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 ملخص البحث

شبببغلت فكبببرة تصبببنيف االجسبببام اذهبببان العلمببباء والمهتمبببين فبببي العلبببوم الرياضبببية والصبببحة 
اليجبباد افضببل التصببنيفات التببي يمكببن ان العامببة لعالقتهببا الوثيقببة بالنشبباط البببدني وسببعي الجميببع 

تصنف االجسام في ضوءها، وقد كانت هذه التصنيفات تعتمد اساسا على مكونات تركيب الجسم 
وبصفة خاصة النسيج العضلي والنسيج الدهني وقبد اثبتبت دراسبات حديثبة ان المكونبات الجسبمية 

(  العظمببي يتميببز بالثبببات تقريبببا اذ ان النسببيج)والتببي تشببمل وزن الببدهن والببوزن الخببالي مببن الببدهن 
فببان معظببم التركيببز يكببون حببول االنسببجة العضببلية والدهنيببة لسببرعة تاثرهببا زيببادة كانببت او نقصببان 
بحركة االنسان ونشاطه ومدى تأثر ذلك بمتغيبرات التبنفس ومنعكسبات ذلبك علبى االداء الرياضبي 

ة الدهنية والكتلة العضبلية فبي ومن هنا تكمن اهمية البحث في التعرف على مدى تأثير وزن الكتل
 الجسم على النشاط الرياضي من خالل عالقتهبا بببعض متغيبرات التهويبة الرئويبة فبي اثنباء الجهبد

 .الهوائي

 : ويهدف البحث الى

التعرف على عالقة المكونات الجسمية بداللة الكتلة العضلية والكتلة الدهنية بمتغيرات التهوية . 6
 .الرئوية

لدهنيبة فبي اثنباء الجهبد بداللة الكتلبة العضبلية والكتلبة ا يةمكونات الجسمالعالقة  التعرف على. 0
 البدني

 

 عالقة المكونات الجسمية ببعض متغيرات التهوية الرئوية في اثناء جهد بدني 

 هوائي متصاعد

 م عمر عالء الدين احمد.كوركيس                مد شذى حازم .م

 جامعة الموصل  -كلية التربية االساسية   -قسم التربية الرياضية 
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 :وعلى ضوء االهداف  افترض الباحثان

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مكونات الجسم بداللبة الكتلبة العضبلية والكتلبة . 6
 .الدهنية ومتغيرات التهوية الرئوية

قة ارتباط ذات داللة معنوية فبي مكونبات الجسبم بداللبة الكتلبة العضبلية والكتلبة عدم وجود عال. 0
 .لدهنية في اثناء الجهد البدني ا

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالءمته وطبيعة البحث حيث اشتملت عينة البحث 
لموصل ويتم جامعة ا –قسم التربية الرياضية  -طالبة من طالبات كلية التربية للبنات( 00)على 

وتضمنت اجراءات  ،ممن لديهن زيادة اكثر من الحد المثالي في الوزنالعمدية اختيارهم بالطريقة 
الذي تم تطبيقه على عينة الدراسة لقياس متغيرات البحث والوصول بالعينة ( بالك)البحث اختبار 

التهوية )لتنفسي وقد تضمنت متغيرات الدراسة قياس متغيرات الجهاز ا. الى اقصى مراحل التعب
وكذلك قياس الطية الجلدية لدى العينة ( الرئوية ، حجم النفس الطبيعي ، عدد مرات التنفس

لمعرفة نسبة الدهون المخزونة وحسب المرحلة العمرية للعينة ومعالجة نتائج هذه القياسات 
 .بمعادالت خاصة لذلك

وسبببائل لجمبببع البيانبببات حيبببث  واسبببتخدم الباحثبببان القياسبببات واالختببببارات واألجهبببزة التقنيبببة
 .استخدم الباحثان االجهزة التالية لقياس متغيرات البحث

 .جهاز الشريط الدوار .6
 .جهاز لقياس متغيرات التهوية الرئوية .0
 .مسماك لقياس الطية الجلدية لمكون الدهن .0
 .ميزان حساس لقياس الطول والوزن .2

 :لبيانات احصائيا واستخدم الباحثان الوسائل االحصائية التالية لمعالجة ا

 .الوسط الحسابي .6

 .االنحراف المعياري .0

 معامل االختالف .0

 .معامل االتباط البسيط  .2
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 . SPSSوتم معالجة البيانات باستخدام البرنامج االحصائي  

 :إلى االستنتاجات اآلتية منها انوبعد تحليل البيانات إحصائيا توّصل الباحث

 .الدهن ومتغير حجم النفس الطبيعيوجود عالقة ارتباط غير معنوية بين كتلة  .1
 .وجود عالقة ارتباط معنوية بين كتلة الدهن ومتغير عدد مرات التنفس .2
 .وجود عالقة ارتباط معنوية بين كتلة الدهن ومتغير التهوية الرئوية .3

 :ما يلي منها انوأوصى الباحث

 اجراء دراسة مماثلة على الذكور ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية .6

ضبببرورة المحافظبببة علبببى البببوزن المثبببالي لطالببببات التربيبببة الرياضبببية لعالقبببة ذلبببك بكفببباءة  .0
 . الجهاز التنفسي

 

Abstract 

Preoccupied idea rated objects minds of scientists and those 
interested in the mathematical sciences and public health to its close 
relationship with physical activity and everyone tries to find the best 
ratings that can be classified objects in their light, and it was these 
classifications depend mainly on components body composition, 
especially muscle tissue and fat tissue has been proven recent studies 
that components physical, which includes a lipid weight and weight lean 
(as the bone tissue is characterized by stable almost), most focus is on 
muscle tissue and fatty vulnerability increase was or decrease the 
movement of human activity and the impact that variables breathing and 
reflexes on athletic performance and here lies the importance of search 
to identify the extent of the impact of weight fatty mass and muscle 
mass in the body to physical activity through its relationship with some 
variables in pulmonary ventilation during effort. 
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The research aims to: 

1. Identify the physical components of relationship in terms of muscle 
mass and fat mass pulmonary ventilation variables. 

2. Identify the physical components of relationship in terms of muscle 
mass and fat mass during physical effort 

In the light of the researchers assumed goals: 

1. There is no significant correlation between the moral components of 
the body in terms of muscle mass and fat mass and pulmonary 
ventilation variables. 

2. Lack of correlation with significance in the components of the body in 
terms of muscle mass and fat mass during physical effort. 

The researchers used a descriptive approach to relevance and the 
nature of the research, where research sample consisted of (20) female 
students from the College of Education for Girls - Department of 
Physical Education - University of Mosul and are chosen randomly. The 
measures included search test (alone), which has been applied to the 
study sample to measure variables sample search and access to the 
extreme stages of fatigue. The variables of the study included 
measuring respiratory variables (pulmonary ventilation, the volume of 
natural self, respiratory), as well as measuring the fold of skin at the 
sample to determine the proportion of fat stored by the age of the 
sample stage and address the results of these measurements so special 
equations. 
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The researchers used the measurements and tests, technical devices 
and methods for data collection, where researchers used the following 
devices to measure research variables. 

1. Rotor tape device. 

2. A device for measuring pulmonary ventilation variables. 

3. Calliper to measure skin fold fat component. 

4. Sensitive balance to measure the height and weight. 

The researchers used the following statistical methods for statistical data 
processing: 

1. The arithmetic mean. 

2. Standard deviation. 

3. Coefficient of variation 

4. Simple Alatbat coefficient. 

 And data processing using SPSS statistical software. 

After analyzing the data statistically researchers reached their conclusions: 

1. Having no significant correlation between fat mass and volume of natural 
self variable. 

2. A significant correlation between fat mass and a variable number of times 
breathing. 

3. A significant correlation between fat mass and variable pulmonary 
ventilation. 
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The researchers recommended as follows: 

1. Conduct a similar study on male and comparing the results of the current 
study 

2. The need to maintain the ideal weight for students of Physical  

Education of the relationship of the respiratory efficiently.   

 

 التعريف بالبحث -

 :المقدمة واهمية البحث 3 -3

شبببغلت فكبببرة تصبببنيف االجسبببام اذهبببان العلمببباء والمهتمبببين فبببي العلبببوم الرياضبببية والصبببحة 
التببي يمكببن ان العامببة لعالقتهببا الوثيقببة بالنشبباط البببدني وسببعي الجميببع اليجبباد افضببل التصببنيفات 

تصنف االجسام في ضوءها، وقد كانت هذه التصنيفات تعتمد اساسا على مكونات تركيب الجسم 
وبصفة خاصة النسيج العضلي والنسيج الدهني وقبد اثبتبت دراسبات حديثبة ان المكونبات الجسبمية 

(  تقريبببااذ ان النسببيج العظمببي يتميببز بالثبببات )والتببي تشببمل وزن الببدهن والببوزن الخببالي مببن الببدهن 
فببان معظببم التركيببز يكببون حببول االنسببجة العضببلية والدهنيببة لسببرعة تاثرهببا زيببادة كانببت او نقصببان 

إن جسم اإلنسان يتألف من مكونين أساسيين همبا المكبون البدهني حيث  .بحركة االنسان ونشاطه
 ,Richard. )والمكون الخالي من الدهون ونسبة كل منهما يعتمد على عدة عوامل وراثية وبيئية 

ويفترض أن يكون هناك معيار مثالي للعالقة بين هبذه المكونبات لكبل مرحلبة مبن ( 314 ,1989
ا فبي تحديبد مسبتوى اللياقبة البدنيبة يلذا فقد اعتبرت المكونبات الجسبمية عبامال رئيسب، حياة اإلنسان

الرئيسبية  حتى اصبحت في الوقت الحالي طبقا للعديد من الدراسات احدى عناصبر اللياقبة البدنيبة
 (.القببوة والسببرعة والمرونببة والرشبباقة والمطاولببة)اضببافة الببى العناصببر الخمسببة المتفببق عليهببا وهببي 

 اتاالختببببار  هبببذه تبببأتي أهميببةو االختبببارات التبببي تقبببيس مطاولببة الجهبببازين القلببببي والتنفسببي كثيبببرة و 
ت فببي الجهبباز عنببدما تلبببي حاجببة األفببراد بمببدى مختلببف مببن القابليببات الوظيفيببة وتببؤدي إلببى تغيببرا

تختلببف عنببه فببي الراحببة وعلببى طببول فتببرة االختبببار وعنببد شببدد  والجهبباز التنفسببي القلبببي الوعببائي
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ة عببن كفبباءة معينببة قببد تختلببف هببذه االسببتجابات وبببذلك يمكببن أن يسبباعدنا علببى تكببوين فكببرة جيببد
 .(250،  0009الهزاع ، ) وظائف الجسم المختلفة

 

الجهاز التنفسي من المؤشرات المهمة التي تعكس عمل  التهوية الرئويةعد اذ تو 
تناولت العديد من الدراسات متغير التهوية  فقد. في أثناء ظرفي الراحة والجهد وعضالت التنفس

فمن هذه الدراسات ما . الرئوية للتعرف على العديد من المسائل المتعلقة بها وتسليط الضوء عليها
اء والمرضى ومنها ما تناول الفروقات بين الجنسين في هذا تناول الفروقات بين الناس األصح

ومنها ما دمج  نالمتغير ومنها ما تناول الفروقات بين الرياضيين المتدربين واألشخاص االعتياديي
بين المتغيرات األربعة أنفة الذكر ومنها ما تناول اثر التدريب الرياضي على التهوية الرئوية كنوع 

المتغير استجابة لجهد بدني نظم ومنها ما تعرف على التغيرات اآلنية لهذا من التكيف للجهد الم
ونظرا لشحة الدراسات على حد علم الباحثين التي ربطت بين هذا المتغير والمكونات . معين

الجسمية بداللة الكتلة العضلية والكتلة الدهنية ارتأى الباحثان البحث في دراسة تتناول العالقة 
ما بدأته الدراسات السابقة في هذا الموضوع واعطاء فكرة المذكورة الستكمال بين المتغيرات 

من هنا تكمن اهمية البحث في التعرف على مدى تأثير وزن الكتلة و . واضحة في هذا الجانب
الدهنية والكتلة العضلية في الجسم على النشاط الرياضي من خالل عالقتها ببعض متغيرات 

 .ء الجهدالتهوية الرئوية في اثنا

 

 :مشكلة البحث 0-2

الحببظ الباحثببان مببن خببالل عملهمببا فببي المجببال الرياضببي ان  عنببدمابببرزت مشببكلة البحببث 
القصببور فببي االنجبباز الرياضببي اليعببود الببى ضببعف او نقببص فببي عناصببر اللياقببة البدنيببة فقببط بببل 

ى االنباث يعود ايضا الى زيادة الكتلة الدهنية على حساب الكتلة العضلية في الجسم خصوصا لد
ان امبببتالك  حيبببثباعتببببار ان الكتلبببة الدهنيبببة تكبببون اكببببر فبببي طبيعتهبببا لبببديهن مقارنبببة بالبببذكور، 

الرياضببي الببوزن المثببالي يزيببد مببن عمليببة التهويببة الرئويببة امببا اذا كببان لديببه كتلببة زائببدة مببن الببدهون 
ياضبي لبذا ر على حساب النسيج العضلي في الجسم فان ذلك سوف يكون تأثيره سلبيا علبى اداء ال



 (349)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

الباحثببان القيببام بمثببل هببذه الدراسببة لحببل مثببل هببذه المشببكلة والخببروج بنتببائج ربمببا تصببب فببي  ارتببأى
 .خدمة االنجاز الرياضي لدى االناث

 :اهداف البحث 0-3

التعرف على عالقة المكونات الجسمية بداللة الكتلة العضلية والكتلة الدهنية بمتغيرات التهوية . 6
 .الرئوية

لدهنيبة فبي اثنباء الجهبد بداللة الكتلبة العضبلية والكتلبة ا يةمكونات الجسمالعالقة  علىالتعرف . 0
 .البدني

 :فرضا البحث 0-4

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مكونات الجسم بداللبة الكتلبة العضبلية والكتلبة . 6
 .الدهنية ومتغيرات التهوية الرئوية

داللة معنوية فبي مكونبات الجسبم بداللبة الكتلبة العضبلية والكتلبة عدم وجود عالقة ارتباط ذات . 0
 .لدهنية في اثناء الجهد البدنيا

 :مجاالت البحث 0-1

 .قسم التربية الرياضية -عينة من طالبات كلية التربية للبنات: المجال البشري. 6

وقاعببة اللياقببة جامعببة الموصببل  -مختبببر الفسببلجة فببي كليببة التربيببة الرياضببية: المجببال الزمبباني. 0
 .قسم التربية الرياضية -البدنية في كلية التربية للبنات

 0006/  0 /06ولغاية  0006/   0/  67من   : المجال الزماني. 0
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 االطار النظري والدراسات السابقة -7

 : المكونات الجسمية 2-1

يشببتمل التكببوين الجسببمي لإلنسببان مجمببوع أوزان أجزائببه المختلفببة مببن عضببالت وعظببام  
ودهون، واألعضاء التي تكون األجهبزة الداخليبة للجسبم، ويتحبدد التكبوين الجسبمي تبعبا لكتلبة تلبك 
األوزان ونسبببتها المئويببة مقارنببة بببالوزن الكلبببي للجسببم، ويتميببز وزن النسببيج العظمببي وكبببذلك وزن 

م الحيويببة الداخليببة بدرجببة مببن الثبببات النسبببي تقريبببا، كمببا أن الفببروق الفرديببة فببي هببذه أجهببزة الجسبب
المكونات ارتباطا بالوزن الكلي للجسم تعد غير واضحة بدرجة كبيرة بين األفراد وعلى العكس من 
ذلك بالنسبة للتكوين العضلي والدهني، حيث ظهر فروق ملحوظة بين الناس فبي هبذين المكبونين 

، 2113سببيد، )طهمببا الوثيببق بحركببة اإلنسببان ونشبباطه باإلضببافة إلببى عوامببل أخببرى عديببدة الرتبا
225.) 

مصبطلح علمبي يشبير إلبى نسبب "المكونات الجسمية بأنه ( عبد الفتاأ وحسانين)ويعرف 
وجود األجزاء الدهنية والالدهنية في الجسبم ويمكبن إحبداث تغيبرات ملموسبة فيبه، وهبذا األمبر مهبم 

 ".إمكانية إحداث تغيرات كبيرة في تكوين الجسم نتيجة التدريب جدا، ولقد ثبتت

 (215، 1110عبد الفتاأ وحسانين، )

بأنها تشير إلى المقادير أو الكميات النسببية مبن ( Sharky)نقال عن ( األوسي)وتعرفها 
 (.25، 2115األوسي، ( )العضلي)الدهن أو الوزن الخالي من الدهن 

تركيببب الجسببم مصببطلح يشببير إلببى نسببب "إلببى أن ( البقببال)ويشببير المعاضببيدي نقببال عببن 
" ويبذكر أيضبا انبه يمكبن إحبداث تغيبرات ملموسبة فيبه" وجود األجزاء الدهنية والالدهنية فبي الجسبم

 (.31، 2111المعاضيدي، )

ويمكببن أن يتببأثر تكببوين الجسببم بعوامببل متعببددة مثببل السببن والجببنس والتغذيببة والتمرينببات 
 : وتتضمن مكونات الجسم ماياتي( 21 -25، 2115األوسي، )الرياضية 
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 :المكون الشحمي 2-1-1

يعد احد مكونبات الجسبم األساسبية التبي تشبكل نسببة مبن وزن الجسبم تبعبا للسبن والجبنس 
ومبببدى الحركبببة والنشببباط، وان أهميتهبببا الحقيقيبببة تقبببع فبببي حقيقبببة كونهبببا مخبببازن احتياطيبببة للطاقبببة 

 (.215، 1115الجلبي، )بالنسبة للكائن الحي 

ويعرف المكون الشحمي بانه مقدار ما يحويه الجسم مبن دهبون، والتبي تكبون عبادة علبى 
شببكل مركبببات مببن الجليسببرول واالحمبباض الدهنيببة التببي تببدخل فببي تركيببب جميببع الخاليببا الحيببة 
سواءا في تركيب جدارها او في تركيب الغشاء الداخلي لها، ويتم تخزين شحوم الجسم عبن طريبق 

ين، العامل االول عن طريق زيادة عدد الخاليا الدهنيبة، والعامبل الثباني عبن طريبق عاملين اساسي
 (.11، 2111عزب، )الزيادة في حجم الخلية الدهنية 

 :أقسام وانواع المكون الدهني في الجسم

تنقسم الشحوم في الجسم إلى شحوم اساسية وشحوم مخزونة ، وتوجد  :الدهن األساسي  .1
ع العظام ، وحول القلب والرئتين والكبد والطحال والكليتين الشحوم األساسية في نخا

. واألمعاء ، وفي الجهاز العصبي ، باإلضافة إلى منطقة الحوض والثديين في النساء 
األساسية ضرورية للعديد من الوظائف الفسيولوجية في الجسم ، كما تبلغ وتعد الشحوم 

% 12-1وترتفع هذه النسبة إلى من كتلة الجسم ، % 5-3نسبتها لدى الرجل البالغ 
 ( .     122-121، 2111الهزاع، )لدى المرأة ، 

إن الدهون المخزونة تتراكم في الجسم وتخزن في األنسجة الشحمية :الدهن المخزون  .2
وتعد الشحوم المخزونة . في منطقتين رئيسيتين ، هما تحت الجلد ، وفي األحشاء 

كما وهي عبارة عن (. 2111،121،121الهزاع،)بشكل رئيسي مصدرا مهما للطاقة 
والعضالت أو بين دهون مخزونة في شكل أنسجة دهنية تحت الجلد أي بين الجلد 

العضالت والدهون المخزونة في السيدات تفوق بصفة عامة كمية الدهون المخزونة في 
الرجال ، حيث يعزى ذلك  إلى خصوصية الوظائف التي تقوم بها المرأة ألنها تتضمن 

الموجود في نسيج الصدر والرحم وغيرها من الدهن الجنسي الخاص مثل الدهن 
 (.223،222،1110،رضوان )االعضاء االخرى 
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   : المكون الخالي من الشحوم 2-1-2

وهببو الجببزء المتبقببي لمكونببات الجسببم مببن العظببام واألنسببجة العضببلية والمبباء وغيرهببا مببن 
الجسبببم كافبببة فيمبببا عبببدا األنسبببجة الدهنيبببة، و مبببا يعنينبببا هبببو النسبببيج العضبببلي إذ إنبببه أكثبببر أنبببواع 

%( 3)وفضال عن ذلك فهو يشبمل علبى نسببة دهبن األنسجة تأثيرا في التدريب والنشاط الحركي، 
للسببيدات الببذي يمثببل الجببزء األساسببي مببن دهببون الجسببم التببي ال غنببى عنهببا، %(  12)للرجببال، 

 .ويحسب الوزن الخالي من الدهن وذلك بطرأ وزن الجسم الكلي من وزن دهن الجسم

 ( 02 – 03، 2113عبد الفتاأ وسيد، ) 

 

 :متغيرات الجهاز التنفسي 2-2

 : التهوية الرئوية 2-2-1

 ,.Seeley et al)تعنببي التهويببة الرئويببة عمليببة تحببرك الهببواء مببن الببرئتين او اليهمببا 
انهبببا عمليبببات دخبببول الهبببواء او خروجبببه ببببين الهبببواء ( حسبببين)، فبببي حبببين يبببرى (746 ,1998

ت وذلبك لوجبود عمليبة تببادل غبازا" ببالتنفس الخبارجي"الخارجي والحويصبالت الرئويبة التبي تسبمى 
 (125، 1111حسين، " )بالتنفس الداخلي" اخرى تحصل بين الدم وانسجة الجسم ويطلق عليها 

تزداد كمية التهوية الرئويبة بزيبادة الجهبد، اذ تكبون هبذه الزيبادة لغبرض البتخلص مبن ثباني 
اوكسببيد الكبباربون اكثبببر منهببا للحصببول علبببى االوكسببجين علبببى االقببل تحببت تببباثير الحمببل الببببدني 

الحقيقة فان التهوية الرئوية تزيد بدرجة اكبر كثيرا مبن اسبتهالك االوكسبجين، وهبذا االقصى، وفي 
عببببد )يؤكبببد لنبببا ان التهويبببة الرئويبببة اليعتببببر عبببامال معوقبببا للحبببد االقصبببى السبببتهالك االوكسبببجين 

 (.312، 2113الفتاأ، 
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 :عدد مرات التنفس 2-2-2

تحبببدث فبببي الدقيقبببة الواحبببدة  يقصبببد بعبببدد مبببرات التبببنفس عمليبببة الشبببهيق او الزفيبببر التبببي 
أن عمليببة التببنفس هببي ( 1111)ويببرى البزينببي نقببال عببن عبببد الفتبباأ ( 121، 1112البصببري ، )

عمليببببة تبببببادل الغببببازات التببببي يببببتم فيهببببا إيصببببال األوكسببببجين إلببببى خاليببببا الجسببببم لالسببببتفادة منببببه ، 
طبرده إلبى الخبارج ، والتخلص من ثاني أوكسيد الكاربون بنقله من الخاليا إلى العضو الذي يقوم ب

وتعد عملية التنفس عمليبة غيبر إراديبة ولكبن بلمكبان اإلنسبان أن يبتحكم بحركاتبه التنفسبية ويوقبف 
التنفس مثاًل لفترة معينة على أن ال تكون هذه الفتبرة طويلبة وهنباك عبامالن يقومبان بتنظبيم سبرعة 

يبببا وسبببرعة تخلبببص وعمبببق الحركبببات التنفسبببية وينظمبببان كميبببة األوكسبببجين التبببي تصبببل إلبببى الخال
 Nervous)الخاليبببا مببببن ثبببباني أوكسببببيد الكبببباربون ، وهبببذان العببببامالن همببببا الببببتحكم العصبببببي 

Control ) والتحكم الكيميبائي(chemical control ( ) ، 25، 2115البزينبي ) ويعرفبه كبل مبن
واحبدة عدد المرات المرات التي يرتفع بها الصدر في الدقيقبة ال" بأنه( 1111) الطالب والسامرائي 

إلى أن سرعة التنفس تعد أحبد Larry (1111 )كما يشير ( 111، 1111الطالب والسامرائي ، )
المتغيببرين األساسببين فببي زيببادة أو نقصببان التهويببة الرئويببة ، فضبباًل عببن حجببم التببنفس ، إذ يببؤدي 

التنفس فبي زيادة هذين العاملين معًا أو زيادة أحدهما إلى زيادة التهوية الرئوية ، ويبلغ عدد مرات 
دقيقبة فبي /مبرة( 11-51)بالدقيقبة ، ويرتفبع إلبى /مبرة ( 21-12) الدقيقة الواحدة في أثناء الراحة 

 (. Larry, 1981, 59)أثناء التدريب 

 :حجم النفس الطبيعي 2-2-3

بانببه حجببم هببواء الشببهيق او الزفيببر فببي المببرة "حجببم الببنفس ( عبببد الفتبباأ وحسببانين)عببرف  
عبببد الفتبباأ وحسببانين، )لتببر ( 1.5)لتببر بمتوسببط قببدره ( 1.11 – 1.35) الواحببدة ويتببراوأ مببابين

علببى انببه حجببم الهببواء الببذي يببدخل او يخببرج ( .Shier et al)، فببي حببين عرفببه (111، 1110
 (.Shier et al., 2000, 464)خالل دورة تنفسية واحدة 

خببالل الراحببة مببع نمببو الرئببة ولكببن هببذه الزيببادة مقرونببة ( TV)يزيببد حجببم الببنفس الطبيعببي  
بوزن الجسم والمساحة السطحية له وتنخفض خالل فتبرة الطفولبة، ان مقبدار حجبم الهبواء التنفسبي 
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، ويتضببباعف هبببذا الحجبببم نتيجبببة لتمبببرين (1.5)االعتيبببادي فبببي حالبببة الراحبببة يكبببون بمتوسبببط قبببدره 
 (.211، 2113سيد، )ف  قيم الراحة تقريبا لتر أي بمقدار ستة اضعا( 3)قصوي ليصل نحة 

 

 :الدراسات السابقة 2-3

 بعنوان( 2112احمد وكسرى )دراسة  2-3-1

 "اثر برنامج مقترح في مكونات الجسم ومتغيرات التهوية الرئوية وسرعة النبض"

برزت مشكلة البحبث مبن ان الببرامج التدريبيبة المتبعبة فبي تخفيبف البوزن اصببحت شبائعة 
 .اقترأ الباحثان برنامجا تدريبيا فتريا منوعايهدف الى تخفيف الوزن بداللة كتلة الشحوم ومملة لذا

هبببدف البحبببث البببى التعبببرف علبببى اثبببر البرنبببامج التبببدريبي فبببي متغيبببرات مكونبببات الجسبببم  
ومتغيببرات التهويببة الرئويببة، اسبببتخدم الباحببث المببنهج الباحثببان المبببنهج التببدريبي لمالئمتببه وطبيعبببة 

رجال غير الرياضيين من ذوي السمنة تقاربت ( 1)ري البحث على عينة مكونة من البحث، اذ اج
 .سنة، في منشات كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل 31-32اعمارهم مابين 

( p= 0.025)اظهببرت نتببائج البحببث وجببود فببروق معنويببة فببي كببل مببن التهويببة الرئويببة  
نحببو ( p= 0.002)وفببي سببرعة النبببض  فببي ظببرف الراحببة،( p= 0.001)بداللببة حجببم الببنفس 

( p= 0.001)االنخفبباض فببي ظببرف الراحببة، وفببي مكونببات الجسببم بداللببة انخفبباض وزن الجسببم 
 (.p= 0.001)على حساب وزن الشحوم 
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 :اجراءات البحث -1

 :منهج البحث 3-1

لطبيعبة استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسبحي كونبه أكثبر المنباهج مالئمبة 
 .مشكلة البحث

 :عينة البحث 3-2

قسم التربية  -طالبة من طالبات كلية التربية للبنات( 21)اشتملت عينة البحث على 
جامعة الموصل بمراحلها االربعة، وتم اختيارهم بالطريقة العمدية ممن لديهن زيادة  –الرياضية 

وجود تجانس مقبول بين  (282)وقد أظهر معامل االختالفاكثر من الحد المثالي في الوزن، 
  .يبين بعض المعلومات عن أفراد عينة البحث( 1)أفراد عينة البحث، والجدول 

 (3)جدول 

يبين األوساط واالنحرافات لكل من متغيرات العمر والوزن والطول والمساحة السطحية 
 للجسم ومؤشر كتلة الجسم

                       
 المتغيرات           

  

 المعالم اإلحصائية

 العمر

 (سنة)

 الطول

 (سم)

 الوزن

 (كغم)

المساحة 
السطحية 

 (2م)للجسم

مؤشر كتلة 
 الجسم

ــــة
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
عينــ

ال
 

 22.111 1.551 51.111 151.011 21.151 (س  )

 2.051 1.121 1.132 2.122 1.111 (ع)+

 12.210 1.312 15.112 3.101 5.210 (خ)

                                                           

 (.313، 3888 التكريتي والعبيدي،) تجانس العينةهذا يدل على % 10قل من اإذا كانت قيمة معامل االختالف  
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 وسائل جمع البيانات 3-3

 .استخدم الباحثان القياسات واالختبارات واالجهزة التقنية وسائل لجمع البيانات
 

 :االجهزة المستخدمة 3-2

 .الشريط الدوار الجراء االختبار Tread millجهاز . 1

 .لقياس متغيرات التهوية الرئوية Sperometerجهاز . 2

 .المكون الدهنيمسماك لقياس الطية الجلدية لقياس . 3

 .ميزان حساس لقياس الطول والوزن. 2
 

 :التجربة االستطالعية 3-5

اجببرى الباحثببان تجربببة اسببتطالعية علببى عينببة البحببث تببم تطبيببق خاللهببا جميببع القياسببات 
واالختببببارات واإلجبببراءات عليهبببا وكبببذلك المبببدة التبببي تسبببتطيع افبببراد العينبببة االسبببتمرار علبببى جهببباز 

لتحقيبق ( د12-1)استطعن افراد العينبة االسبتمرار بالعمبل علبى الجهباز لمبدة الشريط الدوار حيث 
هببدف البحببث ، كببذلك بهببدف التأكببد مببن تببالف عينببة البحببث مببع طبيعببة الجهببد البببدني المنفببذ علببى 
الشريط الدوار وضبط العينة لتكنيك ومهارة قياس متغيرات التهوية الرئويبة فبي ظرفبي الراحبة وبعبد 

أكبد مبن صبالحية األجهبزة واألدوات المسبتخدمة، و فهبم فريبق العمبل لطرائبق فضال عن الت. الجهد
 .القياس وطريقة العمل و التعرف على المعوقات التي قد تظهر عند تنفيذ اإلجراءات

 

 

 



 (357)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

 التجربة النهائية 3-1

( 283()د 12-1)تبببم اجبببراء التجرببببة النهائيبببة والتبببي تضبببمنت إجبببراء اختببببار الجهبببد لمبببدة 
 :لبحث وكما يأتيوقياس متغيرات ا

 . قياس متغيرات التهوية الرئوية في وضع الراحة قبل إجراء االختبار -

 (.دقيقة 12-1)إعطاء جهد هوائي مستمر ومتصاعد الشدة لمدة  -

 .قياس متغيرات متغيرات التهوية الرئوية بعد الجهد مباشرة -

 وصف االختبارات والقياسات 3-0 

 :للجهد على الشريط الدوار Balkاختبار  3-0-1

يعد هذا االختبار مقياسا لالستهالك القصوي لألوكسبجين والبذي يتطلبب وصبول المختببرة 
ينفببذ . إلببى درجببة اإلعيبباء نوعببا مببا إذا أخببذنا بنظببر االعتبببار اإليفبباء بمتطلبببات االختبببار األخببرى

ر ومتصباعد بحيبث وهبو عببارة عبن جهبد مسبتم(  Treadmill) االختبار بوسباطة الشبريط البدوار 
وبهبذا يتبدرج االختببار مبن االسبتهالك شببه . يصل في نهايته إلى القدرة الهوائيبة القصبوى للمختببرة

لغبببرض ( د12-1)وينبغبببي أن تنحصبببر مبببدة االختببببار ببببين .القصبببوي لألوكسبببجين إلبببى القصبببوي 
درج الحمبل واط  ثم يت( شدة وسرعة ) يبدأ االختبار بمستوى حمل . تحقيق المتطلبات أنفة الذكر

باالزديبباد علبببى مراحبببل زمنيبببة محبببددة بمقبببدار  معبببين بحيبببث يضبببيف عببببء متبببدرج علبببى المختببببرة 
ليصل بها في الدقائق األخيرة من  االختبار الى أقصى حمل عمل وهي المرحلة التي ال تستطيع 

 :وفيما يأتي وصف االختبار. معها المختبرة باالستمرار نتيجة التعب

بدرجبببة انحبببدار مقبببدارها ( سببباعة/ميبببل 3او )سببباعة /كبببم 2.1يببببدأ االختببببار بسبببرعة  -
1.1.% 

 %.2.5دقائق تليها يزداد االنحدار بمقدار  3دقائق وكل  3بعد  -
 . دقيقة للسيدات 12-1يسجل الزمن منذ البدء وحتى استنفاذ الجهد وهو عادة بين  -

 
                                                           


 .وتبين من خاللها مقدرة افراد العينة على اداء االختبار تم تحديد مدة االختبار باالستناد الى التجربة االستطالعية التي اجريت على عينة البحث 
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 (2)الجدول رقم 

 (Balk)يبين مراحل اختبار 

 زمن االداء (km/h)السرعة  % درجة االنحدار مراحل االختبار

S1 00.0 4.8 * 03:00 –00:00  

S2 02.5 4.8 06:00 –03:00  

S3 05.0 4.8 09:00 –06:00  

S4 07.5 4.8 12:00 –09:00  

S5 10.0 4.8 15:00 –12:00  

S6 12.5 4.8 18:00 –15:00  

S7 15.0 4.8 21:00 –18:00  

S8 17.5 4.8 24:00 –21:00  

S9 20.0 4.8 27:00 –24:00  

S10 22.5 4.8 30:00 –27:00  

 

 القياسات الجسمية وشملت قياس الطول والوزن  3-1-2

 :قياس الطول والوزن-3-1-2-1

نبببببوع ( قيببببباس الطببببول والبببببوزن)تببببم قيببببباس طبببببول ووزن أفببببراد عينبببببة البحبببببث باسببببتخدام جهببببباز
(Detecto)  . تقبف الطالببة علبى قاعبدة الجهباز لقيبباس البوزن حافيبة القبدمين مسبندة ظهرهبا علببى
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بعبدما يضبغط احبد أفبراد فريبق العمببل . القبائم المعبدني المثببت بصبورة عموديبة علبى قاعبدة الجهباز
المسبببباعد علببببى المفتبببباأ الخبببباص للقيبببباس ويسببببجل الببببوزن بعببببد أن تسببببتقر القببببراءة علببببى الشاشببببة 

، وفببببي نفببببس الوقببببت يقببببوم (غببببم211)رقم وزن الطالبببببة بببببالكيلوغرام وألقببببرب االلكترونيببببة ويمثببببل البببب
وبعببد التثبيببت يقببرأ  المؤشببر الببذي  ،الشببخص نفسببه بتحريببك اللوحببة المعدنيببة لببتالمس رأس الطالبببة

 . يمثل طول الطالبة بالسنتيمتر

 

 القياسات الوظيفية 3-0-3

 والتهوية الرئويةقياس حجم النفس الطبيعي وعدد مرات التنفس   3-0-3-1

تضبببع المختببببرة أنبوببببة القيببباس االسبببطوانية فبببي الفبببم وهبببي خاصبببة بجهببباز االسببببيروميتر، 
تبببدأ المختبببرة بعمليببة التببنفس . وتوضببع أيضببا سببدادة علببى انببف المختبببرة لمنببع التببنفس مببن األنببف

الطبيعبببببي التبببببي تشبببببتمل الشبببببهيق والزفيبببببر االعتيببببباديين، عنبببببدها سبببببيتم التعبببببرف مبببببن قببببببل جهببببباز 
سبيروميتر على نمط التهوية الرئوية معبرا عنها بحجبم البنفس العبادي وعبدد مبرات التبنفس ويبتم اال

يراعبى عنبد إجبراء االختببار . تسجيلها مباشرة علبى الحاسبوب مبع رسبم المنحنبى البيباني للمتغيبرات
فبببي ظبببرف الراحبببة مببببنح المختببببرة مبببدة زمنيببببة للتبببنفس قببببل ببببدء القيبببباس لتجببباوز الظبببرف النفسببببي 

 .ب لبداية االختبار ولكي تصل المختبرة إلى اإليقاع الطبيعي لعمليتي الشهيق والزفيرالمصاح

 الوسائل االحصائية 3-1

 .الوسط الحسابي. 1

 .االنحراف المعياري. 2

 . معامل االختالف. 3

 (311-111،  1111التكريتي والعبيدي ، . )معامل االرتباط البسيط . 2

 . SPSSوتم معالجة البيانات باستخدام البرنامج االحصائي 
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 عرض النتائج وتحليها ومناقشتها -1

عببببرض نتببببائج األوسبببباط الحسببببابية واالنحرافببببات المعياريببببة للقياسببببات لمتغيببببرات  2-1
 التهوية الرئوية قيد الدراسة

 (3)جدول 

 الرئويةيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات التهوية 

 اإلحصاء              

 

 متغيرات التهوية الرئوية

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 حجم النفس الطبيعي

 TV (لتر) 
1,311 1,331 

 عدد مرات النتفس

RR (مرة) 
21,111 1,220 

 التهوية الرئوية 

VE (دقيقة/لتر) 
12,220 1,101 

 

االوساط الحسابية واالنحرافات المعياريبة لمتغيبرات التهويبة الرئويبة ( 2)يتبين من الجدول 
وبانحراف ( 1،311)قيد الدراسة ، فبالنسبة لمتغير حجم النفس الطبيعي فقد كان وسطه الحسابي 

( 21،111)، اما بالنسبة لمتغيبر عبدد مبرات التبنفس فقبد كبان وسبطه الحسبابي (1،331)معياري 
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، وبالنسببببببة لمتغيبببببر التهويبببببة الرئويبببببة فقبببببد كبببببان وسبببببطه الحسبببببابي (1,220)راف معيببببباري وببببببانح
 (. 1،101)وبانحراف معياري ( 12،220)

 عرض نتائج األوساط واالنحرافات المعيارية لمكونات الجسم 2-2

 (2)جدول 

 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات المكونات الجسمية

 

االوسبببباط الحسبببابية واالنحرافببببات المعياريببببة لمتغيببببرات المكونببببات ( 2)يتببببين مببببن الجببببدول 
( 15،132)كببببان وسببببطه الحسببببابي  الجسببببمية قيببببد الدراسببببة ، فبالنسبببببة لمتغيببببر كتلببببة الببببدهن فقببببد

، امبببا بالنسبببببة لمتغيبببر الكتلبببة العضبببلية فقببببد كبببان وسبببطه الحسببببابي (3،251)وببببانحراف معيببباري 
 (.1،221)وبانحراف معياري ( 1،122)

ــرات  1-1 ــات الجســمية ومتغي ــاط لكــل مــن المكون ــيم معــامالت االرتب ــائج ق عــرض ومناقشــة نت
 التهوية الرئوية قيد الدراسة

ارتباط معنوية بين الكتلة الدهنية ومتغيري عدد مرات التنفس والتهوية وجود عالقة  .1
المحسوبة لهذه المتغيرات والبالغة على التوالي ( ر)الرئوية إذ كانت القيم المعنوية لب 

 . على التوالي ( 1،111،  1،111)عند مستوى احتمالية ( 0,821،  - 0,181)

 اإلحصاء              
 

 المكونات الجسمية

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 3,251 15,132 كتلة الدهن

 1.221 1.122 الكتلة العضلية
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ببببين الكتلبببة الدهنيبببة ومتغيبببر حجبببم اانفبببس بينمبببا لبببم تظهبببر هنببباك عالقبببة ارتبببباط معنويبببة 
عنبد مسببتوى ( 1،121)المحسبوبة لهببذا المتغيبر ( ر)الطبيعبي، إذ كانبت القبيم المعنويببة لبب 

 (.1،110)احتمالية 

وجود عالقة ارتباط معنوية بين الكتلة العضلية ومتغيري حجم النفس الطبيعي والتهوية  .2
بة لهذه المتغيرات والبالغة على التوالي المحسو ( ر)الرئوية إذ كانت القيم المعنوية لب 

 . على التوالي ( 1،111،  1،111)عند مستوى احتمالية ( -1,181،  - 0,178)
بينمبببا لبببم تظهبببر هنببباك عالقبببة ارتبببباط معنويبببة ببببين الكتلبببة العضبببلية ومتغيبببر عبببدد مبببرات  .3

توى عنببد مسبب( 1،201)المحسببوبة لهببذا المتغيببر ( ر)التببنفس، إذ كانببت القببيم المعنويببة لببب 
 (.1،133)احتمالية 

يتبين من خالل عرض النتائج ان هناك عالقة ارتبباط ببين اختببارات وظبائف الرئبة ووزن 
على وظبائف البرئتين والجهباز التنفسبي عمومبا ( الدهون والكتلة العضلية) الجسم وتأثير مكوناته 

فببي تكببوين المكونببات بببدًأ بعمليببة التببنفس وصببوال الببى عمليببة التبببادل الغببازي ويتمثببل هببذا االرتببباط 
الجسببمية فببي الجببزء العلببوي مببن الجسببم ونمببط توزيببع الببدهون فببي هببذا الجببزء مببع وظيفببة التببنفس 
وانتقبببال الهبببواء المستنشبببق عببببر المسبببالك التنفسبببية وكبببذلك تبببأثير زيبببادة الكتلبببة العضبببلية فبببي هبببذه 

خاص ومببببا لهببببا مببببن تببببأثير علببببى الوظببببائف التنفسببببية لببببدى االشبببب( المنطقببببة الصببببدرية) المنطقببببة 
 .  Maiolo, 2003, 32))االصحاء 

مببن البببرئتين ( الخبببارج)والزفيببر ( الببداخل)ان التهويببة الرئويببة هبببي كميببة الهببواء المستنشبببق   
وتعنببي اجرائيببا حجببم الببنفس الطبيعببي مضببروبا فببي عببدد مببرات التببنفس فببي الدقيقببة الواحببدة وعببدد 

( مليلتبببر511)لطبيعبببي امبببا حجبببم البببنفس ا( دقيقبببة/مبببرة12-12)مبببرات التبببنفس فبببي الدقيقبببة هبببي 
ويعبزو الباحثبان الزيبادة فبي  Nicholas & Robert, 1996, 121).( )دقيقبة/لتبر5)ويسباوي 

التهوية الرئوية بعد الجهد الهوائي المبذول البى زيبادة  كميبة الهبواء الداخلبة البى البرئتين والخارجبة 
بببل العضبالت العاملببة منهبا فبي عمليتببي الشبهيق والزفيببر والتبي تتطلببب اسبتهالكا اوكسببجينيا مبن ق

والبتخلص مببن ثبباني اوكسببيد الكباربون، اذ تعتمببد التهويببة الرئويببة بزيادتهبا علببى زيببادة حجببم الببنفس 
الطبيعي وزيادة عدد مرات التنفس فبي الدقيقبة الواحبدة والمسباهمة النسببية لهبذين المتغيبرين يجبب 

ممبرات الهوائيبة مبن الهبواء ان تكون متوازنة بحيث ال تحدث اية زيادة غير مناسببة فبي مقاومبة ال
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ويعزو الباحثان االرتفاع الذي حصل في التهويبة الرئويبة البى (. Roland, 2005, 13)الداخل 
ان االختبببببار كببببان مببببن الشببببدة مببببن حيببببث السببببرعة واالنحببببدار ادى الببببى ارتفبببباع فببببي عببببدد مببببرات 

فبببي حيببث تكببون لحركببة الببذراعين فببي الببركض اثببر ( TV)وحجببم الببنفس الطبيعببي ( RR)التببنفس
زيادة تردد التنفس، حيث ان زيادة معدل التهوية الرئوية في اثناء النشاط البدني نباتج عبن طريبق 
تببأثيران احببدهما عصبببي واالخببر كيميببائي وتبببدأ زيببادة معببدل التهويببة بالطريقببة العصبببية السببريعة 

المسبتقبالت  نتيجة لالشارات العصبية الواردة من االوعية الدموية القريبة من القلب والرئتين ومبن
الحسببببية فببببي المفاصببببل والعضببببالت العاملببببة وكببببذلك مببببن النخبببباع المسببببتطيل وقشببببرة المببببخ وهببببذه 
االشارات تحول الى مراكز التحكم في التنفس الموجودة في النخاع المسبتطيل والجسبر وبعبد هبده 

ائيبة عبن الزيادة االولية السريعة تستمر زيادة التهويبة الرئويبة ولكبن بمعبدل بطبيء بالطريقبة الكيمي
عببالوي )طريببق بعببض المببواد فببي الببدم مثببل البوتاسببيوم وثبباني اوكسببيد الكربببون وحببامض اللبنيببك 

كبذلك يبزداد حجبم هبواء التبنفس اثنباء التبدريب فبي الدقيقبة وهبذا ( . 211،  2111وعبد الفتباأ ، 
يعنببي زيببادة اسببتهالك االوكسببجين وتكببون زيببادة عمليببة التهويببة الرئويببة هببي بغببرض الببتخلص مببن 

اني اوكسيد الكاربون اكثر منها للحصول على االوكسجين على االقل تحت تأثير الحمل البدني ث
عببد )االقصى وفي الحقيقة فأن التهوية الرئوية تزيد بدرجبة اكببر كثيبرا مبن اسبتهالك االوكسبجين 

علببببى ان التغيببببرات ( التكريتببببي ومحمببببد علببببي)حيببببث اكببببد كببببل مببببن ( . 312،  2113الفتبببباأ ، 
التي تحدث في الجهاز التنفسي الناتجة عن التمارين هي الزيادة في التهويبة الرئويبة  الفسيولوجية

التي تعتمد على الزيادة في كمية هواء التنفس نتيجة للزيادة التبي تحصبل فبي عبدد مبرات التبنفس 
التكريتببي ومحمببد علببي ، )فببي الدقيقببة فضببال عببن زيببادة حجببم الهببواء فببي عمليتببي الشببهيق والزفيببر 

وفي البحث الحبالي فبأن االختببار البذي ادتبه عينبة البحبث علبى جهباز الشبريط (. 112،  1111
الببدوار كببان جهببد هببوائي لحببد التعببب وان زيببادة الشببدة عببن طريببق زيببادة االنحببدار ادت الببى زيببادة 
التهوية الرئوية بشكل تصاعدي الى ان وصلت العينة الى نهاية االختبار ومبن خبالل البربط ببين 

اهمية واالكثر تأثرا وتأثيرا في التهوية الرئوية عن طريق الزيبادة او عبدم التبوازن  المكونين االكثر
في نسبهما في الجسم لدى االناث ، فأن زيبادة البدهون فبي الجسبم تبؤثر سبلبا علبى االداء الببدني 

من الوزن الكلبي امبا عنبد النسباء %( 5-3)حيث تبلغ النسبة المثالية عند الرجال من الرياضيين 
مبببن البببوزن الكلبببي ويعبببود الفبببرق فبببي هبببذه النسببببة البببى تبببراكم البببدهن الطبيعبببي %( 15-12) فتبلبببغ
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 ,Heyward & Wagner, 2004)بسبب عامل الجبنس فبي منطقبة الصبدر والبورك واالرداف 
na .) حيببث اشببار(et alGoya  ) الببى ان زيببادة الببدهون فببي منطقببة البببطن قببد تسبببب اعاقببة

التأثير السلبي لتوزيع الدم في المنطقة الصبدرية باالضبافة مباشرة لنزول الحجاب الجاجز وكدلك 
والبذي يتسببب فبي انخفباض حجبم الرئبة اثنباء الشبهيق وأن ( القصببات)الى تضييق مجرى الهبواء 

 زيادة الدهون وانخفاض الكتلة العضلية تؤدي الى انخفاض وظائف الرئة

 (, 2005, 996et al.(Goyaet  

قيمة الزيبادة فبي متغيبرات التهويبة الرئويبة مقرونبة ببوزن  بان( 2110محمد، )وهذا مااكده 
 (.11، 2110محمد ، . )والمساحة السطحية للجسم

 

 االستنتاجات والتوصيات  

 االستنتاجات -1

 وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين كتلة الدهن ومتغير حجم النفس الطبيعي. 
 مرات التنفس وجود عالقة ارتباط معنوية بين كتلة الدهن ومتغير عدد. 
 وجود عالقة ارتباط معنوية بين كتلة الدهن ومتغير التهوية الرئوية. 
 وجود عالقة ارتباط معنوية بين الكتلة العضلية ومتغير حجم النفس الطبيعي. 
 وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين كتلة الدهن ومتغير عدد مرات التنفس. 
  العضلية ومتغير التهوية الرئويةوجود عالقة ارتباط معنوية بين الكتلة. 

 

 التوصيات -2

 اجراء دراسة لمتغيرات فسيولوجية اخرى ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية. 
  ضبببرورة المحافظبببة علبببى البببوزن المثبببالي لطالببببات التربيبببة الرياضبببية لعالقبببة ذلبببك بالكفببباءة

 .الوظيفية الجهزة الجسم المختلفة
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 توى المببائي للجسببم لمببا لببه مببن تبباثير علببى عمببل الجهبباز ريببط نتببائج الدراسببة الحاليببة بببالمح
 .العضلي

 المصادر

 ،1فسبببببيولوجيا الرياضبببببة، نظريبببببات وتطبيقبببببات، ط(: 2113)سبببببيد، احمبببببد نصبببببر البببببدين  .1
 .دار الفكر العربي، القاهرة، مصر

، دار الفكببر العربببي 1فسببيولوجيا التببدريب والرياضببة، ط(: 2113)عبببد الفتبباأ، ابببو العببال  .2
 .ة، القاهرةللنشر والطباع

، اإلعبببداد الببببدني (1111: )التكريتبببي، وديبببع ياسبببين، والحجبببار، ياسبببين طبببه محمبببد علبببي .3
 .للنساء مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

فسيولوجيا التدريب ( : 2111)عالوي ، محمد حسن و عبد الفتاأ ، ابو العال احمد  .2
 .، دار الفكر العربي ، القاهرة  2الرياضي ، ط

فسببببيولوجيا ومورفولوجيببببا (: 1110: )عبببببد الفتبببباأ، أبببببو العببببال وحسببببانين، محمببببد صبببببحي .5
 .الرياضي وطرق القياس والتقويم، دار الفكر العربي، ط، القاهرة

تببببأثير مببببنهج هببببوائي فببببي بعببببض متغيببببرات الببببدم (: 2115)األوسببببي، وسببببن سببببعيد رشببببيد  .1
 الرشبباقة والصببحة، المناعيببة وصببور الببدهن ومكونببات الجسببم لببدى المشبباركات فببي بببرامج

 .جامعة الموصل, كلية التربية الرياضية, أطروحة دكتوراه غير منشورة
دراسببة مقارنببة ألثببر التببدريبات الهوائيببة والالهوائيببة (: 2111)المعاضببيدي، عصببام حسببن  .0

 فبببببي وزن الجسبببببم والمكونبببببات الجسبببببمية لبببببدى الببببببدناء، رسبببببالة ماجسبببببتير غيبببببر منشبببببورة،
 .الموصل كلية التربية الرياضية، جامعة

 مقدمببببببببة فببببببببي الكيميبببببببباء الحياتيببببببببة للبيببببببببدات،(: 1115)الجلبببببببببي، قصببببببببي عبببببببببد القببببببببادر  .1
 .دار الكتب للطباعة والنسر، جامعة الموصل

اثبببر برنبببامجين ببببدني وغبببذائي فبببي المكبببونين الشبببحمي (: 2111)عبببزب، محمبببود سبببليمان  .1
نة والعضببلي وبعببض متغيببرات جهببازي الببدوران والتنفسببي علببى عينببة مببن المصببابين بالسببم

 سببببببببببنة، أطروحببببببببببة دكتببببببببببوراه غيببببببببببر منشببببببببببورة، جامعببببببببببة الموصببببببببببل، 12-13بأعمببببببببببار 
 .كلية التربية الرياضية

 فسببببببببببببببيولوجيا الجهببببببببببببببد البببببببببببببببدني، (: 2111)الهببببببببببببببزاع، هببببببببببببببزاع بببببببببببببببن محمببببببببببببببد  .11
، جامعببببة الملببببك 2، ج(األسببببس النظريببببة واإلجببببراءات المعمليببببة للقياسببببات الفسببببيولوجية) 

 .سعود، الرياض
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المرجع في القياسات الجسمية، دار الفكر : (1110) رضوان، محمد نصر الدين .11
 .العربي، القاهرة، مصر

الفسبببيولوجيا مبادئهبببا وتطبيقاتهبببا فبببي المجبببال الرياضبببي، (: 1111)حسبببين، قاسبببم حسبببن  .12
 .مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل

فسيولوجيا اللياقة (: 2113)عبد الفتاأ، أبو العال احمد وسيد، احمد نصر الدين  .13
 .، دار الفكر العربي، القاهرة1ة، طالبدني

التطبيقببات اإلحصببائية (: 1111)التكريتببي، وديببع ياسببين والعبيببدي، حسببن محمببد عبببد  .12
واسببببتخدامات الحاسببببوب فببببي بحببببوث التربيببببة الرياضببببية، دار الكتببببب للطباعببببة و النشببببر، 

 .الموصل، العراق
مقتببرأ فببي اثببر برنببامج تببدريبي (: 2112)احمببد، عبببد الغنببي طببه وكسببرى، احمببد فتحببي  .15

مكونات الجسم ومتغيرات التهوية الرئوية وسرعة النبض، بحث منشور في مجلة الرافبدين 
 .، العراق(51)، العدد (11)للعلوم الرياضية، المجلد 

األحصاء و االختبارات البد نية و الرياضية (: 1111)الطالب، نزار والسامرائي، محمود  .11
 .دار الكتب للنشر واطباعة، الموصل, 

، دار النضببال للطباعببة والنشببر، 2الطببب الرياضببي، الجببزء (: 1112)ري ، إبببراهيم البصبب .10
 .بيروت 

أثبببر توقبببف التبببدريب و إعادتبببه فبببي عبببدد مبببن (: 2115)البزينبببي، هيبببوا محمبببد اسبببماعيل  .11
المتغيبببرات البدنيبببة الخاصبببة والوظيفيبببة لالعببببي المببببارزة، رسبببالة ماجسبببتير غيبببر منشبببورة، 

 .جامعة الموصل، العراق
االسببببببس النظريببببببة / فسببببببيولوجيا الجهببببببد البببببببدني (: 2111)ع ، هببببببزاع بببببببن محمببببببد الهببببببّزا .11

، النشر العلمبي والمطبابع  2، ج 1، ج 1واإلجراءات المعملية للقياسات الفسيولوجية ، ط
 .، جامعة ملك سعود ، المملكة العربية السعودية 
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