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 تقييم معايير المياقة الصحية وتأثيرها عمي مستوي األداء لناشئى السباحة
   (*)مسعود كمال غرابةأ.د/      

 )**(المجد منال جويده أبوأ.د/ 
 )***(د/ إيمان السيد الحداد    

 ملخص البحث 
يـ معايير المياقة الصحية لػي  اائػا الاػةاحة ك لػؾ مػف يالتعرؼ عمى تق إلىيهدف البحث 

العالقػة ةػيف ، كالتعػرؼ عمػى خالؿ معرفة معايير المياقة الصحية لاائا اةاحة الزحؼ عمى الػةطف 
 ةالباحثتت تاستتتمدم، و  اػػةاحة الزحػػؼ عمػػى الػػةطف لاائػػ  معػػايير المياقػػة الصػػحية كماػػتك  ا يا  

،  الرياضػ طاطػا  ةاػاي اائػا ( 02)عمتى عينتة قوامهتا  لماااةته لطةيعػة الةحػث الكصفىالمنهج 
 أف : وكانت من أهم النتائج

 تقارب الماتكى العاـ لماةاحيف الاائ يف ف  المياقة الةياية . -1
 ةمغت ااب معيؿ التغير الم كية لمككاات المياقة الصحية لماةاحيف كاآلت :  -0

 المتغيرات الةياية :  -
o  ( .4...7ةااةة معيؿ التغير ةمغت ) لم راعيفقكة عضالت% 
o ( .7.122ةااةة معيؿ التغير ةمغت ) قكة عضالت لمرجميف% 
o ( 7.4.2التحمؿ العضم  ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 
o ( 0.0.2مركاة الماكةيف ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 
o ( 0.0.2مركاة راغ القيـ ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 
o ( .0.222معيؿ التغير ةمغت )ةااةة  التكافؽ% 

 المتغيرات الفايكلكجية :  -
o ( .2.7.4ةااةة معيؿ التغير ةمغت ) معيؿ الاةض% 
o ( 2.800-ضغط اليـ االاقةاض  ةااةة معيؿ التغير ةمغت.)% 
o ( 0..2-ضغط اليـ االاةااط  ةااةة معيؿ التغير ةمغت..)% 
o يػػػر ةمغػػػت ةااػػػةة معػػػيؿ التغ الحػػػي ا قصػػػى الاػػػتيالؾ ا كاػػػجيف المطمػػػؽ

(2.910. )% 
o  الااػػػة  ةااػػػةة معػػػيؿ التغيػػػر ةمغػػػت الحػػػي ا قصػػػى الاػػػتيالؾ ا كاػػػجيف

(0.1.9. )% 
o ( .1.028ةااةة معيؿ التغير ةمغت ) معامؿ التافس% 
o ( ...2.1-ةااةة معيؿ التغير ةمغت ) مؤئر كتمة الجاـ% 

                                                           
 . جامعة طنطا -أستاذ التربية الصحية بقسم عموم الصحة الرياضية بكمية التربية الرياضية  (*)

 . جامعة طنطا -بكمية التربية الرياضية  أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية )**(

 . جامعة طنطا –باحثة بقسم عموم الصحة الرياضية بكمية التربية الرياضية  )***(
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 البحث :ومشكلة قدمة م

ـ مػػف أ ػػـ العمميػػات الضػػركرية فػػ  مختمػػؼ المجػػاالت فيػػك كاػػيمة لمكئػػؼ يلقػػي أصػػةت التقيػػ
كالتئخيص عػف أمػاكف القػكة كالضػعؼ فػ  كػؿ عمػؿ تقيمػه المؤااػة ، كمػا ااػه المرئػي الػ   يكجػه 

 ( .: 19، ) (.:  10) . إل  معرفة الاجاح ف  تحقيؽ ا  ياؼ الت  تاع  إلييا   ه المؤااة
 عاصػرا  يمثػؿ يـ يػالتقإلػى أف  م(3002النجتار )الستيد  بشتحاتة ، زينتأحمتد حسن كيئير 

مػػػف عااصػػػر عمميػػػة االيارة ككػػػؿ فػػػ  الماظمػػػة فمػػػف خاللػػػه يػػػتـ معرفػػػة مػػػيى تحقيػػػؽ العمميػػػة   امػػػا  
اػػمكب االيارة فػػ  تحقيػػؽ  ػػ ه اال ػػياؼ كمػػي  قيمػػة أالمػػراي ةمكايػػا كمػػيى فاعميػػة  لأل ػػياؼاالياريػػة 

 (  19:  4 ) . االيارة ف  الماظمة مف خيمات كفاعمية كجكية ماتقيمه
حتميػػا  يةػػيك أمػػرا   كالتقيػػيـ أف ااػػتخياـ القيػػاس كالتقػػكيـ مBucher (0990)بيوتشتتر كيػػرى 

إ ا ما أرياا أف اعرؼ ميى فا ية أك فاعمية الةرامج التػ  تقػيـ ك ػؿ تحقػؽ ا اػراض المكضػكعة مػف 
 (  .11:  01 ) . أجميا كما أايا تةيف قيمة كميى التقيـ الت  تـ الكصكؿ إليه

المحافظػػة عمػػ  الصػػحة كتقكيتيػػا لػػي  أفػػراي ( أن 3002) جتت ل التتدينمحمتتد عمتتي كيػػ كر 
كاحية مف الكاجةات ا اااػية لمترةيػة الةيايػة كصػحة الفػري  ػ  معيػار فاعميػة الترةيػة تعتةر المجتمع 

الةيايػػػة كا ائػػػطة الرياضػػػية لتحاػػػيف كفػػػا ة الفػػػري كتحاػػػيف كظػػػا ؼ أجيػػػزة الجاػػػـ المختمفػػػة كتاميػػػة 
الميػػارات المختمفػػة كاال تمػػاـ ةػػالاكاح  الافاػػية كاالجتماعيػػة كةالتػػال  يمكػػف القػػكؿ ةػػ ف الحفػػاظ عمػػ  

 ( 00:  .1 )صحة اإلاااف كتحايايا مف المياـ الر ياية لمترةية الةياية كا ائطة الرياضية . 
ف المياقػػػة الةيايػػػة كعااصػػػر ا ا اااػػػية حجػػػر أ( م3002عبتتتدالح  )صتتتال  عمتتتاد  يئػػػيرك 

ؿ ا اػػػاس لجميػػػع مماراػػػ  االائػػػطة الرياضػػػية اػػػكا  لمتخصػػػص فػػػ  المجػػػاؿ الرياضػػػ  اك مػػػف أجػػػ
ة الةياية احي  المككاات ا اااية لصحة الفري حت  تمكاه مف أيا  كتعتةر المياقالمماراة الصحية 

 ( 127:  14 )متطمةات الحياة ككظا فيا عم  اكمؿ كجه ك لؾ اظرا الرتةاطيا الطريى ةالصحة . 
الصػػحة الةيايػػة تعاػػ  قػػيرة الجاػػـ عمػػ  أف  م(3002)الهاشتتمى محمتتود استتماعيل كيػػ كر 
،  كالػكزف الماااػب،  الفايكلكجية كالميكاايكية ةكفا ة عالية ،كما تعا  التغ يػة الجيػيةالقياـ ةكظا فه 
 كمف عالمتيا المميزة ما يمى :،  الكفا ة الةياية

 القكاـ الاميـ المتاااؽ الخال  مف العيكب كاالاحرافات القكامية. -
 الكزف الطةيع  لمجاـ. -
 لية.قيرة الفري عم  ايا  اائطته اليكمية ةكفا ة عا -
 ااتظاـ الكظا ؼ الحيكية ةالجاـ. -
 المعيالت الطةيعية لاةض القمب. -
  ( 10،  11:  00 ) . المعيالت الطةيعية لضغط اليـ -
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فكا ػػي صػػحية عييػػية اتيجػػة  اػػاؾ  أف إلػػىم( 3009)ستت مة إبتتراهيم بهتتاء التتدين كيئػػير 
لمماراة الرياضة الماتظمة لمتػيريب الةػيا  كتظيػر تمػؾ اليرااػات مصػطمت المياقػة الةيايػة المرتةطػة 
ةالصػػحة ةئػػكؿ يا ػػـ كمتكػػرر كيتضػػت ايضػػا اف المككاػػات الخماػػة لمياقػػة الةيايػػة المرتةطػػة ةالصػػحة 

 ت :   افايا مككاات المياقة العامة كتئتمؿ عم  اآل
 . muscular strengthضمية القكة الع -1
 . muscular endurance التحمؿ العضم  -0
 . cardiores piratory enduranceالتحمؿ اليكر  التافا   -0
 . flexibilityالمركاة  -7
 body composition  .( 6  :00 ) تركيب الجاـ -.

مAlmuzaini, (3000 )المزينتي م( نقً  عتن 3003)عمي بن محمد الصغير  كيضػيؼ
اليرااػػػػات العمميػػػػة الحييثػػػػة أكػػػػيت عمػػػػى ضػػػػركرة مماراػػػػة الائػػػػاط الةػػػػيا  خػػػػالؿ مراحػػػػؿ العمػػػػر  أف

المختمفػة مػف الطفكلػػة كحتػى مراحػؿ العمػػر المتقيمػة حيػث اتفقػػت  ػ ه اليرااػات عمػػى أف التػيا  فػػ  
ماتكى عااصر المياقة الةياية المرتةطة ةالصحة يؤي  إلػى ةعػض مخػاطر اإلصػاةة ةػ مراض القمػب 

ف ةمػػا فػػ   لػػؾ ارتفػػاع ضػػغط الػػيـ الئػػرياا  كارتفػػاع ااػػةة الػػي كف عػػالكة عمػػى  الـ الظيػػر كالئػػرايي
 ( 18:  .1) كالعمكي الفقر  . 
اكاع الرياضػات الما يػة أالاةاحة احي  إلى أف  مMaglischo (3002)ماجميشيوكيئير 

.  المجػاؿ المػا   كةيكف اتقاايا ال ياػتطيع الفػري مماراػة ا  ائػاط فػ ،  كؿ لياااس ا كتعتةر ا 
( 0.  :1.4 ) 

عمػ  إكاػاب الفػري الممػارس تعمػؿ رياضػة الاػةاحة أف ـ( 0220) محمد عمتي القتطكي كر 
ليا جميع الصفات الةياية المختمفة ف  ئكؿ متكامؿ مػع ةعضػيا الػةعض لػ ا تحتػؿ رياضػة الاػةاحة 
أ مية متميزة ةيف اا ر أاكاع الرياضػات ا خػرى كالتػ  ظيػر مقػيار التقػيـ الكةيػر فييػا فػ  الاػاكات 

لقي اتفؽ ةعػض العممػا  كا طةػا  كالقػاية ا خيرة حيث يتكالى تحطيـ ا رقاـ القيااية عاما  ةعي عاـ ك 
الرياضيكف عم  أف الاةاحة تعتةر مف الرياضات  ات المكااة المرمكقػة لمقػيـ العاليػة المتعػيية ةػيايا  

 ( 99:  02 . ) كافايا  كاجتماعيا  الت  يكتاةيا مماراييا
 Costill & Maglischoككاػتيؿ كماجميئػك اقال  عف  م(3002زكي )محمد إيمان كتؤكي 

الاػةاح عمػ  االاتفػاع ، فػنف مقػيرة ةا تمػاـ كةيػر مػف عممػا  فاػيكلكجيا الرياضػة تحظ  الاةاحة أف 
ةاالكاػػجيف تعتمػػي ةيرجػػة كةيػػرة عمػػ  كفػػا ة كػػؿ مػػف الجيػػازيف الػػيكر  التافاػػ  .حيػػث تكجػػي عالقػػة 

 (  84:  7 ) ايجاةية ةيف كفا ة عمؿ الكظا ؼ الحيكية ةالجاـ كالماتكيات الرقمية لماةاحيف .



- 15 - 
 

فػػ  إطػػار التطػػكر الػػيا ـ لمرياضػػة ةصػػفة عامػػة أاػػه  (م3003) محمتتد عمتتي القتتطكيضػػيؼ 
كالاةاحة ةصفة خاصة كمحاكلة مكاكةػة متطمةػات العصػر الحػال  فمقػي تطػكرت طػرؽ تعمػيـ كتػيريب 
الاةاحة كأصةحت تخضع لةرامج تقكيمية كتعميمية كتيريةية ماظمة كمقااة  ات أ ياؼ محيية تعمؿ 

 ( 04:  02 . ) الرقم  عم  تطكير الماتكى الميارى كمف ثـ يتحاف الماتكى
كالتػػ   ػػيفت كمػػف خػػالؿ الماػػت المرجػػع لمعظػػـ المراجػػع كاإلطػػالع عمػػى اليرااػػات العمميػػة 

نعمت ص ح كيرااة كؿ مػف  التعرؼ عمى الفركؽ ف  عااصر المياقة الةياية المرتةطة ةالصحةالى 
اهلل راشتتتد ستتتوزان عطتتتا ،  ( 00 م( )3000زاهتتتى عر تتتان إبتتتراهيم )،  ( 36م( ) 3000الستتتيد )

( 3009) ، محمتتتد وليتتتد الميتتتدانى ( 32م( ) 3002مير تتتت عاهتتتد ذيتتتب )،  ( 00 م( )3002)
لمعياػات ف  ماتكى المياقة الةياية المرتةطػة ةالصػحة كجكي فركؽ كيت اتا جيا عمى كالت  أ ( 30 )

 ليـ .يجب اختيار الاائ يف مف خالؿ االختةارات المقااة كتحييي ماتك  ايا  قيي أةحاثيـ ، كأاه 
كمػػف خػػالؿ عمػػؿ الةاحثػػة فػػ  مجػػاؿ التػػيريب الحظػػت مػػيى أ ميػػة المياقػػة الةيايػػة المرتةطػػة 
ةالصػػػحة كتػػػكفير الرعايػػػة الصػػػحية المال مػػػة لالعةػػػيف قةػػػؿ كأثاػػػا  المماراػػػة الرياضػػػية ، ممػػػا أظيػػػر 

مج التيريةيػػػة الماػػػتخيمة لاائػػػ ى الاػػػةاحة ال تيػػػتـ ةالمياقػػػة الصػػػحية كرعايػػػة لمةاحثػػػة أف أامػػػب الةػػػرا
الاائػػا صػػحي ا ، ممػػا يئػػير الػػى كجػػكي خمػػؿ فػػ  تحييػػي عااصػػر المياقػػة الةيايػػة المرتةطػػة ةالمرحمػػة 
الاػػػاية كا حمػػػاؿ التيريةيػػػة ، ك ػػػ ا مػػػا يكضػػػت كػػػـ المئػػػاكؿ التػػػ  يتعػػػرض ليػػػا المػػػيرب خػػػالؿ فتػػػرة 

ات ماػػػتكى العةيػػػه ، كمػػػف عػػػيـ معرفتػػػه ةمككاػػػات المياقػػػة الصػػػحية المرتةطػػػة التػػػيريب مػػػف عػػػيـ ثةػػػ
ةمماراة الاةاحة كالت  ت تى ف  مقيمػة تمػؾ العكامػؿ حيػث يػرتةط  لػؾ ارتةاط ػا كثيق ػا ةحمػؿ التػيريب 
كعمميات التكيؼ  جيزة الجاـ كمقيرتيا عمى مقاكمة التعب كاالاتمرار ف  ا يا  الجيي طػكاؿ فتػرة 

كالتػػػيريب فػػػ  الاػػػةاحة ييػػػيؼ الػػػى التكامػػػؿ فػػػ  تاميػػػة كافػػػة اػػػكاحى إعػػػياي الالعػػػب ةػػػياي ا الماافاػػػة 
التعػرؼ عمػ  الكاقػع المكجػكي مػف   الكضع الػرا ف ك ك  ا ما يعا إلى الكقكؼ عمكمياري ا كخططي ا ، 

 . الاةاحة اائايـ معايير المياقة الصحية لي  يتق خالؿ

 هدف البحث :

وذلت   الستباحة ناشت يم معتايير المياقتة الصتحية لتدي يتتقيهدف البحث إلى التعرف عمتى 
 :التعرف عمى من م ل 

 .اةاحة الزحؼ عمى الةطف معايير المياقة الصحية لاائا  -1
 .لاائ ى اةاحة الزحؼ عمى الةطفالعالقة ةيف معايير المياقة الصحية كماتك  ا يا   -0
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 البحث : تساؤالت 

 ؟الزحؼ عمى الةطف ما    معايير المياقة الصحية لاائا اةاحة  -1
اػػةاحة الزحػػؼ عمػػى  مياقػػة الصػػحية كماػػتك  ا يا  لاائػػ ىمػػا  ػػ  العالقػػة ةػػيف معػػايير ال -0

 ؟ الةطف 

 مصطمحات البحث : 

 : يم يالتق
 ػػك إصػػيار أحكػػاـ عمػػى قيمػػة ا ئػػيا  أك ة اػػه    (م3002محمتتد صتتبحى حستتانين ) هيعرفػػ

ا الى مفيكـ التحايف أك التعييؿ أك التطكير ا ئخاص أك   .   المكضكعات ، يمتي أيض 
( 19  :04  ) 

ة اػػه عمميػػة التحقػػػؽ أك الحكػػـ عمػػ  قيمػػػة  "م( 3002رمزيتتة محمتتتد الغريتتب )كتعرفػػه        
الئػ   أك مقػياره عػف طريػؽ التجرةػة كاالختةػار ك لػؾ ةااػتخياـ أياة كمقيػاس كيتضػمف عمميػػة 

 ( 002:  8 يـ ا حكاـ المعتمية عم  أيلة ياخمية أك معايير خارجية . )يالتق
 : المياقة المرتبطة بالصحة 

 ػػػ  قػػػيرة اجيػػػزة الجاػػػـ القمػػػب كالر تػػػاف  م(3009بهتتتاء التتتدين ابتتتراهيم ستتت مة ) ايعرفيػػػ 
اائػػػطة  كاالكعيػػػة اليمكيػػػة كالعضػػػالت عمػػػ  اف تعمػػػؿ ةكفػػػا ة كاف تكػػػكف قػػػايرة عمػػػ  المئػػػاركة فػػػى

 (  00:  .)  متاكعة يكف تعب مفرط .
 ناش  السباحة : 

اػةاحة الزحػؼ عمػى الػةطف  ـ الصغار مف الجاايف )ةايف كةاات( ال يف يقكمػكف ةمماراػة 
عياي ـ لمتقيـ ةماتكا ـ الرياض  كتامية كتطػكير ا  تيـ ك  لتييااة  10-12عمار ـ مف اف أكتتراكح 

 ( ىجرا إ) تعريؼ .  قيراتيـ الةياية كالصحية

 إجراءات البحث :

 منهج البحث :-0

 المايج الكصفى لماااةته لطةيعة الةحث . الباحثةإاتخيمت 
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 مجتمع البحث :-3

ـ ةمحافظػػػة 0228/0229مكاليػػػي  اػػػاة 10تحػػػت يمثػػػؿ مجتمػػػع الةحػػػث اائػػػ ى الاػػػةاحة 
اػػايى ةمييػػة المحمػػة  –إاػػتاي طاطػػا الرياضػػى  -اػػايى طاطػػا الرياضػػى أاييػػة ) الغرةيػػة كالمتمثمػػة فػػ  

 .( اائا 00كالماجميف ةاإلتحاي المصر  لماةاحة كعيي ـ )الرياضى( 

 عينة البحث :-2

( اائػػػا ةاػػػايى 02قامػػػت الةاحثػػػة ةنختيػػػار عياػػػة الةحػػػث ةالطريقػػػة العمييػػػة كةمػػػغ عػػػيي ا )
( اائػػا اػػةاحة مػػف افػػس مجتمػػع الةحػػث كخػػارج 10طاطػػا الرياضػػى ، كقػػي ااػػتعاات الةاحثػػة ةعػػيي )

ة الةحػػػػث ا اااػػػػية ك لػػػػؾ إلجػػػػرا  اليرااػػػػة االاػػػػتطالعية لحاػػػػاب معػػػػامالت الصػػػػيؽ كالثةػػػػات عياػػػػ
 لإلختةارات قيي الةحث .

 ( 0جدول ) 
 توصيف عينة البحث

 العينة االستط عية العينة األساسية مجتمع البحث
 % العدد % العدد % العدد
23 122% 02 .0..% 10 04..% 

 أسباب إمتيار العينة :-
 .متغيرات المياقة الصحية  قياااتإاتعياي جميع الاائ يف لإلاتظاـ ف   -
تػػػػػكفر أمػػػػػاكف كأجيػػػػػزة كأيكات التػػػػػيريب كالفيػػػػػـ الػػػػػكاعى مػػػػػف إيارى الاػػػػػايى كمجمػػػػػس اإليارة  -

لمكضكع الةحث كتياير اإلجػرا ات المختمفػة كخاصػة أثاػا  تطةيػؽ الةراػامج التػيريةى كأثاػا  
 إجرا  قيااات الةحث .

أفراي العياة ف  العمر الزماى كالتيريةى كالقيرات الةياية كالماتكى الرقمى ك لػؾ عػف تجااس  -
 طريؽ ااتظاـ كااتمرار التيريب المكجه فاي ا .
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 اعتدالية توزيع البيانات : -
 ( 3 جدول )

 الدالالت اإلحصائية أل راد عينة البحث )ناشئى سباحة الزحف عمى البطن(
 المتغيرات األساسية لبيان اعتدالية البيانات  ى

 30 = ن
 م

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

 ظانًتىط

 انحظابٍ
 انىطُظ

االَحزاف 

 انًعُاري
 انتفهطح

 االنتىاء

 

       يعذالث دالالث انًُى 

 15373- 15725- 15243 115611 115565 سنة/شهر انظٍ 1
 15533 15650 153.5 1615111 1615551 سم انطىل 2
 15.60- 15511 25106 625111 615611 كجم انىسٌ 3
 .1513- 15056 15.53 65551 65251 سنة/شهر انعًز انتذرَبً 4

       االختباراث انبذَُت 
 15553- 15034- 15733 145111 145311 عدد لىة عضالث نهذراعٍُ 1
 15507 15132- 35616 405111 475.51 سم لىة عضالث نهزجهٍُ 2
 .1523- 151.0 25361 305511 305111 درجة انتحًم انعضهً 3
 15174 15352- 15137 1.5111 1.5351 سم يزوَت انًُكبٍُ 4
 15121 15311- 15545 5751. 5675. درجة يزوَت رطغ انمذو 5
 15253- .1543- .1563 55111 45051 عدد انتىافك 6

  انًتغُزاث انفظُىنىجُت 
     

 15312- 151.1- 35.53 1075111 1075151 عدد يعذل انُبض 1
 15103 15766 55525 1215111 1215111 مم/ز ضغظ انذو االَمباضً 2
 15531 45.05 35.41 015111 015511 مم/ز ضغظ انذو االَبظاطً 3
 15165- 151.2 15111 15761 15761 عدد انحذ األلصً الطتهالن األكظجٍُ انًطهك 4
 15156- 15230- 35113 335.21 335761 عدد انحذ األلصً الطتهالن األكظجٍُ انُظبً 5
 15117 .1557- 15141 15111 15123 عدد يعايم انتُفض 6
 BMI 225521 225611 15260 15446 -15456 يؤشز كتهت انجظى 7

 ث انًظتىي انزلًً 1
655336 655311 15774 15401 15363 

 10..2لمعامؿ االلتكا = الخطا المعيارى
 1.227= .2.2حي معامؿ االلتكا  عاي ماتكى معاكية 

( المتكاط الحااة  كالكايط كاالاحراؼ المعيار  كمعامؿ االلتكا   فراي  0يكضت جيكؿ ) 
المتغيػرات االاااػػية كيتضػت اف قػػيـ معامػػؿ  عياػة الةحػػث )اائػ ى اػػةاحة الزحػؼ عمػػى الػةطف(  فػػى

( ك ى اقؿ مف حي معامؿ االلتكا  مما يئػير الػى  اعتياليػة الةيااػات 0)±االلتكا  قي تراكحت ما ةيف 
كتماثػػؿ الةيااػػات تحػػت الماحاػػى االعتػػيالى ممػػا يعطػػى ياللػػة مةائػػرة عمػػى خمػػك الةيااػػات مػػف عيػػكب 

 التكزيعات الغير اعتيالية .
  



- 15 - 
 

 البحث :مجاالت -
 المجال البشرى : -0

ةمحافظة الغرةيػة كالمتمثمػة فػ  اػايى ـ 0228/0229ااة مكاليي  10اائ ى الاةاحة تحت 
 طاطا الرياضى كالماجميف ةاإلتحاي المصر  لماةاحة .

 المجال المكانى : -3
تػػػـ تطةيػػػؽ التجرةػػػة ا اااػػػية كقيااػػػات الةحػػػث عمػػػى حمػػػاـ اػػػةاحة كمالعػػػب اػػػايى طاطػػػا 

 الرياضى .
 المجال الزمنى : -2

 ـ فػػػػػػػػ  الفتػػػػػػػػرة 0219/0202تػػػػػػػػـ تطةيػػػػػػػػؽ إجػػػػػػػػرا ات الةحػػػػػػػػث خػػػػػػػػالؿ المكاػػػػػػػػـ التػػػػػػػػيريةى 
 ـ .07/8/0219ـ الى 1/4/0219مف 

 ـ.0/4/0219ـ الى 1/4/0219اليرااة االاتطالعية ا كلى ف  الفترة مف  -
 ـ.4/0219/.1ـ الى 8/4/0219اليرااة االاتطالعية الثااية ف  الفترة مف  -
 ـ .4/0219/.1ـ الى 8/4/0219الةياية ف  الفترة مف القيااات  -
 ـ .02/8/0219ـ الى 02/4/0219القيااات الفايكلكجية ف  الفترة مف  -

 أدوات جمع البيانات : -2

مػػف خػػػالؿ إطػػالع الةاحثػػػة عمػػى العييػػػي مػػػف القػػرا ات الاظريػػػة كاليرااػػات المرتةطػػػة ةمجػػػاؿ 
ااػػػتخيمت الةاحثػػػة لجمػػػع الةيااػػػػات كالمعمكمػػػات المتعمقػػػة ةيػػػ ا الةحػػػث الكاػػػػا ؿ كا يكات  الةحػػػث ،
 اآلتية: 

 ( : 0مر   )  –استمارات جمع البيانات -0
قامت الةاحثة ةااتخياـ ااتمارة لتاجيؿ الةيااات الخاصة ةعياة الةحث كقي ائػتممت عمػى : 

ااػػتمارة تاػػجيؿ  -الػػكزف(  -الطػػكؿ–) االاػػـ الةيااػػات الخاصػػة ةالقيااػػات االاااػػية لعياػػة الةحػػث 
ااػػتمارة تاػػجيؿ كجمػػع الةيااػػات الخاصػػة ةػػالمتغيرات  -كجمػػع الةيااػػات الخاصػػة ةاإلختةػػارات الةيايػػة 

 ااتمارة تاجيؿ كجمع الةيااات الخاصة ةالماتكى الرقمى . -الفايكلكجية 
 استمارة استط ع رأى المبراء : -3

ااػػات المرجعيػػة ، قامػػت الةاحثػػة ةتصػػميـ كااػػتخياـ ااػػتمارة فػػ  ضػػك  المراجػػع العمميػػة كالير 
ااػػػػتطالع رأى الخةػػػػرا  مػػػػف خػػػػالؿ إجػػػػرا  المقػػػػاةالت الئخصػػػػية كتػػػػـ عػػػػرض  ػػػػ ه االاػػػػتمارة عمػػػػى 

حيػػث يةػػيى الخةيػػر رأيػػه ةالمكافقػػة أك  -( 0مرفػػؽ ) –( خةػػرا  9مجمكعػػة مػػف الخةػػرا  ةمػػغ عػػيي ـ )
ختةػػارات الةيايػػة الضػػركرية لاائػػ ى الاػػةاحة تحػػت ايػػر المكافقػػة ك لػػؾ ةغػػرض التعػػرؼ عمػػى أ ػػـ اإل

 ( .0مرفؽ ) -ااة  10
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 الشروط الواجب توا رها  ى امتيار المبير: -
 عضك  ي ة تيريس ةنحيى كميات الترةية الرياضية ال يقؿ عف يرجة ميرس. -
 ااكات . 12ميرب ال تقؿ ااكات الخةرة عف  -

كقي قامت الةاحثة ةااتخياـ كافة التكجييات )االختةارات / الةيااػات( التػى تػـ االتفػاؽ عمييػا 
 مف قةؿ الااية الخةرا  اكا  ةالتعييؿ أك ةالح ؼ أك ةاإلضافة .

 األدوات واألجهزة المستمدمة  ي البحث : -2
 استعانت الباحثة لجمع البيانات باألدوات اآلتية : 

 )لقياس الطكؿ( ةالااتيمتر . جياز الراتاميتر -
 ميزاف طةى معاير لقياس الكزف ةالكيمك جراـ . -
 . Body Composition on Analyzerجياز قياس مككاات الجاـ  -
 لقياس كظا ؼ الجياز التافاى . Microblob ML3500جياز ا اةيركميتر الكيرةا ى  -
 ماطرة ميرجة لقياس المركاة ) اـ ( .  -
 مااكميتر ز ةقى ( .جياز قياس ضغط اليـ )  -
 ثااية . 2.21ااعة إيقاؼ لقياس الزمف  قرب  -

 المتغيرات واإلمتبارات المستمدمة قيد البحث : -2
قامت الةاحثة ةتحييي اختةارات المياقة الةياية المرتةطة ةالصحة مف خالؿ ما اتفؽ عميه كػؿ 

 ,.Harun et al( ، هتارون وخمترون 22م( )3002) ,.Hashim et alهاشتم وخمترون مػف 
 American College of Sports( ، الكميتة األمريكيتة لمطتب الرياضتى 22م( )3002)

Medicine (3002( )مدحت قاسم عبد التراز  32م( )3000( ، هزاع محمد الهزاع )39م ، )
( ، أبو الع  أحمد عبد الفتاح ، أحمد 09م( )3002( ، محمد صبحى حسانين )32م( )3002)

عمى أف المياقة القمةية التافاية كالتركيػب الجاػمى كقػكة كتحمػؿ ( 2م( )3002نصر الدين رضوان )
العضالت كمركاة المفاصؿ كنختةارات أايا تقيس مككاات المياقػة الصػحية ، كقػي ائػتممت اختةػارات 

 المياقة الصحية عمى : 
 إمتبارات معدالت دالالت النمو وهى : -

 قيااه ) ااة/ئير ( .لقياس العمر الزماى لماةاحيف ككحية  السن : -
 لقياس طكؿ الاةاحيف ككحيه قيااه )اـ( . الطول : -
 لقياس كزف الاةاحيف ككحيه قيااه )كجـ( .  الوزن : -
 لقياس الفترة الزماية لمماراة الاةاحيف ككحيه قيااه )ااة/ئير( . العمر التدريبى : -
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 االمتبارات البدنية :-
 الئي  عم  لقياس قكة عضالت لم راعيف ككحيه قيااه )عيي( . إختةار -
 إختةار الكثب العمكيى لاارجات لقياس قكة عضالت لمرجميف ككحيه قيااه )اـ( . -
 إختةار قكة عضالت الرجميف ةاليياامكميتر لقياس التحمؿ العضمى ككحيه قيااه )يرجة( . -
 مركاة الماكةيف لقياس مركاة الماكةيف ككحيه قيااه ) اـ ( . إختةار -
 إختةار مركاة راغ القيـ لقياس مركاة راغ القيـ ككحيه قيااه ) يرجة ( . -
 اختةار اط الحةؿ لقياس التكافؽ ككحيه قيااه ) عيي ( . -

 المتغيرات الفسيولوجية :-
 معيؿ الاةض . -
 قيااه ) مـ/ز ( .ضغط اليـ االاقةاضى لقياس ضغط اليـ ككحيه  -
 ضغط اليـ االاةااطى لقياس ضغط اليـ ككحيه قيااه ) مـ/ز ( . -
 الحي ا قصى الاتيالؾ ا كاجيف المطمؽ . -
 الحي ا قصى الاتيالؾ ا كاجيف الااةى . -
 معامؿ التافس . -
 ( .  BMIمؤئر كتمة الجاـ لقياس امط جاـ الالعةيف ككحية قيااه )  -

 المستوى الرقمى .-

 الدراسات اإلستط عية :-2

 الدراسة االستط عية األولى :-0
تػػػػػـ إجػػػػػرا  اليرااػػػػػة االاػػػػػتطالعية ا كلػػػػػى فػػػػػ  الفتػػػػػرة الزمايػػػػػة مػػػػػف يػػػػػـك االثاػػػػػيف المكافػػػػػؽ 

( اائػػػا مػػػف اػػػايى 10ـ عمػػػى عياػػػة قكاميػػػا )0/4/0219ـ الػػػى يػػػـك ا رةعػػػا  المكافػػػؽ 1/4/0219
الةحػػػث ا اااػػػية كممػػػا تتػػػكفر فػػػييـ  طاطػػػا الرياضػػػى كمػػػف افػػػس مجتمػػػع الةحػػػث كمػػػف خػػػارج عياػػػة

 خصا ص عياة الةحث ككاف الييؼ مف إجرا    ه اليرااة ما يمى : 
 الت كي مف صالحية ا جيزة كا يكات الماتخيمة ف  القياس .  -
الت كػػػػي مػػػػف اػػػػالمة تافيػػػػ  كتطةيػػػػؽ القيااػػػػات كمػػػػا يتعمػػػػؽ ةيػػػػا مػػػػف إجػػػػرا ات كفػػػػؽ الئػػػػركط  -

 المكضكعة ليا . 
 اإلختةارات كأيا يا كتقايف فترات الراحة ةيايـ . ترتيب اير  -
التحقػػػؽ مػػػف ماااػػػةة ااػػػتمارة تاػػػجيؿ الةيااػػػات الخاصػػػة ةتجميػػػع اتػػػا ج اإلختةػػػارات الةيايػػػة  -

 كالماتكى الرقمى . 
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 ( 2جدول ) 
 النسبة المئوية آلراء السادة المبراء  ي اإلمتبارات البدنية 

 9ن = 

القدرات  م
 النسبة المئوية التكرار ية المقترحةاالمتبارات البدن البدنية

قوة عض ت  0
 الذراعين

 - - ثاى ال راعيف مف االاةطاح الما ؿ . -1
 %122 9 الئي  عم  . -0
 - - الئي  افؿ . -0

قوة عض ت  3
 الرجمين

 %122 9 الكثب العمكيى لاارجات . -1
 - - الكثب العريض مف الثةات . -0
 - - قكة عضالت الرجميف . -0

التحمل  2
 العضمى

 - - . اإلاةطاحمف  رفع الج ع -1
 - - .قكة عضالت الظير  -0
 %122 9 قكة عضالت الرجميف ةاليياامكميتر . -0

 المرونة 2
 %122 9 الماكةيف .مركاة 

 %122 9 . مركاة راغ القيـ
 - - . مركاة الكتؼ كالراغ

 التوا   2
 %122 9 اختةار اط الجةؿ 
 - - 8فى ئكؿ اختةار الجرى 

 - - 8اختةار الحةك فى ئكؿ 

 الدراسة االستط عية الثانية :-3
ثةػػػات(  –تيػػػيؼ اليرااػػػة االاػػػتطالعية الثاايػػػة إلػػػى الت كػػػي مػػػف المعػػػامالت العمميػػػة )صػػػيؽ 
يػـك اإلثاػيف  لإلختةارات الةياية الماتخيمة قيػي الةحػث ، كتػـ إجػرا  اليرااػة االاػتطالعية الثاايػة فػى

( اائػا مػف 10ـ عمػى عياػة قكاميػا )4/0219/.1ـ إلػى يػكـ اإلثاػيف المكافػؽ 8/4/0219المكافؽ 
اايى طاطا الرياضى كمف ياخؿ المجتمع ا صمى كمف خارج عياة الةحػث ا اااػية ، كقػي أاػفرت 

 الت كي مف المعامالت العممية لالختةارات الةياية قيي الةحث.اتا ج اليرااة عف 
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 االمتبارات البدنية :-
 الصد  : -

 ( 2جدول ) 
 داللة الفرو  بين متوسطات المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة لبيان

 معامل الصد  ل متبارات البدنية قيد البحث
 6=3=ن0ن

 م

 االختبارات البدنية 
 المجموعة  المميزة

المجموعة الغير 
 مميزة

 الفرق
 بين  

 المتوسطات
 قيمة ت

 معامل
 2ايتا

 معامل
 الصدق

 ع± س ع± س

 15.35 15074 05327 35511 15507 115211 15734 145711 قوة عضالت للذراعين 1

 15070 15771 557.1 5011. 25164 3.5151 35172 405.51 قوة عضالت للرجلين 2

 15000 15700 65113 05411 25217 455611 25135 375211 التحمل العضلى 3

المنكبينمرونة  4  1.5755 15.72 145655 15704 55111 .5132 150.3 15.45 

 15.15 15030 .7517 25511 15517 75311 155.1 5011. مرونة رسغ القدم 5

 15.34 15073 ..052 15711 15270 35251 15364 45.51 التوافق 6

 1.810. =.2قيمة ت الجيكلية عاي ماتكى معاكية 
 0ايتا ماتكيات قكة الت ثير لمعامؿ

 =ت ثير ضعيؼ 2.02مف صفر الى اقؿ مف  -
 =ت ثير متكاط 2..2الى اقؿ مف 2.02مف -
 الى اعمى           =ت ثير قكى 2..2مف  -

. ةػػيف .2( كجػػكي فػػركؽ  ات ياللػػة احصػػا ية عاػػي ماػػتكى معاكيػػة  7يتضػػت مػػف جػػيكؿ )  
كمػػا يتضػػػت 2الةحػػث  متكاػػط  المجمكعػػة المميػػزة كالمجمكعػػػة الغيػػر مميػػزة لالختةػػارات الةيايػػػة قيػػي

 .حصكؿ جميع االختةارات عمى قكة ت ثير كمعامالت صيؽ عالية 
 الثبات :-

 ( 2جدول ) 
 معامل االرتباط بين التطبي  واعادة التطبي  لبيان معامل الثبات

 ل متبارات البدنية قيد البحث
 03ن=

 م
 االختبارات البدنية 

معامل  اعادة التطبيق   التطبيق 
 االرتباط

 ع± س ع± س

 15.31 15053 125.01 15.37 125.51 قوة عضالت للذراعين 1

 15.20 35142 445175 35704 445151 قوة عضالت للرجلين 2

 15.53 25570 415305 250.3 415411 التحمل العضلى 3

 15.36 .1550 175311 15436 175215 مرونة المنكبين 4

 15.42 15.21 05075 150.7 05551 مرونة رسغ القدم 5

 15.47 15407 45121 15512 45111 التوافق 6

  .4..2. =.2قيمة ) ر ( الجيكلية عاي ماتكى معاكية 
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( كجػػػػػكي ارتةػػػػػاط  ك ياللػػػػػة إحصػػػػػا ية ةػػػػػيف التطةيػػػػػؽ كاعػػػػػاية التطةيػػػػػؽ  .يكضػػػػػت جػػػػػيكؿ ) 
ممػػػػػا يئػػػػػير الػػػػػى ثةػػػػػات تمػػػػػؾ  .2.2لالختةػػػػػارات الةيايػػػػػة قيػػػػػي الةحػػػػػث ك لػػػػػؾ عاػػػػػي ماػػػػػتكى معاكيػػػػػة 

 االختةارات .

 : األساسية الدراسة-6

 : القياسات البدنية -0
يػـك االثاػيف عم  عياة الةحػث فػ  الفتػرة الزمايػة مػف الةياية ةتطةيؽ القيااات  ةالةاحث تقام 
 ـ .4/0219/.1يـك االثايف المكافؽ كحتى ـ 8/4/0219المكافؽ 

 : القياسات الفسيولوجية-3
ـ الى يػـك 02/4/0219يـك الاةت المكافؽ مف قامت الةاحثة ةقياس القيااات الفايكلكجية 

 ـ .02/8/0219الثالثا  المكافؽ 

 : اإلحصائية المعالجات-2

  SPSSالمعالجػػات اإلحصػػا ية عػػف طريػػؽ ةراػػامج الحػػـز اإلحصػػا ية ةالةاحثػػ تااػػتخيم
 - االاحػػػراؼ المعيػػػارى - الكاػػػيط – الحاػػػاةىالمتكاػػػط  ةااػػػتخياـ المعػػػامالت اإلحصػػػا ية التاليػػػة :

 .ااب معيؿ التغير% - 0معامؿ إيتا -قيمة )ت(  - معامؿ االرتةاط - معامؿ االلتكا  -التفمطت 

 :عرض ومناقشة النتائج

 عرض النتائج : أواًل : 

 ( 6 ) جدول
 ومتوسط الدرجة لدى ا راد مجموعة  الدرجة المثاليةبين  داللة الفرو 

 االمتبارات البدنية قيد البحث  البحث  ى
 30ن = 

 م
انذرجت  االختباراث انبذَُت

 انًثانُت

فزوق  يجًىعت انبحث
 انًتىططاث

انخطأ 
انًعُارٌ 
 نهًتىطظ

 
 لًُت ث

 

َظب يعذل 
 ع± ص انتغُز%

 45667 15110 15632 15711 15733 145311 15 لىة عضالث نهذراعٍُ 1
 45111 15617 15260 25151 35616 475.51 55 لىة عضالث نهزجهٍُ 2
 45751 15640 15153 15.11 2536 305111 45 انتحًم انعضهً 3
 35251 155.4 151.5 15651 15137 1.5351 25 يزوَت انًُكبٍُ 4
 35251 15132 15207 15325 15545 5675. 15 يزوَت رطغ انمذو 5
 35111 15566 15265 15151 .1563 45051 5  انتىافك 6

 .1.40=.2.2قيمة ت الجيكلية عاي ماتكى معاكية 
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ةػيف اليرجػة  .2.2 ( ياللػة الفػركؽ االحصػا ية عاػي ماػتكى معاكيػة .يتضػت مػف جػيكؿ ) 
االختةػارات الةيايػة قيػي الةحػث كقػي تراكحػػت  لػيى أفػراي مجمكعػة الةحػث فػى كمتكاػط اليرجػة المثاليػة

( ك ػى ايػر يالػة احصػا يا . ةااػب 78..1الى ....2قيمة ت المحاكةة لعااصر التقييـ ما ةيف) 
 % ( .7.4.2% الى 0.22معيؿ تغير عف اليرجة المثالية تراكحت ما ةيف )

 ( 2 جدول )
 ومتوسط الدرجة لدى ا راد مجموعة  الدرجة المثاليةبين  داللة الفرو 

 البحث  ى المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث 
 30ن = 

 م

 انًتغُزاث انفظُىنىجُت
انذرجت 
 انًثانُت

 يجًىعت انبحث
فزوق 

 انًتىططاث

انخطأ 
انًعُارٌ 
 نهًتىطظ

 
 لًُت ث

 

َظب يعذل 
 ع± ص انتغُز%

 15457 .1540 15630 15.51 35.53 2175151 210511 يعذل انُبض 1

 15033- 15103- 15045 15111- 55525 1215111 121511 ضغظ انذو االَمباضً 2

 15625- 15014- 15622 15511- 35.41 015511 01511 ضغظ انذو االَبظاطً 3

4 
انحذ األلصً الطتهالن األكظجٍُ 

 15.13 15156 15110 .1511 15111 25161 2510 انًطهك

5 
انحذ األلصً الطتهالن األكظجٍُ 

 .3515 15151 .1526 15461 35113 445761 46522 انُظبً

 15310 15163 15116 15117 15141 15203 1531 يعايم انتُفض 6

 15165- 15154- 15137 .1513- 15260 235610 23550 يؤشز كتهت انجظى 7

 .1.40=.2.2قيمة ت الجيكلية عاي ماتكى معاكية 
ةػػيف اليرجػػة .2.2 ( ياللػػة الفػركؽ االحصػػا ية عاػي ماػػتكى معاكيػة 4يتضػت مػػف جػيكؿ ) 

لػػػيى افػػػراي مجمكعػػػة الةحػػػث فػػػى المتغيػػػرات الفاػػػيكلكجية قيػػػي الةحػػػث كقػػػي  كمتكاػػػط اليرجػػػة  المثاليػػػة
( ك ػػػػػى ايػػػػر يالػػػػػة 78..1الػػػػى ....2تراكحػػػػت قيمػػػػة ت المحاػػػػػكةة لعااصػػػػر التقيػػػػيـ مػػػػػا ةػػػػيف ) 

 % ( . 0.1.9% الى ..2.1تغير عف اليرجة المثالية تراكحت ما ةيف )احصا يا . ةااب معيؿ 
 ( 2 جدول )

 ومتوسط الدرجة لدى أ راد مجموعة  الدرجة المثاليةبين  داللة الفرو 
 البحث  ى متغير المستوى الرقمى قيد البحث 

 30ن = 
 م

انذرجت  انًتغُز
 انًثانُت

فزوق  يجًىعت انبحث
 انًتىططاث

انخطأ 
انًعُارٌ 
 نهًتىطظ

 
 لًُت ث

 

َظب يعذل 
 ع± ص انتغُز%

 35710 15620 15435 25336 15744 655336 63.55  انًظتىي انزلًً 1

 .1.40=.2.2قيمة ت الجيكلية عاي ماتكى معاكية 
ةػػيف اليرجػػة .2.2 ( ياللػػة الفػركؽ االحصػػا ية عاػي ماػػتكى معاكيػة 8يتضػت مػػف جػيكؿ ) 

لػػيى افػػراي مجمكعػػة الةحػػث فػػى متغيػػر الماػػتكى الرقمػػى قيػػي الةحػػث كقػػي  كمتكاػػط اليرجػػة  المثاليػػة
( ك ى اير يالة احصا يا ةااػب معػيؿ تغيػر عػف اليرجػة 08..1حققت ت المحاكةة قيمة قير ا ) 

 %( .0.428) المثالية قير ا
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 ( 9 جدول )
 معامل االرتباط لبيان الع قة بين المستوى الرقمى لسباحى الزحف عمى البطن 

 واالمتبارات البدنية قيد البحث
 30ن=

 و
 االختباراث انبذَُت

 انًظتىي انزلًً نظباحً انشحف عهً انبطٍ

 يعايم االرتباط

 *15.32- لىة عضالث نهذراعٍُ 1

 *15037- لىة عضالث نهزجهٍُ 2

 *15012 انتحًم انعضهً 3

 *15752- يزوَت انًُكبٍُ 4

 *15732- يزوَت رطغ انمذو 5

 *15717-  انتىافك 6

                                                   2.777=.2.2قيمة ر الجيكلية عاي ماتكى معاكية 
االختةارات الةياية قيي الةحػث ةيف الماتكى الرقمى ك  ( معامالت االرتةاط 9يكضت جيكؿ ) 

( كيتضػػػت كجػػػكي ارتةػػػاط عكاػػػى اػػػالب عاػػػي اػػػة الةحػػػث )اػػػةاحى الزحػػػؼ عمػػػى الػػػةطفلػػػيى افػػػراي عي
( ةيامػػا  2.414-الػػى  2.900-( اختةػػارات تراكحػػت مػػا ةػػيف ).فػػى عػػيي ) .2.2ماػػتكى معاكيػػة 

 (2.810)ه (اختةار كقيمت1كيتضت كجكي ارتةاط طريى مكجب فى عيي)
 ( 00 جدول )

 معامل االرتباط لبيان الع قة بين المستوى الرقمى لسباحى الزحف عمى البطن 
 المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث

 30ن=                                                                        
 و

 انًتغُزاث انفظُىنىجُت
 انًظتىي انزلًً نظباحً انشحف عهً انبطٍ

 يعايم االرتباط

 *15036 يعذل انُبض 1

 15257 ضغظ انذو االَمباضً 2

االَبظاطًضغظ انذو  3  15314 

 *15747 انحذ األلصً الطتهالن األكظجٍُ انًطهك 4

 *15751 انحذ األلصً الطتهالن األكظجٍُ انُظبً 5

 *15046 يعايم انتُفض 6

 *15075 يؤشز كتهت انجظى 7

                                                   2.777=.2.2قيمة ر الجيكلية عاي ماتكى معاكية 
( معامالت االرتةاط ةيف الماتكى الرقمى ك المتغيرات الفايكلكجية قيي  12يكضت جيكؿ ) 

الةحػػث لػػيى افػػراي عياػػة الةحػػث )اػػةاحى الزحػػؼ عمػػى الػػةطف ( كيتضػػت كجػػكي ارتةػػاط ياؿ احصػػا ى 
( ةيامػا  .2.84الػى  2.474( متغيػرات  تراكحػت مػا ةػيف ).فػى عػيي ) .2.2عاي ماػتكى معاكيػة 
الػػػػى  2.0.4(متغيػػػػر تراكحػػػػت مػػػػا ةػػػػيف )0كي ارتةػػػػاط ياؿ احصػػػػا ى فػػػػى عػػػػيي)كيتضػػػػت  عػػػػيـ كجػػػػ

2.017 . ) 
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 مناقشة النتائج : ثانًيا : 

مناقشتتة وتفستتير نتتتائج التستتاؤل األول والتتذى يتتنه عمتتي : )متتا هتتي معتتايير المياقتتة الصتتحية -0
 لناش  سباحة الزحف عمى البطن ؟( :

ةػيف  .2.2 إحصػا ية عاػي ماػتكى معاكيػة( كجػكي فػركؽ  ات ياللػة  .يتضت مف جيكؿ ) 
اليرجػػة المثاليػػة كمتكاػػط اليرجػػة لػػيى أفػػراي مجمكعػػة الةحػػث فػػى االختةػػارات الةيايػػة قيػػي الةحػػث كقػػي 

% الػػػػػى 0.22تراكحػػػػػت ااػػػػػب معػػػػػيؿ تغيػػػػػر االختةػػػػػارات الةيايػػػػػة عػػػػػف اليرجػػػػػة المثاليػػػػػة مػػػػػا ةػػػػػيف )
( كيرجتػػه 17.022اعيف( )% ( حيػػث ةمػػغ المتكاػػط الحاػػاةى إلختةػػار )قػػكة عضػػالت لمػػ ر 7.4.2

%( ، كةمػػػػغ المتكاػػػػط الحاػػػػاةى إلختةػػػػار )قػػػػكة 4...7( ةااػػػػب معػػػػيؿ تغيػػػػر ةمغػػػػت ).1المثاليػػػػة )
%( ، كةمغ 7.122( ةااب معيؿ تغير ةمغت )2.( كيرجته المثالية )74.9.2عضالت لمرجميف( )

معيؿ تغير  ( ةااب72( كيرجته المثالية )08.122المتكاط الحااةى إلختةار )التحمؿ العضمى( )
( كيرجتػػػػه 19.0.2%( ، كةمػػػػغ المتكاػػػػط الحاػػػػاةى إلختةػػػػار )مركاػػػػة الماكةػػػػيف( )7.4.2ةمغػػػػت )
%( ، كةمػػػغ المتكاػػػط الحاػػػاةى إلختةػػػار )مركاػػػة 0.0.2( ةااػػػب معػػػيؿ تغيػػػر ةمغػػػت )02المثاليػػػة )

%( ، كةمغ المتكاط 0.0.2( ةااب معيؿ تغير ةمغت )12( كيرجته المثالية ).4..9راغ القيـ( )
 %(0.222( ةااب معيؿ تغير ةمغت ).( كيرجته المثالية )7.8.2حااةى إلختةار )التكافؽ( )ال

ةػيف  .2.2 ( كجكي فركؽ  ات ياللة إحصا ية عاي ماػتكى معاكيػة 4كيتضت مف جيكؿ ) 
اليرجػة المثاليػة كمتكاػط اليرجػػة  لػيى افػراي مجمكعػػة الةحػث فػى المتغيػػرات الفاػيكلكجية قيػي الةحػػث 

% ( ، حيػػث  0.1.9% الػى ..2.1تغيػر عػف اليرجػػة المثاليػة تراكحػت مػػا ةػيف ) كقػي ااػب معػػيؿ
( ةااػػب 028.22( كيرجتػػه المثاليػػة )024.2.2ةمػػغ المتكاػػط الحاػػاةى إلختةػػار )معػػيؿ الاػػةض( )

%( ، كةمػػػػغ المتكاػػػػط الحاػػػػاةى إلختةػػػػار )ضػػػػغط الػػػػيـ االاقةاضػػػػى( 2.7.4معػػػػيؿ تغيػػػػر ةمغػػػػت )
%( ، كةمػغ المتكاػط 2.800( ةااػب معػيؿ تغيػر ةمغػت )102.22( كيرجتػه المثاليػة )101.222)

( ةااػػػب معػػػيؿ 82.22( كيرجتػػػه المثاليػػػة )22..82الحاػػاةى إلختةػػػار )ضػػػغط الػػػيـ االاةاػػػاطى( )
%( ، كةمػغ المتكاػط الحاػاةى إلختةػار )الحػي ا قصػى الاػتيالؾ ا كاػجيف .0..2-تغير ةمغت )
%( ، كةمػػػػػغ 2.910ؿ تغيػػػػػر ةمغػػػػػت )( ةااػػػػػب معػػػػػي0.28( كيرجتػػػػػه المثاليػػػػػة )0.2.1المطمػػػػػؽ( )

( كيرجتػػػػه 77.4.2المتكاػػػػط الحاػػػػاةى إلختةػػػػار )الحػػػػي ا قصػػػػى الاػػػػتيالؾ ا كاػػػػجيف الااػػػػةى( )
%( ، كةمغ المتكاط الحااةى إلختةار )معامؿ 0.1.9( ةااب معيؿ تغير ةمغت )00..7المثالية )
%( ، كةمغ المتكاط 1.028( ةااب معيؿ تغير ةمغت )1.02( كيرجته المثالية )1.080التافس( )

( ةااػػب معػػيؿ تغيػػر 8..00( كيرجتػػه المثاليػػة )18..00الحاػػاةى إلختةػػار )مؤئػػر كتمػػة الجاػػـ( )
 %( ...2.1-ةمغت )
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ةػيف  .2.2 ( كجكي فركؽ  ات ياللة إحصا ية عاي ماػتكى معاكيػة 8كيتضت مف جيكؿ ) 
متغيػػر الماػػتكى الرقمػػى حيػػث ةمػػغ  اليرجػػة المثاليػػة كمتكاػػط اليرجػػة  لػػيى افػػراي مجمكعػػة الةحػػث فػػى

( ةااػػب معػػيؿ 0.22.( كيرجتػػه المثاليػػة ).00...المتكاػػط الحاػػاةى لمتغيػػر )الماػػتكى الرقمػػى( )
 %( .0.428تغير ةمغت )

الػى أف االاتظػاـ فػ  التػيريب يعمػؿ عمػى تحاػيف عمػؿ  مStamm (3003)ستتام كيئير 
ع زيػاية حجػـ الضػرةة التػ  تمثػؿ كميػة القمب مف خالؿ خفض معيؿ ضرةاته أثاا  الجيػي كالراحػة مػ

اليـ الت  يضخيا ، مما يجعػؿ القمػب أكثػر كفػا ة فػ  عممػه ، كةالتػال  ياػتطيع تغ يػة أجيػزة الجاػـ 
 ( 0.0:  41الحيكية ةعيي أقؿ مف الضرةات . ) 

كأظيػػرت الاتػػا ج ااخفػػاض معػػيؿ التػػافس كيرجػػع  لػػؾ الػػى أف التػػيريب يعمػػؿ عمػػى إحػػياث 
التافاى مما يجعمه يتكيؼ مع العب  الممقى عميػه ة قػؿ عػيي مػرات مػف التػافس  تغييرات ف  الجياز

، كيرجػػػع  لػػػؾ الػػػى أف التػػػيريب الرياضػػػى يػػػؤيى الػػػى تغيػػػرات فػػػ  الػػػيـ فػػػ  حالػػػة ااتظػػػاـ التػػػيريب 
 كااتمراره لفترة مف الزمف .

إلػى أف الجيػي الةػياى  م(3000محمد حسن ع وى ، أبو الع  أحمد عبد الفتتاح )كيئػير 
يعمؿ عمى زياية يفع القمب كاتيجة االاتمرار ف  الجيي الةياى الماتظـ يحيث  ااؾ زياية كةيػرة فػ  
اتاػػػاع ا كعيػػػة اليمكيػػػة ةالعضػػػالت العاممػػػة ةمعاػػػى أف كميػػػة كةيػػػرة مػػػف الػػػيـ تاتقػػػؿ الػػػى ئػػػريااات 

مػع ةاضػى كئعيرات العضالت العاممة أثاا  العمػؿ العضػمى كاتيجػة لػ لؾ يػاخفض ضػغط الػيـ االاق
 ( 07:  18االاةااطى . ) تغير ةايط عمى ضغط اليـ 

أاػه قةػؿ تاميػة عااصػر المياقػة الةيايػة المرتةطػة ةالصػحة  م(3000هزاع محمد هتزاع )يرى 
الةي أكال  مف الت كي عمى ضركرة مراعاة أاػس التيي ػة الةيايػة أك اإلعػياي الةػياى ، كمػف  ػ ه ا اػس 

اط الممػارس كفػى ميتػه كفػى تكػراره االاػةكعى ، فالتػيرج لػيس أك القكاعي قاعية التػيرج فػ  ئػية الائػ
ػا حتػى  ضركري ا فقط لماع حيكث اإلصاةة اتيجة لإلجياي الحاصؿ عمى الجاـ ، ةػؿ  ػك مطمة ػا ميم 
يمكف تامية الصفة المراي تطكير ا ةئكؿ اميـ كمقاف ، فن ا أرياا تامية التحمػؿ الػيكرى التافاػى مػف 

فالةػػي مػف الةػػي  ةئػية ماخفضػػة ثػـ زيػػاية المػية ةالتػػيرج حتػى الكصػػكؿ الػػى خػالؿ التمرياػػات اليكا يػة 
 ( 1.4:  04المية المطمكةة ك ك ا . )

كمػػػا يتضػػػت أف متغيػػػرات تحمػػػؿ القػػػكة تتطػػػكر كاتيجػػػة الػػػى أف تمػػػؾ المرحمػػػة الاػػػاية ماااػػػةة 
ف القػكة حيث أئار إلى أ م(3003أبو الع  أحمد عبد الفتاح )لتطكير عاصر القكة ك لؾ يتفؽ مع 

العضمية الييكمية  ػ  إحػيى مككاػات المياقػة الةيايػة ا اااػية ، كمػا أاػه يمكػف أف يػتـ تاميػة ةعػض 
العااصر ا خرى ةجااب القكة العضمية كالارعة كالتحمؿ كالمركاة ، ككممػا تقػيـ عمػر الالعػب كممػا 

 (  100،  101 : 0اقترب الالعب مف حيكيه العميا ف  معيالت التحاف ف  القكة العضمية . ) 
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أاػػه لرعايػػة الالعةػػيف  م(3006ريستتان متتربيط ، أبتتو العتت  أحمتتد عبتتد الفتتتاح )كمػػا يػػرى 
ضركرة تحييي حالة الةمكغ ليتـ تقايـ كتصايؼ الالعةيف ةاا  عمى حجـ الجاـ كليس العمػر الزماػى 

 (  402:  9الخةرة ( . )  –المياقة  –الماتكى الميارى  – القيرة -القكة  -)الحجـ 
أاػػه إ ا مػػػا أرياػػػا تاميػػػة القػػكة العضػػػمية فػػػيمكف الةػػػي   م(3000هتتتزاع محمتتتد هتتتزاع )كيػػ كر 

ػا عاػي  ةمقاكمات محيية ، ثـ ةعي فترة مف الزمف زيايتيا ، ك كػ ا ةالااػةة لمتكػرار مػف الضػركرى أيض 
تاميػػػػة القػػػػكة العضػػػػمية كالتحمػػػػؿ العضػػػػمى الةػػػػي  ةالعضػػػػالت الكةػػػػرى مػػػػف الجاػػػػـ أكال  ثػػػػـ العضػػػػالت 

رى كعمػػؿ تاػػاكب ةػػيف عضػػالت الجػػز  العمػػكى مػػف الجاػػـ كعضػػالت الجػػز  الاػػفمى ماػػه عاػػي الصػػغ
 (  1.0:  04إجرا  التمرياات الةياية . ) 

مHashim et al., (3002 )هاشم وخمترون كتتفؽ   ه الاتا ج مع اتا ج يرااة كؿ مػف 
ى ( ، نستتتمة محمتتتد  تتتراج العشتتتر 22م( )3002) ,.Harun et al( ، هيتتترن وخمتتترون 22)
م( 3000( ، نعمتتتت صتتت ح الستتتيد )00م( )3000( ، زاهتتتى عر تتتان إبتتتراهيم )32م( )3002)
كالتػػ  أكضػػحت اتا جيػػا أ ميػػة تطػػكير المياقػػة الةيايػػة الصػػحية فػػ  ئػػقيا الةػػياى حيػػث تظيػػر ( 36)

 تحاف ف  الحالة العامة لمفري .
إلػى أف المياقػة الةيايػة  م(3002عبد العزيز أحمد النمتر ، ناريمتان عمتى المطيتب )كيئير 

تتككف مف المياقة العضمية كلياقة الطاقة ، كعممية الفصػؿ ةػيف  ػ يف المكػكايف يقصػي ةيػا الماػاعية 
عمػػى فيػػـ عمميػػات التػػيريب ةئػػكؿ أفضػػؿ ، كيعػػي  ػػ ا التصػػايؼ ) المياقػػة العضػػمية كلياقػػة الطاقػػة( 

ا اافع ا فػ  تاظػيـ ةػرامج تاميػة الصػفات الةيايػة ، كيتضػ مف مصػطمت المياقػة العضػمية كػؿ مػف امك ج 
القػػػكة ة اكاعيػػػا كالمركاػػػة ، كيمثػػػؿ تحمػػػؿ القػػػكة كزيػػػاية حجػػػـ العضػػػالت قاعػػػية  ػػػـر تػػػيريب المياقػػػة 
العضمية يمى  لؾ تيريب القكة القصكى لمعضالت العاممػة فػ  الائػاط الرياضػى الممػارس ثػـ تػيريب 

ا ة ف تيريب المركاة يككف مصاحة ا لكؿ   ه ا  (  .7:  10لمرحؿ . ) القيرة عمم 
أف فمافة المياقة ا فضؿ  ػ  أف الترةيػة الرياضػية  مHartman (3000)هارتمان كي كر 

ةراػػامج كاع كئػػامؿ ، كتعمػػيـ المياقػػة المرتةطػػة ةالصػػحة  ػػ  فقػػط كجػػه كاحػػي ، حيػػث يمكػػف إعطػػا  
مياقػة ، فالمػيرب ا فراي ائاطات تامت ليا تمقا ي ا ةماتكيات لياقػة ماخفضػة كمتكاػطة كعاليػة مػف ال

ياػػػتطيع أف يجمػػػع ةػػػيف تعمػػػيـ المياقػػػة المرتةطػػػة ةالصػػػحة فػػػ  المايػػػاج ككيفيػػػة تكجيػػػه الػػػ ات لمائػػػاط 
 (  1:  00الةياى خالؿ فترة حياتيـ . ) 

كتػػرى الةاحثػػة أف تكػػكف المياقػػة الةيايػػة الصػػحية تاػػاعي عمػػى تحقيػػؽ ا  ػػياؼ الصػػحية مػػف 
خػػالؿ تطةيػػؽ اػػيؿ االاػػتخياـ كتاػػجيؿ الاتػػا ج ةاػػيكلة كماػػاعية الالعةػػيف عمػػى فيػػـ قيمػػة الائػػاط 

 الةياى .



- 55 - 
 

إلػػى أف أ ػػـ مككاػػات  م(3002أبتتو العتت  أحمتتد عبتتد الفتتتاح ، أحمتتد نصتتر التتدين )كيئػػير 
أجػػؿ الصػػحة تتكػػكف مػػف خمػػس جكااػػب أاااػػية ك ػػى : المككاػػات المكرفكلكجيػػة كتئػػمؿ  المياقػػة مػػف

) كتمػػػة الجاػػػـ ةالااػػػةة لمطػػػػكؿ ، التكػػػكيف الجاػػػـ ، الئػػػكؿ التػػػػكزيعى لمػػػي ف تحػػػت الجمػػػي ، الػػػػي ف 
الحئكى الةطاى ، كثافة العظاـ ، المركاة ( ، كالمككاات القمةية كالتافاية كتئػمؿ ) الاػعة أك القػيرة 

 (  094:  0تيعاب كاحتماؿ التيريةات ا قؿ مف القصكى . ) عمى اا
كيتمثؿ التككيف الجامااى ف  ااةة الي كف كالعظاـ كالعضالت المكجكية ف  جاـ اإلااػاف 
، كتعطياا  ػ ه الااػب اظػرة إجماليػة عػف صػحة اإلااػاف كلياقتػه ، فيمػا يتصػؿ ةكزاػه كعمػره كحالتػه 

الاػماة  ف كثيػر ا مػف ا ئػخاص الػ يف يتمتعػكف ةمياقػة عاليػة  الصحية ، كال تعاى الزيػاية فػ  الػكزف
أكزاايػػـ زا ػػية عػػف الحػػي الماػػمكح ةػػه ، اتيجػػة لمعضػػالت التػػ  يكتاػػةكايا عاػػي مماراػػتيـ  ى ائػػاط 

مخػاطر صػحية تةػيأ ةػ مراض رياضى كلكف إ ا كاات ااةة الػي كف عاليػة فػنف  لػؾ يعاػى التعػرض ل
 ( 11:  17( ، )  40-41:  00) القمب . 

كيعػػي التكػػكيف الجاػػمااى أحػػي عااصػػر الةاػػا  الجاػػمااى الػػ ى يتئػػكؿ حجػػر ا اػػاس لتحييػػي 
الحالة الصحية لمفري ، فالاماة كحي ا تعتةر مصير ا لكثير مف ا مراض كما تاةب حمال  زا ي ا عمى 

اإلصػاةة مفاصؿ الجاـ ، كما أف الاحافة ليا ت ثيرات امةية عمى الجاـ مايػا مػا  ػك ةاػيط كاػرعة 
ةػػػالةري ك لػػػؾ لفقػػػياف الجاػػػـ الطةقػػػات الي ايػػػة التػػػ  تعمػػػؿ عػػػازال  كقا ي ػػػا لمجاػػػـ ، كمػػػا يمكػػػف حػػػيكث 
تغيػػػرات فػػػ  التكػػػكيف الجاػػػمااى ةئػػػكؿ ممحػػػكظ عػػػف طريػػػؽ مماراػػػة الائػػػاط الرياضػػػى لفتػػػرة زمايػػػة 

حجـ   ه ماتمرة كطكيمة ، حيث أف  لؾ يعمؿ عمى زياية الكثافة الخالية مف الي كف ف  الجاـ ، ك 
 711:  .التغيرات يتكقؼ ةئكؿ كةير عمى اكعية التمرياػات الماػتخيمة فػ  الةراػامج التػيريةى . ) 

 ،710  ) 
فالاماة الت  تاتج عف زيػاية فػ  الػي كف اتيجػة اقػص ا ائػطة الحركيػة ظيػر أايػا مرتةطػة 

مة الصػػفراكية ، ةػػ مراض القمػػب كالتػػكتر الزا ػػي كالاػػكرى كيا  الاقػػرص ) المفاصػػؿ ( كأمػػراض الحكصػػ
 (  02:  02كأحياا ا يمكف أف تاةب ةعض أاكاع الارطااات . ) 

كتتمثػػؿ أ ػػـ مظػػا ر التركيػػب الجاػػمااى فػػ  ااػػةة الئػػحـك كتكزيعيػػا ، كالمعػػركؼ أف زيػػاية 
الئػػػحـك لػػػيى الفػػػري أمػػػر ايػػػر مراػػػكب فيػػػه ، حيػػػث تػػػرتةط زيػػػاية الئػػػحـك ةعػػػيي مػػػف عكامػػػؿ خطػػػكرة 

اػػة ، كالطريقػػة المال مػػة لتحييػػي الػػكزف المثػػالى تػػتـ مػػف خػػالؿ معرفػػة اإلصػػاةة ةػػ مراض القمػػب المزم
تقيير التركيب الجامى ، مف تقيير ) الااةة الم كية لمئحكـ( ، كك لؾ ااةة الكزف الصػافى لمااػيج 

 (  0:  09 ( ، ) 144:  1الخالى مف الئحـك . ) 
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( ، 32م( )3002ى )نسمة محمتد  تراج العشتر كتتفؽ   ه الاتا ج مع اتا ج يرااة كؿ مػف 
كالتػ  أكػيتا عمػى أف ماػتكى المياقػة الةيايػة المرتةطػة ةالصػحة  (32م( )3002مير ت عاهد ذيتب )

ا كجكي تفاعؿ ةيف ااةة الئحكـ ف  الجاـ الةئرى كماتكى المياقة الةياية المرتةطة ةالصحة .  كأيض 
لجاػػمى حيػػث ظيػػر كتػػرى الةاحثػػة أف أ ميػػة تطػػكير المياقػػة الصػػحية يػػرتةط ةئػػكؿ التكػػكيف ا

تحاػف فػ  ئػػكؿ جاػـ الاػةاح ممػػا يكضػت أف الةراػامج لػػه تػ ثير ايجػاةى عمػػى ئػكؿ الجاػـ المػػرتةط 
 ةالصحة حيث ظير فركؽ ف  كؿ مؤئرات تككيف الجاـ قيي الةحث .

ومتتن متت ل متتا تقتتدم تكتتون الباحثتتة قتتد تحققتتت متتن صتتحة التستتاؤل األول والتتذى يتتنه 
 )ما هي معايير المياقة الصحية لناش  سباحة الزحف عمى البطن ؟( . عمي :

مناقشة وتفسير نتائج التساؤل الثانى والذى ينه عمي : )ما هي الع قة بين معتايير المياقتة -3
 الصحية ومستوي األداء لناشئى سباحة الزحف عمى البطن ؟( :

قمػػى كاالختةػػارات الةيايػػة قيػػي ( معػػامالت االرتةػػاط ةػػيف الماػػتكى الر  9يتضػػت مػػف جػػيكؿ ) 
الةحث ليى أفراي عياة الةحػث )اػةاحى الزحػؼ عمػى الػةطف( ، كيتضػت كجػكي ارتةػاط عكاػى اػالب 

( ، كفػى إختةػار *2.900-ف  إختةار )قكة عضػالت لمػ راعيف( ةااػةة ) .2.2عاي ماتكى معاكية 
( ، *2.4.0-)مركاة الماكةيف( ةااةة ) ( ، كفى إختةار*2.804-)قكة عضالت لمرجميف( ةااةة )

( ، *2.414-( ، كفى إختةار )التكافؽ( ةااةة )*2.400-كفى إختةار )مركاة راغ القيـ( ةااةة )
 ( .*2.810ةياما يتضت كجكي ارتةاط طريى مكجب ف  إختةار )التحمؿ العضمى( ةااةة )

المتغيرات الفاػيكلكجية ( معامالت االرتةاط ةيف الماتكى الرقمى ك  12كيتضت مف جيكؿ ) 
قيػػػي الةحػػػث لػػػيى أفػػػراي عياػػػة الةحػػػث )اػػػةاحى الزحػػػؼ عمػػػى الػػػةطف( ، كيتضػػػت كجػػػكي ارتةػػػاط ياؿ 

( ، كفػى إختةػار *.2.80فػ  إختةػار )معػيؿ الاػةض( ةااػةة ) .2.2إحصا ي ا عاػي ماػتكى معاكيػة 
ا قصػػػى ( ، كفػػػى إختةػػػار )الحػػػي *2.474)الحػػػي ا قصػػػى الاػػػتيالؾ ا كاػػػجيف المطمػػػؽ( ةااػػػةة )

( *.2.87( ، كفى إختةار )معامؿ التافس( ةااةة )*2.4.1الاتيالؾ ا كاجيف الااةى( ةااةة )
*( ، ةيامػػػػا يتضػػػػت عػػػػيـ كجػػػػكي ارتةػػػػاط ياؿ .2.84، كفػػػػى إختةػػػػار )مؤئػػػػر كتمػػػػة الجاػػػػـ( ةااػػػػةة )

( ، كفػػػػى إختةػػػػار )ضػػػػغط الػػػػيـ 2.0.4إحصػػػػا ي ا فػػػػ  إختةػػػػار )ضػػػػغط الػػػػيـ االاقةاضػػػػى( ةااػػػػةة )
 ( .2.017( ةااةة )االاةااطى

أف الكفا ة الكظيفيػة مػف  م(3002أبو الع  عبد الفتاح ، أحمد نصر الدين السيد )كيئير 
مككاات المياقة الةيايػة اليامػة كأف الكفػا ة الكظيفيػة كتئػتمؿ عمػى المياقػة اليكريػة التافاػية ك ػى قػيرة 

مػػة الاػػتيالكه أثاػػا  العمػػؿ الجيػػازيف الػػيكرى كالتافاػػى عمػػى تكجيػػه ا كاػػجيف الػػى العضػػالت العام
الجاـ المختمفة ككفػا ة ال ى يؤيى لميى طكيمة ، كك لؾ المياقة الفايكلكجية ك ى لياقة كؿ كظا ؼ 

 ( .0-07:  0أجيزته . ) عمؿ جميع 
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أاػه إ ا أرياػا تاميػة التحمػؿ الػيكرى التافاػى مػف خػالؿ  م(3000هزاع محمد هزاع )كيػ كر 
الةي  ةئية ماخفضػة ثػـ زيػاية المػية ةالتػيرج حتػى الكصػكؿ الػى المػية التمرياات اليكا ية ، فالةي مف 

 (  89:  04المطمكةة ك ك ا عاي إجرا  التمرياات الةياية . ) 
أف التحمػػؿ الػػيكرى التافاػػى يتعتةػػر أحػػي العكامػػؿ  م(3002محمتتد صتتبحى حستتانين )كيػػرى 

كأف كفػػا ة الجيػػاز الػػيكرى التافاػػى  ػػ  أحػػػي  اليامػػة فػػ  مماراػػة العييػػي مػػف ا ائػػطة الرياضػػػية ،
المككاػػػات اليامػػػة لمحيػػػاة كالمياقػػػة الةيايػػػة ، كلقػػػي ةمػػػغ مػػػف أ ميػػػة الجمػػػي الػػػيكرى التافاػػػى  ػػػ  أحػػػي 
المككاات اليامة لمحياة كالمياقة الةياية ، كلقػي ةمػغ مػف أ ميػة الجمػي الػيكرى التافاػى أف أعتةػره كػكةر 

Cooper ا أتفػػؽ العييػي مػف الخةػرا  عمػػى أف الجمػي الػيكرى التافاػى أحػػي المكػكف الكحيػي لمياقػة ، كمػ
 (  070:  19مككاات المياقة الحركية كالقيرة الحركية كا يا  الةياى . ) 

أف المياقػػة الةيايػػة التافاػػية تعػػي مػػف أ ػػـ عااصػػر  م(3000إبتتراهيم أحمتتد ستت مة )كيئػػير 
عمػػى أاػػه يمكػػف خفػػض ماػػتكى العييػػي مػػف  المياقػػة الةيايػػة المرتةطػػة ةالصػػحة ، حيػػث تؤكػػي اليرااػػات

العكامػػؿ التػػ  تاػػمى ةعكامػػؿ الخطػػر كالتػػ  تػػؤيى الػػى اإلصػػاةة ةػػ مراض القمػػب المزماػػة مػػف خػػالؿ 
مماراػػػػة الائػػػػاط الةػػػػياى ةئػػػػكؿ ماػػػػتظـ ، كةالقػػػػير الػػػػ ى يكفػػػػى لتحاػػػػيف المياقػػػػة الةيايػػػػة المرتةطػػػػة 

 (  04:  1ةالصحة . ) 
كيتضمف قيرة القمب كالر تيف عمى إمياي العضالت العاممة ةا كاجيف  طكؿ فترة ممكاػة ، 
ػا ةالتحمػؿ اليػكا ى أك المياقػة اليكا يػة ، إف ارتفػاع ااػةة الػي كف فػ  الػيـ كارتفػاع ضػغط  كامى أيض 

ةػػياى الػػيـ كعػػيـ ااتظػػاـ يقػػات القمػػب ، كػػؿ  لػػؾ مػػرتةط ةػػامط حيػػاة الفػػري كعاياتػػه ، فػػاقص الائػػاط ال
يزيي مف عكامؿ الخطر الماةةة لتضخـ عضالت القمب ، لػ لؾ مػف الضػركرى تاميػة عػايات المياقػة 

 (  000:  09اليكا ى . ) ياية عمى احك أفضؿ تحايف التحمؿ الة
ػػا مػػع اتػػا ج يرااػػة كػػؿ مػػف  ( ، 32م( )3002نستتمة محمتتد العشتترى )كتتفػػؽ الاتػػا ج أيض 

كالتػ  أكػيت عمػى ( 36م( )3000متت صت ح الستيد )( ، نع00م( )3000زاهى عر ان إبتراهيم )
ػا عمػى كجػكي تػ ثير  أ مية الةرامج الصحية الرياضية لتطكير المياقة الةياية مػف أجػؿ الصػحة ، كأيض 
ايجػػاةى لتحمػػؿ الػػيكرى التافاػػى عمػػى تحاػػيف ماػػتكى المياقػػة الةيايػػة المرتةطػػة ةالصػػحة ةعػػي تطةيػػؽ 

 الةراامج .
كممػػػا اػػػةؽ تػػػرى الةاحثػػػة أف المياقػػػة الةيايػػػة الجيػػػية ليػػػا تػػػ ثير ايجػػػاةى عمػػػى ماػػػتكى ةعػػػض 

 المؤئرات الفايكلكجية كالمياقة اليكرية التافاية لمجاـ .
ومتتن متت ل متتا تقتتدم تكتتون الباحثتتة قتتد تحققتتت متتن صتتحة التستتاؤل الثتتانى والتتذى يتتنه 

ي األداء لناشتئى ستباحة الزحتف عمتى عمي : )ما هي الع قة بين معايير المياقة الصتحية ومستتو 
 البطن ؟( .
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 : االستم صات والتوصيات

 االستم صات :أواًل : 
  ي ضوء نتائج البحث توصمت الباحثة الي االستم صات التالية :

 تقارب الماتكى العاـ لماةاحيف الاائ يف ف  المياقة الةياية . -1
 ةمغت ااب معيؿ التغير الم كية لمككاات المياقة الصحية لماةاحيف كاآلتى:  -0

 المتغيرات الةياية :  -
o ( 4...7قكة عضالت لم راعيف ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 
o ( 7.122قكة عضالت لمرجميف ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 
o ( 7.4.2التحمؿ العضمى ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 
o  ( .0.0.2الماكةيف ةااةة معيؿ التغير ةمغت )مركاة% 
o ( 0.0.2مركاة راغ القيـ ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 
o ( 0.222التكافؽ ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 

 المتغيرات الفايكلكجية :  -
o ( 2.7.4معيؿ الاةض ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 
o ( 2.800-ضغط اليـ االاقةاضى ةااةة معيؿ التغير ةمغت)%. 
o ( 0..2-ضغط اليـ االاةااطى ةااةة معيؿ التغير ةمغت..)% 
o  الحػػػي ا قصػػػى الاػػػتيالؾ ا كاػػػجيف المطمػػػؽ ةااػػػةة معػػػيؿ التغيػػػر ةمغػػػت

(2.910. )% 
o  الحػػػي ا قصػػػى الاػػػتيالؾ ا كاػػػجيف الااػػػةى ةااػػػةة معػػػيؿ التغيػػػر ةمغػػػت

(0.1.9. )% 
o ( 1.028معامؿ التافس ةااةة معيؿ التغير ةمغت. )% 
o ( ...2.1-جاـ ةااةة معيؿ التغير ةمغت )مؤئر كتمة ال% 
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 ثانيًا : التوصيات :
 بناء عمي االستم صات الماصة بموضوع البحث توصى الباحثة باآلتى :

اال تماـ ةالمياقة الةياية لماةاحيف ك لؾ ةنائػا  مػا ياػمى ةمجمكعػات المياقػة الةيايػة ككضػع  -1
 ةراامج كامؿ لمياقة الةياية لماةاحيف عمى أف يكضع عمى أااس عممى ميركس .

تجييػػػز حمامػػػات الاػػػةاحة ماػػػتكفية لمئػػػركط الصػػػحية كمػػػزكية ةػػػا جيزة الالزمػػػة الكتاػػػاب  -0
 المياقة الةياية .

 إجرا  يرااات أخرى ف  مجاؿ المياقة الةياية . -0
تكجيه الةاحثيف إلى إجرا  يرااات عممية أخرى تتااكؿ الجكااب الت  لـ تتعرض ليا اليرااة  -7

الحاليػػػة كقػػػي تاػػػا ـ  ػػػ ه اليرااػػػات االرتقػػػا  ةماػػػتك  الاػػػةاحيف الاائػػػ يف فػػػ  معػػػيؿ المياقػػػة 
 الةيا  كالميار  .  الصحية كك لؾ عمؿ ةرامج ليـ تفيي ف  رفع ماتكا ـ 
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 المراجع

 المراجع العربية : أواًل : 

المػػػػيخؿ التطةيقػػػػى لمقيػػػاس فػػػػ  المياقػػػػة الةيايػػػػة ، يار المعػػػػارؼ ،  : (3000)إبتتتتراهيم أحمتتتتد ستتتت مة   -1
 اإلاكايرية .

 التيريب الرياضى المعاصر ، يار الفكر العرةى ، القا رة . : (3003أبو الع  أحمد عبد الفتاح )  -0
فاػػيكلكجيا المياقػػة الةيايػػة ، يار  : (3002) الستتيد أحمتتد نصتتر التتدينأبتتو العتت  أحمتتد عبتتد الفتتتاح ،   -0

 الفكر العرةى ، القا رة .
 . الاةاحة تكايؾ ، تعميـ ، تيريب ، ااقا  ، يار الكتاب الحييث القا رة : (3002) زكى محمد إيمان  -7
القيااػات المعمميػة الحييثػة ، يار الكفػا  لػيايا الطةاعػة  : (3006إيهاب محمتد عمتاد التدين إبتراهيم )  -.

 كالائر ، اإلاكايرية .
 . فايكلكجيا الجيي الةيا  ، يار الفكر العرةى ، القا رة : (3009) بهاء الدين ابراهيم س مة  -.
الػيار ، معجػـ المصػطمحات الترةكيػة كالافاػية  :  (3002) النجتارالسيد  بزينشحاتة ،  أحمد حسن  -4

 ، القا رة . المصرية كالمةاااية
، مكتةة ا اجمك المصػرية ،  0التقكيـ  كالقياس الافا  كالترةك  ، ط : (3002) رمزية محمد الغريب  -8

 القا رة.
التػػيريب الرياضػػى ، مركػػز الكتػػاب  : (3006بتتو العتت  أحمتتد عبتتد الفتتتاح )، أ مجيتتد ريستتان متتريبط  -9

 لمائر ، القا رة .
عااصػػػػر المياقػػػػة الةيايػػػػة المرتةطػػػػة ةالصػػػػحة لػػػػيى طمةػػػػة المرحمػػػػة  : (3000عر تتتتان إبتتتتراهيم ) زاهتتتتى  -12

ا اااية ف  ميارس أرةي كالااصرة ، راالة ماجاػتير ايػر مائػكرة ، كميػة الترةيػة الرياضػية ، 
 جامعة اليرمكؾ ، ا ريف .

 10-.التالميػػ  مػػف اػػف ) المياقػػة الةيايػػة المرتةطػػة ةالصػػحة لػػيى  : (3002ستتوزان عطتتا اهلل راشتتد )  -11
ااة( ، يرااة مقاراة ةيف ا طفاؿ المةصريف كالمعاقيف ةصري ا ، راالة ماجاتير اير مائػكرة 

 ، كمية الترةية الرياضية ، جامعة اليرمكؾ ، ا ريف .
)تػػيريب ا ثقػػاؿ ،  التػػيريب الرياضػػى : (3002متتر ، ناريمتتان عمتتى المطيتتب )عبتتد العزيتتز أحمتتد الن  -10

 تصميـ ةرامج القكة كتخطيط المكاـ التيريةى( ، مركز الكتاب لمائر ، القا رة .
 عمـ الصحة الرياضية ، يار أاامة لمائر ، عماف ، ا ريف . : (3009عصام موسى الحسنات )  -10
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ةالصػحة فػػ  تصػػكر مقتػرح لةراػػامج فػ  المياقػػة الةيايػة المرتةطػػة  : (3003) عمتي بتتن محمتتد الصتغير  -17

كميػػػة -ضػػػك  المػػػايج كالتػػػيريس )يرااػػػة تحميميػػػة( مجمػػػة يرااػػػات فػػػ  الماػػػا ج كطػػػرؽ التػػػيريس
 . العيي الثاا  كالثمااكف-جامعة عيف ئمس -الترةية 

 . الصحة الرياضية ، الطةعة الثااية ، المركز العرة  لمائر : (3002) ج ل الدينمحمد عمي   -.1
المياقػػة الةيايػػة عاػػي طمةػػة الترةيػػة الرياضػػية فػػ  جػػامعت  الاجػػاح  : (3000) عبتتد الحتت صتتال  عمتتاد   -.1

 . 17كاليرمكؾ)يرااة مقاراة( ، مجمة جامعة الاجاح لالةحاث )العمـك االااااية ، المجمي 
فاػيكلكجيا التػيريب الرياضػى ، يار  : م(3000و العت  أحمتد عبتد الفتتاح )محمد حسن عت وى ، أبت  -14

 الفكر العرةى ، القا رة .
، يار  .، ط 1القيػاس كالتقػكيـ فػ  الترةيػة الةيايػة كالرياضػية ، ج : (3002محمد صبحى حستانين )  -18

 الفكر العرةى ، القا رة .
 . المكجز ف  الرياضات الما ية، المركز العرة  لمائر، الزقازيؽ : (3003) محمد عمي القط  -19
أثر ةراامج رعاية صحية ةياية عمى ةعػض مؤئػرات المياقػة الصػحية  : (3009محمد وليد الميدانى )  -02

، راػػالة ماجاػػتير ايػػر مائػػػكرة ، كميػػة الترةيػػة الرياضػػية ، جامعػػػة كالةيايػػة لاائػػ ى كػػرة اليػػػي 
 طاطا .

 .يار الفكر العرةى ، القا رة الرياضة كصحة المجتمع ،  : (3002الهاشمى ) محمود إسماعيل  -01
الحيػػاة الصػػحية ، يار عػػالـ الكتػػب لمطةاعػػة كالائػػر كالتكزيػػع ،  : (3002) متتدحت قاستتم عبتتد التتراز   -00

 القا رة .
المياقػة الةيايػة المرتةطػة ةالصػحة كعالقتيػا ةماػتكى التحصػيؿ اليرااػى  : (3002مير ت عاهد ذيب )  -00

 ، ا ريف . 1، العيي  72ةيف الطالب الةياا  كاير الةياا  ، مجمة العمـك الترةكية ، المجمي 
ت ثير ةعض تمرياات الةػيالتس ةااػتخياـ اػمـ  ليػيرةاريؿ  عمػى  : (3002نسمة محمد  راج العشرى )  -07

مككاػػات المياقػػة الةيايػػة المرتةطػػة ةالصػػحة لطالةػػات كميػػة الترةػػة الرياضػػية ةالماصػػكرة ، ةحػػث 
 . 092-078، ص  02مائكر ، المجمة العممية لعمـك الترةية الةياية كالرياضية ، ع

تػػ ثير ةراػػامج تػػيريةى ةااػػتخياـ الحةػػؿ عمػػى اتػػا ج اختةػػارات المياقػػة  : (3000) صتت ح الستتيدنعمتتت   -.0
، ةحػث مائػكر ،  Fitness gramالةيايػة الصػحية االيقاعيػة التمرياػات فػ  ا يا  كماػتكى 

 . 20.-.74، ص  0المؤتمر العممى اليكلى الثالث عئر ، مج
الختةار المياقة الةيايػة المرتةطػة ةالصػحة لػيكؿ مجمػس  اليليؿ اإلرئايى : (3000هزاع محمد هزاع )  -.0

 التعاكف الرياضى ، جامعة الممؾ اعكي ، المممكة العرةية الاعكيية .
مكضػػػكعات مختػػػارة فػػػ  فاػػػيكلكجيا الائػػػاط كا يا  الةػػػياى ، الائػػػر  : (3000هتتتزاع محمتتتد الهتتتزاع )  -04

 كالمطاةع ، جامعة الممؾ اعكي ، الرياض ، المممكة العرةية الاعكيية. العممى
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