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 اإلهــــــــــداء

 والزوجة إلى الوالدين العزيزين وإلى كل العائلة واألوالد
 واألحباب من القريب أو البعيد .
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 التشكرات

 للشكر تكون لرب العبادإّن خري فاحتة 

احلمد هلل حىت يرضى واحلمد هلل حني يرضى بعد الرضى، وأفضل الصالة والسالم على احلبيب 

 املصطفى صلى هللا عليه وسّلم

كما نتقّدم ابلشكر والعرفان إىل الوالدين الكرميني الذين مل يبخال علينا أبي شيء سواًء مادايً أو 

 دة .،وكل من ساهم يف املساعمعنوايً 

ا الذين مجعتنا هبم حلقات العلم منذ أّول خطوة خطيناها إىل  ة النشاط البدين املكيفإىل أساتذ

 اجلامعة .
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 القّيمة.هذه املذكرة من خالل مساعدته لنا بتوجيهاته الّنرّية ونصائحه 

  -بن دريس حممد –كما نتقدم ابلشكر اجلزيل والتقدير للطبيب املختص لألمراض الصدرية 

اللذان مل يبخال علينا أبدىن  -لعرابويا –كما نتقدم أيضا ابلشكر إىل طبيبة الصحة املدرسة مباسرة 
 شيء 

 الشهيد عريف عبد هللا "بن عدة هشام"كما نتقدم ابلشكر اجلزيل إىل أستاذ الرتبية البدنية بثانوية 
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 ملخص البحث

من خالل  تحسين مستوى بعض المؤشرات الفسيولوجية التنفسية  إلىتهدف الدراسة 
لتحقيق ذلك المرتبطة  بالصحة لمرضى الربو، و عناصر اللياقة البدنية رفع مستوى 

الباحثان على المنهج التجريبي للعينة الواحدة التي تم اختيارها بطريقة  الطالبان اعتمد
قد تم ( سنة، و 9-12( تالميذ )08البالغ عددهم)و  االبتدائيمقصودة من تالميذ مرحلة 

، نفسية )اختبار حجم السعة الحيويةسيولوجية التالفاستخدام مجموعة من االختبارات 
، والتعرف ، اختبار ذروة تدفق الهواءولىقصى في الثانية األالزفير األاختبار حجم 

( على مدى قدرة التفرعات الدقيقة أو الصغيرة مع التي تليها إدخال وإخراج الهواء
تبار )اختبار قياس قوة القبضة ، اخواختبارات عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة 

،اختبار قياس محيط الصدر( وقد والوقوف مام ثني الجدع من وضع الجلوس لأل
 وانعكس بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة فيتحسن النتائج عن  أسفرت

التدريبي بفعل البرنامج  المؤشرات الفسيولوجية التنفسية تحسن مستوى بعض ذلك على
 .لعينة البحث المقترح لألنشطة البدنية لدى مرضى الربو

ن فإن تنمية وتطوير عناصر اللياقة الطالباالتي قام لى ضوء نتائج الدراسة عو 
بطريقة مبنية على أسس علمية صحيحة ِتؤدي إلى تحسين البدنية المرتبطة بالصحة 

مستوى المؤشرات كفاءة  الحالة الصحية ألطفال مرضى الربو و ذلك من خالل رفع 
ومنه يشعر المريض براحة نفسية تساعده في العيش كبقية  ،التنفسية   فسيولوجيةال

 الحياة. إيقاعو سالمة تكوينه حتى يمكنه العطاء و العمل و مواكبة أقراد المجتمع 

مرحلة المؤشرات الفسيولوجية، اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، : المفتاحية الكلمات 
                                           .( سنة9-12االبتدائية )
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   Résumé  

Cette étude a pour objectif d’ améliorer le niveau de quelque 

indices physiologiques respiratoires et certains éléments de 

condition physique liés à la santé des patients asthmatiques, et 

pour réaliser ça, les deux étudiants chercheurs ont suivi la 

méthode expérimentale d’un échantillon choisi intentionnellement 

de 8 élèves de niveaux scolaire moyen dont l âge varie entre (9-

12) et en utilisant une série de teste physiologiques respiratoires 

(test de la capacités vitale (cvf) , test de volume expiratoire 

maximal dans la première seconde (vems1) , débit d’aire (d.e.p) ; 

ainsi que des tests de condition physique lié a la santé(test de la  

mesurer la force de la préhension ; test endurance musculaire 

abdominale, test de la souplesse avant assis, test de mesure de 

circonférence de la poitrine), qui a eu un impact positif sur 

l’amélioration des indicateurs physiologiques respiratoires et 

quelque éléments de condition physique aux patients 

asthmatiques. Et la lumière de résultats les deux étudiants 

chercheurs incitent a travailler sur l’amélioration des indicateurs 

physiologiques et certains éléments de condition physique liés a la 

santé surtout la forme cardio-respiratoire et musculeux-

squelettique , et faire plus de recherchés sur les faits des activités 

sportives sur les quelque indices physiologiques respiratoire et 

quelque éléments de la condition physique liés à la santé chez les 

élèves d’autre niveaux scolaires ainsi que des personnes âges afin 

d’atténuer les crises d’asthme et prendre les mesures nécessaire 

pour une prise en charge adéquate.  

Mot-clé: indicateur physiologique respiratoire, condition 

physique liés a la santé ,stade intermédiaire (9-12).
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 التعريف بالبحث
 

1 
 

 :مقدمة .1

 اإلنسانيةلى ميكنة العديد من األنشطة إالصناعي أدى التقدم التكنولوجي و    
. ولقد كان لهذا التقدم الهائل والضرورية لإلنسان األساسيةالضرورية لسد االحتياجات 

السريع في المجاالت العلمية والتكنولوجية المختلفة آثارا بالغ األهمية على أنماط الحياة 
، حيث اتسم النسق االقتصادي الحديث بالتسابق بين معدالت اإلنسانيفي المجتمع 

 اآلثاربيعية وعلى استيعاب ومعدالت االستهالك على حساب قدرة البيئة الط اإلنتاج
 إيقاعتغير في  ،االقتصاديو السلبية لهذا التسابق. فصاحب هذا التغير االجتماعي 

ية ، وازداد نطاق المجتمعات الحضر الحياة، فأصبح يتسم بالسرعة  والتغير المستمر
الريفية ذات الطبيعة الهادئة،  ، وانحسرت المجتمعاتوتعددت المدن الصناعية الكبرى 

الهادئ. وتغير النمط المعيشي لألفراد فأصبحت معظم  اإليقاعهواء النقي و وال
لقد صاحب هذا عة نحو العيش في المناطق الحضرية، و المجتمعات تتجه بخطوات واس

نتيجة لتطبيق تكنولوجيا متقدمة ومتطورة في كافة  اإلنتاجالتغيير أثارا ايجابية ازداد 
، كما صاحب هذا التغيير آثارا سلبية تمثلت في ارتفاع التنمية إحداثالمجاالت بهدف 

ات الخضراء وقلة نصيب الفرد ، وانحسار المساحدالت تلوث الهواء والتربة والماءمع
تر النفسي والعصبي والقلق أفراد المجتمع بالتو  إصابةازدياد  إلى باإلضافة، هذا منها

 . مراض العصر الحديث مثل مرض الربوبأ ما عرفوظهر 

، ال يعني الخلو من الصحة العامة للفرد ومن هنا كانت لمسة الطالبان الباحثان أن
، بالصحة  وتحسين نوعية نمط حياته تمتع الفرد إلى، بل يتعدى هذا فحسب األمراض

، ومن المنطقي وصحية كبرى اقتصادية واجتماعية  أهميةومن ثم أصبح للطب الوقائي 
، حتى بيعية ومناخ اجتماعي صحي و بَناءيعيش في بيئة ط أن إلىيحتاج الفرد  إن

، ومن ثم أصبح لألنشطة البدنية أهمية قصوى يمكنه أن يتمتع بالصحة والسالمة
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الفرد النفسي وسالمة تكوينه حتى يمكنه العطاء والعمل و مواكبة حفاظا على توازن 
 (1999عبد الرزاق، إسماعيليقاع الحياة. )وداد إ

الهواء الدافئ والرطب وتعتبر  إلىسن كان  أيفمرضى الربو مثال يحتاجون في 
 األدويةالرياضة مساهما ناجحا في عالجه والتحكم فيه شريطة استشارة الطبيب وتناول 

في  أكثرستنشقة التي تزداد فعاليتها قبل التمرين وذلك من أجل حماية الرئة والزيادة الم
كفاءتها مع زيادة توسع الشعب الهوائية وبالتالي تحسن عمل الجهاز التنفسي وهذا ما 

على ضرورة ممارسة مرضى الربو لألنشطة  ( 2013أندرياس هيلمان )يؤكده 
 اإلصابة، وذلك لتقليل من مخاطر معتدل على الجسمكل سليم وبتحميل الرياضية بش

 أيضاأنه يمكن لمرضى الربو  إلىبنوبات الربو الناجمة عن المجهود البدني. وأشار 
، شرط زيادة التحميل على أجسادهم بشكل ممارسة جميع أنواع رياضات التحمل

 تدريجي / والهدف هو الوصول للتمارين يمكن المواظبة عليها بسهولة.

)http://www.aljazeera.net/news/healthmedcine/2013/5/7(  

 : .مشكلة البحث2

، خاصة عالمال في األطفالواسعة االنتشار بين  اإلمراضيعد مرض الربو من    
 ،المرض في المدن الصناعية الكبرى  ينتشر، من بينها الجزائر كما في الدول النامية

  ة المثيرة ألعراض النوبة الربويةالبيئيحيث تتوفر العوامل االقتصادية واالجتماعية  و 
مليون شخص مريض  235 الم بحواليلقد قدر عدد المصابين على مستوى الع

وفقا لتقريرات منظمة الصحة العالمية.  2005شخص ماتوا من الربو عام  255000و
هناك  أن إلىباإلضافة  %5تزداد سنويا بنسبة  اإلصابةمعدالت  إن إلى اإلشارةمع 

دون ست  األطفالفي العشرين سنة الماضية وخصوصا  اإلصابةزيادة في معدالت 
 . 2025مليون عام  400 إلىلمصابين زيادة عدد ا إحصائيا، ويتوقع سنوات

http://www.aljazeera.net/news/healthmedcine/2013/5/7
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) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/ar(             

مليون مصاب فمدينة 1.5وفي الجزائر قدر عدد المصابين بالربو بأكثر من   
جمعيات  إحدىمصاب منخرط في 5000 من أكثرمستغانم لوحدها تحصى وجود 

، وهي تحتل المراتب ر عن عدد المصابين الغير منخرطينمرضي الربو بغض النظ
، نتيجة الهواء الملوث المنبعث عدد المصابين على المستوى الوطنيمن حيث  األولى

الغازات المتأكسدة التي تنطلق من الصناعية الموجودة في المدينة و  من المدخنات
الحساسية لدى ربات و نيران القمامات ،الن هذه الغازات الضارة تقوي المحركات و الع

الربو  أوالطفل بصفة خاصة ،ما يجعله يصاب بنقص التنفس الشخص بصفة عامة  و 
لة المساحات الخضراء تعاني مدينة مستغانم من ق أخرى هذا من جهة ومن جهة 

 إلىالشيء الذي أدى  ،اصة المسابحيه ومركبات رياضية خساحات الترفوالحدائق و 
. مما دفع الباحثان األطفالزيادة في عدد المصابين بمرض الربو خاصة عند 

 األنشطةحلول ) إيجادمحاولة  إلىباعتبارهما طالبان في اختصاص رياضة وصحة و 
البدنية( تسمح بتحسين بعض المؤشرات الفسيولوجية التنفسية و بعض عناصر اللياقة 

مرتبطة بالصحة لمرضى الربو عند تالميذ مرحلة المتوسط. حتى ال يتفاقم هذا البدنية ال
 للتقليل من خطورته لدى المراحل العمرية األخرى.و  المرض عند هذه الفئة،

ومنها أشارت نتائج الدراسات السابقة وأظهرت نتائجها إلى أن النشاط البدني له    
(  2017ة حيث ) بلعسل الحاج ، تأثير ايجابي في تحسين المؤشرات الفسيولوجي

لها تأثير ايجابي على مستوى عناصر اللياقة البدنية  أن األنشطة البدنية  توصل إلى
لفسيولوجية التنفسية المرتبطة بالصحة وانعكاساتها في تحسين بعض المؤشرات ا

قتراح برنامج اب(  2013، دراسة ) شرقية حياة ، نيمش زينب ، وأشارتلمرضى الربو
 . ض المؤشرات التنفسية لمرضى الربوتدريبي لتحسين األداء البدني والمهاري وبع

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/ar
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ومعرفة  المرتبطة بالصحة أما الباحثان يعمالن على تحسين مستوى اللياقة البدنية
 إلى تحسن صحة المريض على تحسين المؤشرات الفسيولوجية التي تشير  انعكاساتها

 م التالي ومنه يطرح الباحثان التساؤل العا

مةةةةةةةةةةةدى قدرة البرنامج المطبق على تحسةةةةةةةةةةةةين نمو وتطور  ما التساؤل العام :
الصحية  مستوى عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة  وانعكاسها على الحالة

                                                  ( . 12-9ألطفال مرضى الربو ) 
                 لتساؤالت الفرعية:ا    
لعينة  البعدية الختبارات الفسيولوجيةتوجد فروق دالة بين االختبارات القبلية و  هل /1

 ؟ البحث
ياقة البدنية لالتوجد فروق دالة بين االختبارات القبلية والبعدية الختبارات  هل /2

 ؟ لعينة البحث المرتبطة بالصحة
االختبارات الفسيولوجية  تطور مستوى  مختلفة بين ارتباطيهتوجد عالقة  هل /3

                 ؟ لعينة البحث وعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
 البحث:.أهداف 3

.تحسين مستوى عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة و انعكاساتها االيجابية 
 على بعض المؤشرات الفسيولوجية التنفسية لمرضى الربو.

أهمية النشاط البدني في تنمية و تطوير بعض  كذاو  البرنامج التعليمي دور إبراز.
 المؤشرات الفسيولوجية التنفسية لمرضى الربو

المؤشةةرات الفسةةيولوجية التنفسةةية البدنيةةة علةةى تنميةةة  األنشةةطةمةةا مةةدى تةةأثير ممارسةةة 
 لزفيروية و حجم ايالتحسين من سرعة تدفق الهواء و الزيادة في حجم السعة الحو 
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مراقبة و معرفة قدرة التفرعات الصغيرة أو الدقيقة وكذلك   األولىعند الثانية  لقسري ا
ء وهي التدفق الزفيري والمتوسط الذي يتراوح مع التي تليها على إدخال وإخراج الهوا

 ٪ ( لدى مرضى الربو .75٪ ( و) 25) بين 
كرر العمل ي أنتحديد شدة العمل المالئمة و التي من خاللها يمكن للمريض بالربو 

 ربوية. أزمةعندها دون حدوث 
 .الفرضيات:4

 الفرضية العامة :
مةةةةةةةةةةةدى قدرة البرنامج المطبق على تحسةةةةةةةةةةةةين نمو وتطور مستوى عناصر     

ألطفةةةةةةةةةةةةةال مرضى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة  وانعكاسها على الحالة الةةةةةةةةصحية 
 ( . 12-9الربو ) 

 الجزئية: اتالفرضي
 والبعدية لالختبارات الفسيولوجيةبين االختبارات القبلية  إحصائياتوجد فروق دالة  /1

 .لعينة البحث
بين االختبارات القبلية والبعدية لالختبارات الياقة  إحصائياتوجد فروق دالة  /2

 .لعينة البحثالبدنية المرتبطة بالصحة 
االختبارات الفسيولوجية  تطور مستوى  مختلفة بين ارتباطيهتوجد عالقة  /3

 .لعينة البحثوعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة 
 .مصطلحات البحث: 5

 البدنية:  األنشطة.1.5
سواء ، هي سلوكات يؤديها األفراد  بغرض العمل أو الترويح أو العالج أو الوقاية

 الطالبان  أما( 2،صفحة2008كان ذلك عفويا أو مخططا له. )الهزاع ، محمد الهزاع ،
    الهوائية األنشطةفيقصدان باألنشطة البدنية على أنها تشمل مجموعة من  الباحثان
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التمارين البدنية التي يؤديها الفرد حفاظا  إلىو األنشطة الرياضية الترويحية باإلضافة 
 على صحته.  

مصطلح يطلق على العناصر التي هو  .اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:2.5
اللياقة بية التنفسية ، التركيب الجسمي و ترتبط أو تؤثر في الصحة و تتضمن اللياقة القل

 (                        23،صفحة2013)دحون العمري، يكلية.العضلية اله
 الفسيولوجية التنفسية : .المؤشرات3.5

 هو الدليل و العالمة التي تأخذ كقياس. .المؤشر : 
كان الفسيولوجي العام هو دراسة كل وظائف أعضاء الجسم ،  إذا.الفسيولوجي : 

فان فسيولوجيا الرياضة يعتبر فرعا من فروع علم الفسيولوجي العام ، يهتم بالتغيرات 
 الوظيفية التي تحدث في الجسم نتيجة لالشتراك في التدريب الرياضي.

بأنه العلم الذي التدريب الرياضي "ويمكن تعريف فسيولوجيا الرياضة أو فسيولوجيا 
التدريب لمرة واحدة أو عند  أداءيعطي وصفا وتفسيرا للتغيرات الوظيفية الناتجة عن 

الجسم غالبا. )يوسف الزم كماش  تكرار التدريب لعدة مرات بهدف تحسين استجابات
 (14،صفحة2011صالح بشير،و 

ري عمل الجهاز الدو  إلىواستخلص الباحثان أن المؤشرات الفسيولوجية تشير 
التنفسي من خالل النتائج التي يمكن استخدامها مثل السعة الحيوية ،ذروة تدفق 

 الهواء....
 الربو: .4.5

وترى الدكتورة منى عطا هللا خليفة أن الربو عبارة عن مرض التهابي مزمن في -
مدة  وانالمسالك التنفسية ينتج عن انسداد في القصبات الهوائية درجات مختلفة 

 باستخدام العالج المناسب أو بصورة تلقائية. إماالنسدادات قابلة لإلصالح 
 (.4، صفحة2012)منى عطا هللا خليفة علي ،
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 الدراسات المشابهة :.6
 : األولى.الدراسة 1.6

  ( بعنوان:2013دراسة الطبيب األلماني أندرياس هيلمان)
 "الرياضة مفيدة لمرضى الربو"           

أكد أخصائي أمراض الجهاز التنفسي األلماني أندرياس هيلمان أن ممارسة الرياضة 
تعمل على تحسين وظائف الرئة لدى مرضى الربو، اذ تساعد على تقليل شدة نوبات 

وهو عضو الرابطة األلمانية ألخصائي –الربو و عدد مرات تكرارها . وأوضح هيلمان 
 إذمتع مرضى الربو الناتجة عن الجهد البدني، أن ت-أمراض التنفسي بمدينة هايدنهايم

و تزيد  المخاطية من الرئة بشكل أفضل اإلفرازاتتساهم ممارسة الرياضة في تصريف 
 أيضا من عمق التنفس ، مما يعمل على تحسين حالة المريض وزيادة شعوره بالراحة.

 ولكنه أكد على ضرورة ممارسة مرضى الربو لألنشطة الرياضية بشكل سليم
بنوبات الربو الناجمة عن  اإلصابةوبتحميل معتدل على الجسم، وذلك لتقليل مخاطر 

أنه يمكن لمرضى الربو ممارسة جميع أنواع  إلىالمجهود البدني. وأشار هيلمان 
رياضات التحمل ، شرط زيادة التحمل على أجسادهم بشكل تدريجي ، والهدف هو 

 الوصول لتمارين يمكن المواظبة عليها بسهولة.
 أهم نتائج الدراسة:

قبل البدء بممارسة الرياضة مع عدم التحميل على الجسم للدرجة  اإلحماءضرورة -
يلهثون ، مشددا على أهمية خفض سرعة األداء تدريجيا قبيل االنتهاء من التي تجعلهم 

 التوقف بشكل مفاجئ. إلىالعالي  األداءالتمرين ، وعدم االنتقال من حالة 
بعد الخضوع الختبار  إالضرورة أال يبدأ مرض الربو في ممارسة الرياضة -

كان محتاجا  إذامما . وبذلك يمكن التحقق  أوالوظائف الرئة لدى الطبيب الخاص 
 لتناول بعض األدوية للوقاية من نوبات الربو الناتجة عن الرياضة أم ال.
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و على الرغم من االحتياطات السابقة ، فقد يصاب مريض الربو بضيق في التنفس 
عند ممارسته للتمارين، ولذلك يجب عليه اصطحاب بخاخ الطوارئ معه دائما عند 

 ممارسة الرياضة.
)http://www.aljazeera.net/news/healthmedcine/2013/5/7(      

 .الدراسة الثانية:2.6
دراسة أجريت على الجيش األمريكي تحت عنوان هل يمنع التشنج القصبي المحدث 

 ( ممارسة الرياضة.EIBجهد)بال

Exercise induced asthma (EIB) 

بالمئة و أنه 7في الجيش األمريكي و الذي بلغ (EIB)أجريت الدراسة لتحديد انتشار
لم يكون له تأثير على النشاط الفيزيائي أثناء فترة التمرين الجسدي ، و أن األشخاص 

استطاعوا مجاراة أقرانهم األصحاء و حتى التفوق عليهم أحيانا و  (EIB)المصابين ب
 األعمالص من ليست سبب مطلق الستثناء األشخا (EIB)بالتالي فان أعراض

 الفيزيائية المجهدة.

 .أهم نتائج الدراسة: 

( ال يبدو بأنه ذو تأثير سلبي هام على جهدهم البدني EIBواستخلصت الدراسة بأن)
 ( مثل :EIBدلين بأمثلة على االنجازات الرياضة للمصابين ب)و الفيزيائي مست

بطلة العالم السابقة ألكثر من مرة في الماراتون و آخرها  باوال رادكليف:-
 م.2008سنة

العب أولمبي لرياضة السباحة من الواليات المتحدة شارك في مارك سبيتز:-
يان أولريش يعتلي قمة -ميدالية.11و فاز ب  1972-1968األولمبياد الصيفي في 

http://www.aljazeera.net/news/healthmedcine/2013/5/7
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، و فاز بكل الدورات المهمة باستثناء ريك تسابلالئحة الدراجين األلمان بالتساوي مع أ
 طواف ايطاليا.

 ((54335064hhtp://www.slideshare.net/abdallahalsaifrafi/astma- 

 .الدراسة الثالثة:3.6

 ( مستغانم.2013.2012دراسة شرقية حياة . نيمش زينب )-

المهاري وبعض المؤشرات ج تدريبي لتحسين األداء البدني و اقتراح برنامالعنوان: 
 ( سنة.12-14التنفسية لمرضى الربو )

 تساؤل البحث:-

السعة الحيوية وزمن كتم النفس مع تدفق الهواء و امج التدريبي سرعة هل يحسن البرن
 زمن الطفو على البطن لهذه الفئة؟ 

التحمل الدوري التنفسي عند المرونة و تحمل القوة العضلية و  هل يحسن البرنامج من
 مرضى الربو الغير حاد؟

 أهداف الدراسة: 

المؤشرات الفسيولوجية مع نية و البدالبحث في االختبارات المهارية و تحسين عينة 
 التعرف على مدى فاعلية الوحدات التدريبية المقترحة وتأثيرها على مستوى االنجاز.

 فرضيات البحث:

للبرنامج التدريبي المقنن أثرا ايجابيا على بعض المؤشرات الفسيولوجية )سرعة -
 تدفق الهواء ،السعة الحيوية ،زمن الطفو على البطن(.
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التدريبية أثرا ايجابيا في تحسين القدرات البدنية مثل تحمل القوة من خالل للوحدات -
د 5والتحمل الدوري التنفسي من خالل اختبار جري  اختبار الشد على العارضة،

 )بريسكي( واختبار المرونة )مرونة مفصل القدم و المنكبين(.

 منهج البحث:

 طفال.12اعتمد الطالبان المنهج التجريبي و شملت العينة 

 أهم نتيجة:

المؤشرات جابيا على بعض القدرات البدنية والمهارية و البرنامج التدريبي أثر اي
 الفسيولوجية.

 .الدراسة الرابعة:4.6

 ( مستغانم.2013-2014دراسة حميد ،فارس جمال )

أثر تعلم السباحة الحرة على تحسين بعض المؤشرات التنفسية والحالة العنوان: 
 ( سنة9-12المصابون بالربو ) األطفالالصحية لدى 

 تساؤالت البحث:

الحالة ى تحسين بعض المؤشرات التنفسية و هل تعلم السباحة الحرة له أثر ايجابي عل
 المصابين بمرض الربو؟ األطفالالصحية عند 

 أهداف الدراسة:

 األطفالاثر الوحدات التعلمية المقترحة في تعلم المهارات في السباحة الحرة لدى -
 المصابين بمرض الربو
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 .فرضيات الدراسة:

البعدية للعينة التجريبية بين االختبارات القبلية و  إحصائيةهناك فروق ذات داللة 
 بعدية.االختبارات المهارية في السباحة الحرة لصالح االختبارات العلى مستوى 

البعدية للعينة التجريبية بين االختبارات القبلية و  إحصائيةهناك فروق ذات داللة 
 على مستوى االختبارات التنفسية لصالح االختبارات البعدية.

 أطفال.10البحث  عتجريبي و شمل مجتممنهج البحث:

 نتيجة: أهم

استنتج الباحثان أن تعلم السباحة الحرة له أثر ايجابي على تحسين المؤشرات 
 المصابين بمرض الربو. األطفالالتنفسية و الحالة عند 

 التعليق على الدراسات السابقة:

العام  اإلطاراستفاد الباحثان من خالل االطالع على الدراسات السابقة في تحديد 
 للدراسة من حيث :

 أوال المنهج:

اتفقت جميع الدراسات السابقة على استخدام المنهج التجريبي بهدف التعرف على 
أثر البرنامج التدريبي المقترح على المؤشرات الفسيولوجية التنفسية والحالة الصحية 

 للمصابين بمرض الربو.
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 المستخدمة األدواتثانيا : 

الطالبان من الدراسات السابقة في التعرف على أهم األدوات المستخدمة في استفاد 
 البحث و الغرض من كل منها.

 النتائج ثالثا: 

خلصت الدراسات السابقة الي نتائج متقاربة حيث اتفقت أغلبها أن البرنامج التدريبي 
 الربو.أثر ايجابي على المؤشرات الفسيولوجية و الحالة الصحية بمرض 

 ننقد الدراسات السابقة:

الدراسة الحالية د اختالف بين الدراسات السابقة و قد تبين على حد علم الطالبان وجو 
 فيما يلي:

البرنامج التدريبي المقترح للدراسات السابقة كان مقتصرا على نشاط السباحة فقط  
تحسين  إليهدف أما الدراسة الحالية فقد استخدمت مختلف األنشطة البدنية و التي ت

 إلى، كما تهدف ية الهيكليةاللياقة العضلبية التنفسية، التركيب الجسمي و اللياقة القل
 تنمية و تطوير المؤشرات الفسيولوجية التنفسية لمرضى الربو. 
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 تمهيد

مرتبطةة بةالهواء و المةاء و الغةذاء و لكةن فةي غيةاب  األزلمنةذ  اإلنسانحياة  إن     
االسةةةتمرار فةةةي الحيةةةاة نظةةةرا للةةةرابط القةةةوي بينةةةه و بةةةين هةةةذا  اإلنسةةةانالهةةةواء لةةةن يسةةةتطيع 

 وكيف ؟ اإلنساناألخير منذ والدته ، فلماذا يتنفس 

للتنفس دور كبير في المحافظة على استمرارية النشاط داخةل الجسةم فبةالتنفس يةتم    
كسةةةيد الكربةةةون الةةةذي يعتبةةةر تراكمةةةه ضةةةار لخاليةةةا الجسةةةم و يةةةوازن أالةةةتخلص مةةةن ثةةةاني 

الةةذي يعتبةةر الوقةةود الةةذي ال تسةةتمر الحيةةاة بدونةةه لمةةل  األكسةةجينبالحصةةول علةةى  فقدانةةه
لةةةه مةةةن الةةةدور الكبيةةةر فةةةي اسةةةتمرارية العمليةةةات الحيويةةةة داخةةةل الجسةةةم و عمليةةةة التزويةةةد 
باألكسةةجين هةةي عمليةةة مسةةتمرة ال تنقطةةع. ولةةذلك فةةان لياقةةة الجهةةاز التنفسةةي و الةةدوري 

تعتمةد بالدرجةة األولةةى  اإلنسةاندنيةة لكةون حيةةاة عناصةر مةن عناصةةر اللياقةة الب أهةمهةي 
على عملية ضرورية إلمةداد عضةلة القلةب باألكسةجين و بالتةالي ضةخه عةن طريةق الةدم 

 .اإلنسانالي سائر أعضاء الجسم يضمن الحياة بانتظام داخل جسم 

فيجةب المحافظةة علةى الجهةةاز التنفسةي وذلةك عةن طريةةق ممارسةة األنشةطة البدنيةةة و 
 مهم.   أمردم التعرض لإلجهاد الراحة و ع

باألنشةةطة البدنيةةة و باعتبةةار أننةةا ننةةاقش موضةةوع يتعلةةق بالجهةةاز التنفسةةي و عالقتةةه 
بهدف تنمية اللياقة القلبية التنفسية ألجل تعزيز الصةحة. سةنبرز أهةم مكوناتةه و مختلةف 

 أنواع الحجوم و السعات التنفسية واثر النشاط البدني على التنفس.

 .تعريف الجهاز التنفسي:1.1

التةةةي تةةةؤدي وظيفةةةة التةةةنفس و يتكةةةون مةةةن )الةةةرئتين  و  األعضةةةاءهةةةو مجموعةةةة مةةةن 
الممرات الهوائية المختلفة( و يقوم الجهاز التنفسي بمد الدم  باألكسةجين بصةورة مسةتمرة 
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التةةي تحتاجهةةا ماليةةين الخاليةةا الجسةةمية إلطةةالق الطاقةةة التةةي تحتاجهةةا للقيةةام بوظائفهةةا 
الخةارج  ويةتم ذلةك عبةر تةداخل نسةيجي  إلىحيوية و التخلص من ثاني أكسيد الكربون ال

بةةين جةةدران الشةةعيرات الدمويةةة و جةةدران الحويصةةالت الرئويةةة و يحتةةاج الفةةرد الةةى فاعةةل 
كمية معينة من األوكسجين و بصورة مستمرة ألكسدة المةواد العضةوية و الحصةول علةى 

تسةةةمى عمليةةةة تبةةةادل الغةةةازات بةةةين الكةةةائن الحةةةي و الطاقةةةة الالزمةةةة للنشةةةاط العضةةةلي. و 
  (166،صفحة2008، سميعة خليل محمد،أمينالمحيط الخارجي بالتنفس. )

 .مكونات الجهاز التنفسي:2.1

 أوال: الممرات الهوائية) الجزء التنفسي األعلى(

وشعبتيها والقصيبات الهوائية و يشمل األنف و البلعوم و الحنجرة و القصبة الهوائية 
 القصيبات النهائية.و 

 ثانيا: الجزء التنفسي السفلي:

 الحويصالت(.و  الحويصلةاء الرئتين )القصيبات التنفسية والقنوات ويشمل أجز 

 .األنف:1.2.1

جزء ظاهر يتكون من عظم و  ىإلهو البوابة الرئيسية لممرات التنفس وينقسم   
 إذغضاريف مغطاة بالجلد ومبطنة بغشاء مخاطي وجزء باطن يقع داخل الجمجمة 

األنف هو المدخل الصحي للهواء الن  أناألنف الداخلية كما  تةيتصل بالبلعوم بفتح
من األتربة وبه أوعية دموية وغشاء مخاطي يحتوي على  األخيرفيه شعيرات تنقي هذا 

ارته قريبة من درجة حر نه يساهم في تدفئة الهواء لتصبح أنزيمات تقتل الجراثيم كما أ
 (.167،صفحة 2008يؤديها ) أمين، سميعة خليل محمد، حرارة الرئتين فال 
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 .البلعوم:2.2.1

ممرا مشتركا للغداء  سم، يشكل13هذا الجزء هو أنبوب عضلي طوله حوالي 
 إلىالهواء، عضالته هيكلية مبطن بغشاء مخاطي يبدأ من أسفل الجمجمة ويستمر و 

 ثالثة أجزاء هي: إلىاألسفل ناحية الحنجرة و المريء ، ينقسم حسب موقعه 

. يفته تمرير الهواء و الغداءالبلعوم الحنجري. وظ– لفمياالبلعوم –البلعوم األنفي -
 (.145صفحة 2006الرب، أبو)صالح الدين محمد  

تسمى صندوق الصوت و هي أنبوب قصير يصةل البلعةوم بالرغةامي  .الحنجرة:3.2.1
 أربطةةةو تتكةةون مةةن مجموعةةة مةةن الغضةةاريف تتصةةل بعضةةها بةةبعض بواسةةطة أغشةةية و 

تةةةةبطن بغشةةةةاء مخةةةةاطي و تتحةةةةرك بواسةةةةطة عضةةةةالت و هةةةةي تقةةةةع فةةةةي المنتصةةةةف أمةةةةام 
الفقةةةرات العنقيةةةة الرابعةةةة حتةةةى السادسةةةة. و يوجةةةد جةةةزء غضةةةروفي صةةةغير يسةةةمى لسةةةان 

مزمار، له طرف قاعدي مثبت بالحنجرة و الطرف اآلخر حر يتحرك ألعلةى و ألسةفل ال
عصةةةةةةةةةةةةةام  )رمةةةةةةةةةةةةةزي النةةةةةةةةةةةةةاجي، حنجةةةةةةةةةةةةةرة أثنةةةةةةةةةةةةةاء البلةةةةةةةةةةةةةع.و يعمةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةى غلةةةةةةةةةةةةةق ال

 (.102،صفحة2005الصفدي،

 .القصبة الهوائية الرئيسية) الرغامي(:4.2.1

سم، ويبدأ  2.5سم و عرضه  12 إلى 10أنبوب عضلي غضروفي طوله من    
هذا األنبوب من الرقبة، كاستمرار للحنجرة في مستوى الفقرة العنقية الصدرية الخامسة 

المقابلة. يتكون قصبة هوائية يمنى ويسرى تدخل كواحدة في الرئة  إلى،حيث يتفرع 
حلقة غضروفية غير مكتملة من الخلف، حيث تتصل نهائيا كل  20-18الرغامي من 

وف من الخلف بنسيج ليفي عضلي، وتبطن من الداخل بنسيج طالئي عمادي غضر 
 (.103،صفحة 2005وغدد مخاطية.)رمزي الناجي، عصام الصفدي، مهذبمركب 
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 : يبين الممرات الهوائية في الجهاز التنفسي) البلعوم  الحنجرة(01.شكل رقم

 .الشعب الهوائية:5.2.1

 فةةرعين، تسةةمى شةةعب هوائيةةة أو شةةعب رئويةةة يمنةةى ويسةةرى و إلةةىيتفةةرع الرغةةامي    
الرئةةة المقابلةة، والقصةةبة  إلةىيسةةرى، تةذهب كةةل منهةا و  تسةمى أحيانةا قصةةبة هوائيةة يمنةى

اليمنةةى تعتبةةر فةةي زاويتهةةا كأنهةةا امتةةداد للرغةةامي وتكةةون أقصةةر وأوسةةع فةةي قطرهةةا، وعنةةد 
ثةالث صةبات فرعيةة تةدخل كةل منهةا فةي أحةد  إلةىالرئة تتفرع  إلىدخول القصبة اليمنى 

فرعاتهةةةا قصةةةبتين فةةةرعيتين. ثةةةم بعةةةد ت إلةةةىقسةةةم فصةةةوص الرئةةةة، بينمةةةا القصةةةبة اليسةةةرى تن
التنفسةية علمةا بةأن أدق الشةعيبات  الشةعيبات إلةىقصةيبات أدق، وهكةذا تصةل  إلةى تتفرع

هةةي أليةةاف عضةةلية  وإنمةةاسةةم( وال توجةةد فةةي جدرانةةه غضةةاريف 04-0.3الهوائيةةة قطةةره )
ملسةةةةةةةاء تنتهةةةةةةةةي بأكيةةةةةةةةاس تسةةةةةةةةمى الحويصةةةةةةةةالت الهوائيةةةةةةةةة. )رمةةةةةةةةزي النةةةةةةةةاجي، عصةةةةةةةةام 

 (.104،صفحة2005الصفدي،
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 (:األنساخ.الحويصالت الهوائية)6.2.1

هي أكياس هوائية تةأتي فةي نهايةة الشةعيبات الهوائيةة فةي داخةل الرئةة، حيةث يوجةد    
هوائية ذات غشاء رقيق ، يتكوم مةن طبقةة  حويصلهمليون  400-300في كل رئة من 

واحدة من النسيج الةذي يسةمح بعمليةة تبةادل الغةازات ، يوجةد فةي داخةل الحويصةلة طبقةة 
بروتينيةةة تسةةمى  ذهنيةةةرطيةةب سةةطح الحويصةةلة فيةةه مةةادة رقيقةةة مةةن سةةائل يعمةةل علةةى ت

تةةنكمش وتنطةةوي علةةى نفسةةها، بةةل  أن)سةةير فاكتانةةت( التةةي تحةةتفح علةةى الحويصةةلة مةةن 
اخ بالمادة الخاللية التي تفصةلها عةن األوعيةة الدمويةة نستجعلها دائما مفتوحة، تحاط األ

ن األيمةن مةن القلةب محمةال الرئةوي القةادم مةن البطةي الشةريانالدقيقة القادمة مةن تفرعةات 
الةةدم، ويسةةير ثةةاني أكسةةيد  إلةةىاخ نسةةمةةن هةةواء األ األكسةةجينبالةةدم الغيةةر مؤكسةةد ليعبةةر 

الحةةةةاجز التشةةةةريحي بةةةةين  أوالكربةةةةون بةةةةالعكس. هةةةةذا الطريةةةةق يسةةةةمى الغشةةةةاء التنفسةةةةي، 
 أبةةةةةةةةةو)الحةةةةةةةةةاجز الهةةةةةةةةةوائي الةةةةةةةةةدموي(. )صةةةةةةةةةالح الةةةةةةةةةدين محمةةةةةةةةةد  أواخ و الةةةةةةةةةدم نسةةةةةةةةةاأل

 (.147،صفحة2006الرب،

 
 الحويصالت الهوائية.يبين الشعيبات و  :02شكل رقم
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 .الرئتان:7.2.1

هما زوج من األعضاء التنفسية موجودة في تجويف الصةدر والرئةة مخروطيةة الشةكل 
غ هنةةد الشةةخص البةةالغ ، لهةةا لةةون رمةةادي مزهةةر، مرنةةة 600، وزن الرئةةة تقريبةةا أسةةفنجية

 تطفو على سطح الماء الحتوائها على كمية كبيرة الموجودة في الحويصالت الهوائية. 

لكل رئة قمة تتمثل في الترقوة وقاعدة ترتكز على الجزء العلوي من الحجةاب الحةاجز 
نسةةى مقعةةر تمةةر منةةه بعةةض األجةةزاء مةةن وسةةطح ضةةلعي محةةدب يقابةةل األوضةةاع وآخةةر أ

 -وريةةةدين رئةةةويين -الشةةةريان الرئةةةوي  -خةةةالل نقيةةةر الرئةةةة حيةةةث يمةةةر )القصةةةبات الهوائيةةةة
( وهةةذه مجتمعةةة تسةةمى جةةذر الرئةةة، كمةةا تحةةاط الرئةةة بغشةةاء األعصةةاب –أوعيةةة لمفاويةةة 

يسمى غشاء الجنب او البلةورا، وتختلةف الةرئتين كةون اليمنةى تتكةون مةن ثالثةة فصةوص 
اقصةر مةن اكبةر و اليمنةى أعةرض و قين واليسرى من فصين وشق واحةد ،كمةا ان الرئةة وش

،صةفحة 2006الةرب، أبةواليسرى لوجود ثلمة القلب بهةذه األخيةرة.) صةالح الةدين محمةد 
148.) 

 .تغذية الرئة:3.1

 يصل الرئة نوعان من الدم: 

يمةةن أو شةةريان رئةةوي أ إلةةىدم غيةةر مؤكسةةد عةةن طريةةق الجةةذع الرئةةوي الةةذي ينقسةةم -أ
 القلب عن طريق األوردة الرئوية. إلىأيسر و يعود الدم المؤكسد 

دم مؤكسد عن طريق الشرايين القصبية من األبهر ويعود الدم الغيةر مؤكسةد عةن -ب
طريق األوردة القصبية من األبهر ويعود الدم الغيةر مؤكسةد عةن طريةق األوردة القصةبية 

 (149،صفحة 2005الناجي، عصام الصفدي،التي تصب في الوريد الفرد. )رمزي 
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 : يبين التراكيب في الرئتين.03شكل رقم

 .أنواع التنفس:4.1

 يكون التنفس على نوعين هما:

أي دخةةةةول وخةةةةروج الهةةةةواء داخةةةةل وخةةةةارج الرئةةةةة  حيةةةةث  .التــــنفس الخــــارجي:1.4.1
 يحصل على األكسجين من الجو بواسطة الجهاز التنفسي.

و الةةةرئتين مةةةن أي التبةةةادل العكسةةةي للغةةةازات بةةةين الهةةةواء فس الـــدا:لي: ن.التـــ2.4.1
الخاليةةا مةةن األخةةرى  لتحصةةل الخاليةةا علةةى احتياجاتهةةا مةةن األكسةةجين عةةن جهةةة والةةدم و 

إلنتةةةاج الطاقةةةة فةةةي خدم األكسةةةجين فةةةي األيةةةض الهةةةدمي للمةةةواد طريةةةق الةةةدم حيةةةث يسةةةت
 (.176،صفحة 2008سميعة خليل محمد،  أمينالخاليا.) 



 الفصل  األول                                                                    الجهـــاز التنفسي
 

22 
 

 .عمليات التنفس: 5.1

 وتنقسم الى عملية شهيق  وعملية زفير :   

 ويمكن تلخيصها فيما يلي : .عملية الشهيق:1.5.1

يعة مع ازديةاد حجةم تجويةف انقباض عضلة الحجاب الحاجز والعضالت بين الضل  
 الرئتين )شهيق(. إلىاتساع الرئتين وذلك بدخول الهواء الصدر و 

 ويمكن تلخيص عملية الزفير فيما يلي: .عملية الزفير:2.5.1

نقةةص حجةم تجويةةف  الضةةليعة مةعاسةترخاء عضةلة الحجةةاب الحةاجز والعضةةالت بةين 
انكمةةةاش الةةةةرئتين  وازديةةةاد الضةةةغط داخةةةةل الةةةرئتين فيخةةةرج الهةةةةواء مةةةن الةةةةرئتين الصةةةدر و 
 (.180ن صفحة 2008سميعة خليل محمد،  أمين) )زفير(.

 :.التهوية في الجهاز التنفسي6.1

عمليةةةة التهويةةةة تحةةةدث فةةةي الحويصةةةالت الهوائيةةةة وفةةةي الممةةةرات التنفسةةةية والهةةةواء  إن
مكعةةةب ويحتةةةوي هةةةذا الهةةةواء علةةةى نفةةةس ( سةةةم 150الةةةذي يشةةةغل الممةةةرات يبلةةةغ حةةةوالي)

( سةةةم مكعةةةب التةةةي 500تركيةةةب الهةةةواء الجةةةوي  ولهةةةذا فةةةي التةةةنفس االعتيةةةادي نجةةةد أن )
( سةةةم مكعةةةب منهةةةا ال يشةةةترك فةةةي التبةةةادل الغةةةازي  لةةةذلك فةةةان 150تؤخةةةذ فةةةي الشةةةهيق )

الزفير ال يمثل في الوقةائع نسةبة الهةواء الموجةود فةي الجةزء التنفسةي للةرئتين تركيب هواء 
، 2008،سةميعة خليةل محمةد، أمةينو لكن خليط هواء الممرات و هواء أماكن التهوية. )

 (.182صفحة 
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 .أحجام التنفس:7.1

 .السعة الشهيقية:1.7.1

الةةةرئتين بعةةةد الحةةةد الزفيةةةري لحجةةةم  إلةةةى إدخالهةةةاهةةةي أقصةةةى كميةةةة مةةةن الهةةةواء يمكةةةن 
التةةةةنفس  أي أنهةةةةا تسةةةةاوي فةةةةي الواقةةةةع مجمةةةةوع حجمةةةةين همةةةةا التةةةةنفس والحجةةةةم الشةةةةهيقي 

 (.4مليلتر. )هزاع بن محمد، الهزاع صفحة  3500 إلى  وتصل في المتوسط رالمدخ

 .السعة الزفيرية:2.7.1

مةةةن الةةةرئتين بعةةةد الحةةةد الشةةةهيقي لحجةةةم  إخراجهةةةاهةةةي أقصةةةى كميةةةة مةةةن الهةةةواء يمكةةةن 
التةةنفس   أي أنهةةا تسةةاوي فةةي الواقةةع مجمةةوع حجمةةين همةةا حجةةم التةةنفس والحجةةم الزفيةةري 

 (4مليلتر. )هزاع بن محمد الهزاع ، صفحة 2000 إلىالمدخر  وتصل في المتوسط 

 :.السعة الحيوية3.7.1

مةةن الةةرئتين بعةةد أن يأخةةذ الفةةرد أعمةةق  إخراجهةةاهةةي ألقصةةى كميةةة مةةن الهةةواء يمكةةن 
الةةةى 4800شةةةهيق ممكةةةن دون االعتبةةةار للوقةةةت المسةةةتغرق  وتصةةةل فةةةي المتوسةةةط مةةةن 

األفةةةراد ذوي األجسةةةام نجةةةد  لهةةةذامليلتةةةر  وهةةةي تتةةةأثر بحجةةةم القفةةةص الصةةةدري  و  5000
لتةرات أو تتجاوزهةا. )هةزاع  7 إلىالطويلة والضخمة يمتلكون سعة حيوية كبيرة قد تصل 

 (.4بن محمد ،الهزاع ، صفحة

 .السعة الرئوية الكلية:4.7.1

هةةةي أقصةةةى سةةةعة ممكنةةةة السةةةتيعاب الهةةةواء داخةةةل الةةةرئتين  وتسةةةاوي مجمةةةوع السةةةعة 
 الحيوية والحجم المتبقي. 
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 : رسم بياني للسعة الرئوية الكلية و الحيوية.04الشكل رقم

 .الحجم الزفيري القسري عند الثانية األولى:5.7.1

ألولةى بعةد أن يأخةذ من الرئتين في نهاية الثانيةة ا إخراجههو حجم الهواء الذي يمكن 
المفحةةوص أعمةةق شةةهيق ممكةةن  وهةةو مؤشةةر جيةةد علةةى قةةوة عضةةالت التةةنفس وسةةالمة 
الجهاز الرئةوي مةن األمةراض التنفسةية   كمةا يمكةن أيضةا اسةتخدام نسةبة الحجةم الزفيةري 
القسةةةري عنةةةد الثانيةةةة األولةةةى الةةةى السةةةعة الحيويةةةة كمؤشةةةر لسةةةالمة الجهةةةاز التنفسةةةي مةةةن 

مةةةن السةةةعة الحيويةةةة % 75ه النسةةةبة ينبغةةةي أن ال تقةةةل عةةةن األمةةةراض التنفسةةةية  وهةةةذ
 (.5القسرية. )هزاع بن محمد ، الهزاع ، صفحة

 إخراجةةههةو حجةةم الهةواء الةذي يمكةن .الحجـم الزفيـري القسـري عنــد الثانيـة الثالثـة: 6.7.1
يأخةةذ المفحةةوص أعمةةق شةةهيق ممكةةن  وهةةو  أنمةةن الةةرئتين فةةي نهايةةة الثانيةةة الثالثةةة بعةةد 

أيضةةا مؤشةةر جيةةد وداللةةة مةةن الحجةةم الزفيةةري القسةةري عنةةد الثانيةةة األولةةى للكشةةف علةةى 
 (.6بعض األمراض التنفسية.)هزاع بن محمد، الهزاع ، صفحة
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 :.تأثير النشاط الرياضي على التنفس8.1

 إلةىعند أداء الجهد الرياضي تزداد سرعة التنفس  ولكن هذه الزيادة تختلةف مةن فةرد 
. حيةةث يرافةةق ذلةةك عةةدة تغييةةرات فةةي آخةةر وتختلةةف حسةةب النشةةاط الممةةارس ومةةدة أدائةةه 

 (.200،سميعة خليل محمد،صفحة أمينوظائف الجهاز التنفسي.)

بمجهـود متوسـا الشـدة و لمـدة .التغيرات التي تحدث في الجهـاز التنفسـي عنـد القيـام 1.8.1
 طويلة:

فةةةي حالةةةة النشةةةاط البةةةدني المتوسةةةط الشةةةدة كالمشةةةي السةةةري لمةةةدة طويلةةةة تةةةزداد سةةةرعة 
هةةذه  إلةةىالتةةنفس ثةةم يقةةل معدلةةه وينةةتظم لفتةةرة معينةةة تسةةمى الفتةةرة الثابتةةة  ويصةةل الفةةرد 

دقةةةائق و الفتةةةرة الثابتةةةة هةةةي الفتةةةرة الزمنيةةةة الالزمةةةة لتكيةةةف  5 إلةةةى 4الحالةةةة بعةةةد مةةةرور 
ي تنظةةةةةيم عمليةةةةةة تبةةةةةادل الغةةةةةازات فةةةةةي الةةةةةرئتين وتزويةةةةةد الجهةةةةةازين الةةةةةدوري والتنفسةةةةةي )أ

(. حيةث تثبةت فةي هةذه الفتةرة سةرعة الةدورة األكسةجينالعضالت العاملة بما تحتاجةه مةن 
، سةميعة خليةل أمةينالدموية ودرجة تركيز حامض البنيك في الدم ودرجة حرارة الجسم. )

 (.200، صفحة 2008محمد ، 
 :الجهاز التنفسي.تأثير التدريب الرياضي على 9.1

كفةاءة الجهةاز الةدوري التنفسةي  تتطلةبزيادة السعة الحيوية وخاصة في األلعاب التي 
كمةةا فةةي السةةباحة والعةةدو لمسةةافات طويلةةة وكةةرة القةةدم تةةزداد السةةعة الحيويةةة حسةةب أنةةواع 

 النشاط الرياضي في التدريب المنتظم.
ن قبةةةةةل جةةةةةدران االقتصةةةةةادية فةةةةةي عمليةةةةةة التةةةةةنفس وزيةةةةةادة امتصةةةةةاص األوكسةةةةةجين مةةةةة

ن معةةدل سةةرعة التةةنفس للرياضةةيين الممارسةةين و خاصةةة رياضةةة إالحوصةةالت الهوائيةةة و 
 المطاولة تتصف ببطء التنفس مقارنة بغير الرياضيين.
، 2008، سميعة خليل محمةد،أمينتحسين القابلية القصوى لالستهالك األوكسجين. )

 (.205صفحة
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 :ةــــ:الص

المؤشةةةرات التنفسةةةية الفسةةةيولوجية التةةةي تعتبةةةر عةةةن مةةةدى لياقةةةة هنالةةةك عةةةدد كبيةةةر مةةةن 
الجهةةةاز التنفسةةةي، مةةةن حيةةةث قةةةوة عضةةةالت التةةةنفس ومرونةةةة الةةةرئتين والقفةةةص الصةةةدري 
فضال عن كفاءة عملية التبادل الغازي، وسنستعمل جهاز األسبيومتر للكشةف عةن لياقةة 

رنةةامج التةةدريبي المقةةنن الجهةةاز التنفسةةي، و التعةةرف علةةى لياقةةة العينةةة و مةةدى تةةأثير الب
تحسةةين أفةةراد العينةةة مةةن المةةرض علةةى قةةوة وسةةالمة عضةةالت الجهةةاز التنفسةةي والةةرئتين و 

 الباحثان. إليهشعورهم بالراحة وهذا ما يسعى و 
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 تمهيد:

 اإلحصةائياتتفيةد  إذالطفوليةة المزمنةة انتشةارا.  اإلمةراضيعتبر الربةو واحةد مةن أكثةر 
مةةةن أطفةةةال العةةةالم و أنةةةه السةةةبب الرئيسةةةي لغيةةةاب  %3هةةةذا المةةةرض يصةةةيب حةةةوالي  إن

التالميةةةذ عةةةةن المدرسةةةة. و ينتشةةةةر هةةةذا المةةةةرض عنةةةد الفتيةةةةان أكثةةةر منةةةةه لةةةدى الفتيةةةةات. 
وتسةةتمر هةةذه النسةةبة ارتفاعةةا لةةدى الصةةبيان لغايةةة سةةن البلةةوغ حيةةث نالحةةح تسةةاوي نسةةبة 

ل األطفةةةا إصةةةاباتمةةةن  %80تعةةةرض الجنسةةةين لهةةةذا المةةةرض. وعلةةةى وجةةةه العمةةةوم فةةةان 
انةةه ال يةةزال المةةرض يجهةةل منشةةأه و  إالالمدرسةةي  بةةالربو تحةةدث قبةةل بلةةوغ الطفةةل للسةةن 

أسبابه الحقيقية. وبما أننا نناقش موضوع الربو عنةد الطفةل فإننةا سنحصةر عرضةنا علةى 
توضةةةيح كةةةل مةةةا يتعلةةةق بمةةةرض الربةةةو بمفهومةةةه وأعراضةةةه وأنماطةةةه وطةةةرق تشخيصةةةه و 

لبدنيةةة المناسةةبة لةةه واهةةم النصةةائح الصةةحية أثنةةاء ا األنشةةطةأهةةم  إلةةىعالجةةه ، باإلضةةافة 
 الممارسة. 

 .الربو: 1

 هناك عدة مفاهيم للربو حسب العديد من المختصين:

كةريم أن الربةو عبةارة عةن التهابةات مزمنةة باألغشةية المبطنةة يرى الدكتور محمةد جةاد 
بمهةةةيج )كالغبةةةار، التةةةدخين،  أليللشةةةعب الهوائيةةةة بةةةالرئتين ممةةةا يسةةةبب زيةةةادة حساسةةةيتها 

انقبةةاض هةةذه الشةةعب و ضةةيقها، وحجةةز كميةةات كبيةةرة مةةن الهةةواء  إلةةىوغيرهةةا( ويةةؤدي 
اسةةةةتخدام العةةةةالج  داخةةةةل الصةةةةدر نتيجةةةةة لةةةةذلك. لكةةةةن هةةةةذا الضةةةةيق قابةةةةل لالتسةةةةاع عنةةةةد

( وتةةرى الةةدكتورة منةةى عطةةا هللا خليفةةة 13، صةةفحة 2003المناسةةب. )محمةةد جةةاد كةةريم، 
أن الربةةو عبةةارة عةةن مةةرض التهةةابي مةةزمن فةةي المسةةالك التنفسةةية ينةةتج عةةن انسةةداد فةةي 

باسةةةتخدام العةةةالج  إمةةةامةةةدة االنسةةةدادات قابلةةةة لإلصةةةالح  إنالقصةةةبات الهوائيةةةة مختلفةةةة و 
 (.4، صفحة 2012تلقائية. )منى عطا هللا خليفة علي، بصورة  أوالمناسب 
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وعرفتةةةه جمعيةةةة الصةةةدر األمريكيةةةة بأنةةةه مةةةرض متميةةةز حساسةةةية القصةةةبة الهوائيةةةة و 
القصةةبات لمحفةةزات مختلفةةة يترتةةب عليهةةا تضةةييق فةةي المجةةاري التنفسةةية التةةي تتغيةةر فةةي 

 تلقائيا أو بالعالج. إماشدتها 

(2015 .hhtp//wwwslideshare.net/abdallahasairafi/asthma-54335064) 

يةرس يةرى أن الربةو كمصةطلح عةام يشةمل حالةة مةن االنقطةاع أ.أما البروفيسور جون 
فةةةي الةةةنفس تنةةةتج عةةةن ضةةةيق متقطةةةع فةةةي األنابيةةةب القصةةةبية أو المسةةةالك الهوائيةةةة داخةةةل 

( ، أما الباحثان وعلةى ضةوء اطالعهمةا علةى أهةم 1، صفحة2013يرس،أالرئتين.)جون 
نفسةةةةية بسةةةةبب ضةةةيق فةةةةي المسةةةةالك الت مفةةةاهيم الربةةةةو استخلصةةةةا أن الربةةةو مةةةةرض يحةةةةدث

 الهوائية للرئتين يتصف بنوبات تنفسية ضيقة وسعال وسماع صوت أثناء التنفس.و 

 

 
 و المصاب بالربو.: يوضح مجرى التنفس في الشخص الطبيعي 05شكل رقم
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 .متى يبدأ ومتى ينتهى؟1.1

 ، البالغين، كبار السن(.األطفاليصيب الربو كل األعمار )

 الطفولة، يتلوها البالغين في بداية العقد الثالث من العمر.يعتبر أكثر انتشار له في 

ف حدة المرض عند األطفال كلما اقتربوا مةن سةن البلةوغ، لكةن لةيس هنةاك قاعةدة فتخ
 محددة توضح الطفل الذي ستتحسن  من الطفل الذي يظل كما هو.

يمكن تخفيف حدة المرض عن طريةق اخةذ العةالج المناسةب لكةن ال يمكةن استئصةاله 
هائيةةا مثلةةه مثةةل معظةةم األمةةةراض المزمنةةة، لةةذلك لةةو خفةةةت أعةةراض المةةرض فهةةو قابةةةل ن

 (.14، صفحة2003للرجوع في أي وقت من العمر. )محمد جاد كريم،

 النوبات :  .أنماط تكرار2.1

أهةةةم ظةةةاهرة فةةةي الربةةةو أنةةةه مةةةرض متقلةةةب مةةةن وقةةةت آلخةةةر ،فقةةةد ينةةةام المةةةريض بحالةةةة 
ممتازة ويسةتيقح ولديةه كةل األعةراض أو العكةس  لةذلك فةان نمةط تكةرار الحةاالت يختلةف 

 ثالثة أنماط كما يلي: إلىمن مريض آلخر حسب تكرار النوبات  ويمكن تقسيمها 

 (.أيامت قصيرة )ساعات أو نوبات تأتي أحيانا لفترا.النما األول: 1.2.1

 وهي أشد ، وتأتي لفترات أطول )أيام، أسابيع( .النما الثاني:2.2.1

)محمةد جةاد  وتكةون النوبةات مسةتمرة. اإلطةالقوهةي األشةد علةى .النما الثالث: 3.2.1
 (.14، صفحة2003كريم، 

 :.أنواع الربو3.1

 يرى البروفيسور جون أيرس أن هناك أنواع خاصة للربو:
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 :.الربو الناتج عن الحساسية1.3.1

للتأكةةةد وتحديةةةد سةةةبب  إضةةةافيةفحةةةوص  إلةةةىيةةةتم التعةةةرف علةةةى هةةةذا النةةةوع بالخضةةةوع 
الحساسية ويمكن قياس نسةبة ردة الفعةل اتجةاه كةل سةبب حساسةية مةا يعطيةك فكةرة حةول 

هي درجةة حساسةيتك وقةد يسةاعد ذلةك فةي التعامةل مةع  ما تعانيه من حساسية عالية وما
التةي ال تسةبب  األمةورهةي  المرض ألنه يبةين لةك األشةياء التةي يجةب عليةك تفاديهةا ومةا

 .(80،صفحة 2013يرس ،أون بمشكالت لك. )ج

 :.الربو الليلي2.3.1

بأزمةةةة ربةةةو هةةةو دليةةةل علةةةى أن المةةةريض يعةةةاني  اإلصةةةابةاالسةةةتيقاي فةةةي الليةةةل نتيجةةةة 
 بشكل عام وال يتعامل مع مرضه كما ينبغي مهما كان الربو الذي يعاني منه.

 إالمةن الراشةدين مةن األسةبرين  5يعةاني حةوالي  :.الربو المتحمس من األسبيرين 3.3.1
كةةةان المةةةريض مةةةن هةةةؤالء المرضةةةى عليةةةه  إننةةةادرة جةةةدا عنةةةد األطفةةةال و أن هةةةذه الحالةةةة 

 تفادي مجموعة مةن العقةاقير التةي تحتةوي علةى األسةبيرين مثةل ايبةوبروفين و ديكلوفينةاك
) جةةةةةون لةةةةةى سةةةةةتيرويد(.واندوميتاسةةةةةين ) العقةةةةةاقير المضةةةةةادة لاللتهةةةةةاب التةةةةةي تحتةةةةةوي ع

 (.84،صفحة 2013،يرسأ

 :.الربو الهش4.3.1

يشةعر المةريض بأزمةات حةادة مفاجئةة علةى الةرغم مةن انةه  إذو نوع نادر من الربةو  ه
 (.84، صفحة 2013.)جون ايرس،إعراضهيبدو في معظم األحيان مسيطرا على 
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 .أسباب حدوث نوبات الربو:2

آليةةة حةةدوث مةةرض الربةةو ليسةةت مفهومةةة تمامةةا ولكةةن هنةةاك بعةةض المسةةببات التةةي قةةد 
 بو:حدوث نوبة الر  إلىتؤدي 

والمةةةواد  األشةةةياءالغبةةةار واألتربةةةة و ملوثةةةات الهةةةواء، حساسةةةية الشةةةخص ضةةةد بعةةةض 
 تهيج الربو. إلىالكيميائية وغيرها من المواد وبعض األطعمة التي تؤد 

ين ومضةةةادات االلتهابةةةات الفيروسةةةية مثةةةل الزكةةةام والبةةةرد وبعةةةض األدويةةةة مثةةةل األسةةةبر 
 والتدخين .، مرض االرتجاج المريئي مستقبالت بيتا

 (2014ة )مطوبة تثقيفية صحي.التمارين الرياضية الشديدة. 

 :عراض الرئيسية للربوأل.ا1.2

يمكن للصفير واالنقطاع في الةنفس  وهمةا أكثةر أعةراض الربةو شةيوعا  أن يحةدثا معةا 
أو بشكل منفصل. وال يمكن التعرف على السةعال المسةتديم بسةهولة   وال يظهةر الضةيق 

 عند التعب. إالفي الصدر 

بدونه  قد يحدث الصفير نتيجة التعرض لمهةيج مةا أو  أومع انقطاع بالنفس : الصفير
 ي سبب واضح.من دون أ

 .أيضايحدث وحده  نأيمكن غالبا ما يرتبط بالصفير والسعال  ولكن : انقطاع بالنفس

 بالربو. اإلصابةالمرفق بالبلغم دليال على  أوقد يكون السعال الجاف :  السعال

الضيق فةي الصةدر المةرتبط  إنغالبا ما يخطئ  المرضى ويظنون : الضيق في الصدر
 بأزمة قلبية. اإلصابةبأزمة ربو ناتج عن 
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تسةةةيطر علةةةى االسةةةتيقاي فةةةي الليةةةل بسةةةبب المعانةةةاة مةةةن أزمةةةة ربةةةو يعنةةةي انةةةك ال  إن
 (.28.صفحة 2013يرس ،أالمرض بشكل جيد. )جون 

 :.تشخيص الربو2.2

بةةأمراض أخةةرى   مثةةل  اإلصةةابةتحةةدث أيضةةا عنةةد  إنهةةا اإلعةةراضالمشةةكلة فةةي هةةذه 
مشكالت القلب أو الرئة. لذا كي يقوم الطبيب بالتشخيص المالئم عليه أن يحصل منةك 
علةةى وصةةف دقيةةق وبيانةةات بتةةواريم األعةةراض ومةةا الةةذي يثيرهةةا ومةةدتها ومةةدى حةةدوثها  

كانةةت ذات نمةةط معةةين. فحةةص الصةةدر يسةةاعد الطبيةةب علةةى تشةةخيص حةةدوثها  إذاومةةا 
 اإلصةابةمعةين. فحةص الصةدر يسةاعد الطبيةب علةى تشةخيص كانةت ذات نمةط  إذاوما 

 أنفغيةةةاب الصةةةفير ال يعنةةةي بالضةةةرورة أن الشةةةخص غيةةةر مصةةةاب بةةةالربو  كمةةةا بةةةالربو  
التشةةخيص صةةعبة  بةةالربو  مةةا يجعةةل عمليةةة اإلصةةابةوجةةود الصةةفير ال يعنةةي بالضةةرورة 

 (29، صفحة 2013يرس ، أجدا أحيانا. )جون 

 :.فحوص التنفس1.2.2

بةالربو  وهمةا تقيةيم معةدل  اإلصةابةيمكن أجراء نوعين من فحةوص التةنفس لتشةخيص 
كلمةةا  إذفس، وهمةا يقيسةةان مةدى ضةيق المسةالك الهوائيةة  عظمةي وقيةاس التةنالجريةان األ

 ( 29، صفحة2013يرس،أطأ تدفق الهواء في القصبات.)جون ضاقت هذه المسالك ب

 :.معدل الجريان األعظمى1.1.2.2

عظمي بخس الثمن وفعال ويعطي فكرة حةول مةدى ضةيق قياس معدل الجريان األ نإ
الهةةةةواء. كمةةةةا انةةةةه  إخةةةةراجالمسةةةةالك الهوائيةةةةة بقيةةةةاس المعةةةةدل األقصةةةةى الةةةةذي يمكةةةةن فيةةةةه 

يطلةةب منةةك أن  أنالعةةامين. و لكةةن يمكةةن  األطبةةاءاألسةةلوب األكثةةر اسةةتخداما مةةن قبةةل 
تسةةتخدمه مةةرتين أو ثةةالث أو أربةةع مةةرات بنفسةةك لتقةةيس التغيةةرات التةةي تسةةجل فةةي أثنةةاء 
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الةذين يتمتعةون بصةحة جيةدة  كبيةرة علةى مةدى  األشةخاصاليوم. ال تكون التغيةرات عنةد 
أو متقطعةة. أيام أو أسابيع  فيما يظهر المريض الذي يعاني مةن الربةو تغييةرات مسةتمرة 

 (30، صفحة2013يرس ،أ)جون 

 .قياس التنفس:2.1.2.2

غالبا ما تستخدم في الوسيلة في العيادات بأمراض الصدر والمستشفيات  على الرغم 
يسةةتخدمونها اآلن. وهةةي ال تقةةيس مةةدى  امةةن أن عةةددا متزايةةدا مةةن األطبةةاء العةةامين بةةاتو 

مةع كةةل نفةةس. و تةةوفر  إخراجهةةاالهةةواء فحسةب  بةةل أيضةةا الكميةةة التةي يةةتم  إخةةراجسةرعة 
  وباتةت األجهةزة أألعظمةيتقنية قياس التةنفس معلومةات أكثةر مةن قيةاس معةدل الجريةان 

دات المختصةةةة بةةةأمراض الصةةةدر. )جةةةون الصةةةغيرة لقيةةةاس التةةةنفس أكثةةةر تةةةوفر فةةةي العيةةةا
 (. 32،صفحة 2013يرس،أ

 :.ا:تبارات العكوسية2.2.2

تجري أحيانا فحوص التنفس هذه قبل استنشاق عقةار موسةع للقصةبات يفةتح األنابيةب 
أو أكثةةةةر بعةةةد تنةةةةاول العقةةةار  يعنةةةةي ذلةةةك أن ضةةةةيق  % 15وبعةةةد فةةةان زاد الةةةةرقم بنسةةةبة 

 بالربو مؤكدة. اإلصابة إنالمسلك الهوائي منعكس و 

)54335064-www.slideshare.net/abdallahalsairafi/asthma.http:// (2015       

 .أهداف عالج الربو:3.2

 التخلص من أعراض الربو ليال ونهارا والتحرر من قيد على النشاط اليومي.

والةةتخلص مةةن اسةةتخدام موسةةعات الشةةعب  اإلسةةعاف إلةةىالتوجةةه  إلةةىعةةدم االضةةطرار 
 الهوائية بشكل متكرر للحصول على أفضل قياس لقدرة الهواء.

 

http://www.slideshare.net/abdallahalsairafi/asthma-54335064
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 .عالج الربو:4.2

األول واقيةةا أو حاميةا مةن أزمةةات الربةو واآلخةةر مةن أزمةةات  األدويةة:هنةاك نوعةان مةةن 
 موسعا للقصبات الهوائية.

 .موسعات شعب القصبات الهوائية:1.4.2

تسةهيل دخةول وخةروج الهةواء مةن الةرئتين بيسةر وسةهولة، وهةذه الموسةعات تعمل على 
توجةةد علةةى شةةكل بخاخةةات  أو أقةةراص أو وسةةائل أو محاليةةل وريديةةة  ويفضةةل اسةةتخدام 

ثةاره الجانبيةة عةن تجابة الشةعب الهوائيةة لةه، ولقلةة آالبخاخ نظرا لقلة جرعته، ولسرعة اسة
 .األخرى ة موسعات الشعب الهوائي

 

 
 تعملة في توسيع القصبات الهوائية.: أنواع من البخا:ات المس06رقمشكل 
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 .األدوية الوقائية:2.4.2

تعمةةةةل علةةةةى منةةةةع حةةةةدوث تهةةةةيج القصةةةةبات والتقلصةةةةات الناتجةةةةة عةةةةن ذلةةةةك ويأخةةةةذها 
المةةةريض حتةةةى ولةةةو كةةةان خاليةةةا مةةةن األعةةةراض المرضةةةية  وذلةةةك لمنةةةع حةةةدوث األزمةةةات 

بعةةد استشةةارة الطبيةةب.  إالالصةةدرية فةةي المسةةتقبل  ويجةةب عةةدم التوقةةف عةةن اسةةتعمالها 
مةن األدويةة  وأمانةاكثةر فعاليةة عقار الكورتيزون الموضةعي هةو أ إنوقد أثبتت الدراسات 

 الوقائية األخرى.

عقةةةةةةار  -نيةةةةةةدوكروميل–ومةةةةةةن األمثلةةةةةةة علةةةةةةى ذلةةةةةةك: عقةةةةةةار الكروميلصةةةةةةوديم )انتةةةةةةل( 
مضةةةةادات الليكتةةةةوترانيز. –الكةةةةورتيزون الموضةةةةعي بالبخاخات)فلوتيكةةةةان، بكلوميتةةةةازون( 

 (07)فاطمة، الجردابي،صفحة

 .التحكم في الربو:5.2

إلعطةةةةاء  اإلرشةةةةاداتوضةةةةع أطبةةةةاء وممرضةةةةون مختصةةةةون فةةةةي معالجةةةةة الربةةةةو هةةةةذه 
لةةى الةةتحكم بةةاألعراض بشةةكل مالئةةم المرضةةى الحةةد األدنةةى مةةن العقةةاقير مةةع الحةةرص ع

 (.62،صفحة2013( يوضح ذلك. )جون ايرس،08الشكل رقم )و 
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الةةةةةةةةةةةةةةتخلص 
مةةةةةن األسةةةةةباب 
)مثةةل مسةةببات 
    الحساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
 و العقاقير(.

نقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم 
بإعطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 
الموسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعات 
القصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبية 
االستنشةةةةةةةةةةةةةةاقية 
قصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيرة و 
سةةريعة التةةأثير 
للمةةةريض مثةةةل 
 السالبوتامول.  

استخدام البخاخةات 
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكنة عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
الضةةةةةةةةةةةةةةةرورة. يجةةةةةةةةةةةةةةةب 

العةةةةةةةةةةةةةةةةةةالج  إضةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة
يدات تروئبالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

-200بجرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)
ميكروغرام/اليوم( 800

وفةةةق مةةةا يتناسةةةب مةةةع 
 حالة المريض  

اسةةةةةةةةةةةةةتخدام عقةةةةةةةةةةةةةاقير 
الوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بجرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
صةةةةغيرة. يعطةةةةي موسةةةةعا 
قصةةةةةةةبيا مديةةةةةةةدا وطويةةةةةةةل 

ونرفةةةةةةةةع جرعةةةةةةةةة  التةةةةةةةةأثير
دات السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيروئ

ميكروغرام/اليوم 200الى
لةةةم يسةةةتقر )نضةةةيف  وإذا

قةةةةةةةةةةةةةةةافالت مسةةةةةةةةةةةةةةةتقبالت 
 +التيوفلين(. 

استخدام 
ير عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق

مستنشةةةةةةةةةةةةقة 
واقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
بجرعةةةةةةةةةةةةةات 
كبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة 

 أضةةةةةةةةةةةةةةةةةةفو 
 إليهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
موسةةةةةةةةةةةعات 
قصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبية 
يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمر 
مفعولهةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
لفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة 

 طويلة.

فكةةةةةةةةةر بتنةةةةةةةةةاول 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالج 

جرعات يدالسيتروئ
كبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة و 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيتروئيد 

 فموية...الم
تحةةةةةةةرى وجةةةةةةةود 

 أوفي التشةخيص 
 أومةةةةرض مرافةةةةق 

محسسةةةةات يمكةةةةن 
 تجنبها. 

 1الخطوة 
 

 5الخطوة  4الخطوة  3الخطوة  2الخطوة 

 : أهم :طوات التحكم في مرض الربو07الشكل رقم

 (سنة:9-12)ةفي المرحلة العمري األطفال.الربو عند 6.2

 .عالقة الطفل، المصاب بالربو، بأمه:1.6.2

 .M.Proust  لعل أفضل تعبير عن هذه العالقة هو قول بروست
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"أفضةةل معانةةاة االختنةةاق المصةةاحب لنوبةةة الربةةو مةةع االحتفةةاي باهتمةةام أمةةي علةةى أن 
 أشفي من النوبة وافقد اهتمامها بي"

والحقيقةةة أن عالقةةة مةةريض الربةةو بأمةةه عالقةةة أثةةارت  والتةةزال  تثيةةر نقاشةةات عديةةدة 
حتةةةى أن تيةةةار أساسةةةيا  فةةةي األبحةةةاث الموجهةةةة نحةةةو الربةةةو  يعتقةةةد بةةةان األم تلعةةةب دورا 

هةةةذا  (M.Bperling )بةةةالمرض. وتتةةةزعم الباحثةةةة األمريكيةةةة اإلصةةةابةفةةةاعال فةةةي أحةةةداث 
  مةةةع أطفةةةالهن، بشةةةكل يمكنةةةه أن معينةةةةيقةةةة التيةةةار و تتحةةةدث عةةةن أمهةةةات يتصةةةرفن بطر 

الربويةةة" أو المتسةةببة بةةالربو. هةةذا  األمبةةالربو. وتسةةمى هةةذه األم ب " إصةةابتهم إلةةىيةةؤدي 
تةةدعيم هةةذه النظريةةة. فمةةن خةةالل تةةوغلهم فةةي طفولةةة المرضةةى  إلةةىوقةةد توصةةل المحللةةون 

األم مةةةةع خاصةةةةة تتعلةةةةق بسةةةةلوك  إشةةةةكاليةالبةةةةالغين اسةةةةتطاع المحللةةةةون أن يؤكةةةةدوا وجةةةةود 
، 1988. )محمةةد احمةةد النابلسةةي،اإلجمةةالالطفةةل وبعالقةةة مةةريض الربةةو بأمةةه علةةى وجةةه 

 (.22صفحة

 .عالقة الطفل المريض بعائلته ومحيطه:2..26

 على عوامل رئيسية ثالث هي:  ( Boucaud) يؤكد الدكتور اإلطارفي هذا  

 :  األهل.شخصيات 1

عالقتةةه  إنالعةةائلي نالحةةح  إطةةارهومةةن خةةالل مراقبتنةةا للطفةةل المصةةاب بةةالربو داخةةل  
 إنمةةةابأهلةةةه تتميةةةز بنائيةةةة العواطةةةف وبةةةاالختالف. والحقيقةةةة أن اخةةةتالف الطفةةةل مةةةع أهلةةةه 

كونه محتاجا وطالبا لدفعات عاطفية تتخطى القدرات العاطفيةة الفعليةة لألهةل.  إلىيعود 
مواجهةةةة الطفةةةل بالقةةةدرات  إلةةةىالهةةةادف  العةةةالج العةةةائليوفةةةي هةةةذا المجةةةال يجةةةب تطبيةةةق 

مةةن التصةةرفات التةةي دفعةةت  اإلقةةاللوكةةذلك توجيةةه األهةةل نحةةو  لألهةةلالعاطفيةةة الفعليةةة 
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. )محمةةد احمةةد تقديمةةهبالطفةةل أساسةةا الن يطلةةب مةةنهم أكثةةر ممةةا هةةم قةةادرون فعةةال علةةى 
 (.24،صفحة1988النابلسي 

 .مراحل نمو الطفل:2

متابعتنةةا لمراحةةل نمةةو الطفةةل تلقةةي الضةةوء علةةى كثيةةر مةةن النقةةاط التةةي تظةةل فةةي  إن
ربةةو لالعةةادة مجهولةةة. فهنةةاك مةةن الدرجةةة األولةةى أمةةراض الحساسةةية التةةي تسةةبق ظهةةور ا

ومنهةةةا االكزيمةةةا المستشةةةرية التةةةي تظهةةةر عةةةادة فةةةي فتةةةرة الرضةةةاعة. وكةةةذلك هةةةي الحةةةال 
لتةةي تظهةةر فةةي عهةةد الطفولةةة. كمةةا يجةةب بالنسةةبة لعةةدد مةةن المظةةاهر النفسةةية الجسةةدية ا

 علينا متابعة جداول النمو العضوي النفسي للطفل، فهذا النمةو مةرتبط بةرأي البروفيسةور
(P.Marty ( بطريقةةةةةةةةةة تنظةةةةةةةةةيم التةةةةةةةةةوازن النفسةةةةةةةةةي الجسةةةةةةةةةدي للطفةةةةةةةةةل. )محمةةةةةةةةةد احمةةةةةةةةةد

 (.24،صفحة1988النابلسي،

 :األهل إسقاط.3

 األهةل إسةقاطاتيلعب دورا مؤثرا فةي توجيةه  إخوتهترتيب المريض بين  إنفي الواقع 
تصةةيب فةةةي  إنمةةةاالسةةةمنة والهةةزال والقرحةةة...الم .  مةةراضأ إنفقةةد دلةةت الدراسةةةات مةةثال 

 الربةةو  وهةةذه مالحظةةة شخصةةية إنالطفةةل الثةةاني فةةي العائلةةة. فةةي حةةين  األحيةةانغالةةب 
دت هةةذه أر  فةةإذا. األحيةةانوذلةةك فةةي معظةةم يصةةيب الولةةد الثالةةث أو األصةةغر فةةي العائلةةة 

علةةى وجةةه الخصةةوص( فةةان مةةن  إالمسةةوء االتصةةال بةةين الطفةةل وأهلةةه ) إلةةى اإلسةةقاطات
مؤديةةةةةةةةا لظهةةةةةةةةور المةةةةةةةةرض و نوباته.)محمةةةةةةةةد احمةةةةةةةةد  إضةةةةةةةةافياتكةةةةةةةةون نفسةةةةةةةةيا  إنشةةةةةةةةانها 

 (.27، صفحة 1988النابلسي،
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 الرياضة و األشخاص المصابون باألمراض التنفسية المزمنة:.3.6.2

التةةةدريبات البدنيةةةة و النشةةةاط البةةةدني علةةةى الحالةةةة البدنيةةةة و النفسةةةية بوجةةةه عةةةام تةةةؤثر 
دقيقةةة يوميةةا 30شةةاط البةةدني لمةةدة لجميةةع األشةةخاص. وعةةادة مةةا ينصةةح بةةاالنخراط فةةي الن

. وتشةةكل التمةةارين أيضةةا أهميةةة وقيمةةة كبيةةرة بالنسةةبة األسةةبوعبحةةد أدنةةى خمسةةة أيةةام فةةي و 
يولوجية، تسةةاهم التمةةارين فةةي الحةةد مةةن بةةالربو فمةةن الناحيةةة الفسةة لألشةةخاص المصةةابون 

مشةةةكلة ضةةةيق التةةةنفس كمةةةا أنهةةةا تسةةةاعد فةةةي التغلةةةب علةةةى صةةةعوبات التةةةنفس. و يمكةةةن 
لألشةةخاص الةةذين يعةةانون مةةن مةةرض الربةةو الغيةةر الحةةاد المشةةاركة فةةي التةةدريبات البدنيةةة 
بةةةةةنفس الطريقةةةةةة الخاصةةةةةة األشةةةةةخاص األصةةةةةحاء علةةةةةى أن تتضةةةةةمن التةةةةةدريبات تمةةةةةارين 

تةةةدريبات اللياقةةةة( وتةةةدريبات القةةةوة والمرونةةةة، مةةةا يمكةةةن أيضةةةا تأديةةةة تمةةةارين األيروبيةةةك) 
 (12، صفحة2012االسترخاء للمساهمة في تخفيف التوتر. )احمد الحمداني،

 .فائدة التمارين البدنية لألشخاص المصابين بالربو: 1.3.6.2

 . تقليل عدد نوبات ضيق التنفس.

 . الحد من ضيق التنفس.

 اللياقة البدنية.. تحسين 

 (.13صفحة  2012. تحسين الحالة البدنية و النفسية. )احمد الحمداني،
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 ( يوضح شدة وتكرار أهم األنشطة المناسبة لمرضى الربو.01جدول رقم)

 التكرار)مرات/ المدة
 األسبوع(

 نوع النشاط الشدة

 د على األقل30
 د على األقل25

 مرات أو أكثر5
 مرات أو أكثر3

 متوسطة
 مرتفعة

تمةةةةارين هوائية)اللياقةةةةة 
 القلبية(

مجموعة بمعدل  2-3
 ( مرة8-12تكرار )

 تمارين القوة 70-50%  مرتان أو ثالث
 

 

 المصحات الفرنسية لمرضى الربو: إحدىالعالج الجماعي في  نموذج.3

بإنشةةةاء مصةةةحات مناخيةةةة  إشةةةارتها 1959أصةةةدرت وزارة الصةةةحة الفرنسةةةية فةةةي عةةةام 
تربويةةة طبيةةة نفسةةية لعةةالج المرضةةى الرئةةويين غيةةر المصةةابين بالسةةل. وهةةذه المصةةحات 

 عةةة عشةةر عامةةا وذلةةك لمةةدة تتةةراوحبسةةن أر  إلةةىتسةةتقبل األطفةةال مةةن سةةن ثةةالث سةةنوات 
واآلن وبعةد هةذه السةنين مةن التجربةة  ثالثة أشهر وعام دراسةي كامةل وهةي قابلةة للتكةرار.

 نتساءل ماذا كانت النتائج؟

النتةائج تختلةف مةن طفةل آلخةر تبعةا لعوامةل  إنيقول العاملون في هةذه المصةطلحات 
 عديدة هي:

تحةةت رعايةةة معةةالجين متعةةددي االختصاصةةات مةةن  المصةةحةوجةةود الطفةةل فةةي  إن-
 بة.، من قلق الطفل من النو اإللغاءحد  إلىيقلل   إنشأنه 

العةالج  إلةى إضافةتوافر الظروف المناخية المالئمة و النظام الحياتي المناسب  إن-
 يعطي نتائج باهرة و أحينا مثيرة للحماس. إنالجماعي واستطاع 
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وجةةةود الطفةةةل فةةةي محةةةيط أطفةةةال مرضةةةى بةةةدورهم يخفةةةف عنةةةه معاناتةةةه ويدفعةةةه  إن-
 تحدي و التمرد وغيرها.لإلقالل من المظاهر التعويضية المتمثلة بالعدائية و ال

تجنةب مشةاعر الدونيةة  إلةىمتابعة األطفال دراسةتهم فةي هةذه المصةحات ممةا يةؤدي -
 الناجمة عن تخلفهم المدرسي. اإلحباطو 

وتختلف أساليب العالج المطبقة فةي هةذه المصةحات بةاختالف المةدارس الطبيةة التةي 
وها نحةن نقةدم نمةوذج عةن الفةروع العالجيةة  المصحات.المشرفون على هذه  إليهاينتمي 

 في هذه المصحات و هي عادة تقسم كالتالي:

الةةةذي يحةةةدد بنةةةاء علةةةى فحةةةوص اختصاصةةةية دقيقةةةة تحةةةدد بنتيجتهةةةا .العـــالج الطبـــي: 1
 العقاقير الواجب استعمالها.

سةببا فةي  المصةحةتنظم برامج دراسةية لهةؤالء األطفةال حتةى ال يكةون دخةول .التعلم: 2
 تخلفهم المدرسي. وهذه البرامج تراعي األوضاع الصحية لهؤالء المرضى.

الرياضةةة البسةةيطة )حسةةب قةةدرة احتمةةالهم( ،األشةةغال اليدويةةة .العــالج باللعــب والعمــل: 3
 ،األلعاب الجماعية...الم،الرسم 

 ةوتختلف األهمية المعطةاة لهةذه العةالج وطريقةة تطبيقيةه مةن مصةح.العالج النفسي: 4
 آلخر فبعضهم يتبع العالج السلوكي أو التحليل النفسي....الم

 إزالةةلى إتوزيع الطاقة في الجسم بشكل متوازن و  إعادة إلىوالذي يؤدي  .االستر:اء:5
تتركةةةةةةز فةةةةةةي الصةةةةةةدر عنةةةةةةد مةةةةةةريض الربةةةةةةو. )محمةةةةةةد احمةةةةةةد  التشةةةةةةنجات العضةةةةةةلية التةةةةةةي

 (62، صفحة1988النابلسي،
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 :ةــــــ:الص

البدنيةةة تةةأثيرا ايجابيةةا علةةى الحالةةة البدنيةةة والنفسةةية لجميةةع األشةةخاص.  األنشةةطةتةةؤثر 
لمةةةةل لهةةةةا مةةةةن أهميةةةةة وقيمةةةةة كبيةةةةرة بالنسةةةةبة لألطفةةةةال المصةةةةابين بةةةةالربو، فمةةةةن الناحيةةةةة 
الفسةيولوجية تسةةاهم األنشةةطة البدنيةة فةةي الحةةد مةن صةةعوبات التةةنفس. ومةن ناحيةةة أخةةرى 

بالتمارين الرياضية. وعليه يوصي الباحثان كةل تتمدد الممرات الهوائية فتتسع عند القيام 
طفةةةل مصةةةاب بةةةالربو أن يبلةةةغ الطبيةةةب ألي عةةةارض يطةةةرأ عليةةةه الةةةذي يكمةةةن دوره فةةةي 

 الالزمة والعالج المالئم.  اإلجراءات إلى وإرشادهبتشخيص الربو  إعالمه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  



 الفصل الثالث                                         عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
 

45 
 

 د:ــتمهي

ازداد االهتمام في اآلونة األخيرة بالياقة البدنية وخاصة المرتبطة بالصةحة فةي الكثيةر 
 إحةدىتعد من أهم األهةداف التةي يسةعى النشةاط البةدني لتحقيقهةا، وتعتبةر  إذمن الدول، 

البدنيةةة علةةى  األنشةةطةالمكونةةات األساسةةية لصةةحة الفةةرد حتةةى تمكنةةه مةةن ممارسةةة جميةةع 
اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لةدى فئةة األطفةال و المةراهقين وجه. وتزداد أهمية  أكمل

ألن هةةذه الفئةةة أكثةةر عرضةةة للخمةةول البةةدني وهةةذا مةةا تؤكةةده نتةةائج البحةةوث الحديثةةة التةةي 
انخفاضةةةةا ملموسةةةةا فةةةةي مسةةةةتوى  إن إلةةةةى وأوروبةةةةا أوأجريةةةت سةةةةواء فةةةةي أمريكةةةةا الشةةةةمالية 

سةنة.  19-18ويسةتمر حتةى عمةرسنة لدى الناشئة،  12النشاط البدني يحدث بعد عمر
(. ولقد أردنةا فةي هةذا الفصةل تسةليط الضةوء علةى عناصةر 35،صفحة2004،األحمدي)

 اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ومكوناتها وطرق قياسها، والطرق المناسبة لتنميتها. 

 :.اللياقة البدنية1

كةةةان للعلمةةةاء والمختصةةةين فةةةي مجةةةال التربيةةةة البدنيةةةة محةةةاوالت عديةةةدة ومجتهةةةدة فةةةي 
جةةةاءت  أن إلةةةىتحديةةةد مكونةةةات عناصةةةر اللياقةةةة البدنيةةةة ومازالةةةت هةةةذه المحةةةاوالت قائمةةةة 

للقلب بتصنيف حديث يقةوم علةى  األمريكيةالجمعية األمريكية للطب الرياضي والجمعية 
أين وهمةةا: عناصةةر اللياقةةة البدنيةةة المرتبطةةة بالصةةحة ارتبةةاط عناصةةر اللياقةةة البدنيةةة بمبةةد

والتحمةةل العضةةلي و  الهيكليةة)التركيةب الجسةةمي واللياقةة القلبيةةة التنفسةةية والقةوة العضةةلية 
المرونة(، والمبةدأ األخةر هةو عناصةر اللياقةة البدنيةة المرتبطةة بةاألداء الرياضةي الحركةي 

ة بالصةحة السةرعة والرشةاقة والتوافةق العناصةر المرتبطة إلةىأو المهاري )وهةي باإلضةافة 
الرياضةية  األلعةابفةي المهةارات و  متميةزوالتوازن والدقةة( كعناصةر مطلوبةة ألداء حركةي 

 (.138التنافسية المختلفة. )نايف، صفحة
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 مفهوم اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة: 1.1

قةةةةادرا علةةةةى أداء يقصةةةةد باللياقةةةةة البدنيةةةةة الصةةةةفات التةةةةي يتملكهةةةةا أي إنسةةةةان وتجعلةةةةه 
المجهةةود البةةدني بةةدون إرهةةاق، وهةةذا ال يعنةةي اللياقةةة أمةةر مةةرتبط بةةاألداء الرياضةةي فقةةط، 
فةةدائما مةةا تةةربط اللياقةةة بالصةةحة عنةةدما يكةةون الحةةديث منسةةبا علةةى الوقايةةة مةةن األمةةراض 

لصةةةحة وتحسةةةن الصةةةحة، ومةةةن هنةةةا نشةةةأ مةةةا يعةةةرف بعناصةةةر اللياقةةةة البدنيةةةة المرتبطةةةة با
(. وتعرف أيضا بأنها تلك العناصر التةي تةرتبط وتةؤثر علةى 246ص، 2009عصام، )

الصةةةحة، أي مقةةةدرة الفةةةرد األدائيةةةة فةةةي االختبةةةارات تعبةةةر عةةةن التحمةةةل الةةةدوري والتركيةةةب 
 (317، ص1997الجسمي، وقوة العظالت الهيكلية وتحملها ومرونتها. ) الهزاع، 

 .مكوناتها :2.1

المرتبطةةةةة بالصةةةةحة تتكةةةةون مةةةةن ثالثةةةةة  يشةةةةير نشةةةةوان عبةةةةد الحةةةةق أن اللياقةةةةة البدنيةةةةة
 عناصر:

 اللياقة القلبية التنفسية.-

اللياقةةةة العضةةةلية الهيكليةةةة وتشةةةمل القةةةوة العضةةةلية، قةةةوة عضةةةالت الةةةبطن وتحملهةةةا ، -
 لية.صالمرونة المف

 (.2010التركيب الجسمي. )نشوان عبد هللا نشوان،-

 وفيما يلي عرض لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:

 .اللياقة القلبية التنفسية:1.2.1

يعرفهةةةا كةةةل مةةةن نةةةايف الجبةةةور وصةةةبحي قةةةبالن علةةةى أنهةةةا : قةةةدرة الجهةةةازين القلبةةةي 
الةةدوري والتنفسةةي علةةى أخةةذ األكسةةجين مةةن الةةرئتين ونقلةةه ثةةم استخالصةةه مةةن قبةةل خاليةةا 
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ي، والةةتخلص مةةن فضةةالت العمليةةات الجسةةم بغةةرض تةةوفير الطاقةةة الالزمةةة للجهةةد البةةدن
ذه اللياقة الهوائية أو القدرة الهوائية ويسةتدل الطاقة، وتسمى ه إنتاجة الناتجة من ييضاأل
يف مفضةةةةةةي الجبةةةةةةور وصةةةةةةبحي أحمةةةةةةد )نةةةةةةا ليهةةةةةةا باالسةةةةةةتهالك األقصةةةةةةى لألكسةةةةةةجينع

 (.239، صفحة 2012،قبالن

 .اللياقة العضلية الهيكلية:2.2.1

يةرى شةةاركي أن اللياقةة العضةةلية عبةارة عةةن مصةطلح يضةةم عناصةر القةةوة  و التحمةةل 
اللياقةةةة  كانةةةت الياقةةةة الهوائيةةةة تحقةةةق للفةةةرد الصةةةحة، فةةةان إذاو المرونةةةة، كمةةةا يةةةرى أنةةةه 

العضلية تحقق له ذاتيته، فتمنحه الشكل الجيد للقوام، وتعمل على وقايته مةن أالم أسةفل 
تهيةئ للفةرد االحتفةاي  أنهةامةع تقدمةه فةي العمةر. كمةا  الظهر التي يتعةرض لهةا، وخاصةة

بمستولى اللياقة و الكفةاءة ألداء األعمةال المختلفةة ألطةول فتةرة ممكنةة مةن العمر.)أحمةد 
 (.20،صفحة2003العال عبد الفتاح، نصر الدين وأبو

 .القوة العضلية:1.2.2.1

يعرفهةةا نةةايف الجبةةور بأنهةةا قةةدرة الفةةرد علةةى بةةذل أقصةةى قةةوة ممكنةةة ضةةد مقاومةةة مةةا 
وتعتبةةر القةةوة  العضةةلية المكةةون األساسةةي للياقةةة العضةةلية الهيكليةةة وتسةةمى لياقةةة القةةوة. 

(. أمةةةا فاضةةةل كامةةةل مةةةذكور فيعةةةرف القةةةوة العضةةةلية بأنهةةةا 239،صةةةفحة2012)نةةةايف ،
(. فمةةن 96،صةةفحة2011اومةةة. )فاضةةل نقابليةةة العضةةلة علةةى بةةذل قةةوة قصةةوى ضةةد مق

القةةةوة العضةةلية ليسةةت عنصةةةرا  إنخةةالل التعةةاريف السةةابقة للقةةةوة العضةةلية يمكننةةا القةةول 
داء الحركةةي فقةةط، بةةل لهةةا دور ايجةةابي فةةي تعزيةةز الصةةحة العامةةة للفةةرد. األأساسةةيا فةةي 

 "القةةوة العضةةلية ارتبةةاط وثيةةق بالصةةحة العامةةة حيةةث تعمةةل علةةى تنميةةة وتسةةمى أيضةةا ب
 أوضةةةةحت(. حيةةةةث 42،صةةةةفحة1979النغمةةةةة العضةةةةلية للجسةةةةم" )محمةةةةد حسةةةةن عةةةةالوي،
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الدراسةةات أن األطفةةال والمةةراهقين األكثةةر امتالكةةا للقةةوة العضةةلية عةةادة مةةل يكونةةون أقةةل 
 (.154،صفحة2010)مفتي حماد، لإلصابة باألمراضعرضة 

 .أنواع القوة العضلية:      1.1.2.2.1

ثةة أنةواع مةن القةوة حمد نصر الدين أنه يمكن تحديةد ثالالفتاح و أيشير أبو العال عبد 
 تتمثل فيما يلي: 

 أوال: القوة القصوى:

، كمةا أنهةا قةدرة إراديأقصةى انقبةاض عضةلي  إنتاجتعني قدرة الجهاز العضلي على 
 مواجهتها. أوالعضلة في التغلب على مقاومة خارجية 

 ثانيا: القوة المميزة بالسرعة:

الةةذي يتطلةةب  األمةةر قةةوة سةةريعة، إنتةةاجتعنةةي قةةدرة الجهةةاز العصةةبي العضةةلي علةةى  
 درجة من التوافق في دمج صفة القوة وصفة السرعة في مكون واحد.

 ثالثا: تحمل القوة:

تعنةةي قةةدرة الجهةةاز العضةةلي فةةي التغلةةب علةةى مقاومةةة معينةةة ألطةةول فتةةرة ممكنةةة فةةي 
دقةةائق. )أحمةةد نصةةر 8 إلةةىثةةواني 6تةةرة مةةا بةةين مواجهةةة التعةةب، وعةةادة مةةا تتةةراوح هةةذه الف

 (.85، صفحة2003عبد الفتاح،  وأبوالدين 

 .التحمل العضلي:2.2.2.1

يعني التحمل العضلي قدرة العضالت على أداء جهد متعاقب يتميز بكةون شةدته اقةل 
مةةةةن الحةةةةد األقصةةةةى، وهةةةةذا يتطلةةةةب كفةةةةاءة الجهةةةةاز الةةةةدوري فةةةةي تخلةةةةيص العضةةةةلة مةةةةن 

العمةةةل. كمةةةا عةةةرف  تنشةةةأ عةةةن الجهةةةد المبةةةذول ضةةةمانا السةةةتمرارها فةةةيالمخلفةةةات التةةةي 
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القيةام بانقباضةات  ( التحمل العضلي على أنه "المقدرة على االستمرار في1976كالرك)
 (. 90، صفحة 2008رحمة وآخرون ، إبراهيم". )عضلية لدرجة أقل من القصوى 

 .المرونة:3.2.2.1

اللياقةةةة البدنيةةةة المرتبطةةةة بالصةةةحة، ولهةةةذا يعتبةةةر عنصةةةر المرونةةةة مهمةةةا مةةةن عناصةةةر 
يتوجةةةةب االهتمةةةةام بهةةةةذا العنصةةةةر تنميتةةةةه. والمرونةةةةة كمصةةةةطلح يقصةةةةد بةةةةه قةةةةدرة تحريةةةةك 
العضةةالت و المفاصةةل خةةالل مةةداها الحركةةي الكامةةل. وتعةةرف المرونةةة علةةى أنهةةا قابليةةة 

فةةةي مةةةدى واسةةةع مةةةن الحركةةةة دون الشةةةد المفةةةرط أو  أجزائةةةهالفةةةرد علةةةى تحريةةةك الجسةةةم و 
ويعرفهةا ( 84، صةفحة  2004المفاصةل. )كمةال جميةل الربضةي،  أوالعضالت  ابةإص

(M.J.Alter)  علةى أنهةا القةدرة علةى تحريةك العضةالت والمفاصةل لمةدى واسةع.أيضةا 
و للمرونةةةةة دور كبيةةةةر فةةةةي التقليةةةةل مةةةةن نسةةةةبة حةةةةدوث (  2000،1آلتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ، صةةةةفحة،)

قسةةمين  إلةةىئي بشةةكل عةةام. ويمكةةن تقسةةيم المرونةةة الرياضةةية، وفةةي العمةةل الوقةةا اإلصةةابة
 رئيسين:

هي اكبر مةدى حركةي ممكةن فةي مفصةل، ينفةذه الفةرد مسةتقال مةن  االيجابية:المرونة -
 دون مساعدة خارجية من خالل مجهوده العضلي.

الفةرد  إليةههي أكبر مدى حركي ممكةن فةي مفصةل يمكةن أن يصةل  المرونة السلبية:-
شةةحاتة،  إبةةراهيمبمسةةاعدة خارجيةةة و فةةي حةةدود المةةدى التشةةريحي لهةةذا المفصةةل. )محمةةد 

 (.253، صفحة2003

 التركيب الجسمي:3.1.

فةةةي  الذهنيةةةةوغيةةةر  الذهنيةةةةتركيةةةب الجسةةةم بشةةةكل عةةةام هةةةو عبةةةارة عةةةن المكونةةةات  إن
والذي لةه دور هةام فةي تحديةد الةوزن المثةالي. ويتمثةل التركيةب الجسةمي  اإلنسانيالجسم 
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وتعطينةا هةةذه النسةةب  اإلنسةةانفةي نسةةبة الةةدهون والعظةام والعضةةالت الموجةةودة فةي جسةةم 
عمةةةةةةةره وحالتةةةةةةةه ولياقتةةةةةةةه فيمةةةةةةةا يتصةةةةةةةل بوزنةةةةةةةه و  اإلنسةةةةةةةانعةةةةةةةن صةةةةةةةحة  إجماليةةةةةةةةنظةةةةةةةرة 

 (.423،صفحة2008سالمةن إبراهيمالصحية.)

 صر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:طرق قياس عنا4.1.

يعد القياس أمرا على جانب كبير من األهمية في أي علةم مةن العلةوم والتربيةة البدنيةة 
العلةةةةوم التةةةةي تسةةةةعى لتطةةةةوير أسةةةةاليب موضةةةةوعية دقيقةةةةة لقيةةةةاس  إحةةةةدىوالرياضةةةةية هةةةةي 

ب فمةةن خةةالل القيةةاس يةةتم التعةةرف علةةى مسةةتوى الفةةرد فةةي الجانةةالظةةواهر المتعلقةةة بهةةا، 
المةةراد قياسةةه ومةةدى التغييةةر الةةذي طةةرأ عليةةه. ولكةةل عنصةةر مةةن عناصةةر اللياقةةة البدنيةةة 

تكةون ميةدانيا ولكةل  إمةاتكةون مخبريةا و  إمةاالمرتبطة بالصحة طرق لقياسه وهذه الطرق 
الميدانيةةة أنهةةا رخيصةةة التكلفةةة  نةةوع مةةن هةةذه األنةةواع مميةةزات وعيةةوب مةةثال ميةةزة الطةةرق 

المخبةةةرين  األشةةةخاصالمعةةةدات و يمكةةةن تطبيقهةةةا علةةةى عينةةةات كبيةةةرة و ال تتطلةةةب مةةةن و 
تدريبا كبيرا. أما االختبارات المعملية)المخبرية( فهي أكثةر تكلفةة وتتطلةب مختصةين لكةن 

 EswardM.winter and al) ة مقارنةةة باالختبةةارات الميدانيةةة.أكثةةر دقةةنتائجهةةا 

2007.p212) 

 لطرق المستخدمة في عملية القياس:وفيما يلي عرض ألهم ا

 قياس اللياقة القلبية التنفسية:1.4.1.

مؤشةر يسةتدل بةه لمعرفةة  أفضل max) 2(VOلألوكسجينيعتبر االستهالك األقصى 
مستوى اللياقة القلبية التنفسةية. ويعرفةه الهةزاع بأنةه " أقصةى اسةتهالك لألوكسةجين يمكةن 
للفةةرد بلوغةةه أثنةةاء جهةةد بةةدني أقصةةى و يعةةد دليةةل علةةى كفةةاءة القلةةب و الةةرئتين فةةي أخةةذ 

العضةةةةالت العاملةةةةةة، ثةةةةم علةةةةةى قةةةةدرة العضةةةةةالت العاملةةةةة علةةةةةى  إلةةةةةىاألوكسةةةةجين ونقلةةةةه 
 (25) هزاع بن محمد بن علي االخمدي،صفحة، استخالصه
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 و هناك طريقتان أساسيتان لقياس الحد األقصى الستهالك األوكسجين هما :   

 أ/الطريقة المباشرة:

فةةي هةةذه الطريقةةة يةةتم قيةةاس الحةةد األقصةةى لالسةةتهالك مةةن خةةالل قيةةام المختبةةر بةةأداء 
التعةةةةب أو عةةةةةدم القةةةةدرة علةةةةةى جهةةةةد بةةةةدني متةةةةةدرج الشةةةةدة متواصةةةةةل األداء حتةةةةى مرحلةةةةةة 

االسةةةتمرار فةةةي الجهةةةد و التوقةةةف عةةةن األداء، وغالبةةةا مةةةا يسةةةتخدم فةةةي ذلةةةك وحةةةدة قيةةةاس 
متحةةةةةةةةةةةرك ، أو الدراجةةةةةةةةةةةة متكاملةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى جهةةةةةةةةةةةاز لتقنةةةةةةةةةةةين الجهةةةةةةةةةةةد البدني)السةةةةةةةةةةةير ال

يسةةةةتخدم فةةةةي التحليةةةةل المباشةةةةر لغةةةةازات التةةةةنفس أثنةةةةاء يتصةةةةل بجهةةةةاز آخةةةةر األرجومترية)
  األوكسةةةجينز األخيةةةر تؤخةةةذ قةةةراءة الحةةةد األقصةةةى السةةةتهالك األداء، ومةةةن خةةةالل الجهةةةا

max) 2(VO  كمعةدل القلةب  األخةرى بعةض مؤشةرات اللياقةة الفسةيولوجية  إلىباإلضافة
)احمةةةةةةةد نصةةةةةةةر ومعةةةةةةةدل التةةةةةةةنفس ومقةةةةةةةدار ضةةةةةةةغط الةةةةةةةدم و السةةةةةةةعة الحيويةةةةةةةة للةةةةةةةرئتين. 

 (216،صفحة2003،الدين

 ب/ الطريقة الغير المباشرة: 

فضةةةةال عةةةةن أن الطةةةةرق المباشةةةةرة )المخبريةةةةة( لقيةةةةاس اسةةةةتهالك األوكسةةةةجين وتتطلةةةةب 
غيةر عمليةة أيضةا  ( فهةيةرجة الحرارة، الرطوبةمتطورة وظروف خاصة )د أجهزةأدوات و 

عنةةةد اختبةةةار عةةةدد كبيةةةر مةةةن األفةةةراد لمةةةل تحتاجةةةه تلةةةك العمليةةةة مةةةن جهةةةد وتكلفةةةة ولهةةةذه 
أن تقةةاس اللياقةةة القلبيةةة التنفسةةية بطةةرق غيةةر مباشةةرة وعلةةى حسةةب احمةةد  األسةةباب يمكةةن

سيد أنه يعتمد في هذه الطرق على تقدير الحةد األقصةى السةتهالك األوكسةجين بواسةطة 
اختبارات تعتمد على قياس معدل القلب للشخص المختبر بعد أدائةه لمجهةود بةدني علةى 

جةةة الثابتةةة( وبواسةةطة بعةةض المعةةدالت احةةد أجهةةزة قيةةاس الجهةةد )السةةير المتحةةرك، الدرا
أو بعةةةض الجةةةداول  (Nomogram )و بطريقةةةة رسةةةم الحاسةةةب "النومةةةوجرامالخاصةةةة أ

الخاصةةة، بةةذلك يمكةةن تقةةدير الحةةد األقصةةى السةةتهالك األوكسةةجين وفقةةا لمعةةدل القلةةب. 



 الفصل الثالث                                         عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
 

52 
 

(. وفيمةةةةةا يلةةةةةي سةةةةةوف نعةةةةةرض أهةةةةةم 220صةةةةةفحة  2003)احمةةةةةد نصةةةةةر الةةةةةدين سةةةةةيد، 
االختبةةةارات لتقةةةدير االسةةةتهالك األقصةةةى لألوكسةةةجين بةةةالطرق الغيةةةر مباشةةةرة عةةةن طريةةةق 

 اختبارين وهما:

 .(test cooper) .اختبار كوبر1

 .اختبار الجري لمسافة ميل.2

 قياس اللياقة العضلية الهيكلية:2.4.1.

 وتشمل قياس كل من القوة العضلية، التحمل العضلي والمرونة المفصلية.

 أ/قياس القوة العضلية:

مةةةةن االختبةةةةارات الميدانيةةةةة الشةةةةائعة لقيةةةةاس القةةةةوة العضةةةةلية )هةةةةزاع بةةةةن محمةةةةد الهةةةةزاع 
 (.83،صفحة 

حيث أن هذا االختبار يقيس تحمةل  ا:تبار الضغا بالذراعين وضع االنبطاح المائل : /1أ.
االختبةار فتكةون  إجةراءاتالقوة لعضالت المرفق الباسطة وعضالت الكتفةين المةادة. أمةا 

 على النحو التالي:

ع مراعةةاة أن يكةةون الجسةةم مفةةرودا يتخةةذ المختبةةر وضةةع االنبطةةاح مواجهةةا لةةألرض مةة
ة والمسافة بين الكتفةين باتسةاع الصةدر ثةم يقةوم بثنةي الةذراعين لمالمسةة الذراعين ممدودو 

يكةةون الجسةةم مفةةرودا وأن تالمةةس راحةةة اليةةدين ومشةةطي   نأكةةف المختبةةر بصةةدره، ويةةراع 
 (08القدمين فقط األرض انظر الشكل رقم)
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 ( يمثل ا:تبار الضغا بالذراعين من وضع االنبطاح.08الشكل )

)ابةةةةةةراهيم رحمةةةةةةة ويةةةةةةتم حسةةةةةةاب جميةةةةةةع التكةةةةةةرارات الصةةةةةةحيحة فةةةةةةي ثنةةةةةةي الةةةةةةذراعين. 
 (83، صفحة2008،آخرون و 

 : (hend grip strenght ) قياس قوة القبضة/2أ.

يسةةةةتخدم هةةةةذا االختبةةةةار علةةةةى نطةةةةاق واسةةةةع فةةةةي مجةةةةالت االختبةةةةارات الفسةةةةيولوجية و 
الجسةةم العةةام، ويسةةتخدم لقيةةاس البدنيةةة، حيةةث يةةرى بعةةض العلمةةاء بأنةةه يعةةد مؤشةةرا لحالةةة 

 ( 09الشكل ) hend grip strenght ))قوة القبضة جهاز دينامومتر القبضة

بحيةةةث يمسةةةك المختبةةةر الجهةةةاز فةةةي راحةةةة اليةةةد ويةةةتم القةةةبض باألصةةةابع علةةةى مقةةةبض 
الجهةةاز، وفةةي أثنةةاء ذلةةك يمكةةن الةةتحكم فةةي تقريةةب أو تبعيةةد مقةةبض الجهةةاز حسةةب حجةةم 

، صةفحة 2003ر الةدين سةيدنلشخص المختبر. )احمةد نصةابع اليد لالقبضة وطول أص
81.) 
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 ( يمثل جهاز قياس قوة القبضة.9شكل )

 ب/ قياس التحمل العضلي:

يتم قياس التحمل العضلي عادة باختبةار الجلةوس مةن الرقةود مةع ثنةي الةركبتين ولمةدة 
عضةالت الةبطن وتحملهةا. )الهةزاع ، الةدليل االرشةادي لالختبةار دقيقة، كمؤشر على قوة 

( 2001سةةةنة ،  18-7الخليجةةةي للياقةةةة البدنيةةةة المرتبطةةةة بالصةةةحة للفئةةةات العمريةةةة مةةةن 
الفخةةةذ  بالمئةةةة بةةةين90د مةةةع ثنةةةي الةةةركبتين بزاويةةةةيةةةؤدي هةةةذا االختبةةةار مةةةن وضةةةع الرقةةةو 

الحركةةةة بثنةةةي الجةةةذع لألعلةةةى حتةةةى  تبةةةدأالسةةةاق، والجةةةذع والةةةرأس ملتصةةةقتين بةةةاألرض. و 
(. )نةةايف مفضةةي الجبةةور 10تالمةةس اليةةدين العقبةةين ثةةم العةةودة للوضةةع االبتةةدائي شةةكل)

 (245،صفحة 2012صبحى احمد قبالن و 
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 .ا:تبار الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين ( يمثل 10شكل )

 ج/ قياس المرونة المفصلية:

يتم قياس زوايا المفصل بعد اختبارات أهمها اختبةارات المرونةة ثنةي الجةذع وتةتم بعةدة 
صةةةةةةةةةةةةفوف مثةةةةةةةةةةةةل الجةةةةةةةةةةةةذع لألمةةةةةةةةةةةةام مةةةةةةةةةةةةن الجلةةةةةةةةةةةةوس وثنةةةةةةةةةةةةي الجةةةةةةةةةةةةذع لألمةةةةةةةةةةةةام مةةةةةةةةةةةةن 

اختبةارات قيةاس  هةمأ ويرى نايف الجبور وصبحى قبالن أن من  (2001الوقوف.)الهزاع،
وضع الجلةوس بواسةطة صةندوق  شيوعا وسهولة اختبار مد الذراعين منالمرونة وأكثرها 

فةةةةي وصةةةةفة النشةةةةاط البةةةةدني  إن(. ويضةةةةيف 11شةةةةكل) (Sit andreach) ة المرونةةةة
للطب الراضي اختبار المرونة يكون من وضع الجلوس الطويةل فتحةا  األمريكيةللجمعية 

شةةةريط  أوسةةةم وتوضةةةع مسةةةطرة  إلةةةى 25.5بحيةةةث تكةةةون المسةةةافة بةةةين القةةةدمين مةةةا بةةةين 
القياس، بعد ذلك يقوم المفحةوص بثنةي جذعةه لألمةام بةبطء ألقصةى مةا يمكنةه ذلةك، مةع 

رد الةذراعين لألمةام ولمةس عدم ثني الركبتين ويفضل وجةود زميةل لتثبيةت الةركبتين، مةع فة
ءة النتيجةةة. )نةةايف مفضةةي الجبةةور شةةريط القيةةاس، ثةةم قةةرا أوأبعةةد نقطةةة علةةى المسةةطرة 

 (.245، صفحة2012صبحي احمد قبالن، و 
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 ( يمثل ا:تبار مد الذراعين من وضع الجلوس بواسطة صندوق المرونة.11شكل)

 .التركيب الجسمي:3.4.1

تتعةةدد طةةرق قيةةاس نسةةبة الةةدهون فةةي الجسةةم تبعةةا لدرجةةة صةةعوبة اسةةتخدامها وتكلفتهةةا 
 واستخداما:ومدى كونها ذات طبيعة مخبرية أو ميدانية، ومن الطرق األكثر شيوعا 

 .قياس كثافة الجسم: 1

يةةتم ذلةةك بواسةةطة الةةوزن تحةةت المةةاء ويعتبةةر مةةن التقنيةةات األكثةةر شةةيوعا فةةي تحديةةد 
، ويتطلةةب القيةةاس قةةدرا كبيةةرا مةةن األعضةةاءمكونةةات الجسةةم فةةي مختبةةرات علةةم وظةةائف 

الوقةت والمهةارة والمعةدات، ويجةب أن تةدار عمليةة القيةاس مةن قبةل فنيةون مةدربون تةةدريبا 
 ((Werer.w.kholger(123،صفحة2010 ( جيدا

 .مؤشر كتلة الجسم:2

يعتبةةةةر قيةةةةاس مؤشةةةةر كتلةةةةة الجسةةةةم مةةةةن القياسةةةةات الحيويةةةةة المرتبطةةةةة بالصةةةةحة والتةةةةي 
 لقياسةةةةةةةةها دور فةةةةةةةةي تقةةةةةةةةدييم الحالةةةةةةةةة الصةةةةةةةةحية لألفةةةةةةةةراد، حيةةةةةةةةث يشةةةةةةةةير جةةةةةةةةاك ويلمةةةةةةةةور

(Jak.h.Wilmor)  اسةةةتخداما  األكثةةةرأن مؤشةةةر كتلةةةة الجسةةةم يعتبةةةر المعيةةةار وآخةةةرون
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الحصةةةول عليةةةه بقسةةةمة وزن الجسةةةم بةةةالكيلوغرام علةةةى مربةةةع لتقةةةديير معةةةدل السةةةمنة ويةةةتم 
          (jackH.Wilmore all .2009.p456)   طول بالمترال

 .قياس محيطات وعروض أجزاء الجسم:3

تعةةةد قياسةةةات محيطةةةات الجسةةةم وعةةةروض أجزائةةةةه مةةةن القياسةةةات المهمةةةة للعديةةةد مةةةةن 
المحةةالت مثةةل دراسةةة النمةةو، والبدانةةة، والصةةحة العامةةة، وهةةي فةةي نفةةس الوقةةت قياسةةات 

مكلفةةة. ويسةةةتخدم لقيةةاس المحيطةةات شةةةريط  أدواتسةةهلة وذات ثبةةات عةةةال و ال تتطلةةب 
ر قابةةةةل للتمةةةةدد. )هةةةةزاع محمةةةةد قيةةةةاس مخصةةةةص للقياسةةةةات الجسةةةةمية)االنتروبومترية( غيةةةة

 (9الهزاع ،صفحة

 لجسم:ا أجزاءشيوعا عند قياس محيطات  األكثرومن بين المناطق 

يةةتم أخةةذ محةةيط الصةةدر فةةي مسةةتوى فةةوق الحلمةةة بالضةةبط ويحتسةةب  محــيا الصــدر:-
 متوسط أقصى محيط )شهيق( و أدنى محيط )زفير( أثناء التنفس االعتيادي.

 النشاط البدني:أسس وصفة 5.1. 

 بإتبةةةاعمةةةن اجةةةل تعزيةةةز الصةةةحة، أو تنميةةةة اللياقةةةة القلبيةةةة التنفسةةةية. ومةةةن ثةةةم البةةةدء 
األسس التي ترتكز عليها وصةفة النشةاط البةدني، التةي تشةمل اختيةار نةوع النشةاط ومدتةه 

الشةدة، مةع التكةرار و وتكراره األسبوعي وشدته وااللتةزام بقاعةدة التةدرج فةي كةل مةن المةدة و 
االحتياطةةةات الالزمةةةة لسةةةالمة الممارسةةةة. لةةةذا فةةةان وصةةةفة النشةةةاط البةةةدني تتضةةةمن  إتبةةةاع

 األسس الرئيسية التالية: إلىالتطرق 

 .نوع النشاط البدني:1

ينبغي أن يكون النشاط الممارس هوائيا )كالمشي والهرولةة والجةري وركةوب الةدراجات  
 التنفسية.السباحة....( و ذلك من أجل تنمية اللياقة القلبية و 
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 : مدة النشاط البني .2

وهةةي المةةدة الزمنيةةة التةةي ينبغةةي قضةةائها أثنةةاء ممارسةةة النشةةاط البةةدني، ويعتمةةد تحديةةد 
المدة الزمنية على الغرض مةن الممارسةة، وألجةل تعزيةز الصةحة تكةوم مةدة العمةل مةابين 

 دقيقة ( 30_20) 

 في األسبوع :  تكرار النشاط البدني .3

تكرار الممارسة في األسبوع، وينبغي مراعاة التوصيات العلميةة فةي ويعني عدد مرات 
مةرات  5إلةى  3هذا الصدد حيث توصي تلةك التوصةيات أن يكةون تكةرار الممارسةة مةن 

فةةةي األسةةةبوع بغةةةرض تنميةةةة اللياقةةةة القلبيةةةة التنفسةةةية / أو معظةةةم أيةةةام األسةةةبوع مةةةن أجةةةل 
قلةةب وضةةغط الةةدم والسةةكري تعزيةةز الصةةحة وعةةالج بعةةض األمةةراض المزمنةةة كةةأمراض ال

 والربو .

 شدة النشاط البدني : .4

وهي الشدة التي يجب ممارسةة النشةاط البةدني عنةدها، حيةث مةن أجةل تعزيةز الصةحة 
 احتيةةاطي% مةةن  85_50ينبغةةي أن تكةةون شةةدة النشةةاط البةةدني معتدلةةة إلةةى عاليةةة أي 

 % من ضربات القلب القصوى .90_65ضربات القلب أو من 

  والشدة:التدرج في المدة والتكرار  .5

هةةةي قاعةةةدة مهمةةةة جةةةدا ، ألن إتباعهةةةا لةةةيس فقةةةط يجنةةةب الشةةةخص اإلصةةةابة بةةةل إنهةةةا 
قاعةةدة مهمةةة مةةن قواعةةد التكيةةف الفسةةيولوجي الحاصةةل مةةن جةةراء ممارسةةة النشةةاط البةةدني 

 بانتظام . 
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 احتياطات السالمة :  .6

المتعلقةة ينبغي االلتزام بجميع احتياطات السالمة عند ممارسة النشاط البدني ، سةواء 
بجاهزيةةة الشةةخص للممارسةةة أو تلةةك األعةةراض التةةي توجةةب التوقةةف عةةن الممارسةةة عنةةد 

 (.9،صفحة2008لهزاع محمد الهزاع ،الشعور بها . ) ا
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 ة : ـــ:الص

ت الحاجةةة ماسةةة أكثةةر مةةن كنولةةوجي الةةذي يشةةهده العةةالم، أصةةبحفةةي ظةةل التقةةدم الت   
باللياقةةة البدنيةةة وخاصةةة التةةي تتعلةةق بالصةةحة لةةدى  االهتمةةامالزيةةادة فةةي أي وقةةت مضةةى 

. لةةةذا وجةةةب متابعةةةةة  فئةةةة األطفةةةال والمةةةراهقين، ألن هةةةةذه الفئةةةة أكثةةةر عرضةةةة لألمةةةةراض
ومسةةةايرة مسةةةتويات النشةةةاط البةةةدني لهةةةذه األخيةةةرة بصةةةورة دوريةةةة ومنتظمةةةة يسةةةاعد علةةةى 

خاطر اإلصةابات بةاألمراض المزمنةة مبكةرا، لةذا ينصةح الباحثةان المصةابين التقليل من م
 بمرض الربو تحسين لياقتهم البدنية والمحافظة عليها للتقليل أو الحد من نوبات الربو . 
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 تمهيـــد:  

سةةنة( أساسةةية فةةي حيةةاة الطفةةل، بحيةةث ينمةةو فةةي  12-6تعتبةةر مرحلةةة الطفولةةة بةةين ) 
تميزهةا بةدخول  إلةىعدة نواحي منها: جسمية، حسية، حركية، عقليةة وانفعاليةة باإلضةافة 

المدرسةةة وبالتةةالي نمةةو وتطةةور الجانةةب االجتمةةاعي والنفسةةي. سةةوف نتعةةرض  إلةةىالطفةةل 
مةةا تسةةمى بمرحلةةة الطفولةةة  أوسةةنة  12-6بةةين مرحلةةة الطفولةةة مةةا  إلةةىفةةي هةةذا البةةاب 

 المتوسطة والمتأخرة، أو ما يدعى لها بمرحلة الطفولة في المرحلة االبتدائية.

 .تعريف الطفولة في مرحلة المدرسة االبتدائية:1

المدرسةةة االبتدائيةةةة  إلةةىتمثةةل هةةذه المرحلةةة مرحلةةة الطفةةل التةةي يةةدخل فيهةةا الطفةةل   
سةن السادسةة مةن عمةره و يبقةى فيهةا حتةى سةن الثانيةة عشةر بحيث يتراوح عمةره مةا بةين 

سةةةةنة( ، بحيةةةةث تختلةةةةف شخصةةةةية الطفةةةةل فيهةةةةا مةةةةن طفةةةةل آلخةةةةر حسةةةةب نمةةةةوه  6-12)
الجسةةةةمي، الحسةةةةي، الحركةةةةةي، العقلةةةةي، االنفعةةةةالي واالجتمةةةةةاعي. ويختلةةةةف تفسةةةةير هةةةةةذه 
 المرحلة حسب كل مدرسة، تشمل هذه المرحلة مةرحلتين: مرحلةة الطفولةة المتوسةطة بةين

 سنة(. 12-9سنوات( ومرحلة الطفولة بين ) 9-6)

 .تعريف الطفولة المتوسطة:2

تمثل هةذه المرحلةة الصةفوف الثالثةة األولةى مةن الدراسةة يتةراوح عمةر الطفةل فيهةا مةن 
 سنوات. 6-9

 9الةةةى 6:" نجةةةد الطفولةةةة المتوسةةةطة تبةةةدأ مةةةن  عبـــد الفتـــاح دويـــداريعةةةرف الباحةةةث -
فتتوسةةةع دائةةةرة بيئتةةةه االجتماعيةةةة المدرسةةةة،  إلةةةىسةةةنوات، فيهةةةا ينتقةةةل الطفةةةل مةةةن البيةةةت 

 تتنةةةةوع تبعةةةةا لةةةةذلك عالقاتةةةةه، وتتحةةةةدد ويكتسةةةةب الطفةةةةل معةةةةاير وقةةةةيم واتجاهةةةةات جديةةةةدة،و 
تحمةال  كثةروأوالطفل في هذه المرحلة يكون مسةتعدا ألن يكةون أكثةر اعتمةادا علةى نفسةه 
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ضةةبطا النفعاالتةةه وهةةي انسةةب مرحلةةة للتنشةةئة االجتماعيةةة وغةةرس القةةيم  وأكثةةرللمسةةؤولية 
 (.218،ص ،1996،عبد الفتاح) التربوية و التطبيع االجتماعي."

أن :" هةذه المرحلةة تعةرف باالسةتقاللية النسةبية عةن  تومـا جـورج :ـوري يقول الباحةث -
نشةةةاط و  إلةةةىاألم أو المربيةةةة بالنسةةةبة للطفةةةل، فةةةي أكثةةةر مةةةن مجةةةال و ناحيةةةة باإلضةةةافة 

 (.57 ،ص ،2000،توما جورج خوري ) حيوية تتمثل في اللعب، القفز و الجري."

ط نجةد أن : مرحلةة الطفولةة المتوسةطة هةي مرحلةة تتوسة الباحث عصام نـورحسب -
: مرحلةةة الطفولةةة المبكةةرة و ثانيهةةا مرحلةةة الطفولةةة المتةةأخرة، حيةةث تضةةع أولهمةةامةةرحلتين 

مةن المرحلةةة  األولةةىالطفةل علةى مشةةارف المراهقةة وتعنةةي دراسةيا طفةل الصةةفوف الةثالث 
( ويشةةةعر الطفةةةةل فةةةي هةةةذه المرحلةةةة بةةةةاالختالف عةةةن مةةةن هةةةةم 3.2.1االبتدائيةةةة )السةةةنة 

أصةةةغر سةةةنا، كمةةةا قةةةد يجةةةد الطفةةةل صةةةعوبة فةةةي التعةةةارف علةةةى أهةةةم مةةةن اكبةةةر منةةةه سةةةنا، 
وأصةةةغر مةةةن  األطفةةةالهةةةؤالء فهةةةو أكبةةةر مةةةن  إلةةةىهةةةؤالء وال  إلةةةىفيشةةةعر أنةةةه ال ينتمةةةي 

 (.97،ص ،2006 ،عصام نور )الكبار.

انطالقةةةا ممةةةا سةةةبق يمكةةةن القةةةول بةةةأن مرحلةةةة الطفولةةةة المتوسةةةطة هةةةي مرحلةةةة تتوسةةةط 
 6المدرسةة فةي سةن  إلةىالطفولة المبكرة والمتأخرة بحيث تتمثةل أو تتميةز بةدخول الطفةل 

سةةنوات فيسةةتقل الطفةةل عةةن ذويةةه ويبةةدى اسةةتعدادا للةةتعلم واالعتمةةاد علةةى نفسةةه، وتنتهةةي 
 سنوات. 9هذه المرحلة في سن 

 ائص مرحلة الطفولة المتوسطة:.:ص1.2

الكتابةةةةة اتسةةةةاع اآلفةةةةاق العقليةةةةة المعرفيةةةةة وتعلةةةةم المهةةةةارات األكاديميةةةةة فةةةةي القةةةةراءة و -
 الحساب .و 

 تعلم المهارات الجسمية الالزمة لأللعاب وألوان النشاط العادية.-
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 اطراد وضوح فردية الطفل واكتساب اتجاه سليم نحو الذات. -
االنضةمام لجماعةات  المجتمةع،االجتماعية، الخةروج الفعلةي المدرسةة و اتساع البيئة  -

 جديدة و اطراد عملية التنشئة االجتماعية.
 توحد الطفل مع دوره الجنسي. -
 زيادة االستقالل عن الوالدين. -
يهتم بالنشاط في ذاته بصرف النظر فةي نتائجةه، هةو ممتلةئ بالنشةاط ولكنةه يتعةب  -

 بالسرعة.
الجسةةةمية و العضةةةلية  اإلمكانيةةةاتة والثقةةةة فةةي هةةةذه المرحلةةةة نظةةةرا لنمةةو تةةزداد القةةةدر  -

 الدقيقة.
األصةةةةدقاء عنةةةه أهةةةةم مةةةةن  إرضةةةاءيبةةةدأ فةةةةي االهتمةةةام بةةةةرأي األصةةةدقاء فيةةةةه أي أن  -

 (.85،ص ،2010،د. رأفت محمد بشناق) اآلباء والكبار. إرضاء
 .مظاهر النمو في مرحلة الطفولة المتوسطة:2.2

مظةةاهر لنمةةو الطفةةل فةةي هةةذه المرحلةةة و التةةي ذكرهةةا البةةاحثين وذلةةك فةةي هنالةةك عةةدة 
 عدة جوانب وهي كالتالي:

 .النمو الجسمي:1
تعتبةةر هةةذه المرحلةةة العمريةةة مرحلةةة نمةةو بطةةيء مةةن الناحيةةة الجسةةمية، ويقابلةةه النمةةو 

 السريع للذات.
حلةةةة فةةةي هةةةذه المرحلةةةة تتغيةةةر المالمةةةح العامةةةة التةةةي كانةةةت تميةةةز شةةةكل الجسةةةم فةةةي مر 

يصةةةل حجةةةم رأس  الظهةةةور.الطفولةةةة المبكةةةرة، وتبةةةدأ الفةةةروق الجسةةةمية بةةةين الجنسةةةين فةةةي 
 خشونة. أكثر إلىالراشد ويتغير الشعر الناعم 

سةنوات يزيةد طةول  8أما عن الطول فنجةد فةي منتصةف هةذه المرحلةة العمريةة أي سةن
فقطةةةن ويةةةزداد  %25، بينمةةةا طةةةول الجسةةةم نفسةةةه يزيةةةد بحةةةوالي  %50حةةةوالي  األطةةةراف
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في السنة. يكون الةذكور أطةول  % 10في السنة، بينما يزداد الوزن  % 5الطول بنسبة 
لتسةاوي فةي الةوزن فةي نهايةة هةذه المرحلةة، ا إلةى، بينمةا ينةزع الجنسةان  اإلنةاثقليال مةن 
 الدائمة. األسنانوتظهر  األسنانوتتساقط 

كةغ ، أمةا فةي 20.8سةم ووزنةه 117.5سةنوات و نصةف  6يبلغ طول الطفل في سةن 
د. رأفةةةت محمةةةد بشةةةناق. ) كةةةغ.26.3سةةةم ووزنةةةه يبلةةةغ 130.0 إلةةةىسةةةنوات يصةةةل 9سةةةن 

 (.86-85،ص ،2010
 .النمو الفسيولوجي:2

العصةةةبية  األليةةةافيتزايةةةد ضةةةغط الةةةدم ويتنةةةاقص معةةةدل النةةةبض، ويةةةزداد طةةةول وسةةةمك 
عدد الوصالت بينها ولكن سرعة نموها تتناقص عن ذي قبل. ويقل عدد ساعات النةوم و 

 سةاعة 11بالتدريج، ويكون متوسط فترة النوم على مةدار السةنة فةي سةن السةابعة حةوالي 
 (.86. ص:2010د. رأفت محمد بشناق. )

 .النمو الحركي:3
تبعةا  األطفةالفي هذه المرحلةة تنمةو عضةالت الطفةل الكبيةرة بشةكل ملحةوي، ويمةارس 

رقص، نةةط الحبةةل لةةذلك نشةةاطات حركيةةة زائةةدة مثةةل: لعةةب الكةةرة، الجةةري، و التسةةلق، الةة
التوازن )كما في ركوب الدراجة ذات عجلتين في حوالي السابعة. والعوم فةي نهايةة هةذه و 

نشةةاط الطفةةل حتةةى يتعةةب وتتميةةز حركةةات الةةذكور بأنهةةا شةةاقة، عنيفةةة المرحلةةة، ويسةةتمر 
 .وكيفاأقل كما  اإلناث)تسلق، جري( وتكون حركات 

وفةةي بدايةةة هةةذه المرحلةةة يسةةتطيع الطفةةل السةةيطرة علةةى عضةةالته الكبيةةرة سةةيطرة تامةةة 
ويقةةةدر علةةةى الةةةتحكم فيهةةةا، فةةةي حةةةين أن سةةةيطرته علةةةى عضةةةالته الدقيقةةةة بشةةةكل تةةةام ال 

االبتةدائي يخلةط بةين  األولنةرى طفةل الصةف  نإفي سةن الثامنةة. وال عجةب  إالتحصل 
كتابةةةة حةةةرف)م( وحةةةرف)ع( ، و حةةةرف)ب( وحةةةرف )ي( ، وغيرهةةةا مةةةن الحةةةروف قريبةةةة 
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الشةةبه، يسةةبب عةةدم نمةةو العضةةالت أصةةابع يديةةه، وعةةدم قدرتةةه علةةى التنسةةيق بينهةةا وبةةين 
 يصغر خطه. أن كبيرة ثم يستطع وبعد ذلك تبدأكتابة  إنعينيه. ويالحح 

ومةةةع تقةةةدم الطفةةةل فةةةي هةةةذه المرحلةةةة تةةةذهب الحركةةةة وتختفةةةي الحركةةةات الزائةةةدة غيةةةر 
المطلوبةةة، ويزيةةد التةةحزر الحركةةي بةةين العينةةةين واليةةدين، ويقةةل التعةةب، وتةةزداد السةةةرعة و 

وامةةتالك مةةا تقةةع عليةةه يةةداه،  األشةةياءالدقةةة. ويحةةب الطفةةل العمةةل اليةةدوي، ويحةةب تركيةةب 
صلصال في تشكيل أشكال أكثر دقة من تلةك التةي كةان يشةكلها فةي كما يستخدم طين ال

 ال تزال غير دقيقة بصفة عامة. إنها إالالمرحلة السابقة، 
ويزداد رسم الطفل وضوحا فهو يستطيع أن يرسم رجال ومنزال وشجرة وما شابه ذلةك، 

دائمةا  يعمةل الكثيةر لنفسةه، فهةو يحةاول إنونجده يحب الرسم بةاأللوان. ويسةتطيع الطفةل 
 ،د. رأفةةت محمةةد بشةةناق) يلةةبس مالبسةةه بنفسةةه ويرعةةى نفسةةه ويشةةجع حاجاتةةه بنفسةةه. إن

 (86،ص،2010
يةةزداد نمةةو التةةحزر بةةين العضةةالت الدقيقةةة، التةةحزر بةةين العةةين وتةةزداد مهةةارة الطفةةل فةةي 

والمواد، وتزداد أهمية مهاراتةه الجسةمية فةي التةأثير علةى مكانتةه بةين  األشياءالتعامل مع 
، وعلةةةى تكةةةوين مفهةةةوم ايجةةةابي للةةةذات، ويةةةتقن الطفةةةل تةةةدريجيا المهةةةارات الجسةةةمية أقاربةةةه

ياضةةية المناسةةبة للمرحلةةة، ويتضةةح ذلةةك مةةن خةةالل العمةةل اليةةدوي الضةةرورية لأللعةةاب الر 
الفرديةةةة والجماعيةةةة الحركيةةةة والرياضةةةية المختلفةةةة التةةةي  األلعةةةابالةةةذي يقةةةوم بةةةه الطفةةةل و 

 (.56.ص2008.د.سيد أحمد عجاج) تتضح فيها المهارات الحركية.
 .النمو الحسي: 4

فقةط لةديهم قصةر  % 3، بينما يكون  األطفالمن  % 80يظل البصر طويال حوالي 
أنةه مةا  إالالنضج،  إلىالنظر، ويزداد التوافق البصري اليدوي. يستمر السمع في طريقة 

 منها عند الراشد. وأقوى زال غير ناضج تماما. وتكون حاسة اللمس قوية 
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الحسةةةةي عةةةةن المرحلةةةةة السةةةةابقة، فبالنسةةةةبة إلدراك الةةةةزمن، يالحةةةةح ان  اإلدراكوينمةةةةو 
ي سن السابعة يةدرك فصةول السةنة. وفةي سةن الثامنةة يعطةي تةاريم اليةوم، بينمةا الطفل ف

الةةوزن علةةى مةةدى سةةيطرة  إدراكيعةةرف اسةةم اليةةوم و الشةةهر فةةي سةةن التاسةةعة . ويتوقةةف 
. وتةةزداد األجسةةامالطفةةل علةةى أعضةةائه، وعلةةى خبرتةةه بطبيعةةة المةةواد التةةي تتكةةون منهةةا 

)الجمع ثةم الطةرح فةي سةن األساسةيةالحسةابية فيةتعلم العمليةات  األعداد إدراكقدرته على 
 السادسة ثم الضرب في السابعة ثم القسمة في الثامنة(.

فةةةةي سةةةةن الثامنةةةةة، وتبةةةةديل النقةةةةود الكبيةةةةرة 100-20كمةةةةا انةةةةه يسةةةةتطيع العةةةةد مةةةةا بةةةةين 
أشةكال الحةروف  إدراكعةن  أمةا، األلةوان إدراكبالصغيرة في سةن التاسةعة. كمةا يسةتطيع 

يميةةةز بةةةين الحةةةروف  أنقبةةةل سةةةن الخامسةةةة يتعةةةذر علةةةى الطفةةةل  الهجائيةةةة، فةةةيالحح انةةةه
الهجائية المختلفة، ومع بداية المدرسة االبتدائية تظهر قدرته على التمييةز بةين الحةروف 
الهجائيةةةة المختلفةةةة الكبيةةةرة المطبوعةةةة ويسةةةتطيع تقليةةةدها ويسةةةتطيع الطفةةةل تةةةذوق التوقيةةةع 

ن. ويسةةةتطيع وصةةةف الصةةةور تفصةةةيال  اللحةةة آو األغنيةةةةانةةةه ال يتةةةذوق بعةةةد  إالالموسةةةيقي 
 (139ص،2010،د. كريمان بدير) ويدرك بعض العالقات فيها.

ولرعايةةةة النمةةةو الجسةةةمي يجةةةب االعتمةةةاد فةةةي التةةةدريس علةةةى حةةةواس الطفةةةل وتشةةةجع 
نطةاق  أوسةعالمالحظة والنشاط واستعمال الوسائل السمعية والبصرية فةي المدرسةة علةى 

 المعةةارض و المتةةاحف وغيرهةةا إلةةىعةةن طريةةق الةةرحالت  اإلدراكتوسةةيع  إلةةىباإلضةةافة 
 (87ص،2010 ،د. رأفت محمد يشناق)

يتميةةةز أيضةةةا النمةةةو الحسةةةي لألطفةةةال ابتةةةداء مةةةن سةةةن السادسةةةة بةةةالتوافق البصةةةري - 
والتةةذوقي الةةذي يتجةةه نحةةو االكتمةةال بالتةةدريب فةةي نهايةةة المرحلةةة مةةع  لمةةسلواوالسةةمعي 

التةةةةةي يمكةةةةةن مالحظتهةةةةةا وفهمهةةةةةا  األطفةةةةةالوجةةةةةود بعةةةةةض الصةةةةةعوبات الحسةةةةةية لةةةةةبعض 
 (.56ص،2008 ،د. سيد أحمد عجاج)ومعالجتها منذ وقت مبكر.
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 .النمو العقلي:5
يستمر النمو العقلي بصفة عامة في نمو السريع، ومةن ناحيةة التحصةيل يةتعلم الطفةل 

فةي القةراءة ، الكتةاب ، والحسةاب ويهةتم الطفةل بمةواد الدراسةة ويحةةب  األساسةيةالمهةارات 
 ).87 . ص2010د. رأفت محمد بشناق.  (الكتب و القصص.

في هذه المرحلة تبدأ العمليات المنطقية الرياضية ولكن هذه العمليات تبقةى محصةورة 
معتمةةدا  األشةةياءفةي نشةةاطات الطفةةل علةةى الوسةةائل الحسةةية و يكتشةةف الطفةةل خصةةائص 

 ).200. ص2002.د. مريم سليم( على الحس.
( piaget( فةةةةي هةةةةذه المرحلةةةةة بحيةةةةث يسةةةةميها)piagetتظهةةةةر مفةةةةاهيم كثيةةةةرة حسةةةةب )
قةادرين علةى  األطفةال( بحيث يصبح فيها Concréteبمرحلة العمليات الحسية الواقعية)

ى التصةور العقلةي التحكم عقليا أو فكريا في التصورات الداخلية. يصبح الطفةل قةادر علة
ألفكةةاره وذكرياتةةه بحيةةث تكةةون هةةذه المواضةةيع واقعيةةة )مثةةل : أفكةةار وذكريةةات السةةيارات، 

   )édition 2007. P493. erRobert J.Stenbeerg. 1(، اللعب...(األكل
 إدراكأن الطفل يسجل تطور كبير في تكيف التفكيةر االجتمةاعي وفةي  إلىباإلضافة 

الحةدس المباشةر للفعةل الةذاتي  إلةىالطفل مةا زال يحتةاج  أنالمواضيع الواقعية برغم من 
قةةةادرا علةةةى الموضةةةوعية وهةةةذا مةةةا يةةةؤثر علةةةى كافةةةة المسةةةتويات المعرفيةةةة  أصةةةبحانةةةه  إال

 العاطفية والذهنية.
ر الطفةةل وذكائةةه ينمةةو مةةن التفكيةةر أو الةةذكاء قةةرب منطقةةي (  تفكيةةpiagetبالنسةةبة ل)

( . Opérationالعيانيةةة) وألةةى العمليةةة إ كاء المنطقةةي بحيةةث ينتقةةل مةةن الحةةدسالةةذ إلةةى
يقةوم بهةا الطفةل  أنالعمليات العقليةة التةي يسةتطيع  إلىيشير مصطلح العمليات العيانية 

المحسوسةةة التةةي تقةةع تحةةت مالحظتةةه، فالطفةةل فةةي هةةذه المرحلةةة يسةةتطيع  األشةةياءنحةةو 
يةدرك وجةود مجموعةات  أنمن مجموعةات، كمةا يسةتطيع  أشياءيضيف ويطرح  أنعقليا 

هةةةةذا الصةةةندوق الموجةةةةود  أنيةةةدرك  أنتنةةةدرج تحةةةت فئةةةةة اعةةةم و اشةةةةمل، فمةةةثال يسةةةةتطيع 
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عةدد  أني ذات الوقةت بداخله مجموعتان مةن الكةرات الحمةراء ة الخضةراء، وهةو يةدرك فة
 إلةةةىيلجةةةأ  أنالكةةةرات الحمةةةراء الموجةةةودة بداخلةةةه اكبةةةر مةةةن عةةةدد الكةةةرات الخضةةةراء دون 

د. عبةةد  (قيةةاس هةةذا الفةةرق عةةن طريةةق مقارنةةة الكةةرات واحةةدة بواحةةدة) أحمةةر، أخضةةر(
 ) 51 ،ص ، 2004 ،الكريم قاسم أبو الخير 

و ينمةو لديةه  األشةياءالعالقةات بةين  إدراكتنمةو فةي هةذه المرحلةة قةدرة الطفةل علةى  -
( حةةول عمليةةة االحتفةةاي piaget) ةمفةةاهيم مثةةل: االحتفةةاي بحيةةث التجةةارب الكالسةةيكية لةة

عملةةي قبةةل ال -فةةي انتقةةال تفكيةةر الكفةةل مةةن التفكيةةر قبةةل المنطقةةي األسةةاسبالكميةةات هةةي 
 (.Robert J.Sternbeg. ibid.p :493) التفكير العملي الواقعي إلى

يسةتخدمها  أنلطفل في هذه المرحلة عمليات التفكير المنطقي التي يمكن يكتسب ا -
كمةا هةو  اإلدراكفي حل المشكالت الملموسةة، وعنةدما يواجةه الطفةل تباينةا بةين التفكيةر و 

القةةرارات المنطقيةةة  إلةةىالحةةال فةةي مشةةكالت االحتفةةاي فةةان الطفةةل فةةي هةةذه المرحلةةة يلجةةأ 
التةةي يسةةتخدمها فةةي مرحلةةة مةةا قبةةل العمليةةة الماديةةة، وتكةةون العمليةةات  اإلدراكيةةةبةةدال مةةن 

( وطفةل Formelleفي هذه المرحلة مادية وملموسة وليست عمليةات مجةردة أو شةكلية )
غير قةادر علةى التعامةل مةع المةواد المجةردة كالفرضةيات و المسةائل  هذه المرحلة ما زال

المرحلةةةة  أطفةةةالذكةةةاء مةةن  أكثةةةرفةةي هةةةذه المرحلةةةة ليسةةوا  واألطفةةةالالقضةةايا اللفظيةةةة.  وأ
السابقة، ولكنهم ببساطة اكتسبوا قدرات )عمليات( معينة ال يمكن بدونها حةل المشةكالت 

 بطريقة صحيحة.
فةي هةذه المرحلةة االنتقةال مةن  األطفةالن خصةائص مة نإ( 2003يذكر أبو جادو )-

اللغةةة ذات الطةةابع االجتمةاعي وتطةةور مفهةةوم االحتفةةاي  إلةةىاللغةة المتمركةةزة حةةول الةذات 
والتصنيف وتكوين المفاهيم، وفشل التفكير في االحتمةاالت المسةتقبلية دون خبةرة مباشةرة 

 بالموضوعيات الملموسة.
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وهةةةذا لمعرفةةةة تطةةةور المفةةةاهيم  األساسةةيةاهيم ( بتجةةةارب حةةةول المفةةةpiagetلقةةد قةةةام )-
سةنوات(  7-6حسب المراحل العمرية بان الطفل يكون مفهوم كامل عن العدد في سن )

فةةةي مكةةةان وتجربةةةة أخةةةرى بغيةةةر مكانهةةةا  اإلعةةةدادقطةةةع مةةةن  8مةةةثال: يقةةةوم بتجربةةةة يضةةةع 
سةةةنوات  7-6ويبعثرهةةةا ويجةةةب علةةةى الطفةةةل مالحظةةةة هةةةل تغيةةةر العةةةدد أم ال فطفةةةل سةةةن

 بان عدد القطع لم يتغيرا. يدرك
 8-7بالنسةةةبة للطةةةول فيدركةةةه فةةةي سةةةن ) إمةةةاسةةةنوات( ،  7-6كميةةةة السةةةائل فةةةي ) -

المكةان  أوسنوات( ، السةطح  substance( )7-8بالنسبة لكمية الشيء ) أماسنوات(. 
 (.Helene Bee et Denise Boyd..2003.p :173) سنوات(.7-8)

( relation causalesالسةببية) األولةىسةنوات يظهةر الطفةل العالقةات 8فةي سةن  -
التغيةرات لنظةام ويفكةةر  أوالظةاهرة فةي المرحلةة المنطقيةة بحيةث يتوقةةع الحةاالت المختلفةة 

 (.Jean Adolphe Ronald et Michel Hurting .1995.p :385 )في سببها.

كما تنمو قةدرة الطفةل علةى التصةنيف المتعةدد وهةو احةد السةلوكيات الهامةة الجديةدة  -
فةةي مراحةةل العمليةةات الحسةةية ومثةةل ذلةةك وضةةع مثيةةرات متعةةددة  إليهةةاالتةي يحتةةاج الطفةةل 

تبعةا لتوافقهةا  األشةياءكتغيرات اللون و الحجم و الشةكل، ويطلةب مةن الطفةل تجميةع هةذه 
 أسةةلوبلةةى التصةةنيف البعةةدي )علةةى بعةةدين( وهةةو مةةع بعةةض . كمةةا تنمةةو قةةدرة الطفةةل ع

 (1968 ارفنجوسةةةةيجل )التصةةةةنيف حيةةةةث يسةةةةتطيع الطفةةةةل كمةةةةا ذكةةةةر أسةةةةاليبآخةةةةر مةةةةن 
قنةاوي محمةد  ( تصةنيف المثيةرات باختبةار مفهةوم لالفتةراض البعةدي للتمثيةل الخةارجي.

 ).367-366. ص 2001هدى وحسن مصطفى عبد المعطي. 
 .النمو اللغوي:6

كلمةةة وتسةةتمر مرحلةةة اتسةةاع  2500حةةين يبلةةغ الطفةةل السادسةةة يكةةون قةةد تعلةةم نطةةق 
و التعةابير المعتمةدة مةن قبةل الطفةل بمقةدار زيةادة  األلفايالحصيلة اللغوية وتنمو وتزداد 

، وسماعه وقراءته للمفردات التةي لةم تعةد عنةده مجةرد أصةوات بةل لهةا باآلخريناختالطه 
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بحيةةث تةةزداد المفةةردات بحةةوالي  ).51.ص2009 .سةةاند. خالةةدة ني (داللتهةةا الخاصةةة
عةةةن ذي قبةةةل فةةةي هةةةذه المرحلةةةة، وتعتبةةةر هةةةذه المرحلةةةة مرحلةةةة "الجمةةةل المركبةةةة  50%

التعبيةر الكتةابي  إلةىعلى نمو التعبير الشفوي، بل يمتد  مراألالطويلة" بحيث ال يقتصر 
مما يسةاعد علةى طالقةة  أن، يالحح آخر إلىفمع مرور الزمن وانتقال الطفل من صف 

 . التعبير الكتابي التغلب على صعوبات الخط
عن القراءة فان استعداد الطفل لها يكون موجودا قبل االلتحةاق بالمدرسةة، ويبةدو  أما 

والصةةحف. وتتطةةور القةةدرة علةةى ذلةةك فةةي اهتمامةةه بالصةةور والرسةةوم والكتةةب والمجةةالت 
مرحلةة  إلةىالقراءة بعد التعرف على الجمل وربط مدلوالتها بأشكالها، ثم تتطور بعد ذلك 

بالجملة فالكلمة فالحرف. يالحح أن عدد الكلمات التي يسةتطيع  تبدأالقراءة الفعلية التي 
ع الةزمن. أيضةا يقل مة األخطاءد عد إنالطفل قراءتها في الدقيقة تزداد مع النمو، كذلك 

 .األضداديستطيع الطفل في هذه المرحلة تمييز المترادفات واكتشاف 
جادتةةه مةةن مسةةتوى إيقةةرب  ى مسةةتو  إلةةىوفةةي نهايةةة هةةذه المرحلةةة يصةةل نطةةق الطفةةل 

 إلةةةىيسةةةبق الةةةذكر و يتفوقةةةون علةةةيهم، ويرجةةةع ذلةةةك  اإلنةةةاث أننطةةةق الراشةةةد. و يالحةةةح 
فةةي  أطةوليقضةين وقتةةا  اإلنةةاثخةالل هةةذه السةنوات وربمةةا كةذلك الن  اإلنةةاثسةرعة نمةو 

 ).89ص. 2010 د. رأفت محمد بشناق. (المنزل مع الكبار.
 .النمو االنفعالي:7

تهةةةةذب االنفعةةةةاالت فةةةةي هةةةةذه المرحلةةةةة نسةةةةبيا عةةةةن ذي قبةةةةل ، تمهيةةةةدا لمرحلةةةةة الهةةةةدوء 
نحةةو الثبةةات  أخةةرى  إلةةىاالنفعةةالي. يالحةةح النمةةو فةةي سةةرعة االنتقةةال مةةن حالةةة انفعاليةةة 

النضج االنفعةالي فهةو  إلىالطفل ال يصل في هذه المرحلة  أن إالاالستقرار االنفعالي، و 
 تكون لديه بقية من الغيرة والعناد والتحدي.قابل لالستشارة االنفعالية و 

عةن  إشةباعهامةن محاولةة  أكثةركيةف يشةبعون حاجةاتهم بطريقةة بنةاءة،  األطفةاليةتعلم 
 طريق نوبات الغضب كما كان في المرحلة السابقة.



سنة 12-09الفصل الرابع                                 الطفولة في مرحلة المدرسة من   
 

72 
 

يبةةدي الطفةةل الحةةب ويحةةاول الحصةةول عليةةه بكافةةة السةةبل، ويحةةب المةةرح، وتتحسةةن  -
،  اآلخةةةريننقةةةد  إلةةةى، ويقةةةاوم بينمةةةا يميةةةل اآلخةةةرينعالقاتةةةه االجتماعيةةةة واالنفعاليةةةة مةةةع 

 ويشعر بالمسؤولية ويستطيع تقييم سلوكه الشخصي.
الغريبةةةةةةة  األشةةةةةةياءو  األصةةةةةةواتفةةةةةةي هةةةةةةذه المرحلةةةةةةة مةةةةةةن  األطفةةةةةةالتتغيةةةةةةر مخةةةةةةاوف  -

الحيوانةةات و الظةةالم ليحةةل محلهةةا الخةةوف مةةن المدرسةةة و العالقةةات االجتماعيةةة وعةةدم و 
 اجتماعيا. مناأل

. 2010د. كريمةةان بةةدير. ( .اإلحبةةاطنشةةاهد نوبةةات الغضةةب خاصةةة فةةي مواقةةف  -
 ).152ص
 النمو االجتماعي: .8

تسةةتمر عمليةةة التنشةةئة االجتماعيةةة، وتتسةةع دائةةرة االتصةةال االجتمةةاعي ويةةزداد تشةةعبها  
علةةى  األطفةةالجديةةدة مةةن التوافةةق. فةةي سةةن السادسةةة تكةةون طاقةةات  أنواعةةاوهةةذا يتطلةةب 

 األمببديلةةةة  أكثةةةرالعمةةةل الجمةةةاعي مازالةةةت محةةةدودة وغيةةةر واضةةةحة، ويكةةةون مشةةةغوال ال 
ذه المرحلةةةة. ويتوقةةةف سةةةلوكه االجتمةةةاعي )فةةةةي فةةةي هةةة إليهةةةا)المدرسةةةة( ، والتةةةي يةةةذهب 

وفةةةي البيئةةةة المحليةةةة ومةةةع طبقتةةةه االجتماعيةةةة( علةةةى نةةةوع  أقرانةةةهالمدرسةةةة مةةةع جماعةةةات 
فةةةي دار و شخصةةيته التةةةي نمةةت نتيجةةةة لتعلمةةه الماضةةةي فةةي المنةةةزل وفةةي البيئةةةة المحليةةة 

 ).128. ص: 2011د. صالح محمد أبو جادو. ( الحضانة
حساسةون يجةدون صةعوبة  أنهةماسةون للنقةد و للسةخرية كمةا تالميذ هذه المرحلة حس  

. 2009د. خالةدة نيسةان . ( تقةدير وثنةاء. إلةىفي حاجة  أنهم،  اإلخفاقفي التوافق مع 
 ).81ص: 
وعةن رفةاقهم، وتتةاح لهةم فرصةة  أنفسةهمالكثيةر عةن  األطفةالمن خالل اللعب يةتعلم -

لطفةةةل ورفاقةةةه فةةةي تحقيةةةق المكانةةةة االجتماعيةةةة. تكثةةةر الصةةةداقات ويةةةزداد التعةةةاون بةةةين ا
 ).128ص : 2011د. صالح محمد أبو جادو.  (.المنزل و المدرسة
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، اإلنةاثبين الذكور مةع بعضةهم ، وقليةل بةين الةذكور و  أكثربالنسبة للعدوان يكون -
فعةدوانهن  اإلنةاث أمةاالعدوان اليدوي  إلى. ويميل الذكور اإلناثو  اإلناثويقل جدا بين 

 ).128. ص 2011جادو.  أبود. صالح محمد ( لفظي
وينمةةةةةو الضةةةةةمير والتسةةةةةامح  اإلخةةةةةالصجديةةةةةدة: المسةةةةةاواة،  أخالقيةةةةةة مبةةةةةادئتظهةةةةةر -

د. رأفةت ( كمةا ينمةو الةوعي االجتمةاعي والمهةارات االجتماعيةة األمانةةو مفةاهيم الصةدق و 
 )92. ص:2010محمد بشناق. 

 .النمو الجنسي:9
االهتمام قليل في هذه المرحلة بشؤون الجةنس، فاألطفةال فةي هةذه المرحلةة  أنيالحح 

يهتمةون بهةا ، مثةل : النشةاط االجتمةاعي  أخةرى والتي تليها يكونون أكثر انشغاال بأشةياء 
 التربوي.و 

( فتةرة توقةف فةي تطةور الجةنس بحيةث تبةدأ بعمليةة Freudتعتبر هده الفترة حسةب )  
 إلةى اآلنيتضح فان الخياالت الجنسية والعدوانية تكمةن  واسعة وحادة من الكبت ، وكما

الالوعةي . وخةالل هةذه المرحلةة التةي يقةوم  أعمةاقحد كبير ويةتم االحتفةاي بهةا بشةدة فةي 
البدنيةةةةة  األنشةةةةطةفيهةةةةا الطفةةةةل بإخمةةةةاد الحةةةةوافز الجنسةةةةية يكةةةةرس وقتةةةةه وطاقتةةةةه للةةةةتعلم و 

عنةةةدما يصةةبح الطفةةةل  اآلخةةريناالجتماعيةةة ، ويتحةةول مصةةةدر اللةةذة مةةن الةةةذات لألفةةراد و 
. 2011جةةةةةاد .  أبةةةةةود. صةةةةةالح محمةةةةةد (.اآلخةةةةةرينمهتمةةةةةا فةةةةةي تكةةةةةوين الصةةةةةداقات مةةةةةع 

 ).128ص:
 .تعريف الطفولة المتأ:رة:3

تمثل هذه المرحلة مرحلة الصفوف الثالثة األخيرة، ويطلق البعض على هةذه المرحلةة 
 سنة. 12-9مصطلح قبيل المراهقة، يتراوح عمر الطفل فيها من 

 .:صائص مرحلة الطفولة المتأ:رة:1.3
 والمرحلة الالحقة.بطء معدل النمو بالنسبة لسرعته في المرحلة السابقة  -
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 زيادة التمايز بين الجنسين بشكل واضح. -
والقةةةيم وتكةةةوين  األخالقيةةةةتعلةةةم المهةةةارات الالزمةةةة لشةةةؤون الحيةةةاة، وتعلةةةم المعةةةايير  -

 االتجاهات و لالستعداد لتحمل المسؤولية وضبط االنفعاالت.
 تعتبر هذه المرحلة أنسب المراحل لعملية "التطبع االجتماعي." -

 .مظاهر النمو في مرحلة الطفولة المتأ:رة:2.3
هناك عدة مظاهر لنمو الطفل في هذه المرحلةة والتةي ذكرهةا البةاحثين وذلةك فةي عةدة 

 جوانب وهي كالتالي :
 .النمو الجسمي:1

، ويتزايةد طةرافاألتتعدل النسب الجسمية وتصةبح قريبةة الشةبه عنةد الراشةد، وتسةتطيل 
الدائمةة ويقةاوم  سةناناألظهةور  ويتةابعقوى مةن ذي قبةل. النمو العضلي، وتكون العظام أ

 الطفل المرض بدرجة ملحوظة، ويتحمل التعب، ويكون أكثر مثابرة.

في السنة، وفي نهاية المرحلةة يالحةح طفةرة فةي نمةو الطةول.  %5يشهد الطول زيادة 
في السنة. تبدو هنةا الفةروق الفرديةة واضةحة، فةال ينمةو جميةع  %10ويشهد الوزن زيادة 

بةةةنفس الطريقةةةة أو بةةةنفس المعةةةدالت، فبعضةةةهم  ينمةةةو بدرجةةةة أكبةةةر نسةةةبيا فةةةي  األطفةةةال
فةي النسةيج  اإلنةاثمةن في الةوزن. ويكةون نصةيب الةذكور أكثةر  خراآلالطول و البعض 

 اإلنةاثمن الذكور في الدهن الجسمي، كما تكةون  أكثر اإلناثالعضلي، ويكون نصيب 
عةن  اإلنةاثأقوى قليال من الذكور في هذه المرحلة فقط. وتالحح في هذه المرحلة زيادة 

الةةةذكور فةةةي كةةةل مةةةن الطةةةول و الةةةوزن، ويبةةةدأ ظهةةةور الخصةةةائص الجنسةةةية الثانويةةةة لةةةدى 
-95. ص:2011د.رأفةت محمةد بشةناق. (لذكور في نهاية هةذه المرحلةة.  قبل ا اإلناث

96.( 
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 .النمو الفزيولوجي:2

يستمر ضغط الدم في التزايد حتى البلوغ فترة المراهقة، بينما يكةون معةدل النةبض فةي 
العصةةبية  األليةافتنةاقص. ويةزداد تعقةةد وظةائف الجهةاز العصةةبي وتةزداد الوصةالت بةةين 

 إلةةىسةةنوات يصةةل وزن المةةم  10ولكةةن سةةرعة نموهةةا تتنةةاقص عةةن ذي قبةةل، وفةةي سةةن
مةا زال بعيةدا عةن النضةج. ويبةدأ التغيةر فةي  أنةه إالمن وزنةه النهةائي عنةد الرائةد،  95%

وظةةائف الغةةدد وخاصةةة الغةةدد التناسةةلية، اسةةتعدادا للقيةةام بالوظيفةةة التناسةةلية حةةين تنضةةج 
مةةع بدايةةة المراهقةةة. وقةةد يبةةدأ الحةةيض لةةدى البنةةات فةةي نهايةةة هةةذه المرحلةةة. ويقةةل عةةدد 

د. كريمةان ( سةاعات فةي المتوسةط فةي هةذه المرحلةة. 10 إلةىساعات النةوم حتةى يصةل 
 ).158،ص،2010بدير

 .النمو الحركي:3

تعتبةةر هةةذه المرحلةةة مرحلةةة النشةةاط الحركةةي وتشةةاهد فيهةةا زيةةادة واضةةحة فةةي القةةوة و 
الطاقةةةة. فالطفةةةل ال يسةةةتطيع أن يظةةةل سةةةاكنا بةةةال حركةةةة مسةةةتمرة. وتكةةةون الحركةةةة أسةةةرع 

. يالحةةح اللعةةب مثةةل: الجةةري و أفضةةلوأكثةةر قةةوة ويسةةتطيع الطفةةل الةةتحكم فيهةةا بدرجةةة 
الرياضةةةية المنظمةةةة. يكةةةون لعةةةب  األلعةةةابق، المطةةةاردة وركةةةوب الدراجةةةة ، العةةةوم، السةةةبا

مهةارة و شةةجاعة وتعبيةر عضةةلي عنيةةف،  فةي حةةين تقةةوم  إلةةىالةذكور مةةنظم قةوي يحتةةاج 
 تنظيم في الحركات) الرقص، الحجلة و نط الحبل(. إلىالبنات اللعب الذي يحتاج 

ضةالت يسمح مةا بلغتةه الع إذينمو النشاط الحركي و تزداد الكفاءة و المهارة اليدوية، 
الدقيقةة مةن نضةج، بالقيةام بنشةاط يتطلةب اسةتعمال هةذه العضةالت، وتةتم السةيطرة التامةة 

يمكةةةةنهم فةةةةي نهايةةةةة المرحلةةةةة التةةةةدرب علةةةةى  األطفةةةةالعلةةةةى الكتابةةةةة. ويالحةةةةح أن بعةةةةض 
علةةةى  األطفةةةالاسةةةتعمال بعةةةض اآلالت الموسةةةيقية. ومةةةن هنةةةا كةةةان علةةةى األهةةةل تشةةةجيع 

مةةا يفيةةد، وتشةةجيعهم أيضةةا علةةى الحركةةة  إلةةىهةةه هةةوايتهم وتنويةةع نشةةاطهم الحركةةي وتوجي
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التي تتطلب المهارة و الشجاعة. هذا وتؤثر البيئة الثقافية والجغرافية التةي يعيشةها أيضةا 
د. رأفةةةت محمةةةد ( و المسةةتوى االجتمةةةاعي و االقتصةةةادي لألسةةرة فةةةي نشةةةاطه الحركةةةي.

 ).96. ص:2011بشناق . 

صةالبة  أكثةرثةر و التمةارين تتةرك الجسةم في هذه المرحلة يةتم الةتعلم الحركةي معقةد أك
 ب الحركية تجعل المم في نمو أكثربحيث التجار 

سةةةنوات يوضةةةح التصةةةورات الحقيقيةةةة و الواقعيةةةة بحيةةةث  10بالنسةةةبة للرسةةةم فةةةي سةةةن 
هنةا الرسةم يصةبح  أيتطابق المعلومات البصرية. الخطوط هي  شكلية وليسةت نمطيةة، 

ولةةيس فقةةط المعةةاش. تصةةبح لةةدى الطفةةل نظةةرة موضةةوعية أكثةةر مةةن ذاتيةةة ، دراسةة تأمليةةة
 لألشياء.

ثر و قليل التعبيةر بحيةث الطفةل هنةا يحةاول سنة الرسم يصبح جامدا أك 12-10بين 
 .اآلخرينالرسم جيدا وهذا اعتبار لنظرة 

تصةةور الةةذات مةةن خةةالل رسةةم الرجةةل بحيةةث هةةذا الخيةةر يتطةةور وهةةو مةةرتبط بتطةةةور 
التصةةةةور الةةةةذاتي للطفةةةةل لذاتةةةةه وتطةةةةوره المعرفةةةةي، فهةةةةو يعبةةةةر عةةةةن المعةةةةاش والمحسةةةةوس 

 بالنسبة للطفل.

( صةةحيح مةةن جميةةع النةةواحي: Profilبالجانةةب)سةةنة يصةةبح رسةةم الرجةةل  11فةةي سةةن 
 (160-159. ص: 2010د. كريمان بدير. )الحجم والقياسات والشكل.

 .النمو الحسي:4

 إدراكيتحسةةن فةةي هةةذه المرحلةةة  إذالزمنةةي،  اإلدراكالحسةةي وخاصةةة  اإلدراكيتطةةور 
الةةةةةزمن  إدراك نإالمةةةةةدلوالت الزمنيةةةةةة و التتةةةةةابع الزمنةةةةةي لألحةةةةةداث التاريخيةةةةةة. ويالحةةةةةح 
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فة عامةةةةة عةةةةن المراهقةةةةة وعةةةةن الرشةةةةد والشةةةةعور بمةةةةدى فتراتةةةةه يختلةةةةف فةةةةي الطفولةةةةة بصةةةة
الشةةةةيخوخة، فشةةةةعور الطفةةةةل بعةةةةام الدراسةةةةي يسةةةةتغرق مةةةةدى أطةةةةول مةةةةن شةةةةعور طالةةةةب و 

رعا. وفةةي هةذه المرحلةة أيضةا يميةةز الةزمن يةولي مسة إنالجماعةة، ويشةعر الراشةد والشةةيم 
 المختلفة. األوزانالطفل بدقة أكثر بين 

القريبةةة مةةن بصةةره) قةةراءة أو  األشةةياءويةةزول طةةول البصةةر ويسةةتطيع الطفةةل ممارسةةة 
 عمال يدويا( بدقة أكثر ولمدة أطول من ذي قبل.

سةةنة، وهةةذا عامةةل مهةةم مةةن عوامةةل  12وتتحسةةن الحاسةةة العضةةلية بةةاطراد حتةةى سةةن 
 المهارة اليدوية .

 أهمية رعاية هذا الجانب و التي تتمثل في: إلىويشير حامد زهران 

 نها ذات فائدة بالغة في العملية التربوية.أل مية الوسائل السمعية و البصرية أه -

 .والمسيالبصري  اإلدراكأهمية النماذج المجسمة التي تتيح للطفل  -

 و العناية بالمهارات اليدوية أيضا.رعاية النمو الحسي للطفل بصفة عامة  -

 .النمو العقلي:5

حةةوالي  إلةةىيسةةتمر الةةذكاء فةةي نمةةوه بحيةةث فةةي منتصةةف هةةذه المرحلةةة يصةةل الطفةةل 
 .األطفالنمو ذكائه في المستقبل، ويالحح التفوق عند بعض  إمكانياتنصف 

سةن أرقةام فةي  6تنمو الةذاكرة نمةوا مضةطردا ويكةون التةذكر عةن طريةق الفهةم) يتةذكر 
 سنوات( كما يزداد مدى االنتباه ومدته وحدته، وتزداد القدرة على التركيز بانتظام. 10

 ، كما يتضح  تدريجيا القدرة على االبتكار.اإلبداعييتضح التخيل الواقعي 
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يسةةتطيع الطفةةل فةةي هةةذه المرحلةةة التفسةةير بدرجةةة أفضةةل مةةن ذي قبةةل، كةةذلك يسةةتطيع 
وتزداد القدرة على تعلم ونمو المفةاهيم، ويةزداد تعقةدها التقييم و مالحظة الفروق الفردية. 

الخيةةةر وتمايزهةةةا وتجريةةةدها وعموميتهةةةا وثباتهةةةا . يةةةتعلم الطفةةةل المعةةةايير والقةةةيم الخلقيةةةة و 
تلةك لتي تحدث فيها، وتقرب المعايير و الشر، وبغض النظر عن المواقف أو الظروف او 

 القيم من معايير وقيم الكبار.

طالع، ويةةتحمس الطفةةل لمعرفةةة الكثيةةر مةةن البيئةةة المباشةةرة عةةن يةةزداد لديةةه حةةب االسةةت
وعةن العةالم مةن حولةه، والبحةث عةن الخبةرات الجديةدة وفحةص  األخرى بلده ، عن البالد 

الطفةةل فةةي هةةذه المرحلةةة  إشةةراكواستكشةةاف المثيةةرات لمعرفةةة المزيةةد عنهةةا . وعليةةه فةةان 
ستكشةةاف، وذلةةك يوسةةع مةةن فةةرق الكشةةافة يتةةيح لةةه الفةةرص ال إلةةىبةةالرحالت وانضةةمامه 

 مداركه ويزيد من خبراته.

سةةةنة  12-11سةةةنوات يةةةتعلم الطفةةةل مفهةةةوم الةةةوزن، وفةةةي سةةةن  10حتةةةى 9فةةةي سةةةن -
بتجةةارب ) piagetيةةتعلم مفهةةوم ثبةةات الحجةةم ومفهةةوم الزمةةان والمكةةان، بحيةةث لقةةد قةةام )

 حول الوزن والحجم.

 .النمو االجتماعي:8

الكبةار واكتسةابه معةاييرهم واتجاهةاتهم وقةيمهم، فالةذكر يزداد احتكاك الطفل بجماعات 
تتةابع فةي لهفةة مةا يةدور فةي  األنثةىيتابع بشةغف مةا يجةري فةي وسةط الشةباب والرجةال، و 

 وسط الفتيات والنساء.

 و النواهي ويثور على الروتين. األوامرتصفية  -

ضةمير ومعةاني وال الديمقراطيةةيعرف الطفل المزيد عةن المعةايير والقةيم واالتجاهةات -
 الخطأ والصواب.
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يةةزداد تةةأثير جماعةةة الرفةةاق، يسةةتغرق العمةةل الجمةةاعي والنشةةاط االجتمةةاعي معظةةم  -
 وقت الطفل.

 يسود اللعب الجماعي والمباريات ويفتخر الطفل بعضويته في جماعة الرفاق.-

يتوحةةد الطفةةل مةةع الةةدور الجنسةةي، وتتضةةح عمليةةة التنمةةيط الجنسةةي بحيةةث هةةو تبنةةي -
الةدور الجنسةي، وهةو عمليةة التوحةد مةع شخصةية نفةس الجةنس واكتسةاب صةفات الةةذكورة 

 ،ص ، 2010 ،د. كريمةةةةةان بةةةةةدير( .بالنسةةةةةبة للبنةةةةةات األنوثةةةةةةبالنسةةةةةبة للبنةةةةةين وصةةةةةفات 
162،163 ( 

المستوى المطلوب للنمو االجتماعي للطفل في هةذه المرحلةة حسةب مقيةاس فاينالنةد -
 للنضج االجتماعي هو : 

لنفسةه ويسةةاعد نفسةةه وهةو يتنةةاول الطعةةام،  األكةةليعةد الطفةةل ســنوات: 10فــي العــام -
 يختار ما يشتري لوحده ويحسب بدقة ثمن ما يشتري، يقوم ببعض المهام المفيدة.

، يسةتعمل التليفةون ويجيةد األصدقاء إلىيكتب خطابات قصيرة  سنة: 11في العام -
رائةةةةةد المنزليةةةةةة مةةةةةن تلقةةةةةاء نفسةةةةةه. ويجيةةةةةد قةةةةةراءة الج األعمةةةةةالالمحادثةةةةةة ، يقةةةةةوم بةةةةةبعض 

 الراديو. إلىاالستمتاع و 

المفيةةدة ويقةةوم بإصةةالح بعضةةها، يرعةةى  األدواتيعمةةل بعةةض ســنة:  12فــي العــام -
 األطفةةةاليرعةةةى  أنفةةةي العمةةةل. ويمكةةةن  أونفسةةةه جيةةةدا عنةةةدما يتةةةرك وحةةةده فةةةي المنةةةزل 

 تركوا في رعايته. إذامنه  األصغرمنه  األصغر

 )102،ص، 2011 ،د. رأفت محمد بشناق( يغسل شعره و يجففه-
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 .النمو الجنسي: 9

مرحلةةة مةةا قبةةل المراهقةةة. مةةا زال أكثةةر  أنهةةاهةةذه هةةي مرحةةل مةةا قبةةل البلةةوغ الجنسةةي، 
الخاصة بةالوالدة  األسئلةموجها نحو نفس الجنس، وقد تتجدد  أواالهتمام الجنسي كامنا 

فةةي مسةةتوى أرقةةى. ويالحةةح اللعةةب الجنسةةي، وممارسةةة العةةادة  وإنمةةاوالجةةنس و الجمةةاع، 
.ص 2011د. رأفةةةت محمةةةد بشةةةناق. ( نةةةوع مةةةن التةةةوتر. أيالسةةةرية كمحاولةةةة لتخفيةةةف 

102.( 

 .االضطرابات المتعلقة بمرحلة الطفولة في المدرسة: 4

 من اضطرابات متعددة في هذه المرحلة فمنها: األطفاليعاني العديد من 

 اضطرابات سلوكية. -

 اضطرابات نفس جسمية. -

 اضطرابات التعلم. -

 اضطرابات النمو. -

الجلديةةةة  األمةةةراضفمةةةن بةةةين االضةةةطرابات الةةةنفس جسةةةمية: الربةةةو، الصةةةرع ، بعةةةض 
 ، السمنة، بحيث هي كثيرة في وقتنا الحالي.األسنانالفم و  أمراضبعض 
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 :ةــــ:الص

سةةةنوات ثةةةم تعريةةةف الطفولةةةة 12-6تعريةةةف الطفولةةةة مةةةن  إلةةةىتطرقنةةةا فةةةي هةةةذا البةةةاب 
هر النمةةةةو فيهةةةةا مةةةةن نمةةةةو جسةةةةمي، المتوسةةةةطة و المتةةةةأخرة ومميةةةةزات كةةةةل مرحلةةةةة، مظةةةةا

 إلةةةى أخيةةةرافسةةةيولوجي، حركةةةي ، حسةةةي، عقلةةةي، انفعةةةالي، اجتمةةةاعي وجنسةةةي ثةةةم انتقلنةةةا 
 االضطرابات المتعلقة بهذه المرحلة.

نستخلص بان هذه المرحلةة هةي حساسةة جةدا ومهمةة فةي نمةو الطفةل  إنيمكن  وأخيرا
 في تكيف الطفل مع محيطه. أساسيةونمو شخصيته وممهدة لمرحلة المراهقة وهي 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  



 الميدانية وإجراءاته البحث منهجية                                                األول الفصل

84 
 

 تمهيد :

علةى من الجانب النظةري للبحةث والةذي حاولنةا مةن خاللةه تسةليط الضةوء  انتهائنابعد 
، سةةنتعرف فةةي هةةذا الجةةزء إلةةى التعةةرف مةةن الجانةةب التطبيقةةي والقيةةام مةةا موضةةوع بحثنةةا

المسةطرة مةةن قبةل  فيمةةا تتأكةد صةةحة  األهةةدافيسةمى بدراسةة ميدانيةةة تهةدف إلةةى تحقيةق 
الفرضةةيات حيةةث تةةم اختيةةار عينةةة مقصةةودة كانةةت محةةل تطبيةةق أداة البحةةث والمقابلةةة ثةةم 

مصةةةداقية فرضةةةية بحثنةةةا ومنةةةه  تؤكةةةد إحصةةةائيةالتجريبةةةي سةةةنعمل علةةةى عمليةةةات  المةةةنهج
لةةةةى نتةةةةائج تخةةةةدم البحةةةةث بصةةةةفة خاصةةةةة والصةةةةحة والرياضةةةةة بصةةةةفة عامةةةةة ، إالوصةةةةول 

وتوصةةةيات بنةةةاء علةةةى مةةةا تةةةم استخالصةةةه مةةةن هةةةذه  واالقتراحةةةاتوالخةةةروج غلةةةى الحلةةةول 
 الدراسة .
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 منهج البحث :.1

المهةةةةةنج التجريبةةةةي لطريقةةةةة المجموعةةةةةة الواحةةةةدة وهةةةةي ابسةةةةةط  واسةةةةتخدمنالقةةةةد ارتكزنةةةةا 
  .األفرادالتصميمات التجريبية وتستخدم فيها مجموعة واحدة من 

 قياس قبلي  إجراء /1

 قياس بعدي  إجراء /2

 حساب الفروق بين المتوسط القبلي والبعدي . /3

 مجتمع وعينة البحث:.2

 مجتمع البحث:1.2

 - االبتدائيةةة( سةةنة المصةةابون بمةةرض الربةةو 12-09) االبتدائيةةةتالميةةذ فةةي المرحلةةة 
 تالميذ . 15مستغانم ، عددهم  – مسرى  –سطال الجياللي 

 : ا:تيارهاعينة البحث وكيفية 2.2

الباحثةةةان مةةةع الطبيةةةب المخةةةتص فةةةي مجةةةال  جراهةةةاإمةةن خةةةالل المقابلةةةة الشةةةفوية التةةةي 
مةةةرض الربةةةو التةةةي قمنةةةا بهةةةا والتةةةي كةةةان مةةةن خاللهةةةا هةةةو تحديةةةد العينةةةة وأدوات البحةةةث 
المالئمة وفي عملية االختيار لم نأخذ بعين االعتبار عامل الجنس وتم اسةتبعاد التالميةذ 

الفحةص الةذي أجةري  لمثةل القلةب والضةغط الةدموي ومةن خةال أخرى  بأمراضالمصابين 
تالميةةةذ تتةةةوفر فةةةيهم مواصةةةفات العينةةةة  8 إحصةةةاءمةةةن طةةةرف الطبيةةةب صةةةح لنةةةا أو تةةةم 

 من مجتمع البحث. %60المطلوبة والتي تمثل ما يقارب 

 متغيرات البحث:.3

  المرتبطة بالصحة عناصر اللياقة المتغير المستقل:1.3
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 المؤشرات الفسيولوجية التنفسية لمرضى الربو . المتغير التابع:.2.3

 للمتغيرات العشوائية:   اإلجرائيالضبا .4

 الدواء: بخاخات  /1

 الرابع من عمرهم . أومعظمهم أصيبوا في السن الثالث  اإلصابةسن  /2

 درجة المرض: أغلبهم مصابين بمرض الربو الغير الحاد. /3

 التعرض من الحساسية مثل روائح التدخين ....البيئة يجب على األفراد تجنب  /4

 النظافة : الحرص على نظافة الجسم بشكل مستمر . /5

 .ن وكامل والمحافظة على صحة الجسمالتغذية: الحرص على تناول غذاء متواز  /6

 مجاالت البحث :.5

( 2019-2018تالميةةةذ المرحلةةةة االبتدائيةةةة المصةةةابين بةةةالربو ) البشـــري:المجـــال .1.5
 ذكور.تالميذ كلهم  8عددهم 

 البحث داخل المؤسسة التربوية  إجراءتم  المجال المكاني :.2.5

 بالنسبة للجانب النظري من شهر ديسمبر  المجال الزماني :.3.5

 .02/05/2019إلى غاية  31/01/2019بالنسبة للجانب التطبيقي من 

 أدوات البحث :.6

 المقابلة:
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 المقابلة الشخصية مع األولياء:

تةةم إجةةراء مقابلةةة مةةع األوليةةاء لهةةدفين األول إلعطةةاء مةةواقفهم علةةى الشةةروع فةةي العمةةل 
وتطبيةةق البرنةةامج البةةدني المقتةةرح علةةى أبنةةائهم والثةةاني لمعرفةةة المزيةةد عةةن مةةرض الربةةو 

 .لياءوفي هذا الصدد يرى أغلب األو الذي أصاب أبنائهم 

بأن أبنائهم قد أصيبوا بهذا المرض وهم في سن الثالثة أو الرابعة مةن العمةر واتضةح ةةةةةة  
 العائلة.بالمرض في  اإلصاباتفي عدد  أخرى  إلىهناك تفاوت من حالة  إن
بةةان الفحةةص األولةةي الةةذي تةةم مةةن خاللةةه الكشةةف عةةن مةةرض الربةةو تةةم  األوليةةاءوأكةةد ةةةةة  

عند الطبيب المخةتص فةي هةذا المجةال إال أن العةالج غيةر كةاف وكةان دائمةا مةا  إجراءه
 ينصحه األطباء على حد قولهم بممارسة الرياضة واستعمال البخاخات لتفادي النوبات 

 المقابلة الشخصية مع الطبيبة: 

الصحة المدرسةية وافقةت علةى العمةل بحيةث قةدمت لنةا  المقابلة مع الطبيبةعند إجراء 
 وهي : مجموعة من النصائح التي يجب العمل بها في الميدان

في مكان غير ملوث وخالي من الغبةار واالبتعةاد عةن التمةارين المرهقةة والتةي  العمل 
 تسبب للتلميذ ضيق في التنفس . لها جهد بدني والتي قد

 : تباراتاال:ترشيح 

قدم الباحثان استمارة البرنامج التدريبي المقترح لتنمية المؤشرات الفسةيولوجية التنفسةية 
 ولعض العناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لمرضى الربو ، وطلب الباحثان .
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هةو  مةا اختيةار د. بةن دريةس محمةد وطبيبةة الصةحة المدرسةية، الطبيةب المخةتصمن 
يتعلةق بمتغيةرات الدراسةة ومةن بةين االختبةارات  لتغطيةة كةل مةا اقتراحةاتمناسب وإضافة 

  :يلي الفسيولوجية التنفسية التي رشحها الدكاترة ما

 ( Spirolab) جهاز   CVF اختبار السعة الحيوية /

 (Spirolab) جهاز  VEMS في الثانية األولىاختبار حجم هواء الزفير األقصى  /

  (Spirolab) جهاز DEP اختبار ذروة تدفق الهواء من الرئتين  /

 DEM2575 اختبار قدرة التفرعات الدقيقة أو الصغيرة أثناء إدخال وإخراج الهواء /
 (Spirolab)جهاز  

 أما االختبارات البدنية المرتبطة بالصحة هي : 

 اختبار قياس قوة القبضة. /

 ( المرونة المفصلية)  الوقوف اختبار ثني الجدع من وضع /

 اختبار ثني الجدع من وضع الجلوس لألمام ) المرونة المفصلية( /

 قياس محيط الصدر   / 

 التحمل  /

 السرعة /
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 والقياسات:اال:تبارات 

وهي من أهةم الوسةائل المسةتخدمة فةي البحةوث التجريبيةة ومةن أنجةح الطةرق للوصةول 
تبةةةارات الفسةةةيولوجية خنتةةةائج دقيقةةةة ، وعليةةةه اعتمةةةد الباحثةةةان علةةةى مجموعةةةة مةةةن اال إلةةةى

 .اللياقة البدنية المرتبطة بالصحةالتنفسي واختبارات عناصر 
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  :هي كالتالياال:تبارات الفسيولوجية التنفسية : .7

مةةن  إخراجهةةاهةةي أقصةةى كميةةة مةةن الهةةواء يمكةةن  CVF ا:تبــار الســعة الحيويــة : /1 
، وهةةي  المسةتغرق شةةهيق ممكةن بةةدون االعتبةار للوقةةت  أعمةقالفةةرد  يأخةذ أنالةرئتين بعةةد 

 تتأثر بحجم القفص الصدري 

 يتمتع به أفراد العينة من استعداد بدني  التعرف على ما الغرض من اال:تبار: 

 استخدم الباحثان لقياس السعة الحيوية جهاز سبيروالب .  األدوات :

يطلةةةب مةةةن المفحةةةوص أن يتةةةنفس بعمةةةق ثةةةم يزفةةةر بأقصةةةى سةةةرعة  مواصـــفات اال:تبـــار:
تبةةار ثةةالث مةةرات خيكةةرر اال ، وعةةادة مةةال قةةوة فةةي األنبةةوب المتصةةل بالجهةةازممكنةةة وبكةة
 فضل تعتبر هي القياس لوظيفة رئته.والنتيجة األ

مةةةن  إخراجةةههةةةو حجةةم الهةةواء الةةةذي يمكةةن  VEMS  :م الزفيـــر األقصــىا:تبــار حجــ /2
 .يأخذ المفحوص أعمق شهيق ممكن أنالرئتين في الثانية األولى بعد 

هو مؤشر جيد على قوة عضالت التنفس وسالمة الجهاز الرئةوي الغرض من اال:تبار: 
 التنفسية .من األمراض 

 .Spirolabجهاز  األدوات المستعملة :

  DEP ا:تبار ذروة تدفق الهواء من الرئتين : /3

المختبةر شةهيقا ثةم يتبعةه بزفيةر ويعيةد الكةرة ثةم يقةوم بةالنفم  يأخةذمواصفات االختبةار: 
 .Spirolabبقوة وبسرعة في جهاز 
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الغةةرض مةةن االختبةةار: يسةةاعد علةةى مراقبةةة الربةةو مةةن خةةالل قيةةاس ذروة تةةدفق الهةةواء 
 من الرئتين .

اختبةةةار قةةةدرة التفرعةةةات الدقيقةةةة أو الصةةةغيرة مةةةع التةةةي تليهةةةا علةةةى إدخةةةال وإخةةةراج /4
 DEM2575الهواء. 

 
 ولوجيةيالفس( جهاز سبيروالب لقياس المؤشرات 12الشكل )

 ا:تبارات عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة :   /3

يسةتخدم هةذا االختبةار فةي مجةاالت االختبةارات الفسةيولوجية  ا:تبار قياس قوة القبضة :
والبدنيةةةة ، بحيةةةث يمسةةةك المختبةةةر الجهةةةاز فةةةي راحةةةة اليةةةد ويةةةتم القةةةبض باألصةةةابع علةةةى 

تبعيةد مقةبض الجهةاز حسةب  أومقبض الجهاز وفي أثناء ذلك يمكن التحكم في التقريب 
الةةةةدين ،  حجةةةةم القبضةةةةة وطةةةةول أصةةةةابع اليةةةةد للشةةةةخص المختبةةةةر ) سةةةةيد ، أحمةةةةد نصةةةةر

 (81،صفحة 2003

 إنيةرى نةايف الجبةور وصةبحي : ا:تبار ثني الجدع األمامي من وضع الوقـوف والجلـوس 
اختبةارات قيةاس المرونةة وأكثرهةا شةيوعا وسةهولة اختبةار مةد الةذراعين مةن وضةع  أهةممن 
 لوس والوقوف بواسطة صندوق المرونة الج
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يقوم المفحوص بثني جدعه لألمام ألقصةى مةا يمكنةه ذلةك ، مةع مواصفات اال:تبار: 

وجود زميل لتثبيت الركبتين مع تمديةد الةذراعين لألمةام ولمةس أبعةد  ويفضلثني الركبتين 
.) نةةايف مفضةةي الجبةةور وصةةبحي أحمةةد نقطةةة ممكنةةة علةةى الةةديكامتر ثةةم قةةراءة النتيجةةة 

 (245،صفحة 2012قبالن ،

 الخلفية وأسفل الظهر. الفخذينمرونة عضالت الهدف منه : 

سةةةةم وشةةةةريط قيةةةةاس وقلةةةةم وورقةةةةة لتةةةةدوين 15درج ارتفاعةةةةه حةةةةوالي األدوات المســــتعملة : 
 النتائج .

يةةتم أحةةد محةةيط الصةةدر فةةي مسةةتوى فةةوق الحلمةةة بالضةةبط ويحتسةةب  محــيا الصــدر:
. ) هةزاع االعتيةاديمتوسط أقصى محيط) شهيق ( وأدنةى محةيط ) زفيةر ( أثنةاء التةنفس 

 (.10بن محمد الهزاع، صفحة 

 شريط قياس .األدوات المستعملة: 
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 األدوات المستعملة في قياس وزن وطول العينة : 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبي _ مةةةةةةيةةةةةةزان طةة

 _ جهاز قياس القامة .

 التجربة األساسية : 

قةةام الباحثةةان بةةةإجراء دراسةةة ميدانيةةة تكمةةةن فةةي أثةةر نمةةةو وتطةةور مسةةتوى عناصةةةر    
ساتها في تحسين الحالة الصحية ألطفةال مرضةى االلياقة البدنية المرتبط بالصحة  وانعك

 ( سنوات لتالميذ ابتدائية سطال الجياللي بماسرى مستغانم .12-9الربو من) 

 ةةةةةةةةةةةةاح بةةةةةةةةةةةةةةةةةرنامةةةةةةةةةةةةةةةةج تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريبي لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةألنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطة اةلبدنية ةةةةةةةةةة اقةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةر 

 أهم النصائح من الطبيبة والطبيب المختص والمشرف : 

 زيادة درجة كثافة التمرين ومدتها تدريجيا . /1

 دقيقة  15استعمال البخاخات الخاصة بهم قبل التمرين ب  /2

 الجيد مع مراعاة فترات الراحة . باإلحماءالقيام  /3

 مرحلة الهدوء .  إلىالتدريب بالعودة  أوالتمرين  إنهاءالحرص على  /4
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 .ور المصاب المصاب بضيق في التنفسالتوقف عن التمرين فور شع /5

 قبل طبيبة الصحة المدرسية .المتابعة الطبية من  /6

 وبناء على ذلك تم تقسيم البرنامج إلى ثالثة مراحل : 

 ( األسبوعمرحةةةةةةةةةلة اكتةةةةةةةةةةةةةةساب اللياقة البدنية ) شهر واحد حصتين في  /1

 (. األسبوعن اللياقةةةةةةةةةةةةةةةةة البدنية ) شهر واحد حصتين في مرحلة تحسيةةةةةةةةةةة /2

 (. األسبوعرحةةةةةةةلة المحافظةةةةةة على اللياقة البدنية ) شهر واحد حصتين في م /3

 العلمية لال:تبار : األسس.8

عنةةةةد أجةةةةراء الباحثةةةةان الدراسةةةةة االسةةةةتطالعية قةةةةام بتطبيةةةةق االختبةةةةارات علةةةةى التالميةةةةذ 
مستغانةةةةةةةةةةةم، ومةةر هةةذا االختبةةةار المصةةابون بةةالربو بابتدائيةةة سةةطال الجياللةةي بماسةةرى ، 

 بمرحلتين :

 31/01/2019صباحا بتاريم  11:00اختبار قبلي على الساعة  /1م

 02/05/2019مساءا بتاريم  14:30اختبار بعدي على الساعة  /2م
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 :اإلحصائيةاألساليب .9

UTILITAIRE D’ANALYSE :واستعملنا فيه مايلي 

 .اإلحصاء الوصفي  -
 . (T STUDENTEاختبارات الفروق ) -
 . معامل االرتباط البسيط لبيرسون  -
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 :الصة : 

، وذلةةةك هةةةذا الفصةةةل وضةةةع خطةةةة محةةةددة األهةةةدافلقةةةد حةةةاول الباحثةةةان مةةةن خةةةالل  
ط حةةةةدود بتحديةةةةد الخطةةةةوات اإلجرائيةةةةة وعةةةةرض النقةةةةاط التةةةةي يمكةةةةن أن تسةةةةاعد فةةةةي ضةةةةب

. فقةةةد تةةةم تحديةةةد المهةةةنج المالئةةةم لطبيعةةةة البحةةةث وتحديةةةد عينةةةة البحةةةث ، واختيةةةار البحةةةث
األدوات الالزمةةة لةةذلك وتحديةةد طةةرق القيةةاس المسةةتخدمة ، وضةةبط المتغيةةرات التةةي مةةن 
شأنها إعاقة السير الحسن لتجربة البحث الرئيسي ، واختيار الطرق اإلحصائية المالئمة 

 النتائج . التي تساعد في عملية عرض وتحليل 
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( يمثل القياسات القبلية والبعدية لالختبارات الفسيولوجية لمرضى الربو لعينة 2جدول رقم )

 .البحث
 

  

 

 االختبارات

DEM2

575 

Litre/

second 

DEP 

Litre 

VEMS/

CVF 

Litre 

VEMS 

Litre 

CVF 

Litre 

N 8 8 8 8 8  العينة 

المتوسط 

 الحسابي

 قبلي

 

1.88 3.26 79.56 1.70 2.10 

 بعدي

 

2.01 3.38 81.77 1.74 2.12 

 

االنحراف 

 المعياري

 

 قبلي

0,77 1,62 9,88 0,57 0,56 

 بعدي

 

0.84 1.39 8.57 0.48 0.50 

 

MIN 

 

 قبلي

 

0.63 1.11 63.4 0.78 1.23 

 بعدي

 

0.78 1.48 66.6 0.92 1.38 

 

MAX 

 

 قبلي

2.68 5.81 88.9 2.46 2.97 

 
 بعدي

3.52 5.69 95.6 2.31 2.96 

 

 :عرض وتحليل النتائج .1
 CVFالحيوية اختبار السعة 

  VEMSاختبار حجم الزفير األقصى 

  DEP ار ذروة تدفق الهواء من الرئتين اختب

اختبةةار قةةدرة التفرعةةات الدقيقةةة أو الصةةغيرة مةةع التةةي تليهةةا علةةى إدخةةال وإخةةراج الهةةواء. 
DEM2575 
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 نتائج االختبارات الفسيولوجية التنفسية:  تحليل عرض.1.1

الفسةةةيولوجي العةةةام هةةةو دراسةةةة كةةةل وظةةةائف أعضةةةاء الجسةةةم ، فةةةإن الجانةةةب إذا كةةةان  
فسةةةةيولوجيا الرياضةةةةة يعتبةةةةر فرعةةةةا مةةةةن فةةةةروع العلةةةةم الفسةةةةيولوجي العةةةةام  يهةةةةتم بةةةةالتغيرات 

 .الوظيفية التي تحدث في الجسم نتيجة لالشتراك في التدريب الرياضي 

 أفةةرادحة بةةين فةةأظهرت النتةةائج باسةةتعمال جهةةاز السةةبيروالب إلةةى وجةةود اختالفةةات واضةة  
عينةةةةة البحةةةةث فةةةةي مسةةةةتوى درجةةةةة المةةةةرض) مةةةةرض الربةةةةو( حيةةةةث أشةةةةارت االنحرافةةةةات 
المعياريةة إلةةى وجةةود تبةةاين كبيةةر لكةةل مةن االختبةةارات القبليةةة ممةةا يعطةةي صةةورة للباحثةةان 

 .فاءة كل فرد من أفراد عينة البحثأثناء إعداد البرنامج التدريبي بتوزيع الحمل حسب ك

الفروقةةات بةةين المتوسةةطات الحسةةابية لالختبةةارات القبليةةة والبعديةةة أظهةةرت النتةةائج  أمةةا  
إلى وجود فروق لصالح االختبارات البعديةة ولتأكةد مةن مةدى داللةة هةذه الفةروق اسةتعمل 
                                                                                  الباحثةةةةةةان اختبةةةةةةار) ت سةةةةةةتيودنت ( الةةةةةةذي يعطةةةةةةي داللةةةةةةة الفةةةةةةروق بةةةةةةين المتوسةةةةةةطات .  
             الدراسةةةةةةةةةة المقارنةةةةةةةةةة الفروقةةةةةةةةةات الفرديةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةين متوسةةةةةةةةةطات االختبةةةةةةةةةارات الفسةةةةةةةةةيولوجية 

 ستيودنت (: ) ت 
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 ( يبين داللة الفروقات بين متوسطات الفسيولوجية لال:تبارات القبلية والبعدية03جدول رقم )

 الداللة
 اإلحصائية

 مستوى 
 الداللةةةةةةةةةةةة

 درجةةةةةةةةةةة
 الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

 االختبارات
 الفسيولوجية

 
 غير دال
 إحصائيا

0.01 7 2.99 0.40 CVF 
Litre 

 غير دال
 إحصائيا

0.01 7 2.99 0.83 VEMS 
Litre 

 غير دال
 إحصائيا

0.01 7 2.99 1.25 VEMS/CVF 
Litre 

 غير دال
 إحصائيا

0.01 7 2.99 0.71 DEP 
Litre 

 غير دال
 إحصائيا

0.01 7 2.99 1.13 DEM2575 
Litre/second 
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 CVFفروقات بين متوسطي حجم السعة الحيوية( يبين داللة ال04جدول رقم )

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

 قبلي بعدي قبلي بعدي     

غير 
 دال

0.01 7 2.99 0.40 0.5 0.56 2.12 2.10 

 

 CVFتبين مقارنة بين اال:تبارات القبلية والبعدية ال:تبار  1أعمدة بيانية رقم 

 

 

بغةةةةرض التأكةةةةد مةةةةن صةةةةحة أو بطةةةةالن فةةةةروض البحةةةةث قةةةةام الطالبةةةةان باسةةةةتعمال وسةةةةيلة 
سةةتودنت الةةةذي يعطةةي لنةةةا صةةةورة عةةن داللةةةة الفةةروق بةةةين االختبةةةارات  ت هةةةي إحصةةائية

 .لالختبارات الفسيولوجية  القبلية والبعدية 

2.09

2.095

2.1

2.105

2.11

2.115

2.12

2.125

القبلي البعدي
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تبةين ( الخةاص باالختبةارات الفسةيولوجية 04من خالل الجدول المبةين أعةاله رقةم )   
 :يلي ما

: الةذي يعطةي صةورة عةن أقصةى كميةة مةن الهةواء  CVF ا:تبار السعة الحيويـة /1
من الرئتين بعةد أن يأخةذ المفحةوص أعمةق شةهيق ممكةن حيةث كلمةا  إخراجهاالتي يمكن 

زاد عمةق التةنفس يعطةي لنةا داللةة عةن مةدى كفةاءة الفةرد لةم يتمتةع بةه مةن اسةتعداد بةدني 
ادة حيةةةث أظهةةةرت النتةةةائج بعةةةد المعالجةةةة اإلحصةةةائية إلةةةى وجةةةود تحسةةةن ملحةةةوي فةةةي زيةةة

ل ( ولكن هةذا الفةرق كةان غيةر دال  0.02مستوى السعة الحيوية وقدر هذا الفرق ب ) 
، لكةةن هةةذا التطةةور كةةان غيةةر كةةافي (  7جةةة الحريةةة ) در ٪ ( و 99عنةةد مسةةتوى الثقةةة ) 

مظةاهر ) معنويةة( إال أن   إحصةائيةونظرا لما يشير إليه الباحثان إلى عدم وجود داللةة 
لمتوسطة منها النمو الجسمي في هةذه المرحلةة العمريةة مرحلةة النمو في مرحلة الطفولة ا

النمةةةةةو البطةةةةةيء مةةةةةن الناحيةةةةةة الجسةةةةةمية ويقابلةةةةةه النمةةةةةو السةةةةةريع بالةةةةةذات وبالنسةةةةةبة للنمةةةةةو 
الفسةةةيولوجي يتزايةةةد ضةةةغط الةةةدم ويتنةةةاقص معةةةدل النةةةبض ويةةةزداد طةةةول وسةةةمك األليةةةاف 

النشاط البةدني  ومن خالل ممارسة (.85.صفحة2010العصبية )د.رأفت محمج بشناق.
المتمثةةةل فةةةي البرنةةةامج التةةةدريبي المقةةةنن التةةةي يراعةةةي فيهةةةا األحمةةةال البدنيةةةة المكيفةةةة مةةةع 

الةرئتين مةن خةةالل  وتهويةةمةرض الربةو حيةث تعمةل علةةى تحسةين زيةادة تةدفق األكسةةجين 
الحركات الهوائية مما ينعكس ايجابيةا فةي الزيةادة مةن حجةم السةعة الحيويةة وعليةه تصةبح 

رة علةةةى العمةةةل بكةةةل راحةةةة ومةةةن هنةةةا خصةةةص الباحثةةةان فةةةي هةةةذا المؤشةةةر الةةةرئتين القةةةد
الفسيولوجي إلى تدريب عمل المضخة وعضالت البطن التساع المحيط الصةدري حيةث 
ركزنةةةا علةةةى تمةةةارين القةةةوة العضةةةلية مثةةةل الضةةةغط وتمةةةارين عضةةةالت الةةةبطن إال أن هةةةذه 

أن زيةادة سةمك العضةلة المدة التي طبق عليها التجربة الرئيسةية كانةت غيةر كافيةة حيةث 
، لهةذا المؤشةر الفةةةةةةةةةسيولوجي يؤدي إلى توسع القفص الصدري مما يعطي نتيجة ايجابية
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 إحصةةائيا( إلةةى وجةةود فةةرق دال 2017حيةةث تشةةةةةةةةةةةةةةةير دراسةةة مشةةابهة ) بلعسةةل الحةةاج ، 
فةةةي حجةةةم السةةةعة الحيويةةةة وهةةةذا نتيجةةةة إلةةةى المرحلةةةة العمريةةةة ) أشةةةبال( التةةةي خضةةةعت 

لبرنامج التدريبي وهذا داللة على البنية المرفولوجية لهذه العينة والتةي تسةاعد إلةى النمةو ل
السةةريع فةةي األجهةةزة الوظيفيةةة وهةةذه المرحلةةة تعتبةةر مرحلةةة االنفجةةار خاصةةة فةةي الجانةةب 

 الفسيولوجي.

 

 األولىحجم الزفير األقصى في الثانية ( يبين داللة الفروقات بين متوسطي 05جدول رقم )
VEMS 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

 قبلي بعدي قبلي بعدي     

غير 
 دال

0.01 7 2.99 0.83 0.48 0.57 1.74 1.70 
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 االختبــــــــــــــارات القبلية والبعدية الختبارتبين مقارنة بين  2أعمدة بيانية رقم 

VEMS. 

 
: مةةن خةةالل الجةةدول المبةةين VEMS حجــم الزفيــر األقصــى فــي الثانيــة األولــى /2

مةن الةرئتين فةي  إخراجةه(الذي يعطي صورة عن حجم الهواء الةذي يمكةن 05أعاله رقم )
يأخةةذ المفحةةوص أعمةةق شةةهيق ممكةةن والةةذي يعتبةةر كمؤشةةر  أننهايةةة الثانيةةة األولةةى بعةةد 

 التنفسية . اإلمراضعلى قوة وسالمة عضالت التنفس والرئتين من  لالطمئنانجيد 

حيث أظهرت النتائج إلى وجود تحسن ملحوي في زيادة حجم الهةواء الةذي يخةرج مةن 
ل ( ولكةةن هةةذا الفةةرق غيةةر دال  0.03وقةةدر هةةذا الفةةرق ب )  األولةةىالةةرئتين فةةي الثانيةةة 

لكةةن هةةذا التطةةور كةةان غيةةر كةةافي  ( . 7الحريةةة )  ودرجةةة٪ ( 99عنةةد مسةةتوى الثقةةة ) 
) معنويةةةة( ، ألن هةةةذا  إحصةةةائيةم وجةةةود داللةةةة ونظةةةرا لمةةةا يشةةةير إليةةةه الباحثةةةان إلةةةى عةةةد

المؤشةةر الفسةةيولوجي لةةه عالقةةة بالحجةةاب الحةةاجز حيةةث عمةةل الباحثةةان علةةى المطاولةةة 
الوظيفيةةة مةةن  األجهةةزةالهوائيةةة فةةي كةةل حصةةة تدريبيةةة التةةي تعمةةل علةةى رفةةع مةةن كفةةاءة 

أن القلةةب فةةي بينهةا الةةرئتين أثنةةاء دخةةول الهةةواء وخروجةةه ، بينمةةا تؤكةةد الدراسةةات النظريةةة 

1.68

1.69

1.7

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

القبلي البعدي
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ونالحةةةةح أيضةةةةا أن معظةةةةم عينةةةةة البحةةةةث ليسةةةةت لهةةةةم عالقةةةةة  بطةةةةيءهةةةةذه المرحلةةةةة نمةةةةو 
بالجانةةب الرياضةةي ) غيةةر مشةةاركين فةةي الفةةرق الرياضةةية(  وذلةةك مةةن خةةالل مسةةايرتهم 
للجهةةةةةةةةةةةةةةةةد البةةةةدني لمسةةةةافات معينةةةةة  ممةةةةا نسةةةةةةةةتخلص إلةةةةى عةةةةةةةةةةةةدم كفةةةةاءة عيةةةةةةةةةةةنة البحةةةةث 

دني المخصص لهم ما يفسر لنا على عدم القدرة الكافية لهذه المرحلة العمرية للنشاط الب
( إلةةةةى وجةةةةود تحسةةةةن جيةةةةد علةةةةى مسةةةةتوى هةةةةذا 2013مقارنةةةةة مةةةةع دراسةةةةة ) شةةةةرقية حيةةةةاة 

المؤشةةةر الفسةةةيولوجي مةةةع العلةةةم أثنةةةاء خضةةةوعنا لهةةةذا البرنةةةامج المقتةةةرح لعينةةةة بحثنةةةا هةةةذا 
الل التنفس وعضلة الحجاب الحةاجز، الذي ساهم في تحسين قوة العضالت الصدرية خ

فيةةةزداد حجةةةم القفةةةص الصةةةدري خةةةالل عمليةةةة التةةةنفس فةةةي الحصةةةة التدريبيةةةة أو التجربةةةة  
 الرئيسية الذي كانت فيها المدة غير كافية .

 

 DEP  ذروة تدفق الهواءفروقات بين متوسطي ( يبين داللة ال06جدول رقم )

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

 قبلي بعدي قبلي بعدي     

غير 
 دال

0.01 7 2.99 1.25 1.39 1.62 3.38 3.26 
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 تبين مقارنة بين االختبــــــــــــــارات القبلية والبعدية الختباار 3أعمدة بيانية رقم 

DEP . 

 

الذي يعطةي صةورة عةن  (06من خالل الجدول رقم )DEP :  ذروة تدفق الهواء /3
مةةن المختبةةر شةةهيقا ثةةم يتبعةةه بزفيةةر ويعيةةد الشةةهيق مةةرة أخةةرى  يأخةةذمراقبةةة الربةةو بعةةد أن 

، الةذي يعطينةا فكةرة حةول مةدى ضةيق Spirolab ويقوم بةالنفم بقةوة وبسةرعة فةي جهةاز 
( وبةةةذلك يمكةةةن التحقةةةق مةةةن أفةةةراد  األقصةةةىالمسةةةالك الهوائيةةةة بقيةةةاس المعةةةدل القسةةةري ) 

 عينة البحث محتاجين لتناول بعض الدواء للوقاية من نوبات الربو أم ال .  

حيةةةث أظهةةةرت النتةةةائج إلةةةى وجةةةود تحسةةةن ملحةةةوي فةةةي مراقبةةةة ذروة تةةةدفق الهةةةواء مةةةن 
ل ( . ولكن هذا الفرق غيةر دال عنةد مسةتوى الثقةة  0.09ئتين وقدر هذا الفرق ب ) الر 
، لكن هذا التطور كان غير كةافي ونظةرا لمةا يشةير إليةه (  7الحرية )  ودرجة٪ ( 99) 

الباحثةةان خةةالل ممارسةةة األنشةةطة البدنيةةة الهوائيةةة والمتمثلةةة فةةي البرنةةامج التةةدريبي وذلةةك 
 لقلبية التنفسية والقوة العضلية بتمارين عضالت البطن وتمارين بالمحافظة على اللياقة ا

3.24

3.26

3.28

3.3

3.32

3.34

3.36

3.38

3.4

القبلي البعدي
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المضةخة ولعبةة شةد الحبةل ممةا أدى إلةى زيةةادة األكسةجين فةي حالةة الراحةة لةدى أفةةراد 
عينة البحث نتيجة للعدد من التغيرات الفسيولوجية التةي كانةت غيةر كافيةة ممةا سةمح لنةا 

تيجةة إلةى عةدم ممارسةة نشةاطات رياضةية بوجود تعب قليل والتقليل من النوبات ، وهذا ن
العمرية )المرحلةة االبتدائيةة(  المرحلةبالنسبة لهذه العينة ) عينة البحث( خاصة في هذه 

وتشةةير دراسةةة أنةةه ال تكةةون التغيةةرات فةةي قيةةاس ذروة تةةدفق الهةةواء عنةةد األشةةخاص الةةذين 
يض الةةةذي يتمتعةةةون بصةةةحة جيةةةدة كبيةةةرة علةةةى مةةةدى أيةةةام أو أسةةةابيع ، فيمةةةا يظهةةةر المةةةر 

( . وأشةةارت دراسةةة 2013يعةةاني مةةن الربةةو تغيةةرات مسةةتمرة أو متقطعةةة ) جةةون ايةةرس، 
(  إلةةى وجةةةةةةةةةةةةةةةود تحسةةن جيةةد لهةةذا المؤشةةةةةةةةةةةر الفسةةيولوجي 2017بلعسةةل الحةةاج ، )أخةةرى 

 ) ذروة تدفق الهواء ( .

 DEM2575فروقات بين متوسطي ( يبين داللة ال07جدول رقم )

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

 قبلي بعدي قبلي بعدي     

غير 
 دال

0.01 7 2.99 1.13 0.84 0.77 2.01 1.88 
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 االختبــــــــــــــارات القبلية والبعدية الختبارتبين مقارنة بين   4أعمدة بيانية رقم

DEM2575 

 

(الذي يعطي صورة عةن مراقبةة و معرفةة قةدرة التفرعةات 07من خالل الجدول رقم ) /4 
 ألزفيةةةري ء وهةةةي التةةةدفق الصةةةغيرة أو الدقيقةةةة مةةةع التةةةي تليهةةةا علةةةى إدخةةةال وإخةةةراج الهةةةوا

. DEM2575٪ ( لةةةدى مرضةةةى الربةةةو 75٪ ( و ) 25) والمتوسةةةط الةةةذي يتةةةراوح بةةةين 
ة بةحيث أظهرت النتائج إلى وجود تحسن ملحوي في هذا االختبار حيةث قةدر هةذا الفةرق 

 ٪ ( 99)     ان غيةةةةر دال عنةةةةد مسةةةةتوى الثقةةةةة كةةةة. ولكةةةةن هةةةةذا الفةةةةرق ( ثةةةةال/ 0.13) 
 ( . 7الحرية )  ودرجة

ومنه نستنتج بأن الحالة الصحية المرتبطة بهذا المرض تختلف درجاتهةا مةن فةرد إلةى 
 االعتبار.آخر مما يتوجب علينا أثناء إعداد البرنامج التدريبي يؤخذ بعين 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1 2 3 4
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( يمثل القياسات القبلية والبعدية لال:تبارات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة 08جدول رقم )
 لعينة البحث.لمرضى الربو 

 

 

المرونة  

من 

  الجلوس 

 ) سم (

مرونة ال

من 

 الوقوف

 (سم )

محيط 

الصدر 

 (سم)

 قوة القبضة

 كغ

 السرعة

 م/ثا

 التحمل

 م/د

N 8 8 8 8  8  العينة 

المتوسط 

 الحسابي

 قبلي

 

-7 -3.75 61.6

2 

1315 4.87 1.37 

 بعدي

 

-4.62 -1.62 65.2

5 

14.75 4.49 1.31 

 

االنحراف 

 المعياري

 

 قبلي

5.12 4.65 4.50 4.10 0.50 0.11 

 بعدي

 

4.38 3.66 6.84 4.22 0.55 0.11 

 

MIN 

 

 قبلي

 

-12 -10 54 6.5 4 1.26 

 بعدي

 

-9.5 -7 55 7.8 3.82 1.2 

 

MAX 

 

 قبلي

1 3 67 18.8 5.72 1.55 

 

 بعدي

2 4 77 20 5.60 1.48 
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 نتائج اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وتحليل عرض.2.1

تعتبةةةر عناصةةةر اللياقةةةة البدنيةةةة المرتبطةةةة بالصةةةحة هةةةي المعيةةةار األساسةةةي لكفةةةاءة     
الوظيفيةةة لمرضةةى الربةةو حيةةث تعطةةي لنةةا صةةورة عةةن الصةةفات التةةي يمتلكهةةا أي  األجهةةزة

ياقةةة أمةةر إنسةةان وتجعلةةه قةةادرا علةةى أداء المجهةةود البنةةي بةةدون إرهةةاق ،وهةةذا ال يعنةةي الل
مةةةرتبط بةةةاألداء الرياضةةةي فقةةةط فةةةدائما مةةةا تةةةربط اللياقةةةة بالصةةةحة عنةةةدما يكةةةون الحةةةديث 
منصةةةةبا علةةةةى الوقايةةةةة مةةةةن األمةةةةراض وتحسةةةةين الصةةةةحة ، ومةةةةن هنةةةةا نشةةةةأ مةةةةا يعةةةةرف ب 
عناصةةر اللياقةةة البدنيةةة المرتبطةةة بالصةةحة بأنهةةا تلةةك العناصةةر التةةي تةةرتبط وتةةؤثر علةةى 

ة فةةةي اختبةةةارات تعبةةةر عةةةن التحمةةةل الةةةدوري التنفسةةةي ، الصةةةحة ، أي مقةةةدرة الفةةةرد األدائيةةة
( ، 1997والتركيةةةب الجسةةةةةمي وقةةةوة العضةةةالت الهيكليةةةة وتحملهةةةا ومرونتهةةةا ) الهةةةزاع ، 

وأظهرت النتائج إلى وجود اختالفةات كبيةرة فةي مسةتوى عناصةر اللياقةة البدنيةة المرتبطةة 
ياريةةة لكةةل االختبةةارات  بالصةةحة ويظهةةر هةةذا مةةن خةةالل زيةةادة كبيةةرة فةةي االنحرافةةات المع

صورة واضحة عن مستوى أفراد عينةة البحةث حتةى يتسةنى لنةا أثنةاء  لباحثانل مما يعطي
إعداد البرنامج التدريبي التركيز على الفروقات الفردية خاصة في مرحلة اكتساب اللياقةة 

زيةةةةادة االنحرافةةةةات  كمةةةةا تتطةةةةابق هةةةةذه النتةةةةائج مةةةةع نتةةةةائج االختبةةةةارات الفسةةةةيولوجية مةةةةن
البرنامج التدريبي بعةين ا ختبارات ، مما يحتم ويجبرنا بأخذ هذات بين مختلف االتتشتلةةوا

 .االعتبار

قةدرة الجهةازين القلبةي الةدوري و التنفسةي اللياقة القلبية التنفسية ) الجهاز التنفسي (:  /1
علةةى أخةةد األكسةةةجين مةةن الةةةرئتين ونقلةةه ثةةةم استخالصةةه مةةةن قبةةل خاليةةةا الجسةةم بغةةةرض 

 توفير الطاقة الالزمة للجهد البدني.

ــة :  /2 ــة العضــلية الهيكلي هةةي مصةةطلح يضةةم عناصةةر القةةوة والتحمةةل والمرونةةة ، اللياق
كما يرى أنه إذا كان اللياقة الهوائية تحقق للفرد الصحة ، فان اللياقة العضلية تحقةق لةه 
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سةةفل الظهةةر التةةي ذاتيتةةه ، فتمنحةةه الشةةكل الجيةةد للقةةوام ، وتعمةةل علةةى وقايتةةه مةةن آالم أ
يتعةةرض لهةةا ، وخاصةةة مةةع تقدمةةه فةةي العمةةر . كمةةا أنهةةا تهيةةئ للفةةرد االحتفةةاي بمسةةتوى 

. ) أحمةةد نصةةر ختلفةةة ألطةةول فتةةرة ممكنةةة مةةن العمةةراللياقةةة والكفةةاءة ألداء األعمةةال الم
 (2003الدين وأبو عبد الفتاح ، 

هنيةةة كونةةات الذشةةكل عةةام هةةو عبةةارة عةةن المإن تركيةةب الجسةةم بالتركيــب الجســمي :  /3
 هنية في الجسم اإلنساني والذي له دور هام في تحديد الوزن المثالي .الذوغير 

وتشةةةير النتةةةائج إلةةةى وجةةةود تباعةةةد فةةةي مسةةةتواها بةةةين أفةةةراد عينةةةة البحةةةث حيةةةث كانةةةت 
االنحرافةةةات المعياريةةةة كبيةةةرة جةةةدا فةةةي اختبةةةارات اللياقةةةة البدنيةةةة المرتبطةةةة بالصةةةحة ممةةةا 

 الف في مستوى عناصر اللياقة البدنية لعينة البحث .يعطي لنا صورة عن اخت

ومنه نستنتج أن هذا االختالف في مستوى عناصةر اللياقةة البدنيةة المرتبطةة بالصةحة 
لفسةةيولوجي  يعكسةةه قيةةاس عناصةةر اللياقةةة البدنيةةة ، التةةي هيةةا انعكةةاس للجانةةب ا وهةةذا مةةا

 بار.بعين االعت ا البرنامج التدريبيمما يحتم ويجبرنا بأخذ هذ
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 ( يبين الفروقات بين متوسطات عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة09جدول رقم )

 الداللة  
  اإلحصائية

 مستوى  
 الداللةةةةةةةةةةةة 

 درجةةةةةةةةةةة 
 الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية 

 ت 
 الجدولية    

 ت      
 المحسوبة   

 االختبارات 
  البدنيةاللياقة 

 
 غير دال  

   إحصائيا
 التحمل 0.05 2.99 7 0.01 

 م/د
 غير دال  

   إحصائيا
 السرعة / ثا    0.37 2.99 7 0.01 

 غير دال  
   إحصائيا

 قوة القبضة  1.6 2.99 7 0.01 
 كغ    

 دال 
   إحصائيا

 محيط الصدر 3.62 2.99 7 0.01 
 سم       

 غير دال  
   إحصائيا

 المرونة من  2.12 2.99 7 0.01 
 الوقوف / سم   

 غير دال  
 ياإحصائ

 المرونة من  2.37 2.99 7 0.01   
 الجلوس/ سم 
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        الدراسة المقارنة الفروقات الفردية بين متوسطات عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
 ) ت ستيودنت (:

 الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار التحمل ( يبين10جدول رقم )

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

 قبلي بعدي قبلي بعدي     

 1.37 1.31 0.11 0.11 0.05 2.99 7 0.01 غير دال

 

 الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار التحمل يبين 5رقم  أعمدة بيانية

 

 

1.28

1.29

1.3

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

قبلي بعدي



 الثاني                                                               عرض وتحليل النتائج الفصل

114 
 

بغةةرض التأكةةةد مةةةن صةةحة أو بطةةةالن فةةةروض البحةةةث قةةام الطالبةةةان باسةةةتعمال وسةةةيلة 
هي ستودنت الذي يعطةي لنةا صةورة عةن داللةة الفةروق بةين االختبةارات القبليةة  إحصائية
 .لالختبارات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة  والبعدية 

اللياقةةةةة ( الخةةةةاص باالختبةةةةارات 10الجةةةةدول المبةةةةين أعةةةةاله رقةةةةم ) نتةةةةائج _ مةةةةن خةةةةالل
 هي كالتالي:البدنية المرتبطة بالصحة 

"المقةةدرة علةةى االسةةتمرار فةةي القيةةام بانقباضةةات عضةةلية لدرجةةة أقةةل مةةن :  التحمــل /1
، والةةةذي هةةةو صةةةفة وراثيةةةة مهمةةةة فةةةي حيةةةاة اإلنسةةةان وهةةةي ( 1976القصةةةوى". كةةةالرك)

ضةةةةةمان االسةةةةةتمرارية فةةةةةي أداء الواجبةةةةةات اليوميةةةةةة بةةةةةدوم عنةةةةةاء وذلةةةةةك مةةةةةن خةةةةةالل قةةةةةدرة 
، لةةدى األقصةةى  العضةةالت علةةى أداء جهةةد متعاقةةب يتميةةز بكةةون بشةةدته أقةةل مةةن الحةةد

عمل الباحثان أثناء إعةداد البرنةامج التةدريبي التركيةز علةى هةذه الصةفة خاصةة فةي بدايةة 
اإلعةةداد البةةدني حيةةث أن الهةةدف هةةو زيةةادة مةةدة الجةةري مةةن حصةةة إلةةى أخةةرى وأظهةةرت 

وجةةةود فروقةةةات غيةةةر دالةةةة إحصةةةائيا  نتةةةائج عمليةةةة المقارنةةةة بةةةين القبليةةةة و البعديةةةة  إلةةةى
% ودرجةةةة 99م/د ( عنةةةد مسةةتوى الثقةةةة  0.05در هةةذا الفةةةرق ب ) عشةةوائية ( حيةةةث قةةة)

ويعةةزي الباحثةةان هةةذه النتيجةةة إلةةى عةةدم ممارسةةة عينةةة البحةةث النشةةاط البةةدني  7الحريةةة 
وإلى مدة التجربة كانت غير كافية حيث تطور هذه الصفة يحتاج إلى وقت أطول ألنهةا 

لعمريةةةة ) مرحلةةةة الطفولةةةة ( تةةةرتبط فةةةي زيةةةادة حجةةةم عضةةةلة القلةةةب إال أن هةةةذه المرحلةةةة ا
ليسةةت المرحلةةةة المناسةةبة فةةةي الزيةةادة السةةةريعة لهةةذه العضةةةلة كمةةا هةةةو الحةةال فةةةي مرحلةةةة 
المراهقة كما أظهرت نتائج الدراسة المشابهة ) زيتةوني عبةد القةادر ( وجةود فروقةات دالةة 

 إحصائيا مرحلة المراهقة مرحلة النمو السريع .

الحصةةةة التدريبيةةةة للبرنةةةامج التةةةدريبي لتطةةةوير هةةةذه ويسةةةتنتج الباحثةةةان إلةةةى زيةةةادة مةةةدة 
 الصفة إلى فترة أطول.   
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     الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار للسرعة ( يبين11جدول رقم )

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

 قبلي بعدي قبلي بعدي     

 4.87 4.49 0.50 0.55 0.37 2.99 7 0.01 غير دال

 

 الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار السرعة يبين 6رقم أعمدة بيانية 

 

 

 

 

 

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

قبلي بعدي
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الىيي  األمرقىوة سىريعة، إنتىاجتعني قدرة الجهاز العصبي العضلي علىى  السرعة: /2

يتطلب درجة من التوافق في دمج صفة القوة و صفة السرعة في مكون واحد وبالتىالي 

   ـحسب الجدول المبين أعىاله كىان فرقىا  يىر دال حيىث قىدر بى اإلحصائيةكانت النتيجة 

ويعزي الباحثةان هةذه  ( . 7الحرية )  ودرجة٪ ( 99) م/ثا ( عند مستوى الثقة  0.37) 
النتيجة إلى عدم ممارسة عينة البحث النشاط البدني وإلى مدة التجربة كانت غير كافيةة 

العوامةةل الفسةةيولوجية المةةؤثرة حيةةث تطةةور هةةذه الصةةفة يحتةةاج إلةةى وقةةت أطةةول حيةةث أن 
مثةةةل  تعةةةد مةةةن الصةةةفات البدنيةةةة المركبةةةة ،حيةةةث تةةةؤثر فيهةةةا عةةةدة عوامةةةل  علةةةى السةةةرعة
نةةةوع األليةةةاف العضةةةلية والنسةةةبة الغالبةةةة منهةةةا فةةةي تكةةةوين األليةةةاف  وهةةةو ثيالعامةةةل الةةةورا

العضلية لدى الشخص والتي يتم اكتسابها وراثيا فكلما كانت نسبة األلياف السريعة لةدى 
خصوصةية نشةاط إلةى أن   الفرد أكبر اكتسب ميزة أفضل في إمكانية توفر السةرعة لديةه

الةةةذي التخصصةةةية  التةةةدريبات أثنةةةاء العتبةةةارينبغةةةي أن يؤخةةةذ بعةةةين ا التةةةدريب الرياضةةةي
ينمةي الجانةب العضةةلي العصةبي ، الةةذي اسةتخدمنا مةن خةةالل هةذا البرنةةامج عةدة تمةةارين 

يسةمى بةالقوة المتميةزة بالسةرعة كلمةا كانةت العضةالت  وهةذا مةا الفخةذينرياضية مثل قةوة 
قوية كانت السرعة متطةورة، ومةن هنةا نسةتخلص إلةى عةدم ممارسةة عينةة البحةث النشةاط 
البدني الرياضةي والتجربةة الميدانيةة كانةت غيةر كافيةة نظةرا للوقةت الةذي كةان غيةر كةافي 

لمرحلةةة العمريةةة لعينةةة وهةةذا يكمةةن فةةي اإلعةةداد البةةدني العةةام لتطةةوير هةةذه الصةةفة و هةةذه ا
البحةةث وحسةةب الفةةروق الفرديةةة ليسةةت المرحلةةة المناسةةبة فةةي الزيةةادة السةةريعة فةةي تنميةةة 
الجانب العضلي العصبي كما هو الحال لبةاقي المراحةل العمريةة غيةر المرحلةة االبتدائيةة 
التةةي أظهةةرت نتةةائج دراسةةتها إلةةى وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةائيا للباحةةث ) فةةارس جمةةال ، 

2014  ) 
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ونسةةتنتج مةةن خةةالل هةةذا التغيةةر الةةذي كةةان غيةةر كةةافي بالنسةةبة لعنصةةر السةةرعة إلةةى  
الزيادة من شدة التمرين وأطول فترة ممكنة للوصةول إلةى تطةور جيةد خةالل فتةرة التةدريب 

 االعتبار.مما يحتم علينا أخذ هذا البرنامج التدريبي بعين 

 الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار لقوة القبضة ( يبين12جدول رقم )

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

 قبلي بعدي قبلي بعدي     

 15.13 14.75 4.10 4.22 1.6 2.99 7 0.01 غير دال

 

 الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار لقوة القبضة بينت 7رقم  أعمدة بيانية

 

 
12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

قبلي بعدي
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 أظهىرتالتي تعطينا صورة عىن مشرىر حالىة الجسىم بصىفة عامىة حيىث  القبضة: /3

كىغ ( عنىد  1.6)  قةدر ب إحصةائيا حيةث غيةر دالعىن وجىود فىر   اإلحصىائيةالنتائج 

حيةث اسةتنتج الباحثةان هةذه النتيجةة تعةود  ( . 7الحرية )  ودرجة٪ ( 99مستوى الثقة ) 
فرديةةةةة ونعتبةةةةره مؤشةةةةر علةةةةى أن البرنةةةةامج التةةةةدريبي حسةةةةن مةةةةن قةةةةوة  فورقةةةةاتإلةةةةى وجةةةةود 

العضالت وهةذا التحسةن كةان غيةر كةافي  وذلةك باسةتخدام عةدة تمةارين للتقويةة العضةلية 
 علةةى الةةرغم مةةن عمةةر العينةةة غيةةر مناسةةب لتطةةوير صةةفة القةةوة العضةةلية ولكةةن الباحثةةان
اسةةتعمال فةةي برنةةامج التةةدريب إلةةى  تمةةارين القةةوة العضةةلية مثةةل تمةةارين المضةةخة تمةةارين 
شةةد الحبةةل ونةةرى مةةن خةةةالل هةةذا التةةدريب كةةان التطةةور غيةةةر كةةافي  لهةةذا العنصةةر مةةةن 
عناصةةر اللياقةةة البدنيةةة المرتبطةةة بالصةةحة ممةةا تبةةين لنةةا هةةذه النتةةائج إلةةى تحسةةن ملحةةوي 

ويقلةل مةن نوبةات الربةو  اإلصةاباتمةن احتمةال حةدوث في اختبار قةوة القبضةة ممةا يقلةل 
لةةديهم ، وهةةذا مةةا تؤكةةده دراسةةة هيلمةةان أنةةدرياس بةةأن تمتةةع مرضةةى الربةةو بمسةةتوى لياقةةة 
بدنيةةة جيةةد بشةةكل عةةام يقلةةل مةةن فةةرص اإلصةةابة بنوبةةة الربةةو الناتجةةة عةةن الجهةةد البةةدني 

شةةةكل منةةةتظم و ومةةن هنةةةا نسةةةتنتج تطةةوير هةةةذه الصةةةفة يحتةةاج إلةةةى الممارسةةةة الرياضةةية ب
وعينةةةةات األفةةةةراد تكةةةةون فةةةةي سةةةةن المراهقةةةةة الةةةةذي تحةةةةدث مةةةةن خاللةةةةه قةةةةوة انفجاريةةةةة فةةةةي 

 العضالت الوظيفية .  
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 الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار المرونة من الوقوف والجلوس ( يبين13جدول رقم )

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ت
 الجدولية

 ت
 المحسوبة

االنحراف  
 المعياري 

المتوسا  
 الحسابي

 قبلي بعدي قبلي بعدي     

 -3.75 -1.62 4.65 3.66 2.12 2.99 7 0.01 غير دال

 -7 -4.62 5.12 4.38 2.37 2.99 7 0.01 غير دال

 

الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار المرونة من الوقوف  يبين 8رقم أعمدة بيانية 
 والجلوس

 
يعتبةةةر عنصةةةر المرونةةةة مهمةةةا مةةةن عناصةةةر اللياقةةةة البدنيةةةة  المرونـــة مـــن الوقـــوف : /4

المرتبطةةة بالصةةحة، ولهةةذا يتوجةةب االهتمةةام بهةةذا العنصةةر تنميتةةه. و المرونةةة كمصةةطلح 
يقصةةةد بةةةه قةةةدرة تحريةةةك العضةةةالت و المفاصةةةل خةةةالل مةةةداها الحركةةةي الكامةةةل. وتعةةةرف 

اسةع مةن الحركةة فةي مةدى و  أجزائةهالمرونة على أنها قابلية الفةرد علةى تحريةك الجسةم و 

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
قبلي بعد

الوقوف

الجلوس
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    2004المفاصةةةل. )كمةةةال جميةةةل الربضةةةي،  أوالعضةةةالت  إصةةةابةدون الشةةةد المفةةةرط أو 
 (84صفحة 

حيةث قةدر هةذا الفةرق عىن وجىود فىر   يىر دال  اإلحصائية_ حيث أظهرت النتائج 
 ( 7الحرية )  ودرجة٪ ( 99مستوى الثقة ) عند  سم ( 2.12ب ) 

(الختبار المرونةة مةن 4من خالل الجدول المبين أعاله رقم )المرونة من الجلوس :  /5
الجلوس أو ثني الجدع من وضع الجلةوس لألمةام ةةةةةةةةة الةذي يعطةي لنةا صةورة عةن المةدى 
الحركي للمفاصل وإلى قابلية تمدد الحركات إلى أنها عامل أمان للوقايةة مةن اإلصةابات 

حيةث قةدر هةذا الفةرق ب  إحصةائياإلى وجود فةرق غيةر دال  يةاإلحصائوأظهرت النتائج 
 . ( 7الحرية )  ودرجة٪ ( 99مستوى الثقة ) عند سم (  2.37) 

لةةةذا عمةةةل الطالبةةةان أثنةةةاء إعةةةداد البرنةةةامج التةةةدريبي التركيةةةز علةةةى هةةةذه الصةةةفة حيةةةث 
الهدف هو الزيادة في مطاطية العضالت مةن حصةة إلةى أخةرى وأظهةرت النتةائج عمليةة 

غيةةةر دالةةةة ، ممةةةا يعةةةزي  فورقةةةاتمقارنةةةة بةةةين االختبةةةارات القبليةةةة والبعديةةةة إلةةةى وجةةةود ال
الباحثةةان هةةذه النتيجةةة إلةةى عةةدم ممارسةةة عينةةة البحةةث النشةةاط البةةدني إلةةى مةةدة التةةدريب 
التي كانت غير كافية حيث تطور هةذه الصةفة يحتةاج إلةى التةدريبات المكثفةة التةي تةربط 

ة ونهاية كل حصة ، علما أن الكثيةر مةن العلمةاء يةرى أن في مرونة المفاصل أثناء بداي
، كمةا أن التةدريب  اإلصةاباتالمرونة تعتبر عامل أمان لوقايةة العضةالت واألربطةة مةن 

الرياضي يحسن من مطاطية العضةالت واألربطةة واألنسةجة الضةامة المحيطةة بمفاصةل 
نصةر ي لها ) أحمد الجسم مما يعطي على تحسين مرونة المفاصل وزيادة المدى الحرك

كسةةةب العضةةةالت صةةةفة المطاطيةةةة  اإلطالةةةة( والهةةةدف مةةةن هةةةذه تمةةةارين 2003،  الةةةدين
 التقليل من التقلص والتشنج في العضلة والتحضير لعمل بقية أجزاء البرنامج.
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الباحثان تنميةة المرونةة لةدى أفةراد عينةة البحةث كةان غيةر كةافي كمةا  استنتجومن هنا 
 االعتبار.مما يحتم علينا أخد هذا البرنامج بعين  أعاله،أظهرته نتائج الجدول المبين 

 الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار لمحيا الصدر ( يبين14جدول رقم )

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 ت
 جدوليةال

 ت
 المحسوبة

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

 قبلي بعدي قبلي بعدي     

 61.62 65.25 4.5 6.84 3.62 2.99 7 0.01 دال 

 

 الفروقات بين متوسطي عينة اال:تبار لمحيا الصدر يبين 9رقم  أعمدة بيانية

 
 

59

60

61

62

63

64

65

66

قبلي بعدي
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قيةةاس محةةيط الصةةدر  الختبةةار( 14يتضةةح مةةن خةةالل الجةةدول رقةةم )محــيا الصــدر:  /5
الةةذي يعطينةةا صةةورة مهمةةة عةةن العديةةد مةةن المجةةاالت مثةةل دراسةةة النمةةو  والبدانةةة واألداء 
البةةدني ونسةةتعمل هةةذا القيةةاس للداللةةة علةةى البنيةةة العظميةةة أو العضةةلية للفةةرد مةةن جهةةة 
 وعالقتةه بالسةةعة الحيويةة وعمليةةات التةنفس التةةي تلعةب دورا هامةةا فةي تحسةةين قةوة وكفةةاءة
العضةةالت مةةابين الضةةلوع وعضةةلة الحجةةاب الحةةاجز وأشةةارت نتةةائج الجةةدول إلةةى وجةةود 

سةةم( عنةةد مسةةتوى 3.62حيةةث قةةدر هةةذا الفةةرق ب ) ألبعةةديلالختبةةار  إحصةةائيافةةرق دال 
، ويرجةةةع هةةةذا السةةةبب خةةةالل الحصةةةص التدريبيةةةة بالقيةةةام  7% ودرجةةةة الحريةةةة 99الثقةةةة 
يكةةون هةةةذا النمةةو غيةةةر  حيةةثوتمةةةرين  الشةةهيق والزفيةةةر باسةةتمرار فةةي كةةةل تةةدريب بعمليةةة

منةةتظم ومسةةتمر بطريقةةة مندفعةةة وهةةذا راجةةع إلةةى التطةةور الةةذي كةةان خةةالل فتةةرة التةةدريب 
الزيةةادة السةةريعة لهةةذه العضةةلة التةةي كانةةت داللةةة علةةى أن هةةذا البرنةةامج يجةةب أن يكةةون 
طويةل خةالل تطبيقةه علةى عينةة البحةث ألنةةه وجةد تطةور جيةد فةي اختبةار محةيط الصةةدر 

لألنشةةطة البدنيةةة المرتبطةةة بالصةةحة دور هةةام فةةي تحسةةين  أوه نسةةتنتج بةةان للبرنةةامج ومنةة
بعض المؤشرات الفسيولوجية وهذا انطالقا من محيط الصدر الذي كان داللة علةى نمةو 
هةةذه العضةةلة ممةةا يربطهةةا بالسةةعة الحيويةةة وعمليةةات التةةنفس الةةذي يسةةاعدنا علةةى اتسةةاع 

 وبالتالي المساعدة على التقليل من نوبات الربو . الرئتين واتساع الممرات الهوائية 
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  DEM2575 DEP VEMS/cvf vems CVF الطول الوزن التحمل السرعة القبضة الجلوس الوقوف الصدر 

DEM2575 1                         

DEP 0,97085608 1                       

VEMS/CVF 0,89675325 0,84757284 1                     

VEMS 0,86477628 0,88888686 0,69144513 1                   

CVF 0,70593248 0,74981629 0,46118882 0,95897033 1                 

 الصدر 

-
0,04347085 0,04744072 0,19568567 

-
0,30467421 -0,4725927 1               

 0,08564039 0,04799965 الوقوف 
-

0,10410296 
-

0,09366029 
-

0,11338136 0,15171449 1             

 الجلوس 

-
0,21340385 

-
0,15091276 

-
0,50409865 

-
0,03650974 0,15358242 

-
0,53986161 0,04117916 1           

 0,02642293 0,53039887 0,35257791 0,32059707 القبضة 
-

0,19600697 0,8857971 0,14428933 
-

0,77769127 1         

 السرعة 

-
0,67553373 

-
0,75819904 

-
0,49136321 

-
0,71806216 

-
0,66328231 

-
0,00293504 

-
0,49896796 

-
0,00314783 

-
0,20793034 1       

 0,3032958- التحمل 
-

0,18150332 
-

0,41578534 0,01869611 0,19664157 
-

0,37652412 
-

0,19630884 0,79913682 
-

0,66472909 
-

0,05039453 1     

 0,3511471- 0,83621522 0,71662274 0,11307425 0,51914963 0,37585327 الوزن 
-

0,16628117 0,49201686 
-

0,32762054 
-

0,51506353 0,60225673 1   

 0,89969786 0,83153574 0,3121245 0,67652162 0,59574471 الطول
-

0,33588128 
-

0,24302051 0,26573157 -0,1529308 
-

0,45986616 0,22049217 0,88748702 1 

 

 يبين قيم معامل االرتباط ) ر بيرسون ( لال:تبارات الفسيولوجية التنفسية وا:تبارات عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة( 15جدول رقم )
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بــين المؤشــرات الفســيولوجية وعناصــر اللياقــة البدنيــة المرتبطــة  )ر بيرســون(.دراســة العالقــة2
  ( وضح مايلي:15بالصحة: من :الل الجدول رقم )

رتباطية بين االختبارات الفسيولوجية وعالقتها باللياقة البدنيةة اسةتعمل اللدراسة العالقة ا 
ن الباحثةةةةان معامةةةةل االرتبةةةةاط بيرسةةةةون، الةةةةذي مةةةةن خاللةةةةه يعطةةةةي صةةةةورة عةةةةن عالقةةةةة بةةةةي

موجبةةة أو  رتباطيةةهامتغيةةرين حيةةث كلمةةا زاد متغيةةر يزيةةد معةةه متغيةةر ثةةاني وهةةي عالقةةة 
إلةى سةالبة ، وأظهةرت النتةائج  ارتباطيةهكلما زاد المتغير قلةة المتغيةر الثةاني وهةي عالقةة 

قةةةدرة التفرعةةةات الصةةةغيرة أو سةةةالبة بةةةين محةةةيط الصةةةدر واختبةةةار  ارتباطيةةةهوجةةةود عالقةةةة 
ويرجةةةع الباحثةةةان  ( 0.04-) ر=  ءلةةةى إدخةةةال وإخةةةراج الهةةةواالدقيقةةةة مةةةع التةةةي تليهةةةا ع

السةةةبب إلةةةى عمةةةل التفرعةةةات الصةةةغيرة كةةةان ضةةةعيفا بسةةةبب مةةةرض الربةةةو علةةةى مسةةةتوى 
التفرعةةةات الدقيقةةةة ولزيةةةادة عمةةةل هةةةذه التفرعةةةات الصةةةغيرة أو الثانويةةةة نحتةةةاج إلةةةى تةةةدريب 

وكةةذلك وجةود عالقةة إرتباطيةة قويةةة  قبةل التةدريبمقةنن ومةدة أطةول واسةةتعمال البخاخةات 
فةةي الثانيةةة األولةةى و حجةةم السةةعة الحيويةةة وهةةذا يةةدل كلمةةا زاد  بةةين حجةةم الزفيةةر األقصةةى

حجةةةةةم السةةةةةعة الحيويةةةةةة حيةةةةةث            حجةةةةةم الزفيةةةةةر األقصةةةةةى فةةةةةي الثانيةةةةةة األولةةةةةى زادت معةةةةةه
 وتهويةةةةة( ويرجةةةةع الباحةةةةث السةةةةبب  علةةةةى تحسةةةةين زيةةةةادة تةةةةدفق األكسةةةةجين  0.95) ر= 

 األجهةةزةلةةى رفةةع مةةن كفةةاءة ع  ايةةإيجابالةةرئتين مةةن خةةالل الحركةةات الهوائيةةة ممةةا يةةنعكس 
الوظيفيةةة مةةن بينهةةا الةةرئتين أثنةةاء دخةةةول الهةةواء وخروجةةه ، إذ وجةةد أيضةةا هنةةاك ارتبةةةاط 

( ويشير الباحثةان  0.35) ر= ةضعيف بين قوة القبضة و ذروة تدفق الهواء الذي قدر ب
لقلبيةة إلى نتيجة هذا االرتباط أن  البرنامج التدريبي لةه عالقةة  بالمحافظةة علةى اللياقةة ا

التنفسية والقوة العضلية بتمارين عضالت البطن وتمارين المضخة ولعبة شد الحبل ممةا 
يةةؤدى إلةةى زيةةادة األكسةةجين فةةي حالةةة الراحةةة لةةدى أفةةراد عينةةة البحةةث نتيجةةة للعةةدد مةةن 
التغيرات الفسيولوجية التي كانت غير كافية مما سمح لنةا بوجةود تعةب قليةل والتقليةل مةن 

 ل هذا نالحح أن النوبات ، ومن خال
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 ة   المرحلةةةةةةةةةةة العمريةةة كانةةت فةةي نموهةةا البطةةيء ، ويوةةةةةةةةةجد ارتةةةةةةةةةةةةةباط قةةوي الةةذي قةةدر بةة
( بةةين حجةةم الزفيةةر األقصةةى فةةي الثانيةةة األولةةى و ذروة تةةدفق الهةةواء ويعمةةل 0.88) ر=

مةةةرات هةةةذان المؤشةةةران علةةةى اتسةةةاع المجةةةاري التنفسةةةية ممةةةا يةةةؤدي إلةةةى التوسةةةع فةةةي الم
 الهوائية الذي يساهم للعضلة الملساء إلى رجوعها لوضعها األصلي .

 :  استنتاجات.3

الةةة المةةريض بةةالربو وشةةعورهم بالراحةةة حزيةةادة السةةعة الحيويةةة يةةؤدي إلةةى تحسةةين  /1
 والتقليل من نوبات الربو.

علةةةى قةةةوة  االطمئنةةةانزيةةةادة حجةةةم الزفيةةةر األقصةةةى فةةةي الثانيةةةة األولةةةى يةةةؤدي إلةةةى  /2
 وعضالت التنفس .

ارتفةةةاع مسةةةتوى حجةةةم ذروة تةةةدفق الهةةةواء يحسةةةن الحالةةةة الصةةةحية وتمةةةتعهم بةةةالقوة  /3
 السليمة .

رفع مستوى اللياقة القلبية التنفسية يزيد من كشةف مسةتوى العينةة فةي الخالةة  زيادة /4
 مرضى الربو .الصحية ل

تطةةةور اللياقةةةة العضةةةلية الهيكليةةةة ) قةةةوة القبضةةةة ، المرونةةةة ، عضةةةالت الةةةبطن (  /5
 عامل مهم في كشف الكفاءة الوظيفية للرئتين وعضالت التنفس .

زيادة التدريب في اللياقة العضةلية الهيكليةة يزيةد مةن حجةم محةيط الصةدر ويحسةن  /6
 الخالة الصحية لمرضى الربو.

 

 



 الثاني                                                               عرض وتحليل النتائج الفصل

126 
 

    الفرضيات:مناقشة .4

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية التالية :

 .    لعينة البحثدالة بين اال:تبارات القبلية والبعدية لال:تبارات الفسيولوجية  فورقاتتوجد  /1  

( واألعمةةةةةةدة البيانيةةةةةةة الخاصةةةةةةة باالختبةةةةةةارات 03مةةةةةةن خةةةةةةالل نتةةةةةةائج  الجةةةةةةدول رقةةةةةةم )
الفسةةةيولوجية التةةةي تةةةم التوصةةةل إليهةةةا مةةةن طةةةرف الباحثةةةان تحقةةةق فةةةرض البحةةةث " توجةةةد 

غيةةر دالةةة بةةين االختبةةارات القبليةةة والبعديةةة لالختبةةارات الفسةةيولوجية ." ) السةةعة  فورقةةات
ومةةةةدى قةةةةدرة  الحيويةةةة ، ذروة تةةةةدفق الهةةةةواء ، حجةةةةم الزفيةةةةر األقصةةةى فةةةةي الثانيةةةةة األولةةةةى

التفرعةةات الدقيقةةة أو الصةةغيرة مةةع التةةي تليهةةا علةةى إدخةةال وإخةةراج الهةةواء ( وهةةذه النتةةائج 
التي التوصل إليها في هذه الدراسة لم تعزز نتةائج دراسةات سةابقة ، التةي أظهةرت وجةود 
فةةةةةةروق ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةائية لصةةةةةةالح االختبةةةةةةارات البعديةةةةةةة علةةةةةةى بعةةةةةةض المؤشةةةةةةرات 

ممةةةا يعةةةزي الباحثةةةان هةةةذه الفرضةةةية إلةةةى أن عينةةةة البحةةةث المطبةةةق الفسةةةيولوجية التنفسةةةية 
التي طبق عليها البرنامج التدريبي كانت غير مؤلهة بالنسبة للممارسةة الرياضةية وكةذلك 
هةةةةذه المرحلةةةةة العمريةةةةة تمتةةةةاز بةةةةالنمو البطةةةةيء ، حيةةةةث تعتمةةةةد المؤشةةةةرات الفسةةةةةيولوجية 

رنةامج التةدريبي المقةنن المبنةي علةى التنفسية على ممارسة النشاط البةدني المتمثةل فةي الب
أسةةةةس علميةةةةة يراعةةةةي فيهةةةةا األحمةةةةال البدنيةةةةة المكيفةةةةة مةةةةع مةةةةرض الربةةةةو ، حيةةةةث تعمةةةةل 
التدريبات المقننة في تحسةين زيةادة تةدفق األكسةجين وتهويةة الةرئتين مةن خةالل الحركةات 

ج فةي مسةتوى الجةري ) المطاولةة الهوائيةة ( ممةا الهةةةةةةةةةةةةةةةةوائية المةةةةةةةةةةستمرة وزيةادة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدر 
يةةنعكس ايجابيةةا فةةي الزيةةادة فةةي حجةةم السةةعة الحيويةةة وعليةةه تصةةبح الةةرئتين القةةدرة علةةى 
العمل بكةل راحةة ، والتكيةف مةع الجهةد المبةذول وبالتةالي تةزداد سةرعة التةنفس ممةا يةؤدي 

لتمةةةدد وخاصةةةة زيةةةادة األكسةةةجين الةةةذي يةةةدخل فةةةي الجسةةةم وقابليةةةة العضةةةالت علةةةى ا ىلةةةإ
عضةةالت الصةةدر وذلةةك أثنةةاء الشةةهيق والزفيةةةةةةةةةةةةةر ممةةا سةةاهم فةةي تحسةةين قةةوة العضةةالت 
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الصةةةدرية فيةةةزداد حجةةةم القفةةةص الصةةةدري خةةةالل التةةةنفس والةةةذي يسةةةاهم فةةةي تحسةةةين قةةةوة 
وكفةةاءة عضةةالت التةةنفس وخاصةةة العضةةالت مةةابين الضةةلوع وعضةةلة الحجةةاب الحةةاجز 

سةةجين ، حيةةث كةةل هةةذه التغيةةرات الجسةةمانية التةةي لهةةا ممةةا يةةؤدي إلةةى زيةةادة كفةةاءة األك
عالقةةة بالنشةةاط البةةدني يجةةب أن تكةةون علةةى أسةةس علميةةة ورياضةةية لةةدى عينةةة البحةةث 

 التي مرحلتها هي مرحلة النمو البطيء .

دالــة بــين اال:تبــارات القبليــة والبعديــة لال:تبــارات اللياقــة البدنيــة المرتبطــة  توجــد فــروق  /2  
 بالصحة.   

( واألعمدة البيانية الخاصة باللياقةة البدنيةة المرتبطةة 09أوضحت نتائج الجدول رقم )
بالصحة التي تم التوصل إليها من طةرف الباحثةان تحقةق فةرض البحةث " توجةد فروقةات 

ارات القبليةةة والبعديةةة لالختبةةارات عناصةةر اللياقةةة البدنيةةة المرتبطةةة غيةةر دالةةة بةةين االختبةة
در ، السةةرعة ، بالصةةحة " ) قةةوة القبضةةة ، المرونةةة مةةن الوقةةوف والجلةةوس ، محةةيط الصةة

التحمل (  ونستخلص أن الوحةدات التدريبيةة المقترحةة تعتمةد علةى الصةفات البدنيةة وقةوة 
حمةةةةل القةةةةوة والتحمةةةةل الةةةةدوري التنفسةةةةي عضةةةةلية جيةةةةدة  لتحسةةةةين القةةةةدرات البدنيةةةةة مثةةةةل ت

واختبةةار المرونةةة لةةدى عينةةة البحةةث و لكةةن هةةذا التةةأثير كةةان غيةةر ملحةةوي وغيةةر كةةافي ، 
عكس لدراسات سابقة مثل دراسة أنةدرياس هيلمةان فةي هةذا الشةأن إلةى أن تمتةع مرضةى 
الربةةو بمسةةتوى لياقةةة بدنيةةة جيةةد يسةةاعد علةةى التقليةةل مةةن فةةرص اإلصةةابة بنوبةةات الربةةو 

 بشكل عام .

مختلفـــة بـــين اال:تبـــارات الفســـيولوجية وعناصـــر اللياقـــة البدنيـــة  ارتباطيـــهتوجـــد عالقـــة  /3
 المرتبطة بالصحة:  

( الذي تم التوصةل إليةه مةن طةرف الطالبةان تحقةق فةرض 15يوضح الجدول رقم )   
البحةةةث " توجةةةد عالقةةةة إرتباطيةةةة مختلفةةةة بةةةين االختبةةةارات الفسةةةيولوجية وعناصةةةر اللياقةةةة 
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مةةن خةةالل هةةذه الدراسةةة تبةةين لنةةا إلةةى وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة  البدنيةةة المرتبطةةة بالصةةحة" 
الدقيقةة مةع التةي تليهةا علةى  قدرة التفرعات الصغيرة أوسالبة بين محيط الصدر واختبار 

ويرجع الباحثان السبب إلةى عمةل التفرعةات الصةغيرة كةان ضةعيفا   ءإدخال وإخراج الهوا
بسبب مرض الربةو علةى مسةتوى التفرعةات الدقيقةة ولزيةادة عمةل هةذه التفرعةات الصةغيرة 
أو الثانويةةةة نحتةةةاج إلةةةى تةةةدريب مقةةةنن ومةةةدة أطةةةول واسةةةتعمال البخاخةةةات أثنةةةاء ممارسةةةة 

ارتباطية قوية بين حجم الزفيةر األقصةى فةي الثانيةة صة التدريبية وتوجد أيضا عالقة الح
األولى و حجم السعة الحيوية وهذا يدل كلما زاد حجم الزفير األقصى في الثانية األولةى 
زادت معةةةةه حجةةةةم السةةةةعة الحيويةةةةة ويرجةةةةع الباحةةةةث السةةةةبب  علةةةةى تحسةةةةين زيةةةةادة تةةةةدفق 

علةى رفةع مةن   إيجابال الحركات الهوائية مما ينعكس األكسجين وتهوئة الرئتين من خال
الوظيفيةةة مةةن بينهةةا الةةرئتين أثنةةاء دخةةول الهةةواء وخروجةةه ، ومةةن هنةةا نجةةد  األجهةةزةكفةةاءة 

أن تمتةةةةع مرضةةةةى الربةةةةو بعناصةةةةر اللياقةةةةة البدنيةةةةة المرتبطةةةةة بالصةةةةحة يسةةةةمح لهةةةةم بةةةةأداء 
حركةةةات التةةةنفس القةةةوي والعميةةةق وقةةةدرة الةةةرئتين علةةةى التمةةةدد واالنكمةةةاش وبالتةةةالي تةةةزداد 

عبةةةاء التدريبيةةةة المتنوعةةةة وهةةةذا يسةةةاعد مطاطيتهةةةا فيصةةةبحوا قةةةادرين علةةةى التكيةةةف مةةةع األ
علةةةى التقليةةةل مةةةن فةةةرص اإلصةةةابة بنوبةةةات الربةةةو وبالتةةةالي يحتةةةاج المةةةريض إلةةةى عةةةالج 
تةةأهيلي عةةن طريةةق ممارسةةة األنشةةطة البدنيةةة للتقليةةل مةةن مخةةاطر نوبةةات الربةةو والعةةيش 

 بسالم . 
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 :  اتـــــــــاقتراح.5

العمةةةل علةةةى تنميةةةة المؤشةةةرات الفسةةةيولوجية التنفسةةةية لةةةدى مرضةةةى الربةةةو خاصةةةة  /1
معرفةةة قةةدرة التفرعةةات الصةةغيرة أو الدقيقةةة مةةع التةةي و السةةعة الحيويةةة وذروة تةةدفق الهةةواء 

 .ء تليها على إدخال وإخراج الهوا

العمةةةةةل علةةةةةى تنميةةةةةة وتطةةةةةوير عناصةةةةةر اللياقةةةةةة البدنيةةةةةة المرتبطةةةةةة بالصةةةةةحة لةةةةةدى   /2
 لربو خاصة اللياقة القلبية التنفسية والعضالت الهيكلية .مرضى ا

زيادة الوعي بين أفراد المجتمع ألهميةة النشةاط البةدني لمرضةى الربةو خاصةة عنةد  /3
 األطفال . 

إجراء المزيد من البحوث في أثر ونمةو وتطةور األنشةطة ومسةتوى عناصةر اللياقةة  /4
المؤشةةرات الفسةةيولوجية ألطفةةال مةةرض  البدنيةةة المرتبطةةة بالصةةحة وانعكاسةةها فةةي تحسةةين

 الربو .

تزويد مقرات الصحة المدرسية بالوسائل الالزمة لتشخيص المةرض والكشةف عنةه  /5
 مبكرا وذلك لمتابعة المصابين أو توجيههم إلى أطباء مختصين لمرض الربو .

ضرورة تأسيس جمعيات مختصة في أمراض الربو خاصة في المناطق السةاحلية  /6
تعمةل علةى  األطفةالمذهل في عدد المصابين بالمرض خاصةة عنةد  ارتفاععرف والتي ت

 متابعتهم ورعايتهم .

ضرورة إنشاء مصحات تربوية عالجية طبية نفسية لعالج المصابين بةالربو علةى  /7
 معه.مستوى القطر الوطني للتقليل من مخاطر الربو والتعايش 
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تمديد طول فترة البرنامج التدريبي للفئةة العمريةة فةي المرحلةة االبتدائيةة مةع مراعةاة  /8
 الفروقات الفردية.

المصابين بمرض الربو بفرقة بحث جديدة من طلبة  البحثمواصلة العمل مع عينة  /9
 الدعة القادمة تخصص النشاط البدني المكيف والصحة. 

 



 

131 
 

 :اتمـــــــــــــــــــــــة:.6

يعةةةد الربةةةو أحةةةد األمةةةراض المزمنةةةة األكثةةةر شةةةيوعا التةةةي تصةةةيب كةةةل مةةةن األطفةةةال   
والكبةةةار ، وقةةةد ارتفعةةةت معةةةدالت اإلصةةةابة لتصةةةبح أكثةةةر انتشةةةارا مةةةن ذي قبةةةل ، وال يعةةةد 

بالمخةاطر التةي قةد  يسةتهالنالربو من األمراض البسيطة التي يمكن تجاهلهةا ويجةب أال 
راء القلةةق بشةةأن افتقةةار مرضةةى الربةةو وأسةةرهم تةةنجم عةةن هةةذا المةةرض ، ولكةةن يمتلةةك الخبةة

إلةةةةى بعةةةةض المعلومةةةةات الضةةةةرورية عةةةةن المةةةةرض ، وقةةةةد يةةةةؤدي اإلخفةةةةاق فةةةةي اسةةةةتيعاب 
المبةةةةادئ األساسةةةةية للعةةةةالج والتعةةةةرف علةةةةى عالمةةةةات الخطةةةةر إلةةةةى عةةةةدم إتبةةةةاع الخطةةةةط 
العالجيةةة الصةةحيحة ، وقةةد يترتةةب علةةى ذلةةك تةةأخر المةةريض فةةي طلةةب المسةةاعدة الطبيةةة 

 ن في أمس الحاجة إليها ، مما قد يلحق به العديد من األضرار.حينما يكو 

ات ومفةةةةاهيم يةةةةهةةةةذا مةةةةا دفةةةةع الطالبةةةةان إلةةةةى البحةةةةث فةةةةي الموضةةةةوع والتنقيةةةةب عةةةةن حيث
وأسةةةاليب المةةةرض وتشخيصةةةه وطةةةرق الةةةتحكم فيةةةه . ومةةةن هةةةالل نتةةةائج الدراسةةةة توصةةةل 

لسةةةعة الحيويةةةة الباحثةةةان علةةةى ضةةةرورة تنميةةةة المؤشةةةرات الفسةةةيولوجية والتنفسةةةية خاصةةةة ا
قةةةدرة التفرعةةةات الصةةةغيرة أو الدقيقةةةة مةةةع التةةةي تليهةةةا علةةةى إدخةةةال وذروة تةةةدفق الهةةةواء و 

مع تنمية وتطوير عناصةر اللياقةة البدنيةة المرتبطةة بالصةحة لةدى مرضةى ء وإخراج الهوا
الربةةو خاصةةة اللياقةةة القلبيةةة التنفسةةية واللياقةةة البدنيةةة الهيكليةةة ، فمزاولةةة األنشةةطة البدنيةةة 

لمكيفة وخاصة أحمال التدريب الهوائية التي تعتمد علةى اسةتخدام األكسةجين تةؤدي إلةى ا
جملة من التغيةرات الفسةيولوجية التةي تعبةر عةن كفةاءة عمليةات التةنفس فتتحسةن وظةائف 

ه ر الرئة فتقل شدة نوبةات الربةو ويقةل تكرارهةا ، وعليةه تتحسةن حالةة المةريض ويةزداد شةعو 
   وبالتالي يستطيع التعايش بنجاح مع هذا المريض ويتجنب مخاطره .بالراحة ، 
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 أوال: المصادر والمراجع باللغة العربية :

(.المةةةةةةةةدخل التطبيقةةةةةةةةي للقيةةةةةةةةاس فةةةةةةةةي اللياقةةةةةةةةة البدنيةةةةةةةةة 2000ابةةةةةةةةراهيم احمةةةةةةةةد سةةةةةةةةالمة.) .1
 .طرابلس:منشأة المعارف.

(.دليلةةةةك إلةةةى طريةةةةق االختبةةةار بكةةةةرة القةةةدم ) اإلصةةةةدار 2008ابةةةراهيم رحمةةةةة وآخةةةرون .) .2
 الطبعة األولى (.ماهية للنشر والتوزيع وخدمات الكمبيوتر .

لفسةةيولوجيا الرياضةةة )اإلصةةدار (.الخصةةائص الكيميائيةةة الحيويةةة 2008ابةةراهيم سةةالمة.) .3
 عربي. الطبعة األولى ( دار الفكر ال

نظريةةةةات وتطبيقةةةةات )الطبعةةةةة  (.فسةةةةيولوجيا الرياضةةةةية 2003أحمةةةةد نصةةةةر الةةةةدين سةةةةيد.) .4
 األولى (.دار الفكر العربي 

(.فسةيولوجيا اللياقةة البدنيةة .دار الفكةةر 2003أحمةد نصةر الةدين وأبةو العةال عبةد الفتةاح.) .5
 العربي.

الرياضةةةةةةةية.كلية التربيةةةةةةةة (.مبةةةةةةةادئ الفسةةةةةةةيولوجيا 2008أمةةةةةةةين، سةةةةةةةميعة خليةةةةةةةل محمةةةةةةةد.) .6
 .الرياضية.العراق

(.القيةةةةةاس واالختبةةةةةار والتقةةةةةويم فةةةةةي التربيةةةةةة البدنية.مطبعةةةةةة 2014الفرطوسةةةةةي سةةةةةموم .) .7
 المهيمن،بغداد.

 (.الربو)الطبعة األولى(.ترجمة هنادي مزبودي.الرياض.2013جون ايرس.) .8
والتةةةدريبات الرياضةةةية.مكتبة (.فيسةةةيولوجيا الجهةةةد البةةةدني 2006هاشةةةم عةةةدالن الكالنةةةي.) .9

 الفالح للنشر والتوزيع.
(.فسيولوجيا الجهد البدني.قسم التربيةة البدنيةة وعلةوم 1988الهزاع،بن محمد الهزاع.) .10

 الحركة.السعودية.
(.اختبةةارات الوظةةائف الرئويةةة التنفسية.قسةةم التربيةةة 2001الهةةزاع بةةن محمةةد الهةةزاع ) .11

 البدنية وعلوم الحركة.السعودية.
(.فيسيولوجيا الجهد البدني لةدى األطفةال والناشئين.)اإلصةدار 1997بن محمد الهزاع) الهزاع .12

 الطبعة األولى(.اتحاد السعودي للطب الرياضي.
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(.الدليل اإلرشادي لالختيار الخليجي للياقةة البدنيةة المرتبطةة 2001الهزاع بن محمد الهزاع.) .13
 ولى.سنة.إصدار الطبع األ 18-07بالصحة الفئات العمرية من 

(.القياسةةات الجسةةمية األنتروبومتريةةة لإلنسةةان جامعةةة الملةةك 2001الهةةزاع بةةن محمةةد الهةةزاع ) .14
 سعود.السعودية.

(.مقدمة في بيولوجيا الرياضة. )اإلصةدار الطبعةة 2011يوسف الزم كماش وصالح بشير.) .15
 األولى(.دار الوفاء لدينا.طباعة ونشر.

والعشرون.دار وائل للنشر،  قرن الواحد(.التدريب الرياضي لل2004كمال جميل الربضي.) .16
 األردن.

كريمان بدير.األسس النفسية لنمو الطفل.دار المسيرة.عمان.األردن.الطبعة  .17
 (.2010الثانية.)

(تدريب الجمباز المعاصر)اإلصدار الطبعة 2003محمد إبراهيم شحاتة . ) .18
 السادسة(.مصر.دار المعارف. 

 (.الربو عند األطفال.دار النهضة للطباعة والنشر. بيروت.1988محمد أحمد النابلسي.)  .19
مصر (.علم التدريب الرياضي ) اإلصدار الطبعة السادسة(.1979محمد حسن عالوي.)  .20

 دار المعارف.
( اللياقة البدنية للصحة والرياضة )اإلصدار الطبعة األولى(.دار 2010مفتي حماد.)  .21

 الكتاب الحديث.مصر.
(.دليل عمل تشخيص وعالج الربو.دائرة الصحة 2012منى عطى هللا خليفة.) .22

 العامة.العراق.
مريم سليم.علم تكوين المعرفة.استمولوجيا بياجيه.دار النهضة العربية.بيروت.لبنان.الطبعة  .23

 (. 2002األولى.)
(.الرياضة الصحة ورشاقة ومرونة 2012نايف مفضي الجبور وأحمد صبحي قبالن.) .24

 )إصدار الطبعة األولى(.مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
(.فن الرياضة والصحة ) الطبعة األولى(.دار الحامد للنشر 2010نشوان.)نشوان عبد هللا  .25

 والتوزيع.
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 جالل حزي وشريكاه. (.أنشطة الهوائية.منشأة المعارف2000نعمات أحمد عبد الرحمن.) .26
.مركز التنمية األسرية.ديبلوم اإلرشاد سيد أخمد عجاج.علم النفس.جامعة الملك فيصل .27

 (.2008األسري.)
(.علم الصحة الرياضية )اإلصدار الطبعة األولى(.عمان:دار 2009)عصام الحسنات. .28

 أسامة .
عبد الفتاح دويدار.سيكولوجية النمو واالرتقاء.دار المعرفة الجامعية.األزراطية.الطبعة  .29

 .1996األولى.
 (     2006عصام نور.علم النفس النمو.مؤسسة الشباب الجامعية.اإلسكندرية.) .30
(.اتجاهات حديثة في تدريب التحمل، 2011شفاتي وكامل مدكور.)فاضل،عامر فاخر  .31

 القوة، اإلطالة، التهدئة.مكتبة المجتمع العربي.
 (.علم التشريح.دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع .2006)صالح الدين محمد  .32
صالح محمد أبو جادو.علم النفس التطوري.الطفولة والمراهقة.دار  .33

 (.2011طبعة الثالثة.)المسيدة.عمان.األردن.ال
قناوي محمد هدى وحسن مصطفى عبد المعطي.علم النفس نمو.األسس والنظريات.الجزء  .34

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                                                            2011األول.دار قباء.القاهرة.
ليةازوري العلميةة للنشةر (.تشريح جسم اإلنسةان.دار ا2005رمزي الناجي، عصام الصفدي.) .35

 .والتوزيع 
 (.2010رأفت محمد بشناق.السيكولوجيا األطفال.دار النفائس.لبنان.بيروت.الطبعة الثانية.) .36
والمراهق.المؤسسةةةةةةةةةةة الجامعيةةةةةةةةةةة تومةةةةةةةةةا جةةةةةةةةةةورج خوري.سةةةةةةةةةةيكولوجية النمةةةةةةةةةةو عنةةةةةةةةةد الطفةةةةةةةةةةل  .37

 (.2000للدراسات.بيروت.الطبع األولى.)
 ثانيا: الرسائل والمجالت العلمية:

(.الرياضة واألشخاص المصابون باألمراض التنفسية المزمنة.مجلة 2012أحمد الحمداني.) .29
 .2012يناير  14نمط الحياة )اسبيتار(.عدد 

رح لتطوير الصفات البدنية والحركية (.أثر برنامج مقت1995برحو عمر وتراري مصطفى.) .30
 ( سنة.مذكرة ليسانس معهد التربية البدنية الرياضية. جامعة مستغانم12-10للناشئين)
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(.تقييم عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند تالميذ المرحلة 2013دحو العمري.) .31
التربية البدنية  ( سنة باستخدام برنامج حاسوبي.رسالة ماجيستر معهد 19-16الثانوية) 

 والرياضية.جامعة مستغانم.
(.تأثير برنامج ترويحي عالجي مقترح على شدة النوبة 1999عبد الرزاق.) إسماعيلوداد  .32

( سنة.رسالة 12-09الربوية المستحدثة بالمجهود البدني لألطفال المصابين بالربو الشعبي )
 جامعة اإلسكندرية.دكتوراه.
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 اال:تبارات القبلية عن اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة

 

 

 عن اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة البعديةاال:تبارات 

 المرونة من الجلوس
المرونة من 

 الوقوف
محيط 

  التحمل السرعة القبضة الصدر
 

ح.مصطفى.  1,48 4,4 15 77 2 3- 1  

ب.أمين.  1,22 5,6 12,5 60 4 7- 2  

ك.عماد.  1,47 4,2 19 69 0 2 3  

ب.العيد.  1,38 4,75 7,8 62 7- 1 4  

ح.محمد.  1,3 4,85 10,5 55 1- 8- 5  

م.محمد..  1,24 4,2 16 62 2- 4-  6  

ب فارو .  1,22 4,15 17,2 68 5- 8,5-  7  

غ.محمد.  1,2 3,82 20 69 4- 9,5-  8  

 

 

  

  

المرونة 

من 

 المرونة من الوقوف الجلوس
محيط 

  التحمل السرعة القبضة الصدر
ح.مصطفى.  1,26 5 13 59 1 6- 1 

ب.أمين.  1,55 5,72 10,5 59 3 9- 2 

ك.عماد.  1,38 4,9 17 67 1- 1 3 

ب.العيد.  1,43 5,11 6,5 61 10- 0 4 

ح.محمد.  1,5 5,1 9,5 54 3- 11- 5 

م.محمد..  1,3 4,59 14,5 61 4- 7-  6 

ب فارو .  1,28 4,54 15,4 67 8- 12-  7 

غ.محمد.  1,26 4 18,8 65 8- 12-  8 



 

 
 

 

 اال:تبارات القبلية للنتائج المؤشرات الفسيولوجية

 

 

 للنتائج المؤشرات الفسيولوجيةلبعدية اال:تبارات ا

 

Colonne1 DEM2575 DEP VEMS/CVP VEMS CVF 

Moyenne 2,01125 3,38625 81,775 1,7425 2,12125 
Médiane 2,015 3,67 82,65 1,855 2,185 

Écart-type 0,84014348 1,3932894 8,57183928 0,48002232 0,50447816 

Variance de 
l'échantillon 0,70584107 1,94125536 73,4764286 0,23042143 0,25449821 

Minimum 0,78 1,48 66,6 0,92 1,38 
Maximum 3,52 5,69 95,6 2,31 2,96 

Nombre 
d'échantillons 8 8 8 8 8 

 

  DEM2575 DEP VEMS/CVF VEMS        CVF  
Moyenne 1,88 3,29625 79,5625 1,70625 2,10125  
Médiane 2,05 3,695 83,1 1,875 2,185  
Écart-type 0,77152909 1,62765333 9,88403294 0,57589527 0,56503951  
Variance de 
l'échantillon 0,59525714 2,64925536 97,6941071 0,33165536 0,31926964  
Minimum 0,63 1,11 63,4 0,78 1,23  
Maximum 2,68 5,81 88,9 2,46 2,97  
Nombre 
d'échantillons 8 8 8 8 8  
       
      



 

 
 

 

 النتائج الخام للسن والطول والوزن للعينة التجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   السن الطول الوزن

 ح. مصطفى 1 8 145 50
 

 2ب. أمين  9 137 26
 

 3ك. عماد  11 156 56
 

 4ب. العيد  8 126 28
 

 5ح. محمد  10 123 23
 

 6م. محمد 10 148 39
 

 7ب. فاروق  10 148 43
 

 8ع. محمد  11 136 30
 


