
 

١٠٧ 

  :   التعریف بالبحث-١
  :  مقدمة البحث وأهمیته ١-١

تمثــل دراســـة دینامیكیـــة القیاســـات الجـــسمیة والوظیفیــة الخاصـــة بـــالنمو البـــدني للریاضـــیین 
الممارسین لمختلف التخصصات الریاضیة أهمیة كبیرة من حیـث امكانیـة الجـسم لممارسـة النـشاط 

لیـة التـدریب وكـذلك اختیـار الناشـئین و ترشـیدهم الریاضي ، كما أنها تؤدي دورًا هامًا فـي بنـاء عم
لهــذه التخصــصات ، وكــذلك إن المــستوى الحــدیث لالنجــاز الریاضــي یحــتم ضــرورة دراســة وتقیــیم 
جمیــع انظمــة الجــسم الداخلیــة والخارجیــة كــذلك الخــصائص الفردیــة وتأثیرهــا علــى مــستوى االنجــاز 

  . البطولي او التعلیمي 

 بدراســـة مكونـــات الجـــسم مـــن دهـــون وعظـــام وعــــضالت ولقـــد أخـــذت القیاســـات الخاصـــة
اهتمامًا كثیرًا من العلماء في وقتنا الحاضر ، إذ ان التعبیر عن العالقـات المختلفـة بـین القیاسـات 
االنثروبومتریة في االنشطة الریاضـیة لـم یعـد یعتمـد فقـط علـى هـذه القیاسـات بـصورة منفـردة ، بـل 

فـي المكونـات األساسـیة للجـسم تحـت تـأثیر الممارسـة حیـث تعدى ذلك الى دراسة التغییر الحـادث 
أنهــا تعطــي إمكانیــة الحكــم علــى العملیــات الوظیفیــة والمورفولوجیــة التــي تتــسم فــي جــسم االنــسان 
بصورة أكثر تحدیدًا وعمقًا ، إذ ان الزیـادة فـي كتلـة العـضلة وكـذا قوتهـا یـصاحبه تغیـرات واضـحة 

  . ن في الجهاز العضلي وكذلك نسبة الدهو 

الطول، الوزن، وزن الدهون، (وتتضح اهمیة البحث في التعرف على مكونات الجسم من 
  .متر ١٠٠والعالقة بینهم وبین عدو ) وزن الجسم بدون الدهون و مؤشر الكتلة

  :  مشكلة البحث ٢-١
ان االداء لنــشاط ریاضــي معــین یــؤثر فــي اجــزاء الجــسم التــي تقــوم بــاالداء ((انطالقــًا مــن 

فـضًال عـن ان الممارسـة تكـسب الجـسم نوعـًا ) . ٣١، ١٩٩٤عـالوي ورضـوان ، )) (لهاویغیر شك
مــن القیاســات الجــسمیة الممیــزة ، لــذلك تبــرز مــشكلة البحــث فــي أن كلیــات التربیــة الریاضــیة تمثــل 
احد أوجـه الریاضـة إذ تحتـوي علـى نـسبة كبیـرة مـن الطـالب والطالبـات الممارسـین للریاضـة ، فقـد 

 ووزن الجــسم بــدون – مؤشــر الكتلــة والــوزن –مــن دهــون (ن دراســة مكونــات الجــسم رأت الباحثــة إ
لــدى طــالب كلیــة التربیــة الریاضــیة ســوف یعطــي تــصورًا واضــحًا عــن مــدى الخــصائص ) الــدهون

ســباق عــدو (الجــسمیة الممیــزة للنمــو البــدني للطــالب ودراســة عالقــة ممارســة أحــد أنــواع االنــشطة 
   .على نمو هذه المكونات) م١٠٠
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١٠٨ 

  :  أهداف البحث ٣-١
   بكلیــة التربیــةاألولــى الــسنة الدراســیة التعــرف علــى بعــض مكونــات الجــسم لــدى طــالب ١-٣-١

  .          الریاضیة بجامعة الموصل 

  . م ١٠٠ العالقة بین مكونات الجسم لدى طالب الكلیة وزمن عدو ٢-٣-١

  :  فروض البحث ٤-١
  السنة الدراسیةن بعض مكونات الجسم لدى طالب  بیإحصائیة هناك عالقة ذات داللة ١-٤-١

  .  بكلیة التربیة الریاضیةاألولى         

  . م ١٠٠ هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین مكونات الجسم وزمن عدو ٢-٤-١

  :  مجاالت البحث ٥-١
بجامعــــة /  االولــــى بكلیــــة التربیــــة الریاضــــیة الــــسنة الدراســــیةطــــالب :  المجــــال البــــشري ١-٥-١

  . موصل ال

   . ١/٤/٢٠٠٤ ولغایة ١/٣/٢٠٠٤المدة من :  المجال الزماني ٢-٥-١

  . بجامعة الموصل / قاعات ومالعب كلیة التربیة الریاضیة :  المجال المكاني ٣-٥-١
  

  :  االطار النظري والبحوث المشابهة -٢
  :  االطار النظري ١-٢
    (Body Composition) مكونات الجسم ١-١-٢

ـــشحمي یتكـــون جـــسم اال  (Body Fat)نـــسان مـــن مكـــونین أساســـیین همـــا ، المكـــون ال
 ، ونسبة كل منها یعتمـد علـى  عوامـل عـدة (Lean Body Mass)والمكون الخالي من الشحوم 

   .(Sizer , 1994 ,303-310)وراثیة وبیئیة 

تــشیر دراســـة التكــوین الجـــسمي بــشكل رئـــیس الــى موضـــوع البدانــة التـــي تعبــر عـــن رؤیـــة 
الجسم ، فهو مـصطلح علمـي یـشیر الـى نـسب وجـود االجـزاء الدهنیـة والالدهنیـة فـي خاصة لوزن 

الجــسم ویمكــن إحــداث تغیــرات ملموســة فیــه ، وهــذا االمــر لــه أهمیــة كبــرى فــي المجــال الریاضــي 
ویمكن التوصل الى مقیاس التكوین الجـسمي بعـدد مـن ) . ٢٩٥، ١٩٩٧عبد الفتاح وحسانین ، (

 یـتم اسـتخدام التحلیـل المباشـر ، ذلـك ألنـه ال یمكـن الحـصول علـى نواتجـه الطرق اال انـه نـادرًا مـا
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١٠٩ 

الــى مــن خــالل جــسم میــت فقــط حتــى یمكــن تــشریح االنــسجة المختلفــة منــه بــشكل دقیــق وبــسبب 
المشكالت المصاحبة والمترابطة بطرق وأسالیب التحلیل المباشر فقط، واسـتنبط العلمـاء عـددًا مـن 

  :  نوعین الىول على تقویم لتكوین الجسم البشري وهي تنقسم االسالیب غیر المباشرة للحص
  

  : وینقسم الى : القیاس المعملي : اوال  

وملخــص ) حیـز الجـسم/ وزن الجـسم = (حیـث ان كثافـة الجـسم : طریقـة تحدیـد كثافـة الجـسم  -
هـذه الطریقــة هــي القیــام بــوزن الفـرد الریاضــي وهــو مغمــور تحــت المـاء ، ثــم یطــرح هــذا الــوزن 

  .  وزن الجسم خارج الماء فیكون ناتج الطرح هو حیز الجسم من

وتــتلخص هــذه الطریقــة باســتخدام صــور االشــعة لمنــاطق معینــة وهــي ســمانة : طریقــة االشــعة  -
 العضد ، حیث تبین أشعة أكس الفروق فـي طبقـات الجلـد المتنوعـة والـدهن – الفخذ –الساق 

  . والعظام والعضالت 

حیث یقیم كمیة اشعاع جاما الـصادر مـن الجـسم والتـي مـصدرها : طریقة اعداد الجسم الكلي  -
  . البوتاسیوم الموجود طبیعیًا في الجسم 

تــستخدم فیهــا الموجــات فــوق الــصوتیة ، إذ أن لكــل مــن العظــام : طریقــة الموجــات الــصوتیة  -
  .والعضالت والدهون كثافات مختلفة وخواص صوتیة مختلفة 

إذ یــتم وضــع قطبــین علــى مفــصل القــدم واثنــین آخــرین : یــة طریقــة المقاومــة الكهربائیــة الحیو  -
على مفصل الید وظهرها ویعتمد التوصیل الكهربائي خالل االنسجة التـي بـین االقطـاب علـى 

 ، حیـــث تحتـــوي كتلـــة الجـــسم الخالیـــة مـــن األنـــسجة المعدنیـــة فـــي هـــذه واألمـــالحتوزیـــع المـــاء 
وصــلة ، لــذلك تكــون عملیــة التوصــیل  المعدنیــة المواألمــالحالــدهون علــى معظــم مــاء الجــسم 

  .  أكثر وأسرع مقارنة بمثیالتها من االنسجة الدهنیةاألنسجةالكهربائي خالل هذه 

  : القیاس المیداني : ثانیاً 

 واألقطـــار واألعـــراضیعتمـــد القیـــاس المیـــداني علـــى القیاســـات الجـــسمیة مثـــل المحیطـــات 
طق محــددة باالعتمــاد علــى معــادالت الخاصــة بالعظــام وقیــاس طبقــة الــدهن تحــت الجلــد فــي منــا

  : للتنبؤ بكثافة الجسم ویتم ذلك عن طریق 

  . وزن الدهن النسبي والمطلق  -

  . وزن الجسم الخالي من الدهون  -

  . الوزن المثالي  -
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١١٠ 

رضــــوان ، (، ) ٣٥١-٣٣٩ ، ١٩٩٧عبــــد الفتــــاح وحــــسانین ، (نــــسبة الــــدهون فــــي الجــــسم ،  -
٢٤٢-٢٣١ ، ١٩٩٧ . (  

   :  البحوث المشابهة٢-٢

بعـــض القیاســـات االنثروبومتریـــة وعالقتهـــا ( دراســـة خیـــر الـــدین عـــویس الموســـومة ١-٢-٢
  ) . باختبارات العدو والوثب الطویل والرمي للمرحلة االبتدائیة

هدفت الدراسة الى التعرف على نوع العالقة بـین بعـض القیاسـات الجـسمیة ومـستوى أداء 
تلمیــذًا مــن تالمیــذ ) ٤٠٨(، وشــملت العینــة علــى مهــارات العــدو والوثــب والرمــي لمهــارات أساســیة

ســـنة ، ) ١٢-١٠(المرحلـــة االبتدائیـــة فـــي محافظـــة القلیوبیـــة فـــي مـــصر وتراوحـــت أعمـــارهم مـــن 
قیاســـًا جـــسمیًا الـــى جانـــب اختبـــارات الوثـــب الطویـــل مـــن ) ١٤(واســـتخدم الباحـــث لجمـــع البیانـــات 

  . م ورمي كرة الهوكي ٣٠الثبات وركض 

م ، وقیاسات طول ٣٠ وجود عالقة ارتباط معنویة بین اختبار ركض وأسفرت النتائج عن
الجــسم وطــول الطــرف الــسفلي ، وطــول الفخــذ و محــیط الوســط واشــرت نتــائج الدراســة الــى وجــود 

  .ارتبــــــــــاط بــــــــــین اختبــــــــــار رمـــــــــــي كــــــــــرة الهــــــــــوكي وقیاســــــــــات طـــــــــــول الجــــــــــسم وطــــــــــول الـــــــــــذراع
  )٢٢، ١٩٨٦عویس ، (                             

دراسـة لـبعض مكونـات الجـسم لـدى (هدى محمـد محمـد الخـضري الموسـومة  دراسة ٢-٢-٢ 
  ). متر زحف٢٥طالبات كلیة التربیة الریاضیة وتأثیرها على زمن سباحة 

  :هدفت الدراسة الى 

لــدى طالبــات الــصفوف )  عــضالت– عظــام –دهــون (التعــرف علــى بعــض مكونــات الجــسم  -
  . االربعة بكلیة التربیة الریاضیة للبنات

ء مقارنة للوقوف على بعض الدالئل التي قد تساعد في ترشید التدریس والتدریب بكلیات  اجرا -
  .التربیة الریاضیة للبنات

دراسـة العالقــة بــین مكونــات الجــسم لــدى طالبــات الــصفوف االربعــة بالكلیــة وزمــن اداء ســباحة  -
  . متر زحف على البطن ٢٥

الربعة بكلیة التربیة الریاضـیة طالبة موزعین على الصفوف ا) ٢٤٨(وشملت العینة على 
  .سنة) ٢٢-١٨(للبنات وتتراوح اعمارهن بین 
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١١١ 

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي النه االنسب لهذه الدراسة ، اما القیاسات المـستخدمة 
وتــم حــساب مكونــات )  ســمك طبقــات الجلــد– االقطــار – المحیطــات – االطــوال –االوزان (فهــي 

  . من المراجع باشكیروف وكازلوفالجسم بواسطة معادلة ماتبوك

اما اهم النتائج فهي وجود فروق معنویة لصالح الطالبات االكبر سـنًا فـي معظـم مكونـات 
  الجـــــــــــسم المطلقـــــــــــة والنـــــــــــسبیة ، هنـــــــــــاك عالقـــــــــــة واضـــــــــــحة بـــــــــــین مكونـــــــــــات الجـــــــــــسم الـــــــــــثالث 

  . متر زحف لدى طالبات الصفوف االربعة٢٥وزمن سباحة )  عضالت– عظام –دهون (

  )٢٣٩-٢٢٢، ١٩٨٧الخضري، (                    

  :  إجراءات البحث -٣
  :  منهج البحث ١-٣

  . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته وطبیعة البحث 
  :  عینة البحث ٢-٣

 بكلیــة التربیــة الریاضــیة بجامعــة األولـى الــسنة الدراســیةتـم إجــراء هــذا البحــث علـى طــالب 
طالـب ) ١٥٩(من المجتمع الكلي البـالغ %) ٧٧( ، وبنسبة ا  طالب) ١٢٣(الموصل والبالغ عددهم 

 .  
  :  القیاسات واالختبارات المستخدمة ٣-٣
  : قیاسات مكونات الجسم ١-٣-٣
 بـــدون دهـــن وفقـــًا لمعادلـــة بینـــك (LBW) لحـــساب وزن الجـــسم (Ht2)مؤشـــر مربـــع الطـــول  -

  . وویلمور 
  . یكون الطول محسوبًا بالدیسیمتر  و Ht2 x ٠ر٢٠٤ = (LBW)وزن الجسم بدون دهون -أ

  .  وزن الجسم بدون دهون  –وزن الجسم = وزن الدهون -ب
  : ولتقدیر نسبة الدهون بالجسم تستخدم المعادلة التالیة -جـ

÷ ) LBW وزن الجـــــسم بـــــدون الـــــدهن – BWوزن الجـــــسم % = [ ( fالنـــــسبة المئویـــــة للـــــدهون 
BW [ ×١٠٠ .   

  : سب المعادلة التالیة  فیتم حسابه حBMIمؤشر الكتلة  -
BMI = BW      ÷   Ht2                      ٢م(مربع الطول محسوبًا بالمتر المربع (  

  )  ٢١٧-٢١٣ ، ١٩٩٧رضوان ، (
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١١٢ 

  : متر ١٠٠ اختبار عدو ٢-٣-٣
 متر ، اذ اعتمدت الباحثة في هذا االختبـار ١٠٠تم اختبار عینة البحث في عدو مسافة   

ي بالعـــاب القـــوى عنـــد تنفیـــذ االختبـــار، وذلـــك بـــان ینطلـــق الالعـــب مـــن وضـــع علـــى القـــانون الـــدول
الجلوس بإیعاز قانوني الى خط النهایة، وتـم اسـتخدام سـاعتا ایقـاف لقیـاس الـزمن واحتـسب الـزمن 

  ).٤٨، ٢٠٠١االتحاد الدولي اللعاب القوى، ( من الثانیة، ١/١٠٠القرب 

  
  :  الوسائل االحصائیة ٤-٣
  .الوسط الحسابي  -

  .االنحراف المعیاري  -

  ) ٢١٤-١٥٦-١٠٢، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، ) (لبیرسون(معامل االرتباط البسیط  -

  :  عرض النتائج ومناقشتها -٤
  :  عرض النتائج ١-٤

  )١(الجدول 
  الوصف االحصائي لمتغیرات البحث ووحدة القیاس

  المعالیم االحصائیة 
  المتغیــــــرات

الوسط الحسابي   سوحدة القیا
  )-س(

االنحراف المعیاري 
  )ع+(

  ٦ر١٧٧  ١٧٤ر٥٢  سم  الطول
  ١٠ر٠٠٣  ٧٠ر٤٤  كغم  الوزن

  ٥ر١٨٧  ٦١ر٩٥  كغم  (LBW)وزن الجسم بدون الدهون 
  ٩ر٩٤٢  ٨ر١٨  كغم  )F(وزن الدهون 
  ٤ر٢٣٨  ٢٢ر٦٠  ٢م/كغم  (BMI)مؤشر الكتلة 

  ١ر٠٠٩  ١٣ر٦١  ثانیة  م١٠٠زمن عدو 
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١١٣ 

  )٢(الجدول 
   مصفوفة االرتباطات بین المكونات الجسمیة یوضح

  LBW Fat  BMI  الوزن  الطول  المتغیرات
  ٠ر٠٠٧  ٠ر١١٦  **٠ر٧٥٤   **٠ر٤٨٨  -  الطول
  **٠ر٦١٤  **٠ر٨١٩  **٠ر٣٩٥  -    الوزن

وزن الجسم 
بدون الدهون 

(LBW)  
  ٠ر٠١٥  ٠ر١١٠-   -    

وزن الدهون 
(Fat)        -  ٠ر٦١٤**  

مؤشر الكتلة 
(BMI)          -  

  ) ٠ر٢٢٨ = (١٢١ ودرجة حریة ٠ر٠١< الجدولیة عند نسبة خطأ ) ر(ة قیم** 
  ) ٠ر١٧٤ = (١٢١ ودرجة حریة ٠ر٠٥< الجدولیة عند نسبة خطأ ) ر(قیمة * 

  )٣(الجدول 
  متر١٠٠ مصفوفة االرتباطات بین المكونات الجسمیة واختبار عدو یبین

  االختبارات
  المكونات الجسمیة

   متر١٠٠اختبار عدو 

  ٠ر٠١٢  الطول
  *٠ر٢١٨  الوزن

  ٠ر٠٥٦  (LBW)وزن الجسم بدون الدهون 
  *٠ر٢١١   (Fat)وزن الدهون 
  *٠ر٢٠٨  (BMI)مؤشر الكتلة 

  )٠ر١٧٤ = (١٢١ ودرجة حریة ٠ر٠٥< الجدولیة عند نسبة خطأ ) ر(قیمة * 

  :دلت النتائج على مایأتي ) ٢(من الجدول 

 بــین الطــول وكــل مــن ٠ر٠١< أ وجــود ارتبــاط طــردي ذي داللــة معنویــة عنــد نــسبة خطــ  
وهـــي ) ٠ر٧٥٤-٠ر٤٨٨(المحتـــسبة ) ر(الـــوزن ووزن الجـــسم بـــدون الـــدهون ، حیـــث كانـــت قـــیم 

، كذلك یوجد ارتباط طردي ذي داللة معنویة عنـد ) ٠ر٢٢٨(الجدولیة البالغة ) ر(اكبر من قیمة 
لكتلــة، حیــث نفــس النــسبة بــین الــوزن وكــل مــن وزن الجــسم بــدون الــدهون ووزن الــدهون ومؤشــر ا
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١١٤ 

الجدولیـة، ) ر(وهـي اكبـر مـن قیمـة ) ٠ر٦١٤ – ٠ر٨١٩ – ٠ر٣٩٥(المحتـسبة ) ر(كانت قـیم 
كــذلك یوجــد ارتبــاط طــردي ذي داللــة معنویــة عنــد نفــس النــسبة بــین كــل مــن وزن الــدهون ومؤشــر 

الجدولیـــة والبالغـــة ) ر(وهـــي اكبـــر مـــن قیمـــة ) ٠ر٦١٤(المحتـــسبة ) ر(الكتلــة ، حیـــث كانـــت قـــیم 
  ).٠ر٢٢٨(

  :دلت النتائج على ) ٣(من الجدول   

 بــــین كــــل مــــن عــــدو ٠ر٠٥<وجــــود ارتبــــاط طــــردي ذي داللــــة معنویــــة عنــــد نــــسبة خطــــأ   
ـــــسبة ) ر(متـــــر وكـــــل مـــــن الـــــوزن ووزن الـــــدهون ومؤشـــــر الكتلـــــة ، حیـــــث كانـــــت قـــــیم ١٠٠ المحت

  ) .٠ر١٧٤(الجدولیة والبالغة ) ر(وهي اكبر من قیمة ) ٠ر٢٠٨-٠ر٢١١-٠ر٢١٨(

  : النتائج  مناقشة ٢-٤
دلت النتائج على وجود ارتبـاط ذي داللـة معنویـة عنـد نـسبة خطـأ ) ٢(من الجدول المرقم 

وكـذلك بـین الـوزن وكـل مـن ) وزن الجـسم بـدون الـدهون والـوزن(بین كل من الطـول مـع ) ٠ر٠١(
، وكــذلك بــین وزن الــدهون فــي الجــسم ) وزن الجــسم بــدون الــدهون ووزن الــدهون ومؤشــر الكتلــة(

) ٠ر٦١٤-٠ر٨١٩-٠ر٣٩٥-٠ر٧٥٤ -٠ر٤٨٨(المحتــسبة ) ر(الكتلــة إذ كانــت قــیم ومؤشــر 
علــى التـــوالي، وتــرى الباحثـــة ان الزیـــادة فــي الطـــول وزیــادة وزن الجـــسم بـــدون الــدهون دلـــت علـــى 

االداء البــدني لــدى " رشــاقة الالعــب مــن ناحیــة نحافــة الجــسم وقــد أظهــرت البحــوث والدراســات ان 
ض نــسبة الــدهون فــي الجــسم وبــصفة خاصــة بالنــسبة لالنــشطة التــي الالعبــین یتحــسن كلمــا انخفــ

، ١٩٩٧رضــوان ، " (تتطلـب اسـتخدام القــوة العـضلیة والتحمــل العـضلي والـسرعة والقــدرة العـضلیة 
١٩٤ . (   

إن االهتمام بالنـسبة " كما ان لوزن الجسم الخالي من الدهون أهمیة قصوى في االداء إذ 
زیــادة نــسبة وزن االنــسجة الخالیــة مــن الــدهون أكثــر مــن االهتمــام للریاضــیین یجــب ان یتوجــه الــى 

  ) . ٣٨٠  ، ١٩٩٧عبد الفتاح وحسانین ، " (بالوزن العام 

ودلـــت النتـــائج علـــى وجـــود ارتبـــاط معنـــوي بـــین الـــوزن ووزن الجـــسم بـــدون الـــدهون ونـــسبة 
بط بزیــادة حجــم الــدهون فــي الجــسم ومؤشــر الكتلــة ، وتــرى الباحثــة ان الزیــادة فــي وزن الجــسم یــرت

ان القـــوة العـــضلیة تتناســـب طردیـــًا مـــع حجـــم الجـــسم " ومـــسطح الجـــسم والمقطـــع العرضـــي حیـــث 
ـــوزن معنـــاه زیـــادة ) ٢١٣ ،١٩٩٥حـــسانین ، " (والمقطـــع الفـــسیولوجي للعـــضالت  أي ان زیـــادة ال

  . مقطع العضالت وزیادة الكتلة ایضًا معناه زیادة وزن الجسم 
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١١٥ 

بـین كـل مـن ) ٠ر٠٥(ط ذي داللة معنویـة عنـد نـسبة خطـأ ودلت النتائج على وجود ارتبا
أي . م ١٠٠م ، ومؤشـر الكتلـة وعـدو ١٠٠م ، ووزن الـدهون فـي الجـسم وعـدو ١٠٠الوزن وعدو 

  . م والوزن ووزن الدهون في الجسم ومؤشر الكتلة ١٠٠ان هناك عالقة ارتباط بین عدو 

%) ١٥-١٢( فــي الجــسم مــن المــستویات القیاســیة لنــسبة الــدهون" یـشیر رضــوان الــى ان 
أنها "اما بالنسبة لمؤشر الكتلة فیشیر رضوان الى ) . ٢١٤ ، ١٩٩٧رضوان ، " (بالنسبة للرجال 

عبارة عن طریقة قیمیة للتعبیر عن وزن الجسم في ضوء عالقته بالطول وهو مؤشـر للتعبیـر عـن 
  ) . ٢١٨ ، ١٩٩٧رضوان ، " (درجة البدانة 

اللـة المعنویـة بـین كـل مـن الـوزن ووزن الـدهون ومؤشـر الكتلـة ان العالقـة الطردیـة ذي الد
م یعــد حالــة تــؤثر ســلبًا علــى االداء علــى اعتبــار ان زیــادة هــذه المتغیــرات معنــاه ١٠٠وزمــن عــدو 

الزیادة في زمن العدو ، ونحن نعلم بأن االنجـاز الجیـد یـأتي مـن خـالل قطـع المـسافة بـزمن أقـل ، 
الدهون ومؤشر الكتلة فهذا یعني زیادة الخالیا التي ال تنـتج الطاقـة أما زیادة متغیرات الوزن ووزن 

  . م ١٠٠وبالتالي تكون عائقًا للطالب أثناء قطع مسافة الـ 

ان زیادة نسبة الشحوم تعد عائقًا لحركة االنسان على اعتبار ان هذا الوزن هو وزن میت 
 ، ١٩٨٦كریتـي ومحمـد علـي ، الت( من الشحوم هـي صـفر – الحركیة –حیث ان الطاقة المنتجة 

الزیادة في نسبة الشحوم تؤثر في قدرة العضالت على االنقباض حیث ان الدهون " وان ) . ١٠١
المنتــشرة فــي النــسیج العــضلي ینــتج عنهــا عنــد انقبــاض العــضلة احتكــاك داخلــي یــؤثر فــي كفــاءة 

زیــادة فــي نــسبة كــذلك ان ال) ٢٢٣، ١٩٩٤عــالوي ورضــوان ، " . (العــضلة العاملــة فــي الحركــة 
الشحوم تعد عائقًا لحركة الریاضي ، وان زیادتها ذو اثر كبیر  للحـد مـن سـرعة الریاضـي ، حیـث 

ان هــذه الزیــادة تحتــاج الــى قــوة اضــافیة فــضًال عــن تأثیرهــا الــسلبي علــى االنقباضــات العــضلیة " 
 نسبة الشحوم ان ارتفاع" ویشیر حسانین ) ٢٦، ١٩٨٩محمد علي ، " (مؤدیة الى اعاقة الحركة 

تعیق مـن كفـاءة عمـل العـضالت وتعـد مؤشـر غیـر جیـد بالنـسبة للریاضـیین ، إذ یعبـر عـن نقـص 
القـــدرات البدنیـــة وقلـــة الكفـــاءة فـــي أداء النـــشاط فـــضًال عـــن االرتبـــاط العكـــسي بـــین نـــسبة الـــشحوم 

  ) . ٥٥ ، ١٩٩٥حسانین ، " (واللیاقة البدنیة 
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١١٦ 

  :  االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات  ١-٥
) الوزن ، ووزن الجسم بـدون الـدهون(وجود عالقة ارتباط موجبة معنویة بین الطول وكل من  -١

 .  

  ) . وزن الدهون ، ومؤشر الكتلة(عدم وجود عالقة ارتباط معنویة بین الطول وكل من  -٢

وزن الجــسم بــدون الــدهون ، ووزن (وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة معنویــة بــین الــوزن وكــل مــن  -٣
  ) . دهون ، ومؤشر الكتلة ال

وزن الـــدهون ، (عــدم وجـــود عالقــة ارتبـــاط معنویــة بـــین وزن الجـــسم بــدون الـــدهون وكــل مـــن  -٤
  ) . ومؤشر الكتلة

  . وجود عالقة ارتباط موجبة معنویة بین وزن الدهون ومؤشر الكتلة  -٥

اق وســب)  ومؤشــر الكتلــة – ووزن الــدهون –الــوزن (وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة معنویــة بــین  -٦
  . م ١٠٠عدو 

 ووزن الجــسم –الطــول (م وكــل مــن ١٠٠عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین ســباق عــدو  -٧
  ) . بدون الدهون

  :  التوصیات ٢-٥
  : في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما یأتي 

االهتمـــام بوضـــع البـــرامج التدریبیـــة التـــي تـــساعد علـــى انقـــاص كمیـــة الـــدهون بالجـــسم بغـــرض  -١
  . الجسم بما یتفق ونوعیة النشاط االحتفاظ بوزن 

ـــات الجـــسم خـــالل مراحـــل الدراســـة بالنـــسبة للطـــالب  -٢ متابعـــة التغیـــرات التـــي تحـــدث فـــي مكون
  . كمؤشر للحالة التدریبیة

اجــراء المزیــد مــن الدراســات الخاصــة بمكونــات الجــسم علــى الطــالب والالعبــین فــي مختلــف  -٣
  . نات الجسم ومستوى االداء االنشطة الریاضیة للتعرف على مدى العالقة بین مكو 
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  المصادر العربیة واالجنبیة
 ٢٠٠٠القانون الدولي اللعاب القوى للهواة في عـام ) : ٢٠٠١(االتحاد الدولي اللعاب القوى  -١

  .صریح عبد الكریم واخران، بغداد) اعداد وترجمة( م ، ٢٠٠٤ولغایة عام 

التطبیقات االحصائیة في بحوث ) : ١٩٩٩(التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي ، حسن محمد  -٢
  . التربیة الریاضیة واستخدامات الحاسوب ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

االعــداد البــدني للنــساء ، دار ) : ١٩٨٦(التكریتــي ، ودیــع یاســین ومحمــد علــي ، یاســین طــه  -٣
  . الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

 ، ١القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة والریاضــیة ، ج) : ١٩٩٥(حــسانین ، محمــد صــبحي  -٤
  .  ، دار الفكر  العربي ، القاهرة ٣ط

دراســة لــبعض مكونــات الجــسم لــدى طالبــات كلیــة ) : ١٩٨٧(الخــضري، هــدى محمــد محمــد  -٥
 متر زحف، مجلة نظریات وتطبیقـات ، العـدد ٢٥التربیة الریاضیة وتأثیرها على زمن سباحة 

١٠.   

 ، دار الفكــر ١المرجــع فــي القیاســات الجــسمیة ، ط) : ١٩٩٧(د نــصر الــدین رضــوان ، محمــ -٦
  . العربي ، القاهرة 

فـــــسیولوجیا ومورفولوجیـــــا ) : ١٩٩٧(عبـــــد الفتـــــاح ، ابـــــو العـــــال وحـــــسانین ، محمـــــد صـــــبحي  -٧
  .  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١الریاضة وطرق القیاس والتقویم ، ط

اختبــارات االداء الحركــي ، ) : ١٩٩٤(نــصر الـدین عـالوي ، محمــد حـسن ورضــوان ، محمـد  -٨
  .  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ٣ط

بعــض القیاســات االنثروبومتریــة وعالقتهــا باختبــارات العــدو ) : ١٩٨٦(عــویس ، خیــر الــدین  -٩
والوثــب الطویــل والرمــي للمرحلــة االبتدائیــة ، بحــوث المــؤتمر العلمــي ، تــاریخ وریاضــة ، كلیــة 

  . یة ، جامعة المنیا ، المجلد الثاني التربیة الریاض

ـــدین طـــه  - ١٠ ـــى المنحـــدر فـــي تطـــویر ) : ١٩٨٩(محمـــد علـــي ، صـــفاء ال تـــأثیر التـــدریب عل
  .السرعة القصوى ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة البصرة ، كلیة التربیة الریاضیة 

  
11- Sizer FS: Nutrition Concepts and controvers Minncapolisy , st . Paul 

west Publishing company 1994 , P303-310 .  
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