دولة ليبيا
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة سبيا
كمية التربية البدنية
بحث مقدم الستكمال متطمبات نيل درجة البكالوريوس في التربية البدنية

بعنوان
عالقة االنماط الجسمية ببعض عناصر المياقة البدنية لدي طالب
المدارس الثانوية بمدينة سبيا

*اعداد الطالبين*
 - 2محمود عمي احمد أمبيص

 - 1عمر محمد عمر السرحاني

*تحت اشراف*
الدكتور*حسين الشيخ احمد

*العام الجامعي*2119-2118م
1

*بسم اهلل الرحمن الرحيم*
( يَزْفَعِ انهَّهُ انَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَانَّذِينَ أُوتُوا انْعِهْمَ دَرَجَاتٍ

)

(صدق اهلل العظيم)
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*االىداء*
*أبي العزيز*
الي قدوتي ومثمي األعمى ومصدر عزوتي الدي كان قدوه لي ورمزا في الكفاح
والعطاء

*امي العزيزة*
الي الحضن الدافئ الدي ضمني وانا غير وسقاني من عطفو وحنانو وانا كبير ال
من دعت لي في صمواتيا بالنجاح.

*اخوتي االعزاء*
الب من تقاسمت واياىم الحياه الحموة ومرىا الي من كانوا اي نبراسا يضئ لي
الدرب

*اصدقائي وزمالئي*
الي من عشت ميم طفولتي وكانوا لي سند وعونا في حياتي الي من تشاركت
معيم في رحمة الكفاح والي كل ساىم في البحث

*اعضاء ىيئة التدريس*
الي من عممني حرفا حتي وصمت الي ىده المرحمة
ب
3

*الشكر والتقدير*
نشكر اهلل عمي نعمتو التي انعم عمينا بيا وىي نعمة االسالم نشكر اد اره الكمية
عمي جيودىا من اجل تيسير سبل الدراسة رغم الظروف الصعبة المحيطة بنا
نشكر أستاذنا الفاضل الدي اشرف عمي ىدا العمل وسخر وقتو من اجمنا
الدكتور**حسين الشيخ احمد
نشكر أساتذتي الكرام الدين تضاؤلي طريق العمم
ونشكر زمالئي عمي تعاونيم معي طيمة فترة الدراسة والدين ساعدوني في انجاز
ىدا البحث.

(شكرا*شكرا*شكرا)

ج
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*قائمة المحتويات*
انصفحة

احملتوي

م
اآلية القرآنية

أ

االىداء

ب

الشكر والتقدير

ج
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و
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1

مقدمة البحث

2.3

2

مشكمة البحث

3

3

اىداف البحث

4

4

فروض البحث

4

5

مصطمحات البحث

5

6

ماىية االنماط الجسمية

7

7

المياقة البدنية واالنماط الجسمية

8

8

تعريف المياقة البدنية

8

9

مفيوم المياقة البدنية

9

انفصم انثاني

 10مكونات المياقة البدنية
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 11ماىية المياقة البدنية

11

 12الياقة البدنية العامة

11

 13المياقة البدنية الخاصة
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13

 14الدراسات السابقة

انفصم انثانث
 15إجراءات البحث

15

 16عينة البحث

15

 17منيج البحث

15

 18مجاالت البحث

15

 19وسائل جمع البيانات

15

 20المعالجات االحصائية

18

انفصم انزابع
 21عرض النتائج

20

 22مناقشة النتائج

29

انفصم اخلامس
 23االستنتاجات

32

 24التوصيات

32

 25المراجع

33

26

35

المرافقات
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*قائمة الجداول*
رقم اجلدول
1

عنوان اجلدول
خصائص عينة الدراسة تبعا لمتغير العمر والطول والوزن(ن )56-

رقم انصفحة
17

يوضح توزيع عينة البحث حسب االنماط الجسمية

18

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض عناصر

21

4

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض عناصر

21

5

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض عناصر

22

6

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض عناصر

23

7

يبين العالقة بين النمط النحيف وبعض عناصر المياقة البدنية

24

8

يبين العالقة بين النمط العضمي وبعض عناصر المياقة البدنية

25

9

يبين العالقة بين النمط السمين وبعض عناصر المياقة البدنية

26

11

يوضح تحميل التباين البسيط لمتعرف عمي الفروق بين االنماط في

27

2
3

المياقة البدنية لدي عينة البحث(ن )56-
المياقة البدنية لدي النمط النحيف(ن )21-

المياقة البدنية لدي النمط العضمي(ن )18-
المياقة البدنية لدي النمط السمين(ن )18-

عناصر المياقة البدنية

7

الفصل االول
1 - 1مقدمة البحث
 2- 1مشكلة البحت
3- 1أهداف البحت
4- 1فروض البحت
5- 1أهم المصطلحات المستخدمة في البحث

8

 1- 1مقدمة البحث
تعد المياقة البدنية ذات أىمية كبيرة في حياتنا اليومية والفعاليات الرياضية كافة وىي ضرورية لمرياضيين
ألنيا من القدرات الحيوية حيث يؤدي التدريب الرياضي إلى حدوث تغيرات وطيفية مختمفة تشمل جميع أجيزة
الجسم ويتطور مستوى األداء كمما كانت ىذه المتغيرات إيجابية مما يحقق التكيف الوظيفي ألجيزة ,كما تعد كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة أحدى الكميات المعنية بشكل مباشر بمكونات الم ياقة الصحية البدنية فيي أحدى
الكميات العممية التي تييء الطمبة لمعمل مستقبالً في المدراس وأماكن أخرى ويتمقى الطالب خالل مدة الدراسة
دروساً ذات طابع عممي من ىنا تبرز الحاجة الفعمية إلى المياقة البدنية والصحية وتحتاج الفعاليات الرياضية إلى
أعداد بدني مبنى عمى قواعد عممية ألجل رفع مستوى الرياضي حيث يحتاج الطالب أو الطالبة في كميات التربية
البدنية إلى أعداد بدني بشكل متكامل ألجل تنفيذ الواجبات المفروضة عمييا خالل الدروس العممية .
واكتساب المياقة البدنية الفسيولوجية من الضروريات التي ال غنى عنيا لطمبة كمية التربية البدنية والتي
تشكل األساس الكتساب الميارات وتعمميا والقدرة عمى تعميميا وىي أداة أساسية ال غنى عنيا في مينتيم لدخول
الحياة العممية الرياضية كافة  .ومن األىداف العامة لمتربية البدنية تنشيط الوظائف الحيوية لمجسم الفرد من
خالل اكتساب المياقة البدنية والحركية والتي تعمل عمى تكيف جسم الفرد بيولوجياً ورفع مستوى كفاءتو واكتساب
الصفات التي تساعد الفرد عمى القيام بواجباتو دون الشعور بالتعب واإلرىاق واكتساب الفرد القوة والجمد والتحمل
الدوري التنفسي والتوافق العضمي العصبي الذي يؤدي إلى تحسين العمل الجيازين الدوري والتنفسي (.)10:16
يذكر أبو العال عبدالفتاح  . 1997أن األحمال التدريبية التي يتمقاىا الرياضي من الناحية الفسيولوجية تؤدي
في النياية إلى التغيرات في األجيزة الحيوية لمفرد ينتج عنيا زيادة في كفاية تمك األجيزة ليتمكن في النياية من
مواجية المتطمبات المتع ددة سواء كانت تمك المتطمبات فسيولوجية أو بنائية  .ومن المنيج الدراسي ىو عبارة
عمى مجموعة من الوحدات الدراسية موزعة عمى مدار الفصول الدراسية طيمة مدة الدراسة ويجب التنسيق وتنظيم
بين مناىج الفصول حيث يعتبر ذلك من العوامل التي تؤدي إلى تحقيق اليدف العام والشامل ىو تكوين
الشخصية المتكاممة من كافة الجوانب البدنية والنفسية الفسيولوجية والثقافية

(. )16:12

لقد أصبح لزاماً عمى االنسان في النصف الثاني من القرن العشرين أن يبذل جيداً مقصوداً الكتساب المياقة
البدنية ,ففي الماضي كان االنسان يكتسب المياقة البدنية من خالل ممارساتو الطبيعية لمنشط الحياة أما األن
وبعد تقدم اليائل لوسائل التقنية فأن االلة أصبحت تقوم بمعظم األعمال التي كان األنسان يبذل جيدًا بدني ًا
إلنجازىا فتحولت العضالت القوية إلى عضالت لينة ضعيفة وأصبح االنسان سريع االجياد والتعب وأصبح
امتالكو قواماً خالياً من التشوىات يعد مطمباً بكثير من الشباب . )27:10( .
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تمعب المياقة البدنية دو اًر أساسياً في مم ارسة جميع االنشطة الرياضية واجادتيا ,ويختمف حجم ىذا الدور
وأىميتو طبقاً لنوع النشاط وطبيعتو ,وكما يختمف نوع المياقة البدنية من لعبة إلى أخرى وىذا ما يعرف بالمياقة
البدنية الخاصة . )29:10( .
كما يعتبر النمط الجسمي ىو تحديد كمي لمعناصر الثالثة التي تحدد الشكل الخارجي لمشخص ما ,ويعبر
عنو بثالثة أرقام متتالية يشير الرقم األول منيا إلى عنصر السمنة أو البدانة ,والثاني إلى العضمية ,أما الثالث
فيشير إلى عنصر النحافة ,والقوام الصحيح المميز ىو النمط العضمي بسبب توازن كل من العضالت الييكمية
والنغمة العضمية وبروز العضالت )18:10( .
كما تعتبر المرحمة االعدادية ىي مرحمة دور المراىقة وىي مراحمة التي تتأثر فييا حياة الناشئ بعوامل
فسيولوجية يكون ليا تأثير كبير في مناشطة وشخصيتو وفي حياتو المدرسية وما يتتبعيا من خطط ونظم ,ويشمل
ىذا التعديل أوجو األنشطة الرياضية وطرق التدريس ىذه أوجو من النشاط حتى تقابل تمك المشاكل والتفريق
بينيما بين عممية النمو المتزايد  .تختمف سن المراىقة باختالف االجناس والمناخ والبيئة كما تختمف في المكان
الواحد باختالف الوراثة ومن ثم تظير الفروق الفردية بوضوح . )65:7( .
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 2.1مشكمة البحث:
يختمف مفيوم المياقة البدنية لدي الرياضي عنو لدينا الفرد العادي فعمي الرياضي ان يكون الئقا بمعني انو
يمتمك القدرة عمي تحمل الجيد العضمي طويل المدة والتحمل ألداء النشاط الرياضي المطموب منو أما مفيوم
المياقة البدنية بالنسبة لمشخص العادي فيي المرتبطة بالقدرة عمي القيام بأعباء الحياة اليومية بيسر وسيولة مع
المقدرة عمي القيام بالجيد الطارئ عند المزوم مع المحافظة عمي صحو جيده ورضا نفسي بقدر ما ىو ممكن.
()14:11
ان معرفو مدي عالقة النمط الجسمي بمستوي المياقة البدنية ويساعد المدرس او المدرب عمي وضع البرامج
المناسبة لمياقو البدنية وكدلك استخدام لألساليب التي تعطي اقصي النتائج ..
وتتميز مرحمو البموغ التي يصاحبيا نمو بدي تختمف عن المرحمة السابقة التي ينحصر معظم النمو البدني
فييا في األطراف اما النمو في ىده المرحمة فينتقل الي الجدع يبدا الجسم في التشكيل ال خذ الصورة الكاممة
لجسم االنسان الناتج ولكن عمميو النمو نفسيا تكون غير منتظمة بالنسبة ال عضاء الجسم كمو
وعالقو النمط الجسم بمستوي المياقة البدنية من البحث القاعد ة ,وخاصو طالب المرحمة الثانوية مما
دعا الطالبين لدراسة ىده الموضوع بغية التعرف مدي تأثير النمو الجسمي عمي مستوي بعض عناصر
المياقة البدنية.

11

3- 1اىداف البحث:
1- 3- 1التعرف عمى عالقة االنماط الجسمية ببعض عناصر المياقة البدنية لدى طالب المدارس الثانوية
بمدينة سبيا.
2- 3- 1التعرف عمى الفروق بين االنماط الجسمية في بعض عناصر المياقة البدنية.

 4.1فرض البحث:
 1- 4- 1توجد عالقة ارتباطيو إحصائية بين األنماط الجسمية ومستوى بعض عناصر المياقة البدنية لدى طالب
المدارس الثانوية (ذكور).
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 5.1مصطمحات البحث:
1.5.1القوة العضمية :ىي مقدرة الفرد عمى أخرج أقصى قوة ممكنو (. )80:10
2.5.1السرعة :ىي مقدرة العاب عمى أداء حركات معينة في أقصر زمر زمن ممكن(.)13:14
 3.5.1السرعة  /ىي الكفاءة في التحرك السريع خالل مسافات قصيره كما ىو  50مت ار
4.5.1السرعة /ىي القدرة عمي انجاز حركة معينو في اقصر زمن ممكن)59:10( .
5.5.1السرعة ىي الكفاءة في التحرك السريع خالل مسافات قصيره كما ىو  50مت ار او  100مت ار عدو
6.5.1السرعة :السرعة ىي القدرة عمي انجاز حركة معينو في اقصر زمن ممكن)59:10( .
7.5.1المرونة :ىي القدرة عمى أداء حركات لمدى واسع ()15:6
8.5.1.المرونة " المقدرة عمي الحركة بحريو كاممو دون الشعور بمحدوديتيا بي مسار الحركي ال يفارق اي الم
في المفاصل او مجموعو مفاصل.
 9.5.1القدرة  :القدرة العضمية وتشير الي الجيد الناتج عن القوه العضمية الفتر قصيره من الزمن او االنقباض
العضمي المتفجرة.
 11.5.1الرشاقة :ىي القدرة عمى تغير االتجاه في انتاء الحركة عند او قريبا من اقصي

13

الفصل الثاني
- 1.2االطار النظري والدراسات المرتبطة-:
- 2.2اللياقة البدنية
- 3.2مفهوم اللياقة البدنية
- 4.2مفهوم اللياقة البدنية الخاصة - :
 - 5.2تعريفات اللياقة البدنية
- 6.2مكونات اللياقة البدنية
- 7.2مفهوم اللياقة البدنية العامة
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 2االطار النظري
 1.2ماىية االنماط الجسمية - :
يرجع تاريخ النمط الجسمي لإلنسان إلى زمن بعيد ويعتبر أول محاولة جادة لدراسة انماط األجسام ىي
المحاولة التي بداىا الطبيب اليوناني ىيب وقراط منذ حوالي أربعمائة ( ) 400سنة قبل الميالد ثم تتبعيا العديد
من المحاوالت قام بيا كثير من العمماء أمثال وروشتان ومأتياك وكريتشموند ,ثم دراسة سيمدون التي ميزت بين
ثالثة أنواع من االنماط الجسمية وىي النمط السمين والعضمي والنحيف (. )266:4

 2.2المياقة البدنية وانماط االجسام:
تعد الدراسات التي اجرية عمي االنماط الجسمية  Body TYPESوعالقتيا بالمياقة البدنية حيث تستخدم معض
ىده الدراسات تقسيم التي وضعيا العالم االمريكي شالدونSheldonلألنماط والمسمى somatotypesحيث قسم
فيو االنماط الي ثالثة أنواع ىي
- 1النمط السمينEndomorph
- 2النمط العضميMesomorph
- 3النمط النحيفEctomorph
ومن ىده االبحاث دراسة قام بيا شالدون مع كارب وفتش  Karpovichأثبت فييا ان ارتباط النمط العضمي
بالقوة العضمية بمغ (30و)0وفي بحث اخر لكورتن Cure tonاستخدم فيو مجموعات متميزة بشده انحرافيا نحو
االنماط الثالثة (نحيف مفرط عضمي مفرط سمين مفرط)فوجد أن النحيف المفرط حصل عمي افضل درجاتو في
التوازن والرشاقة والمرونة والرشاقة والمرونة واسوا درجاتو حصل عمييا في الجمد الدوري التنفسي اما النمط
العضمي المفرط وحصل عمي احسن درجاتو في القوه العضمية والقدرة العضمية وسرعو رد الفعل اما النمط السمين
الفرط فقد تفوق في االختبارات القوه الثابتة وحصل عمي درجات سيئة في الرشاقة والقدرة والسرعة رد الفعل وفي
بحث لبروىا وستدر Brouhegseitzerبجامعة ىارفرد اثبت ان النمط العضمي قد حصل عمي تحسين كبير جدا
في نتائج اختبار ىارفرد لمجمد الدوري التنفسي  Harvard step testبعد اثني عشر اسبوعا من التمرين اكثر
مما حصل عميو دوي النمط السمين وكما قام كل من سمتدر وبيتر فرأيت بدرسو لمقارنو انماط االجسام من حيث
القوه والرشاقة والسرعة والجمد أسفرت عما يمي
- 1تفوق النمط العضمي في القوه والرشاقة والسرعة والجمد عمي النمط األخرين (السمين -النحيف)
- 2تفوق النمط السمين عمي النمط النحيف في اختبارات القوي
15

- 3تفوق النمط النحيف عمي النمط السمين في الرشاقة والسرعة والجمد
 3- 2المياقة البدنية- :
تمعب التمارين الرياضية دو ًار ميما في الوقاية والعالج ,وتشير االحصاءات إلى ارتفاع نسبة االصابة
بأمراض العصر لدى األفراد الذين ينخفض لدييم مستوى النشاط البدني ويكون مستوى المياقة البدنية لدييم متدنياً
(. )158:7

4.2تعريف المياقة البدنية- :
تعني المقدرة عمي اداء عمل عضمي عمي نحو مرضي وكذلك المقدرة عمي تنفيد الواجبات اليومية بنشاط
ويقظو وبدون تعب مفرط مع توافر قدر من الطاقة ويسمح بمواصمة العمل واالداء خالل الوقت الحر والمواجية
الضغوط البدنية من الحاالت الطارئة)130:10(.
5 - 2مفيوم المياقة البدنية :
يختمف مفيوم المياقة البدنية لدى الرياضي عن الفرد العادي فعمى الرياضي أن يكون الئقاً ويمتمك القدرة
عمى تحمل الجيد العضمي لمدة طويمة والتحمل ألداء النشاط الرياضي المطموب منو ,أما مفيوم المياقة البدنية
بالنسبة لمشخص العادي فيي مرتبطة بالمقدرة عمى القيام بأعباء الحياة اليومية بيسر وسيولة (. )159:7

6- 2مفيوم المياقة البدنية - :
حاول الكثير من العمماء تعريف المياقة البدنية وظيرت عدة تعريفات وىي المقدرة عمى أداء عمل عضمي
عمى نحو مرضي ,والمقدرة عمى تنفيذ الواجبات اليومية بنشاط ويقظو وبدون تعب مفرط مع توافر قدر من الطاقة
يسمح بمواصمة العمل وال أداء خالل الوقت الحر ولمواجية الغوط البدنية في الحاالت الطارئة (. )12:11

تعتبر السرعة احدى عناصر المياقة البدنية الميمة والضرورية لجميع اشكال الرياضات المختمفة وليس كما
يعتقد البعض أن اىميتيا مقتصرة عمى بعض
الرياضية العالية

المسافات

وىي احدى الركائز اليامة لموصول إلى المستويات

وىي ال تقل أىمية عن العناصر ألخرى.

كما أن صفة السرعة تمعب دو ًار ىام ًا في معظم االنشطة الرياضة وخاصة التي تتطمب قطع مسافات
محددة في أقل زمن ممكن كما يحدث في العاب المضمار جري 100م 200م الوثب الطويل ,الوثب الثالثي أو
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أداء حركة تتطمب سرعة انقباض عضمة معينة لتحقيق ىدف الحركة كحركة الطي ارن أو الدفع عند االنطالق
لمجري )47.18(.

7.2مفيوم وتعريفات المياقة البدنية - :
حاول الكثير من العمماء تعريف المياقة البدنية وظيرت عدة تعريفات توضح بكممات مختصرة المقصود بكممة
المياقة البدنية غير أن المالحظ في جميع ىذه التعريفات أنيا ليست متناقضة بقدر ما تكمل بعضيا البعض في
ال لمياقة البدنية .
نياية األمر مفيوم ًا متكام ً

8- 2تعريف منظمة الصحة العالمية المياقة البدنية
بأنيا " المقدرة عمى أداء عمل عضوي عمى نحو مرض " ويتجو بعض العمماء في تعريفيم لمياقة البدنية أي
التركيز عمى الجانب الفسيولوجي حيث يعرف فوكس وأخرون  1987المياقة البدنية بأنيا " الكفاءة الفسيولوجية أو
الوظيفية التي تسمح بتحسن نوعية الحياة " (. )12:18
ولقد عرفتيا االكاديمية االمريكية لمتربية بأنيا " القدرة عمى انجاز االعمال اليومية بيمة ويقظو دون تعب ال
ضرورة منو وبطاقة كافية لمتمتع بالوقت الحر ومقابمة الضغوطات البدنية التي تطمبيا حاالت الطوارئ ,وترى
االكاديمية أن المياقة البدنية تعني القدرة عمى مقاومة الضغوط والمثابرة في الوقت الذي يستسمم فيو الشخص غير
الالئق وخاصة أثناء الطوارئ كحوادث السيارات والفيضانات والعواصف والحرائق واالنييارات  .....إلخ (. )9:4

9.2مكونات المياقة البدنية:

انو من الصعب ان يكون ىناك اتفاق جماعي بخصوص العوامل المكونة لمياقو
البدنية .ولكن ىناك اختالف بسيط يدور حول المكونات األساسية ومنيا كفاءه
الجياز الدوري التنفسي .والقوه العضمية والجمد العضمي .وىناك صور اخري جانبية
لمياقو البدنية تتضمن المرونة  .ودىون الجسم ..الخ
1.9.2القوه العضمية:
تعرق القوه العضمية عمي انيا اقصي كميو من القوه التي تنتجيا عضمو ما او مجموعو من العضالت ويمكن
قياسيا عن طريق مالحظو الكميو القصوى لمثقل المرفوع بحركة خاصو لتكرار واحد او كميو الشده الناتجة ضد
جياز الشد.....
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2.9.2المرونة:
تشير المرونة الي مدي حركو المفاصل التي تحدد بنوع العضالت واالوتار واألربطة التي تسمح ليا بالتحرك
بسيولو الي اقصي مدي تسمح بو طبيعة المفصل
3.9- 2القدرة :تتضمن القدرة العضمية تشير الي الجيد الناتج عن القوه العضمية لفتره قصيره من الزمن او
االنقباض العضمي المتفجر.
4.9.2الرشاقة :ىي القدرة عمي تغيير االتجاه في اثناء الحركة عند او قريبا من اقصي سرعو وتعتبر الرشاقة
بوجو خاص ذات اىميو كبيره في كره القدم وىوكي اال نزالق والجودو ..وكرة السمة
5- 9- 2السرعة :ىي القدرة عمي انجاز حركة معينو في اقصر زمن ممكن)59:17( .
6- 9- 2الرشاقة :ىي تعني القدرة الفرد عمى تغيير أوضاع جسمو أو سرعة تغيير االتجاه سواء كان
ذلك بالجسم كمو أو أجزاء منو سواء كان ذلك عمى األرض أو في اليواء .
 7- 9- 2التحمل :ىي مقدرة العضمة عمى القيام بالعمل لفترات طويمة وعند مقاومة محددة بحيث يقع العبء
عمى الجياز العضمي (. )62:10
11- 2ماىية المياقة البدنية - :
تعتبر المياقة البدنية احد مكونات المياقة الشاممة التي تتضمن المياقة العقمية والمياقة النفسية والمياقة االجتماعية
وغيرىا من المياقات ,والمياقة البدنية تعني سالمة البدن وكفاءتو في مواجية التحديات التي تواجو االنسان خالل
تعاممو في الحياة وكفاءة

البدن في القيام بدوره في الحياة تتطمب سالمة االجيزة العصبية

والعضمية والجياز الدوري التنفسي واالعضاء الداخمية ,كما أنيا تتطمب قواماً جيد
ومقاييس جسميو متناسقة وخمو من االمراض .
ويرى الرسون ويموكم أن صيانة المياقة البدنية وتنميتيا يستمزم - :
 وراثة جيدة " صفات وراثية جيدة " . تغدية متوازنة . برنامجاً متزناً لمنشاط البدني .18

 مالبس مالئمة تعباً لمواسم السنة . كمية كافية من الراحة واالستجمام . عادات صحية لتحاشي االصابات والتوترات .ويرى جالجل بروىا أن المياقة البدنية تتكون من - :
 1- 10- 2المياقة الثابتة أو الطبية وتعني سالمة اعضاء الجسم وصحتيا مثل القمب والرئتين.
 2- 10- 2المياقة الحركية أو المياقة الوظيفية أو بمعنى أخر درجة كفاءة الجسم لمقيام بوظائفو تحت ضغط
العمل المجيد .
 3- 10- 2المياقة الميرية والحركية وىي تشير إلى التوافق والقوة في أداء أوجو النشاط المختمفة .
11- 2المياقة البدنية العامة - :
المياقة البدنية العامة ىي العمود الفقري والقاعدة العريضة والدعامة االساسية لمممارسة الرياضية في جميع
مراحميا ولجميع المرحل السنية ,وكما أنو المطمب الرئيسي واليدف المباشر الذي يسعى إليو االنسان من خالل
ممارستو لألنشط ة الرياضية ,والمياقة البدنية العامة ال تختمف من نشاط إلى نشاط أخر فيي دعامة لألنشطة
الحركية حيث تتميز بثالثة شروط أساسية ىي - :
 الشمول ويعني التنمية الشاممة لجميع القدرات البدنية مثل القوة والسرعة والمرونة والجمد  ....إلخ . االتزان ويعني أن تكون التنمية متوازنة بحيث ال يتميز مكون عن األخر . الحجم المناسب ويعني مناسبة التدرج في تطوير المياقة البدنية وفق ًا إلمكانات الفرد البدنية الموروثة والمكتسبة,وأن يحقق ىذا التدرج المستوى المناسب من المياقة البدنية لمفرد وفقاً لمتطمبات حياتو ,والجدير بالذكر أننا قد
س بق وعرفنا المياقة البدنية بكونيا " كفاءة البدن في مواجية متطمبات الحياة " (. )77:12
12- 2لمياقة البدنية الخاصة :
المياقة البدنية الخاصة مطمب أساسي أيضاً لكل نشاط رياضي ,ولكنيا تختمف من نشاط إلى أخر وذلك
وفقاً لطبيعة ىذا النشاط ومتطمباتو ,وىذه المتطمبات يمزم توافرىا في ممارسي ىذا النشاط حتى تمكنيم التقدم في
التدريب والوصول إلى المستويات العالية ,وىذا يعني أن المياقة البدنية الخاصة تعنى التقدم في التدريب لعدد
ال القوة العضمية تعتبر المطمب الرئيسي لمرباع
معين من مكونات المياقة البدنية بتطمبيا النشاط الممارس ,فمث ً
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(حمل االثقال) في حين تأتي القوة العضمية في مرتبة متأخرة بنسبة لمعب الماراثون "جري كم  " 4.2195حيث
يكون لمكون الجمد الدوري التنفسي مكان الصدارة (. )79:12

13- 2مكونات المياقة البدنية - :
 1- 13- 2القوة العضمية  - :ىي مقدرة الفرد عمى اخراج أقصى قوة ممكنو (. )80:10
 2- 13- 2لسرعة  - :ىي مقدرة العاب عمى أداء حركات معينة في أقصر زمر زمن ممكن(.)13:14
3- 13- 2المرونة  - :ىي القدرة عمى أداء حركات لمدى واسع (. )15:6
4- 13- 2الرشاقة  - :ىي تعني القدرة الفرد عمى تغيير أوضاع جسمو أو سرعة تغيير االتجاه

سواء كان

ذلك بالجسم كمو أو أجزاء منو سواء كان ذلك عمى األرض أو في اليواء .
5- 13- 2التحمل - :ىي مقدرة العضمة عمى القيام بالعمل لفترات طويمة وعند مقاومة محددة بحيث يقع العبء
عمى الجياز العضمي (. )62:10
مرحمة بداية النضج الجنسي (مرحمة أعادة تكوين القدرات والميارات الحركية) - :
تشمل مرحمة بداية النضج الجنسي السنوات الدراسية واالعمار التالية - :
البنات من الفصل  6 – 5إلى ( 9 – 8االولى والثانية االعدادية) أي من سن  12 – 11وحتى ,14 – 13
ولألوالد من  7 – 6إلى  9 – 8من السنة السادسة
االبتدائية – االولى االعدادية إلى الثانية والثالثة االعدادية أي من  13 - 12إلى . 15 – 14
يجب تفاىم المعطيات الخاصة بداية ونياية ىذه المرحمة عمى أنيا تمثل متوسط ات أعمار بداية ونياية المرحمة
ومن غير المناسب وجود فروق فردية من مثل تسارع أو تخمف في التطور إلى أنو من الضروري االشارة أال أننا
نقصد بمرحمة بداية النضج الجنسي الفترة الزمنية من بداية النضج الجنسي وحتى ظيور أول دورة شيرية عند
البنات وظيور أو خيوط منوية لدى االوالد بجانب ىذا المصطمح الذي نفضمو يطمق عمى ىذه المرحمة
مصطمحات التالية (المراىقة أو المراىقة االولى) وتتذكرىا بعض المراجع عمى أنيا مرحمة ما قبل المراىقة أو ما
قبل النضج أو مرحمة النضج األولى وينطبق ذلك عمى المراجع االجنبية (. )223:5
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 2.2الدراسات السابقة:
 1.2.2دراسة قام بيا ليمي ىدايت (1979)13م دراسة لمتعرف عمي نمط الجسم والوزن كعاممين مؤثرين عمي
النبض وضغط الدم عند ممارسة رياضة السباحة حيث أظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين الوزن والنبض
وبين النمط الجسمي والنبض
دراسة قام بيا جميمة الشويكي ( )1989( )3م دراسة التعرف عمي نمط الجسمي كعامل مؤثر عمي بعض
التغيرات الفسيولوجية لطالبات كمية التربية الرياضية وأثبتت النتائج امن افراد النمط العضمي لدييم زياده في
استيالك االكسجين وضغط الدم االنقباضي وافراد النمط السمين لدييم زياده في نسبة الدىن.

االستفادة من الدراسات السابقة:
من خالل مراجعو الطالبين من الدراسات المشابية بانو يرجع تاريخ نمط جسمي لإلنسان الي زمن بعيد ويعتبر
اول محاولو جاده لدراسة انماط لجسم ىي محاولو التي بداتيا الطبيب اليوناني وكدلك يعتبر النمط الجسمي
والوزن كعاممين مؤثرين عمي الن بض وضغط الدم عند ممارسة بعض الرياضة كسباحو مثال وكدلك ايضا ان
األفراد دوي النمط السمين لدييم زياده في نسبة الدىن.
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الفصل الثالث
0- 3اجراءات البحث
 1- 3عينية البحث
 2- 3مجاالت البحث
 3- 3االختبارات المستخدمة في البحث
 4- 3المعالجات االحصائية
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1.3إجراءات البحث:
 1.3عينة البحث :اشتممت عينة البحث عمي  56طالب من المرحمة الثانوية في بعض مدارس مدينة سبيا
تم اختيارىم بطريقة العشوائية .
 2.3منيج البحث:
استخدم الطالبين المنيج الوصفي لمالئمتو مع طبيعة البحث.
 3.3مجاالت البحث:
1.3.3المجال المكاني :مدرسة جمال عبدالناصر مدرسة خولة بنت األزىر لمتعميم االساسي
2.3.3المجال الزماني :بدأت الدراسة في الفترة ما بين  2019/4/1حتى 2019/4/2
3.3.3المجال البشري :تالميذ مدرسة جمال عبدالناصر لمتعميم االساسي تالميذ مدرسة خولة بنت األزىر
بسبيا
وسائل جمع البيانات
 4.3االختبارات المستخدمة في البحث
 1.4.3اختبارات السرعو30م عدد (.ص . 364ك التقويم والقياس)
 2.4.3اختبارات القوه المميزة لسرعو(.شكل رقم. 73ص)318
 3.4.3اختبارات الرشاقة(.شكل الكتاب. 56ص)202
 4.4.3اختبارات المرونة(.ص  .331ك التقويم القياس)
- 5.4.3اختبارات التحمل العضمي(.ص.286ك التقويم القياس)

(وصف االختبارات في المرفقات )...
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 5.3القياسات الجسمية
 - 1النمط النحيف Ectomorph
 - 2النمط العضمي Mesomorph
 - 3النمط السمين Endomorph

جدول رقم ()1
خصائص عينة الدراسة تبعا لمتغير العمر والطول والوزن (ن=)56
المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االلتواء

العمر (السنة)

16.410

1.108

0.026

الطول (سم)

165.375

7.747

0.826

الوزن (كجم)

58.312

13.377

0.405

ومن الجدول ( ) 1يالحظ أن قيم معامالت االلتواء كميا قريبة من الصفر وىي ضمن القيم
المقبولة لمعامل االلتواء) ما بين  )±3وبالتالي يتحقق الثبات وتجانس مقبول ألغراض البحث
العممية  ,حيث تشير ىذه النسبة إلى مستوى جيد في الشكل العام لمبيانات التي تم جمعيا من
خالل القياسات التي أجريت عمى العينة.

24

جدول رقم ()2
يوضح توزيع عينة البحث حسب االنماط الجسمية
النمط الجسمي

التكرار

النسبة المؤية %

النمط النحيف

20

35.7

النمط العضمي

18

32.1

النمط السمين

18

32.1

56

100.0

المجموع

من الجدول رقم ( )2يتضح أن نسبة  %35.7من أفراد العينة يمثمون النمط النحيف  ,وفي حين
نجد نسبة  %32.1من افراد عينة الدراسة من النمط العضمي  ,و  %32.1ىم اصحاب النمط

السمين.
الوسائل االحصائية:
 .1المتوسط الحسابي.
 .2االنحراف المعياري.
 .3معامل االلتواء.
 .4معامل االرتباط بيرسون). (r
 .5تحميل التباين البسيط ) (One Way An ovaلتحديد الفروق بين المجموعات.
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الفصل الرابع
0.4عرض ومناقشة النتائج
 1- 4عرض النتائج
 2- 4مناقشة النتائج
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1 .4عرض ومناقشة النتائج
 1.4عرض النتائج:
بعد تبويب وتحميل بيانات الدراسة الخاصة بالفروض بدت النتائج عمي النحو الذي يشير بيا في
الجداول التالية:
جدول رقم ()3

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض عناصر المياقة البدنية لدى عينة
البحث (ن=)56

المتغيرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

السرعة

7.887

2.536

الرشاقة

14.660

1.676

القدرة

8.067

1.806

المرونة

4.521

1.986

يوضح الجدول رقم ( ) 3المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لبعض عناصر المياقة
البدنية لجميع عينة البحث  ,حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتغير السرعة ( )7.887وبانحراف
معياري ( , ) 2.536وبمغ المتوسط الحسابي لمتغير الرشاقة ( )14.660واالنحراف المعياري
( , ) 1.676حيث بمغ المتوسط الحسابي لمقدرة العضمية بين افراد عينة البحث ()8.067
وبانحراف معياري ( , ) 1.806وبالنسبة لمتغير المرونة بمغ المتوسط الحسابي ()4.521
واالنحراف المعياري (.)1.986
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ج دول رقم ()4

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض عناصر المياقة البدنية لدى النمط
النحيف (ن=)21

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتغيرات
السرعة

7.094

0.893

الرشاقة

14.486

1.922

القدرة

8.235

1.724

المرونة

4.250

1.835

يوضح الجدول رقم ( ) 4المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لبعض عناصر المياقة
البدنية لدى النمط النحيف  ,حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتغير السرعة ( )7.094وبانحراف
معياري ( , ) 0.893و في حين بمغ المتوسط الحسابي لمتغير الرشاقة ( )14.486واالنحراف
المعياري ( , ) 1.922حيث بمغ المتوسط الحسابي لمقدرة العضمية بين افراد النمط النحيف
( )8.235وبانحراف معياري ( , ) 1.724وبالنسبة لمتغير المرونة بمغ المتوسط الحسابي
( )4.250واالنح ارف المعياري (.)1.835
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جدول رقم ()5

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض عناصر المياقة البدنية لدى النمط

العضمي (ن=)18
المتغيرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

السرعة

6.542

1.223

الرشاقة

14.393

1.514

القدرة

8.338

1.887

المرونة

5.944

1.696

يوضح الجدول رقم ( ) 5المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لبعض عناصر المياقة
البدنية لدى افراد النمط العضمي  ,حيث جاء المتوسط الحسابي لمتغير السرعة بينيم ()6.542
وبانحراف معياري ( , ) 1.223و بمغ المتوسط الحسابي لمتغير الرشاقة ( )14.393واالنحراف
المعياري ( , ) 1.514حيث بمغ المتوسط الحسابي لمقدرة العضمية بين افراد النمط العضمي
( )8.338وبانحراف معياري ( , ) 1.887وبالنسبة لمتغير المرونة بمغ المتوسط الحسابي
( )5.944واالنحراف المعياري (.)1.696
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جدول رقم ()6

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض عناصر المياقة البدنية لدى النمط
السمين (ن=)18

المتغيرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

السرعة

10.113

3.243

الرشاقة

15.120

1.527

القدرة

7.611

1.827

المرونة

3.400

1.609

يوضح الجدول رقم ( )6المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لبعض عناصر المياقة
البدنية لدى افراد النمط السمين  ,جاء المتوسط الحسابي لمتغير السرعة ( )10.113وبانحراف
معياري ( , ) 3.243و بمغ المتوسط الحسابي لمتغير الرشاقة ( )15.120واالنحراف المعياري
( , ) 1.527حيث بمغ المتوسط الحسابي لمقدرة العضمية بين افراد النمط السمين ()7.611
وبانحراف معياري ( , ) 1.827وبالنسبة لمتغير المرونة بمغ المتوسط الحسابي ()3.400
واالنحراف المعياري (.)1.606
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جدول رقم ()7
يبين العالقة بين النمط النحيف و بعض عناصر المياقة البدنية
المتغيرات
السرعة

الرشاقة

القدرة

المرونة

النمط النحيف
معامل االرتباط

0.078

الداللة االحصائية

0.743

معامل االرتباط

0.397

الداللة االحصائية

0.083

معامل االرتباط

0.142

الداللة االحصائية

0.550

معامل االرتباط

0.046

الداللة االحصائية

0.848

يظير من الجدول رقم ( )7أنو ليس ىناك عالقة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين النمط النحيف و
بعض عناصر المياقة البدنية لدى عينة البحث  ,حيث أن جميع معامالت االرتباط بطريقة (بيرسون) بين
االختبارات البدنية والنمط الجسمي النحيف كانت غير دالة إحصائيا ,حيث بمغ معامل االرتباط بين النمط
النحيف و متغير السرعة ( , ) 0.078وبمغ معامل االرتباط بين النمط النحيف ومتغير الرشاقة ( , )0.397و
بمغ معامل االرتباط بين النمط النحيف والقدرة العضمية ( , ) 0.142و بمغ معامل االرتباط بين النمط النحيف
وعنصر المرونة المفصمية (.)0.046
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جدول رقم ()8
يبين العالقة بين النمط العضمي و بعض عناصر المياقة البدنية
المتغيرات
السرعة

الرشاقة

القدرة

المرونة

النمط النحيف
معامل االرتباط

0.344

الداللة االحصائية

0.162

معامل االرتباط

0.124

الداللة االحصائية

0.623

معامل االرتباط

0.036

الداللة االحصائية

0.886

معامل االرتباط

0.312

الداللة االحصائية

0.207

يظير من الجدول رقم ( ) 8أنو ليس ىناك عالقة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين
النمط العضمي و بعض عناصر المياقة البدنية لدى عينة البحث  ,حيث أن جميع معامالت
االرتباط بطريقة (بيرسون) بين االختبارات البدنية والنمط الجسمي العضمي كانت غير دالة
إحصائيا ,حيث بمغ معامل االرتباط بين النمط العضمي و متغير السرعة ( , )0.344وبمغ
معامل االرتباط بين النمط العضمي ومتغير الرشاقة ( , )0.124و بمغ معامل االرتباط بين
النمط العضمي والقدرة العضمية ( , ) 0.036و بمغ معامل االرتباط بين النمط العضمي وعنصر
المرونة المفصمية (.)0.312
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جدول رقم ()9
يبين العالقة بين النمط السمين و بعض عناصر المياقة البدنية
المتغيرات
السرعة

الرشاقة

القدرة

المرونة

النمط النحيف
معامل االرتباط

0.050

الداللة االحصائية

0.844

معامل االرتباط

0.138

الداللة االحصائية

0.586

معامل االرتباط

0.398

الداللة االحصائية

0.102

معامل االرتباط

**0.708

الداللة االحصائية

0.001

** دال عند مستوى داللة 0.01
يظير من الجدول رقم ( ) 9أنو ليس ىناك عالقة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين النمط
السمين و بعض عناصر المياقة البدنية (السرعة  ,القدرة  ,و الرشاقة) لدى عينة البحث  ,حيث أن جميع
معامالت االرتباط بطريقة (بيرسون) بين االختبارات البدنية والنمط الجسمي العضمي كانت غير دالة إحصائيا,
حيث بمغ معامل االرتباط بين النمط السمين و متغير السرعة ( , ) 0.050وبمغ معامل االرتباط بين النمط
العضمي ومتغير الرشاقة ( , ) 0.138و بمغ معامل االرتباط بين النمط العضمي والقدرة العضمية (.)0.398
كما يظير من الجدول رقم ( ) 9أنو ىناك عالقة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين النمط

السمين و عنصر المرونة المفصمية لدى افراد النمط السمين  ,حيث أن بمغ معامل االرتباط بطريقة
(بيرسون) (** ) 0.708بين عنصر المرونة والنمط الجسمي السمين كانت دالة إحصائيا.
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جدول رقم ()11
يوضح تحميل التباين البسيط لمتعرف عمى الفروق بين االنماط في عناصر المياقة البدنية
حجم

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

العينة

الحسابي

المعياري

(ف)

الداللة

النحيف

20

7.094

0.893

العضمي

18

6.542

1.223

السمين

18

10.113

3.243

النحيف

20

14.486

1.922

العضمي

18

14.393

1.514

السمين

18

15.120

1.527

النحيف

20

8.235

1.724

العضمي

18

8.338

1.887

السمين

18

7.611

1.827

النحيف

20

4.250

1.835

العضمي

18

5.944

1.696

السمين

18

3.400

1.609

المتغير

السرعة

الرشاقة

القدرة

المرونة

النمط

قيمة ت الجدولية عند مستوى

16.217

1.015

0.859

1.228

االستنتاج

0.000

0.369

0.429

0.301

2.179 = 0.05

يتضح من جدول (  ) 10إنو توجد فروق دالة إحصائيا بين مجموعات البحث وفقا لمتغير النمط في متغير
(السرعة)  ,حيث كانت قيمة (ف) المحسوبة = ( ) 16.217وىي اكبر من قيمة (ف) الجدولية عند مستوى
معنوي  , 0.05مما يدل ذلك إلى وجود فروق معنوية متغير (السرعة)
وفقا لمتغير النمط ,
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دال

غير دال

غير دال

غير دال

وبذلك تقبل فرضية البحث و التي نصت إلى أنو توجد فروق ذات داللة معنوية بين الطمبة وفقا
لمتغير النمط في متغير (السرعة).
ولتحديد الفروق في متغير (السرعة)  ,استخدم اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية بين
المتوسطات الحسابية المتعدد وجد أن الفروق بين انماط الجسم النحيف  ,والعضمي والسمين ,
حيث حقق النمط العضمي احسن زمن لمسرعة و بمتوسط حسابي بمغ قيمتو ( )6.542وىو
اصغر من المتوسط الحسابي ألصحاب النمط النحيف حيث بمغت قيمتو ( , )7.094وفي نفس
الوقت ىو اصغر من المتوسط الحسابي لمنمط السمين الذي بمغت قيمتو (.)10.113
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 2.4مناقشة النتائج:
ىدفت الدراسة التعرف إلى االنماط الجسمية وعالقتيا بمستوى بعض عناصر المياقة البدنية لدى عينة من
تالميذ المدارس بمدينة سبيا  ,حيث قام الطالبان بأخذ القياسات الالزمة وتطبيق االختبارات البدنية عمى عينة
الدراسة وتوصل إلى نتائج ىامة  ,حيث اظيرت نتائج الجدول رقم ( ) 4,5,3المتوسطات الحسابية و االنحرافات
المعيارية لبعض عناصر المياقة البدنية لجميع عينة البحث  ,حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتغير السرعة
( )7.887وبانحراف معياري ( , ) 2.536وبمغ المتوسط الحسابي لمتغير الرشاقة ( )14.660واالنحراف
المعياري ( , )1.676حيث بمغ المتوسط الحسابي لمقدرة العضمية بين افراد عينة البحث ( )8.067وبانحراف
معياري ( , ) 1.806وبالنسبة لمتغير المرونة بمغ المتوسط الحسابي ( )4.521واالنحراف المعياري (.)1.986
حيث بمغ المتوسط الحسابي لمقدرة العضمية بين افراد عينة البحث ( )8.067وبانحراف معياري
() 1.806

ويرى الطالبان أن ىذا المتوسط ال يعتبر من المتوسطات الجيدة وىذا الضعف في القوة العضمية

والتي تعتبر من العناصر اليامة في أي لعبة قد يؤدي إلى الضعف في الجانب الميارى مما يؤدي إلى نتائج
غير مرغوبة  ,ويشير (أبو العال احمد عبد الفتاح )1997إلى أن القوة ترتبط باألداء الميارى فكمما كانت القوة
المميزة التي يمتمكيا الالعب جيدة كان أداؤه الميارى عاليا  ,والسبب وراء انخفاض القوة إلى إغفال المدربين
تدريب عنصر الق وة االنفجارية و القوة بشكل عام.
أما فيما يتعمق باختبار الرشاقة فقد بمغ المتوسط الحسابي لو ( )14.660واالنحراف المعياري قدره
( )1.676حيث تعد صفة الرشاقة من أىم الصفات الالزمة لحركة اإلنسان بشكل عام والنجاح في المجال

الرياضي بشكل خاص إذ أنيا تساعد عمى ضبط األداء الحركي الصحيح وتعتبر من أصعب الصفات
البدنية نظ ار الرتباطيا بكل الصفات البدنية كما ترتبط بجميع الميارات الحركية الخاصة
بالفعاليات الرياضية إذ يحتاج الفرد الرياضي إلى صفة الرشاقة لمحاولة النجاح في إدماج عدة
ميارات حركية في إطار واحد.
ومتوسط اختبار السرعة بمغ ( )7.887ثانية وبانحراف معياري قدره ( )2.536أن
األداء البدني والخطط و الميارى يعتمد بشكل كبير في أغمب أجزائو عمى السرعة وىنا يتبين من
36

خالل نتائج اختبار السرعة وجود ضعف في عنصر السرعة لدى عينة البحث إذا ما تمت
مقارنتيا بدراسات مشابية وىذا المستوى الذي ىو دون المطموب يؤدي إلى ضعف في األداء
الميارى.
أما فيما يتعمق باختبار المرونة فقد بمغ المتوسط الحسابي لو ( )4.521سم واالنحراف
المعياري قدره ( )1.986تمعب المرونة دو ار ىاما في المنافسة أو التدريب حيث تمنح صفة
المرونة الالعب االنسيابية في الحركات وتقية من اإلصابات المفاجئة وىنا يرى أن صفة المرونة
تميزت بالضعف لدى عينة الدراسة إذا ما قورنت ببعض الدراسات المشابية  ,ويشير (راشد
 ) 2007إلى أن مدى الحركة في المفاصل يعد من المتطمبات األساسية لتحقيق المستويات
الرياضية ويعد أساسا في تحقيق األداء الفني الجيد.
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الفصل اخلامس
.5االستنتاجات
- 6التوصيات
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 1.5االستنتاجات:
في ضوء أىداف وفروض البحث توصل الطالبان من خالل المعالجة اإلحصائية إلى النتائج التالية:
 . 1أن مستوى اختبارات بعض عناصر المياقة البدنية كانت بمستوى ضعيف بين افراد عينة البحث.
 . 2وجود عالقة ارتباطية قوية بين النمط السمين و عنصر المرونة المفصمية لدى افراد النمط السمين قيد
البحث.
 . 3تم التوصل إلى أن النمط العضمي يتميز بسرعة افضل من النمط النحيف والنمط السمين وذلك حسب
ما أشارت اليو نتائج ىذه الدراسة
 2.5التوصيات :طبقا لإلجراءات التي تمت في ىذا البحث وظروف تنفيذىا وفي حدود اإلمكانيات واألدوات
واألجيزة المستخدمة وانطالقا مما أشارت إليو االستنتاجات فإن الطالبان يوصيان بما يمي:
 . 1ضرورة االىتمام بتطوير عناصر المياقة البدنية ووضع البرامج التدريبة لالرتقاء بيا.
 . 2ضرورة أخذ المدربين بعين االعتبار النمط الجسمي والقدرات البدنية عند انتقاء الناشئين.
 . 3ضرورة أخذ المدربين والمدرسين بعين االعتبار عناصر المياقة البدنية وخصوصا عنصر المرونة
والسرعة نظ ار ألىميتيما الكبيرة في الوصول لممراكز العميا في المجال الرياضي.

إجراء دراسات تجريبية من اجل تطوير مستوى عناصر المياقة البدنية لدى طالب المدارس
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*المراجع*
1
2

ابو العالء احمد عبد الفتاح

احمد بشير الشريف -السمان

محمد السمان -عبد الرحمن

فسيولوجيا المياقة البدنية دار الفكر القاى ةر الطبعة التالية 1997
الوثب والقفز في العاب القوي  -الطبعة الثانية 1985-

االنصاري

3

جميمة السويركي

4

رمضان ياسين

عمم النفس الرياضي  -الطبعة االولي 2008

5

سمير وجدي وأخرون

صالح السيد حسن قادوس

العروض التمرينات  -دار الجماىيرية والنشر والتوزيع,

االسس العممية الحديثة لمتقويم في االداء الحركي كمية التربية

7

طمحو حسين حسام الدين

الموسوعة العممية في التدريب الرياضي – القوة -القدرة -تحمل -

8

عباس عبد الفتاح الرممي -محمد

المياقة الصحية ط  1دار الفكر العربي القاى ةر 1991 -

9

عبد الرحمن عبد الحميد زاىر

فسيولوجيا مسابقات الوثب والقفز الطبعة االولي دار الفكر العربي

10

عمي بشير الفادي  -عمي بشير

عمم وظائف االعضاء والمياقة البدنية

11

عصام الحسنات

عمم الصحة الرياضية دار اسامو لمنشر والتوزيع  -الطبعة

12

كمال عبد الحميد  -محمد

المياقة البدنية ومكوناتيا  -الطبعة الثانية –دار الفكر العربي

13

ليمي ىدايت

التعرف عمي النمط لجسم والوزن كعامل مؤثرين عمي النبض

14

محمد الحمامي

اصول المعب والتربية الرياضية المركز العربي لمنشر والتوزيع

6

ابراىيم شحاتة

الفادي

صبحي حسانين

التعرف عمي النمط الجسمي كعامل مؤثر عمي بعض التغيرات

الفسيولوجية لطالبات كمية التربية الرياضية 1989 -

الرياضية لمبنين جامعة الزقازيق1413- 1993ه

القوة -المرونة مركز الشباب لمنشر  .القاىرة 1997 -

– 2000

1426ميالدي1997افرنجي .
األولي 2008
1997

وضغط الدم 1979-
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1996-

15

محمد حسن عالوي

عمم النفس الرياضي دار المعارف القاىرة 1994

16

محمد صبحي حسانين

االسس العممية لمكرة الطائ ةر وطرق القياس بدني -مياري -نفسي -

17

ناىد محمود سعد  -نيممي رمزي

طرق التدريس في التربية الرياضية الطبعة الثانية 2004 -

18

يوسف الزم كماش  -معتز

برنامج تمرينات ىوائية عمي تنمية بعض المتغيرات الفسيولوجية

فييم

العائب

تحميمي الطبعة األولي - 1997مركز الكتاب والنشر

مصر الجديدة شارع21الحميفة المأمون -القاى ةر مدينة مصر

والبدنية لناشئ كرة القدم االوسط 2001-
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*المرفقات*
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االختبارات المستخدمة في البحث -شرح ووصف
االختبارات)
- 1اختبار السرعة 30م عدو:
*يقف المختبر خمف ألول عند سماع اشاره البدء يقوم بالعدو الي ان تخطي الخط
الثالث يحسب زمن المختبر ابتداء من الخط الثاني حتي وصولو الي الخط يسجل
المختبر الزمن الدي استغرقو في قطع مسافو الثالثين()30مت ار (من الخط الثاني
حتي الخط الثالث
- 2اختبارات القوه المميزة لسرعو:
*الجدع عاليا مع الدوان جية اليسار المس عالمو الموجودة خمف الظير بأطراف
االصابع ثم يقوم بدوران الجدع وثنيو ال سفل لممس عالمو الموجودة بين القدمين مره
ثانيو ثم يمد الجدع مع الدوران جية اليمين الموجودة خمف الظير مره من جية
اليسار وألخري من جية اليمين
- 3اختبارات الرشاقة:
* خمسو قوائم وثب عمي او خمس كرات طائره او بادمنتون يمكن استخدام خمسو
كراسي بدال من القوائم او الكرات قدما تثبت اربعو قوائم عموديا عمي االرض في
االركان األربعة لممستطيل ويثبت القائم الخامس في منتصف المستطيل.
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- 4اختبارات المرونة:
*قائم مدرج بالسنتيمتر يثبت عموديا غمي االرض بحيث يكون صفر التدريج موازيا
لألرض ممحق بالقائم عارضو صغيره موازيو لألرض وقابمو متحركة عمي الحمل
ألعمي وألسفل مسطره
- 5اختبارات التحمل العضمي:
*قياس جمد عضالت الدراعين والمنكبين من وضع االنبطاح المائل يقوم المختبر
بثني المرفقين الي ان يالمس االرض بالصدر ثم العمود مره اخري لوضع االنبطاح
المائل يكرر االداء اكبر عدد ممكن من المرات انظر
- 1غير مسموح بالتوفيق اثناء اداء االختبار
- 2يالحظ استقامة الجسم خالل مراحل االداء
- 3ضروره مالمسو الصدر ألرض عند االداء
يسجل المختبر عدد المحاوالت الصحيحة التي قام بيا.
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