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لملخصا  

هدفت هذه الدراسة الى معرفة تأثير برنامج رياضي على بعض المتغيرات الوظيفية  
)نبض القلب وقت الراحة، ضغط الدم االنقباضي، السعة الحيوية( على عينة من 

الميذ المصابين بالسمنة )ذكور واناث(، حيث تم العمل على عينة عمدية بلغت الت
( تلميذ وتلميذة، وكان علينا اتباع المنهج التجريبي للوصول الى أهداف الدراسة. 11)

أسفرت هذه الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي 
دم االنقباضي والسعة الحيوية عند الذكور لنبض القلب وقت الراحة وضغط ال

 أسابيع من البرنامج الرياضي. 10واالناث. وهذا بعد 
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A B S T R A C T 

 
We have tried through this study addressed to :" Effect of a Sports 

program on some functional indicators for obese students ( 12 to 

15) years." 

The aim of this research is to design and implement a sports To 

know the effect of some functional variables stage of male and 

female patients with obesity, work on intentional sample of 20 ( 

13 students and 7 pupil ) of obese students resulting from physical 

inactivity in the intermediate stage ( 12to15) years , where the 

study sample accounted for 46.51 % of the original community . 

Divided into an experimental sample ( 15) and exploratory sample 

( 05) , and we had to follow the experimental method to reach the 

goals research ,  

   This study resulted in statistically significant difference Test 

between the tribal and remote heartbeat and resting time, systolic 

blood pressure and vital capacity in males and females. This is 

after 10 weeks of sports program. 

 

 

 

 :واشكالية البحث  مقدمة -1
الصغر بحدوثها في الكبر اي ان الطفل السمين غالبا ما يصاب  لقد اثبتت االبحاث الطبية ارتباط حدوث السمنة في

( ، وحسب اخر الدراسات التي أجريت في دول العالم 111، صفحة 1010بالسمنة في المستقبل )حازم النهار واخرون، 
 ي تستهلك من جهة الغربية منه والعربية فان من أسباب انتشار السمنة هي " اختالل ميزان الطاقة بين السعرات الحرارية الت

( . وتعد الطاقة المصروفة من خالل 1011بين السعرات التي ينفقها الجسم من جهة أخرى " )منظمة الصحة العالمية، و 
النشاط البدني األكثر تفاوتا من بين عناصر الطاقة المصروفة األخرى ، وعلى ذلك فان انخفاض مستوى النشاط البدني 

اختالل توازن الطاقة في الجسم ، وبالتالي حدوث اتزان إيجابي يقود في النهاية الى زيادة  من الممكن أن يؤدي بسهولة الى
( ، ،حيث تتعدد أسباب انخفاض مستوى النشاط البدني لدى الشباب 1001الوزن وحدوث السمنة )الهزع بن محمد الهزاع، 

رين الرياضية ، وفي دراسة أجراها ثومبسون في الوقت الحاضر ، ومن أبرزها عدم تخصيص  الوقت الكافي لممارسة التما
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( تناولت كيفية دعم ممارسة النشاط البدني والعوائق Rehman,Humbert,Thompson, 2005, p. 421واخرون )
التي تحول دون ممارسة األطفال والشباب للنشاط الرياضي ، توصل الباحثون إلى أن مستوى التنافس في األلعاب 

ام ممارسة الرياضة ، وذلك على الرغم من توفر الرغبة لدى هؤالء األطفال والشباب للمشاركة في الرياضية كان عائقًا أم
اللعب ، أما العامل الثالث الذي يتسبب في انخفاض مستويات ممارسة النشاط البدني لدى األطفال والشباب فيكمن في 

لى جانب ذلك يسهم قضاء عيش األطفال والشباب في مجتمعات ال تعطيهم فرصة الخروج واللعب ألس باب أمنية ، وا 
األطفال والشباب أوقات كبيرة في مشاهدة التلفاز أو استخدام الحاسوب أو اللعب بألعاب الفيديو في انخفاض مستويات 
ممارسة النشاط البدني لدى هؤالء األطفال والشباب ، باإلضافة الى انخفاض مستوى النشاط البدني في مدارسنا األساسية 

انوية في الجزائر حيث تم تخصيص حصة واحدة للتدريس التربية البدنية والرياضية مدتها ساعتين فقط خالل األسبوع ، والث
ومن المؤكد بأن خلق عادات صحية سليمة منذ الطفولة والمراهقة أسهل وأجدى وأرسخ من محاولة تغيير السلوكيات في 

ب تغييرها وعليه فإن على األسرة والمدرسة دورًا كبيرًا في زرع هذه منتصف العمر بعد أن تستفحل العادات الخاطئة ويصع
(. حيث تمثل زيادة فرص ممارسة النشاط البدني الفعال 1001السلوكيات السليمة لدى أطفالهم منذ الصغر )أمل جودر، 

ألطفال والشباب الذين الذي يسهم في خفض مستويات الدهون إحدى الحلول المقترحة للتقليل من المعدالت المتزايدة من ا
الفسيولوجية يجب وضع برنامج مميز لهذه المرحلة بحيث تراعى فيه النواحي  والسمنة، وبالتالييعانون من الوزن الزائد 

 تبادر إلى أذهاننا التساؤل اآلتي:ي( وعلى ضوء ما سبق 11، صفحة 1001)مروان عبد المجيد ابراهيم،  والنفسية
 سنة؟ (11ـ11) بالسمنة المصابين للتالميذ الوظيفية المؤشرات بعض على يرياض برنامجلل أثرهل هناك 

 وانطالقا من هذا التساؤل نطرح التساؤالت الجزئية اآلتية:   
عند تالميذ عينة البحث من الذكور  معدل نبض القلب وقت الراحةهل هناك فروق بين االختبارات القبلية والبعدية في 

 بالسمنة؟واالناث المصابين 
عند تالميذ عينة البحث من الذكور واالناث  ضغط الدم االنقباضيهل هناك فروق بين االختبارات القبلية والبعدية في 

 بالسمنة؟المصابين 
عند تالميذ عينة البحث من الذكور واالناث المصابين  السعة الحيويةهل هناك فروق بين االختبارات القبلية والبعدية في 

 بالسمنة؟
 الفرضـيات:

 سنة. (11ـ11) بالسمنة المصابين للتالميذ الوظيفية المؤشرات بعض على رياضي برنامجلل أثرهناك  الفرضية العـــــامة:
 الفرضيات الجزئية: 

 واالناث الذكور من البحث عينة تالميذ عند الراحة وقت القلب نبض معدل في والبعدية القبلية االختبارات بين فروق هناك
 ة.بالسمن المصابين
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 واالناث الذكور من البحث عينة تالميذ عند االنقباضي الدم ضغط في والبعدية القبلية االختبارات بين فروق هناك
 بالسمنة. المصابين

 المصابين واالناث الذكور من البحث عينة تالميذ عند الحيوية السعة في والبعدية القبلية االختبارات بين فروق هناك
 بالسمنة.

 هدف بحثنا هذا:ي :أهداف البحث
البرنامج الرياضي في معدل نبض القلب وقت الراحة عند تالميذ عينة البحث من الذكور واالناث المصابين  تأثيرتحديد -

 .بالسمنة
 .في ضغط الدم االنقباضي عند تالميذ عينة البحث من الذكور واالناث المصابين بالسمنة الرياضي البرنامج تأثير تحديد-
 .المصابين بالسمنة في السعة الحيوية عند تالميذ عينة البحث من الذكور واالناث الرياضي لبرنامجا تأثير تحديد-

  المفاهيم والمصطلحات:
تحتوي على تمارين بدنية وألعاب رياضية تتناسب مع  الوحدات التيمن  عن مجموعةهو عبارة  الرياضي: البرنامج-

( أسابيع 10الى خفض نسبة الشحوم لديهم مدته ) بالسمنة يهدفابين ( المص11ـ11خصائص تالميذ المرحلة المتوسطة )
 بمعدل أربع حصص في األسبوع.

 الطاقة بين التوازن عدم عن ناتج التراكم وهذا فيه الدهن تراكم نتيجة الطبيعي حده عن الجسم وزن زيادة هي :السمنة-
 السكري مرض: مثل  والمعقدة المزمنة االمراض من نةالسم وتعتبر, الجسم في المستهلكة والطاقة الطعام من المتناولة
 وانتهاء والنفسية االجتماعية المشاكل من ابتداء لضحاياها ومتاعب هموم من تحمله ما بكل والسمنة  المرتفع الدم وضغط
 صفحة ،1010 ،زمالؤه و النهار حازم) والسكري والدوالي والمفاصل  القلب امراض مثل ينقطع ال الذي االمراض بمسلسل
111. ) 
 المعدالت عن تزداد الجسم من متفرقة أماكن في الدهون نسبة زيادة عن عبارة بانها السمنةويعرف مدحت قاسم    

 وضغط والسكر القلب بأمراض االصابة نسبة وزيادة القوة وضعف النشاط وقلة الحركة بطء الى تؤدي مما ، للفرد الطبيعية
 .(113 صفحة ،1002 اح،الفت عبد وأحمد قاسم مدحت) الدم
وهو الشخص لديه زيادة في وزن الجسم عن حده الطبيعي نتيجة تراكم الدهون فيه )التعريف النظري(: بالسمنة: المصاب-

وهذا التراكم ناتج عن عدم توازن بين الطاقة المتناولة من الطعام والطاقة المستهلكة في الجسم )حازم النهار واخرون، 
1010.) 

 تشير التي الجسم كتلة مؤشر معاييروهم التالميذ الذين لديهم سمنة حسب  التعريف االجرائي(:)صاب بالسمنة التلميذ الم-
 العربي، الوطن في الدكاترة من مجموعة) سنة( 11ـ11) البحث عينة عمر حسب األطفال لدى البدانة أو الوزن زيادة الى

  (.231 صفحة ،1001
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ت الدالة على مدى كفاءة األجهزة الداخلية للجسم )أبو العال عبد الفتاح ، أحمد نصر الوظيفية: هي المستويا المتغيرات-
(، وتمثل في هذ الدراسة كل من نبض القلب وقت الراحة وضغط الدم االنقباضي والسعة 51، صفحة 1003الدين، 
 الحيوية.

 نبض القلب وقت الراحة: ويقصد به عدد نبضات القلب في الدقيقة وقت الراحة.
 .به الضغط في الشريان األبهر والشرايين الكبيرة )ضغط الدم الشرياني( ويقصد غط الدم:ض
 االعتبار بدون ممكن شهيق أعمق الفرد يأخذ أن بعد الرئتين من إخراجها يمكن الهواء من كمية أقصى هيالحيوية:  لسعةا

 .المستغرق للوقت
 :والمشابهة السابقة الدراسات-
بعنوان " أثر الزيادة في حجم ممارسة األنشطة البدنية والرياضية في الوسط المدرسي ، 1011 دراسة بقشوط أحمد سنة-

 ( سنة "15ـ11المراهقين )على بعض المؤشرات األنثروبومترية والفسيولوجية لدى 
بوع ولمدة هدفت الدراسة الى التعرف على أثر ممارسة األنشطة البدنية والرياضية في المدرسة لمدة ساعتين في األس   

 ( سنة 15ـ11ساعتين مرتين في األسبوع على بعض المؤشرات األنثروبومترية والفسيولوجية لدى المراهقين )
تلميذ من تالميذ ثانوية شيهان والية الشلف تتراوح  50استخدم الباحث المنهج التجريبي، الذي أجري على عينة قوامها    

  .يقة العشوائية البسيطة ثم قسمت الى عينة تجريبية وضابطة واستطالعيةسنة اختيروا بالطر  15و 11أعمارهم ما بين 
اعتمد الباحث في دراسته على اجراء القياسات األنثروبومترية )وزن الجسم، كتلة الشحوم، كتلة العضالت( واالختبارات    

 الفسيولوجية على التالميذ )السعة الحيوية، القدرة الهوائية(. 
لى أن زيادة حجم ممارسة االنشطة البدنية والرياضية في الوسط المدرسي وفي إطار النشاطات أسفرت الدراسة ع   

لالصفيه أو برمجة ساعات اضافية تطوعية، وزيادة حجم ممارسة األنشطة البدنية والرياضية في الوسط المدرسي بمعدل 
الفسيولوجية، وتشجيع التالميذ على ممارسة ساعتين مرتين في االسبوع له تأثير أفضل على المؤشرات األنثروبومترية و 

 االنشطة البدنية والرياضية خارج نطاق المدرسة وخالل العطل لتحسين القدرات الفسيولوجية والمؤشرات األنثروبومترية.
لما وأوصت الدراسة بزيادة حجم ممارسة األنشطة البدنية والرياضية في الوسط المدرسي لمدة ساعتين مرتين في األسبوع    

 له من تأثير أفضل على المؤشرات االنثروبومترية والفسيولوجية.
اجراء دراسات مشابهة لمختلف الـتأثيرات التي تحدثها الزيادة في عدد الحصص التعليمية وانعكاساتها على مختلف و 

 والمهارية.المؤشرات األنثروبومترية والفسيولوجية والبدنية 
المتغيرات  وبعض بالدم ونسبة الهيموجلوبين الدم ضغط بفرط وعالقتها نوان " السمنةبع، 1010أسامة أمل الالال  دراسة-

 المتغيرات وبعض الهيموجلوبين بالدم ونسبة الدم ضغط مستويات على هدفت الدراسة الى التعرف، الفتيات" لدى الوظيفية
 لتوزيع تبعاً  قيد الدراسة الوظيفية متغيراتال بعض في الفروق على والتعرف .الجسم الشحوم في نسب لتوزيع تبعاً  الوظيفية
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 الهيموجلوبين ونسبة الدم وضغط في الجسم الشحوم نسب بين القائمة االرتباطية العالقات ودراسة .الجسم في الشحوم نسب
 .الدراسة قيد للمؤشرات تبعاً  الوظيفية وبعض المتغيرات بالدم
ة البحث، حيث قام بالمقارنة بين مجموعتين من الفتيات، المجموعة استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته حل مشكل   

( والمجموعة الثانية عددها 11.65( متوسط العمر لديهم )%10ـ 11( نسبة الشحوم لديها ما بين )11األولى عددها )
 (.      11.8متوسط العمر لديهم ) % 30( نسبة الشحوم لديها أكثر من 10)

ت األنثروبمترية واشتملت على قياس الطول بالسنتمتر وقياس الوزن بالكيلوغرام و قياس الدهون، استخدم الباحث القياسا   
 الكمبيوتر، كذلك) اآللي الحاسب خالل )من الخاصة بالفتيات المعادلة بناءا على بالجسم الشحوم نسبة استخراج تم حيث
 )الرئة  وظائف قياس جهاز بواسطة (Vital Capacité)الحيوية  السعة و قياس   الراحة في القلب ضربات معدل قياس

Spairo Sift )  مع السعة داالً  عكسياً  ارتباطاً  ترتبط بالجسم الشحوم نسبة توصلت الدراسة الى ان ،الدم ضغط و قياس 
بات ضر  معدل بانخفاض األولى المجموعة فتياتوتميزت المرتفعة،  نسب الشحوم ذات الثانية المجموعة فتيات لدى الحيوية
 لدى الراحة في القلب ضربات ومعدل في الجسم الشحوم نسب بين دالة طردية ارتباطية عالقة وهناك .الراحة في القلب

 لدى االنقباضي الدم وضغط بالجسم نسب الشحوم ارتفاع بين دالة طردية ارتباطية عالقة هناكأن  .الثانية فتيات المجموعة
 بالجسم الشحوم ونسبة االنبساطي ضغط الدم بين احصائية دالة ذات االرتباطية عالقةال تكن ولم، بالراحة المجموعة الثانية

 لدى بالدم الهيموجلوبين ونسبة الشحوم بالجسم نسبة بين دالة غير عكسية ارتباطية عالقة وهناك .المجموعتينفتيات  لدى
 البدنية مستوى اللياقة برفع الكفيلة درسيةالم البدنية األنشطة في االهتمام أوصت الدراسة بزيادة، المجموعتين فتيات

 داخل فائقة عناية البدني النشاط منخفضي الفتيات المراحل الدراسية، وايالء في كافة الفتيات لدى بالصحة المرتبطة
 اولياء الخارجية، مع حث نشاطاتهم لزيادة أولياء األمور مع والتنسيق التعاون ضرورة معا وخصوص وخارجها المدرسة

 في الطفل يقضيها التي الساعات عدد تقليل خالل من حياة وذلك اسلوب البدني النشاط بجعل ابنائهم تشجيع على موراال
والفتيات،  االطفال لمراكز العامة لإلدارة التابعة الرياضية المراكز في االنتساب على الفتيات البدني. وحث نشطة الخمولأ

 والفتيات. االطفال بمراكز السمنة بمعالجة الخاص الفراشة مركزب االلتحاق على البدينات الفتيات وتشجيع

 منهجية الدراسة-0
ان طبيعة الظاهرة التي يتطرق اليها الباحث هي التي تحدد طبيعة المنهج المستخدم، وللبحث مناهج عدة  المنهج المتبع:

تجريبي بخطواته العلمية لمالئمته طبيعة على المنهج ال انتختلف تبعا لنوع وأسلوب وأهداف الدراسة، لذا اعتمد الباحث
والمنهج التجريبي هو محاولة لضبط كل العوامل األساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة  ،مشكلة الدراسة وأهدافها

و في التجربة ماعدا عامل واحدا يتحكم فيه الباحث ويغيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على المتغير أ
(. وفي هذه الدراسة استخدم الباحث التصميم 131، صفحة 1001المتغيرات التابعة )بوداود عبد اليمين عطاء اهلل أحمد، 

 التجريبي ذو المجموعة الواحدة بإجراء القياس القبلي ثم تطبيق البرنامج الرياضي وبعدها اجراء القياس البعدي.
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تمع البحث من التالميذ المصابين بالسمنة المتمدرسين في المتوسطات البحث: يتألف مج مجتمع وعينة البحث: مجتمع-
( 11ـ 11يتراوح سنهم ما بين ) (،1012ـ  1013الموجودة في مركز بلدية العبادية والية عين الدفلى للموسم الدراسي )

 ( تلميذ وتلميذة.23بمجموع ) (،تلميذ 11تلميذة و 12وعددهم ) سنة،
( تلميذا من التالميذ المرحلة المتوسطة المصابين بالسمنة، 10سة على عينة عمدية قوامها )أجريت الدرا البحث: عينة-

يتراوح سنهم ما بين  العبادية،الموجودة بمركز بلدية  دوار( على تبسي،العربي  شقرار،المتمدرسين في المتوسطات )صامت 
 األصلي.  من المجتمع% 21.11حيث مثلت عينة الدراسة نسبة  سنة،( 11ـ  11من )

 تمثلت أدوات بحثنا فيما يلي: أدوات البحـــــث:-
بعد اطالع الباحث على العديد من الدراسات والبرامج التي تهدف الى خفض الوزن، وجد أنها تعتمد  الرياضي: البرنامج-

 اساسا على ضبط طرفي الميزان الطاقوي من خالل:
 نامج غذائي)رجيم(خفض كمية الطاقة المتناولة من الغذاء أي وضع بر  -
 زيادة كمية الطاقة المصروفة من خالل زيادة النشاط البدني أي وضع برنامج رياضي. -
خفض كمية الطاقة المتناولة من الغذاء وزيادة كمية الطاقة المصروفة من خالل زيادة النشاط البدني أي استخدام برنامج -

 غذائي ورياضي في نفس الوقت.
 :هداف البرنامج الرياضيأ-
 حرق السعرات الحرارية الزائدة عن الحاجة التي يتناولها التالميذ على شكل غذاء. -
 خفض نسبة الشحوم المخزنة في الجسم. -
 خفض كل من نبض القلب وقت الراحة وضغط الدم االنقباضي وزيادة حجم السعة الحيوية -
 مكونات البرنامج الرياضي:-

 تدريبية.وحدة  20بواقع  أسابيع، 10مدة البرنامج هي  مدة البرنامج وتوقيته األسبوعي: أوال:
 ( يبين التوقيت األسبوعي للبرنامج الرياضي 01الجدول رقم)

 مدة الحصة التوقيت األيام

 ساعة ونصف دقيقة صباحا30و10صباحا الى  1من  السبت
 ساعة ونصف دقيقة مساءا30و1 مساءا الى  1من  االثنين
 ساعة ونصف دقيقة مساءا30و1مساءا الى  1من  األربعاء
 ساعة ونصف دقيقة صباحا30و10صباحا الى  1من  الجمعة
 التي تضمنها البرنامج:األنشطة الرياضية  ثانيا:

 تمارين المرونة العضلية،تمارين تقوية  السريع، الجري،المشي -ـ
 لشبه رياضية.وكرة القدم( واأللعاب ا اليد، الطائرة، كرة )كرةاأللعاب الرياضية الجماعية -
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 البرنامج:ثالثا: الشدة التمارين المحتوات في 
نبض القلب األقصى في تمارين المشي السريع  من %10الى  %10في البرنامج معتدلة الشدة من  هتكون تمارين المحتوا-

 والجري 
ي كل حصة ، ثالث مرات مرات في تمارين التقوية العضلية )التمارين السويدية( ، ثالث مجموعات ف 11ـ  5التكرار من -

 في األسبوع .
 :التدريبية الوحدة محتوى-

عداد الجسم وتهيئة للتدفئة عامة إحماء تمرينات التمهيدي: يحتوي على ـ الجزء  لتقبل ونفسياً  بدنياً  الناشئ وا 
 دقائق.10والتدريب ومدته  الممارسة
 من حيث يتكون عرات الحرارية خالل الوحدة التدريبيةكمية من الس أكبرخالله حرق  ويتمدقيقة 11مدته  الرئيسي: ـ الجزء

 هي:ثالث أقسام تزداد مدة القسم األول على حساب مدة القسم الثالث خالل مدة تطبيق البرنامج الرياضي ن وهذه األقسام 
 الباقية.بية يبدأ البرنامج بالمشي السريع لمدة أسبوعين تمهيدا للجري الذي يكون في كامل الحصص التدري األول:القسم 
 مرات.يحتوي على ثالث مجاميع كل مجموعة تحتوي على تمرين سويدي يكرر ثالث  الثاني:القسم 
 رياضية.يحتوي على ألعاب رياضية وشبه  الثالث:القسم 

 أسبوع.الجزء الثاني غير موجود في الوحدة التدريبية الرابعة من كل  هامة:مالحظة 
 دقائق.1ومدته  الطبيعية الحالة إلىالوظيفية  باألجهزة للعودة واالسترخاء التهدئة تمرينات الختامي: يحتوي على الجزء-
 :القياسات الفسيولوجية-
 قياس النبض القلب أثناء الراحة وضغط الدم االنقباضي:-
 أداة االختبار: استخدم جهاز الكتروني يوضع على رسغ اليد، يعطي نبض القلب وضغط الدم معا -
االختبار: يجلس المفحوص على كرسي أمامه طاولة يضع يديه على عليها، يقوم القائم بالقياس بلف الجهاز مواصفات -

سم نحو الساعد، حيث تكون صفيحة الكترونية مالمسة  1,1على معصم اليد اليسرى للمفحوص فوق مفصل بـمسافة 
م الى أن ينسد الشريان وبعدئذ يتم البدء بتخفيض للشريان أسفل الرسغ، يضغط القائم بالقياس على زر التشغيل وينفخ الك

الضغط على الكم تدريجيا بصفة الية دون تدخل أي أحد ويراقب مستوى انخفاض الدرجات االلكترونية للجهاز الى أن تثبت 
 وتسجل الضغط االنقباضي والنبض القلب.
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 ( يوضح طريقة قياس النبض وضغط الدم وأداة القياس01الشكل رقم )
 .ال يمكن اعادة تكرار القياس مباشرة دون ازالة الجهاز من على الرسغ وتركه لمدة حظة:مال
 السعة الحيوية:  قياس-
 تم قياس السعة الحيوية بواسطة جهاز السبيرومتر الجاف األداة:ـ 

وب دون انقطاع يقوم المختبر بأخذ نفس عادي ثالث مرات ثم يقوم بأخذ شهيق عميق ثم ينفخ في األنب االختبار:ـ وصف 
 .يعيد االختبار ثالث مرات ونأخذ متوسط المحاوالت الثالث نفسه،حتى ينقطع 

 
 ( يوضح جهاز سبيرومتر وطريقة القياس به01الشكل رقم )

 لالختبارات: العلمية األسس
 .المختارة قياساتال هذه عملية مدى تحديد لغرض تطبيق االختبارات عملية في العلمية األسس اعتماد إلى انالباحث سعى
 :االختبارات ـ ثبات
 على التطبيقين بين أيام خمسة قدره بفاصل زمني تطبيقه إعادة ثم االختبار تطبيق طريقة باستخدام الثبات معامل حسابتم 
الدراسة  عينة خارج ومن ،الدراسة مجتمع ( تالميذ من01وعددها ) (Test-Retest) االستطالعية األولى العينة نفس

 بين االرتباط معامل وتم حساب والمساعدين، األدوات نفس وباستخدام القياس ظروف نفس توحيد مراعاة مع ،يةاألساس
للقياسات  الثبات معامالت ( يوضح01رقم ) والجدول بيرسون )ر( االرتباط معامل باستخدام والثاني األول التطبيقين

 .الفسيولوجية
 الدراسة ثبات لالختبارات قيد( رقم يبين نتائج حساب معامل ال01الجدول )

 
 متغيرات الوظيفية

 التطبيق الثاني التطبيق األول
معامل 
 الثبات

معامل 
الصدق 
 الذاتي

 1ع 1س 1ع 1س مستوى الداللة

 نبض القلب وقت الراحة)ن.د(
51,1 

 
1,10 51,5 1,11 0,11 0,11 

عند درجة 
 2حرية= 

ومستوى داللة 
=0,01 

 زئبق(ضغط الدم النقباضي )ملم 
13,31 

 
0,20 13 0,31 0,11 0,11 
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 السعة الحيوية )ل(
1,51 

 
0,11 1,51 0,12 0,11 0,52 

   0,01ومستوى الداللة =  2عند درجة حرية=   0,11قيمة )ر( الجدولية = 
مترية والوظيفية لالختبارات األنثروبو  والثاني األول التطبيقين درجات بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول من يتبين   

 الثبات.وهي قيم مرتفعة تدل على أن االختبارات تتسم بدرجة جيدة من  (0,11و 0,11)تراوحت بين 
 االختبار:ــ صدق 1ـ10
وال يقيس شيئا بدال منه أو باإلضافة اليه )بوداود عبد  لقياسه،يقصد بصدق االختبار أن يقيس فعال ما وضع    

( ، حيث استخدم الباحث الصدق الذاتي وهو يساوي الجذر التربيعي للثبات  101صفحة ، 1001اليمين،عطاء اهلل أحمد، 
 ( وهي قيم مرتفعة تدل على أن االختبارات تتسم بدرجة جيدة من صدق الذاتي . 0,15و  0,52حيث تراوح بين ) 

  الموضوعية: -10-3
تأويل وبعيدة عن التقويم الذاتي فهي تعتمد أساسا وغير قابلة لل بسيطة وواضحةاالختبارات المستخدمة في هذا البحث    

 استخدامها فيالباحث على تدريب الطاقم المساعد بعد تدربه على  وقد أشرفبكيفية استخدام األجهزة  المعرفة الجيدةعلى 
 .مستغانم(التربية البدنية والرياضة ) التابع لمعهدالمختبر 

 التجريبية:عدية للعينة نتائج االختبارات القبلية والب تحليلو  عرض-3
 الفرضية األولى(:)الراحة القلب وقت  عرض وتحليل نتائج اختبار نبض-

 (واناثالقلب وقت الراحة )ذكور  والبعدي لنبض( يبين نتائج االختبار القبلي 03الجدول رقم )
مستوى 
 الداللة

 ت
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 ت
 المحسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 نسالج

المتغير 
 1س 1ع 2س 1ع الوظيفي

0.01 
نبض القلب  ذكور 51,20 1,31 51,50 1,01 1,13 1 1,53

وقت الراحة 
 اناث 51,20 10,12 51,10 1,11 1,51 2 1,13 )ن.د(
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1,6 2,2

                           
     

87,4 85,8 89,4 87,2

84
85
86
87
88
89
90

  
  
   
 
  
  
  
   
 

  
 

   
  

                          

 
 .البعدي للعينة التجريبية )ذكور واناث(( يمثل الفرق بين متوسط اختبار نبض القلب وقت الراحة القبلي و 03الشكل رقم )

من القيمة "ت الجدولية "  ( أكبر1,51واناث = 1,13( أن القيمة "ت المحسوبة " )ذكور =03نالحظ من الجدول )   
وهذا يعني أن الفرق دال  ،0,01 لإلناث ومستوى داللة 2وللذكور  1حرية ( عند درجة 1,13واناث = 1,53)ذكور =

حيث انخفض  واالناث.وجد فروق بين االختبار القبلي والبعدي لنبض القلب وقت الراحة عند الذكور احصائيا أي أنه ت
 الرياضي،أسابيع من البرنامج  10وهذا بعد  لإلناث،)ن.د(  1,1و)ن.د( للذكور 1,1الراحة بمتوسط نبض القلب وقت 

 ة للذكور واالناث ( يوضح متوسط النقصان الحاصل في نبض القلب وقت الراح03والشكل رقم )
 عرض وتحليل نتائج اختبار ضغط الدم االنقباضي )الفرضية الثانية(:-

 .(واناثالدم االنقباضي )ذكور  والبعدي لضغط( يبين نتائج االختبار القبلي 02الجدول رقم )
مستوى 
 الداللة

 ت
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 ت
 المحسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 الجنس

غير المت
 1س 1ع 2س 1ع الوظيفي

0.01 
ضغط الدم  ذكور 13,10 0,21 13,15 0,11 2,20 1 1,53

االنقباضي 
 اناث 13,10 0,51 13,11 0,11 3,11 2 1,13 )ملم زئبق(
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 .للعينة التجريبية )ذكور واناث(( يمثل الفرق بين متوسط اختبار ضغط الدم االنقباضي القبلي والبعدي 02الشكل رقم )

من القيمة "ت الجدولية "  ( أكبر3,11واناث = 2,20( أن القيمة "ت المحسوبة " )ذكور =02نالحظ من الجدول )   
وهذا يعني أن الفرق دال  .0,01 لإلناث ومستوى داللة 2وللذكور  1حرية ( عند درجة 1,13واناث = 1,53)ذكور =

 انخفض ضغطحيث  واالناث.ق بين االختبار القبلي والبعدي لضغط الدم االنقباضي عند الذكور احصائيا أي أنه توجد فرو 
 الرياضي،أسابيع من البرنامج  10وهذا بعد  لإلناث، زئبق()ملم  0,15وللذكور  زئبق()ملم  0,31بمتوسط الدم االنقباضي 
 واالناث.ي لكل من الذكور ( يوضح متوسط النقصان الحاصل في ضغط الدم االنقباض02والشكل رقم )

 الفرضية الثالثة(:)عرض وتحليل نتائج اختبار السعة الحيوية -
 .(واناثالسعة الحيوية )ذكور  والبعدي لضغطيبين نتائج االختبار القبلي  :(01الجدول رقم )

مستوى 
 الداللة

 ت
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 ت
 المحسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 الجنس

متغير ال
 1س 1ع 2س 1ع الوظيفي

0.01 
السعة  ذكور 1,21 0,11 1,11 0,13 12,11 1 1,53

الحيوية 
 اناث 1,10 0,31 1,21 0,30 1,15 2 1,13 )ل(
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 .ذكور واناث(( يمثل الفرق بين متوسط اختبار السعة الحيوية القبلي والبعدي للعينة التجريبية )01الشكل رقم )

من القيمة "ت الجدولية "  ( أكبر1,15واناث = 12,11( أن القيمة "ت المحسوبة " )ذكور =01نالحظ من الجدول )   
وهذا يعني أن الفرق دال  ،0,01 لإلناث ومستوى داللة 2وللذكور  1حرية ( عند درجة 1,13واناث = 1,53)ذكور =

الحيوية حيث زادت السعة  واالناث.قبلي والبعدي للسعة الحيوية عند الذكور احصائيا أي أنه توجد فروق بين االختبار ال
( يوضح 01والشكل رقم ) الرياضي،أسابيع من البرنامج  10وهذا بعد  لإلناث،)ل(  0,3و)ل( للذكور  0,25 بمتوسط

 واالناث.متوسط الزيادة الحاصلة في السعة الحيوية بالنسبة للذكور 
 ة:الدراســـ استنتاجات-11

(، المتضمن نتائج االختبارات الفسيولوجية القبلية والبعدية للعينة 01( و)02( و)03بناء على النتائج الجدول )     
( أسابيع من البرنامج الرياضي وباإلضافة الى ما تم استخالصه من الدراسات 10التجريبية )ذكور واناث( بعد مرور )

 النظرية.
 تـــم التوصـــل إلى ما يلي:

البرنامج الرياضي الى خفض معدل النبض وقت الراحة لدى التالميذ المصابين بالسمنة ذكور واناث حيث انخفض  أدى
 )ن.د( لإلناث. 1,1)ن.د( للذكور و1,1نبض القلب وقت الراحة بمتوسط 

حيث انخفض أدى البرنامج الرياضي الى خفض معدل ضغط الدم االنقباضي لدى التالميذ المصابين بالسمنة ذكور واناث 
 )ملم زئبق( لإلناث 0,15)ملم زئبق( للذكور و 0,31ضغط الدم االنقباضي بمتوسط 

أدى البرنامج الرياضي الى زيادة معدل السعة الحيوية لدى التالميذ المصابين بالسمنة ذكور واناث حيث زادت السعة 
 )ل( لإلناث. 0,3)ل( للذكور و 0,25الحيوية بمتوسط 

 مناقشة الفرضيات:-4
 الدم ضغط الراحة، وقت القلب نبض معدل) في والبعدية القبلية االختبارات بين فروق هناك أن والتي نصت على   

 .بالسمنة المصابين واالناث الذكور من البحث عينة تالميذ الحيوية( عند السعة ،االنقباضي
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 ( وجدنا:01( و)02و) (03) االشكال في والموضحة (01)و( 02)و( 03) رقم الجدول نتائج خالل من    
 أي احصائيا دال الفرق أن يعني وهذا. واالناث الذكور من لكل"  الجدولية ت" القيمة من أكبر"  المحسوبة ت" القيمة أن
 واالناث الذكور من البحث عينة تالميذ عند الراحة وقت القلب نبض معدل في والبعدي القبلي االختبار بين فروق توجد أنه

 .ةبالسمن المصابين
 احصائيا دال الفرق أن يعني وهذا. واالناث الذكور من لكل"  الجدولية ت" القيمة من أكبر"  المحسوبة ت" القيمة أن وجدنا
 واالناث الذكور من البحث عينة تالميذ عند االنقباضي الدم ضغط في والبعدي القبلي االختبار بين فروق توجد أنه أي

 لإلناث( زئبق ملم) 0,15و للذكور( زئبق ملم) 0,31 بمتوسط االنقباضي لدما ضغط انخفض حيث .بالسمنة المصابين
 احصائيا دال الفرق أن يعني وهذا. واالناث الذكور من لكل"  الجدولية ت" القيمة من أكبر"  المحسوبة ت" القيمة أن وجدنا
 المصابين واالناث الذكور من البحث نةعي تالميذ عند الحيوية السعة في والبعدي القبلي االختبار بين فروق توجد أنه أي

 .لإلناث( ل) 0,3و للذكور( ل) 0,25 بمتوسط الحيوية السعة زادت حيث .بالسمنة
 األنشطة ممارسة حجم ة( والتي توصلت الى ان زياد1011) أحمد بقشوط دراسةوهذه النتائج تدعمها ما توصلت اليه    

 األنثروبومترية المؤشرات على أفضل تأثير له االسبوع في مرتين عتينسا بمعدل المدرسي الوسط في والرياضية البدنية
 لتحسين العطل وخالل المدرسة نطاق خارج والرياضية البدنية االنشطة ممارسة على التالميذ والفسيولوجية، وتشجيع

مادة  لمنهاج ايجابي أثر الى وجود( 1000) ثابت طالب منى دراسةاألنثروبومترية. وأكدت  والمؤشرات الفسيولوجية القدرات
 االخرى التخصصات مناهج قصور الجسم وكذلك وزن على المنهاج تأثير وعدم الشحوم نسبة خفض في المقرر االيروبيك
 القلب والدوران جهازي صحة على فعال بشكل المؤثرة األوكسجينية للتمرينات غير األوكسجينية الطبيعة ذات وخصوصا
 الحيوية السعة مع داالً  عكسياً  ارتباطاً  ترتبط بالجسم الشحوم نسبة ان( تؤكد 1010) الالال ملأ أسامةأما دراسة  والرئتين.

الراحة. وان  في القلب ضربات معدل بانخفاض األولى المجموعة وتميزت فتيات المرتفعة، الشحوم نسب ذات فتيات لدى
 المجموعة فتيات لدى الراحة في القلب باتومعدل ضر  الجسم في الشحوم نسب بين دالة طردية ارتباطية عالقة هناك

 الثانية المجموعة لدى االنقباضي الدم وضغط بالجسم الشحوم نسب ارتفاع بين دالة طردية ارتباطية عالقة الثانية. ووجود
 بالراحة.

 :والمصادر المراجــــع-1
 المعاجم: اوال/

 بعة األولى، عالم الكتب، مصر.(: "معجم اللغة العربية المعاصرة"، الط1005أحمد مختار عمر )  -1
 :باللغة العربية المراجعثانيا/  -1
 الطبعة األولى. بنغازي: دار الكتب الوطنية. الرياضيين،(. طرق تغذية 1001مرحمة. ) مابراهي -3
 .دار الفكر العربي مصر: .1الرياضة وانقاص الوزن ،ط .(1994) .أحمد نصر الدين الفتاح،أبو العال عبد  -2
 .دار الفكر العربي :مصرالبدنية. فسيولوجيا اللياقة  .(2003) .أحمد نصر الدين لفتاح،اأبو العال عبد  -1
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 .كلية التربية البدنية والرياضة، جامعة الملك سعود .التغذية الصحية السليمة .أحمد محمد عبد السالم محمد -1
 السعودي .161ـ141 :5المجلة العربية للغذاء والتغذية ملحق .(2004) .الهزاع بن محمد الهزاع -1
 (. الطاقة المصروفة والوقود المستخدم في الراحة والجهد البدني.1013الهزاع بن محمد الهزاع. ) -5
جامعة  .التكوين الجسمي لدى االنسان وتقدير نسبة الشحوم لدى االطفال والشباب .(2005) .الهزاع بن محمد الهزاع -1

 .الملك سعود ـ المملكة العربية السعودية
 .مختبر فيسيولوجيا الجهد البدني ـ جامعة الملك سعود .السمنة والنشاط البدني .(2005) .د الهزاعالهزاع بن محم -10
 (. النشاط البدني في الصحة والمرض. جامعة الملك سعود.1001الهزاع بن محمد الهزاع. ) -11
 (. وصفة النشاط البدني في حاالت السمنة. جامعة الملك سعود.1011الهزاع بن محمد الهزاع. ) -11
 قسم التثقيف الصحي. الصحة،وزارة  البحرين،(. أنماط الحياة الصحية. مملكة 1001أمل جودر. ) -13
 . القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع.1ط اللياقة،(. برنامج الجري لزيادة 1002أوين باردر. ) -12
لبدنية والرياضية. الجزائر: (. المرشد في البحث العلمي لطلبة التربية ا1001اهلل أحمد. ) اليمين عطاءبوداود عبد  -11

 ديوان المطبوعات الجزائرية.
الطبعة األولى. عمان االردن: دار اليازوري العلمية  حياتنا،(. الرياضة والصحة في 1010حازم النهار واخرون. ) -11

 للنشر والتوزيع.
 الكتاب. . القاهرة: عالم1 والمراهقة ط(. علم النفس النمو الطفولة 1001زهران. ) عبد السالمحامد  -11
 .مركز الكتاب للنشر :القاهرة .بيولوجيا الرياضة والصحة .(2009) .الدين ومحمد صالححشمت  -15
 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. األولى.الطبعة  النمو،(. سيكولوجية 1010) زغير.رشيد حميد  -11
 ي للنشر والتوزيع.. األردن: مكتبة المجتمع العرب1الرياضية، طالثقافة  (،1001زامل يوسف محمد. ) -10
 الطبع األولى. لبنان: أكاديميا النشر. والتغذية،(. الموسوعة العربية للغذاء 1005عبد الرحمن مصيقر. ) -11
 الطبعة األولى. لبنان: أكاديميا. والتغذية،(. الغذاء 1111عبد الرحمن مصيقر،عبد الرحمن عبيد. ) -11
 .ر اسامة للنشر والتوزيعدا :االردن .علم الصحة الرياضية .(2009) .عصام حسنات -13
 والنشر.الطبعة األولى. عمان: دار الفكر للطباعة  للطفل،(. النمو النفسي 1003عفاف أحمد عويس. ) -12
 . األردن كلية التربية الرياضية.الرياضيين(. الرياضة لغير 1005كمال جميل الربضي. ) -11
أكاديميا  :مملكة البحرين .للغذاء والتغذيةالموسوعة العربية  .(2009) .مجموعة من الدكاترة في الوطن العربي -11

 .أنترنشيونال
 (. ألعاب الحركة. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.1000مجيد. ) -11
الطبعة األولى. االسكندرية: المكتبة المصرية للطباعة والنشر  البدنية،(. دليل اللياقة 1005محمد ابراهيم شحاته. ) -15

 والتوزيع.
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 الطبعة األولى. القاهرة: مركز النشر للكتاب. والرياضة،التغذية والصحة للحياة (. 1000محمد الحماحمي. ) -11
 (. سيكولوجية النمو الطفولة والمراهقة، الطبعة الثالثة. مصر: دار الفكر العربي.1112معوض خليل. ) -30
 .لتوزيعوادار اشبيليا للنشر  :الرياض .والمراهقة الطفولة النمو:علم نفس  .(2000) .مخيمر، هشام محمد -31
 . عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.للرياضيين(. التغذية 1010يوسف الزم كماش. ) المجيد،مروان عبد  -31
الدار العلمية الدولية للنشر  :عمان االردن .1النمو البدني والتعلم الحركي ط .(2002) .مروان عبد المجيد ابراهيم -33

 .والتوزيع
 الحديث. دار الكتاب  :القاهرة 1.ط .البدنية للصحة والرياضةاللياقة  .(2010) .مفتي ابراهيم حماد -32
 .التوصيات العالمية الخاصة بالنشاط البدني المفيد للصحة .(2012) .منظمة الصحة العالمية -31
 الطبعة األولى. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. االنسان،(. تغذية 1011منى أحمد صادق. ) -31
 .دار الكتاب :القاهرة .، الطبعة الخامسة"الطفولة والمراهقة"علم نفس النمو  .(1994) .انزهر  عبد السالمحامد  -31
 األولى. القاهرة: دار الكتاب الحديث. والتغذية، الطبعة(. الرياضة والصحة 1011زكي محمد حسنين. ) -35
مكتبة المجتمع األردن:  1(. الرياضة صحة ورشاقة ومرونة، ط 1011نايف مفضي جبور، صبحي أحمد قبالن. ) -31

 العربي.
االسكندرية: دار  .الموسوعة الكاملة في االعداد البدني للنساء (2012) طه الحجار، التكريتي، ياسينوديع ياسين  -20

 .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
 .دار النموذجية للنشر والتوزيع :بيروت الوقاية والعالج والتأهيل،)الطب الرياضي  .(2009) .وليد قصاص -21
دار الوفاء لدنيا الطباعة  :االسكندرية 1ط الرياضة،مقدمة في بيولوجيا  (2011) الزم كماش، صالح بشيريوسف  -21

 .والنشر
 * الرسائل العلمية والبحوث الجامعية:   

م( تحت العنوان " تأثير البدني مرتفع الشدة ومنخفض الشدة على وزن الجسم 1110دراسة بهي الدين ابراهيم سالمة ) .1
 ن وكوليسترول الدم وليبوبروتين". ونسبة الده

ماجستير، تحت العنوان "أثر الزيادة في حجم ممارسة األنشطة البدنية والرياضية  (،م1011دراسة بقشوط أحمد سنة ) .0
( " دراسة تجريبية على 15ـ11المراهقين )في الوسط المدرسي على بعض المؤشرات األنثروبومترية والفسيولوجية لدى 

 شيهان علي( ذكور بوالية الشلف.تالميذ ثانوية )
المنهاج العلمي المقرر لمادة االيروبيك على خفض نسبة الشحوم  أثرم( تحت العنوان " 1000دراسة منى طالب ثابت ) .3

 ووزن الجسم" كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد.
م ونسبة الهيموجلوبين بالدم وبعض (" السمنة وعالقتها بفرط ضغط الد1010ـ دراسة أسامة أمل الالال بعنوان ) .4

 المتغيرات الوظيفية لدى الفتيات"، المؤتمر العربي الثالث.
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