  بإجراء  الباحثان قاما  واحدة ، و مجموعة تجريبية    علىواألهداف الموضوعة له وذلك  
األساسية    الدراسة( العبين ، وتم إختيار عينة  6عينة )  تمت علي  اإلستطالعية  التجربة  في العب وتم توزيعهم كاآلتي  

( العب من العبي الدرجة األولي بدوري المحترفين  18لعدد )  وإجراء التجربة األساسية  القياسات األساسيةالتي تم عليهم  
( العب  18علي )األساسية    الدراسةبصالة اإلنتاج الحربي بمدينة السالم وبذلك إشتملت عينة    الطيرانلكرة اليد بنادي  

من العبى المستويات العليا )المنتخب القومي( من الفريق األول لنادى الطيران لكرة    الدراسةعينة    وقد تم إختيار   كرة يد ،
وتم إجراء القياسات اإلستطالعية واألساسية  رة اليد ،  لك   والشباب  األول لمنتخب مصر  األساسياليد يمثل معظمهم القوام 

بإجراء الدراسة االستطالعية على العينة االستطالعية والبالغ عددها    الباحثانقام  ، و   بصالة اإلنتاج الحربي بمدينة السالم 
مساعدين على إجراء  الدراسة االستطالعية إلى تدريب ال  م وتهدف2019/    9/    3الموافق  الثالثاء  يوم  في  ( العبين  6)

أماكن القياسات ولمحاكاة اإلجراءات الفعلية التي سيتم إستخدامها في الدراسة األساسية وتحديد  القياس والتعرف على  
قام  ، و   الصعوبات والمشكالت المتعلقة بالقياسات المختلفةالفترة الزمنية ألخذ القياسات قيد البحث والتعرف أيضآ علي  

قيام    م وقد روعي2019/  9/9يوم اإلثنين الموافق  في    للدراسةبإجراء الدراسة االساسية على العينة االساسية    الباحثان
، وأظهرت    من قياس المرحلة السنية والطول والوزن وسحب عينات الدم الخاصة بالعينة  الالعب بأداء جميع القياسات 

( ويليه  %66.6)حيث كان النمط العضلي هو نمط سائد بنسبة اآلتي :   الدراسةلعينة الجسمية  توزيع األنماط  النتائج أن 
إنحصر  ،  (  %  5.65بنسبة  )% ( ويليه فى المرتبة الثالثة النمط السمين  27.75فى المرتبة الثانية النمط النحيف بنسبة )

لدى و ،    )ميكروجرام لكل ديسى لتر(  Ug/Dl(  10.1333هو) لدى النمط العضلي    الكورتيزول  متوسط تركيز هرمون 
ميكروجرام لكل ديسى    Ug/Dl(  6.760لدى النمط النحيف )و   ميكروجرام لكل ديسى لتر  Ug/Dl  (8.400النمط السمين )

  0.05.( وهو دال عند مستوي معنوية  744حقق )حيث  األنماط الجسمانية وهرمون الكورتيزول    لة بين دال، أن هناك  لتر
العب من أجمالي    12لعدد    % 66.6( بنسبة  GTكزت نتائج التعبير الجيني للنمط العضلي )تر ،    ( 0.468)=    حيث 

تطابقت نتائج قياس النمط الجسمي بإستخدام طريقة شيلدون مع نتائج التعبير الجينى ،    العب  18عينة الدراسة البالغة  
 .   %100بنسبة 
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 .  عة مدينة الساداتجام -كلية الرتبية الرياضية  -*     مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية  

 .  بإدارة زفيت التعليمية   -**   مدرس تربية رياضية 
 


