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داءـــــاإله  

 هواري بونوار
 

أهدي ثمرة هذا الجهد إلى أعزما أملك في هذه الحياة والدتي شفاها اهلل وعافاها و أكرمها شربة ماء من حوض نبيه ال 
ون أن أنسى من كان سببا في وجودي بهذه الحياة بعد اهلل سبحانه وتعالى أبي رحمة اهلل عليهتظمأ بعدها أبدا ، د  

 إلى من تحملت معي مشقة هذا العمل ودعمتني معنويا الزوجة الكريمة

 إلى أبنائي وقرة عيني: تسنيم ،صهيب ،عبد الرحمن

و أبنائهم و بناتهم وأزواجهم زوجاتهمبإلى كل إخوتي و أخواتي   

 وأخص بالذكر مثلي األعلى أخي مصطفى و أخي يوسف  وزوجته وابنتهما  ابتسام

 الى كل من يحمل لقب )هواري_وذان_عزالدين_عمايري_بوخاري_فرحاية_موزيان(

 دون أن أنسى صديق العائلة أحمد بوخرص بوهران وكل عائلته الكريمة و خاصة أسامة و نسرين

 إلى روح زوجة أخي عبد القادر........

ى من امتطوا معي سفينة العلم و المعرفة )بوعمامة_حسين_مصطفى_شكرين_قاسم_الجمعي_يعقوبي(إل  

وأختتم بإخوة معزتهم من معزة أبناء أمي وأبي )عزالدين_بن هدية_ولد عمارة_لمطوش_أمير_ولد 
 الناقوس_نورالدين_قاديرو_مبارك_ولد روان_هواري (

ثمرة هذا الجهد  إلى كل من سكنوا قلبي و تجاوزهم قلمي أهدي  
 

 

 

 

 



 

 
 ب

 

 

 

 

 

 

 اإلهـــــداء

 شكرين ق ادة
 بادئ ببدء الحمد هلل الذي أعانني على إتمام هذا العمل. و الذي أهدي ثمرته

 أوال إلى روح نبينا محمد صلى اهلل عليه و سلم.

 ثم إلى كل من وقف بجانبي و لو بكلمة طيبة أو دعاء.

في عمرهما. و كل أفراد أسرتي صغيرهم و كبيرهم. و على رأسهم الوالدين العزيزين أطال اهلل  

ريمة و أوالدي أيمن ، عصام و عبد الرحمان.الزوجة الك إلى و  

لى األصدقاء و االحباب بفرندةإلى رفقاء الدرب الدراسي الجامعي ، إ  

لى كل اسرة ثانوية عقبة بن نافعإ و  
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 الشكر والتقدير

باطنة و به نستعني على قضاء حوائجنا وعليه نتوكل وإليه املصري وله احلمد احلمد هلل على نعمه الظاهرة وال
 على هدايته وتوفيقه لنا يف كل األمور.

الذي وفقنا وسدد خطانا يف إمتام هذا البحث هلل عز وجلأوال:  نتوجه بالشكر واالمتنان   

بدعواهتم  دين الكريمينوخاصة الوالدون أن ننسى األهل واألحباب واخلالن الذين كانوا خري معني 
 الالمتناهية.

الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته  المشرف الدكتور هوار عبد اللطيفكما ال يفوتنا أن نشكر األستاذ 
ونصائحه مذ شرعنا يف العمل ، دون أن ننسى بعض دكاترة معهد الرتبية البدنية والرياضية مبستغامن وأخص 

لطاقم اإلداري والبيداغوجي ملعهد الرتبية البدنية والرياضية مبستغامن وكذا كل من ا أ/د مقراني جمالبالذكر 
 بأقسامه الثالث وكذا القائمني على املخابر واملكتبة الورقية واإللكرتونية والعتاد الرياضي

دائرة فرندة وبلدية عين الذهبو بلدية تخمارتوالشكر موصول أيضا لقدماء ال عيب   

اللذين كانوا لنا السند يف امتام هذا  عبدالرحمن وهواري ياسين وصغير عمر هواريبدعني ومن اجلحد أن أننسى كل من امل
 البحث كل يف جمال ختصصه

_  7002دفعة إىل كل الزمالء بقسم النشاط احلركي املكيف ختصص النشاط البدين املكيف والصحة 
7002 

 إىل اجلميع هنديكم أغلى وأعز عبارات الشكر والتقدير والعرفان

___________  

 هواي بونوار  _  شكرين قادة
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 ملخص البحث ) الدراسة(

 هدفت الدراسة إىل اقرتاح برنامج حاسويب لتقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للفئة العمرية

 ولتجسيد هذا اهلدف قام الطالبان الباحثان بإجراء هذه الدراسة وتطبيقها على عينةسنة (  04_  04)

فرد بعضهم من قدماء العبني يف كرة القدم والبعض  00سنة( تتكون من 04_04 مرحلة الكهولة )يف
ممارسني للرياضة ، كما مت حتديد عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة املناسبة للدراسة من طرف  اآلخر

ات متثلت يف اختبار اختبار دكاترة وخمتصني يف استمارات حتكيمية مت ملؤها بكل موضوعية واختري منها مخس 
 القدرة التنفسية )كوبر( واختبار املرونة والتحمل والقوة وكذا مؤشر الكتلة اجلسمية.

 متثلت يف وجود اعتدالية  عند حساب معامل االلتواء )بريسون( ومنه مت بناء : أهم النتائج املتوصل إليها

مسحت لنا ببلورة هذا العمل يف ذكور سنة( 04_04مستويات معيارية لكل اختبار وفق املرحلة العمرية )
يقوم بعملية حساب وتقييم نتائج االختبار إضافة إىل تقدمي بعض النصائح  ) إكسل ( حاسويب برنامج

 . واإلرشادات حسب كل اختبار لكل مستوى بكل صدق وموضوعية

 امج احلاسوبية يفيثة كالب وعليه يوصي الطالبان الباحثان بضرورة االعتماد على الوسائل التكنولوجية احلد

 البحوث العلمية وضرورة تدعيم ذلك باملالحظة والوسائل العلمية املقننة واملوضوعية  احلديثة ، كما يوصيان

 أيضا بضرورة االهتمام بفئات عمرية أخرى ومن اجلنسني و تطبيق عليهم هكذا دراسات.

 صر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة .البنامج احلاسويب ، التقييم ، عنا الكلمات المفتاحية :
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( ابالجنلزييةملخص ادلراسة ) ابللغة   

The objective of our study was to propose a computer program to evaluate 

certain health-related physical fitness attributes for the 40-50 age group, 

which was conducted by the researchers and applied to a sample of 51 people 

in the 40-50 age group, including former football players and sports 

practitioners. Health-related attributes of physical fitness were identified by 

specialists in application forms that were completed with sincerity and 

objectivity. We selected five tests, namely the Cooper 12` test, the flexibility, 

endurance and strength tests. 

The most important results were the presence of moderation of this sample 

when calculating the asymmetry coefficient. The standard levels established 

for each test have allowed us to crystallize this work into a computer program 

that calculates and evaluates the test results in addition to providing some 

tips and advice... The directivities recommend relying on modern 

technologies, such as scientific research computer programs and the need to 

strengthen them through observation. 

Also the need to consider other age groups and both sexes and the application 

of such studies to them. 
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لتعريف بالبحثا  
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 :مقدمة 

إننا اليوم يف عصر السرعة والتكنولوجية والتطور الرهيب يف شىت اجملاالت احلياتية  ، حبيث مل يعد هناك 

 لالرجتالية اليت تعتمد على القدرات الطبيعية فقط ، بل أصبح اإلنسان يعتمد على العديد من التقنيات فسحة

يف حياته اليومية نظرا لسهولتها واتسامها بالراحة ، وبالرغم من كل هذه اإلجيابيات اال أهنا غريت من منط 

ذا ما أثر سلبا يته وابتعاده عن احلركة وهمعيشته وأدت إىل التقليل من نشاطاته مما أدى إىل التقليل من حيو 

سنة( ذكور حيث أشارت التقارير 04-04على  لياقته البدنية املرتبطة بالصحة خاصة يف املرحلة العمرية )

العلمية بصورة متزايدة إىل أن ارتباط النشاط البدين جبملة من القدرات الصحية والوظيفية لإلنسان ، ويف 

 من النشاط البدين املرتبط بالصحة املصاحبني لنمط احلياة املعاصرة يرتبطان بكثري املقابل فإن اخلمول وقلة

األمراض القلبية واالكتئاب ، خاصة لدى فئة الكهول ويؤكد ذلك كل من  املنظمة العاملية للصحة األمريكية 

تمع باختالف للطب الرياضي، فاألنشطة البدنية متعددة ومتنوعة وميكن ممارستها من طرف مجيع فئات اجمل

     .األعمار واجلنس  و بغض النظر عن حاالهتم الصحية  

عزيز يف وقتنا احلاضر رصد مستويات النشاط البدين وتقييم و تقومي برنامج ت أصبحوبناءا على ما سبق فقد 

 ضرورة و ركيزة أساسية ال ميكن االستغناء عنها ضمن منظومة خدمات لألفرادالصحة و اللياقة البدنية 

 الصحة  و الطب الوقائي .

لقد متخض اهتمام منظمة الصحة العاملية وغريها من املنظمات الصحية حول العامل، كاملركز األمريكي و 

، واجلمعية األمريكية لطب القلب، والكلية األمريكية للطب الرياضي، (cdc)ملكافحة األمراض والوقاية منها

 دول ائق وتوصيات حتث فيها املؤسسات الصحية والرتبوية يفواجلمعية األوربية لطب القلب، عن إصدار وث

العامل املختلفة على تبين سياسات واضحة تشجع على احلياة النشطة، من أجل املسامهة يف وقف الزيادة 
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 (8408 ابو عادة، )هاين .لألمراض املرتبطة بالنمط املعيشي، يف دول العامل الصناعية والنامية على حد سواء

ظهور و  العارمة اليت اقتحمت مجيع اجملاالت وما صاحبها من تطورخاصة مع العوملة والتطورات التكنولوجية 

أساليب تقوميية كثرية خاصة يف جمال الرتبية البدنية  و كان انعكاس ذلك ظاهرا يف أحباث كل من ) هوار 

و من خالل دمج التكنولوجية يف عملية احملافظة (  8402سداوي  شو( كذلك ) شا 8400عبد اللطيف 

على الصحة كان لزاما على املختصني يف توظيف احلاسوب لغرض تقييم و تقومي اللياقة البدنية و الصحة ملا 

ميتاز به من قدرات عالية على معاجلة البيانات ذات الكم اهلائل من حيث احلفظ ، الرتتيب ، االسرتجاع ، 

ة التقومي و اختصار الوقت و اجلهد على كل من يستخدمه و بالتايل الوصول إىل البحث و حتسني عملي

 قرارات موضوعية قائمة على عمليات حسابية دقيقة .

الدراسة احلالية التعرف على مستوى عناصر اللياقة البدنية املرتبطة  ومن هنا حاول الطالبان من خالل 

من خالل البنامج احلاسويب املقرتح ، الذي وذلك  ر( ذكو  سنة 04 – 04)بالصحة للمرحلة العمرية  

ة يسمح بتحديد مستويات معيارية يعتمد عليها الفرد يف تقييم و تقومي مستوى عناصر اللياقة البدنية املرتبط

بالصحة اخلاصة به، وعلى هذا األساس مت تقسيم هذا البحث إىل بابني ، حيث خصص الباب األول 

ت على ثالثة فصول ، بينما خصص الباب الثاين للدراسة امليدانية واليت احتوت للدراسة النظرية ،واشتمل

نهج منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية ، حيث اعتمد الطالبان امل تضمن الفصل األول ثالثة فصلنيعلى 

 ، فرندة اتمن بلدي ذكو سنة ( 04 – 04)  الفئة العمريةالوصفي على عينة مت اختيارها عشوائيا من 

و قد مت اختيار جمموعة من االختبارات مت حتكيمها من طرف فردا  00 عددهم  وعني الذهب ختمارت

ها، أما الطالبان للدراسة االستطالعية و كيفية اجناز الرياضة و الصحة ،كما تطرق دكاترة وخمتصني يف جمال 

تبطة بالصحة عند الفئة البدنية املر الفصل الثاين فتطرقالبنامج احلاسويب املقرتح يف تقييم عناصر اللياقة 

 سنة(. 04–04العمرية)
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 إشكالية البحث :

جيدة والشعور بأفضل احلاالت أمر مهم للغاية يف أي سن و مع التقدم يف العمر يواجه  بصحةالبقاء 

ة يالشخص عددا متزايدا من املتغريات الرئيسية يف احلياة مبا يف ذلك التغريات اجلسدية اخلارجية و الداخل

اليت تؤثر على وظائفهم و عالقاهتم االجتماعية ، و التعامل السليم مع هذه التغريات يعد مفتاح البقاء 

ن بصحة ، فكثري من كبار السن يتمتعو العمر ال يعين تلقائيا ضعف الصحةبصحة جيدة ، و التقدم يف 

لغذاء الصحي و قائية مثل تناول اكثري من الناس األصغر سنا وميكن للتدابري الو بجيدة و قوية وغالبا أفضل 

)وزارة الصحة،      مستقبالتقلل خطر اإلصابة بأمراض مزمنة و اإلصابات  أنالتحكم يف اإلجهاد 

8406). 

إن للنشاط البدين عامة واملرتبطة بالصحة خاصة حصة األسد يف احلياة السعيدة واهلادئة من دون منغصات 

هدئات وال حىت إكتئابات وأزمات نفسية ، فالرياضة هلا األمهية البالغة للكبري والصغري للصحيح وال م

واملعاق للمرأة والرجل ، خاصة الفئة العمرية اليت جتاوزت سن األربعني كوهنا أكثر عرضة لألمراض العضوية 

اب ، وهذا والقلق واالكتئوالنفسية كهشاشة العظام وضعف وهوان يف األجهزة احليوية والضغط والسكري 

ما دعت وصرحت إليه منظمة الصحة العاملية وغريها من خمتلف املنظمات الصحية حول العامل  كاملركز 

األمريكي ملكافحة األمراض والوقاية منها حيث أكدت على ضرورة تبين السياسة الواضحة يف التشجيع 

ذه ية وباألخص املرتبطة بالصحة وعليه أوصت هعلى احلياة السعيدة املعاصرة من بوابة األنشطة الرياض

األخرية بعدة نقاط منها قياس مستويات النشاط البدين وتوفري النوعية الالزمة وكذا إرشادهم لألنشطة 

 البدنية املرتبطة بالصحة املناسبة حسب املراحل العمرية
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ستويات معيارية إرتأينا حة تتطلب وجود مومبا أن عملية التقييم والتقومي لعناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالص

إىل إعداد وبناء مستويات معيارية مواكبة للتكنولوجيا واملستجدات العصرية احلديثة باستخدام احلاسوب 

الذي ال خيتلف يف فوائده وأمهيته اثنان سواء يف السرعة أو الدقة واقتصار اجلهد وهذا ماملسناه يف كل من 

( ، وعليه 8402( ، شاشو سداوي )8403( ، دحون عومري )8400دراسات هوار عبد اللطيف )

قمنا باقرتاح وسيلة تتمثل يف تصميم برنامج حاسويب وبأبسط الطرق )إكسل( لغرض تقييم عناصر اللياقة 

 سنة( ذكور واقرتاح مترينات بدنية تعمل على تقوميها. 04-04البدنية املرتبطة بالصحة للفئة العمرية )

 طرح التساؤل العام والذي ميثل مشكلة البحث ومن هنا ميكننا

   السؤال العام : 

املرتبطة بالصحة  عناصر اللياقة البدنيةاملقرتح فعال أو له القدرة على تقييم هل البنامج احلاسويب ) اكسل ( 

 ( و حتديد مستوياهتم ؟سنة 04 –04) للفئة العمرية

 : فرعية و هي أسئلةو يتفرع من هذا التساؤل العام 

 سنة؟04-04ة العمريةصحة للفئميكن بناء مستويات معيارية لتقييم عناصراللياقة البدنية املرتبطة بالهل  0

 ؟ ما هو مستوى عينة البحث مقارنة مبستوى التوزيع الطبيعي 8

لفئة يقوم بتقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لبرنامج حاسويب ) إكسل ( تصميم هل ميكن  3

 ؟سنة04-04مرية الع

 أهداف البحث :  3
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ة تسهيل عملية تقييم بعض عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة بالطريقة العلمية باقرتاح مستويات معياري

سنة( و 04–04وفق بعض عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة باستخدام برنامج حاسويب للفئة العمرية )

 ة أهداف فرعية هي :   يتفرع من هذا اهلدف العام عد

 سنة(04 –04)عمريةللفئة اللدى  املرتبطة بالصحة حتديد مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية *

 * بلورة هذه املعايري يف صورة برنامج حاسويب .

 ة بيانات ختص هذه الفئة العمرية * وضع قاعد
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 فرضيات البحث :  4

 ظرية للطالبان الباحثان ميكن صياغة الفرض العام على النحو التايل : من اخللفية الن: الفرض العام 4-0

)إكسل( املقرتح القدرة على تقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة عند الفئة للبنامج احلاسويب

 سنة( و حتديد مستوى لياقتهم البدنية  04–04العمرية)

 هي كاأليت :  من هذا الفرض العام يتفرع عنه فرضيات فرعية و

ميكن بناء مستويات معيارية لتقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للفئة :الفرض األول  4-0-0

 سنة.04-04العمرية 

 توسط.توى ماملسمستوى عينة البحث مقارنة مبستويات التوزيع الطبيعي يف  الفرض الثاني: 4-0-7

 ملرتبطة بالصحةا قادر على حتديد مستوى اللياقة البدنية ويبتصميم برنامج حاسميكن : الفرض الثالث 4-0-3

 سنة (. 04 – 04)  عند الفئة العمرية

 مصطلحات البحث : 5

  البرنامج الحاسوبي : 0 -5
 يوفر للمستخدم أشكال متعددة من آليات التكنولوجيا العرض و التخزين و االسرتجاع : اصطالحا

 وتقوم ( input data ) املدخلة البيانات تستقبل آلة الكرتونيةنه بأ احلاسوب صاحل سليم حممود يعرفو  

 . رجةخم كبيانات مثة خيرجها ومن أوامر و لتعليمات وفقا ( prussing ) معاجلتها و بتخزينها

 ىليتو  مأرقا و حقائق صورة يف البيانات يستقبل جهاز هبأن احلاسوب فتعرف فرحات السيد ليلى أما

)ليلى السيد  مفيدة معلومات صورة يف النتائج فيعطي البنامج، تسمى خمزنة فيه ماتلتعلي وفقا معاجلتها

 . (23، صفحة  8443فرحات، 
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هو عبارة عن جمموعة أو سلسلة من البيانات اليت تعطى للحاسوب لتنفيذ مهمة ما يف إطار زمين  : إجرائيا

 قصري و بأقل جهد .

 التقييم :  7 -5
  برج ساند يعرفه حممود عالم نقال عن هو تقدير قيمة األشياء و إصدار حكم عليها . :اصطالحا

 (Sundberg ,1977   )إىل للتوصل متمرسني أخصائيني بواسطة متستخد اليت العمليات موعةجم " هبأن 

 أو معني حيدد سلوكه فرد بنمط خصائص تتعلق فروض اختبار و قرارات اختاذ و انطباعات و تصورات

 (38، صفحة  8446)حممود عالم، بيئته  مع تفاعله

مات و هو عملية جيريها الباحثان من خالل إجراء االختبار و القياس ، قصد جتميع ووصف املعل:   إجرائيا

 لسلم املعياريحديد موقعه بالنسبة لو مدى تأثري البنامج بت عينة البحثو البيانات املتعلقة مبستوى 

   :بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة 3- 5
اللياقة القلبية  الصحة وتتضمن يف أو تؤثر ترتبط اليت العناصر على يطلق مصطلح هو : اصطالحا

 إنسان أي اليت ميتلكها الصفات البدنية باللياقة يقصد اهليكلية. العضلية واللياقة اجلسمي التنفسية،الرتكيب

 الرياضي باألداء مرتبط أمر اللياقة أن يعين ال وهذا بدون إرهاق، البدين اجملهود أداء على قادرا جتعله و

 و حتسني األمراض من الوقاية على منصبا احلديث عندما يكون بالصحة اللياقة تربط ما فدائما ، فقط

، 8442)عصام احلسنات،  بالصحة طةاملرتب اللياقة البدنية بعناصر ما يعرف نشأ هنا من و ، الصحة

  (806صفحة 

 تعطي وصفا و تفسريا للمتغريات الوظيفية للجسم أعضائه املختلفة حتت تأثري النشاط البدين:  إجرائيا

ة لو قياسات اجلسم من أطوال و حميطات و غريها و كذا الرتكيب اجلسمي مثل نسب الدهون و الكت

 العضلية .
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    كبار السن : 4 -5
يعرف كبار السن بأهنم أوالئك األشخاص الذين تطرأ عليهم حتول بيولوجي غري قابل لالرتداد،  :اصطالحا

 الكهولة بداية لتحديد عادة يستخدم و و ذلك حتت تأثري الظروف احمليطة حيدث يف تصاعد مستمر،

 و الدم دفع ،قوة الصماء الغدد كنشاط مرمحة لكل ومعطيات بيولوجية أسس عمى وصفيا يستدل حبيث

 . (02، صفحة 8402)طاهر اكرام و حلفاوي مراد، األيض  معدل

الذين مازالوا ميارسون وظائف يومية و بشكل مستمر وهي أطول مرحلة  فما فوق سنة04هم فئة  : إجرائيا

 نيي يقوم به األشخاص يبدأ بالرتاجع منذ بلوغهم سن األربععمرية حيث أن حجم النشاط الذ

 الدراسات المشابهة: 6

ناصر عمن خالل عرضنا لبعض الدراسات املشاهبة هندف إىل التطلع جلمع اكب كم من املعلومات حول 

 و كيفية استخدام بعض هذه الدراسات لتكنولوجيا اإلعالم اآليل اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة 

) احلاسوب ( اليت حنن بصدد دراستها و كذلك إلتباع الطرق اخلطوات املعمول هبا يف البحوث ، و كذا 

 إتباع اإلجراءات التطبيقية و اإلحصائية حىت تكون عونا لنا من باب املقارنة

  : عرض الدراسات المشابهة 6-0

   2005وآخرون سالمة العزيز عبد محمد دراسة -0

  : عنوان البحث

  كرة السلة حكام لتقييم إلي حاسب امجبرن
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  الدراسة: هدف

 معيارية  مستويات وحتديد ألسلة كرة حكام لتقييم اىل حاسب برنامج تصميم

 اآليل املقرتح احلاسب برنامج تطبيق ضوء يف السلة كرة حكام لتقييم

 منهج البحث :  

 الوصفي، املنهج الباحثون استخدم 

  عينة البحث :

 ، السلة كرة حكم  46نةالعي حجم بلغ

  نتيجة البحث :

 السلة كرة حكام لتقييم اآليل املقرتح  احلاسب برنامج وثبات عن صدق البحث نتائج وأسفرت

ببنامج احلاسب اآليل  املواقف التحكمية يف حذف أو إضافة من تعديالت أي إجراء إمكانية  التوصيات : 

 خاص النهائية للنتيجة تقرير وإمكانية استخراج لكرة السلة قواعد القانون الدويل  يف تعديالت ألي تبعا

  حكم بكل

 .اآليل احلاسب برنامج على الستجاباهتم وفقا حلكام كرة السلة معيارية مستويات بناء إىل التوصل مت كما
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     2011صالح ابو لطفي محمد دراسة 7
 بعنوان :

 في الثانوية المدارس طالب لدى بالصحة مرتبطةال البدنية اللياقة للمستوى مستويات معيارية بناء

  ."طولكرم محافظة

  هدف الدراسة :

يف  الثانوية املدارس طالب لدى بالصحة املرتبطة البدنية اللياقة مستوى على إىل التعرف  الدراسة هدفت

 بينهما فاعلوالت املتغريات املكان ، السكن و الصف أثر وحتديد معيارية، مستويات وبناء طولكرم، حمافظة

 بالصحة، املرتبطة البدنية اللياقة على مستوى

 منهج البحث :

  الوصفي املنهج استخدم الباحث ذلك لتحقيق 

 عينة البحث :

 عشر والثاين عشر واحلادي العاشر صفوف  من طالبا      1200قوامها عينة الدراسة على أجريت  

 أدوات البحث :

  اختبارات اربع على اشتملت واليت بالصحة املرتبطة البدنية للياقة البطارية األمريكية استخدام مت وقد

 اجللوس واختبار ألطويل اجللوس من اجلذع وثين اللوح وأسفل العضد الدهن خللف ثنايا قياس مسك :هي

 إحصائيا وعوجلت رمزت البيانات مجع عملية وبعد ،ميل(40م)0642ومشي جري  واختبار الرقود من
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التباين  واالحنرافات،و حتليل املتوسطات باستخدام االجتماعية ومللعل اإلحصائية لرزما برنامج باستخدام

 .الثنائي

  نتيجة البحث :

 باملعايري العاملية ووجود مقارنة الطالب لدى بالصحة املرتبطة البدنية اللياقة مستوى اخنفاض النتائج أوضحت 

 عضالت وقوة حتمل الدهن ثنايا املرونة و مسك التأثري على يف والصف السكن مكان بني متغريي تفاعل

 ومستويات درجات وضع ومت .التنفسي الدوري التحمل عنصر على للتفاعل هناك تأثري يكن مل بينما البطن

 .ككل وللعينة من الصفوف صف لكل معيارية

  :أهم التوصيات 

ايري للتعرف على املستوي املع هذه مثل من االستفادة بضرورة الباحث أوصى الدراسة نتائج ضوء وعلى

 املناهج الدراسية بناء يف الرتبية و التعليم العايل ووزارة حمافظة طولكرم مدارس طالب لدى البدنية اللياقة

 .املختلفة الرياضية األلعاب العيب واختيار

     2012اكسيل احمد على المهدي عبد دراسة 3

 بعنوان :  

 لتالميذ بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة لتقويم العالمية وماتالمعل شبكة على نظام الكًتروني تصميم 

 .البحرين اإلعدادية بمملكة المرحلة
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  هدف الدراسة  :

وين تصميم إىل الدراسة هدفت  الدراسة هدفت  بداللة املعايري  العاملية املعلومات شبكة على نظام الكرت 

 .البحرين مبملكة اإلعدادية املرحلة لتالميذ ةبالصح املرتبطة املئينية لتقومي اللياقة البدنية

 منهج البحث : 

  الوصفي املنهج الباحث استخدم 

  عينة البحث :

  و اخلمس احملافظات من تلميذ من مدارس املرحلة اإلعدادية  1631من مكونة عشوائية عينة اختيار مت 

 رياضية تربية معلم 30

 أدوات البحث :

 الباحث متكن و بالصحة، املرتبطة البدنية للياقة اختبارات بطارية بناء :التالية باإلجراءات الباحث قام وقد 

 دقيقة مت عدد   20جري اختبار على البطارية  مشلت اللياقة البدنية ،وقد لقياس اختبار لبطارية التوصل من

 وفق املرات من ددع ألكب املائل االنبطاح من الذراعني ومد ثين التنفسي، الدوري التحمل لقياس املراحل

 قوة لقياس إيقاع وفق املرات من عدد ألكب الرقود من اجللوس الذراعني، عضالت وحتمل قوة لقياس إيقاع

 كتلة مؤشر واختبار املرونة، لقياس الطويل اجللوس من أماما اجلذع ثين واختبار البطن، عضالت وحتمل

 املرتبطة و وضع درجات مئينية للياقة البدنية  ، االختبارات قام بتقنني مث اجلسمي التكوين لقياس اجلسم

 بالصحة
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 نتيجة البحث :

 .العاملية املعلومات شبكة على تصميم نظام الكرتوين إىل التوصل الباحث واستطاع  

  أهم التوصيات :

بطة املرت البدنية اللياقة لتقومل نظام الكرتوين على االعتماد على الباحث أوصى الدراسة نتائج ضوء وعلى

ومراقبة  الذايت التقومي استخدام على التالميذ تشجيع البحرين، مبملكة اإلعدادية املرحلة لتالميذ بالصحة

هلذه املرحلة   الرتبية الرياضية  كتب يف نظام الكرتوين الرابط وضع بالصحة، املرتبطة البدنية لياقتهم

 رياضيا،التعرف املوهوبني  عن الكشف يف مالنظا تفعيل بالصحة، املرتبطة البدنية اللياقة لتنمية كمصدر

 نظام الكرتوين استخدام املرحلة، هلذه تقدم اليت الرياضية واألنشطة للبامج والضعف القوة مواطن على

 . واحملافظات املدارس بني  التالميذ مستويات املقارنة بني  يف
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 7003دراسة جعفر فارس العرجان  4

 عنوان البحث : 

المرتبطة بالصحة و بعض القياسات االنتروبومترية لدى األطفال و الشباب األردنيين اللياقة البدنية 

 .( سنة  02 -2)  بعمر

 هدف الدراسة :

ال التعرف على التغيري احلاصل يف اللياقة البنية املرتبطة بالصحة و بعض القياسات االنرتوبومرتية لدى األطف 

 مقارنة تلك التغريات مع نتائج القيم املتحصل عليها مع ( سنة ، مث 02 -2و الشباب األردنيني بعمر ) 

 اجملتمعات األخرى .

 عينة البحث :

 مت اختيارهم عشوائيا من مدينة عمان  أردنياطفال و شابا  0283مكونة من  

  أدوات البحث :

 : نسبة الشحوم يف قياس النمو اهليكلي ) الوزن ، الطول ( ومتغريات اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة املتمثلة

، كتلة اجلسم اخلالية من الشحوم ، قوة القبضة اليمىن و اليسرى ، اللياقة القلبية التنفسية ، مرونة عضالت 

 الفخذ اخللفية وحتمل عضالت البطنأسفل الظهر و 
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 نتيجة البحث :

طردي بني العمر  سنة وان هناك تزايد 08عتبة الفارق يف املتغريات السابقة الذكر حتدث بعد سن  إن 

سنة يكون فارق يف تطور اللياقة القلبية التنفسية   08واملتغريات اللياقة العضلية و اهليكلية و املفصلية أما فوق 

 كما أشارت النتائج إىل ارتفاع نسيب يف نسب انتشار البدانة 

 توصيات الباحث :

و مستوى اللياقة  اضواخنفانتشار البدانة إعطاء أمهية كبري لتفعيل مستوى النشاط الرياضي املوجه لتفادي  

 العمل على زيادة الوعي الصحي .

 (  7003عومري )  ندراسة دحو  5

 بعنوان :  

( باستخدام  01 – 06عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند تالميذ المرحلة الثانوية)  متقيي

 برنامج حاسوبي

  هدفت  الدراسة :

انويات نظومة الرتبوية من اجل تقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لتالميذ الثاقرتاح أداة جديدة يف امل

 و حتديد مستوياهتم باستخدام برنامج حاسويب 

 منهج البحث : 

 بأسلوب مسحي  نهج الوصفياملاختار الباحث 
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  عينة البحث :

 ثانوية .  20تلميذ ) ذكور ( موزعني على  0403اختيار عينة عشوائية  مكونة من 

 أدوات البحث :

اخلباء و املختصني من اجل بناء بطارية  أراءقام الباحث باستعمال استمارة التحكيم الستطالع  

اجللوس من  3 –مؤشر كتلة اجلسم  8 –جري او مشي ميل واحد  0اختبارات و اليت كانت كالتايل : 

 انبطاح مائل ثين و مد الذراعني  0 –(  قوة عضالت الظهر ) رفع اجلذع 0 –الرقود مع ثين الركبتني 

 و عرضها  اإلحصائيةاالختبارات  إجراءقام الباحث بتسجيل كل املعطيات و العالمات و 

  نتيجة البحث :

 النتائج التالية  إىلتوصل 

 فعالية البنامج احلاسويب ، حتديد مستويات معيارية 

  أهم التوصيات :

 البنامج احلاسويب ، إجراء املزيد من البحوث اخلاصة ، إجراء املزيد منيف األخري أوصى الباحث بـ :توظيف 

 البحوث يف تصميم البامج احلاسوبية ، استخدام املستويات املعيارية من هذه الدراسة
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 7005دراسة هوار عبد اللطيف  6

 عنوان البحث :

نة حسب خطوط اللعب وفق س 02حاسوبي لتقييم وتوجيه العبي كرة القدم أقل من  تصميم برنامج 

 المؤشرات المرفولوجية و عناصر اللياقة البدنية والمهارية 

 أهداف البحث : 

(سنة حسب مراكز اللعب يف  06 -00هدفت الدراسة لتحديد الفروقات الفردية بني العيب كرة القدم ) 

 بعض املؤثرات املرفولوجية ، و مكونات اللياقة البدنية و املهارية 

 نامج حاسويب يساعد يف توجيه الالعبني حسب مراكز اللعب على شكل قاعدة بياناتاقرتاح بر 

   منهج البحث :

 استخدم الباحث املنهج الوصفي 

  عينة البحث :

سنة  06و  00العب للبطولة احملرتفة األوىل و الثانية ترتاوح أعمارهم ما بني  842عينة وطنية قدرت ب 

  8408/8403ملوسم 

 أدوات البحث :

 جمموعة من القياسات اجلسمية وجمموعة من االختبارات البدنية  
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 نتائج البحث :

 عدم وجود فروقات بني مراكز اللعب لبعض املؤشرات املورفولوجية 

 حتديد مستويات معمارية حسب خطوط اللعب

  التوصيات :

كل برنامج الذكر يف شاالعتماد على قاعدة البيانات لتسهيل عملية التوجيه وفق املتطلبات السابقة 

 حاسويب 

 تكوين الالعبني حسب متطلبات املراكز اليت يشغلوهنا يف ميدان كرة القدم . 

 7002دراسة عقبوبي الحبيب  2

 بعنوان :

 راكز لعبهم مكرة القدم الجزائرية حسب مستوى و المؤشرات الفيسيولوجية و المورفولوجية عند العبي  

 هدف البحث :

ق الفيسيولوجيا و القياسات املورفولوجية عند اواسط كرة القدم اجلزائرية معرفة الفرو  حتديد بعض اخلصائص 

 .يف القياسات و بني املستويات يف تلك اخلصائص

  منهج البحث :

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن

  عينة البحث :
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سنة من البطولة  84 – 02العب من فئة األواسط ترتاوح أعمارهم بني  082متثلت عينة البحث يف 

 .فرق 2( للمنطقة الوسطى من  0الوطنية مستوى ) 

 نتيجة البحث و التوصيات : 

سنة لكرة القدم اجلزائرية من خالل بعض املتتغريات الفيسيولوجية  84حتت  البعد الواضح ملستوى فئة-

 .مقارنة باملستوى العايل آو مقاييس الفيفا حىت مع بعض الدول اجلوار

 به و التقارب يف اجلانب املورفولوجي بني املستوى األعلى و املنخفض هلذه الفئة العمرية. التشا-

 .إسناد مهام التدريب لذوي االختصاص و إتباع األسلوب العلمي يف التدريب و خاصة يف مرحلة التكوين-

 رسالة دكتوراه  7002سداوي   اشودراسة ش 2

 ي رفو وظيفية حسب خطوط اللعب باستخدام برنامج حاسوباختيار الالعبين وفق محددات مو  بعنوان :

  هدف البحث :

يفية حسب وظ –حتديد مستويات معيارية تساعد على اختيار الالعبني وفق بعض احملددات املورفو 

 .خطوط لعبهم الثالث باستخدام برنامج حاسويب
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  منهج البحث :

 .استخدم الباحث املنهج  الوصفي

  عينة البحث :

 02فرق تنتمي للفئة العمرية حتت  04العب يف كل خط ( من  64العبا )  024العينة من  تكونت

 .سنة من القسم األول للجهة الغربية للوطن

 أدوات البحث : 

 أدوات القياس املورفولوجية  و امليزان الطيب و إجراء اختبارات لتحديد املتغريات الوظيفية .

 نتيجة البحث : 

 .ط اللعب يف بعض املتغريات املورفولوجية و الوظيفية وجود فروقات بني خطو 

 بلورة برنامج حاسويب يقوم باالختيار حسب خطوط اللعب .

 التوصيات : 

 .االعتماد على الوسائل التكنولوجية للقيام بعملية االختيار  

 .ضرورة إجراء مثل هذه الدراسات لتحديد مستويات معيارية على فئات عمرية اخرى

 :يق على الدراسات السابقة التعل 6-7

بعد االطالع على الدراسات السابقة متكنا من االستفادة منها ملعاجة و حتديد الدراسة اليت حنن بصدد 

 البحث فيها حيث مت التعرف على ما يلي :
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 .اعتمد الباحثون يف الدراسات السابقة الذكر على املنهج الوصفي المنهج :

واليت  ،راسات استخدم الباحثون استمارة التحكيم يف حتديد االختبارات يف بعض الداألدوات المستخدمة :

استفدنا منها يف حتديد بعض االختبارات من اجل تصميم استمارة ترشيح لعرضها على بعض املختصني يف 

ائيا صجمال اللياقة البدنية الختيار األنسب منها مث تطبيقها على العينة املختارة و مجع البيانات و دراستها إح

 وحتليل نتائجها، حتديد مستويات معيارية وكل ما سبق يدخل يف مراحل إعداد البنامج احلاسويب 

 : نقد الدراسات السابقة 6-3

 باالطالع على الدراسات السابقة يتبني لنا انه هناك عدة نقاط نذكر منها :

هبذه الفئة  هولة و كذا نقص االهتماممل يتناولوا شرحية املسنني الذين ينتقلون من مرحلة الشباب إىل الك- 

ستوى ماليت تكون يف أوج عطائها و يف منتصف حياهتا املهنية لذا وجب وضع مستويات معيارية لتحديد 

 . اللياقة البدنية لديهم

من خالل الدراسات املشاهبة ، حاول الطالبان الباحثان اإلملام بكل جوانب املوضوع و معرفة خاصيته املتعلقة 

نني ، كون هذه البحوث ما تزال ناقصة يف بالدنا و بالتايل فاحلال و الوقت مناسبني جدا للخوض يف باملس

مثل هذه املواضيع بغية الوقوف عن كثب على حال و مشاكل هذه الشرحية املهمة و بالتايل البدء يف التفكري 

اصة نهم من أداء مهنهم خمن اجل إجياد حلول و طرق اليت تضمن للمسنني عيشا كرميا  وصحة جيدة متك

 .سنة 64يف ضوء التغري احلاصل يف قانون التقاعد الذي يفرض على األشخاص مواصلة العمل حىت سن 
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 تمهيد :

لقد طرأ يف اآلونة األخرية تطور كبري على مفهوم النشاط البدين ومزاولة التمارين الرياضية واحلاجة إىل مزاولة 

رورية ذلك واتضحت ضالنشاط البدين من ِقبل خمتلف األعمار لكال اجلنسني فأصبحت احلاجة ملحة ل

مزاولة التمارين الرياضية للفوائد املختلفة اليت تعود على الصحة، خاصة وأن موضوع اللياقة البدنية املرتبطة 

بالصحة أصبح أمرا  مهما  جلميع افرد اجملتمع األصحاء وكذالك الذين يعانون من بعض املشكالت 

 .اية و العالجحيث يلعب النشاط البدين دورا  مهما يف الوق الصحية

و تشري بعض الدراسات والبحوث إىل ارتفاع نسبة اإلصابة بأمراض العصر كالضغط ، والسكري ، 

والكولسرتول ......لدى األفراد الذين ينخفض لديهم مستوى النشاط البدين ويكون مستوى اللياقة 

 ةية املرتبطة بالصحة لفئقة البدناللياذا حاولنا تسليط الضوء على عناصر وهل .البدنية لديهم متدنيا  

 ( الذين هم أكثر عرضة هلذه األمراض و دراسة مكوناهتا و طرق قياسها .سنة04 –04)

  :اللياقة البدنية 0

 هي مستوى احلالة البدنية اّليت يعتمد عليها اإلنسان الرّياضي يف مكونات الّلياقة البدنية اخلاصة برياضته واّليت

ه ختبارات العلمية ومقارنتها باملستوى األمثل أو عبارة عن قدرة الفرد وكفاءتيتم قياسها بأجهزة القياس واال

 البدنية للقيام بدوره يف هذه احلياة دون إجهاد أو تعب

 و أن اللياقة نوعني مها : األول اللياقة البدنية املرتبطة باألداء الرياضي والثاين اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة

ئد ياقة البدنية واللياقة البدنية من أجل الصحة لذا جيب مراعاة نوعية التمرين لتحقيق الفواو هناك فرق بني الل

 (8402)ويكيبيديا،    . الصحية 

 .وستتناول هذه الدراسة بإذن اهلل اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة
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 أهمية اللياقة البدنية من الناحية الصحية : 2

فيعمل  القلب ، وتزيد من حجمالسعة احليوية للرئتني عمل اللياقة البدنية على حتسني الصحة العامة، فتزيد منت

واإلفراط  القلب ، وتقلل من األمراض املنتشرة وخاصة أمراضاجلهاز العضلي بدقات اقل وباقتصاد، وتطور

يف السمنة.كما تعمل اللياقة البدنية على حتسني القوام والرتكيب اجلسمي املتناسق والسيطرة على الوزن. 

 .وتساعد على بناء شخصية جذابة

 : معنى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة 3

مي اليت ترتبط أو تؤثر يف الصحة و تتضمن اللياقة القـلبية التنفـسية ، و الرتكيب اجلسهي تلك العناصر  "

 " . واللياقة العضلية اهليكلية ،

و تعرف إجرائيا  : "هي مقدرة الفرد األدائية يف اختبارات تعب عن التحمل الدوري التنفــسي )الليــاقة 

ة وقوة العضالت اهليكلية ، وحتملها و مرونتها ) اللياقة العضلي التنفـسية ( ، والرتكيب اجلسمي ، القــلبيـــة

 .اهليكلية (

 قياسها :  عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وكيفية 4

 : عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة هي

  . اللياقة القلبية التنفسية -0

 . اللياقة العضلية اهليكلية -8

  الرتكيب اجلسمي . -3

 : اللياقة القلبية التنفسية 4-0

واسطة ) ب تعرف على أهنا " قـدرة اجلــهاز القـلـيب التنفـسي على أخـذ األكسجني من اهلـواء اخلارجي *

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/174-Musculature.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/174-Musculature.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
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التنفـسي ( ، مث نقـلة ) بواسطة القـلب واألوعـية الدموية ( ، ومن مث استخالصه من قـبل خاليا  اجلهاز

 . "الطاقة الالزمة لالنقـباض العـضلي العـضالت ( لتوفـري اجلسم ) وخاصة

 قياسها : 4-0-0

يف املختب ، بتعريض املفحوص جلهد بدين متدرج حىت التعـب ، وقـياس غازات  طريقة مباشرة: 4-0-0-0

  . التنفـس ، مث حتديد أقصى استهالك لألكسجني لديه

ياس الزمن الالزم لقـطع مسافة من خالل اختبارات ميدانية من أهـمها قـ طريقة غير مباشرة: 4-0-0-7

 .حمددة 

كم ( ، معـتمدا على نوع االختبار 3كم إىل 0و مشيا ( ، و عادة ما تكون هذه املسافة ) من  ) جريا ،

 . املستخدم ، والعـينة املراد قياس لياقتها البدنية ، و اإلمكانيات املتوفرة ، و الوقت

 اللياقة العضلية الهيكلية 4-7

 : نصر يف كل منيتمثل هذا الع

  القوة العضلية وتعين  " أقـصى قوة ميكن أن تنتجها عـضلة أو جمموعة عـضالت أثناء انقـباض عـضلي 0

 ( . إرادي أقصى ملرة واحدة " ) خاصة عضالت اجلزء العلوي من اجلسم

تكرر م قوة عـضالت البطن وحتملها وتعين : " مقـدرة العـضالت على إنتاج قـوة دون القـصوى بشكل 8

 . "احملافظة على انقباض عضلي ملدة زمنية معينة أو

 . "املرونة املفصلية وتعين : " مقدرة املفاصل العملية على احلركة خالل املدى الكامل للحركة 3

 قياسها  4-7-0

 ./ استخدام اختبارات معملية ) جترى يف املعامل واملختبات (0

ها لقياس القوة العضلية )اختبار الضغط بالذراعني من وضع استخدام اختبارات ميدانية والشائع من /8
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املائل ( ، و لقـياس قوة عـضالت الذراعـني واحلزام الصدري ) اختبار الشد ألعلى بواسطة العقـلة  االنبطاح

 القـوة العـضلية )اختبار قوة القـبضة ( ، و لقـياس التحمل العـضلي ) اختبار اجللوس من الرقود ( ، و لقـياس

ملدة دقيقة ( ، كمؤشر على قوة عـضالت البطن وحتملها ، ولقـياس املرونة املفـصلية )  مع ثين الركبتني

)البطل املوسوعة العربية لالعاب   وضع اجللوس مستخدمني صندوق املرنة اختبار مَد الذراعني من

 الرياضية، بال تاريخ(

 :الجسمي التركيب 4-3
 أن الكلي للجسم،حيث الوزن إىل اجلسم يف الدهون وزن نسبة بأنه البدنية الرتبية يف كمصطلح يعرف و

 و املاء و و األنسجة العظام و كالعضالت شحميه غري أخرى و شحميه أجزاء من إمجاال يرتكب اجلسم

 نقص أمراض رد معاملط الرتباطها فيه مرغوب غري أمر الفرد لدى الشحوم نسبة زيادة أن فيه شك ال مما

 هذا و النشاط، احلركة و على السليب تأثريها أيضا و الشرايني و القلب على خطر مصدر اعتبارها و احلركة

 تركيبها،و يف يدخل الدهن اجلسم أعضاء من كثري لكون الدهون من نسبة إىل اجلسم حاجة يلغي ال بالطبع

 ما يسمى هذا و لإلناث % 22 - 15 و للذكور % 18 - 12 اجلسم يف للدهون املقرتحة النسبة

 .األساسية بالدهون

 نسبة قياس يتم و شحميه، الغري األجزاء إىل اجلسم يف الشحوم نسبة ذكر كما هي: الجسمي التركيب

 :شيوعا امليدانية الطرق أكثر من ميدانية، و معملية كثري بطرق يف اجلسم الشحوم

 بواسطة نسب إىل بعد فيما حتويلها و سم،اجل من معينة مناطق يف اجللد طية مسك *قياس

 قياس أجهزة قراءة و وضع يف خبة و تدريبا ذلك يتطلب و الغرض، هلذا خمصصة حسابية معادالت

 .اجللد طية مسك

 تتنبأ اليت الطرق أسهل من يعتب و : Body Mass Index (BMI ) اجلسم كتلة *مؤشر
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 ،) مرت ( الطول مربع / ) كجم ( الوزن = اجلسم كتلة شرمؤ  : كالتايل معادلتها و بالسمنة، خالهلا ممن

 : كالتايل النتيجة وتقرأ

 عادي .   24.9 - 20

 بدانة .     82.2-80

 بدانة عالية .      40 – 30

 (8400)بغداد بن عراج و زرق عبد احلليم، بدانة مفرطة .       40 من أكب
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 تمهيد :

األخرية يف خمتلف ميادين احلياة وأثبت كفاءة عالية وفرت اجلهد  قد شاع استخدام احلاسوب يف اآلونة

ت على قيف االستفادة بإمكانياته يف امليادين الرتبوية وقد أطل التفكريوالوقت والتكاليف مما ساعد على 

الكمبيوتر عدة مسميات بالعربية منها ) احلاسب اآليل ، واحلاسب اإللكرتوين ، واحلاسوب ( وذلك لكون 

مبعىن حيسب ، كما أطلق عليه أيضا  العقل COMPUTE   TO امسه مشتقا  من الفعل اإلجنليزي

ي معاجلات نه أصبح يؤداإللكرتوين واحلقيقة إن الكمبيوتر رغم أنه مبىن أساسا  على منطق رياضي إال إ

واملستخدم للحاسوب يرى الدقة واإلتقان وسرعة  ، رياضية وغري رياضية ، ومن هنا فهو ليس حاسبا  فقط

اإلجناز وتعدد اإلمكانيات وسهولة استعماله كما أنه يقوم بتنفيذ أوامر اإلنسان من كافة العمليات ولكنه 

ر وضع البنامج ويعتب هذا اجلهاز من أهم مسات العصيقوم فقط بالوظائف اليت يرمسها له مسبقا  عند 

احلديث فكل شيء حولنا ميكن أن يدار من خالله فهو يستخدم يف مجيع اهليئات واملؤسسات التعليمية فهو 

 .آلة يف يد اإلنسان فيمكن أن حيسن استخدامه أو يسيء استخدامه

 تعريف الحاسوب :  0

نطقية ت برجمته حىت يقوم حبل املاليني من العمليات احلسابية واملاحلاسوب هو عبارة عن جهاز إلكرتوين متّ 

بشكل آيل، ويف ثواٍن معدودة، ومتر عملية حل هذه العمليات بعدة مراحل، حيث يتم إدخال البيانات إىل 

احلاسوب، ومن مث يتم معاجلتها حىت تتحول إىل معلومات بقيمة معينة، واليت يتم ختزينها واسرتجاعها عند 

حلاجة. ويتم تشغيل احلاسوب بواسطة جمموعة من البجميات، واليت تسمى نظام التشغيل، اليت تقوم برتتيب ا

األوامر وتنفيذها حسب األولوية، باإلضافة إىل تنظيم عمل أجهزة اإلدخال واإلخراج، وغريها من الوظائف 

 (8402)موضوع، الويندوز  األخرى، ومن األمثلة على أنظمة التشغيل املستخدمة لتشغيل احلواسيب:

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/1068-thinking.html
http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/1068-thinking.html
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  :مكونات الحاسوب 7

وهي كافة األجهزة املرتبطة باحلاسوب من شاشة ، ولوحة مفاتيح  Hard ware)  (املكونات املادية  0

  . وغريها

ستخدم مج توهي البامج املستخدمة يف احلاسوب ) برامج تعليمية ، برا ) Soft ware  (البجميات    8

  ( . يف املكتبة

  . وهي جمموعة البيانات املدخلة أو املخرجة ) Data  (املعلومات   3

  : يتكون الكمبيوتر من وحدات خارجية ظاهرة ووحدات داخلية غري ظاهرة للمستخدم وهي كما يلي

  : الوحدات الخارجية  7-0
رقام لكي تتم معاجلتها داخل الكمبيوتر لوحة املفاتيح : وهي وحدة إدخال معلومات وبيانات وأ1-   

  . بالشكل املطلوب

الفأرة أو الدالة : هي إشارة ضوئية يتم حتريكها على الشاشة والتأشري على املتطلبات املرغوبة وهي 2-   

  . ذات مفتاحني يستخدم األيسر منهما يف إحداث التأثري املطلوب

بعمل املونتاج اإللكرتوين يف تقطيع أو قص الصور املاسحة الضوئية : وهي وحدة إدخال تقوم 3-   

  . والنصوص جبهاز احلاسوب

  . الطابعة : وهي وحدة إخراج تقوم بطباعة خمرجات النصوص والرسوم4-   

شاشة الكمبيوتر : وهي الشاشة اليت يتمكن املستخدم من إمكانية النظر يف كل ما يقوم به وتكون 5-   

  . بأنواع وأشكال خمتلفة
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  : الوحدات الداخلية للكمبيوتر  7-7
( األقراص الصلبة واألقراص املرنة : متثل خمزن البيانات وال متحى هلا تسجيل ممغنط والذاكرة الدائمة على أ

الذاكرة الوقتية وهي دائما متثل الرقم األكب يف مواصفات جهاز الكمبيوتر ، والقرص املرن يعرف بواسطة 

  . قطره

و احملرر الذي ترتكز حوله هذه املنظومة ، منظومة احلاسب وهو العقل الذي يتحكم يف مجيع ( املعاجل : هب

 .(8406)تامر الداوودي،  . عملياته

 : Excelبرنامج 3

قّدمت شركة مايكروسوفت للبجمّيات حزمة مكتبّية ملستخدميها لتّسهل تعاملهم مع جهاز احلاسوب، ومن  

كثر برامج هذه احلزمة استخداما  هو برنامج حترير النصوص وهو مايكروسوفت وورد، وبرنامج قواعد البيانات أ

وبرامج القوائم احملاسبّية والعروض التقدميية. ومن اجلدير بالذكر أّن اإلصدار األول هلذه احلزمة املكتبّية كان 

م، وُتكتب 8406راء التطويرات حىت عام م، وواصل العاملون يف شركة مايكروسوفت على إج0224عام 

 ، وتعمل على نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.  ++Cبرامج املايكرو سوفت أوفيس بلغة البجمة الشهرية

Excel Microsoft Office   وهو أحد برامج مايكروسوفت أوفيس، ويستخدم لغايات إجراء ،

ملعادالت األوراق االفرتاضية اليت تتيح للمستخدم إدخال االعمليات احلسابية، وحيتوي على عدد ال هنائي من 

احلسابية والبيانات الالزمة وإجراء التعديالت عليها، ويتم ذلك مجيعه بشكل آيل، وكما يتيح البنامج 

 .(8406ياري، )إميان احل .للمستخدم إمكانية ختزين البيانات وحفظها بشكل إلكرتوين وطباعتها على ورق

مليون مستخدم  204ويعتب من أكثر البامج استخداما  على مستوى العامل و يزيد عدد مستخدميه عن 

كل ورقة عمل تتكون من   worksheetحول العامل. وتسمى جداول البيانات يف اكسل بورقة عمل
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تتقاطع  ، واليت Rowsوصفوف  Columnsأو أكثر وكل صفحة تتكون من أعمدة  Sheetصفحة

 .  .Cellsلتشكيل خاليا

،   " MULTIPLAN "صدر تطبيق مايكروسوفت مكتب األول حتت اسم 0228يف عام 

Microsoft " مت تغيري االسم إىلExcel  (8402)ويكيبيديا،  .0220يف عام  ملاكنتوش عند إطالقه. 

  :إسهامات الحاسب اآللي في مجال التربية البدنية والرياضة 4

لقد أسهم احلاسب اآليل يف جماالت الرتبية البدنية والرياضية إسهامات عديدة وأصبح ضرورة حتمية يف جمال 

 :    م هذه اإلسهامات يف النقاط التاليةالتعليم والتعلم يف ذلك جملال وتتلخص أه

حفظ البيانات املرتبطة باملدرب واملدرس وكذلك الالعبني والتالميذ واملستويات املهارية والبدنية ونتائج  0

  .االختبارات

 .حتضري وإخراج الدروس والتدريبات وشرحها وإخراجها وكذلك حمتويات الوحدات التدريبية 8

 . األدوات واألجهزة والوسائط واملالعب ومدى صالحيتهاتسجيل كل ما يتعلق ب 3

حتليل احلركات واملهارات اليت حيتويها املنهج وحتديد النقاط الفنية لكل مهارة وطريقة التعليم والتدريب  0

 .املناسبة هلا , و التحليل الكامل لكل مفردات املهارات

 .اضيةإعداد النموذج الرياضي األمثل ملختلف املهارات الري 0

  .تسهيل عمليات تعليم املهارات احلركية واختصار وقت العملية التعليمية 6

  .تقومي جماالت الرتبية الرياضية املختلفة وتصحيح األخطاء للمتعلمني والالعبني 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B4
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  .املسامهة يف إجراء البحوث العلمية خاصة األحباث اليت تتعلق مبجاالت علوم احلركة 2

 . العروض الرياضيةتصميم ورسم تشكيالت  2

 .إدارة البطوالت والدورات الرياضية 04

 و ميكننا القول أن املربني الرياضيني و الباحثني ميكنهم استخدام احلاسب اآليل فيما بينهم علي سبيل املثال 

  :و ليس احلصر فيما يلي

  .يعد احلاسب اآليل بنكا للمعلومات الرياضية يف مجيع التخصصات  1

  .د االختبارات املناسبة و انتقاء العبارات املالئمة يف االختبارات املعرفيةميكن إعدا  2

  .يساعد يف حتليل أسئلة االختبارات  3

 .يساعد يف حساب الدرجات بسهولة و البعد عن الذاتية يف التقدير  4

  .يعمل علي تزويد الباحثني بنتائج االختبارات عامة سواء أفراد أو مؤسسات  5

حلاسب اآليل يف إعداد معايري حملية و معايري قومية لالختبار و كذلك يف املقارنة بني العينات يفيد ا  6

  .املختلفة من اجملتمع

وضع االختبارات و التعرف علي اجلديد يف جمال القياس ملالحقة التطور العلمي السريع يف إعداد الالعبني   7

 (8406)تامر الداوودي، علي املستوي الدويل و من مث العاملي   

 .و كخالصة هلذا الفصل نقدم بعض االستخالصات و التوصيات الستعمال احلاسب اآليل يف اجملال الرياضي
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  :التوصيات 5

  .بالتوسع يف استخدام احلاسب اآليل يف اجملال التعليمي للرتبية البدنية و الرياضة و مراعاة التكلفة -0

  .تعميم استخدام احلاسب اآليل يف التدريب الرياضي ضرورة -8

توفري مستوي عايل لتدريب اإلداريني و املدربني و املعلمني للرتبية البدنية و الرياضة و رفع مستواهم  -3

  .العلمي  و التطبيقي

ملهام               اتقومي اإلدارة الرياضية مبختلف مستوياهتا و أشكاهلا باستخدام احلاسب اآليل و التخصص يف  -0

  و األهداف

تطبيق نظام تدريسي خاص بالباحثني للتدريب على برامج اإلحصاء املتخصصة على احلاسب اآليل  -0

 (8406)تامر الداوودي،   .جبانب الطرق التقليدية

  : خالصة 6

  ختلفة نظرا  ملميزاته العديدةكفاءة احلاسب اآليل يف إعداد البامج التعليمية امل -0

  .يساهم احلاسب يف تقومي املناهج و طرق التدريس للرتبية البدنية و الرياضة -8

 .أمهية دور احلاسب اآليل يف علوم احلركة من حتليل حركي و تقومي حركي و تعلم حركي -3

الوظيفي  قاع احليوي و القياسدور احلاسب اآليل يف علوم الصحة الرياضية من قياس إيقاع اجلهد و اإلي -0

  .بشكل عام
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تقوية االتصال بني اإلداريني و الفنيني و املنظمات الرياضية مع توافر السرية و األمن للمعلومات  -0

  .الشخصية و دقتها

ميكن باستخدام البامج اإلحصائية املتخصصة بواسطة احلاسب اآليل واستخدام كم كبري من املعامالت  -6

  .جملموعة من املتغريات يف وقت واحد بعد إدخال البياناتاإلحصائية 

تتميز املخرجات اإلحصائية الناجتة عن احلاسب اآليل بأهنا أكثر دقة من الطريقة التقليدية اليت ميكن أن  -2

  . يتعرض فيها الشخص للخطأ والنسيان لكثرة القيم وتعدد املتغريات واملعامالت املطلوب إجيادها

وسائل و طرق و أجهزة باحلاسب اآليل لتقومي و قياس األداء الرياضي من خالل خمرجاته استحدثت  -2

 .و يف صورة كمية
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 تمهيد:

تتدىن قدرات اإلنسان يف هذه املرحلة ويصبح  64إىل عمر  04مرحلة الكهولة وتبدأ هذه املرحلة من عمر 

ويصبح قليل االختالط يف من حوله ويتقاعد عن عمله ويصبح أكثر جلوسا على التلفاز أقل طاقة وحيوية، 

  (8400)سناء الدويكات، .  أو وسائل التواصل االجتماعي ويصبح ضعيف االنتباه ويضعف بصره

 تتلخص يف إما االزدهار  العمرية سنة ( فأزمة هذه املرحلة 40 – 04تبدأ األزمات مع سن الرشد ) من 

و النشاط و العمل املنتج ،أو اجلمود و اخلمول و الكبار الراشدون يف هذه األعمار يتحملون عدة مسؤوليات 

اجملتمع أو أهنم يتمركزون حول أنفسهم و ينزوون بعيدا عن الناس  و العمل اجلاد املنتج اهلادف إىل مصلحة

 وال يعملون .

ربعني سن مميز يف عمر اإلنسان إذ أنه الوحيد الذي ذكره اهلل يف كتابه وجعله سنا والالفت للنظر أن سن األ

أن أشكر   ينقال رب أوزع  لبلوغ العقل متامه ورشده فقال تعاىل " حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة

ين من انعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وان أعمل صاحلا ترضاه وأصلح يل يف ذرييت إين تبت إليك و 

عما يكون عليه،   غري غالباال يت  املسلمني " ويقول ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه لآلية الكرمية " ابن األربعني

ألنبياء بعثوا اويف األربعني يتناهى العقل، ويكمل الفهم واحللم، وتقوى احلجة " وليس أدل على ذلك من أن 

 (8404)حيى البوليين، إىل أقوامهم بالرسالة بعد بلوغهم األربعني   

 عنه وسري عليه، اهلل حجة تكاملت حني ذلك ) بلغ اربعني سنة و ( قوله اهلل رمحه الطبي جرير ابن ويفسر

 )عبد اله بن حمسن، بدون سنة( والدين بر يف احلق من هلل الواجب (.وعرف شبابه جهالة
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 : مرحلة الكهولة مفهوم-0

 العمر، من الستني بسن وتنتهي العمر من نيبعر األ بسن تبدأ اليت العمرية املرحلة عن عبارة بأهنا تعرف كما

)شاكر، محدي،  ومتنوعة متعددة وعاطفية واجتماعية وعقلية وسيكولوجية فسيولوجية تغريات حتدث وفيها

0222 ) . 

كن تسميتها مرحلة الكهولة و الشيخوخة معا و تعتب مرحلة أساسية يف الضعف العام و االحندار اجلسمي، مي

ولكنها تعتب ذروة يف النضوج العلمي نتيجة املمارسة واخلبة ، كما تعتب قمة يف االنتاج اإلبداعي العلمي أو 

ها أو اطن الضعف اجلسمي فيحاول عاجلالفين و لعلى السعادة النفسية فيها تكمن حني يعرف الكهل مو 

 .(048، صفحة 0220)د حام الكيال،  إيقاف احندارها

 : المرحلة هذه في يحدث ما-7

 لذينا حىت ثينتست ال التغريات وهذه , اجلسمية الفعاليات يف وتدهور قلة بالسن التقدم مرحلة يصاحب

  : يدةج بصحة يتمتعون هم من

 . يةاألوكسجين القابلية اخنفاض –

 . العضلية القوة مستوى اخنفاض –

 . العضلي املكون مستوى واخنفاض الشحمي املكون معدل زيادة –

 . البشرة مسك اخنفاض –

 .العظم كثافة  قلة –

 يأيت: ما إىل املضاعفات هذه اسباب زىوتع

  العمل. ترك نتيجة ادائها على اعتادوا اليت الفعاليات يف اضطراب –

  النوم من املبكر االستيقاظ على التعود –

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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  التلفاز ملشاهدة طويال اجللوس -

  عليها اعتادوا اليت الغذاء كميات  اضطراب -

 : منها السن هذا يف احلاصلة التغريات حول اخلاطئ االعتقاد -

 وان االعمال من ميكن ما اقل واجناز الراحة من كبري  بقدر تستمتع ان جيب املتقدمة االعمار ان

 (8404 الداوودي، )تامر حتديدها. ميكن ال بالسن للتقدم حتمية نتيجة املضاعفات

  : المرحلة هذه مظاهر أهم -3

 . االبوة او االمومة ةوظيف تبعات من التحرر-

  .التنافس شدة إىل تدعو اليت االعمال من التخفيف-

 فيما حتقيقها الستحالة عنها عزوف أو حياته، بدء يف رمسها اليت االهداف حقق قد بأنه الفرد شعور-

  .العمر من له بقي

  .احلياة أعباء من كثري من ختلصه نتيجة حريته بزيادة الفرد شعور-

  .(0222)فؤاد البهي،  ذاته عن للتعبري املتعددة الفرص حياته من املرحلة هذه يف الفرد جيد-

 : العمر وسط في مرحلة الفرد بها يتميز التي الجسدي النمو مظاهر -4

 ه .علي التجاعيد ظهور إىل يؤدي مما مرونته يفقد اجللد- 

  . أيضا مرونتها اجلسم أعضاء ضبع تفقد-

  .الرمادي اللون إىل ويتحول اخلفة يف الشعر يبدأ-

  .الشعر على الشيب يظهر كما-

  .اجلسم وزن نسبة تزداد-

 . النساء لدى السمنة مشكلة ظهور-
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  .التنفس يف الكفاءة قلت-

  .اجلسم أجهزة على االمراض ظهور-

 يؤدي مما بالتناقص العني إنسان دأويب الفدر، لدى البصرية القوة هبوط يبدأ حيث احلس أعضاء يف التغري-

 .العني إىل يدخل الذي الضوء قلة إىل

 الذوق حواس يف بسيط نقص وحيدث املرتفع، الرتدد ذات النغمات دراكإ وخاصة السمع، فقدان ظهور-

 دثوحت العمر يف التقدم مع النقص ويزداد سان،ان عمر من ربعينياتاال أواخر يف اللمسية واحلساسية والسمع

 .املخ وزن فيتناقص للفرد العصيب اجلهاز على رياتتغ

 .اجلنسية اهلرمونات نقص إلى يؤدي مما والتناسلية اجلنسية أعضائه يف جوهرية تغريات هعلي تظهر-

 تحكمتلوراثة ا أن إىل اجلسمية الناحية على ضر وامل حةالص جمدال يف والبحوث دراساتال أشارت اكم

 دعد إىل ضافةاإلب العمر، يف للتقدم واملصاحب االفراد لدى اجلسمي دهورالت معدالت يف قلاأل ىعل جزئيا

 لالعم لحم تغيري أو ،الطالق أو جني،و ز ال دأح اةفوف ال،اجمل ذاه يف بارزا دورا تلعب اليت البيئية العوامل من

 بةلإلصا الفرد قابلية من وتزيد ، نالس يف دمبالتق رعتس اغطةض فمواق اأيض كلتش ةقاما لحم أو

  . (0222)ابوحطب،  االمراض ضببع

 اليت اجلسمية رياتالتغ ىعل بالتغل يف اهام  رادو  تلعب اليت العوامل من ةعد راساتالد من عددا وأبرزت

 كتل ارتوأش ر،العم نم املرحلة هذه يف هحيات الفرد هبا يتناول اليت بالطريقة  العمر،يف مدالتق احبتص

 بالصحة ترتبط العمر وسط مرحلة يف االفراد اقبل من متارس اليت يةالشخص العدادات ضبع أن إىل دراساتلا

 :العادات هذه ومن الشيخوخة، إىل آثارها ومتتد ،ضواملر 

  .التدخني-

  .واملخدرات رت ا املسك تعاطي-
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  .الليل يف ساعات سبع من األقل النوم-

  .انفطار طعام تناول عدم-

  .الوزن زيادة-

 ( 8440) ملحم، سامي حممد،  الوجبات بني األكل  و منتظم بشكل الرياضية األلعاب ممارسة عدم-

 التمارين الرياضية : -5

أكدت اغلب الدراسات والبحوث العلمية على أن العالقة بني التمرينات البدنية والشيخوخة ذات 

 إىل استنتاجني مهمني مها :اجيابيات كثرية وتوصلت 

 . إن للتمارين البدنية فوائد جسمية مباشرة –0

 . إن التمارين املتوازنة واملعتدلة الشدة ال يصاحبها أية خماطر –8

  وتتجلى أمهية النشاطات البدنية املعتدلة فيما يأيت :

 . يشعر الفرد بالنشاط واحليوية ألطول فرته من احلياة -0

 . على التوازن وخفة احلركة حيافظ التمرين -8

يقلل من خماطر اإلصابة نتيجة السقوط , حيث يعد السقوط يف األعمار املتقدمة سببا أساسيا يف  -3

  اإلصابات والعجز البدين .

  العضلية لذا يقلل من احتمال السقوط القوة حيافظ التمرين على النشاط البدين ويطور -0

احملافظة على العضالت واألربطة واألوتار من الشد و التقصري , وهذا يساعد على احلركة السهلة  -0

والرئتني بشكل اجيايب, كذلك يقلل من  القلب وجيعلها أكثر مرونة وينعكس ذلك على عمل

 . املفاصل إصابات

  .السيطرة على املشاكل اليت تسببها األمراض املهددة للحياة مثل داء السكر والضغط املرتفع  –6

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/1256-joints.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/1256-joints.html
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والضغط املرتفع وأنواع معينة من  القلب حتسني عادات الطعام وهذا يساعد يف مقاومة أمراض –2

  السرطان كذلك داء السكري وحتلل العظام .

 افظة على الصحة والتخلص من الفضالت .تقليل حاالت اإلمساك مما يسهل احمل –2

يساعد التمرين كثريا يف ختلي األفراد عن العادات غري صحية كالتدخني وتعاطي الكحول , حيث  –2

حتسن الوعي لديهم نتيجة تطور القدرات البدنية و العقلية , حيث أن احليوية والنشاط غالبا ما تقلل 

 اة .االكتئاب وتكسب الفرد نظرة أمجل حنو احلي

أن احليوية والنشاط لدى املتقدمني بالسن جتعلهن اقل شعورا  باإلرهاق ويستطيعون مواصلة حتديات  -04

احلياة حبماس ونشاط اكب مما جتعل لديهم طاقة ملمارسة هواياهتم وحتقيق أهدافهم واالستمتاع باحلياة 

  بشكل أفضل .

سن والتواصل مع اآلخرين وهذا ما يوسع أفاق املأن التمرين املنتظم للمسنني يتيح فرص االختالط  -00

  ويشعره بالسيطرة على تفاصيل احلياة اليومية .

أن التمارين متنح الفرد قوة ملواجهة ضغوط احلياة وتقلل من التعب العضلي والشد والتوتر وامللل وتساعد 

  الفرد على أن يبدو ويشعر كأنه اصغر عمرا  .

 واحلمية اجليدة واملنتظمة جزء من منط احلياة لكي حيافظ املسن على اللياقة البدنية لذلك البد من أن تكون

  . (8404 العمر، سليمان بن )ناصر صحته   

 العقلي : مميزات الكهولة من الجانب-6

ني غري بينما كان االعتقاد ب –مرحلة استقرار العقل  –كان االعتقاد السائد اىل عهد قريب ان هذه املرحلة 

 املختصني متناقض اىل حد ما فبينما يرون اهنا مرحلة اكتمال العقل ، رون ان مقدرة لفرد على احلفظ 

 و التعلم ضعيفة باملقارنة باملراحل السابقة .

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
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ن الدراسات خرجت بناتج مغايرة ، فهذه املرحلة ليست بالسرعة و الوضوح كما هو احلال يف و الواقع ا

 مرحلة املراهقة .

 الذكاء : 6-0

يتوقف الذكاء يف سن الثامنة عشر اال ان هنا خالفا بني الباحثني حول السن ليت بدأ فيها االحندار: حيث 

دث ربعني ، بينما تشري دراسات أخرى اىل انه ال حيتثري بعض الدراسات اىل ان االحندار يبدأ يف سن األ

 اال يف مراحل متقدمة من الشيخوخة

 الحكمة : 6-7

توقع الذكاء عن الزيادة بعد سن الثامنة عشر ، بل و احندار الذكاء البحت ي مرحلة الكهولة ال يعين ان 

 تعاملهم مع املشكالت يشابه تعامل الشباب.

  التعلم : 6-3

د يف أوساط الكبار يف هذه املرحلة عندما يتطلب املوقف تعلم أشياء جديدة القول بعدم كثريا ما يرتد

 استطاعتهم التعلم الهنم كبار

  



 

 

 

 

الثاني بابـال  
 الدراسة الميدانية

 

 .منهجية البحث و إجراءاته الميدانية الفصل األول:

 الفصل الثاني : عرض و تحليل و مناقشة النتائج .
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 : تمهيد

تناولنا يف هذا اجلزء من الدراسة اجلانب التطبيقي للبحث و الذي تضمن منهج الدراسة، جمتمع البحث     

طرقنا إىل متغريات مث ت و املكاين و عينة الدراسة و كيفية اختيارها إضافة إىل جماالت البحث البشري، الزماين

ثان لتايل املتغري املستقل، املتغري التابع. وصوال إىل أدوات البحث اليت اعتمدها الطالبان الباحالبحث و هي كا

صميم البنامج عن ت ماتكل وبعدهاو األسس العلمية لالختبارات املستخدمة مث تطرقنا للدراسة اإلحصائية 

 و كيفية العمل به و أخريا خالصة للفصل.

   : منهج البحث 0

اقتضت طبيعة الدراسة استخدام املنهج الوصفي،و هو إجراء من اجل احلصول على حقائق و بيانات      

ظ ،مصطفى )اخالص حممد عبد احلفيو تفسريها بكيفية ارتباط هذه البيانات مبشكلة البحث أو الدراسة  

 ب الدراسات السابقة ..و هو املنهج الذي اتبعته اغل(8444حسني باهي، 

   : البحثمجتمع  7

سنة  و من بلديات خمتلفة لوالية  04إىل  04اهتمت الدراسة احلالية باألفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني 

  كرة القدم ، كرة اليدتيارت ) عني الذهب ، فرندة و ختمارت ( ، و اغلبهم من قدماء الرياضيني يف

 نشاط الرياضي دون انقطاع .دو و كلهم يزاولون ال والكرايت

 : البحث عينة 7

االستطالعية: العينة   1-2   
( من جمتمع الدراسة و خارج العينة األساسية للدراسة بغرض التأكد من صالحية 42و كان قوامها )

 و الثبات. طة بالصحة و استخدامها حلساب الصدقاالختبارات للصفات البدنية املرتب
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:العينة الفعلية للدراسة  2-2   
اعتمد الطالبان الباحثان على الطريقة العمدية يف اختيارمها ألفراد عينة البحث الذين خضعوا لالختبارات 

املقرتحة و احملكمة من طرف أخصائيني يف الرياضة و الصحة ، حيث توجه الطالبان الباحثان إىل اختيار 

و جرت  نتقاء منهم من يناسب هذه الدراسة ،بعض فرق قدماء الالعبني يف الرياضات املذكورة سابقا ومت اال

 :عملية االنتقاء كالتايل 

 سنة . 04* إبعاد األفراد الذين تزيد أعمارهم عن 

 سنة . 04* إبعاد األفراد الذين تقل أعمارهم عن 

 * إبعاد األفراد الذين ميارسون الرياضة بشكل متقطع .

 فرد . 00ليت بلغ عددها األخري مت احلصول على عينة مناسبة للدراسة و ايف 

 : مجاالت البحث 3

  البشري: المجال -0- 3
 سنة. 04و  04( رياضي ترتاوح أعمارهم بني 00ضمت عينة البحث ) 

 :  المكاني المجال -3-7
عبد القادر ببلدية ختمارت ، أما التجربة األساسية فكانت  مت إجراء الدراسة االستطالعية مبتوسطة علواش

نوية عقبة بن نافع ، بلدية عني الذهب بامللعب البلدي ، بلدية ختمارت متوسطة مفتاح بلدية فرندة بثا

 .معطي
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 : الزماني المجال 3-3
 متثلت املدة الزمنية إلجراء البحث عب املراحل التالية : 

 :التجربة االستطالعية  3-3-0

حبيث مت  34/43/8402بينما االختبار البعد يوم  80/43/8402حيث كان االختبار القبلي يوم 

االختباران يف نفس الظروف الزمنية )توقيت إجراء االختبارات( و املكانية يف كلتا املرحلتني و هذا تفاديا 

 لبعض املتغريات الدخيلة اليت ميكن أن تؤثر على صدق نتائج االختبارات .

 التجربة األساسية : 3-3-7 

 التسلسل الزمين التايل : حيث مت العملية يف البلديات السابقة الذكر حسب

 . 8402أفريل   40بلدية فرندة بتاريخ : 

 . 8402أفريل  46بلدية عني الذهب : 

 . 8402أفريل  08بلدية ختمارت : 
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 :  البحثأدوات   5

 الجناز هذا البحث مت استخدام بعض األدوات و هي : 

 الدراسات المرتبطة و المشابهة: 5-0
نظريا من خالل االستفادة من الدراسات السابقة و الدراسات املشاهبة و من املصادر اإلملام مبوضوع البحث  

 العربية ، احملاضرات و من االنرتنت .

  : و قد اعتمد الطالبان الباحثان على اخلطوات التالية

 :) استمارة الترشيح ( اختيار المحددات و اختباراتها 5-7
ة الدراسات و البحوث السابقة باختيار جمموعة من االختبارات اخلاصقام الطالبان الباحثان بعد الوقوف على 

 بالصحة و متثلت هذه األخرية يف : اللياقة القلبية التنفسية ) اختبار كوبر ( ، القوة العضلية 

) االنبطاح املائل مد و ثين الذراعني ( ، التحمل العضلي ) اجللوس من الرقود ( ، املرونة املفصلية ) ثين 

ستمارة ا على شكلو تقدميها يب اجلسمي ) مؤشر كتلة اجلسم ( ع لألمام من اجللوس ( و أخريا الرتكاجلذ 

ضم أهم احملددات ) االستمارة ت –مستغامن  –استطالع للدكاترة املختصني مبعهد الرتبية البدنية و الرياضة 

التفاق عليه لقياس لكل احملدد ( مت ااملناسبة مع أهم االختبار و ا لعناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة

 ،املرونة املفصلية ،بنسبة كبرية اليت تتمتع بصدق و ثبات و موضوعية كبرية و تتمثل يف مؤشر الكتلة اجلسمية

 . التحمل العضليو  القدرة التنفسية ،القوة العضلية

 الدراسة االستطالعية : 5-3
اعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة تعد الدراسة االستطالعية اخلطوة األوىل اليت تس

امليدانية لبحثه، وهتدف إىل التأكد من مالئمة دراسة البحث، والتحقق من مدى صالحية األدوات املستعملة 

 جلمع املعلومات ومعرفة الزمن املناسب واملتطلب إلجرائها.
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ابقة ن الباحثان أن يطلعا على الدراسات السو يف هذه املرحلة و متاشيا مع متطلبات الدراسة حرص الطالبا

 اليت هلا عالقة باملوضوع   .

 وقد جتلت أغراض التجربة االستطالعية فيما يلي: 

  الشروط كل  لتوحيد هلا الالزمة املساحات وتقدير االختبارات عليها ستجري اليت األماكن ختطيط  1

 .تطبيقها يفيةوك االختبارات ماهية على املساعد العمل فريق تعرف  2

 .إجراء الدراسة قبل االختبارات تطبيق ترافق قد اليت واملعوقات باألخطاء املساعد الفريق تعرف  3

 .إجراء االختبارات يف املستخدمة واألجهزة املساعدة األدوات وسالمة صالحية على التعرف  4

 . ات (االختبار  ألداء املنطقي )التسلسل االختبارات مفردات تسلسل مراعاة  5

 . الفريق املساعد هبا يتمتع اليت الكفاءة مدى وعلى االختبارات لتنفيذ املستغرق الزمن على التعرف  6

 . لالختبارات احلقيقية واستجابتهم املختبين قبل من اجلدية مدى إىل التعرف  7

 الساعة سائية منامل الفرتة يف واملتمثل االختبارات لتنفيذ املخصص الوقت مةءمال مدى إىل التعرف  8

 .مساء   السابعة وحىت الرابعة

  .العينة ألفراد االختبارات شروط مالءمة مدى على التعرف 9

 اختيار الوسائل اإلحصائية املناسبة. 04
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 : الظاهري الصدق 5-3-0

و كصدق ظاهري مت إعداد االختبارات مث عرضها على جمموعة من األساتذة و الدكاترة من معهد الرتبية 

بدنية و الرياضة )الدكتور الراوي ،الدكتور عتويت ، الدكتورة محودي ، الدكتور بن زيدان ، الدكتور زبشي ، ال

إىل  80/43/8402الدكتور بن برنو و الدكتورة دويلي من معهد الرتبية البدنية( و دامت هذه العملية من 

 :وقد كان النتائج كاآليت 34/43/8402غاية 
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 عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة  الختباراتالسادة احملكمني  اختيارات( يوضح 0جدول رقم)

 الرقم العنصر االختبار االختبارات المرجحة

 جري/مشي واحد ميل //

اللياقة القلبية 

 التنفسية 
10 

 متر 0011جري /مشي  /

 متر متعددة المراحل 01جري  

 دقيقة 00جري/ مشي  ////

 انبطاح مائل مد و ثني الذراعين /////

 قوة القبضة  // 10 القوة العضلية

 الشد ألعلى على العمود الثابت 

 الجلوس من الرقود //////

 10 التحمل العضلي

 اختبار التعلق على العلقة /

المرونة  ثني الجذع لألمام من الجلوس ////

 المفصلية
10 

 ثني الجذع لألمام من الوقوف ///

 مؤشر كتلة الجسم /////

التركيب 

 الجسمي
10 

 نسبة الدهون //

 محيط الصدر شهيق و محيط الصدر زفير 

 الكتلة العضلية 

 الكتلة العظمية 

 :و من خالل استعمال معادلة النسبة املئوية   يتضح ما يلي  
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 يوضح النسب المئوي لالختبارات المرشحة (7رقم ) جدول

 االختبارات

 المرجحة
 الرقم العنصر االختبار

 جري/مشي واحد ميل 05.02%

اللياقة القلبية 

 التنفسية 
10 

 متر 0011جري /مشي  14.28%

 متر متعددة المراحل 01جري  00%

 دقيقة 00جري/ مشي  57.14%

 انبطاح مائل مد و ثني الذراعين 71.42%

 قوة القبضة  %28.57 10 القوة العضلية

 الشد ألعلى على العمود الثابت 00%

 الجلوس من الرقود 85.71%

 10 التحمل العضلي

 اختبار التعلق على العلقة 14.28%

 ثني الجذع لألمام من الجلوس 57.14%

 10 المرونة المفصلية

 ثني الجذع لألمام من الوقوف 42.85%

 مؤشر كتلة الجسم 71.42%

 10 التركيب الجسمي

 لدهوننسبة ا 28.57%

 محيط الصدر شهيق و محيط الصدر زفير 00%

 الكتلة العضلية 00%

 الكتلة العظمية 00%

 



منهجية البحث و إجراءاته الميدانية                الفصل الثاني                    

 
55 

و للتأكد من الثقل العلمي لالختبارات أو ما يعرف سيكومرتية األداة قام الطالبان الباحثان باختيار عينة 

 2عينة الدراسة قدر عددها  ب ( وخارج سنة04-04عشوائية من جمتمع الدراسة ) ترتاوح أعمارهم بني 

( مخسة أيام . حيث كان االختبار القبلي 40أفراد و طبق عليها االختبار على مرحلتني تفصل بينهما مدة )

حبيث مت االختباران يف نفس الظروف  34/43/8402بينما االختبار البعد يوم  80/43/8402يوم 

خيلة اليت لتا املرحلتني و هذا تفاديا لبعض املتغريات الدالزمنية )توقيت إجراء االختبارات( و املكانية يف ك

 ميكن أن تؤثر على صدق نتائج االختبارات .

  : ثبات االختبارات  5-3-7

يقول نبيل عبد اهلادي عن هذا األساس العلمي)أي ثبات االختبار(" يعتب من املقومات األساسية لالختبار 

 .(042، صفحة 0222)نبيل،  ذا أعيد استخدامه مرة أخرىحيث يفرتض أن يعطي نفس النتائج تقريبا إ

بات إعادة االختبار من أكثر الطرق املستعملة إلجياد معامل الث -و يعتب أسلوب الثبات عن طريق االختبار

رجة د نصر الدين أن دو يصطلح عليه "معامل االستقرار".و يف هذا الشأن يؤكد حممد حسن عالوي و حمم

العالقة بني املتغريين تظهر من مقدار االرتباط بينهما من خالل حساب معامل االرتباط و الذي يكون 

( فهذا يعين وجود ارتباط 0( فهذا يدل على وجود ارتباط تام )0( فإذا كان يساوي )0(و)+0-حمصور بني)

و كانت (883، صفحة 0222)حممد و حممد،  ية.عايل أما اإلشارة السالبة فهي دليل على العالقة العكس

 النتائج كالتايل:

 

 

 



منهجية البحث و إجراءاته الميدانية                الفصل الثاني                    

 
56 

 :( يوضح ثبات االختبارات3جدول رقم )

 حجم العينة ر المحسوبة ر اجلدولية
االختبار  ̅س

 يالبعد

االختبار  ̅س

 القبلي
 االختبارات

4.00 

1.50 

10 

 القوة 0..0 05.0

 التحمل 00.0 00.0 1.20

 المرونة 00.2 00.0 1.00

 القدرة التنفسية 0000 0000 1.50

 8(=0-و درجة حرية )ن 4.40عند مستوى داللة 

بسون احملسوبة ل االرتباطيالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها و املدونة يف اجلدول أعاله أن قيمة معامل 

 ( 8=0-لكل االختبارات عند درجة حرية )ن

مما  4.00و هي أكب من قيمة معامل االرتباط لبسون اجلدولية و اليت تساوي  4.40و مستوى داللة 

و هذا ما  لبعدايشريان االختبارات ذات داللة إحصائية أي انه يوجد ارتباط يف نتائج االختبارين القبلي و 

 لدراسة األساسية.يؤكد على ثبات االختبارات املستخدمة و بالتايل إمكانية استعماهلا يف ا

  : صدق االختبار  5-3-3

 من الدراسات كثري يف صدق معامل هلا احلالية الدراسة يف املستخدمة االختبارات أن من الرغم على

 ،السابقة واألحباث

يقول كل من بارو و مك جي "أن الصدق يعين املدى الذي يؤدي فيه االختبار الغرض الذي وضع من 

   : استعمل الطالبان الباحثان املعادلة إحصائيااالختبار  أجله".و للوقوف على صدق
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 (023، صفحة 0220)حممد صبحي،  ملعامل الثبات. ألرتبيعيالصدق الذايت =اجلذر 

 ( يوضح معامل الصدق االختبارات 4جدول رقم )

الصدق  =ر√ حجم العينة القيمة اجلدولية

 الذاتي

 االختبارات المحسوبةر 

4.00 42 

 القوة 1.50 1.00

 التحمل 1.20 1.55

 المرونة 1.00 .1.0

 ةالقدرة التنفسي 1.50 1.00

 8(=0-و درجة حرية )ن 4.40عند مستوى داللة 

( يتبني أن قيمة معامل الصدق )معامل شدة االرتباط ( احملسوبة لالختبارات عند 0من خالل اجلدول رقم)

( و هي أكب من قيمة معامل الصدق اجلدولية ، ومنه توجد 8=0-و درجة حرية )ن 4.40داللة  مستوى

 و هذا يعين أن االختبار صادق فيما وضع لقياسه.  إحصائيةداللة 

    :موضوعية االختبار  0 -0-0

القائم  نتعين املوضوعية عدم تأثر االختبار باملفحوصني و أن االختبار يعطي نتائج متقاربة مهما كا

باالختبار.كما يقصد باملوضوعية التحرر من التحيز و التعصب و عدم إدخال العوامل و املؤثرات الشخصية 

. كما يقصد باملوضوعية الوضوح (338، صفحة 8443)عبد الرمحان، فيما يصدره الباحث من أحكام 

محد عبد اللطيف، )أ ختبار، و حساب الدرجات  و النتائج املتوصل إليهايف التعليمات اخلاصة بتطبيق اال

 بني أفراد خمتلفني االتساق.كما يعرف بارو و مك جي املوضوعية كوهنا "درجة (032، صفحة 8442
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و للحرص على املوضوعية  (20، صفحة 0222)حممد صبحي،  لنفس االختبار و يعب عنه مبعامل االرتباط"

 : الطالبان الباحثان ب التزم

 البساطة  و الوضوح يف لغة االختبار 

 خلق جو من الثقة مع املفحوصني قبل البدء يف االختبار و هذا قصد كسب ثقتهم و تعاوهنم.

 لوسائل التالية : كما تطلب تنفيذ هذه االختبارات و القياسات استخدام ا  -

آلة  ، ديكا مرت، ميقايت ، صندوق ،  صفارةميزان طيب ، مسطرة مدرجة لقياس طول اجلسم ، شواخص ، 

 تصوير و أوراق تسجيل النتائج اخلام .

 مواصفات االختبارات و القياسات المستخدمة في الدراسة : 6

 االختبارات بطاريةموجودة يف   ة اختباراتجمموع يف احملكمة من طرف الدكاترة البدنية االختبارات متثلت

استخدامها  مت حيث. عدة اختبارات البطارية هذه وتشمل بكاليفورنيا اهلوائية لألحباث األمريكي كوبر عهدمل

 لألحباث كوبر معهد بطارية أن الباحثان لعينة البحث ، ويرى بالصحة املرتبطة البدنية اللياقة عناصر لقياس

 ما وهذا ، بالصحة املرتبطة البدنية اللياقة عناصر لقياس اليت ميكن استخدامها البطاريات أفضل من اهلوائية

 بطارية بالصحة املرتبطة البدنية اللياقة عناصر املتوفرة حاليا لقياس األمثلة أفضل" من  هبقول املازيين يؤكده

 اختبارات ةبطاري استخدام يفضل حيث ،  (FITNESSGRAMاهلوائية  ) لألحباث كوبر معهد

 قد البطارية أن منها  :أسباب لعدة وذلك البطاريات من عدد منفردة من اختبارات اختيار من بدال   واحدة

 استخدام أن كما ، الفسيولوجي املتغري نفس اختبار تكرار وعدم اختباراهتا، ومصداقية ثبات من التأكد مت

  .)خالد بن صاحل املازين، بدون تاريخ("  النتائج مقارنة من سوف يسهل البطارية نفس
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قييم عناصر تعومري )  ناالختبارات استعملت يف دراسات مشاهبة مثل دراسة دحو  إنما سبق  إىل باإلضافة

سنة ( باستخدام برنامج  01-06اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند تالميذ المرحلة الثانوية ) 

الطالبان الباحثان قدما استمارة لبعض احملكمني حيث كانت اختياراهتم كلها موجودة  ( ، كما أن حاسوبي

وصف لالختبارات و القياسات املستخدمة  يلي فيما و اهلوائية . لألحباث األمريكي كوبر يف بطارية معهد

 يف الدراسة .

والقلب  واملفاصل، العضلية يعاجملام إعداد لغرض وهذا اإلمحاء إجراء جيب االختبارات إجراء يف البدء قبل

 .األداء و حتسني اإلصابة تقليل على أيضا اإلمحاء يساعد كما للنشاط

 ) اختبار كوبر (: دقيقة 07جري/ مشي  اختبار 6-0
 (803 ، صفحة 8408)قبالن،  التنفسية القدرة اللياقة لقياس انتشارا االختبارات أكثر من يعد و

 .)التنفسية القلبية اللياقة أو( القدرة التنفسية  قياس   :االختبار من الهدف

   : المستعملة األدوات

 . ملعب أو اجلري مضمار -

 .شواخص -

 .توقيت ساعات  -

                             . النتائج لتسجيل أوراقو  أقالم -

 :األداء كيفية

 . البداية خط فخل ، وضع الوقوف من  البدء -

 كبرية من أعدادا   اختبار عدم مع ، السليم التوقيت على الفاحصني قدرة مع تتوافق بأعداد ميكن البدء

 املختبين .  وسالمة األداء دقة على يؤثر مما املختبين

 

اختبار القدرة التنفسية (  يوضح0الشكل )  
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طوال فرتة  اجلري سرعة تنظيم وضرورة املطلوبة الدورات عدد عن للمختبين واضحة تعليمات تعطى  - 

 . ختباراال

قطع اكب مسافة ممكنة  حيث أن اهلدف هو ، والعكس ، املشي إىل اجلري من يتوقف أف للمختب  ميكن -

 . يف الوقت احملدد

 الدرجات تسجيل

 تسجل املسافة املقطوعة لكل فرد على ورقة جتميع البيانات  : 

 :الجسم  كتلة مؤشر قياس 6-7
 احلالة تقييم يف دور لقياسها واليت بالصحة رتبطةامل احليوية القياسات من اجلسم كتلة مؤشر قياس يعتب

 يعتب اجلسم كتلة مؤشر نأ نوآخرو  ( jack . h. wilmore ) جاك ويلمور رييش حيث لألفراد الصحية

 مبالكيلوغرا اجلسم نوز  بقسمة هعليحلصول ا ويتم السمنة معدل لتقدير استخداما األكثر عيارامل حاليا

 (820، صفحة 8400)يوسف الزم كماش وصاحل بشري، رت بامل للطو ا مربع على

   :االختبار من الهدف

 .اجلسمي حول الرتكيب معلومات توفري 

 المستعملة :  األدوات

 . طيب ميزان -

 . النتائج  م و أوراق لتسجيل أقال  -

 

 

 

  

 
قياس الوزن (  يوضح7الشكل )  
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 :األداء كيفية

  : مالجس وزنحساب  6-7-0

 طيب ميزان بواسطة غرا 100 أقرب إىل اجلسم وزن قياس يتم

 بدون حذاء القياس عملية ،وتتم رقمي

                                                                 .املختب جسم على املمكنة املالبس وبأقل

  :  الجسمحساب طول  6-7-7

 استاديومرت،و بواسطة سنتمرت أقرب إىل اجلسم طول قياس يتم

 .حذاء  بدون عملية القياس وتتم القامة منتصب املختب

 الدرجات : تسجيل

     . باملرت الطول أما بالكيلوغرام الوزن تسجيل يتم  

 :الركبتين ثني مع الرقود من الجلوس اختبار 6-3
 كمؤشر ، دقيقة نصف دةمل و نيالركبت ينث مع الرقود من اجللوس باختبار عادة ةالعضليقوة ال قياس يتم

  (8440)هزاع بن حممد اهلزاع،  البطن عضالت قوة على

   :االختبار من الهدف

  .البطن  عضالت قوة قياس

  : المستعملة األدوات

                           سجاد أو بساط ارضي أو أي ارض مستوية .

 . نتائجال لتسجيل أقالم و أوراق -

 :األداء طريقة

 

اختبار القوة (  يوضح4الشكل )  

قياس الطول (  يوضح3الشكل )  
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 الرأس اليدين خلف الرأس،رفع ، درجة 140 الركبة بزاوية تثىن ، الرقود وضع من ظهره على املختب يستلقي

 .و اجلذع حىت اقرتاب الصدر من الركبتني ، مث العودة للوضعية االوىل حىت يالمس الظهر سطح البساط 

 .املرات  من ممكن عدد ألكب االختبار  يؤدى

 : مراعاته يجب ما

  . األرض عن القدم كعب رفع عد -

 ثانية ( . 34القيام بأكب عدد من التكرارات يف الوقت احلدد )  -

 الدرجات : تسجيل

 واحدة كمحاولة الرقود و اجللوس عمليتا حبسب ( الصحيحة املرات عدد حبساب النتيجة تسجيل يتم - 

 .   )وهكذا ،

 .الذراعين دوم ثني مائل انبطاح اختبار 6-4
)هزاع بن حممد اهلزاع، ة املاد الكتفني وعضالت الباسطة املرفق لعضالت القوة حتمل يقيس االختبار أن حيث

8440) .   

   :االختبار من الهدف

 خالل ثين من الذراعني عضالت حتمل قياس

 .املرات من ممكن عدد ألكب الذراعني ومد

 : لمستعملةا األدوات

 بساط أو أي ارض مستوية .  -

  . النتائج لتسجيل أقالم و أوراق  -

 : األداء طريقة

                          واملرفقان األمام إىل تشري واألصابع الصدر باتساع الكتفني حتت والكفان املائل، االنبطاح وضع من

 

اختبار التحمل (  يوضح5)الشكل   
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 كل ، يف  مدمها الذراعني مث و الساعدين بني ةدرج 90 حد إىل للوصول الذراعني ثين ، يتم اجلسم جبانب

 املرات . من ممكن عدد ألكب االختبار يؤدي للذراعني نعد تكرار واحد ، و هكذا ، وثين مد

 : مراعاته يجب ما

  .االختبار أداء عند اجلسم امتداد على احملافظة -

 الذراعني ممدودتني ( .ميكن االسرتاحة يف حالة الشعور بالتعب فقط يف الوضعية األوىل )  -

 :الدرجات تسجيل

 كاملتني(  الذراعني امتداد لوضع املختب فيها يصل مرة كل( الصحيحة احملاوالت عدد حساب يتم

 الجلوس وضع من لألمام الجذع ثني اختبار 6-5

 بعدة فصلامل زوايا قياس يتم : )المرونة صندوق(

 تموت اجلذع ينث رونةامل اختبارات امههأ اختبارات

ثين اجلذع لألمام من الوقوف،وثين  ثلطرق م بعدة

 اجلبور نايف ويرى اجلذع لألمام من اجللوس ،

 رونةامل قياس اختبارات مهأ من نأ نقبال وصبحي

،  8408)قبالن،  رونةامل صندوق بواسطة اجللوس وضع من نيالذراع مد اختبار وسهولة شيوعا اهوأكثر 

 . (803صفحة 

  :االختبار من الهدف

 .الظهر أسفل و اخللفية الفخذين عضالت مرونة

 

 

                                                                                                                                                                                                                                : المستعملة األدوات

 

  المرونة يوضح اختبار( 6لشكل )ا
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 أصابع عند بداية صفر الرقم يكون الصندوق مسطرة فوق أو قياس شريط يوضع سم 50 ارتفاعه صندوق

 .املختب قدم

  بساط أو أي ارض مستوية . -

 . النتائج لتسجيل أقالم و أوراق -

 :البداية وضع

 مالمسة )حذاء بدون( القد باطن مفرودتان ، بينما رجليه كلتا  تكون حبيث األرض لىع املختب جيلس

الصندوق ، حيرك أصابع يديه إىل أبعد مسافة ممكنة، على أن يثبت عند آخر مسافة يصل إليها ملدة  حلافة

  ثانيتني .

 :األداء طريقة

 مد يتم الصندوق ، حلافة مسةاملختب مال قدمي تكون ، القرفصاء نصف الطويل اجللوس وضع من -

 .أبعد ملس وحماولة بعضهما الكفني فوق وضع مع الذراعني

  . القياس ألخذ األقل على ثانيتني الثبات مع املسطرة من نقطة -

 : مراعاته يجب ما

  النهائي. القياس أخذ قبل مبحاولتني القيام للرياضي ممكن -

 :الدرجات تسجيل

 .بالسنتمرت املختب أصابع من طرف املسطرة على املسه اليت املسافة قراءة يتم
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  :الدراسة اإلحصائية  2

إن اهلدف من الدراسة اإلحصائية هي الوصول إىل بيانات كمية ذات داللة تساعدنا على حتليل و تفسري 

 مدى صالحية الفرضيات ، وقد مت استخدام نظام اإلكسل حلساب كل من :

 MOYENNE يم تقسيم عدد أفراد العينة.املتوسط احلسايب = جمموع الق -0

 .معامل ارتباط" بريسون" -8

 .المجموع الكلي/000×عدد اإلجابات النسبة املئوية =  -3

 STDEVA . مقاييس التشتت و املتمثل يف االحنراف املعياري . -0

 COEFFICIENT.ASYMETRIE معامل االلتواء . –الصدق الذايت  -0

 األكب و الرقم الثابت ) اخلطوة ( . حساب احلد األدىن و احلد -6

 *االحنراف املعياري.3 –احلد األدىن=املتوسط احلسايب -

 االحنراف املعياري. *3احلد العلى =املتوسط احلسايب + -

 . 84احلد األدىن(/ -احلد العلى الرقم الثابت=)-

 و املستويات املعيارية   الدرجة املعيارية -2

 : تصميم البرنامج الحاسوبي 2

 يف هذه الدراسة ليهاإبلورة العمل و النتائج املتوصل  إىلهندف من خالل بناء و تصميم هذا البنامج يف حبثنا 

 الدرجات و حتديد املستويات للفئة العمرية  بإعطاءو جعلها يف برنامج قادر على عملية التقييم 
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 سنة ( لعناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة . 04 – 04) 

 صميم البنامج احلاسويب املقرتح مت استخدام ما يلي : و لت

 (.    acerجهاز كمبيوتر خاص من نوع ) -

 Microsoft PowerPoint 2007. برنامج -

 Microsoft Excel 2007. برنامج -

 ةاخلاص عادالتامل( واإلحصائية الرياضية عادالتامل جبميع احلاسويب البنامج بتغذية انالباحث انالطالب مقا

 بتالثا ،العدد ىناألد ،احلد األعلى ،احلد عيارياملحنراف ،اال احلسايب توسط،امل اجلسم كتلة ،مؤشر حبساب

 رتبطةامل البدنية اللياقة عناصر تقييم مملستخدعلى ا يسهل و النهائية صورهتا يف النتائج ظهور ىنيتس حىت (

 . التقييم نتائج على تعرفولل بالصحة

 .أيقونة شكل يف هوضع متو  للبنامج النهائي الشكل إىل انالباحث انلطالبا وصل مت رياألخ ويف

 اللياقة عناصر بتقييم اخلاص احلاسويب البنامج نوافذ مهأل عرض انالباحثبان الطالسيتناول  يلي وفيما

 . بالصحة رتبطةامل البدنية

 للبرنامج: الرئيسية النافذة

سة و تظهر معلومات حول املعهد،عنوان الدرا 

منهجها،و الغرض منها،الطالبان الباحثان،السنة 

 اجلامعية و زر الدخول للبنامج.

عند الضغط على زر الدخول إىل البنامج يتم 

 (      2الدخول إىل صفحة اخليارات املبينة يف الشكل )

 

                                                         

 

ح النافذة الرئيسية للبرنامجيوض(  2لشكل )ا  
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 تظهر  الفتاح هذا لىع الضغط عند:0 رقم فتاحامل*

  

 تعريف البنامج و الغرض الذي أجنز ألجله . نافذة

التوجيهات و اإلرشادات حول كيفية استخدام  نافذة تظهر  الفتاح هذا على الضغط عند:7 رقم فتاحامل*

 البنامج.

بأحد  ، كل زر خاص ( 2) الشكل  هبا أزرار نافذة تظهر  الفتاح هذا على الضغط عند:3 رقم فتاحامل*

 االختبارات املراد إجراؤها .           

 الصفحة الرئيسية. نافذةنعود إىل   الفتاح هذا على الضغط عند:4 رقم فتاحامل*

 (2نافذة اخليارات يظهر الشكل التايل رقم  )يف  3عند الضغط على الزر املوضح يف املفتاح

 

  نافذة الخيارات (  يوضح2لشكل )ا
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 اب مؤشر الكتلة اجلسمية.                                حس نافذة تظهر  الفتاح هذا على الضغط عند:0 رقم فتاحامل*

 تظهر  الفتاح هذا على الضغط عند:7 رقم فتاحامل*

 اختبار تقييم القدرة التنفسية. نافذة

 تظهر  الفتاح هذا على الضغط عند:3 رق فتاحامل*

 اختبار تقييم القوة. نافذة

 تظهر  الفتاح هذا على الضغط عند:4 رقم فتاحامل*

 اختبار تقييم التحمل. افذةن

 اختبار تقييم املرونة. نافذة تظهر  الفتاح هذا على الضغط عند:5 رقم فتاحامل*

 الصفحة الرئيسية. نافذة نعود إىل  الفتاح هذا على الضغط عند:6 رقم فتاحامل*

 (04)الشكلحساب مؤشر الكتلة الجسمية: نافذة

 :التغيري يف عدد السنوات.0 رقم فتاحامل*

 :خانة ملئ نتيجة الطول باملرت7 رقم فتاحملا*

   :خانة ملئ نتيجة الوزن3 رقم فتاحامل*

 بالكيلوغرام

: خانة تظهر نتيجة مؤشر الكتلة 4 رقم فتاحامل*

 اجلسمية 

   :خانة تظهر التصنيف حسب قيمة مؤشر الكتلة اجلسمية.                                                  5 رقم فتاحامل*

 خانة تظهر نتيجة نسبة الدهون يف اجلسم . :6*املفتاح رقم 

 خانة تظهر تصنيف الفرد حسب قيمة نسبة الدهون. :2*املفتاح رقم 

 

ت االختباراتنافذة خيارا (  يوضح1لشكل )ا  

 

  مؤشر الكتلة الجسميةنافذة  (  يوضح00لشكل )ا
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 :زر األمر باحلساب و إظهار النتيجة.2*املفتاح رقم 

 (2و8،3،0،0،6:زر األمر مبسح كل اخلانات ) 1*املفتاح رقم 

 رتاحات لألنشطة البدنية و النظام الغذائي.:زر إظهار جدول االق00*املفتاح رقم 

 :زر إظهار اجلدول التوضيحي ملستويات مؤشر الكتلة اجلسمية.00*املفتاح رقم 

 مؤشر الكتلة اجلسمية و كيفية حسابه. :الفتة لتعريف مبسط ل07*املفتاح رقم 

 :زر العودة إىل اخليارات.03*املفتاح رقم 

 فحة الرئيسية.:زر العودة إىل الص04*املفتاح رقم 

 ( على التوايل.00،  08،03، 00األشكال ) تقييم القدرة التنفسية،القوة،التحمل و المرونة :  افذو ن

 حيث أن أرقام املفاتيح ذات نفس الداللة يف مجيع األشكال السابقة الذكر.

 :التغيري يف عدد السنوات.0 رقم فتاحامل*

 يها بعد أداء االختبار. :خانة ملئ النتيجة املتحصل عل7 رقم فتاحامل*

 ( .84إىل44خانة تظهر التقييم بالدرجة ) من  :3*املفتاح رقم 

 خانة تظهر تصنيف الفرد ) املستوى( حسب الدرجة املتحصل عليها. :4*املفتاح رقم 

 :زر األمر باحلساب و إظهار النتيجة.5*املفتاح رقم 

 (.8،3،0:زر األمر مبسح كل اخلانات )6املفتاح رقم 

 :زر إظهار جدول االقرتاحات لألنشطة البدنية و النظام الغذائي.2ملفتاح رقم *ا

 زر العودة إىل اخليارات. :2*املفتاح رقم 

 زر العودة إىل الصفحة الرئيسية. :1*املفتاح رقم 

 الفتة شرح كيفية أداء االختبار :00*املفتاح رقم 
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 اختبار القوةنافذة  (  يوضح07لشكل )ا              سيةاختبار القدرة التنفنافذة  يوضح( 00لشكل )ا

 

 
 

 

 

 

 

           اختبار المرونةنافذة  (  يوضح04لشكل )ا                اختبار التحملنافذة  (  يوضح03لشكل )ا 

 :البحث صعوبات 1

 :يلي فيما البحث صعوبات ثلتمت

 . بالصحة رتبطةامل البدنية ةاللياق موضوع تناولت اليت راجعوامل صادرامل قلة  -
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 رياضي(. 64عدم اكتمال حجم العينة للعدد املطلوب )  -

 برودة الطقس أثناء إجراء التجربة الرئيسية بعد فرتة العصر . - 

 و البنامج . صعوبة االلتقاء بدكاترة املعهد من التوجيه و التحكيم لالستمارات -

 :  خاتمة الفصل

 تقوف على أدوات البحث و طريقة استعماهلا، و الصعوبات اليت واجهلقد مكن هذا الفصل من الو 

اصر اللياقة و الوصول إىل تقييم عن يف إجناز هذه الدراسة و كيفية التغلب على معظمها انالباحث انالطالب

 ئجالنتا ليلحتو  عرض عملية يف تساعد اليت الئمةامل اإلحصائية الوسائل واختيار البدنية املرتبطة بالصحة ،

 الوصول بالدراسة إىل بر األمانبالتايلو 



 

 

 

 
 

 

نيثاــــفصل الـــالـ  

 
 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

  الفرضيات مناقشة

 الخالصة  العامة 

 مستقبلية وفرضيات اقتراحات
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 املعاجلة اإلحصائية و فيما يلي عرض للنتائج املتحصل عليها و ذلك من خالل االستعانة بأدوات الدراسة و

 تبعا لفرضيات الدراسة، وسيتم عرض النتائج و حتليلها مث تفسريها و يف األخري مناقشة الفرضيات.

 املرتبطة البدنية اللياقة اختبارات من اختبار بكل اخلاصة البيانات مجع عملية بعد : عرض وتحليل النتائج 0

 اخلاصة املعادالت( واإلحصائية الرياضية باملعادالت احلاسويب البنامج بتغذية ،قام الطالبان الباحث بالصحة

 ).الثابت األدىن،الرقم األعلى، احلد ،احلد املعياري االحنراف احلسايب، ،املتوسط كتلة اجلسم مؤشر حبساب

 :عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى 0-0

 . "يمكن بناء مستويات معيارية لتقييم عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة"

 ( .0ن ، و النتائج موضحة يف اجلدول رقم)سو بر  طريقة باستخدام االلتواء معامل حساب مت

  الصحةلعناصر اللياقة البدنية المرتبطة ب( يوضح مقاييس النزعة المركزية و التشتت لعينة البحث 5جدول رقم)

 مقاييس النزعة املركزية 
و                املتغريات 

 التشتت

 معامل االلتواء ف املعيارياالحنرا احلسايباملتوسط 

 0.12 0.42 1.94 القدرة التنفسية

 0.07 3.75 25.83 الكتلة اجلسمية

 0.59 6.51 17.51 القوة

 0.47 5.22 15.86 التحمل

 0.63 7.42 9.86 املرونة

 

تبطة ر من خالل اجلدول أعاله و الذي يبني نتائج العينة اخلاصة باختبارات عناصر اللياقة البدنية امل     

 بريسون، طريقة باستخدام االلتواء معامل حساب بعد : بالصحة .   و اليت أظهرت نتائجها ما يلي
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 أن على ذلك الصفر دل من أكثر اقرتبت و  ±3 االلتواء حمصورة بني معامل قيمة كانت كلما حيث

 :يعين مما معتدال توزيعا تتوزع البيانات

 .عدم التحيز -

 . القياس أخطاء من اخللو -

 . العينة اختيار سالمة -

 (8442)بن سي قدور احلبيب، األصلي .  جمتمعها يف معتدال توزيعا البحث موضوع اخلاصية توزيع  -

 و بالتايل نقول نعم ميكن بناء املستويات املعيارية .

 كيفية بناء المستويات المعيارية : 0-0-0

ملية حتليل و مناقشة النتائج إىل حتديد مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية هتدف هذه املرحلة من ع

سنة ( ، مث مقارنة النسب اليت حتصلت عليها عينة البحث  04 – 04املرتبطة بالصحة للمرحلة العمرية ) 

إىل درجات  موس ( و ذلك من خالل حتويل الدرجات اخلاكابالنسب املقررة هلا يف منحىن التوزيع الطبيعي )  

معيارية مستخدما يف ذلك العالقة اخلاصة بإجياد الرقم الثابت لكل اختبار و استخدامه يف ما بعد يف وضع 

( " إذ يتم إضافة  0220اجلداول املعيارية بطريقة التتابع و ذلك حسب ما أشارت إليه ) مارقريت سافريتس 

 .  (8408).عبدالرمحن بشري،    رقم الثابت تصاعديا أو تنازليا ال

 مت حساب الدرجات اخلام بالطريقة املتعارف عليها التالية :

 االحنراف املعياري . x 3احلد األعلى = املتوسط احلسايب +

 االحنراف املعياري .  x 3 –احلد األدىن = املتوسط احلسايب 

 .84احلد األدىن (/ –الرقم الثابت = ) احلد األعلى 

 ( يمثل الدرجات المعيارية و المستويات الختبار القدرة التنفسية :6جدول رقم ) " 
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 ( يمثل الدرجات المعيارية و المستويات الختبار المرونة2جدول رقم )

 

 

 ( يمثل الدرجات المعيارية و المستويات الختبار القوة :2جدول رقم )

 الدرجات اخلام املستوى الدرجة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

0.20 4.08 

 3.8 – 8.22 جيد جدا 84 - 02

 8.26-8.30 جيد 06 - 03

 8.30-0.24 متوسط 08 – 2

 0.62-0.02 ضعيف 42 - 40

 0.02-4.66 ضعيف جدا 43 - 44

 الدرجات اخلام املستوى الدرجة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

2.26 2.08 

 و اكثر 80.60 جيد جدا 84 - 02

 80.63-02.22 جيد 06 - 03

 02.22-0.32 متوسط 08 – 2

 0.32-3.60- ضعيف 42 - 40

 3.68-08.60- ضعيف جدا 43 - 44

 الدرجات اخلام املستوى الدرجة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب



عرض و تحليل و مناقشة النتائجالفصل الثالث                                      

 
76 

 

 ( يمثل الدرجات المعيارية و المستويات التحمل :1جدول رقم )

و تقابل كل درجة املالحظة املناسبة    84إىل  44مت استخدام درجات معيارية للتقييم من  تحليل الجداول :

 للمستوى املعياري 

ة اذ انه يعد من ( يف تعيني املستويات املعياري اوسكتوزيع الطبيعي )  و استخدم الطالبان الباحثان طريقة ال

التوزيعات شيوعا ، الن كثريا من الصفات و اخلصائص اليت تقاس يف هذا اجملال يقرتب توزيعها من  أكثر

 التوزيع الطبيعي . كما مت بناء  مخس مستويات معيارية وهو ما توضحه اجلداول : 

 .يف جدا( مستوى ضع 43 -  44) 

02.00 6.00 

 و اكثر 30.82 جيد جدا 84 - 02

 30.82-83.00 جيد 06 - 03

 83.04-03.06 متوسط 08 – 2

 03.00-0.62 ضعيف 42 - 40

 0.62-8.84- ضعيف جدا 43 - 44

 الدرجات اخلام املستوى الدرجة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

00.26 0.88 

 أكثرو  86.28 جيد جدا 84 - 02

 86.20-84.64 جيد 06 - 03

 84.02-08.24 متوسط 08 – 2

 08.62-6.32 ضعيف 42 - 40

 6.32-4.46 ضعيف جدا 43 - 44
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 .( مستوى ضعيف  42 – 40) 

 .(مستوى متوسط 08 – 42) 

 .( مستوى جيد  06 – 03) 

 ( مستوى جيد جدا . 84 – 02) 

 الكتلة الجسمية : لمؤشر( يمثل الدرجات المعيارية و المستويات 00جدول رقم )

ومي قختضع مستويات الكتلة اجلسمية للمستويات املتعارف عليها حسب منظمة الصحة العاملية و املعهد ال

 .(8402)ويكيبيديا، األمريكي للصحة 

 

 

 : عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية 0-7

 . متوسط ""  في المستوى مقارنة مع مستوى التوزيع الطبيعي يكون مستوى عينة البحث

 اختبار القدرة التنفسية: 0-7-0

 املستوى الدرجات اخلام االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

80.23 3.20 

 نقص حاد 8كلغ/م   06 اقل من 

 نقص يف الوزن 8كلغ/م   02.02إىل  06من 

 عادي 8كلغ/م   80.22إىل  02.0من 

 مسنة متوسطة 8كلغ/م  32.22 إىل 80من 

 مسنة مفرطة أكثرو    8كلغ/م   04
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 مع النسب المقررة في منحنى التوزيع الطبيعييمثل مقارنة نسب اختبار القدرة التنفسية  ( 00رقم ) جدول

 

 
 مقارنة مع نسب منحنى التوزيع الطبيعي التنفسية ( يمثل نسب القدرة05الشكل البياني رقم)

 مستوى كل حسب هلا املقابلة املئوية والنسب األفراد عدد يبني (الذي00من خالل اجلدول )

 : يلي ما يتضح كوبر الختبار طبيعيال التوزيع منحىن حسب هلا املقررة والنسب معياري
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جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا

القدرة التنفسية

التوزيع الطبيعي

 التصنيف الدرجة
ملقررة يف منحىن النسبة ا القدرة التنفسية

 % العدد التوزيع الطبيعي

 %4.86 %0 0 جيد جدا 84 - 02

 %24.52 %12 6 جيد 06 - 03

 %40.96 %41 21 متوسط 08 – 2

 %24.52 %39 20 ضعيف 42 - 40

 %4.86 %8 4 ضعيف جدا 43 - 44

  %044 00 اجملموع
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 %44 االختبار يف هذا البحث عينة فطر  من احملققة املئوية النسبة كانت جدا جيد: المعياري المستوى في

هذه  الن %0.26 ب املقدرة الطبيعي التوزيع منحىن يف املعياري املستوى هلذا املقررة النسبة من أقل وهي

للذان التدريبات املتواصلة اخلاصة القدرة التنفسية وكذا اخلمول و الكسل ا االستمرارية يف إىلالعينة تفتقر 

 يؤثران على العينة يف هذه املرحلة العمرية .

 وهي %08 االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت جيد: المعياري المستوى في

إىل جانب األسباب  %24.52منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ املقررة هلذا املستوى املعياري يف  النسبة من أقل

 السابقة ، هناك عوامل أخرى قد  تؤثر كاخنفاض القابلية االوكسجينية  و االضطرابات الغذائية .

 %00االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت متوسط: المعياري المستوى في

تقارب يف النتائج  %40.96ررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ املق النسبة منوهي أكب 

 حد كبري . إىل

 %32االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانتضعيف : المعياري المستوى في

وذلك لرتاجع  %24.52يعي بـــــ املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطب النسبة منوهي أكب 

 اللياقة البدنية سببه التدخني و العادات السيئة كالتنفس من الفم و ممارسة الرياضة يف األماكن املغلقة

 ( )القاعات

 %42االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت ضعيف جدا: المعياري المستوى في

 %0.26ررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ املق النسبة منوهي أكب 

 .متوسط املستوى الختبار القدرة التنفسية يف  أفراد عينة البحث أغلبية أن التحليل هذا من نستنتج

 اختبار المرونة 0-7-7

 وزيع الطبيعيالت المقررة في منحنى النسب مع ومقارنتها يمثل نسب مستوى اختبار المرونة للعينة(07) رقم جدول
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 ( يمثل نسب المرونة مقارنة مع نسب منحنى التوزيع الطبيعي06الشكل البياني رقم)

 مستوى كل حسب هلا املقابلة املئوية والنسب االفراد عدد يبني (الذي08من خالل اجلدول )

 : يلي ما يتضح املرونة الختبار الطبيعي التوزيع منحىن حسب هلا املقررة والنسب معياري

 %40 االختبار يف هذا البحث عينة فطر  من احملققة املئوية النسبة كانت جدا جيد: عياريالم المستوى في

 . %0.26 ب املقدرة الطبيعي التوزيع منحىن يف املعياري املستوى هلذا املقررة النسبة من أقل وهي
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جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا

المرونة

التوزيع الطبيعي

 التصنيف الدرجة
النسبة املقررة يف منحىن  املرونة

 % العدد التوزيع الطبيعي

 %4.86 %4 2 جيد جدا 84 - 02

 %24.52 %10 5 جيد 06 - 03

 %40.96 %35 18 متوسط 08 – 2

 %24.52 %51 26 ضعيف 42 - 40

 %4.86 %0 0 ضعيف جدا 43 - 44

  %044 00 اجملموع
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وهي  %04 اراالختب يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت جيد: المعياري المستوى في

 و يبره الطالبان لنقص %24.52املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ  النسبة من أقل

 .االهتمام بتمارين التمدد العضلي التقليدييف احلركات الديناميكية السريعة خالل اإلمحاء و عدم 

 %30االختبار يف هذا البحث عينة طرف من ققةاحمل املئوية النسبة كانت متوسط: المعياري المستوى في

 .%40.96املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ  النسبة منوهي أقل 

 %00االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت ضعيف: المعياري المستوى في

عدم القيام بتمارين  %24.52ستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ املقررة هلذا امل النسبة منوهي أكب 

اإلطالة و املرونة عند بداية و هناية كل تدريب ملا هلا من اثر اجيايب تنمية املرونة بشكل جيد كذلك بعض 

 .اإلصابات و األمراض الشائعة كآالم الظهر و التصلب  املفصلي

 %44االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت داضعيف ج: المعياري المستوى في

 أفرادال يوجد يف  %0.26املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ  النسبة منوهي أقل 

 هذا من جنستنت ، العينة من هم يف املستوى الضعيف جدا و ذلك لعدم انقطاعهم عن املمارسة الرياضية

 .ضعيف املستوى يف أفراد عينة البحث الختبار املرونة أغلبية أن التحليل

 

 

 

 

 اختبار القوة : 0-7-3

 وزيع الطبيعي الت منحنى ومقارنتها مع النسب المقررة في نسب مستوى اختبار القوة  للعينة يمثل(03رقم ) جدول 
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 ( يمثل نسب القوة مقارنة مع نسب منحنى التوزيع الطبيعي02الشكل البياني رقم)

 مستوى كل حسب هلا املقابلة املئوية والنسب األفراد عدد يبني (الذي03خالل اجلدول )من 

 : يلي ما يتضح القوة الختبار الطبيعي التوزيع منحىن حسب هلا املقررة والنسب معياري

 %48 االختبار يف هذا البحث عينة فطر  من احملققة املئوية النسبة كانت جدا جيد: المعياري المستوى في

 .%0.26 ب املقدرة الطبيعي التوزيع منحىن يف املعياري املستوى هلذا املقررة النسبة من أقل يوه
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جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا

القوة

التوزيع الطبيعي

 التصنيف الدرجة
النسبة املقررة يف منحىن التوزيع  القوة

 % العدد الطبيعي

 %4.86 %2 1 جيد جدا 84 - 02

 %24.52 %8 4 جيد 06 - 03

 %40.96 %51 26 متوسط 08 – 2

 %24.52 %35 18 ضعيف 42 - 40

 %4.86 %4 2 ضعيف جدا 43 - 44

  %044 00 اجملموع
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 جيد: المعياري المستوى في

املقررة هلذا  النسبة من أقل وهي %42 االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت

ويرجع الطالبان الباحثان ذلك إىل  عزوف هذه  %24.52ــ املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــ

العينة عن كل األنشطة اجملهدة و يصاحب مرحلة التقدم بالسن قلة وتدهور يف الفعاليات اجلسمية  االعتقاد 

اخلاطئ حول التغريات احلاصلة يف هذا السن منها : أن األعمار املتقدمة جيب أن تستمتع بقدر كبري من 

 وان املضاعفات نتيجة حتمية للتقدم بالسن ال ميكن حتديدها. ز اقل ما ميكن من األعمالالراحة واجنا

 %00االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت متوسط: المعياري المستوى في

 .%40.96املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ  النسبة منوهي أكب 

وهي  %30االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانتضعيف: المعياري المستوى في

و يرجع الطالبان ذلك  %24.52املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ  النسبة أكبمن

 لنفس األسباب السابقة الذكر .

 %40االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت جدا ضعيف: المعياري المستوى في

 %0.26املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ  النسبة منوهي أقل 

 .المتوسط  املستوى  يف أفراد عينة البحث أغلبية أن التحليل هذا من نستنتج
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 اختبار التحمل: 0-7-4

 يمثل نسب مستوى اختبار التحمل  للعينة و مقارنتها مع النسب في منحنى التوزيع الطبيعي  ( 04رقم ) جدول

 

 

  

 

 

 

 

 

 ( يمثل نسب التحمل مقارنة مع نسب منحنى التوزيع الطبيعي02الشكل البياني رقم)

 مستوى كل حسب هلا املقابلة املئوية والنسب األفراد عدد يبني (الذي00من خالل اجلدول )

 : يلي ما التحمل يتضح الختبار الطبيعي التوزيع منحىن حسب هلا املقررة والنسب معياري
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التوزيع الطبيعي

 التصنيف الدرجة
النسبة املقررة يف منحىن  التحمل

 % العدد التوزيع الطبيعي

 %4.86 %2 1 جيد جدا 84 - 02

 %24.52 %8 4 جيد 06 - 03

 %40.96 %49 25 متوسط 08 – 2

 %24.52 %37 19 ضعيف 42 - 40

 %4.86 %4 2 ضعيف جدا 43 - 44

  %044 00 اجملموع
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 %48 االختبار يف هذا البحث عينة فطر  من احملققة املئوية النسبة كانت جدا جيد: المعياري المستوى في

 .%0.26 ب املقدرة الطبيعي التوزيع منحىن يف املعياري املستوى هلذا املقررة النسبة من أقل وهي

 وهي %42 االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت جيد: المعياري المستوى في

ويرى الطالبان أن سبب  %24.52املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ  النسبة من أقل

 زها .مول و اإلرهاق الذي مييذلك لعدم التزام العينة ببامج تدريبية مقننة و منظمة اىل جانب عامل اخل

 %02االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانتمتوسط : المعياري المستوى في

 .%40.96املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ  النسبة منوهي أكب 

 %32االختبار يف هذا البحث عينة طرف من حملققةا املئوية النسبة كانت ضعيف: المعياري المستوى يف

ذلك راجع لعدة  %24.52املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع الطبيعي بـــــ  النسبة منوهي أكب 

هو صحي حبت كرتاجع املردود  هو تغذوي كعدم تناول األطعمة الغنية  ومنها ما عوامل وأسباب منها ما

هو راجع  إىل بعض األخطاء التدريبية سواء يف التكرار أو  ا األجهزة احليوية منها ماالوظيفي لألعضاء وكذ

 يف االسرتجاع .  

 %40االختبار يف هذا البحث عينة طرف من احملققة املئوية النسبة كانت ضعيف جدا: المعياري المستوى في

 %0.26الطبيعي بـــــ  املقررة هلذا املستوى املعياري يف منحىن التوزيع النسبة منوهي أقل 

  .متوسط املعياري املستوى يف أفراد عينة البحث أغلبية أن التحليل هذا من نستنتج

 

 

 

 مؤشر الكتلة الجسمية: 0-7-5
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 (  يمثل نسب مستويات اختبار الكتلة الجسمية 05جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املعياري املستوى يف %44 االختبار هذا يف البحث عينة فطر  من احملقق مؤشر الكتلة اجلسمية  كان

 بوعياأن العينة مل تنقطع عن املمارسة الرياضية أس إىلالنقص احلاد وكذا مستوى النقص يف الوزن وهذا راجع 

. 

 املستوى يف %32 االختبار يف هذا البحث عينة فطر  من احملقق مؤشر الكتلة اجلسمية  نالحظ أن 

 .عادي املعياري

 يف %63 االختبار يف هذا البحث عينة فطر  من احملقق مؤشر الكتلة اجلسمية  ح أن من اجلدول يتض

مسنة متوسطة وذلك لعدم إتباع محية غذائية موزونة إضافة إىل عدم انتظامية املمارسة الرياضية  املعياري املستوى

. 

  املعياري ملستوىا يف %44 االختبار يف هذا البحث عينة فطر  من احملقق مؤشر الكتلة اجلسمية  كان

 التصنيف قيم الكتلة اجلسمية
 الكتلة اجلسمية 

 % العدد

 %0 0 نقص حاد 8كلغ/م   06اقل من  

 %0 0 نقص يف الوزن 8كلغ/م   02.02إىل  06من 

 %37 19 عادي 8كلغ/م   80.22إىل  02.0من 

 %63 32 مسنة متوسطة 8كلغ/م  32.22إىل  80من 

 %0 0 مسنة مفرطة و أكثر   8كلغ/م   04

 %044 00 اجملموع
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 مسنة مفرطة وذلك لعدم انقطاعهم التام عن ممارسة األنشطة الرياضية أسبوعيا. 

 .سمنة متوسطة املعياري املستوى يف أفراد عينة البحث أغلبية أن التحليل هذا من نستنتج

 ( يمثل معدالت النسب المئوية لجميع االختبارات :06جدول رقم )

 املستويات
نسب اختبار 

 ةالقو 

نسب اختبار 

 املروتة

نسب اختبار 

 التحمل

نسب اختبار 

القدرة 

 التنفسية

 معدل النسب

 8 4 8 0 8 جيد جدا

 2.0 08 2 04 2 جيد

 00 00 02 30 00 متوسط

 04.0 32 32 00 30 ضعيف

 0 2 0 4 0 ضعيف جدا

ية الثانية صحة الفرضنالحظ يف اجلدول أن معدل النسب األكب كان عند املستوى املتوسط و هذا ما يؤكد 

 مقارنة بنسب التوزيع الطبيعي . المتوسطإذ أن عينة البحث يف املستوى 

 عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة : 1-3

 يمكن بناء و تصميم برنامج حاسوبي لتقييم عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للفئة العمرية 

 .   سنة ( 40-50) 

حثان بتحكيم و جتريب البنامج على مرحلتني : املرحلة االوىل عرض البنامج على حيث قام الطالبان البا

 أخصائيني يف البنامج و أخصائيني يف اإلعالم اآليل .

 لىع و األشكال التالية توضح القيم املدرجة يف االختبارات و القيم و املستويات املعيارية املتحصل عليها
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اد العينة و عرضها يف مجيع االختبارات حيث يكون السن ثابت يف كل نأخذ نتائج احد أفر  :سبيل املثال

ذا كان إ االختبارات ، فقط  ندخل النتائج احملصل عليها يف اخلانة الصفراء فنحصل على التقييم و املستوى

مستوى الفرد متوسط ، ضعيف و ضعيف جدا فنضغط على زر االقرتاحات للحصول على معلومات أو 

 الصفة . إرشادات لتنمية

 اختبار القدرة التنفسية : 0-3-0

يف اختبار كوبر . عند الضغط على زر حساب النتيجة  كلم  0.154،حتصل على نتيجة  سنة 43السن : 

و بالضغط على زر االقرتاحات حنصل على ما يلي المتوسط ،و املستوى  01.00حتصلنا على التقييم : 

 ع زر غلق املربع .: ظهور املربع مع النص للتمرين املقرتح م

 

 

 

 

 

 ( يوضح محصلة نتائج اختبار القدرة التنفسية01الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 ( يوضح جدول االقتراحات لمحصلة نتائج اختبار القدرة التنفسية70الشكل رقم )

  مؤشر الكتلة الجسمية  : 1-3-7
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اب النتيجة حتصلنا عند الضغط على زر حس متر 0.21و الطول = كلغ   22ن = ، الوز  سنة 43السن : 

و بالضغط على زر االقرتاحات حنصل على السمنة و املستوى :    72.46=  على مؤشر الكتلة اجلسمية

 .ما يلي : ظهور املربع مع النص للتمرين املقرتح مع زر غلق املربع 

 

 

 

 

 ( يوضح محصلة نتائج مؤشر الكتلة الجسمية 70الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 ول االقتراحات لمحصلة نتائج مؤشر الكتلة الجسمية( يوضح جد77الشكل رقم )

 

 

 

 

 اختبار القوة: 1-3-3
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. عند الضغط على زر حساب النتيجة حتصلنا على التقييم : تكرار 02،حتصل على نتيجة  سنة 43 

و بالضغط على زر االقرتاحات حنصل على ما يلي : ظهور املربع مع النص المتوسط ،و املستوى  01.00

 ملقرتح مع زر غلق املربع .للتمرين ا

 

 
 

 ( يوضح محصلة نتائج اختبار القوة  73الشكل رقم )

 
 

 

 ( يوضح جدول االقتراحات لمحصلة نتائج اختبار القوة  74الشكل رقم )

 اختبار التحمل : 0-3-4

عند الضغط على زر حساب النتيجة حتصلنا على التقييم تكرار.  17،حتصل على نتيجة سنة43السن :  

و بالضغط على زر االقرتاحات حنصل على ما يلي : ظهور املربع مع النص  ضعيفو املستوى  02.00 :

 .للتمرين املقرتح 

 

 

 

 ( يوضح محصلة نتائج اختبار التحمل  75الشكل رقم )
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 ( يوضح جدول االقتراحات لمحصلة نتائج اختبار التحمل  76الشكل رقم )

 اختبار المرونة : 0-3-5

عند الضغط على زر حساب النتيجة حتصلنا على التقييم سنتمتر.  14،حتصل على نتيجة سنة43:  السن 

و بالضغط على زر االقرتاحات حنصل على ما يلي : ظهور املربع مع النص  متوسطو املستوى  00.00: 

 .للتمرين املقرتح 

 

 

 

 

 ( يوضح محصلة نتائج اختبار المرونة  72الشكل رقم )
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( يوضح جدول االقتراحات لمحصلة نتائج اختبار المرونة72رقم ) الشكل  

مت عرض البنامج احلاسويب على أخصائيني يف جمال اإلعالم اآليل و البجمة حيث ابدوا استحساهنم كما 

للبنامج وان البنامج يويف املطلوب منه بتقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة و أن املعادالت و 

عمليات اليت يقوم البنامج حبساهبا كلها صحيحة و سليمة كما قدموا لنا بعض النصائح املتعلقة فقط ال

مبظهر البنامج ، كما مت تقدمي البنامج ملختصني يف معهد الرتبية البدنية و الرياضة لتحكيم هذا البنامج و 

ميع و مت إمتام البنامج الذي حيتوي الذين قدموا بعض النصائح و اليت مت العمل هبا و األخذ بنصائح اجل

-04على عدة مزايا تسمح للمستخدم بتنفيذ خمتلف العمليات بسهولة حيث يساعد أفراد الفئة العمرية )

سنة( بالتعرف على مستوى لياقتهم البدنية املرتبطة بالصحة وذلك لربح اجلهد والوقت ومنح العملية 04

  .التقييم باملالحظة اليت تبقى أيضا مهمة أكثر مصداقية وموضوعية وتدعيما لعملية

 أهم الوظائف األساسية للبنامج احلاسويب املقرتح :

احلساب والتقييم اآليل ملختلف قيم ونتائج القياسات واالختبارات  .-40  

الطبع املخصص ملختلف النتائج  .-48  

إمكانية إرسال النتائج عن طريق )الوارد ، اإلكسل ....( .-43  

نية إرسال التقارير والنتائج القابلة للطباعة عب البيد اإللكرتوين .إمكا-40  

سنة( .04-04ال يسمح بالولوج إال للفئة العمرية احملددة )-40  
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التنقل السهل بني خمتلف االختبارات إما بالعودة عن طريق الزر أو عن طريق العارضة السفلية .-46  

االختبار . املسح التلقائي للنتائج عند اخلروج من-42  

مسح اخلانات عن طريق الزر .-42  

التقييم و املستوى املعياريني . إظهارالضغط على زر احلساب من اجل  -42  

يقدم إرشادات حول االختبارات املراد قياسها   .-04  

يقدم البنامج اقرتاحات لتنمية عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة .-00  

االستنتاجات العامة : 0-4  
من خالل التحاليل اإلحصائية تبني لنا أن نتائج العينة ذات اعتدالية مما أمكننا من بناء مستويات ودرجات 

.سنة( وذلك من خالل املنهجية العلمية املتبعة04-04معيارية لتقييم الفئة العمرية )  

مث  %02ويليها اختبار التحمل     %51حققت عينة البحث أحسن نسبة يف اختبار القوة ب  -40

 يف املستوى املتوسط و هي نسب مقبولة مقارنة بنسب التوزيع الطبيعي . %00اختبار القدرة التنفسية ب 

 مستوى عينة البحث يف اختبار املرونة ضعيف ال يتناسب مع بنسب التوزيع الطبيعي  .-48

توى معايري منظمة سمؤشر الكتلة اجلسمية لعينة البحث يف مستوى السمنة املتوسطة ال يطابق نسبيا م-43

 الصحة العاملية .

 فاعلية البنامج احلاسويب املقرتح يف تقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة عند املرحلة العمرية-40

 .سنة ( ولعدد كبري منهم يف أقل زمن وجهد وأكثر دقة 04-04)

 يعيا .و التحمل توزيعا طبتتوزع نتائج عينة البحث يف اختبارات القدرة التنفسية ، القوة -40
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 .مت حتديد مستويات ودرجات معيارية لعناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لعينة البحث-46

حققت عينة البحث نسبة مئوية عالية يف املستوى املعياري )متوسط( جتاوزت النسبة املقررة هلا يف -42

 .، القوة ، التحمل املنحىن التوزيع الطبيعي يف اختبارات القدرة التنفسية

 إن مؤشر الكتلة اجلسمية عند أفراد عينة البحث كانت بشكل عام ضعيفة يف ضوء املعايري العاملية .-08

  :الفرضيات مناقشة 7

 :األولى  الفرضية مناقشة 7-0
لفئة العمرية ل املعيارية لتقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة املستويات أنه ميكن بناء فيها افرتضنا حيث

 8400و هوار عبد اللطيف  8403سنة  ( و هذا ما توصل إليه كل من دحون عومري  04 – 04) 

 حيث مت التوصل إىل بناء مستويات معيارية .

 باستخدام معامل االلتواء لكل االختبارات  الفرضية نبحث عن اعتدالية نتائج العينة هذه إلثبات و

أي توجد اعتدالية ،ومنه نقول  3-،  3ل االلتواء كلها حمصورة يف اجملال املطبقة ، حيث وجدنا قيم معام

 سنة( 04–00) نعم ميكن بناء مستويات معيارية لتقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للفئة العمرية

 املستوى يف جاءت اختبارها مت اليت كل من القدرة التنفسية ، القوة و التحمل أن توضح اليت اجلداول و

 مؤشر الكتلة اجلسمية كان اقل ااملرونة الذي كان يف املستوى الضعيف أم اختبار  يف متوسط ماعدا املعياري

 من املستوى املطلوب مقارنة باملستوى الذي حددته منظمة الصحة العاملية.

 ،  سطالمتو يوضح اجلدول رقم )( ملعدل النسب لالختبارات أن عينة البحث تقف عند املستوى  و

 باإلضافة النشاط قلة و منها اخلمول أسباب عدة إىل راجع االخنفاض هذا سبب أن الطالبان يعزي و

  الكايف الغداء نقص و الكهل هلذا بالنسبة قضاء احلوائج يف االتكال وروح التلفزيون أمام مطوال اجللوس
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 باإلضافة األرجل على يهامش ميكن قصرية حىت ملسافات النقل سائل و استخدم إىل باإلضافة الصحي و

 .حتققت قد األوىل الفرعية الفرضية أن القول ميكننا فأنه منه و البدين النشاط نقص إىل

 

 :الثانية  الفرضية مناقشة 7-7
 و اليت تقارن بني النسب املؤية للعينة و نسب منحىن التوزيع الطبيعي من األشكال البيانية

 ( ميكن القول ما يلي :00،06،02،02)  

القدرة التنفسية  يف كل من اختبارات المتوسطحققت عينة البحث نسبة مئوية مقبولة يف املستوى املعياري 

 سالمة إبراهيم امحد يؤكده ما وهذاو القوة و التحمل حيث أهنا كانت اكب من نسبة منحىن التوزيع الطبيعي 

تستطيع تكرار أداء  ال الضعيفة العضلةف العضلية القوة على كبرية بدرجة يعتمد العضلي التحمل أن بقوله

، بينما اختبار املرونة كانت نسبته اقل من نسبة التوزيع (8444)ابراهيم امحد سالمة، العمل لفرتة طويلة 

 ، الضعيفالطبيعي و كان يف املستوى 

ظمة العاملية قبولة مقارنة بتصنيف املنوهي غري م السمنة المتوسطةأما الكتلة اجلسمية فكانت يف مستوى 

 للصحة .  

و يرجع الطالبان الباحثان أسباب اخنفاض نسبة اختبار املرونة و الكتلة اجلسمية يف املستوى الضعيف و 

 السمنة املتوسطة على التوايل إىل :

تماماهتم هأن التدريب على صفة املرونة مل يعطى اهتماما كبريا من طرف عينة البحث ، حيث أصبحت ا

 لوقاية عامل أمان باعتبارها املرونة إىل أمهية العلماء من كثري يشري حيثفقط باجلانب الرتوحيي التنافسي . 

كالقوة  األخرى البدنية الصفات تنمية صعوبة إىل يؤدي ضعفها أن كما ، اإلصابة من العضالت واألربطة
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 على تعمل اليت التمرينات طريق عن املرونة تنمية لىالعمل ع ينبغي انه الباحثان الطالبان و السرعة ، ويرى

 .اجلسم ومفاصل إىل كل عضالت باإلضافة والظهر الفخذ عضالت إطالة

العاملية   املعايري ضوء يف غري مقبول كان عام بشكل عينة البحث عند اجلسم كتلةال مؤشر أن النتائج أظهرت

 الذي أدى إىل نقص احرتاق الدهون يف اجلسم . ويرجع الطالبان الباحثان ذلك لنقص أداء التدريبات

ألفراد العينة يف مجيع االختبارات كانت عند املستوى  نسبة اكب أن يتبني (06اجلدول رقم ) نتائج خالل من

 اجلهاز( الوظيفية يف تطور األجهزة سليب دور له الكهولة مرحلة من االقرتاب أن لنا يوضح وهذا املتوسط

 مرحلة اإلجهاد . إىل تصل حيث )...لعصيبوا والتنفسي الدوري

ويرجع الباحثان أسباب اخنفاض مستوى عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لدى أفراد عينة البحث لعدة 

 وروح التلفزيون ومشاهدة االنرتنيت أمام مطوال اجللوس باإلضافة النشاط قلة و عوامل منها : اخلمول

 و استخدم إىل باإلضافة الصحي و الكايف الغداء نقص و هلذه الفئة نسبةبال قضاء احلوائج يف االتكال

 األرجل ، نقص التدريبات اليومية اليت كانوا ميارسوهنا على مشيها ميكن قصرية حىت ملسافات النقل سائل

 سابقا ، وقلة املرافق الرياضية ) املالعب ، القاعات ....( يساهم بشكل كبري يف اخنفاض مستوى النشاط

( بقوله : تزداد مشاهدة العوامل اخلارجية ) الدافعية ، توفر التجهيزات 8440البدين وهذا ما يؤكده اهلزاع )

واملنشآت الرياضية ، ودعم األهل واألحباب ....( يف التأثري على مستوى النشاط البدين ، مما جيعله خامال 

 .(8440و حممد بن علي االمحدي، )هزاع بن حممداهلزاع بدنيا  

من خالل كل ما سبق وعند النظر إىل النتائج املسجلة يف جمموع االختبارات نستنتج نتائج عينة البحث 

وبالتايل تأكيد ما جاء يف الفرضية الفرعية الثانية . متوسطة ، جاءت  
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 مناقشة الفرضية الثالثة :  7-3
الدرجات  وبالتايل ميكن تفسري هذه اخلام للدرجات النسبية حلالةا لتحديد وسيلة املعيارية الدرجات تعد

ليس  ذاهتا حد يف اخلام للتقومي املوضوعي ، إن الدرجة العملية األسس إحدى ألهنا نتائجها ، وذلك وتقومي

 هلا مدلول إال إذا حتولت إىل درجة معيارية حتدد معىن هذه الدرجة .

ة دمج التكنولوجيا يف عملية التقومي لالختبارات اخلاصة بعناصر اللياقة لذا رأى الطالبان الباحثان على أمهي

البدنية املرتبطة بالصحة باستعمال احلاسوب ملا ميتاز به من خصائص يف حتسني عملية التقومي و اختصار 

ت االوقت و اجلهد و القدرة العالية على التنفيذ السريع للعمليات احلسابية الدقيقة و الوصول إىل قرار 

موضوعية . بعد إمتام البنامج احلاسويب و مت جتربته بوضع بعض نتائج اختبارات العينة و هي  موضحة يف 

السابقة الذكر . ( 82،82،86،80،80،83،88،80،84،02 ) األشكال  

يف األخري مت إثبات صحة الفرضية ببناء قاعدة بيانات على شكل برنامج حاسويب متكن أفراد الفئة العمرية 

سنة ( من تقييم عناصر لياقتهم البدنية املرتبطة بالصحة،كما توصل إليها من قبل دحون  04 – 04) 

   (2012اكسيل) امحد على املهدي عبد ( و كذا دراسة8400( و هوار عبد اللطيف )8403عومري )

 الخالصة  العامة : 3

 يف فعال كأسلوب البدين النشاط إىل بالصحة املهتمة العاملية املنظمات من الكثري جهود اجتهت

 بأمراض يعرف ما أو الشرايني و القلب أمراض و كالسمنة العصرية األمراض من الكثري من احلد أو الوقاية

 األمراض حنو املنظمات هذه تتخذها اليت املواقف و التوصيات من الكثري يف يتمثل ذلك .احلركة نقص

 .منها الوقاية طرق و العصرية
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 ضمن منظومة أساسية ركيزة اجملتمع أفراد لدى البدين النشاط مستويات رصد تنا احلاضروق يف أصبح فقد لذا

للتعرف  ومقاييس اختبارات توفر من بد ال انه يعين الذي الوقائي، األمر والطب خدمات الصحة العامة

 ،كما مستواه حسب كل األفراد تصنيف يف تساهم معايري وبالتايل حتديد لألفراد البدنية اللياقة مستوى على

 جمموعته . يف النسيب مركزه أن يتعرف على للفرد يسمح املعايري وجود أن

  يف خصائص من به التقييم وملا ميتاز عملية يف احلاسوب إىل توظيف الطالبان الباحثان دفع ما وهذا

 والدقة ةالسرع من قدر أكب توفر من خالل إجياد وسيلة واجلهد الوقت حتسني عملية التقومي و اختصار

 اللياقة عناصر مستوى التعرف على احلالية الدراسة حاولت بالصحة لذا املرتبطة البدنية اللياقة عناصر لتقييم

 .سنة (   04 – 04عند الفئة العمرية )  بالصحة املرتبطة البدنية

 :مستقبلية وفرضيات اقتراحات 4

 .بأنواعها املرونة إدراج متارين اللخ من السن يف التقدم مع خاصة املرونة تنمية على العمل - 0

 االهتمام بشكل اجلسم من خالل االهتمام بالنظام الغذائي و النشاط البدين. - 8

 .أخرى و ملا ال على اإلناث عمرية فئات على الدراسة توسيع -3

 .أنواعها مبختلف البدنية األنشطة ممارسة ثقافة تعميم -0

 حلاسوبية لتسهيل كيفية احملافظة على الصحة.استعمال التكنولوجيا و البامج ا - 0

.تدرييبتبطة بالصحة حترتم برامج البناء برامج مدروسة خاصة بتطوير عناصر اللياقة البدنية املر  - 6
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، من 2119, 12 15تاريخ االسترداد  التكنولوجيا الحديثة في التربية الرياضية.(. 2115, 15 21تامر الداوودي. )-3

-https://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/1295ة الشاملة : المكتبة الرياضي

modern-technology-in-physical-education.html 



 

 
101 

الرياضة من اجل الصحة:  sport4healthتم االسترداد من  جامعة الملك سعود.خالد بن صالح المازني. )بدون تاريخ(. -5

http://faculty.ksu.edu.sa/sport4health. 

. تم االسترداد من حقوق كبار السن في االسالم: االلولة الشرعية(. 2115, 12 15رفيع الدين حنيف القاسمي. )-5

https://www.alukah.net/sharia/0/112342/ 

. تم االسترداد من مراحل العمر: موضوع(. 2118, 13 29مريانا قمصية. )-8

https://mawdoo3.comمراحل_العمر/. 

، من تعريف الحاسوب و مكوناته: 2119, 13 11تاريخ االسترداد  الكمبيوتر.(. 2118, 15 25وضوع. )م-9

https://mawdoo3.comتعريف_الحاسوب_ومكوناته/. 

 http://almoslim.net/node/130893(. تم االسترداد من المسلم: 2111, 15 91ناصر بن سليمان العمر. )-11

، من القسم الطبي الرياضي: 2119, 11 51تاريخ االسترداد  المحترف الرياضي.(. 2112, 12 28هاني ابو عادة. )-11

http://professionalsport.forumegypt.net/t45-topic 

تم االسترداد من صحة المسنين:  وزارة الصحة المملكة العربية السعودية.(. 2115, 19 28وزارة الصحة. )-12

www.moh.gov.sa/halthAwareness/educatinaiocntent/halth-of-old-persons 

، من 2119, 13 25. تاريخ االسترداد لياقة بدنية(. 2119, 13 11ويكيبيديا. )-15

https://ar.wikipedia.org/wikiلياقة_بدنية/. 

، من ويكيبيديا: 12, 13 2119. تاريخ االسترداد مؤشر الكتلة الجسمية(. 2119, 15 25ويكيبيديا. )-15

https://ar.wikipedia.org/wikiمؤشر_كتلة_الجسم/. 

، من الموسوعة الحرة ويكيبيديا: 2119, 13 11. تاريخ االسترداد نسبة الدهون في الجسم(. 2118, 11 12ويكيبيديا. )-13

https://ar.wikipedia.org/wikiنسبة_الدهون_في_الجسم#من_مؤشر_كتلة_الجسم/. 

، من 2119, 11 25. تاريخ االسترداد الموسوعة الحرة  ويكيبيديا(. 2118, 11 25ويكيبيديا. )-15

https://ar.wikipedia.org/wikiمايكروسوفت_إكسل/. 

 http://almoslim.net/node/130893. تم االسترداد من المسلم(. 2111, 15 19يحى البوليني. )-15

، من الجزيرة: 2119, 11 25. تاريخ االسترداد مدونات الجزيرة(. 2118, 12 15يوسف بو عبد هللا. )-18

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/2/6الرياضية-و-البدنية-التربية-عن-تعرفونه-ال-/ما. 

تم االسترداد من صحة المسنين:  وزارة الصحة المملكة العربية السعودية.(. 2115, 19 28وزارة الصحة. )-19

www.moh.gov.sa/halthAwareness/educatinaiocntent/halth-of-old-persons 

، من 2119, 11 25. تاريخ االسترداد ويكيبيديا الموسوعة الحرة (. 2118, 11 25ويكيبيديا. )-21

https://ar.wikipedia.org/wikiمايكروسوفت_إكسل/ 
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يبيديا: ، من الموسوعة الحرة ويك2119, 13 11. تاريخ االسترداد نسبة الدهون في الجسم(. 2118, 11 12ويكيبيديا. )-21

https://ar.wikipedia.org/wikiنسبة_الدهون_في_الجسم#من_مؤشر_كتلة_الجسم/ 

، من 2119, 13 25. تاريخ االسترداد لياقة بدنية(. 2119, 13 11ويكيبيديا. )-22

https://ar.wikipedia.org/wikiلياقة_بدنية/ 

، من ويكيبيديا: 12, 13 2119داد . تاريخ االسترمؤشر الكتلة الجسمية(. 2119, 15 25ويكيبيديا. )-25

https://ar.wikipedia.org/wikiمؤشر_كتلة_الجسم/ 

 http://almoslim.net/node/130893. تم االسترداد من المسلم(. 2111, 15 19يحى البوليني. )-25

: ، من الجزيرة2119, 11 25. تاريخ االسترداد مدونات الجزيرة(. 2118, 12 15يوسف بو عبد هللا. )-23

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/2/6الرياضية-و-البدنية-التربية-عن-تعرفونه-ال-/ما 

 

، من القسم الطبي الرياضي: 2119, 11 51تاريخ االسترداد  المحترف الرياضي.(. 2112, 12 28هاني ابو عادة. )-23

http://professionalsport.forumegypt.net/t45-topic 

. تم االسترداد من مراحل العمر: موضوع(. 2118, 13 29ية. )مريانا قمص-25

https://mawdoo3.comمراحل_العمر/ 

  مؤتمر الصحة النفسية لكبار السن.(. 1999)

، من تعريف الحاسوب و مكوناته: 2119, 13 11تاريخ االسترداد  الكمبيوتر.(. 2118, 15 25موضوع. )-25

https://mawdoo3.comمكوناته/تعريف_الحاسوب_و 

 http://almoslim.net/node/130893(. تم االسترداد من المسلم: 2111, 15 91ناصر بن سليمان العمر. )-28

ذية و . تم االسترداد من التغاللياقة البدنية المرتبطة بالصحةالبطل الموسوعة العربية لالعاب الرياضية. )بال تاريخ(. -29

-http://www.al-batal.com/sport/index.php/nutrition-andاللياقة البدنية: 

fitness/features/fitness-components/385-2009-05-22-19-27-11 

: 51. تم االسترداد من فوائد رياضة الجري بعد البوابة(. 2118, 12 13البوابة. )-51

https://www.albawaba.com/ar  فوائد-/صحتك/  981298-51-الـ-سن-بعد-الجري-رياضة-وجمالك 

 :BBC. تم االسترداد من بلغت منتصف العمرNEWS( .25 18 ,2115 .)العربي / -51

http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-41037451 

، من برامج الكترونية : 2119, 11 25تاريخ االسترداد  الموضوع.(. 2115, 15 21إيمان الحياري. )-23

https://mawdoo3.com_كيفية_العمل_على_برنامج/excel 

(. تم االسترداد من المكتبة الرياضية الشاملة: 2111, 11 18تامر الداوودي. )-52

https://www.sport.ta4a.us/health-science/sport-health/60-elderly-and-physical-

activity.html 

، من 2119, 12 15سترداد تاريخ اال التكنولوجيا الحديثة في التربية الرياضية.(. 2115, 15 21تامر الداوودي. )-55

-https://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teachingالمكتبة الرياضية الشاملة : 

methods/1295-modern-technology-in-physical-education.html 
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الرياضة من اجل  sport4healthتم االسترداد من  جامعة الملك سعود.خالد بن صالح المازني. )بدون تاريخ(. -55

 http://faculty.ksu.edu.sa/sport4healthالصحة: 

  علمر التنفس للكبار.(. 1985د حام الكيال. )-53

. تم االسترداد من حقوق كبار السن في االسالم: االلولة الشرعية(. 2115, 12 15رفيع الدين حنيف القاسمي. )-55

https://www.alukah.net/sharia/0/112342/ 
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لحميد بن باديسجامعة عبد ا  

 معهد التربية البدنية و الرياضة

 قسم النشاط الحركي المكيف 

 

يح اختبارات عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحةشبطاقة تحكيم لتر  

 

يشرفنا أن نضع بين أيديكم هذه االستمارة إلبداء أرائكم و توجيهاتكم من خالل خبرتكم 

صداقية وهذا الختيار أهم االختبارات لقياس في المجال األكاديمي و إلعطاء أ كثر م

عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة المناسبة لبحثنا الذي نحن بصدد تحقيقه في 

 إطار التحضير لمذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر

اقتراح برنامج حاسوبي ) اكسل ( لتقييم عناصر اللياقة  البحث تحت  عنوان :

ذكور سنة 51-41حة لكبار السن البدنية المرتبطة بالص  

 في األخير نشكركم على مساعدتنا ولكم صمنا اسما عبارات التقدير و االحترام 

 تحيتنا الرياضية 

 

 الطالبان                                               تحت إشراف

 شكرين قادة                                        د . هوار عبد اللطيف

اري بونوار                                                                 هو  
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