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          اِلمد هلل بارئ النسمة اخلالق من لبكلمة الناطق بالبيان و اِلكمة ألىل العلم بالعربية ال 
    باألعجمية , إهلي اليطيب الليل إال بشكرك , وال يطيب النهار إال بطاعتك و ال تطيب

                        ,اللحظات إال بذكرك , وال تطيب اآلخرة إال بعفوك , وال تطيب اجلنة إال برؤيتك 
 لك الشكر و اِلمد و الثناء اِلسن .

صلى            إىل منارة العلم و االمام املصطفى إىل األمي الذي علم التعليم إىل رسولنا الكرمي حممد
 اهلل عليو و سلم .

              الذي ال يكل بالعطاء اىل من حاكت سعاديت خبيوط منسوجة من قلبها اىلنبوع إىل الي
 االسم الذي خيفي سر جناحي "أمي" اِلنون

      ىل من سعى و شقى النعم بالراحة و اهلناء الذي مل يبخل بشئ من اجل دفعي ف طريقإ
العزيز             قدويت ف اِلياة " ايب" النجاح الذي علمن ان ارتقي سلم اِلياة حبكمة وصرب اىل 

 لك من كل التقدير و االحرتام

واىل                         ىل من حبهم جيري ف عروقي و يلهج بذكرىم فؤادي اخويت و اخوايت ,إ
 االىل و االقارب

لهم اهلل ىل كل االصدقاء و االحبة من سرنا سويا , كل من تذوقت معهم أمجل اللحظات الذين جعإ
 اخويت كل واحد بامسو

من           ىل من علمونا حروفا من ذىب و كلمات من درر وعبارات من امسى عبارات العلم اىلإ
ىل إ                من علمهم حروفا و من فكرىم منارة تنري لنا سرية العلم و النجاح صاغوا لنا 

معهد                          اساتذتنا الكرام وخاصة االستاذ حمجوب غزال و كل اساتذة و اطارات 
  الرتبية البدنية و الرياضية

 



   

 

                             مده و ال حساب لعدده و مبل  لاايتو.... اِلمد هلل محدا ال انقطاع ألبسم اهلل الرمحن الرحيم ....
 و الصالة و السالم على نيب الرمحة حممد )ص( وعلى آلو و سلم .

                                                   اِلمد هلل الذي أعانا على الصرب و التوفيق إلجناز ىذا البحث العلمي الذي نرجو أن يكون 
 مسامهة متواضعة منا و علما يرجى نفعو وبعد :

                                     لنا بإكمال نتقدم بوافر الشكر و االمتنان إىل معهد الرتبية البدنية و الرياضية إلتاحتو الفرصة
                                               دراستنا لنيل شهادة املاسرت و تقدميو كافة تسهيالت لتحقيق ذلك  , وعلى رأس ذلك املدير

 األساتذة .و كافة 

ال " الذي مل يبخل                                             كما أتقدم بأمسى آيات الشكر و التقدير لألستاذ املشرف "حمجوب غز 
           علي بنصائحو القيمة و توجيهاتو العلمية الت أسداىا إل طوال فرتة إشرافو على البحث                                             

 و نرجو لو دوام العطاء و اخلري و العفية .

الوفاء و العرفان باجلميل أن نعرب عن جزيل الشكر و التقدير إىل                                               و يقتضي من واجب 
 األساتذة "بن سي قدور اِلبيب " و " خالد الوليد" ملا أبدياه من جهود صادقة وكل موظفي املعهد .

 لسنكما نشكر مجيع أفراد العينة و مجعيات قدماء الالعبي لكبار ا

 و ختاما نرجو من اهلل أن جيعل ىذا البحث حمققا للهدف الذي وضع ألجلو .

 . إنو نعم املوىل و نعم النصري ومن العون و التوفيق
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  : مقدمة

 العناصر تلك"  أهنا على بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة تعرف و البدين النشاط و الصحة بني وثيقة عالقة ىناك
 و اذليكلية العضلية اللياقة و اجلسمي الًتكيب و التنفسية القلبية اللياقة تتضمن و الصحة يف تؤثر أو ترتبط اليت

 القلبية اللياقة)  التنفسي الدوري التحمل عن تعرب اختبارات يف األدائية الفرد مقدرة أهنا على إجرائيا تعرف
 ىذه و(  اذليكلية العضلية اللياقة)  مرونتها و حتملها و اذليكلية العضالت قوة و اجلسمي الًتكيب و(  التنفسية
 احلاضر وقتنا يف البدنية اللياقة دلفهوم ادلعاصر التوجو التوجو يعكسو ما ىو و للفرد الزظيفية بالصحة طترتب العناصر

 . العلمية وادلؤشرات الدالئل من بالعديد ادلدعوم و.

 ما و ادلزمنة القلب أمراض تعد حيث عام بشكل الصحة على احملافظة يف مهما التنفسية القلبية اللياقة عنصر ويعد
 انتظام وعدم الدم ضغط ارتفاع و الدم يف الدىون نسبة كإرتفاع اخلطر عوامل تسمى حتذيرية عالمات من يسبقها
 قلة و الدىون تناول و التدخني و العصيب فالتوتر بنفسو الفرد حياة بأسلوب عالقة ذات تعترب القلب ضربات
 بني و البدين النشاط قلة بني صلة ىناك و ادلزمنة القلب بأمراض وثيق ارتباط ذلا عادات كلها البدين النشاط
 من ادلتكامل النمو حيقق شلارستها ان كما"  ادلزمنة القلب بامراض ادلتعلقة األخرى اخلطر عوامل من العديد التطور

 على وتساعده وفعالية بكفاءة اليومية بواجباتو القيام على تساعده حيث اإلجتماعية و النفسية و البدنية النواحي
 (9111)أحمد،  ".اجلسم أجهزة كفاءة حتسني على العمل و الصحة حتقيق

 البدين النشاط شلارسة خالل من" اهلل مبشيئة" االمراض تلك من العديد خفض ديكن أنو على الدراسات تؤكد و
 اللياقة تعريف ديكن و البدنية الصفات لتحسني يكفي الذي بالقدر البدنية الصحة على احملافظة و منتظم بشكل
 اذلواء من األكسجني أخذ على التنفسي القليب مث التنفسي اجلهاز بواسطة اجلهاز قدرة أهنا على التنفسية القلبية

 العضالت خاصة و اجلسم خاليا قبل من استخالصو مث من و(  القلب و الدموية األوعية بواسطة) نقلو اخلاجي
 . العضلي لإلنقباض الالزمة الطاقة لتوفري

و األنشطة البدنية متعددة و متنوعة ديكن شلارستها من طرف مجيع فئات اجملتمع بغض النظر عن مستواىم 
, كما أن شلارستها حيقق النمو  (4002)راتب، الصحي أو البدين إضافة إىل عمرىم و جنسهم و قدرهتم 

ادلتكامل من النواحي البدنية و النفسية و اإلجتماعية حيث تساعده على القيان بواجباتو اليومية بكفاءة و فاعلية 
 .  (9114)سالمة، وتساعده على حتقيق الصحة و العمل على حتسني كفاءة أجهزة اجلسم 

ه العامل من إصلازات نتيجة اجلهد ادلتواصل من العلماء يف رلال الرعاية بكبار السن إال أن تدين ونظرا دلا يشهد
الصحة خيفف من عبئ صحتهم يعترب من العوامل اليت تسسب يف هتميش ىذه الفئة , لذا فإن اإلستثمار يف 
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اإلستقاللية لدى كبار السن  ادلرضى و يعمل على إعطاء نتائج تعود بالنفع على اجملتمع من خالل احلفاظ على
ألن ادلمارسة الرياضية تعزز الصحة و تؤثر يف إمكانية مواصلة كبار السن ادلشاركة يف اجملتمع , و يوصي خرباء  
الصحة بأمهية و ضرورة شلارسة األنشطة البدنية ألهنا تساعد على إكتساب القدرات البدنية الفاعلة و تعترب من 

البدنية تلعب دورا بارزا يف يف القدرات فإن  لذافسيولوجيا يف تأخري الشيخوخة ,  أحسن الوسائل اليت تتحكم
صحة كبار السن كتأثري الشيخوخة عليهم و أمراض القلب و الشرايني فضال على أن شلارسة األنشطة البدنية 

إرتباطا و ثيقا يؤدي إىل تقوية اجلسم و تبعده عن األمراض و تعمل على تقوية اجلهاز العضلي الذي يرتبط 
باجلهاز العظمي مكونان اجلهاز احلركي , كما يتأثر كل من اجلهاز الدوري و التانفسي هبذه األنشطة إضافة جتنب 
السمنة و الكثري من أمراض العصر كالضغط , السكري , آالم أسفل الظهر , كما دلمارسة األنشطة البدنية دور 

 . (4090)نشوان، يف تعزيز السلوكيات السليمة لدى الفرد 

ة ادلرتبطة عناصر اللياقة البدنيعالقة اليت ضلاول من خالذلا معرفة دلا ذلا من امهية بالغة ومنو جاءت ىذه الدراسة 
 ( سنة 65-55بالصحة ببعض ادلتغريات الفسيولوجية لدى كبار السن )

  : المشكلة

 عند الدم يف الكولسًتول نسبة إرتفاع و الدموي الضغط و السكري الداء ادلزمنة ألمراض ادلستمر التزايد ظل يف
 دلا البدين النشاط مبمارسة ادلصابني ىؤالء بنصيحة الرياضي و الطيب اجملال يف بادلختصني ادى شلا السن كبار فئة
 سلتلف على الرياضيني ادلمارسني أعداء زيادة اىل أدى, شلا  األمراض ىذه أعراض من التقليل يف فائدة من فيو

 ادلتغريات حملدودية نظرا و السن كبار فئة من ادلمارسني تزايد كذلك نرى أصبحناو  رلاالهتا و مستوياهتا
 أجل من األداء يف ادلشاكل بعض لظهور أدى الفئة ىذه بو تتميز ما و البدنية اللياقة عناصر و الفيزيولوجية

 مشكل أي يعانون ال الذين أو كاألصحاء العيش كفاءة حتقيق سبيل يف  كفاح من هبا يرتبط ما و الصحة
 . صحي

 و البدنية الًتبية  رلال يف الصحة أجل من الرياضة بادلوضوع االىتمام ازدياد احلايل الوقت يف الحظنا ولقد
 . الصحة و العالج يف األخصائيني و األطباء اىتمام على مقصورا كان بعدما الرياضية

 يف الباحثني بعض أن إال الصعوبات من من بالعديد ترتبط الفيسيولوجي اجلانب يف العلمية البحوث ان من بالرغم
 عن الكشف حملاولة التجارب و الدراسات بعض باجراء قاموا و البحثي اجملال هبذا اىتموا الفيزيولوجيا علم

 البحوث زلاولة و البدين النشاط شلارسة عن تنتج اليت اإلجيابية الصحية األثار معرفة اىل تؤدي قد اليت األسباب
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 خصوصا البدنية اللياقة جانب على البدين النشاط شلارسة انعكاس معرفة من الرياضي العلمي اجلانب يف العلمية
 . السن كبار فئة عند

 بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة بعناصر الفيزيولوجية ادلتغريات بعض عالقة معرفة و ادلوضوع ىذا يف الغوص عند
 ذلذا أن حبيث البدين اجلانب و الفيزيولوجي اجلانب على تأثريىا خاصة و للرياضة ادلمارسني السن كبار عند

 وسريورة تعامالتو يف وخيمة عواقبها تكون انعدمت إن و اليومية حياتو يف الشخص مردود يف الكبري الدور اجلانبان
 األثار مواجهة بواسطتها ديكن اليت ساليباأل و الوسائل بعض اقًتاح و ادليادين سلتلف يف إلتزاماتو و أعمالو
 البدنية اللياقة أخرى وجهة احليوية السعة,  الدموي الضغط و النبض من الفيزيولوجية ادلتغريات لنقص السلبية

 ( .65.5) للرياضة ادلمارسني السن كبار فئة عند العضلية و التنفسية القلبية الياقة من الرياضية

 ادلسنني حياة يف أمهية لو ليس البدين النشاط شلارسة أن القائل الرأي خطأ احلديثة الدراسات خالل من ثبت ولقد
 ادلعتقد ىذا يرجع قد حيث,  الفئة ىذه صحة على تأثري لو أن ادلاضي القرن مخسينيات يف يعتقد كان إنو بل, 

 اجملال فتح الذي األمر,  هبم اخلاصة البدنية اللياقة برامج ندرة أيضا و ادلسنني رياضة عن نشر ما قلة إىل اخلاطئ
و بعض ادلتغريات  بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقةمستويات  معرفة خاللو من يتم ببحث للقيام للطالب

 (4004)خفاجة،  .الفسيولوجية مع حتديد نوع العالقة بينهما 

  : وعليو نطرح التساؤالت التالية 

 ما مستوى ادلتغريات الفسيولوجية لدى كبار السن ؟ -1

 ما مستوى عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة لدى كبار السن ؟-2

 ادلمارسني السن كبار عند الفيزيولوجية و ادلتغريات بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة عناصر بني ىل ىناك عالقة-3
 ؟ للرياضة

 : البحث فرضيات

 مستوى عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة  لدى كبار السن متوسط .-1

 مستوى ادلتغريات الفسيولوجية لدى كبار السن متوسط .-2

 ادلمارسني السن كبار عند الفيزيولوجية وادلتغريات بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة عناصر بني عالقة توجد-3
 للرياضة
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  : البحث أهداف

  : مايلي يف السن كبار فئة من الرياضيني إىل البحث ىذا  يتجو

 . للرياضة ادلمارسني السن كبار عند بالصحة ادلرتبطة عناصر اللياقة البدنية مستوى على التعرف-1

 . للرياضة ادلمارسني السن كبار عند الفيزيولوجية ادلتغرياتبعض مستوى  على التعرف-2

 السن كبار عند الفيزيولوجية وادلتغريات بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة عناصر بني عالقة وجود على التعرف-3
 . للرياضة ادلمارسني

 مصطلحات البحث : -9-3

 تأثر نتيجة البدنية احلالة تعكس و السن كبار قدرات مستوى تبني اليت اخلصائص من رلموعة بأهنا:  الفيزيولوجية
 (9111)الفتاح،  . البدنية األنشطة شلارسة عن الناتج التكيف و

 وبعرفها.....  الستني أو 55 سن بعد عادة تبدأ و التقاعد مرحلة اىل يصلون الذين األفراد ىم:  السن كبار
 ثقافتو و الفرد بفيزيولوجية متأثرة 65 العام من متأخرة عمرية مرحلة أصحاب بأهنم السن كبار اهلل عبد شتوان
 سلتلف على تتباين ادلرحلة ىذه و معها يتفاعل و معها يعيش اليت و اإلقتصادية و اإلجتماعية سنة و البدنية

 (4002)الدين،  . األفراد بني مستوياهتم

 الدوري التحمل عن تعرب عالية بكفاءة متتعو مع األداء على الفرد مقدرة ىي:  بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة
)السيد،  . الفرد بصحة ثيقا و ارتباطا ترتبط العناصر ىذه و ومرونتها حتملها و اذليكلية العضالت قوة و التنفسي
4003) 

  : المشابهة الدراسات-9-2

 بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة عناصر بعض تنمية على بدنية تمرينات أثر بعنوان:  4094 ايمان علقي دراسة-9-2-9
 . سنة( 21-20) النساء لدى

  : الدراسة أهداف

 عينة لدى بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة عناصر على تأثريه مدى معرفة و البدنية التمرينات من برنامج اقًتاح
 . البحث
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 . البحث لطبيعة دلناسبتو التجرييب ادلنهج استخدام مت : الدراسة منهج

 ديثلون نساء 15 العينة حجم بلغ و التعليم و الًتبية حقل يف العامالت النساء من العينة اختيار مت:  الدراسة عينة 
 من أعمارىم تراوحت و ادلقصودة بالطرقة اختيارىم ومت,  الضابطة العينة ينمثلن نساء 15 و التجريبية العينة

 . سنة( 45-48)

  : االستنتاجات

 اجلزائري رلتمعنا جل يف الثقافة و الوعي افتقار . 
 الياقة العناصر بعض حتسني يف اجيايب أثر ادلستهدفة العينة عند  مقًتح برنامج استخدام وفق العمل أظهر 

 . التجريبية العينة لدى البدنية
 مستوى يف البعدية و القبلية االختبارات نتائج يف البحث عينيت بني احصائية داللة ذات فروق وجود 

  البدنية اللياقة عناصر بعض
 بصحتهم االىتمام و الرياضية الربامج دلمارسة ذلك و العمل أثناء الراحة فًتة العامالت باعطاء االىتمام 

 . األساتذة خاصة و
 التوصيات :  
 و البدين النشاط على تؤثر اليت األمراض بعض لعالج مساعدة كوسيلة  البدنية بالتمارين االعًتاف 

  . إجيابية نتائج تعطي
 السلبية التأثريات يراعي أن ادلدرب على لذا خاصة معاملة تستحق فًتة اليأس سن فًتة أن على االمجاع 

 . الفًتة ىذه خالل حتدث اليت

 بالصحة المرتبطة البدنية القدرات لبعض مقترحة تمرينات استخدام تأثير:  4002 ياسين حسن أحمد دراسة-9-2-4
  . سنة( 00-00) الحركة قلة أمراض لتفادي

  : الدراسة أهداف

 . البحث عينة أفراد لدى بالصحة ادلرتبطة البدنية القدرات بعض لتنمية مقًتحة بدنية مترينات وضع

  . البحث عينة عند احلركة قلة أمراض تفادى يف ادلقًتحة البدنية التمرينات تأثري على التعرف

 . البحث لطبيعة دلناسبتو التجرييب ادلنهج الباحث استخدم : الدراسة منهج

 . سنة( 55-55) ألعمار للرياضة ادلمارسني غري الرجال من فردا 24 من البحث عينة تكونت:  الدراسة عينة
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  : الستنتاجاتا

 . البدنية القدرات بعض تنمية يف اإلجيايب األمر لو كان التدرييب احلمل يف التكيف و التدرج أساليب إن

 إىل بإلضافة البحث عينة ألفراد الوظيفية األجهزة تكيف و انتظام يف اإلجيايب األثر ذلا كان البدنية التمرينات إن
 . احلركة قلة أمراض من الكثري تفادي

  : التوصيات

 . اجلنسني من السن لكبار بالصحة ادلرتبطة البدنية باللياقة خاصة مترينات اعداد ضرورة

 .  صحية وقائية متارين بالصحة ادلرتبطة البدنية التمرينات تتضمن أن ضرورة

 المتغيرات بعض على صحية كعادة الرياضي المشي ممارسة أثر:   4009 الخالق عبد بطل محمد دراسة-9-2-3
  . السن لكبار الفسيولوجية

 الوظائف بعض على صحية كعادة الرياضي ادلشي شلارسة أثر على التعرف اىل البحث ىذا يهدف:  الدراسة هدف
 . السن لكبار الفسيولوجية

 . البحث لطبيعة دلناسبتو التجرييب ادلنهج الباحث ستخدما:  الدراسة منهج

 طبق سنة( 55-45) بأعمار فردا 16 حجمها يبلغ و العمدية بالطريقة الدراسة عينة  اختيار مت : الدراسة عينة
 . أسبوع 12 برمانج عليهم

  : االستنتاجات 

 . نبضة 68 اىل 76 من للمشي التدرييب الربنامج بعد النبض معدالت ىبوط

 وريالد اجلهاز كفاءة حتسن مع اجملهود أداء بعد البدين باجملهود القيام أثناء القلب نبض يف الزيادة معدالت ىبوط
 . الدراسة لعينة األفراد أوزان معدالت يف ىبوط و التنفسي
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 و البدنية القدرات بعض تحسين في الهوائي التحمل أنشطة تقنين:  4093 عدة جغدم،  حبيب قنون دراسة-9-2-2
 .. سنة( 00-00) السن كبار لدى بالصحة المرتبطة الفسيولوجية

  : الدراسة أهداف

 لكبار بالصحة ادلرتبطة الفسيولوجية و البدنية القدرات حتسني يف اذلوائي التحمل أنشطة تقنني دور على التعرف
 . الفراغ أوقات يف سنة( 65-55)   السن

 . البحث لطبيعة دلناسبتو التجرييب ادلنهج الباحث استخدم : الدراسة منهج

 . سنة( 65-55) السن كبار من فردا  25 من البحث عينة تكونت:  الدراسة عينة

  : االستنتاجات

  ادلمارسة لواء حتت تنطوي اليت اإلجيابيات من بالرغم قليال يبقى السن كبار طرف من البدنية األنشطة شلارسة إن

 و إلمكاناهتم ادلناسبة و السن بكبار اخلاصة الرياضية و البدنية األنشطة برامج بناء يف العلمية األسس استخدام
 . الوظيفية و البدنية قدراهتم

 بالصحة ادلرتبطة الفسيولوجية و البدنية القدرات بعض حتسني يف إجيابيا أثرا اذلوائي التحمل أنشطة تقنني أظهر
 . احلمل مع التكيف و التدرج خالل من ىذا و السن كبار لدى

 المتغيرات كفاءة على مقترح تدريبي برنامج تأثير( : 9113) آخرون و خشية الفتاح عبد فريد دراسة-9-2-0
 .  السن كبار لدى الفسيولوجية و المورفولوجية

 : الدراسة أهداف

 . العينة لدى اجلسم كتلة و اجلسم ووزن,  الدم ضغط معدل على التدرييب الربنامج تأثري

 . العينة لدى اجلسم يف الدىن احالة معدالت على التدرييب الربنامج تأثري

 . البعدي و القبلي القياس بطريقة واحدة العينة على التجرييب ادلنهج استخدم:  الدراسة منهج

 الرياضة مشروع يف ادلشاركني األفراد من فردا 45 العينة بلغت و العمدية بطريقة العينة اختيار مت : الدراسة عينة
 على حيتوي الذي الربنامج عليهم نفذ,  سنة( 45-35) بني أعمارىم تًتاوح الرياضي كثري أبو بنادي للجميع
 . أشهر 3 دلدة أسبوعيا وحدات 3 بوضع تدريبية وحدة 36
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 : االستنتاجات

 إنقاص و الوزن إنقاص و التنفسي و الدوري اجلهاز و القلب كفاءة زيادة على ادلقًتح التدرييب الربنامج يؤثر 
 . البحث عينة أفراد لدى اجلسم يف الدىون نسبة

 .  السن لكبار الرياضية الربامج إعداد رلال يف ادلتنوعة الدراسات من بادلزيد االىتمام

 المحافظة في المكيف البدني النشاط وحدات أثر:  4094/4093 علي الحبيب و محمد حطابي دراسة-9-2-0
 .. سنة( 00-00) السن كبار لدى بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة عناصر بعض على

 بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة عناصر بعض على تأثري ذلا ادلكيفة البدين النشاط وحدات اقًتاح : البحث هدف
 . سنة 65-55 السن كبار لدى

 العينة ادلواصفات بنفس و جتريبية عينة ديثلون أفراد 15 يف متثلت العمدية بالطريقة العينة اختيار مت:  البحث عينة
 . أسابيع 15 دلدة التجريبية

 . التجرييب ادلنهج : البحث منهج

 من رلموعة,  الشخصية ادلقابالت,  ادلقننة اإلختبارات من رلموعة يضم استبيان تشكيل : البحث أدوات
 . الكتب من ادلقننة اإلختبارات

 االستنتاجات : 

أظهر العمل وفق استخدام برنامج مقًتح عند العينة ادلستهدفة أثر إجيايب يف حتسني بعص عناصر اللياقة البدنية 
 ادلرتبطة بالصحة 

 إن الربنامج التدرييب كان لو أثر إجيايب يف انتظام وتكيف األجهزة .

 الفيزيولوجية المتغيرات بعض على أثره و مقترح تمرينات برنامج:  9113 شطيب الهادي عبد سلوى دراسة-9-2-7
 . السن لكبار اليومية لحركية ا لألنشطة األداء مستوى و النفسية و

 ... السن كبار للسيدات خاص مقًتح مترينات برنامج وضع : البحث هدف

 . التجرييب ادلنهج الباحث اتبع:  البحث منهج

 . االسكندرية مبحافظة مسنات سيدات ادلقصودة بالطريقة العينة اختيار مت:  البحث عينة
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 . الدراسة قيد األعينة البعدي و القبلي نتائج بني إحصائية داللة ذات فروق وجود:  النتائج

 المؤشرات و البدنية القدرات بعض لتحسين مكيف تدريبي برنامج أثر:  4094-4099 امين جبار دراسة-9-2-2
 .. سنة( 00-00) السن كبار لدى الفيسيولوجية

  : الدراسة أهداف

 (65-55) السن كبار لدى الفيسيولوجية و البدنية القدرات بعض حتسني يف مكيف برنامج تأثري مدى معرفة

  (65-55) السن كبار لدى الفيسيولوجية القدراتن بعض حتسني يف ادلكيف الربنامج تاثري معرفة

 . التجرييب ادلنهج الباحث استخدم:  المنهج

 . سنة( 65-55) السن كبار من فردا  25 من البحث عينة : العينة

 االستنتاجات:

 يف فوائد من ذلا دلا السن كبار لدى الفيسيولوجية البدنية القدرات لتحسني ادلكيفة التدريبية بالربامج االىتمام
 . الفسيولوجي و البدين النشاط يف أداء على القدرة و التحمل زيادة

 البدنية األنشطة شلارسة على تساعدىا اليت الوسائل و افمكانيات كل توفري يف األولوية السن كبار شرحية إعطاء
  الرياضية و

 السن لكبار باخلصوص ادلوجهة الصحية و البدنية احتياجات حسب ومدروسة مكيفة تدريبية برامج وضع
 .للمدربني وتدريسها
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 : السابقة الدراسات على التعليق

 على تدريبية برامج تأثري جانب تناولت دراسات ىناك أن لوحظ السابقة الدراسات إىلالطالب  تطرق خالل من
 اآلخر ضالبع و( , 2512) أمني جبار دراسة ادلثال سبيل على ونذكر الفيسيولوجية و البدنية ادلتغريات بعض

 األنشطة شلارسة تناولت ودراسات( , 2513) حبيب قنون دراسة بالصحة ادلرتبطة البدنية البدنية اللياقة تناولت
 (.1993) حشية الفتاح عبد دراسة مثل السن كبار لدى الفيسيولوجية ادلتغريات بعض على تأثريىا و الرياضية

  : ىو الدراسات ىذه اليو توصلت وما

 من اجلسم أجهزة كفاءة رفع على العمل يف دورىا و الرياضية الربامج و األنشطة بأمهية التوعية و التأكيد 
 . النفسية و الفيسيولوجية و البدنية الناحية

 لتخفيف ادلناسبة الربامج استخدام و التحمل تنمية إىل هتدف اليت أنواعها بشىت التدريب طرق استخدام 
 . الوزن

 مستوى لرفع فعال و دوري بشكل الفيسيولوجية و البدنية بالقدرات  اخلاصة االختبارات بإجراء االىتمام 
 . الصحي و البدين األداء

 اجملتمع شرائح سلتلف لدى البدين النشاط مستويات دلعرفة مناسبة و خاصة قياس وسائل استخدام . 
 مع الرياضية باأللعاب ادلرتبطة العناصر و بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة عناصر بني متييز على العمل 

 . صحية وقائية متارين تضمن بالصحة ادلرتبطة البدنية باللياقة خاصة متارين إعداد ضرورة
 للممارسني دورات إقامة مع الرياضية الًتوحيية األنشطة شلارسة بضرورة إعالمهم و السن بكبار االىتمام 

 . النشاط ىذا يف
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 تمهيد : 

سبثل اللياقة البدنية قاعدة أ ساسية لألداء الرياضي يف رلايل الرياضة من أجل الصحة , شلاجعلها تستحوذ على 
مكانة متميزة لدى ادلختصُت , و على الرغم من مر العصور مل تفقد اللياقة البدنية جاذبيتها على الرغم من ظهور 

رد , و اليت أ صبحت تشكل كما ىائال من ادلفاىيم مصطلحات جديدة اليت تصف احلالة البدنية و الصحية للف
ادلتشابكة كاللياقة الفسيولوجية و اذلوائية و التنفسية و الكفاءة البدنية و العافية و الصحة , وغَتىا من ادلفاىيم و 

ر ادلصطلحات األخرى اليت ذبعل القارئ يف موقف يصعب عليو التمييز بُت ىذه ادلفاىيم و عالقة كل منها باآلخ
, وشلا ساعد أف ال يفقد مصطلح اللياقة البدنية جاذبيتو ىو ذلك التطور الذي الـز ىذا ادلصطلح و ابرز مكوناتو 

و رلاالتو ادلختلفة , وظهر جليا فيو اتساع النطاؽ التطبيقي دلفهـو اللياقة البدنية أما ىذا الكم اذلائل من 
 (2003)الفتاح أ.، عليو.    ادلصطلحات اليت كاف من ادلمكن من تعددىا أف تطغى 

  تعريف اللياقة البدنية :-1-1

 .ىي القدرة على القياـ بعمل عضلي كايف ربت شروط خاصة 

ولقد عرفتها األكادديية األمريكية للًتبية البدنية بأهنا القدرة على إصلاز األعماؿ اليومية هبمة ويقضة دوف تعب ال 
 , وبطاقة كافية للتمتع بالوقت الكايف مقابلة الضغوط البدنية اليت تتطلبها حالة الطوارئ .ضرورة منو 

ويعرفها ىندي ىرسوف اللياقة البدنية مصطلح يشَت اىل القدرة على تنفيذ األعماؿ اليومية الواجبة عليو حبيوية 
حبيث يتبقى للفرد مقدار للطاقة ونشاط , بدوف حدوث تعب شديد ال يتناسب مع اجملهود ادلبذوؿ يف العمل و 

 يستطيع أف يستخدمو يف شغل وقت فراغو و مواجهة متطلبات حالة الطوارئ الغَت ادلتوقعة .

كما يعرفها االرباد األمريكي للصة و الًتبية الرياضية و الًتيح ''أف اللياقة البدنية تشَت اىل الدرجة اليت يستطيع هبا 
حالة فردية تدلنا ضمنا على قدرة كل فرد على أف يعكس أكثر فعالية من  الفرد أف يؤدي أعمالو بطاقة فهي

 خالؿ إمكانيتو و إستعداداتو الطبيعية .
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 على زلافظ ونشاط حيوية بكل واجباتو أداء على الفرد قدرة ىي البدنية اللياقة بأف الطالب يرى ذكره سبق شلا و
 حيث من مناسب بدين رلهود بذؿ على بادلثابرة اال ربقق ال الكفاية من مستمرة حالة ىي و فعاليتو و طاقتو
 . الشدة

 عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة : -1-2

ادلطاولة أو التحمل البدين مرادفات ادلضموف واحد حيمل  التحمل ,ادلداومة ,:   التحمل الدوري التنفسي-1-2-1
االنساف البدين و الذىٍت أما يف اجملاؿ الرياضي فيعرفو  أكثر من مفهـو وذلك الرتباطو بكثَت من اجملاالت نشاط

أوزلُت بأنو " القابلية على األداء لعمل لفًتة طويلة تشًتؾ فيو مجيع العضالت وفق متطلبات عالية األجهزة القلب 
 و الدوراف و التنفس "

ورفع قابلية مقاومة األجهزة وقد عرفها مسكن بأهنا ربويل الزمن للمحافظة على قايلية ىالعمل من قبل اإلنساف 
 الوظيفية ضد التعب أثناء العمل .

ويعرفها ماتفيف بأهنا ربمل العمل الذي يتميز بطوؿ الفًتة و إنعداـ اإلنقطاع وقلة الشدة نسبيا وعمل العضالت 
 (1998)حسين،  الكبَتة قابيلة ادلستوى أجهزة القلب و الدورات و التنفس .

 وعرفها زلمد صبحي حسانُت " فهو القدرة على اداء عمل متوسط اجلهد واستمرار يف االداء لفًتة طويلة"
 . (1995)حسانين م.، 

 الزوالُت " بأنو قدرة الفرد على أداء جهد بدين ديناميكي مستمر بشدة معاومة حالؿ فًتة زمنية معلومة" .
 (1995)محمد عوض بسيوني ، فيصل ياسين الشاطي ، 

ويعرفو الدكتور أكـر حطابية "بأنو قدرة الفرد على العمل لفًتات طويلة وقدرتو على مقاومة التعب و التغلب على 
)أكرم زكي ، الخطابية و آخرون ،  ادلقاومة و الضغط اخلارجي دوف ىبوط يف مستوى الكفاءة أو الفاعلية" .

2010) 
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تشارلزيوتشر" مقدرة الفرد على القياـ بانقباضات مستمرة و طويلة باستخداـ عدد شلكن من اجملموعات العضلية 
معوض وكمال )تشارلز، ترجمة حسن بقوة وىذه كافية إللقاء العبء على وظائف اجلهاز الدوري التنفسي" .  

 (1964صالح عبده ، 

للياقة القلبية التنفسية عدة طرؽ للقياس منها قياس النبض أثناء الراحة و خالؿ اجملهود البدين و بعد اإنتهاء من -
)حسين  ضغط الدـ الشرياين كذلك يف الراحة و اجملهود بعد اإلنتهاء منو و ذلك بأجهزة قياس الضغط الدموي .

 (1999ق.، 

 أىمية التحمل الدوري التنفسي : -1-2-2

يعد التحمل من ادلستلزمات األساسية اليت يعتمد اللياقة البدنية فضال عن ضروريات مجيع الرياضيُت كما أف 
و يرجع  التحمل يعمل على تأخَت ظهور التعب و يساعد على إدامة العمل و استقرار نسيب لفعالية األداء احلركي

اىل كفاية اجلهازين الدوري و التنفسي أي كلما زادت كفاية اجلهازين لفًتة زمنية طويلة زادت مقدرتو على التحمل 
العمل احلركي و استمراره لفًتة طويلة بسبب امداد العضالت , كما أف التحمل دينح الرياضي قدرة حركية خاصة 

مستوى ثابت دوف ىبوط فاعلية األداء كما أنو يطور اجلهاز على اإلحتفاظ بالتوتر العضلي لفًتة طويلة يف 
التنفسي و يزيد من حجم القلب و ينظم اجلهاز الدموي و يرفع من اإلستهالؾ كما لو أمهية كبَتة من الناحية 

 البيوميكانيكية خاصة ما يتعلق بتطور صفة اإلرادة يف مواجهة التعب .

 سية :بعض مؤشرات اللياقة القلبية التنف-1-2-3

 الداخلية للشرايُت و يكوف نوعُت ضغط الدـ ىو الضغط الناشئ أثناء اندفاع الدـ على اجلدراف ضغط الدم : -1

 .  : أي انقباض القلب دافعا الدـ ضلو الشرايُتضغط الدم اإلنقباضي 

     و حيدث أثناء انبساط القلب .: ضغط الدم اإلنبساطي 

 (2006)خليل،  ة إىل أمراض القلب و الشرايُت و اجللطات الدموية .ويعد ارتفاع الدـ أحد أسباب ادلؤدي
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يعرؼ معدؿ النبض بأنو عدد ضربات القلب يف الدقيقة الواحدة أي عدد اإلنقباضات البكينية معدل النبض : -2
)الحوري،  ححساب معدؿ النبض .و ديكن اإلعتماد على عدد اإلنقباضات األدنية يف  يف الدقيقة الواحدة

2006) 

( نبضة يف الدقيقة و سرعة نبض القلب لدى السيدات أكثر 06-06ينقبض القلب يف اإلنساف العادي حوايل )
 منها عند الرجاؿ .

ية للحالة الوظيفية يعد أحد ادلؤشرات اذلامة اليت تعطي الصورة احلقيق :الحد األقصى إلستهالك األكسجين -3
)بدير، .  للجهازين الدوري و التنفسي , إذ أقصى إستهالؾ إلكسجُت يعد أ قصى معدؿ ذلذين اجلهازين

1986) 

و يعرؽ أيضا اليالسرعة القصوى إلستهالؾ األكسجُت أو أكرب كمية األكسجُت تستهلك يف الوحدة الزمنية 
إف عالمات وصوؿ  0806عضلي يؤدي بو إىل اإلهناؾ )التعب( , وحسب سًتادورودؿ للشخص يقـو بعمل 

ضربة يف الدقيقة وعدد مرات  006األكسجُت  زيادة كل من ضربات القلب عن  احلد األقصى إلستهالؾ
ملي موؿ  006التنفس لدرجة ال يستطيع الفرد معها اإلستمرا يف األداء و إرتفاع تركيز حامض الالكتيك عن 

 (1996)صبحي،  وعدـ زيادة إستهالؾ األكسجُت عن زيادة شدة احلمل البدين .

تعترب السعةف احليوية من ادلؤشرات اليت ذلا عالقة مؤثرة يف التهوية الرئوية و يتك قياسها  السعة الحيوية :-4
وتعرؼ السعة احليوية بأهنا كمية اذلواء اليت ديكن طردىا البواسطة السبَتومًت ومنو اجلاؼ ادلائي و اإللكًتوين )( 

يف الرجل العادي بينما تزيد لدى الفرد الرياضي فهو لديو سعة  0سم  0066بأقصى زفَت بعد شهيق وىي تعادؿ 
حيوية كبَتة يستطيع استعاب كمية ىواء أكرب يف ظروؼ العمل البدي القصوى , وتعد السعة احليوية من 

العنيف   اليت هتم الرياضيُت لتعرؼ على مدى ما يتمتع بو الرياضي من استعدا د بدين لنشاط احلركيالقياسات 
الذي يتطلب كميات كبَتة من اذلواء ال مزيد من األكسجُت فقط , ولكن تطرد ثاين أكسيد الكربوف عن طريق 

 (1983الرياضة ،  )الوىاب ف.، مبادئ فسيولوجيا التهوية البينية .
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و تتأثر األحجاـ ادلختلفة للسعة احليوية حبجم الشخص الشخص حيث ثبت أف األفراد طواؿ القامة سعتهم 
الرئوية كبَتة و ىي زبتلف ياختالؼ عمر األفراد , وتتأثر بوضع اجلسم فهي أقل يف وضع الرقود عنها يف وضع 

  (1999)سالمة، صحة الغذاء ووظائف األعضاء ،  فرد .الوقوؼ وترتبط بنوع الرياضة اليت ديارسها ال

 أنواع التحمل :  -1-2-4

ىناؾ تقسيمات للتحمل من منظور مشاركة العضالت نالحظ أف التحمل العضلي العاـ و اخلاص و من منظور 
منظور مدة ادلنافسة صلد ربمل قصَت ادلدى و انتاج الطاقة صلد التحمل اذلوائي و التحمل الالىوائي , أما من 

 متوسط ادلدى و طويل ادلدى .

 : التحمل العام-1-2-5

 يعرفو حسن عالوي " مقدرة الالعب على استمرار لفًتة متصلة من أداء العمل البدين دبشاركة رلموعة عضلية" 

 العامل احملدد ذلذ التحمل " ويعرفو ويشك فيشر "اشًتاؾ رلموعة عضالت اجلسم يف اجلهاز الدوري التنفسي

ويعرفو زلمد حسن عالوي أنو القدرة العضلية يف التغلب على مقومات ذات شدة تًتاوح ما بُت األقل من 
 " القصوى إىل الشدة الشدة ادلتوسطة أو مواجهة ىذه ادلقاومات أثناء األداء لفًتة طويلة نسبيا 

 : التحمل الخاص-1-2-6

اص بأنو مقدرة الالعب على الوقوؼ ضد التعب الذي ينمو يف حدود مزاولة نشاط يعرفو داكشوف التحمل اخل 
 رياضي زلدد"

 ويعرفو كرامو"أنو قدرة الالعب على األداء مهاري و الفٍت لدرجة عالية و لفًتة طويلة "

األداء كثَت ويعرفو آخروف " بانو مقدرة الالعب على االستمرار لفًتة متصلة يف أداء عمل بدين و يشًتؾ يف ىذا 
 من اجملموعات العضلية و نتيجة ذلك ربدث تأثَت اإلجيايب يف زبصصو الرياضي "

 ة طويلة يف رلاؿ التخصص الرياضي ويعرفو ياكوفلوؼ " التحمل اخلاص ىو ادلقدرة على ادلقاومة التعب و لفًت 
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ويعرفو أوزلُت " بأنو ليس فقط القدرة على النضاؿ ضد التعب و لطن أيضا ادلقدرة على أداء ما ىو زلدد لالعب 
 من مهاـ و بفاعلية وفق ظروؼ زلددة و دلسافة معلومة أو فًتة زمنية زلددة " 

 : تحمل السرعة-1-2-7

لتحمل و السرعة حيث يتميز العمل يف ربمل السرعة ىو من الصفات البدنية ادلركبة الذي يتكوف من نصفُت ا 
ىذه الصفة بالسرعة و طوؿ فًتة زمنية شلكنة دوف ىبوط ادلستوى وقد أشار ماتفيف إىل ربمل السرعة بأهنا قابلية 

 ادلقاومة يف العمل العضلي الذي يتطلب سرعة عالية كركض ادلسافة الطويلة و القصَتة .

السرعة و التحمل ومعناه ربمل أداء احلركات ادلتماثلة ادلتكررة أما حسن عالوي "صفة بدنية مركبة من صفيت 
 لفًتات زمنية بأقصى سرعة شلكنة " 

وعرفو زلمد خاطر وعلي فهمي بأنو مقدرة الرياضي على التحرؾ بأقصى سرعة لو يف وقت معلـو كما عرفو فهمي 
 على أنو القدرة على أداء جهد بشدة قصوى ألطوؿ مدة زمنية شلكنة " 

 :  تحمل القوة-1-2-8

 عرفو ماتفيف بأنو القدرة على الوقوؼ ضد التعب يف ظروؼ العمل العضلي .

 وغرفو زديكُت بأنو القدرة على االحتفاظ دبعدؿ عايل من توقيت احلركة يف التحرؾ بسرعة قصوى يف مسافة قصَتة"

ة احلركة أثناء العمل العضلي وعرفو كاجولينكي فهو القدرة على اإلحتفظ بأحد القريب من احلد األقصى لسرع
 ادلستمر " 

 وعرفو اجيولسكرع بأنو القدرة على العمل لفًتة طويلة و أدائها مهاـ مرتبطة باعدادات بدنية وعضلية كبَتة " 

 تحمل القوة المميزة بالسرعة : -1-2-9

ىذا العنصر ادلركب من التحمل و القوة و السرعة و ىي من العناصر اذلامة يف رلاؿ التدريب بعض األنشطة اليت 
 تتطلب عنصر القوة ادلميزة بالسرعة ولفًتات طويلة مثل اجللة ,القرص ,الرمح ,ادلطرقة.
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 :  القوة العضلية-1-3

أهنا تؤثر بدرجة كبَتة على تنمية بعض الصفات البدنية  القوة العضلية ذلا أمهية كبَتة يف شلارسة الرياضة حيث 
كالسرعة و الرشاقة و خاصة بالنسبة ألنواع األنشطة اليت ترتبط فيها استخداـ القوة العضلية جبانب الصفات 

 البدنية .

 ويعرفها زلمد " بأهنا قدرة العضلية أو العضالت يف التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها "

يتلر " غمكانية العضالت أو رلموعة من العضالت يف التغلب على مقاومة أو عدة مقاومات خاجية ويعرفها ب
 سواء كانت ثابتة أو متحركة " 

 ويعرفها ىيجر " بأهنا مقدرة العضلة على انتاجها للطاقة يف حالة أقصى إنقباظ إيزومًتي إرادي "

 سلتلفة و مواجهتها حسب متطلبات النشاط الرياضي "ويعرفها ماتفيف" قدرة العضلة يف التغلب على مقاومات 

 أىمية إستخدام القوة العضلية :  -1-3-1

ترجع أمهية القوة العضلية بالنسبة للرياضيُت إىل ارتباطها ىالوطيد ببعض ادلكونات اللياقة البدنية كالقدرة اليت 
البداية يف السباحة إذ تطلب تلك األنشطة انتاج تتطلبها طبيعة األداء يف األنشطة الوثب و الرمي بالكرة و غطسة 

 القوة السريعة أي زلصلة القوة يف السرعة .

كما ترتبط القوة العضلية دبكوف السرعة و خاصة السرعة اإلنتقالية يف اجلري و السباحة حيث أف زيادة قوة دفع 
حة إىل زيادة إندفاع اجلسم السباح القدـ لألرض تعمل على زيادة  طوؿ خطوة اجلري و تؤدي قوة الشدة يف السبا

 إىل األماـ و ىذا ما يؤدي إىل سرعة قطع ادلسافة يف أقل وقت شلكن .

وللقوة العضلية عالقة و طيدة بعنصر التحمل و خاصة عند أداء األنشطة البدنية اليت تتطلب اإلستمرار يف أداء 
ط القوة العضلية جبانب الصحة العامة للفرد العمل عضلي قوي كألعاب ادلصارعةت و ادلالكمة وغَتىا , وترتب

حيث تعمل على تنمية النغمة العضلية للجسم كما أهنا قوة عضالت الظهر تعمل على وقاية الفرد من التعرض  
لإلنزالؽ العنصر يف قوة و عضالت البطن تساعد على مقاومة ضغط األحشاء الداخلية شلا دينع ظهور الكرش أو 



  سنة( 05-05) عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لكبار السن                      ولاألالفصل    

 

 
20 

ظهر وسبنع اإلنساف بدرجة جيدة من القوة بينهم يف وقاية من التعرض إلصابة و يعطي التعرض ألالـ أسفل ال
 اجلسم شكل القواـ اجليد .

تساىم القوة بقسط كبَت يف إصلاز نوع من أنواع األداء البدين أو ادلهاري أو اخلططي ألي رياضة من الرياضات و 
عناصر السرعة و الرشاقة و التحمل خبيث تعترب بصفة خاصة يف تلك األداءات اليت تتطلب أحد أو بعض من 

 زلدد ىاـ يف ربقيق معظم متطلبات أنواع الرياضات .

 أنواع القوة العضلية : -1-4

 القوة المميزة بالسرعة :   -1-4-1

ىاري "قدرة الفرد يف التغلب على مقومات باستخداـ سرعة حركية مرتفعة وىي عنصر مركب من القوة العضلية و 
 "السرعة 

 "مقدرة العضلة أو رلموعات عضلية للبلوغ باحلركة إىل أعلى تردد يف أقل زمن شلكن "

 حريري" إمكانية اجلهاز العصيب العضلي يف إنتاج أقصى قوة يف كل وقت شلكن "

ويسميها بعض خرباء التدريب الرياضي "بالقدرة " كمصطلح فيزيائي و ىو ما يعٍت إخراج أقصى قوة بأسرع أداء 
أمتار يف كرة اليد شلا دفع بعض الباحثُت إىل اعتبار القوة على أهنا قوة  7دلرة واحدة كما حيدث تنفيذ رمية حركي و 

إنفجارية يف حد ذاهتا إتفق كل من الرسوف وتيم على تعريفها بكوهنا بأهنا " القدرة على اخراج أقصى قوة يف 
من القوة يف شكل تفجَت حركي حيث يؤكد أقصر وقت و بسرعة حركية مرتفعة أي استخداـ معدالت عالية 

 لتحقيق ذلك يتطلب مايلي : 

  درجة عالية من القوة 

  درجة عالية من السرعة 

  القدرة على دمج القوة بالسرعة و السرعة بالقوة 
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 القوة اإلنفجارية : -1-4-2

ويطلق عليها البعض القوة القصوى أو القوة العضمى وتعرؼ بأعلى قوة ديناميكية ديكن للعضلة أو رلموعة 
 عضلية تنتجها مرة واحدة 

 ويعرفها آخروف على أهنا " أعلى قوة ينتجها اجلهاز العصيب أثناء اإلنقباض إرادي " 

 ة عضلية واحدة .كما عرفها كالرؾ بأهنا "أقصى قوة زبرجها العضلة نتيجة إنقباض

 وعرفها مارة بأهنا أعلى قدرة من القوة ذلا اجلهاز العصيب و العضلي جملاهبة أقصى مقاومة خارجية مضادة .

 تحمل القوة : -1-4-3

يعرفها مارة بأهنا القدرة على مقاومة التعبب أثناء اجملهود بدين يتميز حبمل عايل على اجملهودات العضلية 
 ئو و مكوناتو ادلستخدمة يف بعض أجزا

و يعرفها أبو العال عبد الفتاح قدرة الفرد على مواجهة مقاومات متوسطة الشدة لفًتة طويلة نسبيا حبيث يقع 
 العبء األكرب اجلهاز العضلي .

 المرونة :  -1-5

بقية ادلكونات تعترب ادلرونة يف رأي العديد من الباحثُت كأحد الصفات احلركية العامة ألداء احلركي كما أهنا تشكل 
األخرى كالسرعة و القوة و الرشاقة و التحمل  الركائز اذلامة اليت يتأسس عليها اكتساب و إتقاف األداء احلركي 

 للكثَت من ادلهارات احلركية .

 يعرفها البسطويسي "بػػ مدى احلركة يف الفصل أو عدة مفاصل "

 "القدرة على تنفيذ احلركة بتمطية كبَتة "

حلركة حبرية تامة على كافة نطاؽ احلركة احلالية من األمل حوؿ ادلفصل ما أو رلموعة من ادلفاصل دبعٌت القدرة على ا
 أهنا تشَت إىل ادلدى احلركي للمفصل أو رلموعة من ادلفاصل .
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 ادلرونة ىي أقصى مدى حركي للمفصل معُت وتعرؼ أهنا كفاءة الفرد على أدؤ احلركة ألوسع مدى " 

 ركي يف ادلنفصل دبا يلي : ويتحدد ادلدى احل

  تركيب العظاـ 

  األربطة احمليطة بادلفصل 

  تأثَت القوة على مدى أطوؿ 

 أقسام المرونة : -1-5-1

ويقصد هبا الوصوؿ إىل مدى حركي واسع يف أي مفصل من ادلفاصل العاملة من مرونة إيجابية : -1-5-1-1
 خالؿ نشاط العضالت العاملة .

ىي الغذاء دلدى حركي واسع باإلعتماد على ادلساعدة وتكوف عادة ادلرونة السلبية  مرونة سلبية :-1-5-1-2
أكرب من مقدار ادلرونة اإلجيابية وتسمى احتياطي ادلرونة وكلما قل الفرؽ بينهما ربسن ادلستوى يف مرحلة اإلصلاز 

 الرياضي .

الوصوؿ إليها مث الثبات فيها كما بعض  وىي مدى احلركة اليت يستطيع العضو ادلتحرؾ مرونة إستاتيكية :-1-5-2
 . حركات ادلصارعة

 العوامل المؤثرة على المرونة : -1-5-3

يرى زلمد إبراىيم شحاتة أف عنصر ادلرونة يتأثر دبجموعة من العوامل ومن بينها مرونة العضلة وأوتارىا وقابلتها 
ديثل أحد ادلشاكل أثناء التدريب فهذه األربطة ألطالة وكذلك مرونة األربطة تساعد على إستقرار ادلفاصل وىذا 

 تساعد على استقرار ادلفاصل .

ولكن ادلطلوب ىو مرونة ىذه ادلفاصل كما أف األربطة ال تظهر أي مرونة ظاعرة و لكن ِتدي إىل تعريض دائم 
ل يقل و بالتايل فالبد اإلستطالة و اليت ديكن اف سبتد إىل طوؿ جديد ىذا و بينما تزيد ادلرونة فاف استقرار ادلفاص

 من مزيد من العناية لضماف قوة تلك العضالت اليت تربط ادلفاصل بالقدر الكايف الذي حيميها .
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وكذلك تضخم الشكل البنائي ألي عضلة أو اجللد أو تالفيف األنسجة حبيث يعوؽ حركة و كذا الشكل البنائي 
الداخلية و اخلاجية للرياضي وقوة عضالت العامل يف ادلرونة  أو الًتكييب للمفصل و عظامو بإيضافة إىل طبيعة البيئة

اإلجيابية أو احلركية و كذلك تالئم الشكل الًتكييب لعضلة مع أوضاع معينة مثل العمل على آلة معينة , الذاكرة يف 
 أوضاع معينة قد تقلل من حرية احلركة يف بعض ادلفاصل أو عادات العضلة تقلل من احلركة .

ى عصاـ عبد اخلالق أف تنمية ادلرونة يف سن طفولة أسهل و أسرع منها يف حالة الشباب و أف مرونة يف حُت ير 
العمود الفقري ) خاصة الفقرات الصدرية( و مفصل الكتف ذلما أكرب أمهية من ادلرونة الشاملة كما تتأثر بدرجة 

ـو الواحد فتكوف ادلرونة منخفضة نسبيا عند احلرارة اخلارجية و بالتايل درجة احلرارة و كذلك باختالؼ فقرات الي
القياـ من النـو أو عقب حالة تعب , أو إطلفاض يف درجة اخلارجية وقد حصر عصاـ عبد اخلالق رلموعة من 

العوامل يف درجة ادلرونة يف درجة احلرارة و التوقيت اليومي و السن و الزمن و العمل اليومي التدرييب وكذلك اجلنس 
 .الرياضي ادلمارس و أيضا نوع ادلفصل و تركيب و درجة التوافق بُت العضالت ادلشًتكة  و نوع النشاط

 أىمية المرونة : -1-5-4

يرى حنيفر سلطار أف افتقار الشخص ادلرونة يؤثر على مدى اكتسابو و إتقانو ألداء ادلهارات األساسية كما أف 
كالقوة و السرعة و الرشاقة كما يشَت بعض اخلرباء إىل   قلتها تؤدي إىل صعوبة يف تنمية الصفات البدنية األخرى

أف ادلرونة تساىم بقدر كبَت يف التأثَت على تطوير السمات اإلرادية اليت تتعلق بالشخصية لكل فرد كما أف عالوي 
 يؤكد أف افتقار ادلرونة يؤدي إىل الكثَت من الصعوبات منها : 

 إتقاف األداء الرياضي . عدـ فدرة الفرد الرياضي على سرعة إكتساب و 

 . إجبار مدى احلركة وربديده يف نطاؽ ضيق 

 . صعوبة تنمية و تطوير الصفات البدنية ادلختلفة كالتحمل و القوة العضلية و الرشاقة 

 .سهولة إصابة الرياضي ببعض اإلصابات ادلختلفة سواء خارجية أو داخلية 

 أمهية مكوين السرعة و التحمل . يرى سليماف أف أمهية ادلرونة يف السباحة يرقى إىل 
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 رينات اإلطالة و المرونة : تم-1-5-5

سبرينات اإلطالة و ادلرونة ىي احلركات اليت اليت تؤثر بصورة إجيابية على العضالت أو اجملموعة العضلية القصَتة 
 اإلمكاف زيادة درجة معاملتها ومساعدهتا على أداء احلركات يف مدى واسع .

وهتدؼ ىذه التمرينات أساس اىل تنمية صفة ادلرونة بدرجة كبَتة على قدرة األوتار و األربطة و العضالت على 
اإلستطالة وقد أثبت البحوث ادلختلفة أف سبرينات اإلطالة الصحيحة ادلناسبة تساىم بشكل كبَت يف قدرة األربطة 

  و األوتار على اإلستطالة شلا يسمح بزيادة مرونة ادلفاصل

 طرق تنمية المرونة : -1-5-6

ديكن تكوين وتنمية ادلرونة بتمارين اإلطالة أو التمطية اليت تؤثر بصورة إجيابية على العضالت أو اجملموعة العضلية 
القصَتة و هتدؼ ىذه التمارين أساس إىل تنمية صفة ادلرونة اليت تتوقف بدرجة كبَتة على قدرة األوتار و األربطة 

افستطالة و قد أثبتت البحوث ادلختلفة أف سبرينات اإلطالة الصحيحة ادلناسبة تسهم بقدر كبَت يف و العضالت يف 
زيادة قدرىذه األربطة و ألوتار على اإلستطالة و قد أثبتت ىذه األربطة و األوتار على إستطالة شلا يسمح بزيادة 

هتدؼ إىل تنمية أنواع شليزة خاصة من ادلرونة يف مرونة ادلفاصل و تنقسم سبرينات اإلطالة إىل سبارين عامة و اليت 
أجزاء معينة من أعضاء اجلسم كادلرونة اخلاصة بالعيب اجلمباز أو مسابقة احلواجز أو الوثب العايل على سبيل 

 ادلثاؿ فهناؾ عدة أساليب لتطويرىا و من امهها : 

 سبارين ادلرونة الثابتة *

 سبارين ادلرونة الثابتة ادلتحركة *

 التركيب الجسمي : -1-6

النسيج الدىنيب للجسم يعد أحد مكونات اجلسم اليت تشكل وزف اجلسم تبعا للسن و اجلنس ومدى احلركة و 
 النشاط وينقسم دىن اجلسم إىل نوعُت أساسُت مها : 

 الدىن األساسي : وىو دىن موجود يف النخاع العظمي و األنسجة العصبية و أعضاء اجلسم ادلختلفة .
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ادلخزوف : ديثل سلزوف اجلسم من الطاقة و يوجد باألنسجة الدىنية باجلسم و ال سيما أسفل اجللد و حوؿ  الدىن
 األعضاء الرئيسية كالقلب و الرئتُت .

 كتلة الجسم بدون دىون : -1-6-1

ا من كافة و يقصد بو اجلزء ادلتبقي دلكونات اجلزء ادلتبقي دلكونات اجلسم من العظاـ و األنسجة العضلية و غَتى
 (2003)الفتاح أ.،  أنسجة اجلسم فيما عدا األنسجة الدىنية

والتقل أمهية الًتكيب اجلسمي عن باقي مكونات اللياقة البدنية سواء من أجل الصحة أو من أجل اللياقة البدنية 
 وتتضح أمهية الًتكيب اجلسمي من خالؿ مايلي : 

فزيادة السمنة أو النحافة تسبب ادلزيد من ادلشاكل الصحية للفرد و  و الحالة الصحية :التكوين الجسمي -
 اإلطلفاض يف مستوى اللياقة البدنية .

زبتلف طبيعة األجساـ و نسب الدىن و العضالت تبعا لنوعية النشاط :  تكوين الجسم و عالقتو باألداء الرياضي-
األنشطة زيادة كتلة اجلسم مثل رياضي ادلصارعة لألوزاف الثقيلة و رمي الرياضي التخصصي , فقد تتطلب بعض 

واضحة اآلخر يتطلب زيادة واضحة يف النسيج العضلي كرفع األثقاؿ , كما تقل نسبة الشحـو بدرجة  القرص , بينما البعض
ن تتناسب مع كفاءة يف بعض األنشطة مثل جري ادلسافات الطويلة وتشَت الدالئل أف الزيادة يف نسبة الشحـو دى

 (2008)محمد علي،  األداء.

 ويشَت أبو العال إف لقياس الًتكيب اجلسم أمهية كبَتة إذ توجد ىناؾ ثالثة أسباب لقياس تركيب اجلسم :

  اختبار مؤشر للصحة 

 . اختبار مؤشر دلستوى األداء الرياضي 

  اختبار مؤشر اجلماؿ اجلسماين 

  : و ديكن قياس تركيب اجلسم بطرائق عديدة 

  طرؽ قياس كثافة اجلسم 
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   قياس مسك ثنايا اجللد 

  القياسات األنًتومًتية 

  فهرس كتلة اجلسم 

  نسبة الوسط إىل ادلقعد 

 فضال عن العديد من الطرؽ السهلة اليت ديكن ألي فرد استخدامها دوف اإلستعانة بأي أجهزة أو أدوات : 

 و الوزف جداوؿ الطوؿ -

 القبض بواسطة السبابة و اإلهباـ -

 (2003)الفتاح أ.، اختبار احلزاـ  -

 :  اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة و العمر-1-7

إف جسم اإلنساف يف معظم أجزائو ىو قيد البناء و اإلنشاء حىت هناية العشرينات من العمر وقليل من العظاـ 
سيسًت يف النمو لعدة سنوات أخرى أـ بقية اجلسم فقد مت بنائو و حلد معُت , فنجد أف سبزقات أو شد عضلي أو  

 ربدث عدة تغَتات تدرجيية :  كسور سوؼ تشفى بسرعة و بعد اإلهناء من مرحلة النمو و البناء

  نقص يف كثافة العظاـ شلا يؤدي إىل الكسور الناشئة من اإلجهاد 

 . نقل حجم األلياؼ العضلية وكذلك عددىا و تزويد األنسجة الداعمة يف العضالت اذليكلية 

  تفقد األفكار اليت تربط بُت العضالت و العظاـ مخس قوهتا و مطاطيتها و تكوف أكثر عرضة للتمزؽ 

  نقصاف السرعة ورد الفعل اإلنعكاسي 

  نقص يف وظيفة اجلهاز الدوري التنفسي مع مرور الزمن فالرجل األربعُت عاما يعاين من تضييق الشرياف
  % 00األورطي 

 ية الدـ اليت تضخ من القلب( نقص كمية الدفع القليب )كم 
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  إرتفاع طبيعي يف معدؿ ضغط الدـ مع تقدـ العمر 

  (2001)حمدان، سنوات ( 06يف كل عقدة من الزمن ) % 6.8تنخفض السعة اذلوائية حوايل 

البدنية اجليدة تؤخر من ظهور قة افاحلالة البدنية اجليدة مهمة للجميع سواء الرياضيُت أو غَت الرياضيُت فاللي
عالمات تقدـ العمر و تزيد من القدرة على التحمل احلرارة و الربودة فهناؾ فرؽ بُت العمر الزمٍت و البيولوجي 

الذي يتضمن صحة اجلسم )عضالت , قلب , رئتُت ( و الذي ديارس الرياضة من الناحية البيولوجية و الصحة 
عاما  06البطاقة الشخصية و أصبح من الطبيعي أف ديتلك الشخص ذو الستُت أصغر من عمره الزمٍت ادلدوف يف 

عاما بسبب شلارسة الرياضة و العكس صحيح 06مواصفات األيض و الدىوف و السعة اذلوائية مثل الثالثيم 
 فهناؾ أشخاص يبلغوف الثالثُت من العمر و يعانوف من أعراض و عالمات أمراض القلب .

اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة يؤدي إىل خفض سلاطر اإلصابة بأمراض القلب و الشرايُت  إف التحسن يف عناصر
دبا يف ذلك إرتفاع ضغط الدـ الشريايٍت وارتفاع نسبة الدىوف يف الدـ فضال عن ذلك فال نسبة عالية من 

العضالت و زيادة يف  اإلصابات اإلنزالؽ الغضرويف و آالـ الظهر و العمود الفقري فقد ربدث نتيجة ضغط يف
أمهية تطور اللياقة البدنية  , ومع ذلك تتضحالوزف و غن ىذه اآلالـ تزوؿ بعد تقوية عضالت الظهر و البطن 

, وجيب أف ينظر إىل الشيخوخة على (Didier Reiss, 2013) ادلرتبطة بالصحة يف مراحل العمر ادلختلفة
مرض و لكنها عملية طبيعية ربدث تدرجييا يف مظهر اجلسم ووظائفو وربملو , ومن التغَتات الفسيولوجية أهنا 

 ادلرتبطة بالشيخوخة :

 اجلهاز العصيب : نقص السمع , الدوؽ , الشم , اللمس , رد الفعل , عدـ الًتكيز 

 , نقص السعة احليوية . اجلهاز الدوري : إرتفاع ضغط الدـ , زيادة معدؿ ضربات القلب يف الراحة

  (2003)الفتاح أ.، النواحي النفسية : نقص ادلقدرة اجلنسية , اإلكتئاب 

 نتائج دراسات و بحوث الرياضية لكبار السن :-1-8

 " : فوائد شلارسة الًتويح الرياضي لكبار السن من جهة نظر"باري بلوند

  زيادة نسبة األكسجُت الذي يستفيد منو اجلسم .ربسُت السعة احليوية و 

 . زيادة كمية الدـ ادلدفوعة إىل القلب 

 . اطلفاض ضغط الدـ اإلنقباضي 
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 . إطلفاض النبض وقت الراحة وأثناء العمل 

 . إطلفاض نسبة الكولسًتوؿ 

 . إطلفاض النشاط السمبتاوي 

 عامة و القدرة العضلية و التحمل البدين .إطلفاض حساسية مستقبالت األدريالُت ربسن اللياقة البدنية ال 

 ربسن التوافق العصيب وكذلك مرونة ادلفاصل 

 ( سنة :60-50خصائص المرحلة العمرية )-1-3

  أىم تقسيم لمراحل النمو :-1-3

بالرغم من اختالؼ وجهات النظر العلماء حوؿ تقسيم مراحل النمو  اإلنساف اليت تبٌت عليها الوحدة ادلعيارية يف 
قياس ىذه ادلراحل وما تضمنو من عمر زمٍت و عقلي و تربوي إال أ ف العمر الزمٍت يبقى أساسا يف ربديدىا إال 

أنو ال يتمتع  بكامل صالحية بالرغم من كثرة استخداماتو و شيوعو من الناحية التطبيقية يف معاجلة سلتلف 
 ادلشكالت .

قسيم اإلذلي الذي أنزلو يف كتابو الكرمي قاؿ اهلل تعاىل )) إف أصدؽ و أجل تقسيم دلراحل حياة اإلنساف ىو الت
 ۚ   َيَشاء   َما خَي ل ق   ۚ   َوَشي َبةً  َضع ًفا قػ وَّة   بَػع دِ  ِمن   َجَعلَ  مث َّ  قػ وَّةً  َضع ف   بَػع دِ  ِمن   َجَعلَ  مث َّ  َضع ف   ِمن   َخَلَقك م   الَِّذي اللَّو  

 . 05االية ال َقِدير  (( سورة الرـو  ال َعِليم   َوى وَ 

 : الشيخوخة تعريف-1-3

 المعنى اللغوي للشيخوخة : -1-3-1

 . اذلـر وربت الكهل فوؽ وىو ادلسنُت عند غالبا ىي و الشيخوخة ادرؾ من الشيخ)  اإلنساف شاخ لغة 

 آثاره وعلى قياسو ديكن التنفسية و العقلية و الوظيفية القدرات مجيع يف اإلضلدار فيها يصبح حالة ىي:  اصطالح
 أكرب أشخاص ىم احلقيقة يف و احلركي و احلسي التلف يبدأ الستُت و اخلامسة سن ويف لبتوافقية العمليات تكوف

 جسمي عجز من دلعاناهتم نظرا و احليوية الوظائف رلمل على ملموس بشكل يؤثر وظيفي تدىور من يعانوف سنا
 . اآلخرين من رعاية و رعاية و محاية يتطلبوف ما عادة
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 :  الشيخوخة من منظر البيولوجي-1-3-2

ويستخدـ عادة لتحديد الشيخوخة حيث يستدؿ وصفيا على أسس ومعطيات بيولوجية لكل مرحلة كنشاط 
 الغدد الصماء , قوة دفع الدـ و معدؿ األيض .

بفسيولوجية ويعرؼ نشواف عبد اهلل نشواف كبار السن بأهنم أصحاب مرحلة عمرية متأخرة من العاـ الستُت متأثرة 
الفرد و ثقافتو و البيئة اإلجتماعية و اإلقتصادية اليت يعيشها و يتفاعل نعها و تتباين ىذه ادلرحلة على سلتلف 

كما أف ادلشكل لدى كبار السن يتمثل يف مستوين : رلموع التغَتات (2010)نشوان،  مستوياهتا بُت األفراد .
ية اجلسمية أو ما يعرؼ بالشيخوخة الفسيولوجسمية و الثاين اإلحساس النفسي بالعزلة وعدـ اليت ربدث للبن

إذ أف  (rossey, 2004)الفائدة وىذا ما جيعلهم يشعروف بأىم مقصيُت اجتماعيا و غَت مقبولُت يف اجملتمع 
 (roncin, 1986)القدرات على التكيف تنخفض و تزداد سلاطر ادلتعلقة باإلصابة 

 خصائص ومميزات مرحلة الشيخوخة : 1-3-3

 الخصائص البدنية : 1-3-3-1

 التغير في القوة العضلية :-1-3-3-1

إف العضالت يف ىذه الفًتة تضمر وتقل مرونتها نتيجة التغَت الفسيولوجي و التايل تتأثر النواحي احلركية تبعا ذلدا  
الضمور و تتأثر قوة العضالت يف سرعة التقلص و التمدد و علو تضعف قوة الفرد و لقد أوةضحت الدراسات 

سرعة اإلستجابة كما أف قوة القبضة عتد سن  عديدة أف كبار السن يتميزوف بضعف القوة العضلية  وتناقص
على احلد األقصى يف فًتة الشباب كما أف األداء احلركي لكبار السن يكوف زلددا  % 07ينقص دبقدار 06

ومقيدا من خالؿ الدراسات اليت أجريت حوؿ األداء احلركي لكبار السن فحركات اليد يف اإلنقباض و اإلنبساط 
سنة و تتالشى بعد  00( سنة حىت تصل حدىا األقصى عند سن 00-0العمر من ) و التوازف يتزايد يف مدى

اىل  06و بعدىا تنخفض من  06اىل  06ذلك بصورة واضحة كما أف القوة القصوى تكوف مستقرة بُت سن 
سنة و يتم اإلضلدار السريع و ادلتتابع ما يؤدي إىل فقداف النسيج العضلي و يًتجم ىذا  06حىت سن  % 06

سطة اإلطلفاض يف طوؿ وعدد الوحدات احلركية و إختفاء األلياؼ العضلية كما اف مرونة ادلفاصل و مطاطيتها بوا
سنة و بالتايل يصبح ادلدى احلركي للمفاصل 06و  06من  % 06اىل 06تقل مع تقدـ العنر و يكوف من 

 سلبيا درجة كبَتة .
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سن ىيكوف من خالؿ فقداف يف كتلة النسيج الظاـ وىذا كما ينصح جليا أف فقداف الكتلة اذليكلية لدى كبار ال
ادلسؤوؿ عن قدرة البدنية و باتايل فقداف القدرو الزظيفية كما يتأثر كبار الالسن و ىذا عن طريق إعوجاج العمود 

الفقري و تغَت الشكل اخلارجي لليدين و ظهور إختالؼ بسيط على مستوى احلوض عند الوقوؼ و حدوث 
وى زلور الًتكيبة أما اخلصائص العامة فتطهر إطلفاض الكتلة العضلية وطوؿ األلياؼ العضلية و إضلراؼ على مست

 حدوث قصر يف طوؿ األلبياؼ العضلية من النوع الثاين )األلياؼ قصَتة( .

م ومن ىنا يتضح لنا أف ادلتغَتات اليت سبيز ىذه الفًتة تشمل قدرات كبار السن ىالبدنية و عليو جيب اإلىتماـ هب
يف ىذه ادلرحلة من خالؿ ما أوضحتو الدراسات أف األنشطة البدنية ىي سبيل الوحيد بإيقاؼ عمليات الضمور 

 و القصور الناذبة عن التقدـ يف السن و التمتع بصحة جيدة .

 الخصائص الفسيولوجية :  -1-3-2

اىل ادلراىقة و الرشد مث الكرب و دبا أف  إف اجلسم البشري يتغَت بتعَت أجهزتو تبعا لعمر الفرد و  تطوره من الطفولة
الوظائف العضوية تعتمد على تكوين اجلسم فإهنا زبتلف من عمر ألخر ومن مرحلة ألخرى و تتجلى أىم 

 (0666)بريقع,  التغَتات الفسيولوجية اليت ربدث لكبار السن يف اخلصائص التالية :

 معدالت األيضية :تغيرفي -1-3-2-1

سعر يف الساعة ( يف  00سعرة يف ساعة ( بالنسبة للراشدين إىل ) 00خالؿ ىذه ادلرحلة يهبط معدؿ األيض ) 
السن السبعُت يبقى مستمرا يف ىبوطو حىت هناية العمر و معٌت ىذا ىو تغلب عملية اذلدـ على عملية البناء يف 

اء قد يؤدي إىل سباسك اجلسم و تغلبو على عوامل الفناء و ذبدر اجلسم , وعلو فإف توازف عملية اذلدـ و البن
اإلشارة على أف تغلب اذلدـ على البناء أمال ال مناص منو خالؿ الشيخوخة ولكن إبطاء عملية اذلدـ جيعل البنية 

 اجلسمانية للمسن متينة إذا كانت العناية فيما قبل الشيخوخة و يف أثنائها .

 سم :  تغير خاليا الج-1-3-2-2

إف خاليا اجلسم البشري تنشأ يف حالة معادلة فيسيولوجية أو ثبات فسيولوجي دقيق و ىذا ما جيعل اجلسم ال 
يسمح بأي تعديل و لو بقدر بسيط حبيث يقـو بإصالحو مباشرة  وىذا اليف مراحل اإلنساف ادلختلفة و لكن 

تفاظ حبياة اخللية لعمرىا اإلفًتاضي حبيث يًتتب بتقدـ السن بقل من الثبات و ذلذا لعدـ قدرة اجلسم على اإلح
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على ذلك شيخوخة اخللية و موهتا ومن أمثلة ذلك ضعف عضلة القلب و بالتايل اطلفاض كمية الدـ اليت تغذي 
 (0807)قناوي,  اجلسم و عدـ االحتفاظ بادلستوى الطبيعي للسكر و األمالح يف الدـ .

حيدث فقداف خلاليا اجلسم مع التقدـ يف السن إىل جانب النقص يف وزف األعضاء و كمية ادلاء يف اجلسم كما 
 (0880)فرحات,  بعد سن اخلمسُت . % 00و ازدياد كمية الدىن حبوايل   %0حبوايل 

 التغير في الدورة الدموية : -1-3-2-3

الشيخوخة و ىذا ما يؤثر على باقي أجهزة اجلسم فتتناقص القوة الدافعة للدـ نتيجة  تتأثر الدورة الدموية يف
( ضربة يف الدقيقة 76-06و بطئ ضربات القلب )  % 56إطلفاض ضربات القلب و يقدر ىذا اإلطلفاض بػ 

-006( عند الشباب كما أف الضغط الدـ يرتفع فيصبح الضغط اإلنقباض عند ادلسنُت )86-76مقابل )
 ( عند الشباب .056-066( مم زئبقي مقابل )000

و يف الربع األخَت من ىذا القرف ىبطت وفيات أمراض القلب يف الواليات ادلتحدة األمريكية و أسًتاليا حبوايل 
 00و قد يكوف ذلك يسبب النوعية الصحية حوؿ أمهية التمارين الرياضية و الغذاء و يعترب الرجاؿ ربت  06%

ألمراض القلب من النساء بنسبة ثالثة أضعاؼ ىذا ألف العناصر ادلسامهة يف أمراض القلب ديكن سنة أكثر تعرضا 
 (0666)بريقع,  حصرىا يف ارتفاع نسبة الكولسًتوؿ و السكر و ضغط الدـ و السمنة .

لكبار السن حبيث سبرين اليدين جيعل القلب وتبُت الدراسات العلمية الفوائد الصحية لتمارين و األنشطة الرياضية 
أكثر فاعلية يف تلبية متطلبات احلركة العنيفة بعدد أقل من النبضات و ىذا ألنو يضخ كمية أكرب من الدـ يف كل 

 (0665)خ,  إنقباض .

  التغير في التحمل الدوري التنفسي و معدل استهالك األكسجين :-1-3-2-4

ربدث الكثَت من التغَتات نتيجة التقدـ يف العمر يف التحمل الدوري التنفسي من أبرزىا حبيث يصاحب التقدـ يف 
العمر ىبوط نسيب يف كفاءة القلب و الرئتُت و معدؿ الدفع القليب و معدؿ استهالؾ األكسجُت ويعترب "سيد 

العمر وعناصر اللياقة الفسيولوجية  و البدنية أوؿ من قاـ بدجراسة عن التقدـ يف   "Sid robinson روبنسوف
عاما و تشَت نتائج الدراسات  70وحىت  00حيث أوضح أف معدؿ استهالؾ األكسجُت ينخفض بدءا من سن 
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أجريت على كبار السن دلعرفة معدالت اطلفاض استهالؾ األكسجُت مع التقدـ يف العمر و لقد بينت أف متوسط 
 .(dugale, 2004) دارؤ يف مستوى األداء البديناإلطلفاض يًتجم بواسطة اإلضل

من خالؿ ما مت ذكره بُت أف التقدـ يف العمر يؤثر بشكل كبَت على النواحي الفسيولوجية و خاصة التحمل 
يعترب ىذه  الدوري التنفسي و معدؿ استهالؾ األكسجُت وما يزيد عن ذلك ىو عدـ شلارسة األنشطة البدنية إد

األخَتة حاجزا يقي من اإلضلدار ادلتوقع يف الكفاءة البدنية حيث أكد على ذلك "ديفرس" يف كتابة عن اللياقة 
البدنية بعد اخلمسُت بأف الرجاؿ يف سن الستُت و السبعُت أصبحوا يضاىوف لياقة و نشاط الذين يصغروهنم 

توجد عدة دراسات تبُت أ التدريب أو اجلهد البدين يؤثر على كبار  (0665)خ,  بعشرين عاما أو ثالثُت  .
من ادلستهلك األقصى لألكسجُت و ىذا األخَت يرتفع  06إىل 06السن و خاصة القدرات اذلوائية وتكوف بُت 

ة و بعدىا فالتغَت يف ادلستهلك األقصى لألكسجُت يكوف أكثر فاعلية عند البداية بشدة معتدل % 06حىت 
 % 00أشهر بالعتبة اذلوائية لدى كبار السن يعمل على ارتفاع بػ 0اإلرتفاع التدرجيي يف الشدة , فالتدريب دلدة 

مل/كغ /د(وللحصوؿ على نتيجة إجيابية أف تكوف الفًتة أطوؿ مع 00إىل  00من ادلستهلك األقصى من )
اذلوائي ربفظ اإلضلدار الوظيفي ىذا مع ادلمارسة ادلنتظمة  اإلستمرارية عرب مراحل احلياة كما أف التدريبات التحمل

 (N, 1996.) سنة من اإلستقاللية . 06إىل 06لألنشطة البدنية فهي ربفظ من 

يف سن الشيخوخة صلد أف القفص الصدري يعًتيو الضمور فيضيق و بذلك قابليتو إلتساع وىذا ماحيد من سعة 
و يقلل من كمية اذلواء الداخل للرئتُت و جيعل القلب يعمل بأقصى قوتو كما أف نسبة اذلواء يف عمل التنفس 

الشهيق و الزفَت تقل و تصل قدرة اإلنساف على التنفس يف اضلدار حىت يصل الفرد إىل الشيخوخة فتقص ىذه 
وتشَت نتائج الدراسات اليت أجريت يف ىذا  (0807اوي, )قن عما كانت عليو يف الرشد .  00 %القوة اىل 

عندما يصل % 06من السعة الكلية ثن تزداد إىل  %00اىل  % 00اجملاؿ إىل أف نسبة اإلطلفاض قد تبلغ 
 (0660)سالمة, عاما 06السن إىل 

ما تقل بالتقدـ يف العمر و خاصة لدى كبار السن نتيجة ويتضح من خالؿ ما مت ذكره بأف قدرة الرئتُت و كفائته
اذلبوط ادلستمر يف مقدرة ادلسن على احلفاظ على اللياقة يف مستوياهتا إال الأف و دبمارسة األنشطة البدنية و 

ىذا األخَتعلى إبطاء خاصة التحمل اذلوائي الذي يعمل على ربسُت التكيف وكفاءة اجلهاز التنفسي كما يعمل 
 التعب  ىذا 
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 الخصائص العقلية :-1-4

تتجلى أىم مظاىر التدىو للوظائف العقلية لدى ادلسنُت من خالؿ ضعف الداكرة والنسياف كما تتضاءؿ القدرة 
على عمليات اإلدراؾ و تتأثر عملية كما اف اخلاليا ادلخ تطرأعليها تغَتات تؤثر على نشاطها و فعاليتها الكرب و 

يربز دور النشاط البدين الذي يرمي إىل اإلسًتخاء و التحرر التوتر العصيب و اإلبتعاد عن سوء التغذية ومن ىنا 
 العزلة و اإلنطواء لدى كبار السن .

ومنو نستخلص أف قياـ األنشطة البدنية يسهم بقدر كبَت يف ربسُت صحتو العقلية بقدر يسمح لكبار السن 
 باإلستقرار يف الوسط الذس يعيشوف فيو 

 صائص اإلنفعالية : الخ-1-5

إف مظاىر العنف وما يعانيو ادلسن يف ىذه الفًتة من تدىور الوظائف العقلية ذبعلو حيس دلا ىو عليو حاضره 
فيسعى إىل تعويض ىذ النقص بإضافة ادلاضي إىل احلاضر للخروج دبحصلة إلقناع اآلخرين بقيمتو فابتعاد ادلسن 

ن بنوع من العزلة و احلاجة إىل اإلنسداد أو السند أو ادلعُت و تزداد عن العمل كاإلحالة عن التقاعد يشعر ادلس
احلساسية الزائدة بالدات فيصبح ادلسن كثَت وجدانو و إىتماماتو اخلارجية ويوجهها ضلو ذاتو كأف يتخذ موقف 

 الالمباالة و التحكم من نفسو أو موقف ادلتشدد أو الناقد .

 الخصائص اإلنفعالية : -1-6

اإلجتماعية لدى كبار السن تتناقص إىل حد كبَت حيث تقتصر على أف األصدقاء القدامى الذين  العالقات
يعشوف قريبا منو شلا ينبعث يف نفسية كبَت ادلسن ادللل أو يف رلاؿ العمل حيث يرتبط الفرد بالعمل ما داـ قادرا 

وجود الفروؽ الفردية بُت الناس فهناؾ من عليو أما اليـو  فهناؾ سن معُت حاؿ فيو الفرد إىل التقاعد بالرغم من 
يعجز عن العمل يف سن اخلمسُت و ىناؾ من تكوف قادرا على العمل حىت وىو يف سن السبعُت و يؤدي 

اإلنقطاع عن العمل إىل قطع صلة الفرد بزمالئو و معاناتو مع الفراغ شلا يؤدي إىل فقداف ادلسن قيمتو و تقدير ذاتو  
و كما ذبدر اإلشارة إىل أف األنشطة البدنية و الًتوحيية ادلقدمة لكبار السن ال تعٍت قضاء كما يتعصب ادلسن آلرائ

وقت الفراغ بل ىي وسيلة ديكن من خالذلا ربسُت صحة ادلسنُت اإلجتماعية شلا يؤثر إجيابيا على نظرة ادلسن 
 لنفسو وللمجتمع من حولو 
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بدنية اذلوئية ال يقصر على الناحية البدنية فحسب بل يتعداه ومن ىنا يتضح ما ذكر أف الدور اإلجيايب ألنشطة ال
)نشواف, فن  إىل ما ىو أفضل من ذالك متمثال يف قدرةكبَت السن على فرض نفسو داؿ كيانو اإلجتماعي .

 (0606, 0الرياضة و الصحة ط

 الخصائص النفسية : -1-7

 ربدث عدة اضطرابات نفسية لدى كبار السن ديكن ربديدىا كما يلي : 

  انفعاالت كبار السن تنقسم بالذاتية وعدـ القدرة على التحكم يف اإلنفعاالت ربكما صحيحا 

  العناد وصالبة الرأي و ادليل إىل ادلديح و اإلطراء و اجلشع 

  إلنفعاالهتم كما كانوا من قبل .حدوث القلق و الكآبة وىذا لعدـ وجود ادلتنفس 

 . التميز بالشك و الريبة من اآلخرين وعدـ الثقة هبم 

يغلب على إنفعاالت كبار السن التعصب الذي يقـو يف اجلوىر على األساس فنجد ادلسن يتعصب جليلو و 
 . عواطفو و إىل كل ما ديد إليو بصلة , كما أنو حيس باإلضطهاد ما يقوده إىل اإلحساس بالفشل

ومن ىنا نستخلص أف االبتعاد عن ادلشاركة و احليوية واإلستثمار أوقات الفراغ لدى ىذه الفئة قد يقودىا إىل 
مشاكل ىي يف غٌت عنها و ىذا ال يأيت دبمارسة اذلوايات و األنشطة الرياضية يف جو مناسب يعود عليهم بادلتعة 

 و الصحة .
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 خاتمة : 

اخلرباء بالقدرات البدنية و خاصة ادلرتبطة بالصحة من خالؿ حث مجيع شرائح اجملتمع زاد اىتماـ الباحثُت و 
وعلى اختالؼ مستوياهتم دبمارسة األنشطة و التامارين البدنية وذلك بسبب أمهيتها يف التمتع بصحة بدنية و 

و خاصة كبار السن و ىذا  ادلنطلق فالقدرات البدنية ادلرتبطة بالصحة سبنح الفرد او من ىذ ,نفسية وعقلية جيدة
حيث ربدث تأثَتات ,أثبتتو األحباث العلمية أف ادلمارسة ادلنتظمة ذلا فائدة عظيمة جلميع ادلراحل العمرية ادلختلفة 

بدنية و فسيولوجية دلختلف أجهزة اجلسم و يكوف ىذ التأثَت تبعا لنوع النشاط ما يعمل على ربسُت القدرات 
 و تقليل ادلخاطر واألمراض .  البدنية و اإلرتقاء بالصحة

 



 

 

 الفصل الثاني 

  المتغيرات الفسيولوجية 



غيرات الفزيزلوجية     المت                                        الفصل الثاني                                 
 

 
38 

 : تمهيد 

عرفعلعجاة , باعلعجاة وهغَتات وظافاة ؿ يااهو ا ى رلوععة م  هثيَتات ميتعرض جسم االنساف بصفة عامة خال
شىت وذلك م  خالؿ ظلع  اجلسم فنجد ىناؾ اختالؼ وظافي بُت سلتلف الفئات العورية وكذا متغَت اجلنس وىذا 
ال يععد ا ى عدـ هكامل و هسلسل النوع لديهم , ألف كل مريلة م  مرايل النوع هعترب هامة للوريلة اليت هلاها , 

يب ا ى هقارب يف ادلستعى العظافي بُت مريلتُت عوريتُت متقاربتُت , كوا ختتلف وظائف التدر ؤدي يولك  قد 
ا عالقة مباشرة و مهوة خالؿ و نقتصر على ذكر العظائف اليت ذل اجلسم و كفاءهتا باختالؼ نعع الرياضة

 النشاط البدين .

 الجهاز الدوري : -2-1

م  الضرورية م  هقلص العضلة القلباة نفسها وىي يف يقـع القلب بعول مضخة ماصة كابسة هستود طاقتها 
العاقع فائقة الكفاية , إذ أخذنا يجوها بعُت اإلعتبار و يكفانا اف نعلم أف قلب اإلنساف  يف أيناء النـع يضخ 

 ؿ /د وىذا ادلقدار يتضاغف على الفعر مبجرد قااـ الفرد بعول ولعكاف معتدال .5قرابة 

يقال أو نشاط رياضي خفاف فإف هدفق القلب يزداد زيادة ىائلة حباث يصل إ ى أكثر م  أما إذا فاـ الفرد بعول 
 ؿ/د .02

مًت فعؽ مستعى  0882فإذا غرزنا انبعب م  الزجاج يف الشرياف األجر )الرئاسي( فإف الدـ ؽلك  أف يرهفع إ ى 
 غط الدـ يف إجتاه وايد .يف ادلضخة نرى يف القلب صوامات زلكوة هفتح هبعا لضرأس اإلنساف و كوا نرى 

نفسي أيد أىم األجهزة يف جسم اإلنساف , ويؤكد العلواء على أعلاتو بالتعاوف مع يعتَت اجلهاز الدوري الت
األجهزة احلاعية األخرى يف جسم اإلنساف , وحتدد وظائف اجلهاز الدوري يف العناصر التالاة ) التعزيع  , النقل , 

  (1999)الوهاب ف.، ( التخلص , احملافظة , العقاية 
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 الدورة القلبية : -2-1-1

طلح بو القلب بفضل مريلتُت متوازهُت هعقب على الدورة الكاملة للعول الذي يصنطلق إسم اإلنقالبة القلباة 
ويطلق علاها إسم اإلنبساط أيدىا اآلخر باستورار : مريلة النقص ويطلق علاها إسم اإلنقباض و مريلة الراية 

تعاكس ,ألااؼ عصباة هبطئ فعالاة و هثير م  اجلهاز العريدي لب كسائر األيشاء بتعصب مزدوج وم, و الق
 بعاسطة العصب احلائر رلوععة ألااؼ شرعاة و هثيت م  اجلهاز العريدي.

اليت هؤدي إ ى قذؼ كواة لب التقلصاة إسم النبضة القلباة على يركة الق ويطلق النبضة القلبية :-2-1-2
متساوية م  الدـ م  اجلعفُت الباطنُت األؽل  و األيسر إ ى الشرياف الرئعي و األهبر , ويتعقف ذلك على يالتو 
التقلصاة يف عضلة القلب و على يس  أدء الصوامات القلباة و على مستعى إمتالء اجلعؼ البطٍت قبل بدء 

 القبض .

هعهر القلب أي عدد َت بنفس الععامل العصباة و اذلرمعناة و اذلعائاة اليت هؤير يف ويتثير العامالف األوؿ و األخ
 ضرباهو .

مرة يف الدقاقة , وسرعة القلب عند اإلناث أكثر  72-62ينبض قلب اإلنساف يعايل  :نبض القلب -2-1-3
نبضة يف  005اجلنس بالس  فعند الطفل ادلعلعد  ر نبض القلب عند اإلنساف زيادة ع منها عند الرجاؿ و يتاي

وكذلك , ف/د 82ف/د عند البالغ مث هزداد قلاال عند الكرب يىت هصل إ ى  72الدقاقة مث نقل هدرغلاا يىت هصل 
يتثير نبض القلب بعضعاة اجلسواة فعند اإلستلقاء هكعف فاو نبض القلب أقل منها عند اجللعس و العقعؼ و  

وكذلك هنخفض  ,فإهنا هرهفع مع التعرض للبائة ذات احلرارة ادلرهفعةسم لدرجات احلرارة كذلك عند هعرض اجل
ساعات هقريبا .و التعرض لإلنفعاالت النفساة و اجملهعد  3عند ذوي التدريب الرياضي مع هناوؿ الغذاء يعايل 

 . البدين بتفاوت ؽلك  أف يرهفع النبض القليب يف بداية العول وىذا بتثيَت النفسي

وػلسب ،  يعرؼ بانو كواة الدـ اليت يتزود هبا القلب و اجلهاز الدوري انسجة اجلسم الدفع القلبي :-2-1-4
هضرب معدؿ نبضات القلب يف , باستخداـ نبضات القلب يف الدقاقة أيناء النشاط الرياضي ع  طريق السعة

 32لًت يف الدقاقة و يصل إ ى  5ي وقت الراية الدقاقة )مقدار ادلدفعع يف النبضة العايدة ( ويبلغ مقداره الطباع
  حتتفظ اجلسم هعازف الدورة الدمعية غلب أف يتساوى الدفع ناء التدريب و الشدة العالاة ,ولكلًت يف الدقاقة أي

البطنُت ,إذ اف أي اختالؼ يف الدفع يًتهب عنو جتوع الدـ يف الرئتُت أو أعضاء اجلسم األخرى ,وذلذا أف الدفع 
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  لقلب , وكوا ناليظ عند الرياضاُت عيف الدقاقة يتعقف على الدفع يف النبضة العايدة وعلى سرعة ا القليب
 رهفاع ضغط الدـ .هفاع الدفع القليب شلا يؤدي إ ى إسرعة القلب هزيد وذلك يؤدي إ ى إر 

 أثر التدريب الرياضي على الدفع القلبي : -2-1-5

/ وم  ناياة مد النتائج  O2إف اجملهعد البدين لاس يابتا و لك  زلدد م  نايتُت : م  ناياة مد اجلسم بػػ 
 احلوضاة لتوثال الغذائي .

وعلا مرهبطاف بعول القلب و الدورة الدمعية فخالؿ اجملهعد البدين صلد انبضات القلب هزيد يف الدقاقة العايدة و 
لقليب  وىذه الزيادة يتحكم فاها القلب نفسو وكذلك األعصاب ادلتحكوة يف نبضات بالتايل االزيادة يف الدفع ا

القلب الرياضي و ادلدرب ,يتجاوب بالدرجة األو ى لزيادة الدفع القليب الذي يزيد م  فعالاتو و يرفع م  كفاية 
ف الدـ كلو يف يالة لًت فنجد أ 6لًت ويجم الدـ جعايل  35الرياضي فقد يصل الدفع القليب يف الدقاقة إ ى 

 مرات يف الدقاقة . 8-6يدور باجلسم م   اجملهعد ادلرهفع

لًت أي صلد الدـ كلو يدور باجلسم مرة وايدة وعلى ىدا صلد  5-4أما يف يالة الراية للرياضي فإنو عادي جعايل 
و وػلدث ذلك بزيادة ظلع أيناء اجملهعد البدين ادلرهفع و م  ادلوك  هدريب القلب علااف القلب يقـع مبجهعد كبَت 

 . 3سم 052وبزيادة قدرهو على التودد ومنو صلد أف يجم الدفع القليب للنبضة يزداد وقد يصل إ ى 

ىذا ما يفسره قلة بعض الرياضاُت ادلتدرباُت ع  غَتىم يف أوقات الراية و إف ىذا البطء يف النبض )قلة( يتزايد 
 يابت ال ينقص عنو .يف طعؿ فًتة التدريب يىت يصل إ ى معدؿ 

 أير التدريب الرياضي على عضلة القلب :  

يؤير التدريب الرياضي إ ى إيداث بعض التغَتات يف عضلة القلب و هشول على هغَتات هكعيناة )هشرػلاة( و 
 أخرى وظافاة .

 التكعيناة : 

  زيادة يجم القلب 
  وزف القلب 
  التغَتات يف ضغط الدـ 
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 العظافاة :

  إطلفاض ضربات القلب 
  زيادة الدفع القليب 

 تكيف القلب مع المجهود البدني : -2-1-6

إف هكاف القلب مع اجملعد البدين ىع فدرهو على ضخ كواة دـ أكرب أيناء الدفع القليب و ػلدث ذلك نتاجة 
 زيادة كواة يف الضربة العايدة وزيادة عدد مرات اإلنقباض أو زيادة اإلينُت معا ومنو : 

  هكاف ياد 
   هكاف مزم 

 مراحل التكيف القلبي للمجود البدني : -2-1-7

إمداد اجلسم بايتااجاهو م  الدـ ويف ىذه الفًتة هزداد معدالت عول القلب ) ػلاوؿ القلب  : ادلريلة اإلنتقالاةأ/
 .( دقائق  3)-0الدفع القليب , النبض , الضغط الدمعي ( وهدـو ىذه ادلريلة م  )

وىي إستورار عول القلب مبعدالهو اجلديدة بشكل يابت إلمداد اجلسم بايتااجاهو دوف خلل مريلة الثبات : ب/
 يف هلك ادلعدالت 

) الععدة إلة احلالة الطباعاة ( و ىي ععدة ادلعدالت إ ى يالتها الطباعاة بعد اإلنتهاء م  :  مريلة الشفاءج/
 اجلهعد .

: إف القلب مثلو مثل كل األنسجة يستخدـ الطاقة ادلاكاناكاة ادلخزونة يف الطعاـ كطاقة لتشغال  طاقة القلب
 عول القلب و 

إنو يعتود بشكل كبَت على الطاقة ادلنبعثة م  يركات دتاري  أوكساجاناة , ويعجد يف مثل النسجة األخرى يف 
 باقي اجلسم .

ة و يامض الالكتاك ادلشكلة يف عضالت القلب , اذلاكل العظوي ويستعول اجللعكعز و األمحاض ادلاناة الدىنا
 خالؿ التزويد اجلعيف للطاقة فاقـع القلب بعظائفو يف وقت الراية . ATPإلعادة ختفاف الػػ 
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يستعول القلب ىذه ادلنشطات معتودا على وظائف اجلسم لذا يزداد خالؿ التوري  التوديد هدفق يامض 
م  طاقتو م   % 52العظوي إ ى الدـ و إف القلب ؽلك  أف يستعول أكثر م   الالكتاك م  عضالت اذلاكل
 أكسدة الدورة الالكتاكاة .

 

 العوامل التي تؤثر على عمل القلب : -2-1-8

  الطعؿ و العزف )يجم اجلسم ( و اجلنس 

  ادلريلة العورية 

  احلالة اإلنفعالاة 

  احلالة التدريباة و العور التدرييب 

  النعع النشاط ادلهٍت 

  سعة القلب 

  سرعة التنباو العصيب القادـ م  الغود النخاعي إ ى مركز إنقباض األوعاة الدمعية 

  مدى افستجابة للونبهات الإلرادية مبحرؾ األوعاة الدمعية 

 األعضاء و الجهد البدني ،  )الدين، علم وظائف.  يجم ادلقاومة اليت يتعرض ذلا الدـ بالععاء الدمعي
1997)                 

 ز التنفسي : االجه-2-2

متكامل حبول و نقل األكسجُت إ ى اخلاليا سي و اجلهاز الدوري يتعاوناف معا ويعوالف بشكل اجلهاز التنف
 العضلاة وطرد ياين  أكساد الكربعف م  اجلسم وهضم ىذه العولاة م  خالؿ أربع خطعات : 

 وىي عولاة حتريك الغازات داخل و خارج الرئة .:  التنفس

 الغازات بُت الرئة و الدـ .وىي عولاة هبادلاة  :  اإلنتشار الرئوي

 .عولاة نقل األكسجُت و ياين أكساد الكربعف عرب الدـ 

 (2003)سالمة، هبادؿ الغازات بُت الشعَتات الدمعية و األنسجة  
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 تعريف التنفس : -2-2-1

التنفس عبارة ع  عولاة هبادؿ الغازات بُت أعضاء اجلسم ادلختلفة و اذلعاء اجلعي , وىي ذات عولاة قصعى 
لص م  أكساد الكربعف و باألكسجُت و التخ هستور مع يااة اإلنساف أي ىي عولاة إمداد األنسجة اخللعية 

 عاع م  التنفس : ان 3ؽلك  أف ظلاز بُت 

 يتم يف خاليا اجلسم ياث ياث يتبادؿ الغازات بُت الدـ و اخلاليا  : تنفس داخلي-1

 : يتم يف الرئة ياث يتبادؿ الغازات بُت الدـ و ىعاء الرئة  تنفس خارجي-2

 : الذي يتم داخل اخلاليا نفسها ياث هتم العولاات لتعلاد الطاقة . تنفس خلوي-3

لعولاة األكسدة و كذلك بعاسطتو  O2ؿ على القدر الكايف م  بفضل اجلهاز التنفسي ؽلك  للجسم احلصع 
 الناهج ع  عولاة اإليًتاؽ . CO2ؽلك  التخلص م  

 فسيولوجيا الجهاز التنفسي : -2-2-2

 .يكعف اجلهاز التنفسي بُت ادلورات اذلعائاة و الرئتُت و عضلة التنفس باإلضافة إ ى األعصاب و مراكز التنفس 

هكعف بُت األنف الذي يضطلح دلسؤولاة هدفئة اذلعاء و هنقاتو م  الغبار ياث ينقل اذلعاء بعد  ادلورات اذلعائاة :
ذلك إ ى البلعـع الذي يقـع بتحلال اذلعاء إ ى القصبة اذلعائاة الذي هنقسم إ ى فرعُت يتجو كل فرع منها إ ى إيدى 

 اليت هفرعها يشبو هفرع الشجرة .الرئتُت مث هتفرغ كل شعبة داخل الرئة إ ى الفصبات اذلعائاة وىي 

 هتصالف بالقصبة اذلعائاة ع  طريق شعبتها . الرئتُت :

 ىع اجلزء العضلي ادلكعف للحجاب احلاجز و العضالت بُت الضلعع . عضالت التنفس :

: ىي الدورة الدمعية اليت حتول الدـ ادلشبع الثاين أكساد الكربعف إ ى الرئتُت للتخلص منو مث محل  الدورة الدمعية
 األكسجُت يف طريق الععدة .

 (1985)الفتاح،  . ىع جزء م  ادلخ مسؤوؿ ع  عولاة التنفس ادلركز التنفسي :

 أهمية التنفس : -2-2-3

 احملافظة على التعازف اجلامضي القاعدي أو الًتكاز أيعف اذلادروجُت .  CO2وطرح   o2هزويد اجلسم بػػ 
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احملافظة على هعازف اجلسم و ذلك بتقلال يرارة اجلسم ادلرهفعة نتاجة عولاات األيض اخللعي , ادلاليظة أف ىعاء 
)سالمة، فيسيولوجيا اللياقة البدنية، . الداخلاة  الزفَت اخلارج م  اجلسم يكعف بارد شلا يقلل م  يرارة اجلسم

2003) 

 

 آلية التنفس :-2-2-4

التنفس ىع رلوععة م  العولاات اليت دتك  اجلسم م  احلصعؿ على ياجاهو م  األكسجُت و ختلاصو م  ياين  
أكساد الكربعف بالضرورة ىنا غلب اإلشارة إ ى الدور احلاعي الدي يشارؾ فاو اجلهاز القليب الععائي و يقصد بآلاة 

لغازات باحلعيصالت اذلعائاة ويعرب ع  ذلك بالتنفس التنفس ماكاناكاة الشهاق و الزفَت و ما يتبعها م  هبادؿ ل
نظرا حلدويو بُت الرئتُت و اذلعاء مباشرة  وم  اجلدير بالذكر أف الرئتُت ال هعوالف أيناء ظلع اجلنُت و هقـع اخلارجي 

  (1997)الدين،  ادلشاوة بعولها .

ذ هتم بتقلص عضلة احلاجب احلاجز اليت هؤدي إ ى زيادة يف القطر ÷عولاة استنشاؽ اذلعاء فعالة  : الشهيق-1
الطعيل للقفص الصدري مبساعدة العضالت التانفساة اليت هرفع الضلعع إ ى األعلى شلا يؤدي إ ى زيادة يف القطر 

 العرضي للقفص الصدري .

الصدري و بالتايل إ ى اطلفاض يف الضغط داخل الرئتُت عرب كل ىذه العولاات هؤدي إ ى زيادة يجم التجعيف 
 اجملاري التنفساة و ينشره يف احلعيصالت اذلعائاة ياث حتدث هبادالت الغازية .

طرد اذلعاء م  داخل الرئتُت عرب اجملاري التنفساة ا ى اخلارج بطريقة سلباة بفضل خاصاة هبادالت : الزفير -2
: حتدث التبادالت الغازية على مستعى الرئتُت بفضل الفرؽ يف الضغط , وهركابز الغازية على مستعى الرئتُت 

الغازات ادلختلفة بُت الدـ و الرئتُت , ياث هعترب القعة احملركة لغاز يف وسط اآلخر إذ هنتقل الغازات م  الضغط 
عَتات الدمعية ألف ضغط ادلرهفع ضلع الضغط ادلنخفض , فاألكسجُت مثال ينتقل م  احلعيصالت الرئعية ا ى الش

مم زئبقي فرؽ  0مم زئبقي , علوا أف 42ىذا األخَت يكعف على مستعى الشعَتات الدمعية ياث يكعف يساوي 
ملل م  األكسجُت يف الدقاقة , أما بالنسبة لثاين أكساد الكربعف فإف ضغطو  05بُت العسطُت يسوح مبرور 

مبروره ا ى العسط اخلرجي ياث أف حلعيصالت الرئعية شلا يؤدي على مستعى الشعَتات الدماة يكعف أكرب منو يف ا
 ملل م  ياين أكساد الكربعف يف الدقاقة .52مم زئبقي دتر  0م  أجل فرؽ ضغط 
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 ظلا هثيت كنتاجة يتواة لعولاة الشهاق .‘و ىع عولاة هلقائاة ال هتطلب جهدا إلخراج اذلعاء خارج اجلسم و 
  (1990)فرحات، فسيولوجيا جسم اإلنسان ، 

 األحجام الرئوية :-2-2-5

يعنرب هقدير أيجاـ يركة اذلعاء الداخل و اخلارج إ ى وم  الرئتُت م  أسهل طرؽ دراسة التهعية الرئعية وىذه  
  (104، صفحة 1985)الفتاح أ.،  اإليسرومًتية وهقاس جبهاز السبَتومًت .العولاة هسوى العولاة 

 وىنا أربعة أيجاـ هكعف يف رلولها احلجم األقصى لسعة الرئتُت :

 822-352وىع يجم ىعاء الشهاق أو الزفَت يف ادلرة العايدة و يًتاوح ما بُت :  حجم هواء التنفس العادي 
 . لًت 0-0البدين لابلغ يعايل ملوًت فازيد ىذا احلجم أيناء النشاط  522ملوًت مبتعسط قدره 

وىعيجم اذلعاء الذي ؽلك  استنشاقو إ ى يجم ىعاء الشهاق العادي و يبلغ يجوو  احتياطي هواء الشهيق :
 ملوًت . 3222عادةى يعايل 

وىع يجم اذلعاء الذي ؽلك  اخراجو باإليضافة ا ى يجم ىعاء الزفَت العادي و يبلغ عادة :  احتياطي هواء الزفير
 ملوًت . 0022 يعايل

)محمد حسين  .مل  0022وىع يجم اذلعاء الذي يبقى يف الرئنت وعادة يبلغ يجوو  حجم الهواء المتبقي :
  (36، صفحة 1984عالوي ، أبو العال أحمد عبد الفتاح ، 

  السعات الرئوية :-2-2-6

غلب اإلدلاـ هبا نظرا ألعلاتها يف التقسام العظافي أي الفاساعلعجي للحالة ىناؾ رلوععة م  السعات الرئعية 
التدريباة و يطلق مسوى السعات الرئعية نظرا إلستخدامها كوعايَت لقااس العظائف الرئعية وم  اجلدير بادلاليظة 

ا هزيد لدى األفراد كوا أهن  05إ ى  02أف ىذه السعات هقل عند اإلناث عنها لدى الذكعر بنسبة هًتاوح ما بُت 
 ادلدربُت عنها لدى الغَت ادلدربُت و ىذه السعات ىي : 

وىي أقصى يجم م  اذلعاء استشاقو على الشهاق يف احلالة العادية أي وقت الراية و يقدر يجم  : سعة الشهيق
 (1997البدني ، )الدين، علم وظائف األعضاء و الجهد . ؿ  385سعة الشهاق بنحع 
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ىي عبارة ع  كواة اذلعاء ادلتبقاة بالرئتُت و ادلورات اذلعائاة بعد اطالؽ الزفَت العادي : السعة الوظيفية المتبقية 
 (1984)محمد حسين عالوي،  . ؿ ىعاء0وهقدر بنحع 

باإلضافة ا ى اذلعاء الشهاق العادي و ايتااطي الزفَت , وىي هساوي يجم ايتااطي الشهاق ,  :السعة الحيوية 
 4622وىذه السعة هعترب أكرب يجم للهعاء يستطاع االنساف أف ؼلرجو بعد أخد أقصى شهاق و عادة ما هبلغ 

 . ؿ لدى طعاؿ القامة 7-6مل و ؽلك  أ ف هصل ا ى 

ىي أقصى سعة دتثل أكرب يجم للهعاء هستطاع الرئتاف استحالتو بعد أقصى شهاق و يبلغ : السعة الرئوية الكلية 
   (1982)الفتاح أ.، بيولوجيا الرياضة ،  . مل 5822يعايل 

 ويقـع اجلهاز التنفسي بالعظائف التالاة : :  وظائف الجهاز التنفسي -2-2-7

  م  اذلعاء ا ى الرئتُت مث أكسدة الدـ يف الرئتُت بفضل الفرؽ يف الضغط اجلزئي هزويد اجلسم باألكسجُت
 لألكسجُت يف األنسجة و األوعاة الدمعية .

  طرح ياين أكساد الكربعف وذلك بفضل الفرؽ يف الضغط اجلزئي لو يف اخلاليا و األوردة او األنسجة
 . PHدروجاٍت القاعدي أو الرقم اذلا -احملافظة على التعازف احلامظي 

  احملافظة على يرارة اجلسم نتاجة لعولاة اإليًتاؽ و اذلدـ و البناء داخل اجلسم و هرهفع درجة احلرارة
   (1990)فرحات، . اجلسم الداخلاة فاعول بعدة طرؽ للتخلص م  احلرارة الزائدة 

 تأثير التدريب الرياضي على التنفس : -2-2-8

ىناؾ عدة هثيَتات فساعلعجاة هصايب اجلهد البدين و ختتلف باختالؼ مكعنات األمحاؿ التدريباة م  ياث 
الشدة و احلجم و الراية الباناة  وشلا ال شك فاو أف اجملهعد البدين يًتؾ أيره على اجلهاز التنفسي وم  أىم ىذه 

 التثيَتات : 

 ة الراية .ضعف يال 32-02ارهفاع معدؿ هبادؿ الغازات ضلع 

 زيادة سرعة وعوق التنفس شلا يؤدي إ ى زيادة معدؿ التهعية الرئعية 

 زيادة نشاط القليب الععائي شلا يؤدي إ ى : 

  ارهفاع معدؿ التهعية الرئعية 

  زيادة عولاة األكسدة 
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  زيادة كواة األكسجُت ادلستخلصة يف الدقاقة 

  زيادة يجم الدـ ادلدفعع يف الدقاقة 

 ( 5222ا ى  4522ؿ/د( يف يالة الراية إ ى ضلع )352ا ى 052ارهفاع معدؿ األكسجُت م  ضلع 
 مل/د( يف يالة اجملهعد 

 . زيادة يجم اذلاوعغلعبُت )احلامل األكسجُت ( بالدـ 

 . زيادة معدؿ استخالص األكسجُت م  الدـ باألنسجة العضلاة 

 (87، صفحة 1997)الدين، ة . ارهفاع معدؿ استخالص األكسجُت باحلعيصالت الرئعي  

، الصفحات 2000)عفاف عبد المنعم درويش محمد جبار بربقع ، :  الخصائص الفسيولوجية عند كبار السن-2-3
25,19) 

عور الفرد وهطعره يف يااهو م  الطفعلة ا ى ادلراىقة ا ى يتغَت اجلسم البشري و هتغَت أجهزهو ادلختلفة هبعا لزيادة 
الرشد ا ى الكرب )الشاخعخة( وكوا اف العظائف العضعية هعتود على هكعي  األجهزة اخلاصة هبا فإف العظائف 

 العضعية ختتلف م  عور آلخر يلاو وم  مريلة ا ى أخرى هعقبها .

 : ساف خاصة عند كبار الس  يف النعايي التالاةص أىم التغَتات الفساعلعجاة اليت حتدث إلنخوهتل

أف العناصر ادلساعلة يف امراض القلب ىي ارهفاع نسبة الكعلسًتوؿ , ارهفاع ضغط الدـ ,  :القلب -2-3-1
التدخُت ,ارهفاع نسبة السكر يف الدـ و العناصر العراياة , و اإلرىاؽ أما السونة فتعترب عنصرا مؤيرا عند الرجاؿ 

اساا و مهوا و قد ينبٍت شكل اجلسم فقط يف يالة وجعد عناصر أخرى , أما عند النساء فالسونة هعترب عنصرا أس
ع  وجعد خطر ما فالرجاؿ و النساء اللذي  يعانعف م  بدانة يف ادلنطقة العسطى م  اجلسم )ادلعدة , الفخذي ( 

م، )عفاف عبد المنع  . ىم أكثر هعرضا لإلصابة و يرجع ذلك إ ى أنعاع الدىعف الكائنة يف ادلعدة و األعضاء 
2000) 

  بعدة ععامل م  عاملُت أساسُت علا : هتثير كفاءة القلب: دقات القلب و العمر -2-3-2

 كلوا هقدـ العور بعد البلعغ كلوا قلت كفاءة القلب . :العور -0

 التدريب الرياضي : ياث هتحس  كفاءة القلب بالتدريب الرياضي .-0
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كل عور و كل شخص وفقا حلالتو الصحاة وكفاءهو البدناة , ومعدؿ دفات القلب القصعى غلب أف يتناسب مع  
 وىع أمر يف غاية األعلاة غلب أف يدركو كل م  يرغب يف شلارسة الرياضة .

قد يفهم القارئ أف شلارس الرياضة غلب أف يصل مبعدؿ دقات قلبو ا ى اقصى : دقات قلب التدريب -2-3-3
معدؿ دقات القلب , ما مل نقصده على االطالؽ اف الشخص العور =أقصى  -002معدؿ وفق ادلعادلة التالة 

 ادلوارس للرياضة غلب اف ال يسعى للعصعؿ ا ى اقصى معدؿ دقات قلبو لاحقق بذلك ما يلي : 

جتنب أي ارىاؽ للقلب وم  مث أي إرىاؽ لباقي أجهزة اجلسم وما قد يصايب ىذا اإلرىاؽ م  مشاكل صحاة ىع يف غٌت -
 عنها .

يف االستورار يف التدريب لفًتة م  الزم  حتقق لو الفائدة الفساعلعجاة , والصحاة ادلرجعة لك  ىذا اف يتوك  -
أيضا لاس معناه أف ال يسعى الشخص ا ى رفع معدؿ دقات قلبو ا ى درجة مؤيرة هناسب سنو و اجلدوؿ التايل 

 .  يعضح ذلك

رهفعاف عند كبار الس  مقارنة بالشباب و كل م  النبض و ضغط الدـ ي إف معدؿ: دفع الدم وضغطه -2-3-4
األطفاؿ و ذلك عند هثدية نفس العول مبستعى وايد , كوا أف مرونة الشرايُت ىتضعف يف مريلة الكرب وهظهر 

 أمراض هصلب الشرايُت و انسداد الشرايُت الناجي .

الدراسات هؤكد على أف وعادة ما يرهفع كل م  ضغط الدـ االنقباضي و االنبساطي مع زيادة العور , ولك  
الرجاؿ األصحاء عادة ال يظهروف أي هغَت يف ضغط الدـ لديهم يىت س  األربعُت , وأياانا يىت س  السبعُت و 

هزيد مع هقدـ العور إال أف ضغط الدـ اإلنقباضي يرهفع م  قد لعيظ أف استجابة اجلهاز الدوري للتوري  
 يزاولعف أي نشاط . ملاوًت زئبق يف الرجاؿ الذي  ال 002إ ى 022

مم/ زئبق  للضغط اإلنقباضي و  052سنة يبلغ يعايل  52كوا أ ضغط الدـ ع  األفراد الذي  يقل سنهم ع  
سنة فإف كل م   52و أي زيادة ع  ذلك هعترب يالة مرضاة أما بعد الس  مم/زئبق للضغط اإلنبساطي 92

مم/ زئبق للضغط  95مم زئبق للضغط اإلنقباض و 072ضغطي الدـ بنععاو يرهفع و يصبح طباعاا عندما يكعف 
 نبضة / ؽ . 75ا ى  65اإلنبساطي وكذلك يتثير النبض بتقدـ الس  فاصل ا ى يعايل م  

كوا يتغَت ضغط الدـ خالؿ النهار و يسب يالة الشخص و ظروفو فهع يرهفع عند اإلرىاؽ و اجملهعد البدين , 
 التدخُت و ينخفض عند اإلسًتاية و النـع .
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ع  هناوؿ و ىناؾ نصائح لتخفاف ضغط الدـ ادلرهفع منها : ختفاف العزف , ختفاف ادللح يف الدـ , و االمتناع 
ادلثكعالت ادلاحلة , وقف التدخُت , االنتظاـ يف شلارسة دتاري  رياضاة , زيادة ادلثكعالت الغناة باأللااؼ و قلالة 

 ًتخاء أو التثمل .الدىعف , هناوؿ الكثَت م  األمساؾ , شلارسة االس

وهعترب السعة احلاعية م  أىم ادلقاياس اليت هعضح مستعى صحة الفرد دلا ذلا م  إمداد :  السعة الحيوية-2-3-5
اجلسم باألكسجُت و يصل معدؿ األكسجُت إ ى ذروهو النسباة ما بُت العشري  و الثاليُت م  العور , و اليت قد 

عة احلاعية عادة ما هقل بعد ىذا العور , بانوا يجم الرئة الكلي ال يتغر , ال هتغَت يىت س  األربعُت غَت أف الس
 جعو إ ى قلة مرونة القفص الصدري وىذا النقص يف السعة احلاعية مر 

  (97، صفحة 1999)الوهاب،  معدل دقات القلب المناسبة للتدريب في كل عمر

 دقات قلب التدريب  العمر 
 الى  -من   

 أقصى معدل الدقات 
100 % 

 دقات قلب التدريب 
75/90 %  

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 

120-150 
117-146 
114-142 
111-138 
108-135 
105-131 
102-127 
99-123 
96-120 
93-116 
90-113 

200 
195 
190 
185 
180 
175 
170 
165 
160 
155 
150 
 

150-180 
146-179 
142-171 
138-167 
135-162 
131-158 
127-153 
123-149 
120-144 
116-140 
113-135 

 (  يمثل معدالت دقات القلب المناسبة للتدريب في كل عمر .01جدول )
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 خاتمة الفصل : 

مل ػلظ أي جهاز م  أجهزة اجلسم بنفس القدر م  االىتواـ الذي نالو اجلهاز الدوري التنفسي , وذلك م  
ياث كثرة االختبارات العلواة و البدناة اليت استهدفت قااس كفاءة ىذا اجلهاز احلاعي اذلاـ , وم  ىنا نستخلص  

أف النشاط الرياضي لو أعلاة و فائدة كبَتة يف احملافظة على كفاءة ىذا اجلهاز و العول على هطعير العظائف 
 احلاعية .



 

 

 الباب الثاني 
  الدراسة الميدانية
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 هيد : مت

يعترب ىذا الفصل لبنة البحث حيث يتم من خبللو معاجلة مشكلة البحث ادلطروحة و اليت تتناوؿ يف مضموهنا 
عبلقة بعض ادلتغَتات الفيزيولوجية بعناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة لدى كبار السن و من أجل ىذا تطرؽ 

يف ىذا الفصل اىل ابراز منهجية البحث و االجراءات ادليدانية ادلسطرة يف سبيل الوصوؿ اىل األىداؼ من  الطالب
 ىذا البحث العلمي .

 الدراسة االستطالعية :-1-1

مبثابة االساس اجلوىري لبناء البحث كلو فهي اخلطوة اساسية و مهمة يف البحث  تعترب الدراسة االستطبلعية
)محجوب، العلمي اذ من خبلذلا ديكن للباحث جتربة وسائل حبثو لتأكد من سبلمتها و دقتها ووضوحها 

حيتها و صدقها لضماف دقة النتائج فهي عملية يقـو هبا الباحث قصد جتربة وسائل حبثها دلعرفة صبل (2005
وتسبق ىذه الدراسة العمل ادليداٍل و بناءا على ىذا قمت بالدراسة االستطبلعية كاف  .ادلتحصل عليها يف النهاية

 اذلدؼ منها : 

  البحث عن عينة البحث 
  اختيار عينة البحث 
  معرفة و حتديد اجملتمع االحصائي و خصائصو وميزاتو 
  اجراء مقابلة علمية مع عينة البحث 
  التاكد من ثبات و صدؽ االداة اخلاصة بالبحث 
 معرفة مسبقة لظروؼ اجراء البحث ادليداٍل 

 الدراسة األساسية : -1-2

 منهج البحث :-1-2-1

و اف البحث يف احلقائق و زلاولة التوصل اىل قوانُت عامة ال يكوف بدوف منهج علمي متبع يلـز الباحث نفسو 
يتبع مراحلو خطواتو بكا دقة و صرامة  و حيدد منهج البحث يف اطار ابعاد طبيعة ادلشكلة و اىدافها وىذا ما 
خلصو "عزيز حنا " و"اخروف يف قوذلم " ختتار ادلشكلة منهج حبثها وقد ختتار ادلشكلة ادلراد دراستها اكثر من 
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اعتمدت يف دراسيت على ادلنهج الوصفي من اجل ق منهج وفق طبيعتها و حتليل ابعادىا " و بناءا على ما سب
 (1996)عثمان، تشخيص الظاىرة و كشف احلقائق ادلتعلقة هبا . 

 مجتمع و عينة البحث :  2-2

و يسمى ايضا مبجتمع الدراسة االصلي ويقصد بو كامل االفراد او االحداث او  :جتمع البحث م2-2-1
ادلمارسُت لنشاط ( 05-05مشاىدات موضوع البحث او الدراسة  , دتثل رلتمع البحث يف كبار السن )

 (1997)آخرون، الرياضي . 

  عينة البحث :-2-2-2

-05ادلختربين الذين استهدفهم البحث رلموعة من كبار السن ادلمارسُت لنشاط الرياضي )حبيث مشلت العينة 
يف الدراسة االساسية وىذا بػػػ كل  07يف الدراسة االستطبلعية و  50رياضي ,  18( سنة , وبلغ عددىم 05

العمدية " حيث ىي قة يمن والية معسكر دائرة تغنيف , دائرة بوحنيفية , بلدية حسُت .حيث مت اختيارىم بطر 
او غَت علمية و ىذا تعمد الباحث يف اجراء الدراسة على فئة معينة و قد يكوف ىذا التعمد العتبارات علمية 

 (2000)الرشدي، .  لسهولة الوصوؿ اىل االفراد ادلوجودين بالقرب من الباحث او ادلكاف الذي يعمل بو

 مجاالت البحث :  2-3

يتمثل يف عينة ادلختربين الذين دتت عليو الدراسة االستطبلعية و االساسية و بلغ المجال البشري :  2-3-1
 رياضي من كبار السن  18عددىم 

دتت ببلدية حسُت على فريق كرة القدـ لكبار السن و مشلت  التجربة االستبلعية:  المجال المكاني 2-3-2
 تطبيق االختبارات القبلية و البعدية .

 . التجربة االساسية دتت على مجعية قدماء البلعبُت مبعسكر و بوحنيفية و تغنيف

 المجال الزمني :  -2-3-3

اىل  57/81/1580فًتة توزيع االستبياف على احملكمُت رلمومع من دكاترة ادلعهد من : المرحلة االولى -1
87/81/1580  

 80/58/1580اىل  81/58/1580فًتة اصلاز االختبارات القبلية و البعدية لتجربة االستطبلعية 
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ة اىل غاي 58/1580/ 15ودتثلت يف تطبيق التجربة االساسية و امتدت من المرحلة الثانية : -2
 .وخبلؿ ىذه الفًتة مت اجراء االختبارات للعينة االساسية  57/51/1580

 متغيرات البحث :  2-4

 ( سنة   05-05دتثل يف عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة لكبار السن ) : المتغير المستقل  2-4-1

 ادلتغَتات الفيزيولوجيةدتثل ادلتغَت ادلستقل ذلذا البحث يف بعض  : المتغير التابع 2-4-2

 : الضبط االدرائي لمتغيرات البحث  2-5

 ىذا وبدوف,  األخرى ادلتغَتات بقية وعزؿ جهة من التحكم قصد للمتغَتات ضبطا تتطلب ادليدانية الدراسة إف
 و عبلوي زلمد يذكر أفالش ىذا ويف,  التفسَت و التحليل على مستعصية الباحث إليها يصل اليت النتائج تصبح
 إلجراءات شلارستو بدوف للنتائج احلقيقية ادلسببات على يتعرؼ أف الباحث على يصعب أنو"  راتب كامل أسامة
و بدوف ىذا تصبح النتائج  (1993)محجوب، طرائق البحث العلمي ومناهجه ، "  الصحيحة الضبط

 ادلتحصل عليو صعبة التحليل و التصنيف و بناءا على ىذه االعتبارات جلأ الباحث اىل اخلطوات التالية : 

  االشراؼ على االختبارات كاف شخصيا من طرؼ الطالب الباحث 
 شلكنة قدرة أقصى ادلخترب يعطي حىت القياس أو اإلختبار أداء عند اإلثارة و التشويق باعتبارات األخذ مت 

 ... التشجيع) 
  عدـ التبديل يف مجيع وسائل القياس يف مجيع مراحل االختبارات القبلية و البعدية 
 بات ااخذ مجيع االحتياطات لتفادي وقوع احلوادث او  االص 
 ادلختربين لؤلفراد بالنسبة القياس أو اإلختبار من اذلدؼ توضيح على احلرص مت 
 ادلستخدـ العتاد بلمةس من التأكد مت . 
 معقدة أو ضخمة إمكانيات تتطلب وال سهلة ادلستخدمة اإلختبارات 

 أدوات البحث :  2-6

 بغرض اصلاز البحث على ضلو افضل و لتحقيق االىداؼ ادلنتشودة استعاف الباحث مبجموعة من االدوات :

االدلاـ النظري حوؿ موضوع البحث و ىذا من خبلؿ الدراسة لكل ادلصادر العربية و االجنبية و اجملبلت و 
 ادلذكرات 
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ة اىل رلموعة من االساتذة و الدكاترة بادلعهد بعية االخذ بارائهم حوؿ استبياف يضم رلموعة من االختبارات موجه
ة القدرات ادلراد قياسها و ادلتمثلة يف بعض عناصر اللياقة انسب االختبارات اليت تقيس بصدؽ و ثبات و موضوعي

 لدى كبار السن و دتثلت االختبارات والقياسات يف مايلي :ادلتغَتات الفيزيولوجية و البدنية ادلرتبطة بالصحة 

  دقائق  0اختبار بريكسي 
  اختبار قوة القبضة 
  )اختبار ثٍت اجلذع من وضع الوقوؼ الطويل )سم 
  اختبار القرفصاء )د( لقياس التحمل 
  )قياس الطوؿ )سم( و الوزف )كغ 
  قياس النبض و الضغط 
  قياس السعة احليوية 
  قياس ثنايا اجللد يف منطقة البطم و الفخذ 

 كما تطلب اصلاز ىذه االختبارات ما يلي : 

 جهاز االسبَتومًت  –مسطرة مرقمة  –( 1ميقاتية ) –صافرة  –ميزاف طيب  –شريط مًتي 

 جهاز الدينامومًت   –ترومسًت –مساعة طبية 

 طرق البحث : 

ىي عملية مجع و حتليل ادلعطيات النظرية اليت ذلا صلة مباشرة مبوضوع البحث اعتمادا  : طريقة جمع المادة الخبرية
 على ادلصادر و ادلراجع العلمية و آراء األساتذة و الدكاترة .

ىي احدى الوسائل ادلستعملة جلمع  ادلعلومات ادلتعلقة بالبحث  : الخاص باإلختبارات و القياساتتحكيم اإلستبيان 
حتضَتىا استنادا اىل معطيات البحث ومت عرض ىذا االستبياف على استاتذة تم و دتثلت يف رلموعة اختبارات 

  معهد الًتبية البدنية و الرياضية مبستغاًل  لؤلخذ بآرائهم .

 . زيارة الفرؽ الرياضية لكبار السن حظة :طريقة المال

أفراد و ىذا  50( سنة و بلغ عددىم 05-05مت اصلاز ىذه التجربة على عينة كبار السن ) : التجربة االستطالعية
و مت اجراء بغية التعرؼ على مدى ثبات و صدؽ و موضوعية االختبارات ادلستخدمة  يف ىذا البحث العلمي 

 .  البعدية للعينةاالختبارات القبلية و 
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فردا وىذا بإجراء رلموعة االختبارات  07مت تطبيق التجربة االساسية على عينة مكونة من  : لتجربة االساسيةا
 ادلنتقاة عليها .

:هبدؼ اصدار احكاـ موضوعية حوؿ عبلقة بعض ادلتغَتات الفيزيولوجية بعناصر اللياقة  الوسائل االحصائية
البدنية ادلرتبطة بالصحة , عمل الطالب على حتويل رلموع الدرجات اخلاـ ادلتحصل عليها من التجربة 

 الئلستطبلعية و ذلك باستخداـ انسب الوسائل االحصائية و ادلتمثلة يف ما يلي : 

 وية النسب ادلئ 

  مقياس النزعة ادلركزية و يتمثل يف ادلتوسط احلسايب 

  مقياس التشتت و يتمثل يف االضلراؼ ادلعياري 

  مقياس العبلقة بُت ادلتغَتات معمل االرتباط بَتسوف 

  الوسيط 

بغية احلصوؿ على نتائج دقيقة و اصدار احكاـ موضوعية   stat Excelو دتت ادلعاجة االحصائية باستخداـ 
 حوؿ نتائج الدراسة .

 :  المستخدمة  االختباراتمواصفات 2-7

 :  اختبار قياس الطول-1

 قياس طوؿ اجلسم الغرض : 

  سم15مًت رلهزة مبسطرة متتحركة و شلتدة لػػ  1قدـ مدرج بالسنتمًت بطوؿ األدوات : 

مع استقامة اجلذع و النظر لؤلماـ ومن مث تثبت اللوحة ادلتحركة فوؽ رأسو لتسجيل يقف ادلخترب مواصفات األداء : 
  طوؿ القامة بالسنتمًت مع مراعاة نزع احلذاء وعدـ رفع الركبتُت 

  نسجل رقم القياس مع هناية الرأس للمختربالتسجيل : 

 :  اختبار قياس الوزن-2

  قياس وزف اجلسمالغرض : 

 ( ميزان طبي 01شكل)                                                                                   ميزاف طيب :األدوات 
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  مع نزع احلذاء يقف ادلخترب فوؽ ادليزاف دوف حركة مع نزع احلذاءمواصفات األداء : 

  نقرأ الرقم ادلسجل على شاشة ادليزافالتسجيل : 

 :  النبضاختبار قياس -3

  قياس عدد ضربات القلبالغرض : 

 ( يوضح كيفية قياس النبض باليد02شكل )                                                               ميقاتية األدوات : 

   يتم فبل قويآ الضغط يكوف أال مراعاة مع , النبض أماكن على الضغط ويتم اإلصبعُت وضع يتممواصفات األداء : 

  . فقط هبا تشعر اليت النبضات عدد حساب يتم بعدىا , واضح بشكل بالنبض الشعور

 : اختبار قياس الضغط الدم-4

 معرفة الضغط الدموي وىل توجد مضاعفات او ال .الغرض : 

  ضغط الدم ( يوضح كيفية قياس03شكل )                                    جهاز تونسومًت –مساعة طبية  األدوات :

يقـو ادلخترب باجللوس ومد يده اليسرى نضع اجلهاز فوؽ ادلرفق و نقـو بالضغط اىل أف يصل  األداء : تمواصفا
أقصى درجة يف ساعة التسجيل مث يبدأ يف االطلفاض حىت يشَت يف توقفو مرتُت األوىل انقباضي و الثانية 

 االنبساطي  مراعاة عدـ التكلم 

 

 :  السعة الحيويةاختبار قياس -5

 قياس السعة احليوية :  الغرض

 ( جهاز األسبيرومتر04شكل )                           : جهاز األسبَتومًت  األدوات 

: يقـو ادلخترب باجللوس و ديسك بيده أنبوب النفخ مث يأخذ أقصى شهيق وخيرجو داخل األنبوب , نبلحظ التسجيل المواصفات 
 على شاشة اجلهاز . 

 :  د 5اختبار بريكسي -6

            قياس التحمل الدوري التنفسي  الغرض :
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 ( ميدان السباق05شكل)                                                : ملعب  األدوات

دقائق , كما  0ألكرب مسافة شلكنة دلدة عند االشارة حياوؿ ادلخترب اجلري يف مسلك معلماوي سلطط  الموصفات :
 أف ادلشي مسموح بو وفور انتهاء الوقت يقف ادلخترب يف مكانو حلساب ادلسافة ادلقطوعة .

 :  اختبار قوة القبضة-7

 (جهاز الديناموتر06شكل)                                                            قياس قوة قبضة اليد  الغرض :

 جهاز الدينامومًت  األدوات :

ديسك ادلخترب باجلهاز يف قبضة اليد ادلميزة مث يقـو بوضعها جانبا  األداء :مواصفات 
بعد ذلك يقـو بالضغط بقوة على اجلهاز مع مبلحظة عدـ دلس الذراغ احلامل 

للجهاز ألي جسم خارجي أو جسم ادلنجز لنفسو مع جتنب حركات ادلرجحة الذراع 
                                    عند األداء .

 يؤدى االختبار من وضع الوقوؼ مع عدـ دلس أي شيئ و يقـو ادلخترب بأداء زلاولتُت وتسجل لو أفضل زلاولة . التعليمات :

تسجل للمخترب أفضل قراءة للمؤشر مع مراعاة  إرجاع ادلؤشر اىل  التسجيل :
 . صفر عقب كل زلاولة

 :  اختبار القرفصاء-8

يأخذ ادلخترب وضعية االستعداد و عند االشارة بأخذ وضعية القرفصا  موصفات األداء : 
 ء و يبقى كما ىو ألطوؿ مدة زمنية .

 ( يوضح وضعية القرفصاء07شكل)                                          نقـو بتسجيل ادلدة الزمنية ادلستغرقة  التسجيل :

 اختبار ثني الجذع الطويل من الوقوف -9

 كرسي او مقعد مرتفع   –سم 05مسطرة مرقمة ت : األدوا

وضع الوقوؼ على حافة ادلقعد حيث تكوف القدماف مبلمستاف جلانب ادلقياس ,  يتخذ ادلختربموصفات األداء : 
يقـو ادلخترب بثٍت اجلذع بأقصى مدى شلكن بقوة و ببطئ مع مبلحظة أف تكوف أصابع اليدين يف مستوى واحد 

 للمقياس . دوف أف تتحرؾ موازية

 .التسجيل : تطابق آخر مستوى ألصابع اليدين مع عبلمة ادلسجلة على ادلسطرة 
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 :  اختبار قياس ثنايا الجلد عضلة البطن و الفخذ-10

  جهاز كليرباألدوات : 

   معرفة نسبة الشحـو يف اجلسمالغرض : 

 الفاحص, يقـو  تاـ , بوضوح عنده اجللد طية مسك قياس ادلراد للموقع التشرحيية ادلنطقة حتديدمواصفات األداء : 
 يتم سم  , 1 حوايل بينهما ادلسافة وتكوف ادلفحوص, جلد على واإلهباـ السبابة بوضع يديو, إحدى مستخدماً 

 عن بعيداً  اجللد ثنية ترفع مث البعض, بعضهما ضلو واإلهباـ السبابة بتقريب وذلك اجللد, جذب ذلك بعد
 . الفكُت يرخي اجللد مث ثنية على اجلهاز فكي بوضع ادلفحوص , يقـوسم  3ػ1 حبوايل العضبلت

 3-1 حوايل مرور بعد اجلهاز من مباشرة السمك قراءة متت التسجيل :
 ادلؤشر  واستقرار اجلهاز وضع من ثواف

 

 ( جهاز كليبر وكيفية القياس08شكل )                                         

 

 

 األسس العلمية لالختبارات :  2-8

تذة مبعهد الًتبية البدنية و اتعمد الطالب يف ىذه اخلطوة اىل التوجو و استطبلع أراء عدد من الدكاترة و األس
 الرياضية 

جبامعة مستغاًل مع االعتماد على ادلصادر و ادلراجع و بعض الدراسات السايقة وىذا بغية التحليل و التفيكر يف 
أىم االختبارات و القياسات ادلبلئمة لبحثي عبلقة بعض ادلتغَتات الفيزيولوجية بعناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة 

ت و القياسات اليت تقيس ىذه القدرات حبيث مجعت بالصحة وعلى اثر ذلك شرع الطالب يف مجع االختبارا
استمارات من  51, بعد اسًتجاع ونظمت على شكل استمارة استبيانية عرضت على رلموعة من احملكمُت 

النتائج موضحة يف اجلدوؿ رقم ب يف حتليلها مستخلصا رلموعة من شرع الطال  %00اي ما يعدؿ  81رلموع 
حسن عبلوي و نصر الدين رضواف حبيث أف كل مكوف أو مهارة خاصة  ( مستندا على رأي كل من زلمد3)

)صبحي،  . من اجملموع الكلي لآلراء يستبعد من التجربة ادلقصودة %10حيصل على نسبة تكرار تقل عن 
1987) 
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قياس  االختبارات  
 النبض 

قياس 
 الضغط 

قياس 
السعة 

 الحيوية  

قياس 
الكتلة 

الجسمية 
bmi  

اختبار 
بريكسي 

 د 5

اختبار 
قوة 

 القبضة 

اختبار ثني 
الجذع من 

وضع 
 الوقوف 

قياس 
عضلة 
 البطن

قياس 
عضلة 
 الفخذ 

الصفة التي 
يقيسها 

 االختبار 

قياس 
عدد 

نبضات 
 القلب 

قياس 
الضغط 
 الدموي 

قياس 
 السعة 

مؤشر 
الكتلة 

 اجلسمية 
 

قياس 
التحمل 
 الدوري 

قياس 
قوة 

قبضة 
 اليد 

 قياس الكتلة الشحمية  قياس ادلرونة 

62.5 %63 %855 %63 %63 %62 النسبة المئوية 
% 

75% 50% 37.5 

 

 (2017)قدور،  ( يوضح االختبارات المتفق عليها من طرف المحكمين اضافة اليها الطول و الوزن02الجدول رقم )

 

اخلطوة على التاكد من الثقل العلمي لبلختبارات و كاف الغرض من ىذه اخلطوة قياس مدى اعتمدت ىذه 
صبلحية االختبارات ادلنتقاة و ادلطبقة يف التجربة استطبلعية و االساسية دلعرفة صدؽ و موضوعية االختبارات 

 حىت يكوف ذلا الثقل العلمي.

 الذي ادلدى يعٌت الصدؽ أف إىل"  جي ومك باري"  عن حسانُت صبحي زلمد من كل يشَتصدق االختبار : 
 . أجلو من وضع الذي الغرض و اإلختبار فيو يؤدى

  . أجلو من وضع ما يقيس الذي اإلختبار ىو الصادؽ فئلختبار

 تطبيق القباسات و االختبارات و إعادهتا مع نفس العينة  الثبات :

   الثبات معامل  ₌الذاتي  الصدق : وهبدؼ التعرؼ على الصدؽ الذايت استخدـ الطالب ادلعادلة التالية 

حبيث كانت القيمة  0( أي 8-و درجة احلرية )ف 5050ولقد وجدت النتائج التالية عند مستوى الداللة 
و  5022أعلى قيمة قيمة بلغت  و 5017احملسوبة لبلختبار أكرب من القيمة اجلدولية فنجد أدٌل قيمة كانت 

وىذا ما يثبت أف القيمة احملسوبة تتميز بدرجة عالية من الصدؽ كما ىو  50050قدرت القيمة اجلدولية بػػ 
 (.53موضح يف اجلدوؿ )
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ادلقاييس                                
 االختبارات                

حجم 
 العينة

درجة 
 احلرية 

مستوى 
 الداللة 

القيمة اجلدولية 
 دلعامل االرتباط 

معامل 
 الثبات 

معامل 
 الصدؽ 

  قياس النبض 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
5050 

 
 
 
 

50050 

5.01 5.17 
 5020 5027 قياس الضغط 

 5021 5021 قياس السعة احليوية 
 5020 5020 د 0اختبار بريكسي 

 5010 5000 اختبار قوة القبضة 
اختبار ثٍت اجلذع من وضع 

 الوقوؼ 
5022 5022 

 5027 5025 اختبار القرفصاء 

 5022 5022   قياس عضلة البطن 
 

 ( يوضح معامل ثبات و صدق االختبارات03الجدول رقم )

 : الموضوعية

حسب تعريف بارو وماؾ جي ادلوضوعية ىي درجة االتساؽ بُت أفراد سلتلفُت لنفس االختبار و يعرب عنهم مبعامل 
 اجملرب قبل من الذاتية األحكاـ تأثَت عدـ تعٍت اليت اجليد لئلختبار ادلهمة الشروط أحد ادلوضوعية إف االرتبط , 

, كما  (1987)بسطويسي،  اجملرب فبل من الذايت لوالتدخ التحيز دوف ادلوضوعية تتوافر أف أو( الطالب)
 االختبار يكوف موضوعيا اذا كاف يعطي نفس الدرجة من اختبلؼ ادلمتحن .

وعلى ىذا االساس استخدـ الطالب رلموعة من االختبارات السهلة و الواضحة مع حساب درجات االختبار 
بعيدا عن الصعوبة و الغموض مع تقدَل تفاصيل و متطلبات كل اختبار مع الشرح و استخداـ الوسائل و الطرؽ 

 مبوضوعية عالية .  البلزمة كما مت مراعاة الوقت و حالة اجلو و علية فاف االختبارات تتمتع 
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 : اإلحصائية الوسائل -2-9

 مؤشرات إىل حتويلها لغرض حتليلها و اإلحصائية ادلعطيات مجع ىو اإلحصائية ادلعاجلة استعماؿ من اذلدؼ إف 
 ادلشكلة نوع باختبلؼ اإلحصائية اخلطة وختتلف,  عليها احلكم و تفسَتىا يسهل علمية داللة ذات كمية

  :  اآلتية القوانُت على الباحث الطالب اعتمد قد األساس ىذا وعلى ادلدروسة

 (2016)القادر،  . للنتائج ادلئوية النسب دلعرفة تستخدـ وىي%  بالرمز ذلا ويرمز : المئوية النسب-1

                         
    عدد اإلجابات

العدد اإلجمالي
 

ىو من اكثر مقاييس الوسط استخداما و يعترب من امهها من جهة الدراسة النظرية ويف  الحسابي :المتوسط  -2
)باهي، التطبيق العلمي و ىو ضروري الستخراج االضلراؼ ادلعياري 

ويستخرج جبمع قيم كل عناصر اجملموعة مث قسمة النتيجة على   (1999
 الرياضية ىي :                                        عدد عناصر وصيغتو 

 = ادلتوسط احلسايب  س

 مج س = رلموع القيم 

  ف = عدد األفراد

ويستخدـ دلعرفة تشتت القيم عن ادلتوسط وأدقها وىو من أىم مقاييس التشتت اإلنحراف المعياري : -3
 :  (1993)حلمي،  و معادلتو اإلحصائية ىي احلسايب

ادلعياري اإلضلراؼ=  ع   

احلسايب ادلتوسط=  س   

  35للعينات األقل من  8-, ف العينة حجم=  ف

Ↄ( س _ س- )رلموع االضلراؼ مربع القيم عن متوسطها احلسايب  1 
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 :  لبيرسون اإلرتباط معامل -7

 مقدار إىل ادلعامل ىذا ويشَت" ر" لرمزبا لو ويرمز ادلختلفة ادلتغَتات درجات بُت العبلقة مبقياس يسمى وىو
 أف على ذلك دؿ سالبا اإلرتباط كاف فإذا( 8,+ 8-) اجملاؿ يف تنحصر اليت و متغَتين بُت ادلوجودة العبلقة
,  ادلتغَتين بُت طردية عبلقة وجود على ادلوجب اإلرتباط معامل يدؿ بينما,  عكسية عبلقة ادلتغَتين بُت العبلقة

 اإلحصائية ادلعادلة وفق اإلرتباط معامل وحيسبواذا بلغت "ر" قيمة صفر فهذا يدؿ على وجود ارتباط او عبلقة 
  : التالية

  البسيط اإلرتباط معامل قيمة=  ر

 مج س : رلموع الدرجات يف االختبار س 

 ص مج ص : رلموع الدرجات يف االختبار 

 : رلموع مربع الدرجات يف االختبار س  1مج س

 : رلموع مربع الدرجات يف االختبار ص  1مج ص

 : مربع اجملموع الدرجات يف اخلتبار س  1)مج س(

 : مربع رلموع الدرجات يف االختبار ص  1)مج ص ( 

 (1999)باهي، ف : عدد أفراد العينة    

 : الذاتي الصدق -5

 خلصت اليت احلقيقة للدرجات بالنسبة لئلختبار التجريبية الدرجات صدؽ ىو و الثبات مؤشر أيضا عليو ويطلق 
 ومعادلتو اإلختبار صدؽ إليو ينسب الذي احملك ىي ختبارلبل احلقيقة الدرجات تصبح وبذلك القياس أخطاء من
 :    (2000)سالمة،  ىي

     الثبات معامل  ₌الذايت  الصدؽ 
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 الوسيط : -6

 (1553)صبحي, القياس و التقوَل يف الًتبية البدنية الرياضية, الوسيط ىو القيمة اليت تتوسط القيم 

 ترتيب ادلفردات وفقا دلقدارىا تصاعديا او تنازليا .

 يسجل عدد القيم او ادلفردات 

 الوسيطمث حتديد تريب 

 حيسب مقدار قيمة الوسيط  

  : الخام النتائج مراجعة أسلوب-7

 الصعوبة وجو أف إال , للقياس بالنسبة السهلة األمور من اخلاـ الدرجات على احلصوؿ يعترب: المعيارية الدرجة
 ادلستخدمة وادلهارية البدنية االختبارات أف باعتبار , داللة لو معٌت وإعطائها الدرجات ىذه تفسَت يف يكمن
 على للتغلب اإلحصاء الطالب استخدـ  الشأف ىذا يف و , وحداهتا يف ختتلف األساسية التجربة إطار يف ميدانيا

 الكلية الدرجة تدؿ حبيث مجعها ديكن معيارية درجات إىل  اخلاـ الدرجات حتويل طريق عن ادلشكلة,وذلك ىذه
 .ادلستخدمة االختبارات رلموع يف للفرد الكلي األداء على

 إلجياد الطبيعي بالتوزيع ادلسمى و" كوس"  توزيع طريقة الطالب إختار ادلنشود اذلدؼ حتقيق إىل الوصوؿ قصد و
 زلمد" يذكر و, ادلعيارية الدرجات و ادلعيارية ادلستويات حتديد يف األخَت ىذا يستخدـ حيث ادلعيارية الدرجات

 توزيع عن عبارة ادلعتدؿ ادلنحٌت أو للبيانات الطبيعي التوزيع منحٌت أف" رضواف الدين نصر زلمد و عبلوي حسن
 متوقف عليو احلصوؿ و. االحتماالت نظرية على أساسو يف قائم النظري التوزيع ىذا و ادلتجمعة, للبيانات نظري
 من البيانات توزيع عند اقًتبنا العينة حجم زاد فكلما ذلذه, االختبارات مناسبة مدى و عددىا و العينة طبيعة على

 و الصعوبة درجة حيث من للعينة مناسبة ادلستخدمة االختبارات كانت كلما و االعتدايل, ادلنحٌت شكل
 .للبيانات االعتدايل ادلنحٌت شكل على احلصوؿ إىل ذلك أدى السهولة,

 قيمة األعلى احلد ديثل حدين بُت تنحصر اجملتمع مفردات من%" 22001" أف الطبيعي التوزيع خصائص ومن 
 احلسايب ادلتوسط قيمة األدٌل احلد ديثل بينما ,(ع3+ س) معيارية اضلرافات ثبلثة إليو مضافا احلسايب ادلتوسط
 . (ع3 -س) معيارية اضلرافات ثبلثة منو مطروحا
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 يتوزع و القياسات الفسيولوجية البدنية االختبارات مفردات مجيع يف  كبار الس إصلاز أف الطالب يفًتض عليو و
 بإجياد اخلاصة العبلقة استخداـ مت وقد.واحد إحصائي رلتمع ومن الكبَت, العينة حجم أساس على طبيعيا توزيعا
 استخداـ مت األساس ىذا على و.ادلعيارية اجلدواؿ وضع يف بعد فيما واستخدامو اختبار لكل الثابت الرقم

 درجة احلسايب الوسط وديثل ,(855) القصوى التقوَل درجة للتوزيع األعلى احلد ديثل حيث ادلعيارية الدرجات
 احلد قيمة طرح ومن ,(5)صفر الصغرى التقوَل درجة للتوزيع األدٌل احلد ديثل حُت يف ,(05) الوسطي التقوَل
( 855) على ادلقدار قسمة يتم مث القيمتُت, بُت احملصور ادلقدار نستخرج , األدٌل احلد قيمة من األعلى

 حىت احلسايب, الوسط عن تصاعديا أو تنازليا ادلقدار طرح أو إضافة جيب الذي الثابت ادلقدار بذلك ونستخرج
 :التالية ادلعادلة وفق ىذا و(. 5) درجة التنازؿ يصل بينما ,(855) درجة إىل التصاعد يصل

 الثابت الرقم+  احلسايب ادلتوسط= ادلعيارية الدرجة - 

 .855(/األدٌل احلد – األعلى احلد= ) الثابت الرقم - 

 .(ع3)+اضلرافات  ثبلثة+  احلسايب ادلتوسط=  األعلى احلد - 

 (ع3-)اضلرافات  ثبلثة – احلسايب ادلتوسط=   األدٌل احلد -

  : لإلختبار المعيارية المستويات-8

 ادلتمثل البحث, ىدؼ حتقيق أجل ومن ادلعيارية الدرجات على واحلصوؿ اإلختبارات, نتائج معاجلة دتت أف بعد
 طريقة الطالب إستخدـ , عبلقة بعض ادلتغَتات الفسيولوجية وعناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة  حتديد يف

 ميداف يف شيوعا التوزيعات أكثر من يعد أنو إذ ادلعيارية ادلستويات تعيُت يف" الطبيعي التوزيع( " كاوس) التوزيع
 .الرياضية الًتبية

 الطالب يرى إذ الطبيعي التوزيع من توزيعها يقًتب اجملاؿ ىذا يف تقاس اليت واخلصائص الصفات من كثَت ألف -
 .طبيعياتوزيعا  يتوزع البطارية مفردات مجيع يف العينة إصلاز أف
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 المستويات المعيارية
          

      68.4      26842        69804           26842     68.4 
 ضعيف جدا   متوسط           جيد                       جيد          

 درجات المعيارية                 

 
72.86 

28              60                        59.59                40             20         0 
 

                                                                          55.68  
 

 منها الواحدة طول أقسام( 05) إلى المقسم الطبيعي للمنحنى المعيارية الدرجات يبين(:  09) رقم شكل
 .بالبحث المستخدمة  المعيارية المستويات تقسيمات وحدة 1.2

 صعوبات البحث : -2-10

واجو الطالب رلمومة من الصعوبات بسبب طبيعة البحث يف رلريات االختبارات اضافة اىل العينة و اليت دتثل  
 كبار السن 

  أثناء عملية التحكيم .عدـ اسًتجاع بعض استمارات ادلوزعة على االساتدة 

 . قلة بعض الدراسات ادلشاهبة اخلاصة بكبار السن 

 . قلة احلصص التدريبية لكبار السن 

 . صعوبة اجراء بعض االختبارات لعدـ ابداء الرغبة من طرؼ بعض ادلختربين 

 صعوبة عملية التنقل لتنفيذ اإلختبارات . 

 ضعيف جيد جدا

+3s           +2s                 +s         -3s              -2s                  -s           0         
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 خاتمة الفصل : 

 التجربة خبلؿ الطالب إليها تطرؽ اليت ادليدانية واإلجراءات البحث منهجية حوؿ الفصل ىذا مضموف دتحور لقد
 يف الطالب تطرؽ حيث والعملية العلمية ومتطلباتو العلمي البحث طبيعة مع دتاشيا  واألساسية  االستطبلعية

 أشار, األساسيةو  االستطبلعية بالتجربة القياـ خبلؿ حيث ادليدانية وإجراءاتو البحث منهجية إىل الفصل بداية
العلمية اليت اصلزت دتهيدا للتجربة االساسية حبيث استهلت بتوضيح ادلنهج  اخلطوات إىليف ىذا الفصل  الطالب
, العينة رلاالت البحث و االدوات و الوسائل االحصائية ادلستخدمة يف البحث و أخَتا تناوؿ الطالب ادلتبع 

 سلتلف الصعوبات اليت مت مواجهتها يف ىذا البحث . 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

عرض , تحليل ومناقشة 
 الفرضيات 
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 ومناقشة نتائج اإلختبارات و القياسات :  تحليل,عرض / 2

 : عرض ,تحليل ومناقشة نتائج اإلختبارات الخاصة بعناصر اللياقة الدنية المرتبطة بالصحة  -2-1

 د :  05بريكسي  الختبار الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل / عرض2-1-1

 الدرجات
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية 

عدد  الدرجة اخلام 
 الالعبٌن

القيم ادلقررة ذلا يف  النسب 
 ادلنحىن الطبيعي 

 %413. 24.9 % 10 0221/0631 ممتاز 011-10
 %2.492 % 66401 29 0111/0220 جيد 11-30
 %1429. % 492.. 66 2.0/0110 متوسط 0.-31
 %2.492 01410 % 11 ..113/2 مقبول 1-20.
 %413. 0469 % 10 022/391 ضعيف 21-11

0. %100 %99.72 
 

 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و د 5كبار السن في اختبار بريكسي لدى المئوية النسب يوضح( 04) رقم جدول
 . الطبيعي

 بلغت البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 02) رقم اجلدول خالل من
 اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الباحث الطالب ويعزز( 009429) ـبــ مقدر معياري باحنراف( 0111409)

 العبا 66 يعادل ما أي%   492.. ـبــ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن حبيث اخلام للنتائج
 نتائج نسب مقارنة خالل ومن 0110 إىل 2.0   ادلعيارية لدرجة ادلقابل متوسط ادلعياري ادلستوى عند وىذا
 3 مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها ادلتحصل البحث عينة

 24.9 البحث عينة سجلت 0631إىل 0221وبدرجة معيارية  جيد جدا ادلعياري ادلستوى يف  %
  % 413. ـــب قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب وىي

 وىي%  66401 البحث عينة سجلت 0220إىل  0111وبدرجة معيارية  جيد ادلعياري ادلستوى يف 
 4 % 2.492 بــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب
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 6409. البحث عينة سجلت 02432إىل  11413و بدرجة معيارية  متوسط ادلعياري ادلستوى يف %
 4 %1429. ـب قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب وىي

 وىي% 01410 البحث عينة سجلت  ..2إىل  113وبدرجة معيارية  ضعيف ادلعياري ادلستوى يف 
 4% 2.492 ـبـــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف النسبة مع مقارنة أقل

 مع مقارنة أقل وىي% 0469 البحث عينة سجلت 391إىل  022 جدا ضعيف ادلعياري ادلستوى يف 
 % 4 413. ــبـــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة

د  9بريكسي  اختبار يف اجليد و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىم الالعبٌن أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 العبا 91 يعادل ما أي ادلتوسط ادلستوى يف%  492.. وبنسبة اجليد ادلستوى يف%  66401 ــبـ قدرت بنسبة
 لالعبٌن اجليد ادلستوى إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ــبـ قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد وىو
 د إىل متتع بلياقة بدنية جيدة  4 9 بريكسي اختبار يف

 
 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و د5كبار السن في اختبار بريكسي  لدى المئوية النسب يوضح( 09) رقم الشكل

 . الطبيعي
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 قوة القبضة : الختبار الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل عرض/ 2-1-2

الدرجات 
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية 

عدد  الدرجة اخلام 
 الالعبٌن

القيم ادلقررة ذلا يف  النسب 
 ادلنحىن الطبيعي 

 %413. 01420 % .0 32402/96400 جيد جدا 011-10
 %2.492 % .149. 61 460../96461 جيد 11-30
 %1429. % 634.1 20 6421/6.420. متوسط 0.-31
 %2.492 94.1 % . 6.419/29490 ضعيف  1-20.
 %413. 49. % 16 29401/09401 جدا  ضعيف 21-11

0. %100 %99.72 
 

 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و كبار السن في اختبار قوة القبضة لدى المئوية النسب يوضح( 05) رقم جدول
 . الطبيعي

 بلغت البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 06) رقم اجلدول خالل من
 حبيث اخلام للنتائج اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( 0419) ـبــ مقدر معياري باحنراف( 62421)

 ادلستوى عند وىذا العبا 61 يعادل ما أي %.149. ـبـ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن
 البحث عينة نتائج نسب مقارنة خالل ومن  460.. إىل96461   ادلعيارية لدرجة ادلقابل جيد ادلعياري

 3 مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها ادلتحصل

 وىي%  01420 البحث عينة سجلت96400إىل  32402وبدرجة معيارية  جيد جدا ادلعياري ادلستوى يف
  % 413. ـبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب

 أكرب وىي%  .149. البحث عينة سجلت  460..إىل  96461وبدرجة معيارية  جيد ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 ـــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 أقل وىي%  634.1 البحث عينة سجلت 6.420إىل  6421.وبدرجة معيارية  متوسط ادلعياري ادلستوى يف
 .  %1429. ـــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة
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 أقل وىي%  94.1 البحث عينة سجلت 29490إىل  6.419وبدرجة معيارية  ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 .. % 2.492 ـــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 وىي% 419. البحث عينة سجلت09401إىل  29401وبدرجة معيارية  جدا ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 % 4 413. ــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل

 قوة القبضة  اختبار يف اجليد و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىم كبار السن أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 العبا 90 يعادل ما أي ادلتوسط ادلستوى يف%  6.420 وبنسبة اجليد ادلستوى يف%  .149. ـبـ قدرت بنسبة
لكبار  اجليد ادلستوى إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ـبـ قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد وىو

 السن يف قوة القبضة لتمتع بقوة عضلية جيدة 4

 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب كبار السن في اختبار قوة القبضة و لدى المئوية النسب يوضح( 10) رقم الشكل
 4 الطبيعي

 

 

 

 

14 

30 

27 

4 3 

18.91 

40.54 

36.48 

5.4 
4.05 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 ضعيف جدا ضعيف  متوسط جيد جيد جدا

 النسب المؤية النسب الطبيعي



عرض ,تحليل ومناقشة النتائج             الفصل الثاني                                                          

 

 
75 

  التحمل )القرفصاء( الختبار الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل عرض/ 2-1-3

الدرجات 
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية 

عدد  الدرجة اخلام 
 الالعبٌن

القيم ادلقررة ذلا يف  النسب 
 ادلنحىن الطبيعي 

 %413. 1401 % 3 2.419/11460 جيد جدا  011-10
 %2.492 % 69406 23 02439/39420 جيد 11-30
 %1429. % 60416 21 39429/904.1 متوسط 0.-31
 %2.492 3409 % 9 90466/99423 ضعيف 1-20.
 %413. 2401 % 2 .99412/9.49 جدا  ضعيف 21-11

0. %100 %99.72 
 

 المقرر النسب و كبار السن في اختبار التحمل )قرفصاء( لدى المئوية النسب يوضح( 06) رقم جدول
 . الطبيعي التوزيع منحنى في لها

 بلغت البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( .0) رقم اجلدول خالل من
 حبيث اخلام للنتائج اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( 60416) ـبـــ مقدر معياري باحنراف( 00421)

 ادلستوى عند وىذا العبا 21 يعادل ما أي%   60416 ــبـ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن
 البحث عينة نتائج نسب مقارنة خالل ومن904.1 إىل 39429   ادلعيارية لدرجة ادلقابل متوسط ادلعياري

 3 مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها ادلتحصل

 أكرب وىي%  1401 البحث عينة سجلت11460إىل  2.419وبدرجة معيارية  جيد جدا ادلعياري ادلستوى يف
  % 413. ـبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

كرب أ وىي% 69406 البحث عينة سجلت 39420إىل  02429وبدرجة معيارية  جيد ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 ـبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة
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 أقل وىي%  60416 البحث عينة سجلت 904.1إىل  39429وبدرجة معيارية  متوسط ادلعياري ادلستوى يف
   %1429. ـــب قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 أقل وىي% 3409 البحث عينة سجلت  99423إىل  90466وبدرجة معيارية  ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 .% 2.492 ـــب قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 وىي%  2401 البحث عينة سجلت.9.49إىل  99412وبدرجة معيارية ضعيف جدا  ادلعياري ادلستوى يف
 % 4 413. ــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل

التحمل  اختبار يف اجليد و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىم كبار السن أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 العبا .9 يعادل ما أي ادلتوسط ادلستوى يف%  60416 وبنسبة اجليد ادلستوى يف%  69406 ــب قدرت نسبةب

كبار ل اجليد ادلستوى إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ـــب قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد وىو
 السن يف اختبار التحمل )قرفصاء( لقوة األطراق السفلية 4

 
 منحنى في لها المقرر النسب و كبار السن في اختبار التحمل )قرفصاء( لدى المئوية النسب يوضح( 11) رقم الشكل

 .الطبيعي  التوزيع
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ثني الجذع من  الختبار الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل عرض/ 2-1-4
 3 وضع الوقوف

الدرجات 
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية 

عدد  الدرجة اخلام 
 الالعبٌن

القيم ادلقررة ذلا يف ادلنحىن  النسب 
 الطبيعي 

 %413. 9409 % 9 02410/.0240 جيد جدا  011-10
 %2.492 % 624.6 29 .9410/0240 جيد 11-30
 %1429. % 492.. 66 .1406/949 متوسط 0.-31
 %2.492 02403 % 2 -0413/-0466 ضعيف 1-20.
 %413. % 419. 6 -0433/-06426 جدا  ضعيف 21-11

0. %100 %99.72 
 

 لها المقرر النسب كبار السن في اختبار ثني الجذع من وضع الوقوف و لدى المئوية النسب يوضح( 07) رقم جدول
 . الطبيعي التوزيع منحنى في

 بلغت البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 09) رقم اجلدول خالل من
 تبٌن حبيث اخلام للنتائج اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( 94.0) بــــ مقدر معياري باحنراف( .249)

 ادلعياري ادلستوى عند وىذا العبا 66 يعادل ما أي%   .49.. ــب تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن
 عليها ادلتحصل البحث عينة نتائج نسب مقارنة خالل ومن  .949 إىل 1406   ادلعيارية لدرجة ادلقابل متوسط

 3 مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع

 وىي%  9409 سجلت عينة البحث 02410إىل  .0240وبدرجة معيارية  جيد جدا ادلعياري ادلستوى يف
  % 413. ـبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب

أكرب  وىي%  624.6 سجلت عينة البحث .0240إىل  9410وبدرجة معيارية  جيد ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 ـــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة
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 أكرب وىي%  492.. سجلت عينة البحث  .949إىل  1406وبدرجة معيارية   متوسط ادلعياري ادلستوى يف
  %1429. ـــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 أقل وىي%  02403 سجلت عينة البحث -0466إىل  -0413 وبدرجة معيارية ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 ــبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 وىي%  419. سجلت عينة البحث -0433إىل  -06426وبدرجة معيارية جدا  ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 % 4 413. بـــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل

ثين اجلذع من  اختبار يف و جيد ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىم الالعبٌن أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 أي ادلتوسط ادلستوى يف% 492.. وبنسبة اجليد ادلستوى يف%  624.6 ـبـــ قدرت نسبةوضع الوقوف الطويل ب

 إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ـــبـ قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد وىو العبا 91 يعادل ما
 لكبار السن يف اختبار ثين اجلذع من وضع الوقوف الطويل لتمتع مبرونة متوسطة 4 اجليد ادلستوى

 
 النسب كبار السن في اختبار ثني الجذع من وضع الوقوف الطويل و لدى المئوية النسب يوضح( 12) رقم الشكل

 . الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر

 

5 

24 

33 

9 

3 

6.75 

32.43 

44.59 

12.16 

4.05 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 ضعيف جدا ضعيف  متوسط جيد جيد جدا

 النسب المؤية النسب الطبيعي



عرض ,تحليل ومناقشة النتائج             الفصل الثاني                                                          

 

 
79 

 عرض ,تحليل ومناقشة نتائج اإلختبارات و القياسات الخاصة بالمتغيرات الفسيولوجية : -2-2

 : و تحليل المستويات المعيارية و النسب المقرر لها في التوزيع الطبيعي لقياس عضلة الفخذ  عرض-2-2-1

الدرجات 
 المعيارية

المستويات 
 المعيارية 

النسب  التكرارات الدرجة الخام 
 المئوية

رة لها القيم المقد
في المنحنى 

 الطبيعي 
 %413. %24.9 10 9412/  6422 جيد جدا 011-10
 %2.492 06490% 01 0412/  9422 جيد 11-30
 %1429. .149.% 61 2412/  0422 متوسط 0.-31
 %2.492 29430% 02 00412/  2422 ضعيف  1-20.
 %413. 01410% 11 06422/  00422 جدا  ضعيف 21-11

0. %100 %99.72 
 

و النسب المقرر لها في كبار البسن في قياس عضلة الفخذ لدى  النسب المئوية ( يوضح 08جدول رقم )
 التوزيع الطبيعي . منحنى

ادلتوسط احلسايب لعينة البحث ( و النتائج ادلوضحة أعاله تبٌن لنا قيمة .1من خالل اجلدول رقم ) -
( ويعزز الطالب الباحث من خالل ادلعاجلة 0430( باحنراف معياري مقدر بـــــــ )11422بلغت )

أي ما   %.149.اإلحصائية للنتائج اخلام حبيث تبٌن أن أعلى نسبة مئوية لدى عينة البحث تقدر بــــــــــ 
ومن  2412إىل  0422وسط ادلقابل لدرجة ادلعيارية العبا وىذا عند ادلستوى ادلعياري مت 61يعادل 

خالل مقارنة نسب نتائج عينة البحث ادلتحصل عليها مع النسب ادلقرر ذلا يف منحى التوزيع الطبيعي 
 الذي يوضح لنا مايلي 3 

o  وىي  % 24.9سجلت عينة البحث  9412 إىل 6422وبدرجة معيارية  جيد جدايف ادلستوى ادلعياري
  % 413.يف التوزيع الطبيعي واليت قدرت بـــــــــــ ع النسبة ادلقررة ذلا مقارنة م أكرب
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o أقل وىي% 06490 سجلت عينة البحث 0412 إىل 9422وبدرجة معيارية  جيد ادلعياري ادلستوى يف 
  % 2.492 بـــــــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

o 149.  سجلت عينة البحث  2412إىل  0422وبدرجة معيارية  متوسط ادلعياري ادلستوى يف. %
  %1429. بـــــــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل وىي

o 29430 سجلت عينة البحث00412 إىل 2422 وبدرجة معياريةضعيف  ادلعياري ادلستوى يف  %
 4 % 2.492 ــبـــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب وىي

o 01410 سجلت عينة البحث 06422 إىل 00422وبدرجة معيارية جدا  ضعيف ادلعياري ادلستوى يف 
 4 % 413. بـــــــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب وىي% 

و ضعيف يف قياس عضلة ما بٌن ادلتوسط ىم يف ادلستوى  كبار السنأن أغلبية   الطالبومن ىنا استخلص 
أي ما  ضعيفيف ادلستوى  % 29430يف ادلستوى ادلتوسط وبنسبة  % .149.بنسبة قدرت بـــــــــ  الفخذ
ب النتيجة إىل العبا , ويعود سب .0العبا وىو عدد كبًن مقارنة بالعينة األصلية واليت قدرت بـــــــــ  2.يعادل 

 4ادلستوى ادلتوسط يف قياس عضلة الفخذ ادلشاركة القليلة للنشاطات الرياضية أدى إىل تراكم الدىون
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 في لها المقرر النسب و لكبار السن في قياس عضلة الفخذ المئوية النسب يمثل( 13) رقم الشكل
 الطبيعي  التوزيع منحنى

لقياس  الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل عرض /2-2-2
 :عضلة البطن 

الدرجات 
 ادلعيارية

عدد  الدرجة اخلام  ادلستويات ادلعيارية 
 الالعبٌن

القيم ادلقررة ذلا يف  النسب 
 ادلنحىن الطبيعي 

 %413. 02403 % 12 9401/1436 جيد جدا  011-10
 %2.492 21420 % 09 1401/00436 جيد 11-30
 %1429. 60416 % 21 00401/0.436 متوسط 0.-31
 %2.492 01420 % .0 0.401/00436 ضعيف 1-20.
 %413. 01410 % 11 00401/21401 جدا  ضعيف 21-11

0. %100 %99.72 
 

 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و كبار السن في قياس عضلة البطنلدى   المئوية النسب يوضح( 09) رقم جدول
 . الطبيعي

 البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 19) رقم اجلدول خالل من 
 اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( 249.6) بـــــــ مقدر معياري باحنراف( 06421) بلغت

 يعادل ما أي%   60416 بــــــــــ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن حبيث اخلام للنتائج
 خالل ومن 0.436 إىل 00401 ادلعيارية لدرجة ادلقابل متوسط ادلعياري ادلستوى عند وىذا العبا 21

 الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها ادلتحصل البحث عينة نتائج نسب مقارنة
  : مايلي لنا يوضح

 02403 البحث عينة سجلت 1436إىل  9401 معيارية وبدرجة جدا جيد ادلعياري ادلستوى يف  %
 %  413. بـــــــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب وىي
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 وىي%  21420 البحث عينة سجلت 00436إىل 1401  معيارية وبدرجة جيد ادلعياري ادلستوى يف 
 %  2.492 ـــبــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل

 60416  البحث عينة سجلت0.436إىل 00401 معيارية وبدرجة متوسط ادلعياري ادلستوى يف  %
 % 1429. ـبــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل  وىي

 01420 البحث عينة سجلت 00436إىل  0.401 معيارية وبدرجة ضعيف ادلعياري ادلستوى يف  %
 % 4 2.492 بــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل وىي

 01410 البحث عينة سجلت 204.0إىل 00401 معيارية وبدرجة جدا ضعيف ادلعياري ادلستوى يف 
 % 4 413. بـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب وىي% 

قياس عضلة  يف اجليد و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىمكبار السن  أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 ما أي اجليد ادلستوى يف%  21420 وبنسبة ادلتوسط ادلستوى يف%  60416 بـــــــــ قدرت بنسبةالبطن 
 إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ــبـــ قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد وىو العبا 6. يعادل

 4متتعهم بصحة جيدة خالية من الدىونعضلة البطن ثنايا اجللد ليف قياس  اجليد ادلستوى
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 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و كبار السن في قياس عضلة البطنلدى   المئوية النسب يمثل( 14) رقم الشكل
 .الطبيعي
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 : لقياس السعة الحيوية الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل عرض /2-2-3

الدرجات 
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية 

القيم ادلقررة ذلا يف  النسب  عدد الالعبٌن الدرجة اخلام 
 ادلنحىن الطبيعي 

 %413. 0.413 % 00 0410/12 جيد جدا  011-10
 %2.492 % 69406 23 0411/0430 جيد 11-30
 %1429. 634.1 % 20 0431/04.0 متوسط 0.-31
 %2.492 06490 % 01 04.1/0420 ضعيف  1-20.
 %413. 11 % 11 0421/10 جدا  ضعيف 21-11

0. %100 %99.72 
 

 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و كبار السن في قياس السعة الحيوية لدى المئوية النسب يوضح( 10) رقم جدول
 . الطبيعي

 البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 13) رقم اجلدول خالل من 
 للنتائج اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( .142) بـــــــ مقدر معياري باحنراف( 0491) بلغت
 العبا 20 يعادل ما أي%   634.1 ــبـــــ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن حبيث اخلام
 نسب مقارنة خالل ومن 04.0إىل  0431   ادلعيارية لدرجة ادلقابل جيد ادلعياري ادلستوى عند وىذا
 مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها ادلتحصل البحث عينة نتائج

3 
 وىي%  0.413 البحث عينة سجلت 12 إىل0410 وبدرجة معيارية  جيد جدا ادلعياري ادلستوى يف 

  % 413. ـبــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنةكرب أ
 وىي%  69406 البحث عينة سجلت 0430إىل  0411وبدرجة معيارية   جيد ادلعياري ادلستوى يف 

 . % 2.492 ــــب قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب
 وىي%  634.1 البحث عينة سجلت 04.0إىل  0431وبدرجة معيارية  متوسط ادلعياري ادلستوى يف 

  %1429. ــبـــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل
 وىي%  06490 البحث عينة سجلت 0420إىل 04.1وبدرجة معيارية  ضعيف ادلعياري ادلستوى يف 

 . % 2.492 ـبــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل
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 وىي%  11 البحث عينة سجلت 10إىل 0421وبدرجة معيارية  جدا ضعيف ادلعياري ادلستوى يف 
   . % 413. ــبــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة معدومة

قياس السعة يف اختبار  اجليد و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىمكبار السن  أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 يعادل ما أي ادلتوسط ادلستوى يف%  634.1 وبنسبة اجليد ادلستوى يف%  69406 ـــبـ قدرت بنسبة احليوية 
 ادلستوى إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ـــبـــ قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد وىو العبا 961
 4لكبار السن يف اختبار قياس السعة احليوية إىل متتعهم بلياقة قلبية تنفسية جيدة اجليد

 
 منحنى في لها المقرر النسب وكبار السن في اختبار قياس السعة الحيوية  لدى المئوية النسب يمثل( 15) رقم الشكل

 .الطبيعي التوزيع
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 :قياس النبض الختبار الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل عرض/ 2-2-4

الدرجات 
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية

عدد  الدرجة اخلام
 الالعبٌن

القيم ادلقررة ذلا يف  النسب
 ادلنحىن الطبيعي

 %413. 06490 % 01 32491/.3240 جيد جدا  011-10
 %2.492 %11401 13 03401/.3242 جيد 11-30
 %1429. 994.1 % 0. 00/16 متوسط 0.-31
 %2.492 01420 % .0 20/.1 ضعيف  1-20.
 %413. 11 % 11 20/21 جدا  ضعيف 21-11

0. %011 %99.72 
 

 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و كبار السن في اختبار قياس النبض لدى المئوية النسب يوضح( 11) رقم جدول
 . الطبيعي

 

 بلغت البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 10) رقم اجلدول خالل من
 حبيث اخلام للنتائج اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( 3410) ـبـــ مقدر معياري باحنراف( .1140)

 ادلستوى عند وىذا العبا 0. يعادل ما أي%   994.1 ــبــ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن
 ادلتحصل البحث عينة نتائج نسب مقارنة خالل ومن 16 إىل 00   ادلعيارية لدرجة ادلقابل متوسط ادلعياري

 : مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها

 وىي%  06490 البحث عينة سجلت 32491إىل.3240  معيارية وبدرجة جدا جيد ادلعياري ادلستوى يف
  % 413. بـــــــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب

 قلأ وىي%  1401 البحث عينة سجلت 03401 إىل .3242  معيارية وبدرجة جيد ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 بـــــــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 مقارنة أكرب وىي%  994.1 البحث عينة سجلت 16 إىل 00 معيارية وبدرجة متوسط ادلعياري ادلستوى يف
  %1429. بـــــــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع
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 مع مقارنة أقل وىي%  01420 البحث عينة سجلت 20 إىل .1 معيارية وبدرجة ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 بـــــــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة

 مقارنة معدومة وىي%  11 البحث عينة سجلت 21 إىل20 معيارية وبدرجة جدا ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
  % 413. بـــــــــــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع

 قياس النبضاختبار  يفضعيف  و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىم الالعبٌن أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 وىو العبا 99 يعادل ما أي ادلتوسط ادلستوى يف% 994.1 وبنسبة ضعيف ادلستوى يف%  01420 ـــبـــ قدرت
ادلتوسط يف اختبار  ادلستوى إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ـــبــ قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد

 4قياس النبض إىل عدم انتظام ضربات القلب وقلة ممارسة النشاط الرياضي 

 
 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و كبار السن في إختبار قياس النبض لدى المئوية النسب يمثل( 16) رقم الشكل

 .الطبيعي
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لقياس  الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل عرض/ 2-2-5
 :الضغط الدم )القيمة الكبرى(

الدرجات 
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية 

عدد  الدرجة اخلام 
 الالعبٌن

القيم ادلقررة ذلا يف  النسب 
 ادلنحىن الطبيعي 

 %413. 94.1 % .1 00460/  01426 جيد جدا  011-10
 %2.492 % 00493 06  02496/  014.6 جيد 11-30
 %1429. 60411 % 26  06400/  02436 متوسط 0.-31
 %2.492 60411 % 23  .0.42/  06416 ضعيف  1-20.
 %413. 69406 % 13 03426/  09416 جدا  ضعيف 21-11

0. %011 %99.72 
 

 النسب و قياس ضغط الدم )القيمة الكبرى( في السلة كرة فرق العبي لدى المئوية النسب يوضح( 12) رقم جدول
 . الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر

 بلغت البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 11) رقم اجلدول خالل من
 حبيث اخلام للنتائج اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( 0419) ـــبـــ مقدر معياري باحنراف( 06426)

 ادلستوى عند وىذا العبا 23 يعادل ما أي%   69406 ـــبـــ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن
 البحث عينة نتائج نسب مقارنة خالل ومن 0.420 إىل 06416   ادلعيارية لدرجة ادلقابل متوسط ادلعياري

 : مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها ادلتحصل

 وىي%  94.1 البحث عينة سجلت 00460إىل 01426  معيارية وبدرجة جدا جيد ادلعياري ادلستوى يف
  % 413. ـــبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب

 أصغر وىي%  00493 البحث عينة سجلت02496 إىل 004.6  معيارية وبدرجة جيد ادلعياري ادلستوى يف
 % 2.492 ـــبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 أقل وىي%  60411 البحث عينة سجلت 06400 إىل 02436 معيارية وبدرجة متوسط ادلعياري ادلستوى يف
  %1429. ـــبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة
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 أكرب وىي%  69406 البحث عينة سجلت 0.420 إىل06416 معيارية وبدرجة ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
  % 2.492 ــــبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 وىي%  1401 البحث عينة سجلت 03426 إىل 09416 معيارية وبدرجة جدا ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 4 % 413. ـــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب

قياس ضغط الدم  يف ضعيف و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىم كبار السن أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 أي ادلتوسط ادلستوى يف%  60411 وبنسبة ضعيف ادلستوى يف%  69406 ـبـــ قدرت بنسبة)القيمة الكربى( 

 إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ــبــ قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد وىو العبا 2. يعادل ما
 إىل كرب السن ونقص النشاط الرياضي4قياس ضغط الدم )القيمة الكربى( ادلتوسط يف  ادلستوى

 

 
 في لها المقرر النسب و الكبرى( كبار في قياس الضغط الدم )القيمة لدى المئوية النسب يمثل( 17) رقم الشكل

 .الطبيعي التوزيع منحنى
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لقياس ضغط الدم )القيمة  الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل عرض/2-2-6
 :  الصغرى(

الدرجات 
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية

عدد  الدرجة اخلام
 الالعبٌن

ذلا يف القيم ادلقررة  النسب
 ادلنحىن الطبيعي

 %413. 0469% 10 9413/  3422 جيد جدا  011-10
 %2.492 % 60411 26 3433/  04.2 جيد 11-30
 %1429. 91 % 60 04.3/  3422 متوسط 0.-31
 %2.492 00493 % 06 1423/  2412 ضعيف  1-20.
 %413. 11 % 11 2413/  2413 جدا  ضعيف 21-11

0. %011 %99.72 
 

قياس ضغط الدم )القيمة  في السلة كرة فرق العبي لدى المئوية النسب يوضح( 13) رقم جدول
 . الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر النسب الصغرى(

 بلغت البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 12) رقم اجلدول خالل من
 حبيث اخلام للنتائج اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( 1431) ــبـــ مقدر معياري باحنراف( 0413)

 ادلستوى عند وىذا العبا 60 يعادل ما أي%   91 ــبــــ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن
 البحث عينة نتائج نسب مقارنة خالل ومن 04.3 إىل 3422   ادلعيارية لدرجة ادلقابل متوسط ادلعياري

 : مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها ادلتحصل

 أقل وىي%  0469 البحث عينة سجلت9413إىل 3422  معيارية وبدرجة جدا جيد ادلعياري ادلستوى يف
  % 413. ـــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 أكرب وىي%  60411 البحث عينة سجلت 3433 إىل 04.2  معيارية وبدرجة جيد ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 ـبـــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 مع مقارنة أكرب وىي% 91 البحث عينة سجلت04.3 إىل 3422 معيارية وبدرجة متوسط ادلعياري ادلستوى يف
  %1429. ــبـــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة
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 أقل وىي%  00493 البحث عينة سجلت 2412 إىل 1423 معيارية وبدرجة ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 ـبـــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 معدومة وىي% 11 البحث عينة سجلت 2413 إىل 2413 معيارية وبدرجة جدا ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 4 % 413. ــــب قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

قياس ضغط الدم  يف اجليد و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىمكبار السن  أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 ما أي اجليد ادلستوى يف%  60411 وبنسبة ادلتوسط ادلستوى يف% 91 ــبـ قدرت بنسبة )القيمة الصغرى(

 إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ــبــ قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد وىو العبا 31 يعادل
 4 قياس ضغط الدم )القيمة الصغرى( لياقة جيدة اجليد يف  ادلستوى

 
 النسب والقيمة الصغرى( قياس ضغط الدم  في السلة كرة فرق العبي لدى المئوية النسب يمثل( 18) رقم الشكل

 4الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر

 

 

 

1 

23 

37 

13 

0 
1.35 

31.08 

50 

17.56 

0 
0

10

20

30

40

50

60

 ضعيف جدا ضعيف  متوسط جيد جيد جدا

 النسب المؤية النسب الطبيعي



عرض ,تحليل ومناقشة النتائج             الفصل الثاني                                                          

 

 
92 

لقياس الوزن  الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل عرض/2-2-7
: 

الدرجات 
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية 

عدد  الدرجة اخلام 
 الالعبٌن

القيم ادلقررة ذلا يف  النسب 
 ادلنحىن الطبيعي 

 %413. 0.413 % 00 12461/ 10420 جيد جدا  011-10
 %2.492 % 20412 21 11401/  02430 جيد 11-30
 %1429. .149. % 61  02401/  3.410 متوسط 0.-31
 %2.492 03420 % 02 36491/  994.0 ضعيف  1-20.
 %413. 0469 % 10 3461./  9.421 جدا  ضعيف 21-11

0. %011 %99.72 
 

 التوزيع منحنى في لها المقرر النسبكبار السن في اختبار قياس الوزن و  لدى المئوية النسب يوضح( 14) رقم جدول
 . الطبيعي

 بلغت البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 01) رقم اجلدول خالل من
 حبيث اخلام للنتائج اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( 0409) ــبــ مقدر معياري باحنراف( 30411)

 ادلستوى عند وىذا العبا 61 يعادل ما أي%   .149. ـبــ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن
 البحث عينة نتائج نسب مقارنة خالل ومن 02401 إىل 3.410   ادلعيارية لدرجة ادلقابل متوسط ادلعياري

 : مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها ادلتحصل

 وىي%  0.413 البحث عينة سجلت 12461إىل10420  معيارية وبدرجة جدا جيد ادلعياري ادلستوى يف
  % 413. ـبـــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أكرب

 أكرب وىي%  20412 البحث عينة سجلت 11401 إىل 02430  معيارية وبدرجة جيد ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 ــبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 أقل وىي%  .149. البحث عينة سجلت 02401 إىل 3.410 معيارية وبدرجة متوسط ادلعياري ادلستوى يف
  %1429. ــــب قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة
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 أقل وىي%  03420 البحث عينة سجلت36491 إىل 994.0 معيارية وبدرجة ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 ـــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 وىي% 0469 البحث عينة سجلت 9.421 إىل3461. معيارية وبدرجة جدا ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 4 % 413. ــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أصغر

 قياس الوزن اختبار يف ضعيف و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىمكبار السن  أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 العبا 91 يعادل ما أي اجليد ادلستوى يف%  20412 وبنسبة ادلتوسط ادلستوى يف% .149. بـ قدرت بنسبة
لكبار  اجليد ادلستوى إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ـب قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة كبًن عدد وىو

 4السن يف اخترب قياس الوزن لتمتع بلياقة بدنية جيدة 

 
 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و كبار السن في اختبار قياس الوزن  لدى المئوية النسب يمثل( 19) رقم الشكل

 .الطبيعي
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  BMIلقياس كتلة الجسم  الطبيعي التوزيع منحنى في لها المقرر والنسب المعيارية المستويات وتحليل / عرض2-2-8

الدرجات 
 ادلعيارية

ادلستويات 
 ادلعيارية 

عدد  الدرجة اخلام 
 الالعبٌن

القيم ادلقررة ذلا يف  النسب 
 ادلنحىن الطبيعي 

 %413. 0469% 10 20401/2.421 جيد جدا 011-10
 %2.492 % 60411 26 2.423/22401 جيد 11-30
 %1429. 30493 % 91 .20423/00 متوسط 0.-31
 %2.492 11 % 11 -.31/-031 ضعيف 1-20.
 %413. 11 % 11 -0126/-323 جدا  ضعيف 21-11

0. %100 %99.72 
 

 منحنى في لها المقرر النسب و  BMIكبار السن لقياس كتلة الجسم  لدى المئوية النسب يوضح( 15) رقم جدول
 . الطبيعي التوزيع

 بلغت البحث لعينة احلسايب ادلتوسط قيمة لنا تبٌن أعاله ادلوضحة النتائج و( 00) رقم اجلدول خالل من
 حبيث اخلام للنتائج اإلحصائية ادلعاجلة خالل من الطالب ويعزز( 2461) ـبـ مقدر معياري باحنراف( 21401)

 ادلستوى عند وىذا العبا 91 يعادل ما أي%  30493 ــبـ تقدر البحث عينة لدى مئوية نسبة أعلى أن تبٌن
 البحث عينة نتائج نسب مقارنة خالل ومن .00 إىل 20423   ادلعيارية لدرجة ادلقابل متوسط ادلعياري

 : مايلي لنا يوضح الذي الطبيعي التوزيع منحى يف ذلا ادلقرر النسب مع عليها ادلتحصل

 وىي%  0469 البحث عينة سجلت  2.421إىل  20401 وبدرجة معيارية جيد جدا ادلعياري ادلستوى يف
  % 413. ــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة أقل

 أكرب وىي%  60411 البحث عينة سجلت 22401إىل  2.423وبدرجة معيارية  جيد ادلعياري ادلستوى يف
 . % 2.492 ــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 أكرب وىي%  30493 البحث عينة سجلت .00 إىل 20423وبدرجة معيارية  متوسط ادلعياري ادلستوى يف
 4  %1429. ـبــ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة
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معدومة  وىي%  11 البحث عينة سجلت  -.31إىل  -031وبدرجة معيارية  ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
 4% 2.492 ــــب قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة

 وىي%  11 البحث عينة سجلت -0126إىل  -323وبدرجة معيارية  جدا  ضعيف ادلعياري ادلستوى يف
  % 4 413. ـــبـ قدرت واليت الطبيعي التوزيع يف ذلا ادلقررة النسبة مع مقارنة معدومة

 بنسبةقياس كتلة اجلسم  يف اجليد و ادلتوسط بٌن ما ادلستوى يف ىم الالعبٌن أغلبية أن الطالب استخلص ىنا ومن
 وىو العبا 06 يعادل ما أي ادلتوسط ادلستوى يف%  30493 وبنسبة اجليد ادلستوى يف%  60411 ــبــ قدرت

إلت  اجليد ادلستوى إىل النتيجة سبب ويعود,  العبا .0 ـــب قدرت واليت األصلية بالعينة مقارنة جل الالعبٌن
 4متتععهم يقامة وبنية جسدية متوسطة

 
 التوزيع منحنى في لها المقرر النسب و كبار السن في قياس كتلة الجسم  لدى المئوية النسب يوضح( 20) رقم الشكل

 . الطبيعي
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 تحليل موصوفة اإلرتباط :-3

 لقد تبٌن من خالل نتائج موصوفة اإلرتباط ما يلي 3

حيث أدىن قيمة اإلرتباط قوية فهذا يعين إرتباط عايل بٌن اإلختبارات تراوح بٌن اإلجياب و السليب , أن معادالت 
ال , أي أن كل منهما يقيس ظاىرة  1421,بينما أعلى قيمة بلغت سالب  -1403 من خالل اجلدول بلغت

ول يؤثر يف ادلتغًن الثاين سواء باإلجياب أو ستغناء عن أحدمها أي أن ادلتغًن األلذلك ال ميكن إ’ يقسها اآلخر 
عالقة موجبة قوية أو سالبة قوية , بالسليب , معناه وجود عالقة بٌن ادلتغًنين ) الفسيولوجي و صحي ( قد تكون 

أن التكنيك اإلحصائي يعتمد على ضرورة وجود وينفق على ذلك حممد صبحي حسانٌن نقال عن مك كلوي ""
 فردة من مفردات وحدات البطارية" 4إرتباط عايل بٌن كل م

عناصر اللياقة الدنية و ادلتغًنات الفسيولوجية حيث تراوحت قيمتها ىناك إرتباط قوي موجب بٌن كل من 
وباقي ادلتغًنات  BMIبينما كان ىناك إرتباط سليب قوي بٌن متغًن كتلة اجلسم ( ,  1421إىل  1410)

إلرتباطو بالوزن و الطول وىذا يعين أن الزيادة يف الطول غالبا ما ( وذلك  -1411إىل  – 1403)تراوحت قيمتو 
يرفقها زيادة يف الوزن عالقة طردية , و يف ىذا الشأن اتفقت معظم البحوث على أمهية األخذ يعٌن اإلعتبار 

و  ماس وارين)مبتغًني الطول و الوزن خالل اإلنتقاء يف معظم األنشطة الرياضية , وكذلك اتفقت مع كل من 
متدنا باسس و مفاىيم علمية تستخدم يف ادلقارنة بٌن األداء الرياضي  القياسات اجلسمية على أن (4791ميلر 

 لألفراد ,كما ان اإلختالف يف الرتكيب يؤثر يف األداء 4
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 اإلستنتاجات : -3-1

  ان شلارسة األنشطة البدنية من طرف كبار السن يبقى قليال بالرغم من اإلختبارات اليت تنطوي حتت لواء
 ادلمارسة .

 . استخدام احلصص التدريبية اليت تتضمن اجلري و دتارين ادلرونة لسهولة أدائها من طرف كبار السن 
  العالقة بني عناصر اللياقة البدنية و بعض ادلتغريات الفسيولوجية .اإلختبارات ادلستخدمة تسعى دلعرفة 
  كانت عالقة نتائج متوسطة يف جل إختبارات البدنية و الفسيولوجية  و القياسات  االختباراتأظهرت

 .طردية قوية 
  لبدنية سبة إلمكانتهم و قدرهتم ااخلاصة بكبار السن و ادلنااستخدام األسس العلمية يف بناء اإلختبارات 

 

 مناقشة فرضيات البحث :-3-2

 : مناقشة الفرضية األولى 

 . مستوى عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة  لدى كبار السن متوسط 

 خالل من لنا اتضح عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة  ,اختبارات  يف عليها ادلتحصل النتائج ضوء على
( سنة أن الفرضية زلققة ألن 05-05أصلزت على كبار السن ) اليت االختبارات نتائج دتثل اليت اإلحصائية ادلعاجلة

 نتائج اإلختبارت كانت يف ادلستوى ادلتوسط .

  مناقشة الفرضية الثانية :

 . مستوى ادلتغريات الفسيولوجية لدى كبار السن متوسط 

, اتضح لنا من خالل ادلعاجلة اإلحصائية  على ضوء النتائج ادلتحصل عليها يف اختبارات ادلتغريات الفسيولوجية
( أن الفرضية زلققة , وىذا ما أوضحتو نتائج 05-05اليت دتثل نتائج االختبارات اليت أندزت على كبار السن)

 اليت كانت يف ادلستوى ادلتوسط .

 الفرضية الثالثة : 

الفيسيولوجية عند كبار السن ادلمارسني  توجد عالقة بني عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة و بعض ادلتغريات
 لنشاط الرياضي .
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بني عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة و بعض ادلتغريات الفيسيولوجية عند  على ضوء الفرضية السابقة توجد 
نرى أنو توجد عالقة طردية قوية بني مجيع ادلتغريات ما عدا متغري كبار السن ادلمارسني لنشاط الرياضي 

 فيزيولوجي كتلة اجلسم توجد عالقة عكسية قوية و بالتايل الفرضي زلققة .ال

 التوصيات : -3-3

  مع لفت االنتباه إىل األمحال اخلاصة مبمارسة األنشطة استخدام األسس العلمية و الفسيولوجية احلديثة
 البدنية لدى كبار السن .

  الكفاءة البدنية و الوظيفية ألجهزة اجلسم اإلىتمام بأنشطة التحمل اذلوائي كوهنا تعمل على حتسني
 فضال عن الوقاية من األمراض ادلرتبطة بقلة احلركة و النشاط .

  اإلىتمام بشرحية كبار السن من خالل توفري اإلمكانيات و الوسائل اليت من شأهنا حتقيق مستويات عالية
 من شلارسة سلتلف األنشطة البدنية .

  يات معيارية خاصة بالقدرات البدنية ادلرتبطة بالصحة لدى ىذه العمل على حتديد درجات و مستو
 وعلى سائر ادلراحل العمرية الكربى .الشرحية 

 . إعداد دتارين خاصة باللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة لكبار السن من اجلنسني 
 . التوعية الصحية بأمراض و أخطار األمراض ادلرتبطة بقلة احلركة و اخلمول البدين 
  إجراء ادلزيد من الدراسات ادلختلفة عن طريق تطبيق برامج بدنية تسعى لتقومي القدرات البدنية و

 الفسيولوجية 
  تنظيم محالت حتسيسة حول فاعلية شلارسة األنشطة البدنية و خاصة اذلوائية يف الوقاية من األمراض

 العصر . 
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 خالصة عامة : -3-4

ظم و احملافظة عليو لو أثر إجيايب على صحة الفرد البدنية و الفسيولوجية و يزيد التأثري إن شلارسة النشاط البدين ادلنت
ادلناسب و االلتزام بو يفيد كثريا و اإلجيايب كلما كان ادلمارس كبريا يف السن , وعليو فإن إجياد النشاط البدين 
ادلفاصل و األمراض النفسية كالتوتر و خاصة يف جتنب أمراض قلة احلركة كالسكري , األمراض القلبية و التهاب 

 القلق و اإلكتئاب .

معرفة العالقة بني عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة و بعض ادلتغريات  إىلويف ىذا البحث تطرق الطالب 
 ختص مطاطية العضالت و ارين ادلرونة اليتدتارين و القياسات وىي كاآليت دت وطبق رلموعة منالفسيولوجية 

اليت تبين أنسجة دتارين القوة ي وكل ما يرتبط باجلهاز التنفسي ,دتارين ىوائية تساىم يف اجلهاز الدور األوتار , 
القياسات الفسيولوجية و اليت تقيس سالمة األجهزة مل اليت تساىم يف تقوية العضالت ,دتارين التح,العضالت 
 التنفسية  .
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 ج ث   البطن ع الفخذ ع 
 ج

 ق  قرفصاء
  القبضة

 بريكسي
 د 5

 الضغط ك الضغط  السعة
 ص

  الطول  الوزن bmi  النبض

             1,00 الفخذ ع

            1,00 0,92  البطن ع

           1,00 0,94 0,85 ج ج ث 

          1,00 0,93 0,98 0,96  قرفصاء

         1,00 0,98 0,96 0,97 0,94  القبضة ق

 5 بريكسي
 د

0,95 0,97 0,95 0,98 1,00 1,00        

       1,00 0,96 0,97 0,95 0,98 0,96 0,87  السعة
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    1,00 0,77 0,91 0,97 0,91 0,92 0,91 0,96 0,94 0,81  النبض
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 ملخص البحث : 

( 05-05عنوان الدراسة : عالقة عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ببعض المتغيرات الفسيولوجية لدى كبار السن )
 سنة .

هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على عالقة عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة ببعض املتغريات الفسيولوجية لدى كبار السن 
 عند الفيزيولوجية واملتغريات بالصحة املرتبطة البدنية اللياقة عناصر بني عالقة توجد( سنة , ومتحور الفرض العام ىو أنو 05-05)

 ( سنة  .05-05) للرياضة املمارسني السن كبار

فردا يف الدراسة األساسية , و  47( سنة و بلغ حجمها 05-05مشلت العينة اليت استهدفها البحث يف جمموعة من كبار السن )
فردا يف الدراسة اإلستطالعية , كما مت اختيارىم بطريقة العمدية مع تطبيق جمموعة من اإلختبارات البدنية و الفسيولوجية  و  54

 طبيق اإلختبارات على العينة التجريبية كقياس قبلي و بعدي مث تطبيقها على العينة األساسية .ت

ومن أىم اإلستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة ىي نتائج اإلختبارات يف املستوى املتوسط يف اختبارات اللياقة البدنية املرتبطة 
 إلجيايب يف وجود عالقة بينهما الكل يلزم اآلخر .بالصحة و القياسات الفسيولوجية واليت كان األثر ا

وعلى ضوء اإلستناجات السابقة مت اقرتاح بعض التوصيات و جتسدت أىعمها يف اإلىتمام بالنشاط البدين كونو يعمل على 
زائد هبذه الشرحية و حتسني الكفاءة البدنية و الوظيفية ألجهزة اجلسم و الوقاية من األمراض املرتبطة بقلة احلركة مع االىتمام ال

 توعيتها مبمارسة النشاط 

 الكلمات المفتاحية : 

 المتغيرات الفسيولوجية , عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة , كبار السن 

  



      
 

 

Résumé :  

Titre de l'étude: éléments de conditionnement physique liés à des changements 

physiologiques liés à la santé au troisième âge (50-60 ans.) 

Cette étude vise à identifier les éléments de la condition physique liée à la santé 

dans certaines variables physiologiques liées aux personnes âgées (50-60 ans), 

hypothèse générale est focalisée qu'il existe une relation entre les variables de 

remise en forme et de santé lorsque les éléments physiologiques des praticiens 

âgés de sport (50-60) années. 

L'échantillon comprenait une recherche ciblée dans un groupe de personnes 

âgées (50-60 ans), avec une taille de 74 personnes dans l'étude de base, et 07 

personnes dans l'enquête, ils ont été sélectionnés téléologique manière avec une 

série de tests physiques et physiologiques et des tests d'application sur 

l'échantillon procès devant moi et après moi, en tant que mesure, puis appliquée 

à l'échantillon de base. 

L'une des principales conclusions de l'étude sont les résultats des tests au niveau 

intermédiaire dans la remise en forme et des mesures physiologiques liés à la 

santé, ce qui a eu un impact positif dans une relation entre eux tous les autres 

tests nécessaires. 

À la lumière de la précédente Alastnajat il a été proposé et certaines des 

recommandations contenues Ohamha dans l'intérêt de l'activité physique étant 

de travail pour améliorer l'efficacité physique et fonctionnelle des organes du 

corps et de prévention liés à l'absence de mouvement avec intérêt excessif dans 

ce segment et de les sensibiliser à la pratique des maladies d'activité 

Mots-clés: 

variables physiologiques, les éléments de la condition physique liée à la santé, 

les personnes âgées 

  



      
 

 

Abstract  :  

Study Title: Relationship of health-related fitness elements to some 

physiological variables in elderly (50-60) years. 

The objective of this study is to identify the relationship of health-related fitness 

elements to some physiological variables in older persons (50-60 years). The 

general assumption is that there is a relationship between health-related fitness 

elements and physiological variables in older persons practicing sports (50-60) 

Year . 

The sample of the study included a group of elderly (50-60) years, with a total of 

74 individuals in the basic study, and 07 individuals in the exploratory study. 

They were selected in a deliberate manner with the application of a set of 

physical and physiological tests and application of tests on the sample 

Experimental as a pre-tribal measurement and then applied to the core sample. 

One of the most important conclusions of the study is the results of the tests at 

the intermediate level in fitness tests related to health and physiological 

measurements, which had a positive effect in the relationship between each 

other. 

In the light of the previous approaches, some recommendations were suggested 

and the most important of them were the physical activity, as it improves the 

physical and functional efficiency of the body organs and the prevention of 

diseases related to lack of movement, 

key words  :  

Physiological variables, health-related fitness elements, older persons 
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