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  ٥/٦/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٢/٥/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ھدف البحث إلى:

سمي لالعبي عدد من فعالیات الساحة والمیدان الذین یمثلون التحدید الكمي لمكونات النمط الج
القاعدة الممارسة في  العراق. 

.التعرف على الفروق بین تكرارات األنماط الجسمیة السائدة لكل فعالیة لدى الالعبین
.التعرف على الفروق بین المتفوقین وغیر المتفوقین في المكونین السائدین لكل فعالیة

یمثلون العبو أندیة العراق  للساحة والمیدان وا) العب١٤١البحث من (وتكونت عینة 
م، ١٥٠٠م، ٨٠٠م، ٤٠٠م موانع،٤٠٠م موانع،١١٠م،٢٠٠م،١٠٠في فعالیات(ركض 

م، الوثب الطویل ،الوثبة الثالثیة،رمي الرمح،رمي القرص،رمي ١٠٠٠م، ٥٠٠٠م، ٣٠٠٠
على مكونات النمط الجسمي بطریقة المطرقة، وقذف الثقل)،فیما شملت وسائل جمع البیانات 

) األنثروبومتریة والتي تعتمد على عدد من القیاسات الجسمیة،  Heath-Carterكارتر-(ھیث
وتمت معالجة البیانات إحصائیا باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار مربع 

ات اآلتیة:وتني). وقد تم التوصل إلى االستنتاج–(مان Uكا فضالً عن اختبار
) فعالیة من فعالیات ١٦تم التوصل إلى التحدید الكمي لمكونات النمط الجسمي لالعبي (

الساحة والمیدان یمثلون القاعدة األساسیة الممارسة في العراق. 
.تم التوصل الى األنماط الجسمیة السائدة لالعبي فعالیات الساحة والمیدان المشمولة بالبحث
 المكون العضلي  لالعبین في مجمل فعالیات ركض المسافات وجود بعض القصور في

م، ٣٠٠٠م، ١٥٠٠م، ٨٠٠م، ٤٠٠م موانع،٤٠٠م موانع،١١٠م،٢٠٠م،١٠٠والوثب (
م، الوثب الطویل،الوثبة الثالثیة) یقابلھ ارتفاع نسبي في قیمة المكون النحیف.١٠٠٠م، ٥٠٠٠

ص، المطرقة) باستثناء فعالیة رمي االرتفاع النسبي في المكون السمین للرماة (الثقل، القر
الرمح التي تقترب من المكونات النموذجیة.

 لم یتمیز أي من األنماط الجسمیة  لكل فعالیة بشكٍل مستقل عن بقیة األنماط  السائدة،باستثناء
م) التي تمیزت بالنمط العضلي النحیف و فعالیة قذف الثقل التي تمیزت ١٠٠فعالیة ركض (
السمین عن بقیة األنماط التي ظھرت.بالنمط العضلي 

أظھر تصنیف الالعبین إلى المتفوقین وغیر المتفوقین على أساس اإلنجاز، عدم وضوح 
الفروق في المكونین السائدین لجمیع الفعالیات  المشمولة بالبحث باستثناء الفروق  المعنویة في 

المكون العضلي لدى عینة رمي القرص ولصالح المتفوقین.
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Evaluation of Somatotype for a Number of
Track and Field Events in Iraq

Dr. Thelam Younis Allawi
Mosul University\College Physical Education

Abstract:
The research aims at:

- Quantitative specifying for somatotype components for a number of
track and field teams which represent practical basic in Iraq .

- Recognizing the difference between the repetition of predominant
somatotypes for players of each event.

- Recognizing the difference between the high and low level player in
predominant elements of each event.

The research sample included (141) players represent Iraqi
clops of games (100m, 200m, 110m hurdling, 400m hurdling, 400m,
800m, 1500m, 3000m, 5000m, 1000m, long jump, ternary jump,
javelin throw, discus throw, hammer throw ,and shot put throw),
whilst data collection representing somatotype components were
collected by (Heath-Carter) Anthropometric method which is
accredit at a number of Anthropometric measurement .the mean,
standard division, ҳ² test, and ( Mann-Whitney ) test represented 
statistical tools.

The most important conclusions of the research are:
- Somatotype of a number of track and field events players were

accessed quantitatively.
- the predominant somatotypes for players of each events under

research were also recognized
- The existence a little quantitative decrease in mesomorphic type in all

distance runes and jumps (100m, 200m, 110m hurdling, 400m
hurdling, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 1000m, long jump,
ternary jump),before relative increase Ectomorphic type.

- A relative increase at Endomorphic type of throwers (shot put, discus
and hammer throw) except javelin throw which near from standard
elements.

- There are no significant differences among predominant somatotypes
for each team of ,excepting the (100m run which feature with
ectomorphic mesomorph, and shot put throw) which feature
endomorphic mesomorph.

- When Classified the player to the high and low levels There were no
significant differences among predominant somatotypes for each
events of, excepting the significant differences in mesomorphic type
for sample at the high level of javelin throw.
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:المقدمة وأھمیة البحث 
تتضمن ألعاب الساحة والمیدان العدید من الفعالیات،وتتنوع طرق اإلنجاز لهذه الفعالیات 

مابین رمي وقفز وـجري، وینعكس ذلـك على متطلبات التفوقـ من حیث األداءـ الفني واللیاقـة 

افسات،إذ إن التكامل البدنیة والبناء الجسمي، وتزداد أهمیة البناء الجسمي مع ارتفاع مستوى المن

منه لتحقیق أفضل إنجاز،وتتنوع دراسات البناء الجسمي، مفروغ في المتطلبات األساسیة أمٌر 

ویبرز من بینها النمط الجسمي كونه یمثل تلخیصًا لكل متغیرات البناء الجسمي التي تشمل أیضًا 

).١٠، ١٩٩٥القیاسات الجسمیة والتكوین الجسمي (حسانین، 

القیم القصوى للقوة والسرعة والتحمل،السمة الممیزة لجمیع مسابقات الساحة وتكاد تكون 

والمیدان من خالل المنافسة المستمره لقطع المسافات القصیرة والمتوسطة والطویلة بأقل زمن 

ممكن والتي یتنوع فیها األداء مابین الشدة العالیة والحجم الواطيء أو الشدة الواطئة والحجم 

ألبعد مسافة، فضًال عن الرمي لألدوات ألبعد من خالل التغلب على وزن الجسمالعالي،والوثب

مسافة، األمر الذي ینعكس على ما یجب أن یكون علیه التحدید الكمي لمكونات النمط الجسمي 

لكل فعالیة،ویعتبر النمط الجسمي "العامل الحاسم لتحقیق األداء األفضل أو لتحقیق أفضل نمو 

یة للنشاط، وذلك في األنشطة التي تعتبر المكونات البدنیة اآلتیة متطلبات هامه للمتطلبات البدن

فیها: القوة، القدرة، التحمل"....." فالنمط الجسمي له دور كبیر في االختبارات أو الریاضات التي 

ــــــــــــــــاـــــــــــــــــلـــــــــــــــــتحمل" ــــــــــــــــاـــــــــــــــــلـــــــــــــــــسرعـــــــــــــــــة ـو ـــــــــــــــــعتمد عـــــــــــــــــلى مـــــــــــــــــتطلباتـــــــــــــــــ اـــــــــــــــــلـــــــــــــــــقوةـــــــــــــــــ ـو ت

الدور الذي یمكن أن یلعبه النمط وتبرز أهمیة البحث من خالل)،٨٤-٨٢، ١٩٩٥(حسانین، 

لتغیی لتطویـر واـ ذا أـخذنـا بعین اـالعـتبار أـمكانیة اـ نجازـ الـعالي إـ لمحدوـد فـي  رالجسمي فـي اإلـ اـ

)، ٢٩٤، ١٩٩٧وحسانین،)(عبد الفتاح١٠٤، ١٩٩٨مكوناته وصعوبة هذا التغییر(عالوي،

لنمط اـلـجسمي لـال عـبین بـشكٍل عـام األـمـر اـلـذيـ یعكس أـمـكانـیة اـلـحكم على صالحـیة مـكونـاتـ اـ

والعبي المستویات العلیا بشكٍل خاص، وكذلك یمنحنا الوضوح في اتخاذ القرار حول االستمرار 

أو التوقف عن محاولة التطویر لهذه المكونات في ظل الفترة الزمنیة الالزمة للتطویر وبما یسمح 

سة خاصة بمسابقات به العمر الزمني لالعبین، ومن هنا تبرز أهمیة تناول النمط الجسمي بدرا

الساحة والمیدان على مستوى القطر.    

:مشكلة البحث

بالنظر لتنوع  األداء في ألعاب الساحة والمیدان واالختالف في متطلبات كل فعالیة 

اــألــمــر اــلــذيــ یــنعكس عــلى مــا یــجب أــنــ تــكونــ عــلیه مــكونــاتــ اــلــنمط اــلــجسمي اــلــثالثــة (ــاــلــسمین 

ما یؤشر للقاعدة األساسیة الممارسة لهذه الفعالیات في والعضلي والنحیف) وبما أنه ال یوجد 

العراق،األمر الذي ال یوفر لنا الفرصة للحكم الموضوعي على أجسام العبینا من هذا الجانب،  



ثیالم یونس عالوي

٢٢٥

نماط الجسمیة السائدة لالعـبي  لذلك تتحدد مشكلة البحث من خاللـ التساؤل حول تحدید  األـ

ع الفعالیات  و مدى صالحیة مكونات النمط الجسمي في العراق على وفق تنو الساحة والمیدان

في التحدید الكمي للنمط الجسمي، أمًال في اً ملحوظاً وهل إن التفوق في اإلنجاز یؤشر تباین

التوصل إلى نتائج تكون منارًا لمدربي القطر في هذا المجال. 

:أھداف البحث

بـقات اـلـساحـة واـلـمیداـن اـلـذیـن الـتحدیـد الـكمي لـمكونـات اـلـنمط اـلجسمي لـالعـبي عـدد مـن مـسا

یمثلون القاعدة الممارسة في  العراق. 

.التعرف على الفروق بین تكرارات األنماط الجسمیة السائدة لكل فعالیة لدى الالعبین

.التعرف على الفروق بین المتفوقین وغیر المتفوقین في المكونین السائدین لكل فعالیة

:فرضا البحث

لكل فعالیة لدى الالعبین.تكرارات األنماط الجسمیة السائدةوجود فروق معنویة بین

المتفوقین وغیر المتفوقین في المكونین السائدین لكل فعالیة.وجود فروق معنویة بین

:مجاالت البحث

الساحة والمیدان المتقدمین في القطر. والعب:المجال البشري

١٩/١٠/٢٠٠٣- ١٤الفترة من :المجال الزماني  

ملعب وقاعات كلیة التربیة الریاضیة في بغداد.:ل المكانيالمجا

:تحدید المصطلحات

الالعبون الذین یمارسون العاب الساحة والمیدان ضمن منتخبات وأندیة :القاعدة الممارسة

القطر والذین یشاركون  في بطولتي األندیة والجمهوریة.

ث األولى في بطولة األندیة المقامة هم الذین یحققون المراتب الثال:الالعبون المتفوقون

ضمن حدود المجال الزماني للقیاسات.

هم الذین یحققون المرتبة الرابعة نزوًال إلى المرتبة األخیرة في بطولة :الالعبون غیر المتفوقین

األندیة المقامة ضمن حدود المجال الزماني للقیاسات.
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:الدراسات النظریة

النمط الجسمي:

مي للمكونات الثالثة األساسیة التي تحدد الشكل الخارجي للجسم، ویعبر هو تحدید ك

عنه بثالثة أرقام متتالیة، یشیر الرقم األول منها إلى مكون السمنة، والثاني إلى المكون العضلي، 

Karpovich)أما الثالث فیشیر إلى مكون النحافة & Sinning,1971,295) ویمكن أن یكتب،

)،ویقرأ من الیسار إلى الیمین ١-٥-٢یتم وضع فواصل بین المكونات ()، أو١٥٢بهذه الصورة(

بحیث یشیر الرقم األول للمكون السمین والرقم األوسط إلى المكون العضلي والرقم األیمن للمكون 

)، ووفقًا ١٩٩٥،٢١٠، المكونین الغالبین (حسانین وراغبالنحیف،وتتم تسمیة النمط في ضوء 

فئة على  ة) یمكن تقسیم األنماط الجسمیة إلى ثالث عشر ١٩٩٠رتركا -لما أشار إلیه (هیث

بطاقة النمط الجسمي، وهذه الفئات هي:

عــضلي،ــاــلــعضلي -سمین أــوــ سمین-اــلــسمین اــلــمتواـــزـنــ،ــ اــلــسمین اــلــعضلي،ــنــمط عــضلي

عضلي،النحیف -نحیف أو نحیف-السمین، العضلي المتوازن، العضلي النحیف،نمط عضلي

سمین،السمین النحیف،النمط -نحیف أو نحیف-لنحیف السمین، سمینالعضلي،النحیف المتوازن،ا

المركزي.

ا زـادـ الـفارقـ عن نـصف الـدرجـة  لدرـجة فإذـ وتتحددـ الـتسمیة على أـساس فـارقـ نصف اـ

یضاف (أل) التعریف للمكونین المسیطرین فنقول مثًال (العضلي النحیف)، وٕاذا بلغ الفارق نصف 

ع بین المكونین شارحة داللًة على عدم وجود فوارق بین الدرجة أو أقل حذفت (أل)التعریف ووض

نحیف أو -المكونین،ویمكن في هذه الحالة تقدیم أي من المكونین على اآلخر فنقول (عضلي

  ).٧٥- ٧٣ ،١٩٩٥عضلي)(حسانین، –نحیف 

:الدراسات ألمشابھھ

 للبحوث وهدفت إلى أجراء مسح   : ) ١٩٨٤دراسة (كمال عبد الحمید و أسامه كامل راتب

والدراسات التي عنیت بدراسة األنماط الجسمیة للریاضیات المتفوقات في األنشطة الریاضیة 

المختلفة على مستوى المنافسات اإلقلیمیة والقومیة واالولمبیة(كرة السلة، كرة الید،الجمناستك، 

وتعتبر هذه )،ةلسباحا الغطس،الجولف،التنس،الساحة والمیدان بمختلف فعالیاتها،الكرة الطائرة،

لتي أـجریـتاً الـدراـسة استخالص لبحوثـ وـالـدراـسات اـ -١٩٦٧خاللـ الـفترة فـیما بین لـنتائج اـ

، وأشتمل األسلوب )Heath-Carterكارتر-هیث(الجسمي وفقًا لطریقة ط،وقد قدر النم١٩٨٠

اإلحصائي على المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وبعض اختبارات الفروق وداللتها: 

وقد حددت نتائج الوصف للنمط الجسمي لهذه الفعالیات فضًال عن ت) واختبار (ف)،اختبار(

التباین بین األنشطة المختلفة.
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 وهدفت إلى التعرف على األنماط السائدة لالعبي عدد ):  ٢٠٠٠أسي دراسة(اودید عودیشو

ــلــسما ــلــجسمي ـوـا ــلــنمط ا ــلــعالقــة بــین مــكونــاتــ ا ـكــذلــك ا ــقــیة ـو ــلــعرا ــلــمنتخباتــ اــلــوطــنیة ا ت مــن ا

) فعالیة ریاضیة وهي (كرة القدم،الكرة ١١) العب یمثلون (١٤٨الشخصیة،وتكونت العینة من (

الطائرة، كرة السلة، كرة الید، الجمناستك،التنس،الریشة الطائرة، السباحة، الساحة والمیدان، 

راف المبارزة، المصارعة، الجودو، الكاراتیه،التایكوندو)، وتم استخدام الوسط الحسابي واالنح

-) ومعامل االرتباط البسیط كوسائل إحصائیة، واستخدمت طریقة (هیث ٢المعیاري واختبار(كا

)ــ إلــیــجادــ اــلــنمط اــلــجسمي،ـــوـنــتج عــن ذــلــك تــوصیف اــألــنــماطــ اــلــجسمیة Heath-Carterكــاـرـتــر

لــالعــبي اــلــفعالــیاتــ اــلــداــخــلة فــي اــلــبحث ـوـبــعض اــالـــرـتــباطــاتــ بــین مــكونــاتــ اــلــنمط وــ اــلــسمات 

الشخصیة.

:حثإجراءات الب

تم استخدام المنهج ألوصفي بأسلوب المسح.المنھج: 

العینة: 

) الذین شاركوا ٢٠٠٣-٢٠٠٢حددت العینة بالعبي األندیة العراقیة للموسم الریاضي (

) فعالیة موزعین على األركاض القصیرة والمتوسطة والطویلة ١٦في بطولة األندیة ویمثلون (

) العب.١٤١ثیة والرمي والقذف، وبلغ حجم العینة(والوثب الطویل والثالموانعوسباقي ال

وسائل جمع البیانات: 

Heath-Carterكارتر األنثروبومتریة إلیجاد النمط الجسمي –تم استخدام طریقة هیث 

Anthropometric Somatotype والتي تعتمد على مجموعة من القیاسات الجسمیة،إذ تم ،

ــلــ ـــرـدــةــ فــي ا ــوا ــل ــقًا لــلتعلیماتــ ا ـف ــقیاســ ـو ــل ــلــمختصةا )ــ (ــحــسانــین، ١٩٩٧(ـــرـضواــنــ،ــ مصادــرــ ا

١٩٩٦ ((Baumgartner & Jackson, 1995) (Kirkendall,1987)،النمط أما مكونات

) ١٤٣-١٩٩٦،١٣٤المصادر (حسانین،الجسمي فقد تم التوصل إلیھا وفقاً لما أشارت إلیھ

الستعانة ا ت). وألجل إیجاد األنماط الجسمیة السائدة تم٤١١-١٩٩٥،٤١٠(حسانین وراغب،

ببطاقة نمط الجسم، والتي تقسم إلى قطاعات تضم ثالثة عشر فاصًال تمثل األنماط الجسمیة 

التي مر ذكرها في الدراسات النظریة.



تقویم األنماط الجسمیة لالعبي عدد من فعاالیت الساحة والمیدان 

٢٢٨

التنفیذ لتجربة البحث: 

تم أجراء القیاسات الخاصة بإیجاد مكونات النمط الجسمي قبل بطولة األندیة  ببضع 

) صباحًا، تال ذلك الحصول على النتائج ١١-٩وقیت موحد (وقد تم مراعاة أجرائها بتأیام،

الخاصة بترتیب الالعبین في البطولة.

الوسائل اإلحصائیة:

)١٩٩٦،١٠١الوسط الحسابي       (التكریتي و ألعبیدي، -

)١٩٩٦،١٥٤االنحراف المعیاري   (التكریتي و ألعبیدي، -

بین التكرارات ألمشاهده والتكرارات المتوقعة لألنماط ) إلیجاد التطابق ٢اختبار حسن المطابقة (كا-

  ).  ٢٤٠، ٢٠٠٠في كل فعالیة بصورٍة مستقلة (عالوي ورضوان،  ةالسائد

ال یجاد الفروق لعینتین مستقلتین ذات حجم )Mann-Whitneyوتني–(مان Uاختبار  -

).١٩٨٩،٢٢٢صغیر  (رضوان، 

:عرض النتائج ومناقشتھا

على مكونات النمط الجسمي ینبغي االستعانة بمحك خارجي أو النموذج لكي یتم الحكم 

الذي من خالله یمكن التوصل إلى نقاط القوه والضعف لدى عینة البحث، وقد تم االستعانة بما 

كارتر) من مستویاٍت أولمبیة وكما سیأتي:-جاء به (هیث

  )١الجدول (

راقیینالوصف اإلحصائي لمكونات النمط الجسمي لالعبین الع

الساحة والمیدانفعالیات لعدد من 

العددالفعالیاتت
النمــط مكونات النمط الجسمي (درجھ)

الجـسمي السمینالعضليالنحیف
ع±سع±سع±س

العضلي النحیف٨٢.٧١.١٩٤.٥١.٢٩١.١٠.٣٧م١٠٠ركض ١
العضلي النحیف٨٢.٥٠.٩٦٤.٧١.٢٥١.١٠.٤١م٢٠٠ركض ٢
نحیف-عضلي٦٣.٨١.٢٩٣.٨١.٥٥١.٣٠.٤٠م موانع١١٠ركض ٣
النحیف العضلي٨٣.٨١.٢٨٣.١٠.٨٨١.١٠.٤٧م موانع٤٠٠ركض ٤
العضلي النحیف٨٣١.٢٥٤.٤١.١١١.٤٠.٣٢م٤٠٠ركض ٥
عضلي-نحیف٨٣.٨٠.٩٢٣.٦٠.٥٣٠.٩٣٠.٤١م٨٠٠ركض ٦
نحیف-عضلي٦٣.٤٠.٨٦٣.٦٠.٩٧١٠.٥٤م١٥٠٠ركض ٧
نحیف-عضلي٨٣.٣٠.٧٩٣.٥١.٣٩١.١٠.٣٥م٣٠٠٠ركض ٨
نحیف-عضلي ٨٣.٥١.١٦٣.٥٠.٧٢٠.٨٠.٢٥م٥٠٠٠ركض ٩

نحیف-عضلي ٨٣.٦١.٢٩٣.٦١.٢٥١.٣٠.٦٥م١٠٠٠٠ركض ١٠
نحیف-عضلي١٢٣.١٠.٩٨٣.٤١.٣٤٢٠.٠٧الوثب الطویل١١
نحیف-عضلي ١١٢.٧٠.٨٤٣.٥١.٢٠١.٨٠.٦٨الوثبة الثالثیة١٢
عضلي متوازن١١٢.٣١.١٠٥.٢١.٥١٢.٧١.٣١رمي الرمح١٣
العضلي السمین١٤١.٥٠.٧٧٦.٢١.٦٥٣.٧١.٥٤رمي القرص١٤
العضلي السمین٩١٠.٥٢٧.٢١.٦٧٥١.٧٦قذف  الثقل١٥
ضلي السمینالع٨١.٣٠.٧٩٧.٥٢.٧٠٤.٤٢.٣١رمي المطرقة١٦



ثیالم یونس عالوي

٢٢٩

  )٢الجدول (

الساحة والمیدانفعالیات االولمبیة في مكونات النمط للمستویات

الفعالیات
مكونات النمط الجسمي (درجه)

السمینالعضليالنحیف

٢.٨٥.٢١.٧م موانع١١٠م،٢٠٠م،١٠٠

٣.٤٤.٦١.٥م موانع٤٠٠م،٤٠٠

٣.٦٤.٣١.٥م١٥٠٠م،٨٠٠

٣.٧٤.٢١.٤م١٠٠٠م،٥٠٠٠م،٣٠٠٠

١.١٧.١٣.٢ثقل،قرص،مطرقة

٢.٢٧٥.٢١٢.٩رمي الرمح

٣.٤٤.٦١.٧وثب طویل، ثالثیة

  )١٩٩٥،٢٧٩ ،عن (حسانین

نتائج مكونات النمط الجسمي:

ض ) الذي یمثل الوصف اإلحصائي لكل فعالیة، نالحظ االنخفا١من خالل الجدول (

النسبي في القیمة الرقمیة للمكون العضلي یقابلها االرتفاع النسبي في المكون النحیف لفعالیات 

الركض والوثب، واالرتفاع النسبي في المكون السمین لفعالیات الرمي قیاسًا بالمستویات األولمبیة 

بشكٍل عام. )، وهذا یعد خلال في البناء الجسمي لالعبي الساحة والمیدان في العراق ٢جدول (

ذلك ألن الریاضیین ذوي المستوى العالي في أنشطة ریاضیة عدیدة لدیهم أنماط أجسام تتمیز 

  ).٨٣، ١٩٩٥بارتفاع مكون العضلیة قیاسًا بالمكونین اآلخرین (حسانین،

) نجد إن القصور في التحدید الكمي للمكون العضلي ١فمن خالل مراجعة الجدول (

م موانع) بالمقارنة بالمستویات األولمبیة ١١٠م،٢٠٠م،١٠٠ثة (ركض ینطبق على الفعالیات الثال

-٣.٦)، فیما تتراوح قیم هذا المكون بین(٥.٢)  إذ أن قیمة المكون العضلي  (٢في الجدول (

ن متسابقیالنجد ارتفاع مكون النحافة لدى ) للعدائین العراقیین وللفعالیات الثالثة،كذلك ٤.٧

مما یشیر إلى القصور الواضح، لمكون العضليام موانع على حساب  ١١٠ركض  العراقیین في

 )١.٥-  ٤.٨-٢.٥وهذا یتنافى مع مكونات النمط الجسمي للمنتخب العراقي للفعالیات المذكورة (

)، وهنا أشارة واضحة إلى اإلهمال في جانب البناء الجسمي من حیث النمط ٥٨، ٢٠٠٠(اسي، 

م موانع).١١٠ة الممارسة لفعالیة (الجسمي  بما یخص القاعد

م) تقترب من ٤٠٠نجد إن العینة في فعالیة (ركض فم موانع) ٤٠٠م، ٤٠٠(   اأما فعالیت

م موانع) إذ یسجل المكون  ٤٠٠النموذج االولمبي، فیما یتضح القصور لدى متسابقي فعالیة (
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اتـ اـالـوـلـمبیة،ـ كـذلـك فــإن اـلـعضلي تـراـجـعًا كـبیراًـ قـیاسًا بـالــمكونـ اـلـنحیف مـما یـبتعد عـن اـلـمستویــ

لمكون الـعضلي تتراوـح بین (ـ لمنسابة تـشیر إلى أـن قیمة اـ )ـ (حسانـین ٧-٥األنماطـ الجسمیة اـ

-٥.١٢-٢.٢٥)، وأن قیمة مكونات النمط لالعبي المنتخب العراقي  (١٩٩٥،٢٧٩وراغب،

ة ) وهو ما یؤكد ضعف العملیة التدریبیة  واالنتقاء الریاضي والحال٢٠٠٠،٥٨) (أسي،١.٥

بعینة البحث. ةالغذائیة لدى القاعدة أألساسیة ممثل

-٣.٦م) نالحظ إن النمط االولمبي(١٥٠٠م، ٨٠٠فیما یخص العبي فعالیتي ركض (

)  وهو بذلك یرجح المكون العضلي على مكون النحافة بحیث یتعدى الفارق بینهما ١.٥-٤.٣

)، أما بالنسبة للعدائین ١٩٩٥،٧٥نصف الدرجة بقلیل لیمثل النمط العضلي النحیف (حسانین،

إذ أن النمط العراقیین فإننا نجد االنخفاض الواضح في قیمة المكون العضلي لهاتین الفعالیتین،

) لفعالیة ١-٣.٦-٣.٤)، فیما بلغ (٠.٩٣-  ٣.٦-  ٣.٨م بلغ (٨٠٠الجسمي لفعالیة ركض 

م.١٥٠٠

) التقارب ١الجدول (م) نالحظ من١٠٠٠م، ٥٠٠٠م، ٣٠٠٠بالنسبة لفعالیات ركض (

الكبیر بین قیمة المكونین (العضلي والنحیف) للعدائین العراقیین، وهما المكونان اللذان یمیزان 

)  تشیر إلى ارتفاع القیمة ٢هاتین الفعالیتین، إال أَن المستویات األولمبیة من خالل الجدول(

اسبة لهذه الفعالیات الكمیة نسبیًا للمكون العضلي عن النحیف، هذا فضًال عن إن األنماط المن

) فیما تبتعد قیمة المكون ٥-٢تشیر إلى وقوع المكون النحیف لهذه الفعالیات ضمن المدى (

)، وهذا یؤكد القصور ١٩٩٥،٢٧٩) (حسانین وراغب،٦-٥العضلي عن ذلك إذ إن المدى هو (

الواضح لدى العدائین العراقیین.

من حیث االنخفاض  نلواثبین العراقییویتكرر األمر ذاته  مع الوثب الطویل والثالثیة ل

لـــقیمة اـــلـــمكونـــ اـــلـــعضلي عـــن اـــلـــمستویـــاتـــ اـــالــــوــلـــمبیة،ــــوــكـــذلـــك عـــن الـــعـــبي اـــلـــمنتخب اـــلـــعراـــقـــي

) وهذا یؤكد القصور لدى القاعدة األساسیة للواثبین ٥٨، ٢٠٠٠)  (أسي،١.٧-٤.٦-٣.٤( 

العراقیین.

ة في القیمة الكمیة ویؤشر النمط الجسمي  لرمي الرمح اقترابا من المستویات األولمبی

للمكونات الثالثة.

أما بالنسبة لرمي القرص والثقل والمطرقة فأنه بالرغم من ارتفاع قیمة المكون العضلي 

ووقوعه ضمن المدى للمستویات االولمبیة إال أننا نجد القصور في االرتفاع النسبي في قیمة 

  طلوب.         المكون السمین، وهذا بحد ذاته یشكل عبئًا على اإلنجاز الم
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نتائج األنماط الجسمیة السائدة: 

تــسمیة اـلـنمط اــلـجسمي لــلفعالـیة بـشكل عــامـ بــدالـلــة  تتـم)ــ،ـ نــالحـظ أـنــه ١مـن اـلــجدوـلــ (ـ

م)، مثلوا النمط العضلي ٤٠٠م،٢٠٠م،١٠٠المكونین المسیطرین ونالحظ بان فعالیات ركض (

مــ، ٥٠٠٠مــ،ــ ٣٠٠٠مــ،ــ ١٥٠٠مــ،ــ ٨٠٠مــ مــواــنــع،ــ ١١٠اــلــنحیف،ــ فــیما تــمیزتــ فــعالــیاتــ (ــ

عضلي)، على اعتبار -نحیف أو نحیف-م،الوثب الطویل، الوثبة الثالثیة)بالنمط (عضلي١٠٠٠

م ٤٠٠)،أما فعالیة ركض ٧٥، ١٩٩٥نصف الدرجة بین المكونین (حسانین، زإن الفرق ال یتجاو 

لي موانع فقد انفردت بالنمط (النحیف العضلي)،وبالنسبة لفعالیات الرمي فقد مثل النمط (العض

السمین) الطابع الممیز لها، وانفردت فعالیة رمي الرمح بالنمط (العضلي المتوازن).

لسائدة لكل فعالـیة ومن ثم أجراـء لتال ذلك الحصو  عـلى تكرارات اـألنماط الجسمیة اـ

) المحتسبة لجمیع ٢)، إذ نجد إن قیم (كا٣اختبار داللة الفروق للتكرارات وكما في الجدول (

م، قذف الثقل)، لم تحقق الفروق المعنویة باعتماد الحد ١٠٠ناء فعالیتي (ركض الفعالیات باستث

،مما یشیر إلى عدم تمیز أي  من األنماط الجسمیة على ) ٠.٠٥وهي ( األعلى من نسبة الخطأ

م بالنمط (العضلي النحیف) وفعالیة رمي الثقل بالنمط ١٠٠اآلخر، فیما تمیزت فعالیة ركض 

على التوالي، كذلك أظهرت )*() ٠.٠٤) ( ٠.٠١ة نسبة الخطأ البالغة((العضلي السمین) بدالل

النتائج تنوع األنماط الجسمیة واختالفها من فعالیة إلى أخرى وهذا یعود  للتنوع واالختالف في 

مــتطلباتــ كــل فــعالــیة،ــ ـوـألــجــل ـرـسم بــطاقــة اــلــنمط اــلــجسمي تــم  تــقسیم اــلــفعالــیاتــ إــلــى مــجموعــة 

سطة وثالثة للطویلة فیما مثلت المجموعة الخامسة فعالیتي الوثب، األركاض القصیرة وأخرى للمتو 

)، والشكل ٤أما فعالیات الرمي والقذف فقد فضل الباحث تركها منفردة وكما موضح في الجدول(

) یمثل انتشار األنماط الجسمیة لفعالیات الساحة والمیدان لالعبین العراقیین على بطاقة النمط ١(

الجسمي.

تــم ایجــاد نســبة الخطــأ  الــى الحــد الــذي تظهــر فیــه القــیم بشــكل معنــوي مــع االعتمــاد علــى الحــد األعلــى لنســبة )*(

٠.٠٥ الخطأ البالغة 
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  )٣الجدول (

لعدد من فعالیات الساحة والمیداناألنماط الجسمیة السائدة

الفعالیات
العضلي 

المتوازن

العضلي 

النحیف

العضلي 

السمین

عضلي 

نحیف

عضلي

سمین

النحیف

العضلي

النحیف 

المتوازن
المتوازن

نحیف 

متوازن

سمین

متوازن

السمین

العضلي
مستوى ٢كا

المعنویة

٦١١٦.٢٥٠.٠٤  م١٠٠ركض 

٢٥١٣.٢٥٠.١٩  م٢٠٠ركض 

٢٢١١٠.٦٦٠.٨٨م موانع١١٠ركض 

٤٣١١.٧٥٠.٤١م موانع٤٠٠ركض 

١٤٢١٣٠.٣٩  م٤٠٠ركض 

٣٣٣٠١  م٨٠٠ركض 

١١١٢١٠.٦٠٠.٨٩  م١٥٠٠ركض 

٢١٤١٣٠.٣٩  م٣٠٠٠ركض 

٢٣٣٠.٢٥٠.٨٨  م٥٠٠٠ركض 

٢٣٣٠.٢٥٠.٨٨  م١٠٠٠٠ركض 

٢١٤١٢٢٣٠.٧٠الوثب الطویل

٢٢٥١١٤.٩٠٠.٢٩ألوثبه الثالثیة

٤١٥١٤.٦٣٠.٢٠الرمحرمي

٤١٦٢١٦.٧١٠.١٥  القرص  رمي

٧١١٨٠.٠١الثقل  قذف 

١١٥١٦٠.١١رمي المطرقة

  )٤الجدول (

الوصف اإلحصائي لمكونات النمط الجسمي لعینة البحث بعد تقسیمهم إلى مجموعات

الفعالیات

مكونات النمط الجسمي (درجه)

السمینالعضليالنحیف

ع±سع±سع±س

  ٠.٤٣  ١.١  ١.٣٤  ٤.٤  ١.٢١  ٢.٩م موانع ١١٠م،٢٠٠م،١٠٠

  ٠.٣٩  ١  ١.١٩  ٣.٨  ١.٢٩  ٣.٤م موانع ٤٠٠م،٤٠٠

  ٠.٤٢  ١.١  ٠.٩٨  ٣.٥  ٠.٨٤  ٣.٥  م ٣٠٠٠م، ١٥٠٠م،٨٠٠

  ٠.٥٤  ١.١  ٠.٩٩  ٣.٥  ١.١٨  ٣.٥  م١٠٠٠٠م،٥٠٠٠

  ٠.٧٨  ١.٩٣  ١.٠٩  ٣.٦  ٠.٩١  ٢.٨الوثب الطویل والثالثیة

١.٣١  ١.٥١٢.٩  ١.١٠٥.٢  ٢.٣رمي الرمح

١.٥٤  ٣.٧  ١.٦٥  ٦.٢  ٠.٧٧  ١.٥رمي القرص

١.٧٦  ٥  ١.٦٧  ٧.٢  ٠.٥٢  ١الثقلقذف  

٢.٣١  ٤.٤  ٢.٧٠  ٧.٥  ٠.٧٩  ١.٣رمي المطرقة
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األنماط الجسمیة لفعالیات الساحة والمیدان.) ١الشكل (

م موانع ١١٠م،٢٠٠م،١٠٠ركض      -١

م موانع ٤٠٠م، ٤٠٠  ركض      -٢

  م ١٠٠٠٠م،٥٠٠٠م،  ٣٠٠٠م، ١٥٠٠م،٨٠٠ركض      -٣

لوثب الطویل و الثالثیةا -٤

رمي الرمح -٥

رمي القرص -٦

رمي المطرقة -٧

رمي الثقل -٨

١

٢
٣

٤

٥
٦

٧

٨

المكون 
النحیف

المكون 
السمین

لمكون ا
العضلي
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:نتائج المتفوقین وغیر المتفوقین

بالنسبة للفروق بین المتفوقین وغیر المتفوقین في المكونین السائدین لكل فعالیة، نجد 

ر إلى حدود المعنویة وتني) والتي تشی–) إن قیم نسب الخطأ الختبار (مان ٥من خالل الجدول(

) بین المتفوقین وغیر المتفوقین في المكون ٠.٠٥ ≤معنویة عند نسبة خطأ (اً قد أظهرت فروق

) ولكافة ١- ٠.٢٠العضلي لفعالیة رمي القرص فقط، أما بقیة الفعالیات فقد تراوحت النسبة بین (

لمكون النحیف ) ل١-٠.٠٧الفعالیات أي أن الفروق غیر معنویة، و تراوحت النسبة بین (

لفعالیات الركض للمسافات كافة وفعالیات الوثب، فیما تتراوح نسبة الخطأ للمكون السمین 

بمعنى التقارب بین المتفوقین وغیر المتفوقین حتى -) لفعالیات الرمي٠.٩٠( –) ٠.١٤بین(

مع مالحظة وجود فروق رقمیة من خالل ارتفاع قیمة -بالمكون الذي یمثل أعاقة لإلنجاز

المكون العضلي وانخفاض قیمة المكون النحیف للعینة التي تمثل المتفوقین، بالنسبة لفعالیات 

األركاض والوثب،فیما لم تتضح معالم المكون السمین لدى المتفوقین وغیر المتفوقین لفعالیات 

ن لنا وكان االعتقاد بأن انخفاض القیم الكمیة لمكونات النمط بصورٍة عامة قد یبیالرمي والقذف،

التمیز لدى فئٍة محددة ونقصد فئة المتفوقین،وعمومًا ال یمكن أن نطلق على هذه النتیجة صفة 

القصور إذ "في المستوى التنافسي الواحد یكون هناك بعض االختالفات العرضیة في النمط 

نیة الجسمي وذلك داخل النشاط الریاضي الواحد أو داخل الفعالیات الواحدة، بمعنى أن هناك إمكا

لتواجد فروق بین المتنافسین في نشاط واحد ومستوى واحد، ولكن هذه الفروق قلیلة جدًا وتعد 

  ).٨٤ ،١٩٩٥طفیفة مقارنًة بالفروق المشاهدة بین األلعاب والفعالیات (حسانین،
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  )٥الجدول (

ن داللة الفروق بین المتفوقین وغیر المتفوقین في المكونین السائدین للنمط الجسمي لالعبی

العراقیین لعدد من فعالیات الساحة والمیدان

العینةالمكونالفعالیةت
نوع 
العینة

الوسط
الحسابي

مجموع 
الرتب

قیمة
مان وتني

مستوى 
المعنویة

١
م١٠٠ركض 

العضلي
٤.٧١٤.٥٠م٣

٠.٧٨  ٦.٥
٤.٣٢١.٥٠ع  ٥

النحیف
١.٨٨م٣

٨٠.٠٧
٣.٢٢٨ع  ٥

م٢٠٠ركض ٢
  لعضليا

١١.٥  ٤.٦  م٣
٥.٥٠٠.٥٧

٤.٧٢٤.٥ع  ٥

النحیف
١.٨٨م٣

٢٠.١٤
٢.٩٢٨ع  ٥

٣
ركض

م موانع١١٠

العضلي
١٣.٥  ٤.٦  م٣

١.٥٠.٢٠
٢.٩٧.٥ع٣

النحیف
٣.٢٨م٣

٢٠.٤٠
٤.٣١٣ع٣

٤  
ركض

م موانع٤٠٠

النحیف
٣.٣١٢.٥م٣

٠.٨٥  ٥.٥
٣.٨١٥.٥ع  ٥

العضلي
٢.٥٩م٣

٣٠.٤٠
٣.٢١٩ع  ٥

م٤٠٠ركض   ٥
العضلي

٤.٨١٣م٣
٧١

٤.٢٢٣ع  ٥

النحیف
٣.٢١٤م٣

٧١
٢.٩٢٢ع  ٥

٦  
م٨٠٠ركض 

العضلي
٣.٣٩م٣

٣٠.٢٥
٣.٨٢٧ع  ٥

النحیف
١٥  ٤  م٣

٠.٧٨  ٦
٣.٦٢١ع  ٥

م١٥٠٠ركض  ٧
العضلي

٣.٧١١م٣
١  ٤

٣.٥١٠ع٣

النحیف
٣.٢٩.٥م٣

٣.٥٠٠.٧٠
٣.٧١١.٥ع٣

م٣٠٠٠ركض  ٨
العضلي

٢.٨١١م٣
٠.٥٧  ٥

٣.٨٢٥ع  ٥

النحیف
٣.٧١٧.٥م٣

٣.٥٠.٢٥
٣.١١٨.٥ع  ٥

م٥٠٠٠ركض  ٩
العضلي

٣.٥١٦.٥م٣
٠.٣٩  ٤.٥

٣.٤١٩.٥ع  ٥

النحیف
١٦  ٤  م٣

٠.٥٧  ٥
٣.٢٢٠ع  ٥

م١٠٠٠ركض  ١٠
العضلي

٣.١١٢م٣
٠.٧٨  ٦

٣.٩٢٤ع  ٥

النحیف
١٦  ٤  م٣

٠.٥٧  ٥
٣.٣٢٠ع  ٥

٢.٧١٤.٥٨.٥٠.٣٧م٣العضليالوثب١١
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العینةالمكونالفعالیةت
نوع 
العینة

الوسط
الحسابي

مجموع 
الرتب

قیمة
مان وتني

مستوى 
المعنویة

٣.٧٦٣.٥ع٩الطویل

النحیف
٣.٥٢٦م٣

٧٠.٢٨
٢.٩٥٢ع٩

الوثبة الثالثیة١٢
العضلي

٣.٣١٧م٣
١١٠.٨٣

٣.٥٤٩ع٨

النحیف
٣.٢٢١م٣

٨.٥٠.٤٥
  ٤٤  ٢.٦ع٨

العضلي)*(رمي الرمح١٣
٦.٣٢٤م٣

٠.٢٧  ٦
٤.٨٤٢ع٨

رمي القرص١٤
العضلي

٧.٥٠٣٥م٣
٠.٠٥  ٤

٥.٧٩٧٠ع٨

السمین
١.٦٦١٨م٣

١٢٠.٤٨
١.٥٠٧٨ع٨

قذف الثقل١٥
العضلي

٧.٥٠١٨.٥م٣
٠.٣٨  ٥.٥

٧.٠٢٢٦.٥ع  ٦

السمین
١٤  ٤.٦٦  م٣

٨٠.٩٠
٥.١٦٣١ع  ٦

رمي المطرقة١٦
العضلي

٨.٧٥١٧م٣
٠.٣٩  ٤

٦.٧٠١٩ع  ٥

السمین
١٥.٥  ٥  م٣

٠.٥٧  ٥.٥
٢٠.٥  ٤  ع  ٥

المتفوقین                ع: عینة غیر المتفوقینم: عینة 

:االستنتاجات

فعالیة من فعالیات ١٦التحدید الكمي لمكونات النمط الجسمي لالعبي (تم التوصل إلى (

الساحة والمیدان یمثلون القاعدة األساسیة الممارسة في العراق. 

ساحة والمیدان المشمولة بالبحث.تم التوصل الى األنماط الجسمیة السائدة لالعبي فعالیات ال

 وجود بعض القصور في المكون العضلي  لالعبین في مجمل فعالیات ركض المسافات

م، ٣٠٠٠م، ١٥٠٠م، ٨٠٠م، ٤٠٠موانع،  م٤٠٠م موانع،١١٠م،٢٠٠م،١٠٠والوثب (

م، الوثب الطویل،الوثبة الثالثیة) یقابله ارتفاع نسبي في قیمة المكون ١٠٠٠م، ٥٠٠٠

النحیف.

(الثقل، القرص، المطرقة) باستثناء فعالیة رمي  ةفي المكون السمین للرمارتفاع النسبياال

الرمح التي تقترب من المكونات النموذجیة.

ز هو العضلي من خالل الجدول نجد الفروق لفعالیة رمي الرمح للمكون العضلي فقط وذلك الن النمط الممی)*(

المتوازي.
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بــــقیة اـــألــــنــــماط  لـــم یــــتمیز أـــيــــ مـــن اــــألــــنـــماطــــ اـــلــــجسمیة  لــــكل فـــعالــــیة بـــشكٍل مــــستقل عــــن

لنحیف و فعالیة قذف التي تمیزت بالنمط العضلي ا  م) ١٠٠السائدة،باستثناء فعالیة ركض (

الثقل التي تمیزت بالنمط العضلي السمین عن بقیة األنماط التي ظهرت.

 أظهر تصنیف الالعبین إلى المتفوقین وغیر المتفوقین على أساس اإلنجاز، عدم وضوح

الفروق في المكونین السائدین لجمیع الفعالیات  المشمولة بالبحث باستثناء الفروق  المعنویة 

العضلي لدى عینة رمي القرص ولصالح المتفوقین.في المكون

:التوصیات

 االسترشاد بالتحدید الكمي الذي توصلت إلیه هذه الدراسة في الحكم على األنماط الجسمیة

لالعبین العراقیین حاضرًا ومستقبًال.  

لفة ضرورة االعتناء  بالنمط الجسمي في عملیة اختیار الالعبین العراقیین للفعالیات المخت

في ألعاب الساحة والمیدان.

 ضرورة العمل المبكر على تطویر مكونات النمط الجسمي لدى الناشئین في فعالیات الساحة

والمیدان  من خالل تدریبات القوة وأتباع نظام غذائي موجه ولكل فعالیة على حده وفقًا 

لمتطلباتها.
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المـصـادر العربیة واألجنبیة

)أألنماط الجسمیة السائدة لالعبي عدد من المنتخبات الوطنیة ) ٢٠٠٠أسي، أودید عودیشو :

اـــلـــعراـــقـــیة ـوــعـــالقـــتها بـــالـــسماتـــ اـــلـــشخصیة،ـــ أـــطـــرـوــحـــة دـــكـــتوـرــاـــهـــ غـــیر مـــنشوـرــةـــ،ـــكـــلیة اـــلـــتربـــیة 

الریاضیة،جامعة الموصل.

)التطبیقات األحصائیة في ١٩٩٦التكریتي، ودیع یاسین محمد والعبیدي، حسن محمد عبد:(

دار الكتب، الموصل.بحوث التربیة الریاضیة، 

) دار ٣،ط٢والریاضة،ج): القیاس والتقویم في التربیة البدنیة١٩٩٦حسانین، محمد صبحي،

الفكر العربي، القاهرة.

ـ:ـ أـنـماطـ أـجــسامـ أـبـطالـ اـلـریـاضة مــن اـلـجنسین،ـدـاـرـ اـلــفكر ١٩٩٥حـسانـین،ـ مـحمد صبحي (ـ(

العربي، القاهرة.

) القوام السلیم للجمیع،دار الفكر ١٩٩٥حسانین، محمد صبحي وراغب،محمد عبد السالم :(

العربي، ألقاهره.

)المرجع في القیاسات الجسمیة، دار الفكر العربي، القاهرة. ١٩٩٧رضوان، محمد نصر الدین (

)اإلحصاء الالبارومتري في بحوث التربیة الریاضیة، دار ١٩٨٩رضوان،محمد نصر الدین:(

الفكر العربي، ألقاهره.

 األنماط ألجسمیه لالعبات (ترجمه)،مجلة ١٩٨٤راتب، أسامه كامل (عبد الحمید، كمال و:(

،المجلد األول،الزقازیق.٢-١بحوث التربیة الریاضیة،العدد

)فسیولوجیا و مورفولوجیا الریاضي ١٩٩٧عبد الفتاح، أبو العال و حسانین، محمد صبحي :(

، دار الفكر العربي، القاهرة.    ١وطرق القیاس للتقویم، ط

القیاس في التربیة وعلم النفس ٢٠٠٠، محمد حسن و رضوان، محمد نصر الدین(عالوي:(

، دار الفكر العربي، القاهرة.٢الریاضي، ط

)مركز الكتاب للنشر، ١): مدخل في علم النفس الریاضي، ط١٩٩٨عالوي، محمد حسن ،

القاهرة. 

 Baumgartner & Jackson (1999): Measurement and Evaluation in
Physical Educations and Exercise Science,6th ed., Wcb McGraw-Hill,
companies. Inc.

 Karpovich & Sinning(1971): Physiology of Muscular Activity,7th
ed.,W.B,Saunders,Co,Philadelphia.

 Kirkendall, D.R & other (1987): Measurement and Evaluation for
Physical Educations,2 nd., human kinetics publishes, Inc ,U.S.A.


