وزارة التعليم العالي

كلية التربية البدنية
والبحث العلمي

وعلوم الرياضة

بحث بعنوان

(مؤشر الكتلة ومساحة سطح الجسم وأثره بمستوى اللياقة البدنية
وفق بطارية يروفيت لطالبات المرحلة األولى متوسطة)

تقدمت بو الطالبة

رسل كامل بربير
الى مجلس الكلية كجزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في
التربية البدنية وعلوم الرياضة
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انًجال انًكاَٙ
انًجال انشياَٙ

 :1-1المقدمة وأهمية البحث
القياساااات الجسااامية لهاااا رهمياااة كبيااار فاااي الصاااحة والمااارض لاااد االنساااا
عامااااة والرياضااااي بشااااكل خااااا

وفااااي بمااااض ا حيااااا نسااااتدل علاااا مم اااام

المتغيااارات الفسااايولوجية المطلقاااة ساااواء فاااي الراحاااة او الشاااد القصاااو كجحااام
القلاااب الااا كااال كيلاااو اااارام مااا وط الجسااام او الااا الطاااول او مسااااحة ساااطح
الجسااام عناااد مقارناااة افاااراد وو اطاااوال او اوطا او اعماااار مختلفاااة تماااد قياساااات
محيطاااات الجسااام والمسااااحة الساااطحية و  bmlمااا القياساااات المهماااة للمدياااد مااا
المجااااالت مثااال دراساااات النماااو والبداناااة والصاااحة الماماااة وا داء البااادني وهاااي
فاااي نفاااس قياساااات ساااهلة و ات ثباااات عاااال وال تتطلاااب ردوات مكلفاااة كماااا انهاااا ال
تحتاااا الااا تااادريب مكثاااف ونساااتممل هااا ل القياساااات للداللاااة علااا تاااراكم الشاااحوم
فاااي منطقاااة ماااا فاااي الجسااام او علااا البنياااة الم مياااة او المقلياااة للشاااخ

ويساااتخدم

لقيااااس الماااروض الجسااامية وا البداناااة تااااثرات سااالبيص علااا صاااحة االنساااا بماااا
فااااي لاااام طياااااد مخاااااطر اتصااااابة بارتفاااااز مسااااتو الاااادهو فااااي الاااادم وطياااااد
مقاومااااة الخاليااااا لألنسااااولي وارتفاااااز ضااااغط الاااادم الشاااارياني وطياااااد االحتمااااال
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باتصااااابة بااااداء السااااكرو ماااا النااااوز الثاااااني وامااااراض القلااااب ا ا تمااااد اللياقااااة
البدنيااااة عاماااال مهاااام واساااااس فااااي تحقيااااا افضاااال اتنجاااااطات الرياضااااية وتساااام
دائاااااار الطااااااب الرياضااااااي والمؤسسااااااات الرياضااااااية المختصااااااتي فااااااي مجااااااال
الرياضاااااية الااااا رباااااط الجاناااااب الجساااااماني بمساااااتو رداء االفاااااراد الممارساااااي
للنشاااااط الرياضااااي وتمااااد كتلااااة الجساااام ماااا المؤشاااارات المهمااااة بمسااااتو اللياقااااة
البدنيااااة يجااااب االهتمااااام بدراسااااتها وممرفااااة مااااد تاثيرهااااا علاااا مسااااتو اللياقااااة
البدنياااة وا طيااااد الاااوط ياااؤثر علااا مساااتو اللياقاااة البدنياااة سااالبا او إيجابياااا
وكاااا لم المساااااحة السااااطحية للجساااام وا تفااااوا اللياقااااة البدنيااااة يمكااااس المالقااااة
الوطياااد فاااي اماااتالم الفااارد للااانمط الجسااامي المالئااام فاااي ناااوز النشااااط المناساااب
فامتالكاااص لهااا ا الااانمط يحقاااا نماااا

جياااد ايااار ا البحاااوث الحديثاااة بااادرت تشاااير

الااا ا موقاااع تاااراكم الشاااحوم فاااي الجسااام يماااد اكثااار رهمياااة مااا الكتلاااة الشاااحمية
االجمالياااة فاااي الجسااام فالبداناااة فاااي وساااط الجسااام او ماااا يسااام بداناااة الااابط علااا
عكاااس تاااراكم الشاااحوم فاااي االرداف والفخااا ي تااارتبط بصاااور ملحو اااة بالمدياااد
مااا المخااااطر الصاااحية الساااابقة الااا كر علماااا ا بداناااة الوساااط تكثااار لاااد الرجاااال
بينمااااا نجااااد بدانااااص االرداف واالفخااااا شااااائمة لااااد النساااااء وتكااااو بدانااااة الوسااااط
نتيجاااة تاااراكم الشاااحوم فاااي ماااوقمي مااا الااابط احااادهما االنساااجة الجسااامية فاااي
االحشااااء وا خااار االنساااجة الشاااحمية تحااات الجلاااد التاااي تقاااع ماااا باااي الجلاااد وكااال
ماااا عضااااالت الاااابط ماااا االمااااام وعضااااالت ال هاااارم الخلااااف ويااااتم قياااااس
الشاااحوم فاااي الجسااام بشاااكل جياااد بواساااطة واالشااامة المقطمياااة او التطاااوير باااالرني
المغناطيساااااي او بواساااااطة رجهاااااط امتصاااااا

الحاااااس الماااااطدو الااااا ا هااااا ل

الوساااائل تماااد مكلفاااة وايااار متاااوفر اال فاااي المستشااافيات واال فاااي المراكاااط الطبياااة
كمااا يتماارض الشااخ

فااي بمااض ماا هاا ل الطاارا الاا جرعااص ماا االشاامة الاا

ا هناااام المدياااد مااا المؤشااارات التاااي يمكااا االساااتدالل مااا خاللهاااا علااا البداناااة
في وسط الجسم .
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 :2-1مشكلة البحث
ا للرياضااااااة المدرسااااااية دور كبياااااار فااااااي اعااااااداد الطالبااااااات وتطااااااوير البنيااااااة
الجساااامانية لهاااا وتمااااد اول خطااااوات لبناااااء طالبااااات يتمااااتم بالحيويااااة والنشاااااط
لرفااااد المجتمااااع با جيااااال االصااااحاء وا للقياسااااات االنثرويومتريااااة لهااااا دور فااااي
مساااتو اللياقاااة البدنياااة بشاااكل متفااااوت ولغااارض التمااارف علااا مساااتو تاثيرهاااا
اجاارت الباحثااة هاا ل الدراسااة بغيتااا منهااا للوقااوف علاا مختلااف ا لماااب المالئمااة
للقياساااات (االنثرويومترياااةم فمااا المالحااا ا هنالااام تفااااوت فاااي مساااتو اللياقاااة
البدنيااااة للطالبااااات وكاااا لم هنالاااام اخااااتالف فااااي الشااااكل المرفلااااوجي لهاااا والاااا و
ياانمكس علاا القابليااة البدنيااة والنشاااط الممااارس وماا هنااا باارطت مشااكلة البحااث
فااااي محاولااااة التماااارف علاااا مسااااتو اللياقااااة البدنيااااة وارتباطااااص بنمااااو الجساااام او
مؤشااار الكتلاااة والمسااااحة الساااطحية للجسااام وكااا لم محاولاااة إيجااااد الحلاااول لرفاااع
مساااتو اللياقاااة البدنياااة بزدخاااال االوطا  bmtوالمسااااحة الساااطحية للجسااام وهاااو
مؤشر صحي مهم لطالبات المرحلة المتوسطة .

 :3-1هدف البحث
 -1التمرف عل مستو اللياقة البدنية للطالبات في المرحلة المتوسطة.
 -2التماااااارف علاااااا مؤشاااااار الكتلااااااة ومحاااااايط الجساااااام لطالبااااااات المرحلااااااة
المتوسطة.
 -3المالقااااة بااااي مسااااتو اللياقااااة البدنيااااة ومسااااتو الكتلااااة ومحاااايط الجساااام
لطالبات المرحلة المتوسطة.
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 :4-1فروض البحث
 -1هناااااام تفااااااوت فاااااي مؤشااااار الكتلاااااة ومحااااايط الجسااااام لطالباااااات المرحلاااااة
المتوسطة.
 -2هنااااام تفاااااوت فااااي مسااااتو اللياقااااة البدنيااااة لطالبااااات المرحلااااة المتوسااااطة
البدنية.
 -3هنااااام عالقااااة ارتباااااط ات داللااااص إحصااااائية بااااي مؤشاااار الكتلااااة ومحاااايط
الجسم في مستو اللياقة البدنية.

 :5-1مجاالت البحث
 -1المجال البشرو :طالبات متوسطة الصفو للبنات.
 -2المجال المكاني :مدرسة الصفو ومالعب كلية التربية الرياضية.
 -3المجال الطماني :للفتر م  2117/3/11لغاية .2117/3/22
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الفصل الثاني
القياسات النظرية والدراسات السابقة
القياسات الجسمية
مؤشر الكحلة
مساحة سطح الجسم
اللياقة البدنية
بطارية االخحبار
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الدراسات السابقة

 :1-2القياسات الجسمية:
لقااد تطااورت القياسااات الجساامية بتطااور الملااوم (التسااريع – الوراثااة – البااايو
ميكانيمم فبمد ا كانت القياسات الجسمية في مجال التربية الرياضية تقتصار
عل كل م (محيط السمة الحيوية – قياس القبضة – قو المضالت – قياس
نسبة الشحومم رصبحت اليوم شاملة وتن م القياسات واالطوال جميمهاا ومنهاا
الرجل والسااا ومحايط الصادر ومحياد الحاوض وايرهاا وقاد تفاوتات المدياد
م المختصي والباحثي القياسات الجسمية بتمريفات واراء عديدل.
يمارف ماااينوط :القياساات الجساامية (هااو علام قياااس جساام االنساا واجطائااص المختلفااة
حيث يستفاد م ه ا الملم في دراساة تطاوير االنساا والتمارف علا التغيارات التاي
تحدث لص.
كما كر محمد نصر الدي رضوا ا دائار المماارف البريطانياة متفقاة ماع
دائاار الممااارف االمريكيااة ا مصااطلح االنتروبومثريااة يمنااي القياااس بحجاام
وشكل الجسم البشرو او الهيكل الم مي.
ولغرض الحصول عل القياسات الجسمية يجب تحديد النقاط التي مواصفاتها
واالستدالل عليها

12

 -1البروطات الم مية عل سطح الجسم الخارجي
 -2االنثناءات الجلدية
 -3حدود بمض المناطا او النقط المغطا بالشمر
 -4بمض مناطا البارط فوا الجلد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1عطت محمد الكاشف ،القياسات الجسمية في ا نشطة الرياضية ،مجلة ا ولمبية ،القاهر
 -2محمد نصر الدي رضوا  ،مرجع في القياسات الجسمية ،ط ،1دار الفكر المربي  ،1997القاهر ،
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ويمك اجراء عملية التحديد له ل النقااط ما خاالل تحريام رصاابع الياد الباحثاة علا
منااااطا الم اااام او بروطاتهاااا وساااطوحهما وبماااد تحدياااد رمااااك الااانقط يمكااا وضاااع
عالمات بواسطة قلم جااف او شاريط الصاا علا مكاا ها ل الانقط التشاريحية حتا
يكو ه ا المكا ثابتا ليتسن للباحث اجراء القياس بصور دقيقة.
ا عمليااة التحديااد والقياااس الجساامي لألفااراد يسااتلطم ردوات ورجهااط تسااتخدم له ا ا
الماارض وم ا ه ا ل ا جهااط اشاارطة قياااس يسااتخدم فااي مجااال القياسااات المديااد م ا
اشرطة القياس المصنوعة م المماد او القمااا او النايساير كاالس وايرهاا لقيااس
طول القامة الكلي رجطاء الجسم والقياس واجطائص
 -2الميطا الطبي :يستخدم في تقادير وط الجسام عنادما يساتطيع الفارد الوقاوف
عل القدمي ووحد قياسص هي كغم ويسجل قرب ام عل ا يكاو مالباس
الفرد المختبر سروال قصير وقمي

رياضي وبدو ح اء رو حافي القدمي

 :1-1-2مؤشر الكتلة
ويساام رحيانااا مؤشاار الكااولتي نساابة الا عااالم الرياضاايات البلجيكااي ادوا كااوتلي
وهو حاصل قسمة وط الجسم بالكيلو اارام علا مرباع الطاول باالمتر وهاو القيااس
المتمارف عليص عالميا لتميط الوط الطائد م السمنة ع النحافة عا الاوط المثاالي
وهو يمبر عا المالقاة باي وط الشاخ

وطولاص وهاو حاصال وهاو علا اعتاراف
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الممهااد القااومي ا مريكااي للصااحة المالميااة كافضاال مميااار لقياااس الساامنة ويحسااب
مؤشر كتلة الجسم بتقسيم الوط بالكلغ عل مربع والجدول رقم (1م يبي مماير
 -1احمد محمد الخاطر وعلي فهمي بيم ،القياسات في المجال الرياضي ،ط ،3القاهر  ،دار الممارف ،1984

88-78

 -2الحديثي خليل سليما المالقة بي بماض القياساات الجسامية اللياقاة البدنياة كار الطاائر  ،رساالة ماجساتير ،كلياة التربياة الرياضاية
جاممة بغداد ،1989

44

 -3محمد نصر الدي رضوا  ،مصدر سابا،1997 ،

49

 -4محمد نصر الدي رضوا  ،مصدر سابا،1997 ،

69

 -5هااطاز با محمااد الهااطاز ،فساايولوجيا الجهااد الباادني ا سااس الن ريااة واتجااراءات الملميااة للقياسااات الفساالوجية ،الرياااض ،جاممااة
الملم سمود 2119 ،م

تصاانيف البدانااة عالميااا تبمااا لمقااادير مؤشاار الكتلااة طبقااا لتصاانيف من مااة الصااحة
المالمية ودرجاة المخااطر الصاحية المرتباة علا مساتو كتلاة الجسام علماا باا فئاة
طياد الوط تصنف رحيانا عل رساس ما قبل البدانة كما تصانف فاي بماض ا حياا
عل النحو التالي :
(34.9 – 31م كجم 1 /م – بدانة فئة 1
(39.9 – 31م كجم 1 /م  -بدانة فئة 2
 41فاكثر كجم 1 /م – بدانة فئة 3
وهي وسيلة جيدل للتحقيا ما ا كا الوط صحيا  ،اساتخدم الاوط الصاحي لممرفاة
مؤشر كتلة الجسم لديم والحصول علا مملوماات والنصاائح المفياد يساتخدم مؤشار
كتلة الجسم لاد الباالغي لقيااس فيماا ا ا كاا وطنام صاحي بالنسابة لطولام يساتخدم
لد ا طفال ال ي تتراوح رعماارهم باي سانتي او اكثار مؤشار كتلاة الجسام المئاوو
لقياس ما ا كا وط الطفل صحيا بالنسبة لطولة وعمرل وجنسص ا ا كا مؤشر كتلاة
جسمم فوا المساتو الصاحي فانات ممارض بشاكل خطيار لمشااكل صاحية خطيار
ترتبط بطياد الوط مثل مرض السكرو م النوز الثاني وبمض اماراض السارطا
يشير مؤشر كتلة الجسم المئوو لد ا طفال فيما ا ا كا وط الطفل صحيا.

مؤشر كتلة الجسم

التصنيف

درجة المخاطر الصحية
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اقل م 5،18
م 9124 – 5118
م 29 – 9125
م 3419 – 31
م 3919 – 35
 41فاكثر

مناسب
طياد في الوط
بدانة
بدانة مرتفمة
بدانة مرتفمة

محدود
منخفضص
متوسطة
عالية
عالية جدا
عالية ال ابمد الحدود

 :2-1-2مساحة سطح الجسم
وهي تمثل في الواقع المساحة التي يشغلها الجلد ويتم الحصول عل مساحة سطح
الجسم م خالل استخدام ممادلة دوبوو عل النحو االتي.
مساحة سطح الجسم (مم – الوط (الحجمم (11425م – الطول (سمم (11725م
114817
ممادلة رخر لحساب مساحة سطح الجسم.
وه ل الممادلة رخر لغرض حساب مساحة سطح الجسم وتمطي نتائج مشابهة جدا
للممادلة السابقة
مساحة سطح الجسم (مم _ ( 11212الوط م كجم (11524م الطول (مم .11527

 :3-1-2اللياقة البدنية
تماااد اللياقاااة البدنياااة مااا اهاااداف التربياااة البدنياااة ن ااارا هميتهاااا لإلنساااا بشاااكل
عاااام والرياضااايي بشاااكل خاااا

وكااا لم عرفهاااا كااال مااا تيمساااوا نايلويونااااث

انهااااا الحالااااة التدريبيااااة والنفسااااية للرياضااااي والتااااي تحاااادد ماااا خااااالل مسااااتو
تطااوير كاال ماا القااو والساارعة والتحماال الاا جانااب المواماال النفسااية امااا روتااج
ا لماااااني فقااااد عرفهااااا الماماااال المااااتحكم فااااي مسااااتو الرياضااااي البشاااارو والاااا و
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يمكاااا االرتقاااااء بهااااي ماااا خااااالل تطااااوير مسااااتو عناصاااار القااااو والساااارعة
والتحمل والمرونة والرشاقة.
تنااااول المدياااد مااا الملمااااء والمختصاااي بمفهاااوم اللياقاااة البدنياااة ا تمااارف بانهاااا
الحالااااة السااااليمة للفاااارد وماهيااااة تكونيااااص الجسااااماني والمضااااوو الاااا و تمكنااااص ماااا
اساااتخدام جسااامص بمهاااار وفاااي ناااواحي النشااااط التاااي تتطلاااب قاااو وسااارعة وتحمااال
باقل جهد ممك وتمتبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1عبد الحسي الالمي ،ا سس الملمية للتدريب الرياضي ،الطيف للطباعة ،2114،
.61
 -2عبد الحسي الالمي ،المصدر السابا نفسص،2114 ،

55

الصااااحة المامااااة رساسااااا للياقااااة البدنيااااة ا تماااارف بانهااااا الحالااااة الساااالمية للفاااارد
وماهياااة تكويناااص الجساااماني والمضاااوو الااا و تمكناااص مااا اساااتخدام جسااامص بمهاااارل
وفااي نااواحي النشاااط التااي تتطلااب قااو وساارعص وتحماال باقاال جهااد ممكاا وتمتباار
الصحة المامة رساسا بالياقة البدنية.

 :4-1-2بطارية االختبار
تحتاااال االختبااااارات بكافااااة انماطهااااا وااراضااااها وضااااما رئيساااايا وحساسااااا فااااي
عملياااات قيااااس وتقاااويم التقااادم الااا و يحااارطل الفااارد او الماااتملم فاااي رو مجاااال كماااا
تطودناااااا االختباااااارات بقياساااااات مباشااااار عااااا نتاااااائج تقااااادم التلميااااا او الالعاااااب
باتضاااافة الااا دقاااة البياناااات التاااي تطودناااا بهاااا تلااام االختباااارات تتوقاااف بدرجاااة
كبيااار علااا رساااس اعااادادها وطااارا اساااتخدامها وكماااا عرفهاااا كااال مااا (بااااروم
(ومااااااجيم مجموعاااااة مااااا ا سااااائلة او المشاااااكالت او التمريناااااات تمطاااااي للفااااارد
بهدف التمرف عل ممارفص او قدراتص او استمداتص وكفاءتص.
ام (كرونباااامم اجاااراء مااان م او مقااان لمالح اااة سااالوم الفااارد ووصااافة بمماوناااة
مقياااااس كمااااي ا بطاريااااة (بروفيااااتم للياقااااة البدنيااااة هااااي مجموعااااة ماااا تساااامة
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اختباااارات اللياقاااة البدنياااة التاااي تغطاااي المروناااة والسااارعة وقاااو التحمااال والطاقاااة
وقاااد وضااامت هااا ل البطارياااة بواساااطة المجلاااس ا ورباااي مااا اجااال ا طفاااال فاااي
سااا المدرساااة واساااتخدمت فاااي المدياااد مااا المااادارس باوروباااا منااا عاااام 1988م
وقاااد صاااممت االختباااارات بحياااث يمكااا ا يؤديهاااا الفااارد فاااي اضاااو  35الااا
 41دقيقة باستخدام ممدات بسيطة للغاية وتم استخدام بطارية بوروفيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ليل السيد فرحات ،القياس واالختبار في التربية الرياضية ،مركط الكتاب للنشر،2113 ،
36
 -2ليل السيد فرحات ،المصدر السابا،
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للبااااالغي ونشاااارت فااااي عااااام 1995م وتساااابا هاااا ل االختبااااارات قياسااااات جساااامية
متمثلاااة باااالطول الكلاااي والاااوط وكااا لم مؤشااار الكتلاااة وتماااد مؤشااار االختباااارات
البدنياااة او الفسااايولوجية او النفساااية هاااي احاااد ا ساااس التاااي تبنااا عليهاااا النتاااائج
الدراساااات المختلفاااة وتكاااو علااا شاااكل بطارياااة اختباااار تحتاااوو علااا مجموعاااة
م تلم االختبارات رعالل .

 :2-2الدراسات السابقة
 :1-2-2دراسة امل روفائيل توما ()2004
" مستتتوب ب تتع ال نالتتر اللياقتتة البدنيتتة لتتدب طالبتتات المرحلتتة اداداديتتة وااقتاتتا بتتالمكو
الشحمي والقياسات الجسمية "

هاادف البحااث وقااد هاادفت الدراسااة التماارف عل ا مسااتو اللياقااة البدنيااة والمكااو
الشااحمي والقياسااات الجساامية لطالبااات المرحلااة اتعداديااة بمماار(18-17-16م ساانة
وكا لم ممرفااة المالقااة بااي القياسااات الجساامية وكاال ما المكااو الشااحمي ومسااتو
اللياقة البدنية.
اينة الدراسة:
17

بمد تحديد مجتمع البحث بطالبات المادراس اتعدادياة فاي بغاداد (الكار والرصاافةم
البااالغ عاادده (611م طالبااة موطعااات علا (11م ماادارس اعداديااة حيااث اختياارت
المادراس ما ضاام ماادارس بغااداد بشااكل عشااوائي وثاام اختياار(61م طالبااة ما كاال
مدرسة وبشاكل (عشاوائيم وباعماار (18-16م سانة والمتماثالت بالصافوف (الراباع
والخامس والسادسم االعدادو.

إجراءات البحث:
شملت ثما اختبارات في اللياقة البدنية (القاو – السارعة – المطاولاة – المروناة –
الرشاقة – قاو عضاالت الابط – قاو االنفجارياة للارجلي – قاو الا راعي – قاو
قبضة اليدي م ثم متغيرات القياسات الجسمية (الوط – الطول – الممار-المحيطااتم
وشملت عل كمية الشحوم بالجسم لابمض المنااطا ( ات الاثالث الارؤوس المضادية
– تحت الحرقفة – مقدمة الفخ م.
اهم االستنتاجات:
وجود عالقة ارتبااط ممنوياة بدرجاة حرياة (115م فاي اختباارات متغيارات القياساات
الجسمية بي متغير الوط  ،وكال ما المحيطاات (الصادر ،الخصار ،الاورم ،الفخا م
وعالقااة ارتباااط ممنويااة فااي متغياارات الصاافات البدنيااة بااي ( 51mوتمااري بط ا
ومتغيارو قااو القبضااتي م امااا متغياارات القياسااات الجساامية والصاافات البدنيااة فكاناات
المالقااة االرتباطيااة بااي المتغياارات (الااوط وقااو القبضااتي  ،المحيطااات "الصاادر،
الخصر ،الورم ،الفخ وقو القبضتي  ،ومحيط الخصر وتمري البط م.
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رما المالقة االرتباطية بي القياسات الجسمية والمكاو الشاحمي (الاوط والمحيطاات
والمكااو الشااحميم وعالقااة ارتباااط ممنويااة بااي الصاافات البدنيااة والمكااو الشااحمي
(بي كل م قو القبضتي والمكو الشحمي وتمري بط والمكو الشحميم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1اماال روفائياال تومااا ،مسااتو بمااض عناصاار اللياقااة البدنيااة لااد طالبااات المرحلااة اتعداديااة وعالقتهااا
بالمكو الشحمي والقياسات الجسمية ،جاممة بغداد ،رسالة ماجستير.2114 ،

مناقشة الدراسات السابقة
روجص التشابص واالختالف بي الدراسة السابقة والدراسة الحالية
األهداف:
 -1التماارف عل ا مسااتو اللياقااة البدنيااة المكااو الشااحمي والقياسااات الجساامية
لطالبات المرحلة اتعدادية بممر (18-17-16م سانة ،وكا لم ممرفاة المالقاة
بي القياسات الجسمية وكل م المكو الشحمي ومستو اللياقة البدنية
كانت الدراسة الحالية تهدف:
 -1هناااام تفااااوت فاااي مؤشااار الكتلاااة مسااااحة الساااطح الجسااام لطالباااات المرحلاااة
المتوسطة
 -2هنام تفاوت في مستو اللياقة البدنية لطالبات المرحلة المتوسطة
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 -3هنااام عالقااة ارتباااط ات داللااة إحصااائية بااي مؤشاار الكتلااة ومساااحة سااطح
الجسم في مستو اللياقة البدنية
رما عيناة امال روفائيال تمثلات بطالباات المادارس اتعدادياة فاي بغاداد الباالغ عادده
(611م طالبة موطعات علا (11م مادراس اعدادياة ،حياث اختيارت المادراس فما
ضم مدارس بغداد بشكل عشوائي ثم اختيرت (61م طالبة ما كال مدرساة وبشاكل
عشوائي وباعمار (18-16م سنة والمتمثالت بالصافوف الراباع والخاامس والساادس
االعدادو.
عينة الدراسة الحالية
تمثلت بطالبات المدراس المتوساطة المرحلاة ا ولا للمادارس المتوساطة فاي مركاط
قضاااء عفاام والبااالغ عاادده (2م بواقااع (241م طالبااة وتاام اختيااار (55م طالبااة ما
مجتمع ا صال بطريقاة عمدياة للساهولة السايطر عليهاا إ ا بلغات بمقادار  %23ما
مجتمع ا صل.
إجراءات الممل:
اللياقااة اماال روفائياال قاماات ب ثمااا اختبااارات فااي اللياقااة البدنيااة (قااو  ،ساارعة،
مطاولة ،مرونة ،رشاقة ،قو عضالت البط  ،قو انفجارية للرجلي  ،قو الا راعي ،
قاااو القبضاااة لليااادي م ثااام متغيااارات القياساااات الجسااامية (وط – طاااول – عمااار –
محيطاتم وشملت عل كمياة الشاحوم بالجسام لابمض المنااطا ( ات الاثالث رؤوس
المضدية – مقدمة الفخ م
الدراسااة الحاليااة قاماات بساابع اختبااارات فااي اللياقااة البدنيااة (مرونااة – ساارعة – قااو
تحمل – قو عضالت البط – قو انفجارية للرجلي – قو ال راعي م ثام متغيارات
القياسات الجسمية (وط – طول – عمرم.
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الفصل الثالث
منيجية البحث وأجرائو الميدانية
مناج البحث
مجتمع البحث
أدوات والوسائل المستخدمة بالبحث
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المقابات الشخلية
فريق ال مل المسااد
إجراءات البحث الميدانية
التجربة االستطااية
لدق البطارية
ثبات البطارية
موضواية البطارية
التجربة الرئيسية

منهجية البحث وجراءجه

الميدانية:

 :1 – 3مناج البحث:
استخرجت الباحثة المنهج الوصفي لطبيمة البحث ويمرف المنهج الوصفي بانص
(وصف وتفسير ما هو كائ م
 :2 – 3مناج واينة البحث:
مجتمع البحث يمني جميع االفراد او ا شخا

او ا شياء ال ي يكونو في

موضوز مشكلة البحث وبتالي حددت الباحثة مجتمع البحث هم طالبات المرحلة
ا ول للمدارس المتوسطة في قضاء عفم البالغ عددهم (مدرستي م بواقع 124
طالبة وتم اختيار (55م طالبة م مجتمع ا صل بطريقة عمدية لسهولة السيطر
عليها إ ا بلغ نسبة بمقدار  %23م مجتمع ا صل.
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 :1 – 3 – 3األدوات والوسائل المستخدمة في البحث:
 ساعة ريقاف استمار استبيا شريط قياس مترو صافر لوحة خاصة بالتواط -قلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1خير الدي عويس ،دليل البحث الملمي ،دار الفكر المربي ،القاهر ،1999 ،
 -2وقا عبيدات واخرو  ،البحث الملمي مفهومص – ادواتص،1988 ،
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.116-115

 :2 – 3 – 3أ-المقابات الشخلية:
تم اخ مجموعة م اآلراء م قبل بمض ا سات في كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضية م خالل طرح بمض ا سئلة واالستفسارات عليهم وتم الرد م قبلهم
عليها.
ب -فريا الممل المساعد خالل االختبارات التي اجريتها عل الطالبات
تم الوقوف عل مجموعة م االختبارات مدرسة التربية الرياضية

 :4 – 3إجراءات البحث الميدانية
طرائا القياس لغرض استخرا مؤشر الكتلة والمساحة السطحية للجسم استخدمت
الباحثة الممادالت:
 -1مؤشر كتلة الجسم (كغم  /م2م = الوط (كغمم ÷ مربع الطول (مم
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 -2مساحة سطح الجسم (م2م = الوط (كغمم (11425م × الطول (سمم
(11725م ×11117184
ولغرع استحلال القيم في الم ادالت استخدمت الباحثة القياسات االتية:
أوال :الطول
استخدمت الباحثة مسطر قياس مدرجة في استخرا طول الطالبة وهي حالة
انتصاب التفاحة الكامل ،خافية القدمي
ثانياً :الوز
عند اخ وط يجب عل الفرد المختبر ا يكو مرتديا اقل قدر ممك م المالبس
عل المختبر ا يقف منتصبا ً في منتصف قاعد الميطا ويسجل الوط ال رقرب
عشر كيلو ارام.
ثالثا :ال مر
اساااتخرجت الباحثاااة الممااار مااا ساااؤال الطالباااات عااا عماااره الطمناااي ويساااجل
في استمار خاصة مع الوط والطول.
راب تتتا  :لغتتترع إجتتتراءات االختبتتتارات والوقتتتوف التتتب مستتتتوب اللياقتتتة البدنيتتتة
للطالبتتتات وب تتتد االطتتتاص التتتب الملتتتادر والمراجتتتع ال لميتتتة استتتتخدمت الباحثتتتة
بطاريتتتة يورفيتتتت للياقتتتة البدنيتتتة ( )fitneestest Battery Euro Fit
هاااي مجموعاااة مااا سااابع اختباااارات للياقاااة البدنياااة التاااي تغطاااي المروناااة والسااارعة
وقااو التحماال وقاادر وضاامت هاا ل البطاريااة بواسااطة المجلااس ا وربااي ماا اجاال
ا طفاااال فاااي سااا المدرساااة واساااتخدمت فاااي المدياااد مااا المااادراس فاااي اورباااا منااا
عااااام 1988م وقاااااد صاااااممت االختباااااارات بحياااااث يمكااااا ا يؤديهاااااا الفااااارد فاااااي
اضاااااو  35الااااا  41دقيقاااااة باساااااتخدام ممااااادا بسااااايطة للغاياااااة وتااااام اساااااتخدام
بطارياااااة يورفياااااات للبااااااالغي ونشااااارت 1995م واالختبااااااارات المسااااااتخدمة فااااااي
البحث هي :
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أوال :اختبار فامنجو
الهااادف مااا االختباااار :يهااادف هااا ل االختباااار الااا قيااااس التاااواط شااارح االختباااار
الوقااوف نصاافا مااع الثبااات الوسااط علاا عارضااة طولهااا 51ساام وارتفاعهااا 5ساام
وعرضاااها 3سااام ماااع مراعاااا فاااي حالاااة فقاااد االتاااطا لمااادد  15مااارل فاااي 31ثانياااة
ا ول فيتم تسجيل صفر للمختبر.
طريقااااة التسااااجيل يااااتم حساااااب عاااادد ماااارات التااااي يفقااااد فيهااااا االعااااب االتااااطا
(السقوطم في  61ثانية.
وكما موضح في الصور التالية
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ثانيا :اختبار النقر الب القرص
الهاااادف ماااا االختبااااار- :يهاااادف االختبااااار الاااا قياااااس ساااارعة رد فماااال الطاااارف
الملوو.
شاااارح االختبااااار :يجلااااس المختباااار امااااام ترابيااااط عليهااااا قرصااااي بلااااو اصاااافر
وقطااار كااال وحاااد منهاااا 21سااام والمساااافة بينهماااا 61سااام وفاااي منتصااافها مساااتطيل
بطاااول 31سااام و21سااام عااارض يقاااوم المختبااار بتحريااام الياااد بسااارعة هاباااا ً واياباااا ً
لمدد  51مر ( 25دور م.
طريقة التسجيل :يتم احتساب الطم المستغرا.
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ثالثا :اختبار ثني الجذص م الجلوس
الهاادف ماا االختبااار :يهاادف االختبااار الاا قياااس المرونااة وتحديااداً مرونااة رساافل
ال هر وروتار المضالت.
شااارح االختباااار :هااا ا االختباااار ول مااار وصااافها ويلاااط ديلاااو (1952م واال
يسااااتخدم علاااا نطاااااا واسااااع علاااا انااااص اختبااااار للمرونااااة وفيااااة يقااااوم المختباااار
باااالجلوس طاااوال ماااع ماااد الااارجلي كاااامالً رماااام صاااندوا متااادر القيااااس بالسااانتمتر
ويحاول المختبر الوصول بمقدمة الكفيي

بمد نقطة ممكنة لألمام

طريقاااة التساااجيل :ياااتم احتسااااب المساااافة التاااي يصااالها مقدماااة الكفاااي علااا تااادر
الصندوا مع المحاف ة عل مد الرجلي .
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راب ا :اختبار الوثب ال ريع م الثبات
الهدف م االختبار :يهدف االختبار ال قياس القدر المضلية للرجلي .
شااااارح االختباااااار :يقاااااف المختبااااار خلاااااف خاااااط البداياااااة (بطاااااول 1مم والقااااادما
متباعااادا قلااايال ومتواطياااا بحياااث يالماااس القااادما خاااط البداياااة مااا الخاااار ثااام
يبااادا المختبااار بااااداء االختباااار و لااام بمرجحاااة الااا راعي للخلاااف مااا الوقاااوف ماااع
ثنااي الاااركبتي والمياال لألماااام قلاايال وبمااادها يقااوم المختبااار بالوثااب لألماااام باقصااا
قاااو عااا طرياااا ماااد الاااركبتي والاااورم والااادفع بالقااادمي ماااع مرجحاااة الااا ارعي
لألمااااام ويكااااو الوثااااب بالقاااادمي ممااااا ً وتمطاااا ثالثااااة محاااااوالت وتاخاااا رفضاااال
محاولة

28

طريقاااة التساااجيل :ياااتم حسااااب الااادرجات عااا طرياااا قيااااس المساااافة مااا البداياااة
حتااا اخااار جاااطء مااا الجسااام المختبااار الااا و يالماااس ا رض والقيااااس بالسااانتمتر
مقرب ال (5سمم.

خامسا :اختبار الجلوس م الرقود:
الهدف م االختبار :يهدف االختبار ال قياس قو الج ز
شاااارح االختبااااار :ماااا وضااااع الرقااااود القرفصاااااء الاااا رعا خلااااف الااااراس يقااااوم
المختباار بثنااي الجاا ز علاا باقصاا ساارعة والمااود للمااس ال هاار لااألرض فااي
 31ثانية.
طريقة التسجيل :يتم حساب عدد المرات في  31ثانية.
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سادساً :اختبار الت لق
الهدف م االختبار :يهدف االختبار ال قياس التحمل المضلي والقو
شااارح االختباااار :يقاااوم المختبااار باااالتملا بحياااث يكاااو مساااتو الااا ق ماااع مساااتو
المقلاااة (الباااارم و هااار القضااابتي للخاااار والااا راعا باتسااااز الصااادر وياااتم توقاااف
الاااطم عنااادما يكاااو الااا ق اقااال مااا مساااتو الباااار او ميااال الاااراس الااا الاااوراء
للتمك م البقاء رطول فتر ممكنة.
طريقة االحتساب :يتم احتساب الطم المستغرا.
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ساب ا :اختبار الجري المكوكي  5×10متر
الهدف م االختبار :يهدف االختبار ال قياس السرعة والرشاقة
شاااارح االختبااااار :حااااار االختبااااار طولهااااا  5متاااار محاااادد بخطااااي وماااا وضااااع
البااادء الماااالي ويقاااوم المختبااار باااالجرو االرتااادادو  11مااارات واحاااد تلاااو االخااار
بما يمادل قطع مسافة  51م ( 11مرات ×5مم
طريقاااة التساااجيل :ياااتم احتسااااب الاااطم الااا و يساااتغرقص المختبااار فاااي رداء االختباااار
( 51مترم.
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التجربة االستطااية
تم اجراء التجربة االستطالعية يوم  2117/3/2الساعة الماشر ونصف صباحا ً في
مدرسة الصفو عل  11طالبات م مجتمع البحث و لم لممرفة
 -1التمرف عل الصموبات التي يمك ا تواجص الباحثة في الممل
 -2المد التي يمك ا نستغرقها اثناء االختبارات م اجل االعتماد عل ا سس
الملمية للبطارية ولغرض ممرفة مد مالئمتها لمينة البحث سمت الباحثة
تيجاد ا سس الملمية كاالتي:
 -1صدا البطارية:
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يمثل الصدا ال اهرو بشكل عام لالختبار او م هرل الخارجي م حيث مفرداتص
ومد وضوح ه ل المفردات وموضوعاتها ووضوح تمليماتها فاالختبار الصادا
هو ال و ينجح في قياس ما وضع م اجلص.
وعلية فقد هب الباحث لتحقيا ه ا النوز م الصدا م خالل عرض االختبار في
استمار االستبيا عل مجموعص م الخبراء والمختصي في المجال الرياضي
لألخ بمالح اتهم الملمية.
 -1ثبات البطارية
وهاااو الااا و يمطاااي تقريباااا نفاااس النتاااائج إ ا طباااا نفاااس ا شاااخا

فاااي فتااارتي

طمنيتااي فااي ضاال ااروف واحااد ويمااد الثبااات ماا صاافات االختبااار الجيااد وهااو
يمناااي ثباااات النتاااائج للمختبااار واقربهاااا إ ا اعياااد االختباااار مااار ثانياااة علااا المختبااار
وهاااو االختباااار الااا و يمطاااي نتاااائج مقارباااة او النتاااائج نفساااها إ ا طبقااات ركثااار مااا
مر في روف مماثلة وفي ضوء ما تقدم تم اجراء االختبار ا ول يوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1محمد صبحي حسني  ،القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية،
.183
المربي،1995 ،

 ،1ط ،3القاهر  ،دار الفكر

 2117/3/11ثااااام اعياااااد تطبيقاااااص مااااار ثانياااااة بماااااد مااااارور سااااابمة رياااااام رو ياااااوم
 2117/3/17ماااع مراعاااا كافاااة ال اااروف التاااي تااام بهاااا االختباااار ا ول وقاااد تااام
اجاااراء االختبااااريي علااا طالباااات المرحلاااة ا ولااا المتوساااطة مااا نفاااس عيناااة
البحاااث وقاااد اساااتممل الباحثاااة قاااانو ممامااال ارتبااااط البسااايط بيرساااو الساااتخرا
ممامل الثبات وتبي ا االختبارات تتمتع بقدر عال م الثبات.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1هادو مشما ربيع ،طرا البحث التربوو ،ط ،1مكتبة المجتمع المربي للنشر والتوطيع ،2116،
156
 -2وقا عبيدات واخرو  ،البحث الملمي مفهومص وادواتص واساليبص ،ط ،1عما دار الفكر للطابمة والنشر
والتوطيع1995 ،1998 ،

موضواية البطارية
يقصاااد بالموضاااوعية بانهاااا " عااادم اخاااتالف المقااادري باااالحكم علااا شااايء ماااا او
علاا موضااوز ممااي (1م ويمنااي ا تتصااف قاادرات الفاارد كمااا هااي موجااود فمااال
ال كمااااا نرياااادها ا تكااااو رو انهااااا درجااااة االتفاااااا بااااي الخبااااراء والمختصااااي
واالبتماااااااد عاااااا اآلراء ال اتيااااااة وا االختبااااااار الاااااا و يتصااااااف بالموضااااااوعية
االختبااااار باسااااتممال مماماااال االرتباااااط البساااايط بيرسااااو بااااي نتااااائج المحكمااااي
وتبي ب لم ا االختبار يتمتع بموضوعية عالية
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التجربة الرئيسية
تم تطبيا االختبارات المرشحة عل افراد عينة البحث والبالغ عددهم (55م المد
م (2117/3/11م ولغاية (2117/3/22م و لم بواقع ثالثة ريام م خالل توطيع
فريا الممل عليها في تلم المدرسة وقد اعدت الباحثة جميع النتائج التي توصلت
اليها م التجربة االستطالعية إ ا تم تقسيم االختبارات عل الشكل التالي
اليوم ا ول :القياسات الجسمية (طول – وط – عمرم
اليوم الثاني:
 -1اختبار التواط
 -2اختبار ثني الج ز
 -3اختبار النقر عل اتقرا
 -4اختبار شناو بط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مصطف حسي باهي ،الممامالت الملمية بي الن رية والتطبيا (الثبات – صدا-
الموضوعية-الممايير ،ط ،1القاهر  ،مركط الكتاب للنشر ،1999،

64

اليوم الثالث:
 -1اختبار الوثب م الثبات
 -2اختبار الجرو المكوكي
 -3اختبار التملا
استخدمت الباحثة الحقيبة اتحصائية  spssاصدار  21الستخرا النتائج
ومناقشتها.
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الفصل الرابع
عرض وتحليل النتائج

: 1-4عزض ٔ جحهٛم انُحائج ٔيُاقشحٓا :
انجدٔل انحانٚ ٙصف َحائج االخحٛارات نعُٛة انبحث (انٕسط انحساب،ٙ
االَحزاف انًعٛار٘) حسب َٕع االخحبار.
االخحبارات ٔانقٛاسات

انٕسط
انحسابٙ

االَحزاف
انًعٛار٘

انعًز(سُة)

19.31

1.11
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انطٕل (يحز)

1.19

...9

انٕسٌ (كغى)

19.11

1..1

انحٕاسٌ (ثاَٛة)

11.21

4.49

ثُ ٙانجذع (سى)

11.12

4.19

انٕثب يٍ انثبات (سى)

191.12

11.19

انحعهق عهٗ انعقهة (ثاَٛة)

91.49

11.99

انجهٕص يٍ انزقٕد (عدد)

12..4

4.11

اخحبار انزشاقة انًكٕك( ٙثاَ)ّٛ

1..11

1.14

انُقز عهٗ األقزاص (ثاَ)ّٛ

91.41

1.11

( BSAو)1

1.14

1.92

( BMIكغى /و)1

11.11

9.19

جدٔل رقى ()1
ينننٍ خننندل انجننندٔل رقنننى ( )1أظٓنننزت َحنننائج األٔسننناة انحسنننابٛة
ٔاالَحزافننننات ندخحبننننارات ٔانقٛاسننننات اعنننندِ ٔكاَننننث األٔسنننناة
انحسننننننننابٛة عهننننننننٗ انحننننننننٕان،11.21 ،19.11 ،1.19 ،19.31( ٙ
،1..11 ،12..4 ،91.49 ،191.12 ،11.12

،91.41

.)11.11 ،1.14
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ٔبننننننننننناَحزاف يعٛنننننننننننار٘ (،4.19 ،4.49 ،1..1 ،...9 ،1.11
)9.19 ،1.92 ،1.11 ،1.14 ،4.11 ،11.99 ،11.19

جننندٔل رقنننى (ٚ )1بننن ٍٛعدقنننة االرجبننناة ال نننحاة ي شنننز انكحهنننة (12.1
َحٛننننم  14.3 -يُاسننننب ) ٔكننننذنا يسنننناحة انجسننننى يننننٍ ( 1 – 1و)1ينننن
يحغٛزات اندراسة .
MBI
االرجباة

BSA
اندالنة

االرجباة

اندالنة
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انحٕاسٌ

0.53 +

يعُٕ٘

0.42 +

يعُٕ٘

ثُ ٙانجذع

0.62 -

يعُٕ٘

0.51 -

يعُٕ٘

0.67 -

يعُٕ٘

0.48 -

يعُٕ٘

0.73 -

يعُٕ٘

0.61 -

يعُٕ٘

0.56 -

يعُٕ٘

0.43 -

يعُٕ٘

0.76 +

يعُٕ٘

0.71 +

يعُٕ٘

0.35 +

يعُٕ٘

0.26 +

يعُٕ٘

انٕثب يٍ
انثبات
انحعهق عهٗ
انعقهة
انجهٕص يٍ
انزقٕد
اخحبار انزشاقة
انًكٕكٙ
انُقز عهٗ
األقزاص

جدٔل رقى ()1

درجة الحرية ( ) 03230جحث مسحىي داللة (3)0305

ينننٍ خننندل انجننندٔل رقنننى ( )1جبننن ٍٛاٌ االرجبننناة نهصنننزات انحنننٕاسٌ ْنننٙ
ٔ ..19 +ثُنننننننن ٙانجننننننننذع –  ٔ ..11انٕثننننننننب يننننننننٍ انثبننننننننات ..11 -
ٔانحعهنننننق عهنننننٗ انعقهنننننة –  ٔ ..11انجهنننننٕص ينننننٍ انزقنننننٕد – ٔ ..11
اخحبنننننار انزشننننناقة انًكنننننٕك ٔ ..11+ ٙانُقنننننز عهنننننٗ األقنننننزاص ..91 +
نً شننننز انكحهننننة ايننننا انًسنننناحة انسننننطحٛة ٚكننننٌٕ االرجبنننناة عهننننٗ انحسهسننننم
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، + ..11 ، - ..49 ، - ..11 ، - ..42 ، - ..11 + ..41
. + ..11
ْٔنننن ٙاكبننننز يننننٍ انقًٛننننة انجدٔنٛننننة ٔ ..191عُنننند يسننننحٕٖ دالنننننة ، ..1
ٔجنننزٖ انباحثنننة انسنننبب فننن ٙننننا ٚعنننٕد اننننٗ اٌ االْحًننناو بٓنننذِ انصنننزات
جنننٕفز نُنننا انضنننبط ينننٍ خننندل يشأننننة األَشنننطة انزٚا نننٛة ٔجطنننٕٚز ْنننذِ
انصنننننزات ٔقننننندرم انحعاينننننم يننننن انطانبنننننات ٔانٕ نننننٕل اننننننٗ األْنننننداف
انًُشننٕدم ٔعهننٗ ْننذا األسنناص فنن ٌ االْحًنناو بٓننذِ انصننزات جننا ت َحٛجننة
نعًهٛة يسبقة ٔانح ٙج د٘ انٗ انسٛطزم عهٗ يجزٚات انبحث .

جنننندٔل رقننننى (ٚ )9بنننن ٍٛعدقننننة االرجبنننناة أل ننننحاة ي شننننز انكحهننننة (11
سٚننننادم انننننٕسٌ –  94.3بداَننننة) ٔكننننذنا يسنننناحة سننننط انجسننننى ( 2-1و)1
ي يحغٛز اندراسة.
MBI

BSA
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االرجباة

اندالنة

االرجباة

اندالنة

انحٕاسٌ

0.21 +

عشٕائٙ

0.201 +

عشٕائٙ

ثُ ٙانجذع

0.41 -

عشٕائٙ

0.32 -

عشٕائٙ

0.52 -

عشٕائٙ

0.33 -

عشٕائٙ

0.51 -

عشٕائٙ

0.62 -

عشٕائٙ

0.27 -

عشٕائٙ

0.29 -

عشٕائٙ

0.22 +

عشٕائٙ

0.212 +

عشٕائٙ

0.41 -

عشٕائٙ

0.421 +

عشٕائٙ

انٕثب يٍ
انثبات
انحعهق عهٗ
انعقهة
انجهٕص يٍ
انزقٕد
اخحبار انزشاقة
انًكٕكٙ
انُقز عهٗ
األقزاص

درجة الحرية ( ) 03230جحث مسحىي داللة (3)0305

يننننٍ خنننندل انجنننندٔل رقننننى ( )9جبنننن ٍٛاٌ االرجبنننناة نننننم  BMIنهصننننزات
انحٕاسٌ ٔ ..11اخحبار انزشاقة انًكٕك، ..111 ٙ
اينننننا االرجبننننناة ننننننم

 BSAانحنننننٕاسٌ ٔ ..1.1انزشننننناقة انًكنننننٕكٙ

ٚ ..111بننن ٍٛعننندو ٔجنننٕد جننن ثٛز ندخحبنننار ٍٚانسنننابق ٍٛال نننحاة انبداَنننة
42

ٔانسننننًُة  ،أيننننا ثُنننن ٙانجننننذع  ٔ ..41 -انٕثننننب يننننٍ انثبننننات – ، ..11
انحعهننننق عهننننٗ انعقهننننة –  ، ..11انجهننننٕص يننننٍ انزقننننٕد –  ، ..11انُقننننز
عهنننننننٗ األقنننننننزاص –  ..41ننننننننم  ٔ BMIننننننننم  BSAثُننننننن ٙانجنننننننذع
–  ، ..91انٕثننننب يننننٍ انثبننننات  ، ..99 -انحعهننننق عهننننٗ انعقهننننة – ..19
 ،انجهنننٕص ينننٍ انزقنننٕد –  ، ..13انُقنننز عهنننٗ األقنننزاص ْٔ ، ..411نننٕ
اكبننننز يننننٍ انقًٛننننة انجدٔنٛننننة ٔ ..91عُنننند يسننننحٕٖ دالنننننة ٔ ...1يننننٍ
خنننندل نننننا َسنننننحُحج اٌ انطانبننننات يزضنننندت فننننن ٙيسننننحٕٖ االدا ينننننٍ
خنندل يًارسننة جهننا انصننزات انبدَٛننة ٔاٌ ننند ٍٓٚانزيبننة فنن ٙجطننٕٚز جهننا
انصنننزات ٔ انٕ نننٕل اننننٗ يسنننحٕٖ جٛننند فننن ٙاألدا ٔريبنننحٍٓ ٔاَننندفاعٍٓ
َحٕ جطٕٚز ْذِ انصزات .
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الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات
-1االسحنحاجات
-2الحىصيات

 :1-5االسحنحاجات:
 -1اٌ ي شنننننز انكحهنننننة نهًسنننننحٕٖ انُحٛنننننم ٔانًُاسنننننب ٚنننننزجبط بشنننننكم يباشنننننز
ٔيعُننٕ٘ بكننم يننٍ انحننٕاسٌ ،ثُنن ٙانجننذع ،انٕثننب يننٍ انثبننات ،انحعهننق عهنننٗ
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عقهننننة ،انجهننننٕص يننننٍ انزقننننٕد ،اخحبننننار انزشنننناقة انًكننننٕكٔ ٙانُقننننز عهننننٗ
األقزاص.
 -1اٌ انًسنننننناحة انسننننننطحٛة نهجسننننننى يننننننٍ  1 – 1و 1جننننننزجبط بشننننننكم يعُننننننٕ٘
ٔيباشننز ينن انحننٕاسٌ ،ثُنن ٙانجننذع ،انٕثننب يننٍ انثبننات ،انحعهننق عهننٗ عقهننة،
انجهٕص يٍ انزقٕد ،اخحبار انزشاقة انًكٕكٔ ٙانُقز عهٗ األقزاص.
 -9اٌ ي شننننز انكحهنننننة نهًسننننحٕٖ سٚنننننادم فنننن ٙاننننننٕسٌ ٔانبداَننننة ٚنننننزجبط بشنننننكم
يعُنننٕ٘ سنننهب ٙيننن  ،ثُننن ٙانجنننذع ،انٕثنننب ينننٍ انثبنننات ،انحعهنننق عهنننٗ عقهنننة
ٔانجهٕص يٍ انزقٕد
ٔٚزجبط بشكم يعُٕ٘ إٚجاب ٙي انُقز عهٗ األقزاص
ٔٚزجبط بشكم عشٕائ ٙي انحٕاسٌ ٔاخحبار انزشاقة انًكٕك.ٙ
 -4اٌ انًسننننناحة انسنننننطحٛة نهًسنننننحٕٖ ينننننٍ ( 2-1و )1جنننننزجبط بشنننننكم يعُنننننٕ٘
إٚجاب ٙي انُقز عهٗ األقزاص
ٔجنننزجبط بشنننكم يعُنننٕ٘ سنننهب ٙيننن ثُننن ٙانجنننذع ،انٕثنننب ينننٍ انثبنننات ،انحعهنننق
عهٗ عقهة ٔانجهٕص يٍ انزقٕد
فننننن ٙحننننن ٍٛال ٕٚجننننند ارجبننننناة بُٓٛنننننا ٔبننننن ٍٛانحنننننٕاسٌ ٔاخحبنننننار انزشننننناقة
انًكٕك.ٙ

 :1-1انحٕ ٛات:
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 -1اعتماااااااد بطاريااااااة وروفيااااااة فااااااي اختبااااااارات اللياقااااااة البدنيااااااة للماااااادارس
المتوسااااطة واالعداديااااة لمااااا لهااااا ماااا مصااااداقية فااااي بيااااا الحالااااة البدنيااااة
للطلبة.
 -2اشااااارام مااااادرس التربياااااة الرياضاااااية فاااااي دورات تاهيلياااااة لالختباااااارات
كونها مفيد في تقسيم مستويات اللياقة البدنية للطالبات.
 -3االهتمااااااام بالطالبااااااات وات االوطا الطائااااااد لتحسااااااي مسااااااتو اللياقااااااة
البدنية له م خالل درس التربية الرياضية.
 -4اجاااااراء اختباااااارات نفساااااية باتضاااااافة الااااا االختباااااارات البدنياااااة لتكاااااو
االختبارات متكاملة ع حالة الطالب م جميع النواحي.
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المصادر

الملادر:
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 .1احماااااد محماااااد الخااااااطر وعلاااااي فهماااااي بيااااام ،القياساااااات فاااااي المجاااااال
الرياضي ،ط ،3القاهر  ،دار الممارف .1984
 .2اماال روفائياال تومااا ،مسااتو بمااض عناصاار اللياقااة البدنيااة لااد طالبااات
المرحلااااة اتعداديااااة وعالقتهااااا بااااالمكو الشااااحمي والقياسااااات الجساااامية،
جاممة بغداد ،رسالة ماجستير.2114 ،
 .3الحااااديثي خلياااال سااااليما المالقااااة بااااي بمااااض القياسااااات الجساااامية اللياقااااة
البدنياااة كااار الطاااائر  ،رساااالة ماجساااتير ،كلياااة التربياااة الرياضاااية جامماااة
بغداد ،1989
 .4خيااار الااادي عاااويس ،دليااال البحاااث الملماااي ،دار الفكااار المرباااي ،القااااهر ،
،1999
 .5وقا عبيدات واخرو  ،البحث الملمي مفهومص – ادواتص،1988 ،
 .7وقااااا عبياااادات واخاااارو  ،البحااااث الملمااااي مفهومااااص وادواتااااص واساااااليبص،
ط ،1عما دار الفكر للطابمة والنشر والتوطيع،1998 ،
 .7عبااااد الحساااااي الالمااااي ،ا ساااااس الملميااااة للتااااادريب الرياضااااي ،الطياااااف
للطباعة ،2114،
 .8عااااطت محمااااد الكاشااااف ،القياسااااات الجساااامية فااااي ا نشااااطة الرياضااااية،
مجلة ا ولمبية ،القاهر
 .9ليلااا السااايد فرحاااات ،القيااااس واالختباااار فاااي التربياااة الرياضاااية ،مركاااط
الكتاب للنشر،2113 ،
.10

محماااااد صااااابحي حساااااني  ،القيااااااس والتقاااااويم فاااااي التربياااااة البدنياااااة

والرياضية،
.11

 ،1ط ،3القاهر  ،دار الفكر المربي،1995 ،

محمااااد نصاااار الاااادي رضااااوا  ،مرجااااع فااااي القياسااااات الجساااامية،

ط ،1دار الفكر المربي  ،1997القاهر ،
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.12

مصااااااطف حسااااااي باااااااهي ،الممااااااامالت الملميااااااة بااااااي الن ريااااااة

والتطبيااااااا (الثبااااااات – صاااااادا-الموضااااااوعية-الممااااااايير ،ط ،1القاااااااهر ،
مركط الكتاب للنشر ،1999،
.13

هااااااادو مشااااااما ربيااااااع ،طاااااارا البحااااااث التربااااااوو ،ط ،1مكتبااااااة

المجتمع المربي للنشر والتوطيع ،2116،
.14

هاااااطاز بااااا محماااااد الهاااااطاز ،فسااااايولوجيا الجهاااااد البااااادني ا ساااااس

الن ريااااة واتجااااراءات الملميااااة للقياسااااات الفساااالوجية ،الرياااااض ،جاممااااة
الملم سمود 2119 ،م
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