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عالقة مكونات النمط الجسمي ببعض أوجه القوة العضلیة للذكور لألعمار 
    سنة١٥ - ١٢

  عائدة محمد شفیق.م     
      هیئة التعلیم التقني

١٩/٨/٢٠٠٨:   ؛   تاریخ قبول النشر ٢٤/٦/٢٠٠٨  :تاریخ تسلیم البحث  

  الملخص
، العــضلي، حیــفالن( وهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى عالقــة مكونــات الــنمط الجــسمي 

مطاولــة القــوة ، القــوة االنفجاریــة، القــوة القــصوى( بــبعض أوجــه القــوة العــضلیة ) الــسمین 
طالــب لكــل مرحلــة عمریــة والتــي ) ٤٠(طالــب بواقــع ) ١٦٠(فیمــا تكونــت العینــة مــن ،)

أما وسائل جمع البیانات فقد تضمنت طریقـة قیـاس الـنمط الجـسمي ،تمثل الصف الواحد
وقــد خــرج ، وبعــض اختبــارات القــوة العــضلیة،كــارتر -لجــسمیة لهیــثبطریقــة القیاســات ا

  :البحث باالستنتاجات اآلتیة
  . یرتبط المكون النحیف بالقوة القصوى لقوة القبضة بشكل سلبي-
 یــرتبط المكــون العــضلي بــالقوة القــصوى لقــوة القبــضة والقــوة االنفجاریــة للــذراع الرامیــة -

  .یجابيومطاولة القوة لعضالت البطن بشكل ا
 یرتبط المكون السمین بالقوة االنفجاریة للذراع الرامیة ومطاولة القـوة لعـضالت الـبطن -

 بشكل سلبي

  
  

  

  

  

  

 ٢٠٠٨ )٤٩( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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                                         Abstract 
The relationship   components of body somatotype with some phases 

of muscular – strength of males at the age of (12 – 15) years 
  

                                                  Aidaa Mohammed shafeek 

  
The research aims at identifying the relationship between body –somatotype   "Ectomorphy  , 
Mesomorphy , Endomorphy "  and some muscular strength components " maximum strength , 
explosive strength , endurance strength "  
The sample of the research consisted of (160)   students , (40) students for each age level 
(stage )  which represent students of one class.  
The data were collected throw out body somatotype measurement by hath-carter way and 
testes of muscular strength. 
The research get the following conclusion  
- Ectomorphy correlated with maximum strength of grab in negative form. 
- Mesomorphy correlated with maximum strength of grab and explosive strength of shooting 
arm and endurance strength of abdomen muscles in positive form. 
- Endomorphy correlated with explosive strength of shooting arm and endurance strength 
muscles in negative form.   
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  التعریف بالبحث. ١
 المقدمة وأهمیة البحث. ١-١

ــة الفــرد ألمــتالك المقومــات  مــن المعــروف ان ممارســة أي نــشاط حركــي یعتمــد علــى امكانی
  .البدنیة الالزمة سواء على شكل مقومات جسمیة ام قدرات بدنیة

ویعــد الــنمط الجــسمي مــن أهــم مكونــات البنــاء الجــسمي والــذي یتمیــز بالثبــات النــسبي قیاســا 
، كما یعتمد علیـة فـي تـصنیف مجـامیع الطلبـة الـذي یعتمـد )٩٠، ١٩٩٥حسانین، (ببقیة المتغیرات 

، ١٩٩٦حـسانین، (بدوره على طول الجسم ونمطه، كذلك یرتبط بالعدید مـن عناصـر اللیاقـة البدنیـة 
رغبة بحیث یولد لدى الفرد ال"، ویعد النمط الجسماني الذي یتمیز به الفرد من االهمیة )١٠٠ – ٣٠

ویبني لدیه المیل لممارسة نوع معین من االنـشطة الریاضـیة یتناسـب مـع نـوع الـنمط الـذي یتمیـز بـه 
وبــــذلك یــــصبح الــــنمط الجــــسمي مــــن االســــباب الرئیــــسیة التــــي تــــدفع الــــى ممارســــة نــــشاط ریاضــــي 

  ).٢٢٢، ١٩٨٩مجید،("معین

ت لمـا لهـا مـن دور مهـم اما بالنسبة للقدرات البدنیـة فتبـرز القـوة العـضلیة كأحـد أهـم المكونـا
ــه للنــشاط البــدني ــاء تأدیت ــاز فــالقوة العــضلیة "فــي حركــة االنــسان اثن " هــي احــد مكونــات االداء الممت

ثر بدرجة ؤفهي ت" ، وترتبط ببقیة مكونات االخرى وتأثیرها علیها، )٣٦، ١٩٨٠درویش وحسانین، (
ــة كالــسرعة والتحمــل وال رشــاقة والمرونــة وكــذلك تــؤثر فــي كبیــرة علــى العناصــر االخــرى للیاقــة البدنی

عبـــد (" جمیـــع انـــواع االنـــشطة التـــي یـــرتبط فیهـــا اســـتخدام قـــوة العـــضالت بجانـــب العناصـــر االخـــرى
، ومــن هنــا تبــرز اهمیــة الــنمط الجــسمي مــن جهــة والقــوة العــضلبة مــن جهــة )١٨٠ ،١٩٩٠الخـالق، 

یر كال المكونین جنبا الى في دور النمو والتكوین لذلك یس) ١٥-١٢(اخرى وحیث ان الفئة العمریة 
  . جنب من حیث خصوصیة النمو لذلك تبرز اهمیة تناولهما بالدراسة

  مشكلة البحث. ٢-١

 ســنة مــن أهــم الفتــرات التــي تــؤثر فــي طبیعــة تكــوین حیاتــه ١٥-١٢تعــد فتــرة النمــو للفــرد 
اختالفـات مستقبال وعلى الـصعید الحركـي فـإن النمـوفي هـذه الفتـرة یـسیر فـي اتجـاه مطـرد مـع وجـود 

ً وبنـاءا علـى اهمیـة مكـوني الـنمط الجـسمي والقـوة العـضلیة ،ٕنسبیة مـن حیـث سـرعة النمـو واتجاهاتـه
  .لذلك تبرز مشكلة البحث في معرفة طبیعة العالقة التي تربطهما
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   البحثهدف. ٣-١

ببعض أوجه القوة )  السمین-العضلي-النحیف(التعرف على عالقة مكونات النمط الجسمي - 
  .) مطاولة القوة،القوة القصوى، القوة االنفجاریة( العضلیة

  فرض البحث. ٤-١

وبعض أوجه )  السمین-العضلي-النحیف(وجود عالقة معنویة بین مكونات النمط الجسمي - 
 .) مطاولة القوة،القوة القصوى، القوة االنفجاریة(القوة العضلیة 

  مجاالت البحث. ٥-١

   الساحل االیسر لمدینة الموصلطالب المدارس المتوسطة في: المجال البشري - 
 ساحات ومالعب وقاعات المدارس : المجال المكاني - 

  ١٥/٤/٢٠٠٨ ولغایة ١٢/٢/٢٠٠٨ الفترة من :المجال الزماني - 

  االطار النظري. ٢
  :النمط الجسمي. ١-٢

ــــنمط الجــــسمي  ــــدخول فــــي التفاصــــیل إلــــىیــــشیر ال    البنــــاء الجــــسمي بــــصورة شــــاملة دون ال
ــــــــوع الــــــــسائد أســــــــاس وهــــــــو یحــــــــدد شــــــــكل الجــــــــسم علــــــــى ،یةمــــــــن حیــــــــث القیاســــــــات الجــــــــسم    الن

  ).١٩٧٧،٧١الرملي، (  والنحیف، والعضلي، الجسمیة المختلفة وهي السمینلألنسجة

 فمنذ عصر اإلغریـق القـدیم ،ًولیس االهتمام به أمرا جدیدا إنما هو موضوع یتوغل في القدم
، ١٩٩٨حـسین،  (اكه فـي اللعـبینظر إلى مظهر الریاضي الخارجي لكي یسمح لـه أو یـرفض اشـتر

٨٠٣(.  

 تعبـر عـن المكونـات الثالثـة وتقـرأ مـن أرقـام في ضوء ثالثـة  بصوره كمیه ویتم تقدیر النمط
 للمكــون العـضلي والــرقم األوسـط للمكــون الـسمین والــرقم األول الیمــین بحیـث یــشیر الـرقم إلـىالیـسار 
  .)٢٥٧، ١٩٩٠الخالدي، (  للمكون النحیفاألیمن

 ،نحیــف (األولیــة وفقــا لقــیم الــدرجات المعطــاة لكــل مــن المكونــات الثالثــة ألمــرا ویتفــاوت 
 وقــدرا متوســطا مــن ،یمثــل قــدرا عالیــا مــن مكــون العــضلیة) ٣-٦-١(فمــثال الــنمط ) سمین،عــضلي

 الجـسمیة فـي ضـوء احـد األنمـاط كـان تـصنیف ٕواذا ، من مكـون النحافـةاألدنى والحد ،مكون السمنة
   ،)dominant( اسم المكون المسیطر السائد یأخذ  فان مسمى النمطسیةاألسا الثالثة األقطاب

یعتبــر ) ٦-٣-١( یــسمى الــنمط فــي ضــوء المكــونین الغــالبین فــالنمط أدقولتحقیــق مــسمى 
  .)(Karpovich & Sining,1971,295()السمین العضلي(النمط 
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  القوة العضلیة. ٢- ٢

 الحــدیث إنعنــصر القــوة لــذا نالحــظ یخلــو مــن   أي نــشاط ریاضــي یمارســه الفــرد یكــاد الإن
ًیكــون مقترنــا بالحــدیث عــن القــوة العــضلیة، وتعــرف القــوة ) االنقبــاض العــضلي(عــن العمــل العــضلي 

 األداء إن أســاس مواجهتهــا علــى أوقــدرة العــضلة فــي التغلــب علــى مقاومــة خارجیــة  "بأنهــاالعــضلیة 
"  مواجهــة هــذه المقاومــاتأوارجیــة  الحركــي یتطلــب محاولــة التغلــب علــى المقاومــات الخأوالبــدني 

  ). ٧٦، ٢٠٠٢الحكیم، (

 وان االنقباضــات ، تنقــبضأن القــوة العــضلیة البــد لهــا مــن إنتــاجولكــي تــتمكن العــضلة مــن 
  :العضلیة تتمیز بثالث خصائص مهمة وهي

  .االختالف في سرعة االنقباض العضلي - 
  .االختالف في درجة القوة المنتجة - 
  .النقباض العضلياالختالف في فترة دوام ا  - 

ً القــوة العــضلیة بــبعض المكونــات الحركیــة البدنیــة ارتباطــا وثیقــا مثــل القــوة الممیـــزة وتــرتبط ً
عبد الفتـاح ( ًبالسرعة، والسرعة االنتقالیة، والتحمل، فضال عن جانب الصحة العامة والحالة النفسیة

  .)٨٦-٨٥ ،١٩٩٣ونصر الدین، 

  : رئیسةأنواع ثالث إلىلعضلیة  ومن المالحظ انه قد تم تقسیم القوة ا

  .Maximum Strength) القصوى(القوة العضلیة العظمى  -
 Power)  او القوة المتفجرة او القوة الـسریعة،القدرة العضلیة(القوة العضلیة الممیزة بالسرعة  -

or Explosive or Exhausts strength 
  ).١٦٨، ٢٠١اد، حم( Endurance Muscular )القوة المستمرة(تحمل القوة  -

  ةالدراسات المشابه. ٣- ٢
  راسة اودید عودیشو أسي د 
األنماط الجسمیة السائدة لالعبـي عـدد مـن المنتخبـات الوطنیـة العراقیـة وعالقتهـا بالـسمات "

  "الشخصیة
  :وهدفت الدراسة إلى

  . التعرف على مكونات النمط الجسمي لالعبي عدد من المنتخبات الوطنیة العراقیة-

رف علـــى الفـــروق بـــین األنمـــاط الجـــسمیة الـــسائدة لالعبـــي كـــل منتخـــب مـــن المنتخبـــات  التعـــ-
  ).عینة البحث(الوطنیة العراقیة 

 لالعبــي عــدد مـــن التعــرف علــى العالقـــة بــین مكونــات الـــنمط الجــسمي والــسمات الشخـــصیة -
  .الوطنیة العراقیة المنتخبات
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ـــة فقـــد تكونـــت مـــن العبـــي  الأمـــا ،واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي بطریقـــة المـــسح عین
ـــات  ـــارزة، الـــسباحة، الطـــائرة، الریـــشة،األرضـــي التـــنس ،الجمناســـتك(منتخب ـــدان، المب ـــساحة والمی  ، ال
 وســـائل جمـــع أمـــا ،،العبـــا) ١٤٨(وتكونـــت العینـــة مـــن )  التایكوانـــدو،الكاراتیـــه الجـــودو ،المـــصارعة

 الجـــسمیة األنمــاط إلیجــادریــة االنثروبومت) كــارتر-هیــث(البیانــات فقــد تكونــت مــن اســتخدام طریقــة 
واســتخدمت الباحثــة الوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري ومعامــل ، للشخــصیة) فرایبــورج(ومقیــاس 

  .إحصائیةكوسائل ) ٢كا(االرتباط البسیط واختبار 

  :أما أهم نتائج البحث فقد تضمنت ما یأتي

 المــستویات وجــود بعــض القــصور النــسبي فــي الــنمط الجــسمي مــن حیــث عــدم اتفاقهــا مــع - 
العالمیة السائدة تمثل في االرتفاع النسبي للمكون السمین لعدد من األلعاب الریاضیة، رافقه 

 .انخفاض نسبي في مكون العضلیة لبعض الفرق مثل الكاراتیه

 .وجود ارتباط سالب بین المكون السمین وسمة العدوانیة - 

 .وجود ارتباط سالب بین المكون العضلي وسمة العصبیة - 

   البحثجراءاتإ. ٣
 لمالئمتـه وطبیعـة أالرتبـاطي باألسـلوب استخدمت الباحثة المنهج الوصـفي :منهج البحث. ١-٣

  البحث

حدد مجتمع البحث بطالب المدارس المتوسطة لمدینة  :مجتمع البحث وعینته. ٢- ٣
) ٤٠( طالب بواقع )١٦٠( فیما حددت العینة بـ ،الموصل

 علما بأن ،صف الواحد والتي تمثل الهطالب لكل مرحلة عمری
الباحثة قد حددت شرط عدم الرسوب لكي تمثل العینة المرحلة 

  .العمریة بشكل مثالي

  :وسائل جمع البیانات. ٣-٣
  :تم اعتماد القیاسات واالختبارات كوسائل لجمع البیانات وكما یأتي

  .كارتر–القیاسات الجسمیة لهیث   تم استخدام طریقة:النمط الجسمي

  
 Heath-Carter Anthropometric Somatotypeالــثالث ه بمكوناتــالجــسمي الــنمط  إلیجــاد 
  :اآلتیة والتي تعتمد على القیاسات الجسمیة ،)النحیف، العضلي، السمین(

  .Height (cm) الطول بالسنتیمتر.١
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 ٧

  .Weight (kg)الوزن بالكیلو غرام .٢

  ،اطقمن المن) Skin fold Thick Ness(سمك ثنایا الدهن تحت الجلد .٣

  .mm (Triceps(العضلة الثالثیة العضدیة بالملیمتر .أ

  .m m( Subecapular( اللوح بالملیمتر أسفل.ب

  m m (Supraspinale( بروز العظم الحرقفي بالملیمتر أعلى.ج

  . من السطح االنسيm m (Medial calf(عضلة سمانة الساق بالملیمتر.د

   وتتضمن،Breadths Elbowالقیاسات العرضیة .٤

   Breadths Elbowعرض المرفق بالسنتیمتر .أ

  Circumferencesالقیاسات المحیطیة .٥

  cm (Upper Arm Girth(محیط العضد بالسنتیمتر .أ

 وقــد تــم اجــراء القیاســات وفــق ،c m (Calf Girth(محــیط ســمانة الــساق بالــسنتیمتر .ب
ا تـــم ایجـــاد مكونـــات فیمـــ،)٢١٧-١٢، ١٩٩٧رضـــوان، (التعلیمـــات الـــواردة فـــي المـــصادر المختـــصة

حسانین وعبـد () ١٤٣-١٣٤، ١٩٩٦حسانین، (:ماأشارت الیة المصادر االتیةالنمط الجسمي وفق 
  ).٤٠٥-٤٠١، ١٩٩٥السالم، 

 كـارتر–لهیـث ًأما بالنسبة للمكون العضلي فقـد تـم ایجـاده وفقـا لإلسـتمارة المحـددة مـن قبـل 

Heath-Carterســم، ولقــد تطلــب االمــر تحویــل ) ١٣٩ ( الخاصــة بــاالفراد الــذین تقــل اطــوالهم عــن
  .)Mathews,1978 ,324(وحدات السنتمتر الى االنج

  اختبارات القوة العضلیة. ٤-٣

  أوجه القوة العضلیة. ١-٤-٣

 فیمــا أشــارة ،أشــارة المــصادر العلمیــة إلــى القــوة االنفجاریــة والتحمــل العــضلي والقــوة القــصوى
حیـث أسـلوب القیـاس، علمـا بـأن هنـاك مـن المـصادر مصادر أخـرى إلـى القـوة الممیـزة بالـسرعة مـن 

التــي ال تفــرق بــین مــصطلحي القــوة االنفجاریــة والقــوة الممیــزة بالــسرعة ومنهــا مــا یطلــق علیهمــا القــوة 
   : وقد وقع االختیار على بعض منها وكما یأتي،)٢٢، ١٩٩٨محمد توفیق، (السریعة 

  . القوة االنفجاریة للذراعین.١
  .ة للرجلین القوة االنفجاری.٢
  . مطاولة القوة لعضالت البطن.٣

  :تحدید االختبارات ألوجه القوة العضلیة المختارة. ٢-٤-٣
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 ٨

  ثالثــــة مـــــن قامــــت الباحثــــة بترشــــیح مجموعــــة مــــن االختبــــارات التــــي تــــم عرضــــها علــــى
  .واختباراتها یوضح متغیرات القوة العضلیة )١( والجدول ، اللذین اقروا صالحیتها*المختصین

  )١(الجدول 
  متغیرات القوة العضلیة واختباراتها ووحدة قیاسها

  وحدة القیاس  الهدف من االختبار  اسم االختبار  ت
  كغم  القوة القصوى لكف الید  قوة القبضة  ١
  المتر وأجزاءه  القوة االنفجاریة للذراع الرامیة  غم بید واحدة٨٠٠رمي الكرة الطبیة زنة   ٢
  تكرار  مطاولة القوة  ) ثانیة٣٠(لینالجلوس من الرقود من وضع مد الرج  ٣

  

   العلمیة لالختبارات األسس. ٣- ٤- ٣

 إیجـاد فیمـا تـم ، االختبـارٕواعـادةثبات االختبارات من خالل طریقة االختبار  الباحثة أوجدت
  یوضح ذلك) ٢(والجدول  الصدق الذاتي من خالل الثبات تحت الجذر

  )٢(الجدول 

  معامالت الثبات والصدق الذاتي الختبارات متغیرات القوة العضلیة

  الصدق الذاتي  الثبات  اسم االختبار  ت
  ٠.٨٧  ٠.٧٦  قوة القبضة  ١
  ٠.٨٨  ٠.٧٩  غم بید واحدة٨٠٠ رمي الكرة الطبیة زنة   ٢
  ٠.٩٢  ٠.٨٦  ) ثانیة٣٠(الجلوس من الرقود من وضع مد الرجلین   ٣

  

  

  

  

  
  علم التدریب الریاضي:طالب ضیاء مجید ال.د.أ. ١*

  قیاس وتقویم:ثیالم یونس عالوي .د.أ. ٢ 

  قیاس وتقویم :ألنعیميضرغام جاسم .د.م.أ. ٣ 

   المواصفات التفصیلیة لالختبارات. ٤-٤-٣
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  اختبار قوة القبضة. ١

  .القصوى للقبضة قیاس القوة :الغرض -

  جهاز داینامومیتر القبضة : اإلمكانیات واألدوات-

الجهــاز والــذراع متدلیــة لألســفل ، یمــسك المختبــر الوقــوفمــن وضــع : ختبــار وصــف اال-
الـى اقـصى ) المؤشـر(وعند االیعاز یقـوم بالـضغط علـى مقـبض الجهـاز لتحریـك النـابظ 

  .ما یمكن

  .یعطى للمختبر ثالثة محاوالت:  الشروط-

  ).٣٤، ١٩٨٢عالوي ورضوان، ( افضل محاولة بالكغمتحسب :  التسجیل-

  غم٨٠٠زنة رمي الكرة الطبیة اختبار  -٢

  . قیاس القوة االنفجاریة للذراعین وحزام الكتف: الغرض-

  .غم٨٠٠ كرة طبیة زنة : اإلمكانیات واألدوات-

بالیــد الواحــدة ویقــوم ، یمــسك المختبــر الكــرة الطبیــة الوقــوفمــن وضــع :  وصــف االختبــار-
  .برمیها البعد مسافه ممكنه بعد أخذ ثالث خطوات قبل خط البدأ

  .یعطى للمختبر ثالثة محاوالت:  الشروط-

عـالوي (الت الثالثـة وألحـسن المحـا لألمـامتحسب المسافة التـي تقطعهـا الكـرة :  التسجیل-
  ).١٠٧، ١٩٨٢ورضوان، 

  ) ثانیة٣٠(الجلوس من الرقود من وضع مد الرجلین اختبار  -٣

    لعضالت البطنمطاولة القوة : الغرض-

  .اعة توقیت، بساطارض مستویة، س:  األدوات-

)  سـم٣٠(یرقـد المختبـر علـى ظهـره علـى البـساط مـع فـتح قدمیـه بمقـدار :  وصف األداء-
) یقـوم زمیـل بتثبیـت الـرجلین(بحیث تالمس الكفـان الرقبـة مـن الخلـف والمرفقـان مثنیـان 

ً البدء یقوم المختبر بثني الجذع للوصول إلى وضع الجلـوس طـوال، ثـم إشارةفور سماع 
  ). ثانیة٣٠(اكبر عدد من المرات خالل یكرر ذلك 

  .یجب أداء االختبار بدون انثناء في الركبتین، عدم التوقف إثناء األداء:  الشروط-

  . ثانیــــــــــــــــــة٣٠یــــــــــــــــــسجل عــــــــــــــــــدد المــــــــــــــــــرات الــــــــــــــــــصحیحة خــــــــــــــــــالل :  التــــــــــــــــــسجیل-
  ).٥٦، ١٩٨٢عالوي ورضوان، (
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 ١٠

  :تنفیذ تجربة البحث. ٥-٣

 وذلـك للفتـرة الـصباحیة الممتـدة بـین ٢/٤/٢٠٠٨ ولغایـة ١٧/٢/٢٠٠٨تم التنفیذ للفتـرة مـن 
   وفي قاعات وساحات المدارس المختارة ، صباحا١١-٩

  الوسائل االحصائیة. ٦-٣

  الوسط الحسابي - 

 االنحراف المعیاري - 

  ). ١٧٦ -١٠١، ١٩٩٦التكریتي والعبیدي، ( معامل االرتباط البسیط - 

  عرض النتائج ومناقشتها. ٤
  )٣(الجدول 

  ارات أوجه القوة العضلیةالوصف اإلحصائي الختب
وحدة   الجسمیة القیاسات  ت

  القیاس
  الوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٧,٠٠٧ ٢٧,٢٨  كغم  )قوة القبضة( القوة القصوى للكف  ١
  متر  )رمي الكرة الطبیة(للذراعینالقوة االنفجاریة   ٢

١,٩٠١ ١٧,١٢١ 
 ٣.٩٨ ١٩  تكرار  )ثانیة٣٠(الجلوس من الرقود من وضع مد الرجلین (مطاولة القوة   ٣

  

  )٤(الجدول 
  الوصف اإلحصائي لمكونات النمط الجسمي

وحدة   المكونات  ت
  القیاس

  الوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٠.٨٧ ٣.٥٥  درجة  المكون النحیف  ١
 ٠.٩١ ٢.٦٤  درجة  المكون العضلي  ٢
 ٠.٧٤ ٢.١٧  درجة  المكون السمین  ٣

  

  

  )٥(الجدول 
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 ١١

  ٕمكونات النمط الجسمي واختبارات أوجه القوة العضلیةمعامالت االرتباط بین 
   اوجھ القوة العضلیة اختبارات

  
  
  كونات النمط الجسميم

القوة 
  القصوى

  )قوة القبضة(

رمي (القوة االنفجاریة
الكرة الطبیة 

  )غم٨٠٠زنة

مطاولة القوة 
الجلوس من الرقود (

من وضع مد الرجلین 
  ) ثانیة٣٠(

  ٠.١٢٣  ٠.٣٥٣*  ٠.٢٥٩-*  النحیف
  ٠.٣٥٧*  ٠.٤٥٤*   ٠.٣٢٦*  العضلي
  ٠.٢٤-*   ٠.٢٧-*   ٠.١٤٣  السمین

  ٠.١٥٩= الجدولیة ) ر(، قیمة ١٥٨ ودرجة حریة ،٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطأ * 

  :دلت النتائج على مایأتي) ٥(من الجدول 

رمـي الكـرة الطبیـة (ٕوجود ارتباط موجب معنوي بین المكون النحیف واختبار القوة االنفجاریـة - 
 وهــي اكبــر مــن القیمــة ،)٠.٣٥٣(، إذ بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط المحــسوبة)غــم٨٠٠زنــة

  .)١٥٨( ودرجة حریة ،٠.٠٥ ≤عند نسبة خطأ ) ٠.١٥٩(الجدولیة البالغة 

ٕوجود ارتباط سلبي معنوي بین المكون النحیـف واختبـار قـوة القبـضة، إذ بلغـت قیمـة معامـل  - 
عنـد نـسبة ) ٠.١٥٩(ن القیمة الجدولیة البالغة  وهي اكبر م،)٠.٢٥٩-(االرتباط المحسوبة

  .)١٥٨( ودرجة حریة ،٠.٠٥ ≤خطأ 

الجلــوس مــن وضــع (ٕعــدم وجــود ارتبــاط معنــوي بــین المكــون النحیــف واختبــار مطاولــة القــوة  - 
 .، وذلك الن القیمة المحتسبة اصغر من القیمة الجدولیة)االستلقاء الطویل

  

  وكل من القوة القصوى العضليوجود ارتباط موجب معنوي بین المكون  -   

الجلـوس (و مطاولـة القـوة ) غـم٨٠٠رمـي الكـرة الطبیـة زنـة(و القـوة االنفجاریـة) قوة القبـضة(
ــــــــــل ــــــــــاط المحــــــــــسوبة ،)مــــــــــن وضــــــــــع االســــــــــتلقاء الطوی ــــــــــیم معامــــــــــل االرتب  إذ بلغــــــــــت ق

 )٠.١٥٩(على التوالي، وهي اكبر من القیمة الجدولیة البالغة ) ٠.٣٢٦،٠.٤٥٤،٠.٣٥٧(
  .)١٥٨( ودرجة حریة ،٠.٠٥ ≤ خطأ عند نسبة

ــین المكــون الــسمین - ــاط ســالب معنــوي ب رمــي الكــرة (وكــل مــن القــوة االنفجاریــة وجــود ارتب
 إذ بلغـت قـیم ،)الجلـوس مـن وضـع االسـتلقاء الطویـل(و مطاولـة القـوة ) غـم٨٠٠الطبیة زنـة

ــــر مــــن القیمــــ)٠.٢٤- ،٠.٢٧-(معامــــل االرتبــــاط المحــــسوبة  ــــوالي، وهمــــا اكب ــــى الت ة  عل
  .)١٥٨( ودرجة حریة ،٠.٠٥ ≤ عند نسبة خطأ )٠.١٥٩(الجدولیة البالغة 
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 ١٢

وذلــك ) قــوة القبــضة(ٕعــدم وجــود ارتبــاط معنــوي بــین المكــون الــسمین واختبــار القــوة القــصوى  - 
  .الن القیمة المحتسبة اصغر من القیمة الجدولیة

وجــه القــوة  ومــن خــالل مــا تقــدم نجــد ان المكــون العــضلي قــد حقــق ارتباطــات معنویــة مــع أ
 أي ان زیـــادة هـــذا المكـــون معنـــاه الزیـــادة فـــي اوجـــه القـــوة ،العـــضلیة الـــثالث وهـــي ارتباطـــات موجبـــه

 وتــرى الباحثــة ان ذلــك یعــود الــى طبیعــة هــذا المكــون الــذي یــشیر الــى تطــور العــضالت ،العــضلیة
ى أداء لدیــه القــدرة علــ"ٕ، وان الــذي یمتلــك مثــل هــذا المكــون )٨، ١٩٩٦ارمیلــي، (والهیكــل العظمــي
  ).١١٢، ٢٠٠٣حسانین، " ( سرعة الشعور بالتعبنالعنیف دوالمجهود القوي 

  مــع القــوة االنفجاریــة ومطاولــة القــوةارتباطــات ســالبة امــا بالنــسبة للمكــون الــسمین فقــد حقــق
، وذلـــك یعـــود  المـــذكورةوهـــذا یعنـــي ان زیـــادة الـــسمنه تـــؤدي الـــى انخفـــاض فـــي اوجـــه القـــوة العـــضلیة

 زیـادة سـمك الثنایـا الدهنیـة علـى حـساب العـضالت وبالتـالي فـإن الخالیـا الدهنیـة بطبیعة الحـال الـى
  .ًتشكل عبئا على الجسم النها خالیا میته التنتج طاقة

الدهون المنتشرة في النسیج العضلي تعمل على ان ینتج عند انقباض العضلة احتكـاك ٕوان 
، وهنا تـود الباحثـة االشـارة )٢٢٢، ١٩٨٢عالوي ورضوان، (داخلي یؤثر في كفائة العضلة العاملة 

ـــى ان الفـــرد فـــي هـــذاه الفتـــرة یمـــر بمرحلـــة مـــن النمـــو الـــسریع والتـــي یمكـــن ان تـــؤثر فـــي مـــسیرة  ال
   .لذلك یجب مالحظة نظامه الغذائي بدقة وباستمرار،حیاته

وتـرى الباحثـة ان ) قـوة القبـضة(وقد وجد ارتبـاط سـلبي بـین المكـون النحیـف والقـوة القـصوى 
ــة ذلــك ی عــود الــى ان المكــون النحیــف یتمیــز بقلــة التكــوین العــضلي الــذي یعتبــر اهــم االجــزاء العامل

 المعتمــد علــى القــوة الــضلیة القــصوى علــى العكــس مــن ذلــك للجهــاز الحركــي اثنــاء المجهــود البــدني
بالنــسبة للنـــشاط العـــضلي التـــي یكـــون دور القـــوة القــصوى نفیـــه نـــسبي وهـــذا مـــایبرر االرتبـــاط بـــالقوة 

  .نفجاریة حیث االعتماد على الترابط العضلي العصبياأل
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  االستنتاجات والتوصیات . ٥
  االستنتاجات. ١-٥

  .یرتبط المكون النحیف بالقوة القصوى لقوة القبضة بشكل سلبي •

 العضلي بالقوة القصوى لقوة القبضة والقوة االنفجاریـة للـذراع الرامیـة ومطاولـة المكونیرتبط  •
  .شكل ایجابيالقوة لعضالت البطن ب

بـشكل  یرتبط المكون السمین بالقوة االنفجاریة للذراع الرامیة ومطاولة القـوة لعـضالت الـبطن •
  .سلبي

  التوصیات . ٢-٥

ضــرورة االهتمــام بالبنـــاء الجــسمي بـــصورة عامــة والـــنمط الجــسمي بـــصورة خاصــة للمرحلـــة  •
  . لما لهذه المرحلة من خصوصیة في النمو١٥-١٢العمریة 

الـــسمین مـــن خـــالل الغـــذاء الـــصحي والمقـــنن مـــع االعتمـــاد عـــاى ممارســـة تطـــویر المكـــون  •
 لما اظهره من ارتیاطات سالبة مع ،االنشطة الریاضیة للحد من خطورة نمو المكون السمین

  .بعض اوجه القوة العضلیة

  .العمل على قیاس النمط الجسمي بشكل دوري كل سنة للطالب •

ومتغیــرات اخــرى  ن مكونــات الــنمط الجــسميضــرورة اجــراء بحــوث اخــرى تتنــاول العالقــة بــی •
  .بدنیة ونفسیة وغیرها من المتغیرات

  ادرـصـلما                                 
فسیولوجیا اللیاقة البدنیـة، دار الفكـر العربـي، : ابو العال احمد عبد الفتاح ومحمد نصر سید .١

  .القاهرة

لالعبي عدد من المنتخبات الوطنیة  االنماط الجسمیة السائدة) ٢٠٠٠(اودید عودیشو اسي  .٢
العراقیة وعالقتها بالسمات الشخصیة، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، 

  .جامعة الموصل

موسوعة القیاسات واالختبارات فـي التربیـة البدنیـة والریاضـة، ): ١٩٨٩(ریسان خریبط مجید .٣
  .، مطابع التعلیم العالي، جامعة البصرة٢ج

عالقة النمط الجـسمي بمـستوى االداء المهاریلـدى ناشـئي ):١٩٩٦( محمد حسین ارمیليزیاد .٤
ــــي االردن،  ــــاز ف ــــة الریاضــــیةالجمب ــــة التربی ــــشورة، كلی ــــر من  الجامعــــة ،رســــالة ماجــــستیر غی

  .ٍاالردنیة
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  .٧١ص ) ١٩٧٧القاهرة، دار الفكر العربي، :(تربیة القوام: عباس عبد الفتاح الرملي .٥

  .التدریب الریاضي، نظریات وتطبیقات، دار المعارف، القاهرة):١٩٩٠(عصام عبد الخالق  .٦

االختبـــارات والقیـــاس واالحـــصاء فـــي المجـــال الریاضـــي، ):٢٠٠٤(علـــي ســـلوم جـــواد الحكـــیم .٧
  .الطیف للطباعة، جامعة القادسیة

الریــــاض، دار :(١وظـــائف األعــــضاء والتـــدریب البــــدني،ط:فاضـــل ســــلطان شـــریدة ألخالــــدي .٨
  .٢٥٧ص ) ١٩٩٠الهالل، 

الموســـوعة الریاضـــیة والبدنیـــة الـــشاملة فـــي االلعـــاب والفعالیـــات والعلـــوم :قاســم حـــسن حـــسین .٩
 . ٨٠٢ص ) ١٩٩٨عمان،دار الفكر،:(الریاضیة

القیـاس فـي كـرة الیـد، دار الفكـر العربـي، ): ١٩٨٠( ومحمد صـبحي حـسانین شكمال دروی .١٠
 .القاهرة

ب بــین أوجــه القــوة العــضلیة انتقــال اثــر التــدری): ١٩٩٨(محمــد توفیــق عثمــان محمــد توفیــق .١١
الرئیسیة وأثرها على معدل سـرعة النـبض بعـد الجهـد وفـي فتـرة االستـشفاء، رسـالة ماجـستیر 

  . جامعة الموصل،غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة

انتقــال أثــر التــدریب بــین أوجــه القــوة العــضلیة الرئیــسیة : محمــد توفیــق عثمــان محمــد توفیــق .١٢
رسـالة ماجـستیر، :(لنبض بعد الجهـد وفـي فتـرة اسـتعادة االستـشفاءوأثرها على معدل سرعة ا

  .٢٧ص ) ١٩٩٨جامعة الموصل، /كلیة التربیة الریاضیة

، ١اختبـارات األداء الحركـي، ط): ١٩٨٢(محمد حسن عـالوي محمـد نـصر الـدین رضـوان  .١٣
 . القاهرة،دار الفكر العربي

م السلیم للجمیع، دار الفكر القوا): ١٩٩٥(محمد صبحي حسانین ومحمد عبد السالم راغب .١٤
  .القاهرة،العربي

انمـــاط اجـــسام ابطـــال الریاضـــةمن الجنـــسین، دار الفكـــر ): ١٩٩٥(محمـــد صـــبحي حـــسانین .١٥
  . القاهرة،العربي

، ٣، ط٢القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة والریاضــة، ج):١٩٩٦(محمــد صــبحي حــسانین .١٦
 .. القاهرة،دار الفكر العربي

 دار الفكـــر ،٢قیـــادة،ط. تـــدریب. تخطـــیط.التـــدریب الریاضـــي): ٢٠٠١(مفتـــي ابـــراهیم حمـــاد .١٧
  .العربي،القاهرة

القـــاهرة، دار الفكـــر :(٢قیـــادة،ط. تـــدریب. تخطـــیط.التـــدریب الریاضـــي: مفتـــي ابـــراهیم حمـــاد .١٨
  .١٦٨ص) ٢٠٠١العربي، 
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التطبیقـات اإلحـصائیة ): ١٩٩٩(ودیع یاسین محمد التكریتي، و حسن محمد عبد ألعبیـدي  .١٩
  دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،حاسوب في التربیة الریاضیةواستخدام ال

  
 

20.  Karpovich & Sining:(Physiology of Muscular ctivity:(Philadelphia, 
W.B, Saunders, 1971) P295.  

 
21.  Mathews, D.K: Measurements Physical Education, 5th ed: 

(Philadelphia ,W.B. Saunders co. 1978). 
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