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   ملخص:

طة البدن8ة والرEاض8ة في الوس\ أثر الزEادة في حجم ممارسة األنش إلى معرفةال�حث هدف 

الفسیولوج8ة  لدa المراهقین ذ_ور  تغیرات�عض المو  نس�ة الشحوم في الجسمعلى  المدرسي

تم تقس8مهم إلى  ،تلمیذ 71 تم ال�حث على عینة متكونة من .سنة18-16في عمر 

 قمنا بتقی8م نس�ة ،عینة تجرEب8ة تمارس درسین في األسبوعو  ،عینة ضا�طة، مجموعتین

 اخت�ار بواسطة االستهالك األقصى لألكسجین صلوتر، معادلة بواسطة الشحوم في الجسم

جنت و ر ااخت�ار س )، القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة بواسطةلوك لیجي( إ8اب-ابهذم  20األطوار

نس�ة توصلنا أن �عد المعالجة االحصائ8ة للنتائج . مؤشر روفیي بواسطة قدرة االسترجاع

ازدادت لدa _لتا العینتین و بدرجة أقل لدa العینة التجرEب8ة. تتمیز عینة  سمالشحوم في الج

 الحظنا تطور. %11.88و  09.80عاد8ة تراوحت بین في الجسم �حثنا هذا بنس�ة شحوم 

لدa العینة استقرار نسبي دال في االستهالك األقصى لألكسجین لصالح العینة التجرEب8ة مع 

 لكن بدرجة أكبر لدa العینتین  القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ةفي الحظنا تطور دال  .ضا�طةال

  �قشوv أحمد :حث المرسلاال3

a.bekachout@univ-

chlef.dz 
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 Abstract  
The aim of this experimental researchis to determine the impact of the 

additional session of physical and sports activities in school on the 

percentage of  body fat and some physiological parameters in adolescent 

boys 16-18yearsold. A sample of 71 students schooling program for (10) 

weeks after beingin formed andreceived written consent .The control 

sample practice  one  physical and  sportingactivity session per week the 

experiment al sample practice two sessions per week. of body  fat by the 

slaughtere quation, the relative vo2max by the 20m shuttle test of 

(lucleger), both samples with a great erdegree in the experiment al 

sample. Regarding the recovery capacity, there wasa significant 

improvement in the level of the experimental group. Thereisan inverse 

relation ship bet ween the percentage of body fat and somephysiological 

variable understudy 
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І - لمقدمة .ا  

  vوقت مضى إلى أهم8ة ممارسة النشا wتشیر الدالئل والشواهد العلم8ة أكثر من أ

،وفي (Fletcher et al, 1996)البدني لصحة اإلنسان البدن8ة، العضو8ة والنفس8ة

الجانب اآلخر ،من المؤ_د أن نقص النشاv البدني 8قود إلى جملة من اآلثار السلب8ة 

 , U.S. Dept of Health)وظائف جسمه المختلفة.على صحة الفرد وعلى 

إن المراهقین األكثر نشاطا لهم قدرة أفضل على تحمل الجهد، حیث أن .(1996

الممارسة المنتظمة لألنشطة الرEاض8ة في سن المراهقة ترفع مستوa _فاءة المراه| 

  (Duché, p. 20 ).على المدa القصیر و ال�عید �اعت�اره رجل المستقبل

قضاء المراهقین أوقات _بیرة في مشاهدة التلفاز أو استخدام الحاسوب أو اللعب 8سهم 

�ألعاب الفیدیو في انخفاض مستو8ات ممارسة النشاv البدني و الرEاضي لدیهم. ومع 

اتساع استخدام التكنولوج8ا في مختلف نواحي الح8اة، تزداد نس�ة ممارسة التالمیذ 

طوEلة، مع عدم تعو8ض ذلك �التقلیل من فترات  لألنشطة التي تتطلب الجلوس لفترات

مشاهدة التلفاز على سبیل المثال واستغاللها في ممارسة األنشطة البدن8ة والرEاض8ة 

و8عتبر الخمول مش_ال حق8ق8ا خاصة �النس�ة . )2009(عدالن الكیالني، المختلفة
لدa  لألعضاء في طور النمو، حیث یؤدw المجتمع المتحضر إلى تنم8ة الخمول

% من األطفال في  65إلى  50األطفال و المراهقین _ما تثبته الدراسات اإلحصائ8ة، 
سنة لدیهم ضعف أو خلل في وضع الجسم  18إلى  8عمر المدرسة و التالمیذ من 

posture)  (,30 25-20% لدیهم وزن زائد wلدیهم ضعف في الجهاز الدور %
) wالدموHollmann1983 نقال عن(Weineck, 1997, p. 355) ، خاصة األطفال

و المراهقین الذین 8ع8شون في س_نات ض8قة و لدیهم فضاءات لعب صغیرة جدا مما 
 deیجعلهم عرضة ل�عض الهوا8ات ل8ست في صالح التنم8ة البدن8ة العامة و الصحة. (

Marées1981 نقال عن(Weineck, 1997, p. 356)  ما تشیر الدراسات إلى_
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ساعة في 22سنة،حوالي 12-11التالمیذ الصغار من  وجود أنشطة سلب8ة عند
 .Weineck, 1997, p)عن  نقال )، 1981Wursteاألسبوع في مشاهدة التلفاز(

وتعتبر ممارسة النشاv ساعة في األسبوع. 20ولدa عینة �حثنا إلى غا8ة  ، (356
ن في البدني والرEاضي خالل درس التر�8ة البدن8ة والرEاض8ة �المدرسة �متوس\ ساعتی

تكون _بیرة جدا ال تكفي لتعو8ض الزمن الطوEل  األسبوع و �النس�ة ألعداد غال�ا ما
الذw 8قض8ه التلمیذ في وضع8ة  الجلوس الذw له عالقة �الهوا8ات أو الجلوس في 

) نقال عن Fritz et al,1979القسم �ما فیها الواج�ات التي تؤدa في المنزل (
(Weineck, 1997, p. 356).  

ارسة األنشطة البدن8ة والرEاض8ة على مستوa المدارس الجزائرEة یتم �معدل إن مم
ساعتین في األسبوع مخصصة لأللعاب الفرد8ة والجماع8ة، حیث 8_تفي المراه| 
الجزائرw بهذا القدر الضئیل، في حین ی�قى لساعات طوEلة في مقاعد الدراسة أو أمام 

یت... وEنتج عن هذا الوضع الذw تقل ف8ه شاشة التلفزEون أو ألعاب الفیدیو واالنترن
الحر_ة �صفة عامة والحر_ة الرEاض8ة �صفة خاصة، آثار سلب8ة على خصائص النمو 
التي تتطلب قدرا _اف8ا من الحر_ة، والتي ال 8م_ن تحق8قها إال عن طرE| ممارسة 

  :األنشطة البدن8ة والرEاض8ة �صورة منتظمة.وعل8ه ت�ادر لنا طرح التساؤل اآلتي
ما مدa تأثیر الزEادة في حجم ممارسة األنشطة البدن8ة و الرEاض8ة في الوس\ 

الفسیولوج8ة لدa المراهقین  تغیرات�عض الم نس�ة الشحوم في الجسموالمدرسي على 
  سنة) ؟ 18-16ذ_ور في عمر (

و لإلجا�ة على مش_لة ال�حث توجب على ال�احث اإلجا�ة على التساؤالت الفرع8ة 
  التال8ة:  
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هل ممارسة األنشطة البدن8ة و الرEاض8ة في الوس\ المدرسي �معدل ساعتین مرة في  �
 aاألسبوع یؤثر على نس�ة الشحوم في الجسم و �عض المتغیرات الفسیولوج8ة لد

  سنة)؟18-16المراهقین ذ_ور في عمر(
هل الزEادة في حجم ممارسة األنشطة البدن8ة و الرEاض8ة في الوس\ المدرسي �معدل  �

ین مرتین في األسبوع یؤثر على نس�ة الشحوم في الجسم و �عض المتغیرات ساعت
 )سنة ؟18-16الفسیولوج8ة لدa المراهقین ذ_ور في عمر(

ما هي طب8عة العالقة بین نس�ة الشحوم في الجسم  و �عض المتغیرات الفسیولوج8ة قید  �
  الدراسة؟

"ممارسة التر�8ة البدن8ة  �عنوان 2010 �شیر صدی| و آخرون سنة قام بها  دراسة يف-
والرEاض8ة و تأثیرها على السمنة لدa التالمیذ المراهقین دراسة میدان8ة و تحلیل8ة في 
�عض ثانو8ات الشلف " هدفت إلى توض8ح العالقة بین السمنة وممارسة التر�8ة البدن8ة 

ف عبر والرEاض8ة ،أجرw ال�حث على عینة من تالمیذ السنة الثان8ة ثانوw  بوال8ة الشل
تم اخت8ار العینة �الطرEقة العنقود8ة العشوائ8ة، واعتمدوا في توزEع  مختلف ثانو8اتها.

االستمارات على التالمیذ المراهقین في صفوف السنة الثان8ة ثانوw ذ_ور و إناث دون 
استثناء، _ما اعتمدوا في �حثهم على مق8اس االستب8ان، و مؤشر _تلة الجسم و ذلك 

أنه ال یوجد تأثیر  إلیهامن حیث الطول و الوزن. واهم نتیجة توصلوا �ق8اس التالمیذ 
لعدد الحصص الممارسة على السمنة مما یؤ_د على عدم وجود برمجة علم8ة 

(بشیر صدیق و آخرون،  وموضوع8ة للحصص الممارسة من حیث الحجم و العدد.

2010(  
النشاv البدني على �عنوان "اثر   2009هاشمعدنان الك8النيبها قام دراسة و في 

هدفت إلى تحدید  "مستوa السمنة و الل8اقة البدن8ة لدa أطفال الصف الرا�ع والخامس
أثر النشاv البدني على مستوa السمنة و الل8اقة البدن8ة لدa أطفال الصف الرا�ع 
والخامس و قد استخدم ال�احث المنهج التجرEبي ، أجرEت الدراسة على عینة قوامها 



 ز�ادة في حجم ممارسة األنشطة البدن�ة و الر�اض�ة الأثر 

 3عض و نس3ة الشحوم في الجسمعلى في الوس- المدرسي 

  )16.18عمر( في ذ;ور لد: المراهقین الفسیولوج�ة تغیراتالم
  

 

103 
 

) بنات تطوعوا للمشار_ة في البرنامج لمدة ال تقل عن ثالثة 16ذ_ور و( )12) . (28(
أ8ام في األسبوع. تم اخت�ارهم قبل و�عد االشتراك في برنامج للنشاv البدني لمدة عشرة 
أساب8ع في ق8اسات: _تلة الجسم ، و تمرEنات ال�طن، و تمرEنات القرفصاء، و الصعود 

هون). أظهرت نتائج اخت�ار (ت) لألزواج وجود والهبوv، و مجموع ط8ات الجلد (الد
  )2009( عدنان الكیالني، اثر ایجابي للنشاv البدني على المتغیرات قید الدراسة  

 المورفولوجي�عنوان "الخصائص  )2008معلم عبد المالك ( قام بهادراسة و في  -
8ان سنة بوال8ة �س_رة" هدفت إلى وصف وتب 15- 13والوظ8ف8ة  لألطفال ما بین 

سنة لوال8ة �س_رة. وقد  15- 13الخصائص المورفولوج8ة والوظ8ف8ة لألطفال ما بین 
بنات 115شاب خامل  231استخدم ال�احث المنهج التجرEبي حیث شملت العینة 

 إطارذ_ور متمدرسین في الطور المتوس\ لوال8ة �س_رة و8مارسون الرEاضة في  116
هي  إلیهانتیجة توصل  أهم. األسبوعدة في حصة التر�8ة البدن8ة و الرEاض8ة مرة واح

الزEادة الملحوظة في _ل المؤشرات المورفولوج8ة خاصة القامة و الوزن ، و_ذلك زEادة 
الذw یتراوح ما VO2maxفي القدرات الالهوائ8ة اللبن8ة والاللبن8ة لكن استقرارنسبي في 

  )Maallem ،2008(ملل/_لغ. 50-47بین
�عنوان "الل8اقة  1994سنة  وآخرون ور هزاع محمد الهزاع الد_تبهاقام دراسة و في -

القلب8ة التنفس8ة ومستوa النشاv البدني وارت�اطهما �مؤشرات النمو اله8_لي والتطور 
العضلي لدa األطفال في المملكة العر�8ة السعود8ة" هدفت إلى تحدید الل8اقة القلب8ة 

�مؤشرات النمو اله8_لي والتطور التنفس8ة ومستوa النشاv البدني وطب8عة العالقة  
 aعلى عینة من  .السعودیین األطفالالعضلي لد wالمدارس االبتدائ8ة  أطفالاجر

و قد استخدم ال�احث  سنة ، 12- 7ما بین  أعمارهموالمتوسطة �مدینة الرEاض تتراوح 
 األقصىحیث تم تحدید نس�ة الشحوم لدیهم  وق8اس استهالكهم  المنهج التجرEبي،
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أما مستوa النشاv البدني . سجین �طرEقة م�اشرة أثناء الجرw على السیر المتحركلألو_
  .فتم تحدیده بواسطة جهاز ضر�ات القلب عن �عد

هي ارت�اv نس�ة الشحوم ارت�اطًا سال�ًا داًال مع مؤشرات   إلیهاو أهم نتیجة توصل 
الشحوم لدa األطفال الل8اقة القلب8ة التنفس8ة _ما أشارت الدراسة أ8ضًا إلى أن نس�ة 

.aمقارنة �الفئات الصغر aة الكبرE1994(الھزاع ، تزداد في الفئات العمر(  
�عنوان "أثر 2008وآخرون سنة  Patricia CH Wong قامت بهادراسة و في  -

أسبوع على الل8اقة الهوائ8ة ،التكوEن الجسمي و دهون الدملدa  12برنامج تدرEب من 
لى معرفة  أثر  برنامج تدرEب 8شمل تمارEنات متنوعة على المراهقین البدناء" هدفت إ

لدa المراهقین البدناء .تم استخدام  التكوEن الجسمي و �عض المتغیرات الفسیولوج8ة
 14 -13طفل یتراوح عمرهم ما بین  24المنهج التجرEبي حیث شملت العینة على 

تلمیذ في _ل  12سنة، قسمت إلى مجموعتین ،عینة ضا�طة و ثان8ة تجرEب8ة من 
 40مجموعة ._ال المجموعتین شار_ت في درس التر�8ة البدن8ة مرتین في األسبوع لمدة 

دق8قة في المدرسة ، تم إضافة حصتین تدرEبیتین في األسبوع للمجموعة التجرEب8ة فق\ 
دق8قة للحصة الواحدة ، شمل البرنامج على التمارEن الهوائ8ة  60إلى  45مدتها 

%  من أقصى ن�ض  85- % 65ارج القاعة �شدة تراوحت ما بین والتحمل داخل وخ
أسبوع.أظهرت النتائج حدوث تحسن دال في نس�ة  12السن ) لمدة  -220القلب  ( 

 االنق�اضي،ن�ض القلب عند الراحة ،ضغ\ الدم  BMI العضالت ،مؤشر _تلة الجسم
لجسم لدa العینة وثالث8ات الجل8سیرEد لدa العینة التجرEب8ة ،زEادة دالة في وزن ا

و أوصى ال�احث بإدراج برنامج تدرEبي إضافي مع حصة التر�8ة البدن8ة . الضا�طة
والرEاض8ة في المدرسة إلحداث تحسن فسیولوجي و �التالي التأثیر على السمنة والوقا8ة 

  (Wong, 2008)من الزEادة في الوزن.
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سطة العضالت اله8_ل8ة 8عني حر_ة جسم اإلنسان بوااألنشطة البدن�ة و الر�اض�ة: -
ما 8صرف من طاقة أثناء الراحة. وEدخل ضمن  �ما یؤدw إلى صرف طاقة تتجاوز

_الق8ام �األعمال البدن8ة الیوم8ة من مشي  هذا التعرEف جم8ع األنشطة البدن8ة الح8ات8ة،
المنزل، أو الق8ام �أw نشاv بدني رEاضي أو حر_ي  وحر_ة، أو العمل البدني في

  .)13، صفحة 2009ھزاع ، (الترو8حي. 
المرحلة التي تقع بین الطفولة وسن الرشد وهي غیر محددة تماما من حیث : المراهقة-

 aالمدة الزمن8ة �سبب اختالف في الجنس، العرق، الظروف الجغراف8ة، المستو
من العمر  21إلى  11االقتصادw والثقافي و غیرهما ولكن غال�ا ما تمتد ما بین 

سرEعة في النمو الجسدw واالجتماعي واالنفعالي و العقلي وفیها ینتقل  وتتمیز بتغیرات
الفرد من طور 8_ون ف8ه معتمدا على غیره إلى طور 8عتمد ف8ه على نفسه وEتحمل 

  )87، صفحة 1984(عیساوي، مسؤول8اته.
هي مخزون الجسم من الطاقة و توجد أسفل الجلد، وتتراكم _م8ات زائدة من الشحوم: -

المولدة  األطعمةي الجسم �سبب نقص صرف هذه الطاقة وتناول الشحوم ف
  )21، صفحة 2006(العوادي ،  للطاقة(الكر�وهیدرات والدهون).

هو علم وظائف الكائنات الح8ة أو دراسة وظائف جم8ع أعضاء  :الفسیولوج�ة-
 أحد الفروع الهامة لعلم البیولوجي الذw یهتم بدراسة الفسیولوج8ةالجسم . 8عد علم 

ظاهرة الح8اة في الكائنات الح8ة �صورة عامة، و _8ف8ة حدوث وظائف الكائن الحي 
الخ، … المختلفة مثل عمل جهاز الدوران، جهاز التنفس، الجهاز العضلي، الغدد الصم

واكتشاف آل8ة هذه الوظ8فة فضال عن دراسة العالقة بین أنشطة أعضاء الكائن الحي 
نشطة. ترت�\ الفسیولوج8ة مع العلوم المورفولوج8ة مثل والعوامل التي تؤثر على هذه األ

 .علم التشرEح، علم الخل8ة، علم األنسجة وارت�اطه أ8ضا مع الكثیر من علوم الطب
 (كلیة بابل)



 

  .3قشو< أحمد، بلوفة بوجمعة، سامي عبد القادر
 

 

 
 

106 
 

 إنتاجتشیر في معظم األحوال إلى أقصى معدل من الشغل ( القدرة الالهوائ�ة :-
و تكسیر فوسفات  ATPاألدینوزEن الفوسفات ثالثي الجهد) 8قتضي استهالك (استنفاذ)

التي یتم انجازها خالل فترة   Peak powerفي الجسم ، فالقدرة القمة  CPالكرEاتین 
  )207، صفحة 2008(أبو العال ، ثوان أثناء أداء االخت�ار 05

 أثناء األكسجین الستهالك حجم أكبر :  VO2max لألكسجیناالستهالك األقصى -
، 2003(أبوالعالء، الجسم . من عضالت % 50 من ثرأك �استخدام العضلي العمل

  )215صفحة 
االسترجاع �عد التمرEن 8م_ن أن 8ُعرف بواسطة ن�ض القلب. إذا _انت  االسترجاع :-

العودة إلى معدل ضر�ات القلب أثناء الراحة سرEعة و منتظمة ، ف8م_ن الح_م على 
  ( Bruno Chauzi).االسترجاع �المرض و أنه عالمة لحالة بدن8ة جیدة

П - الطر�قة واألدوات:  

یدرسون  ) تلمیذ ذ_ور71اشتملت عینة ال�حث على ( :وطرق اخت�ارها.عینة ال -1

شیهان علي �مدینة الشلف من بین الممارسین للنشاv الرEاضي خالل درس  ثانو8ةب

 وEزاولون الدراسة في) سنة،18و  16تتراوح أعمارهم بین (التر�8ة البدن8ة و الرEاض8ة، 

 إلىثم قسمت  اخت8ارها �الطرEقة العشوائ8ة ال�س8طة، تم،  )2011/2012( الموسم

  ثالث مجموعات:

  تالمیذ. 10تلمیذ وعینة استطالع8ة  30تلمیذ ، عینة ضا�طة   31عینة تجرEب8ة 

 : إجراءات ال3حث.2

  المنهج المستخدم في ال3حث: .1.2

مناهج للوصول إلى أنسب وأدق اللقد استخدم الطالب ال�احث المنهج التجرEبي لكونه 

 أهداف الدراسة.

  :الض3- اإلجرائي للمتغیرات  -2.2

 .ممارسة األنشطة البدن8ة و الرEاض8ة : حجمالمتغیر المستقل*  
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  الفسیولوج8ة  تغیرات�عض المو  نس�ة الشحوم في الجسم: المتغیر التا3ع*  

ي نفس الوقت، الغ8ا�ات، إجراء االخت�ارات للمجموعتین ف المتغیرات العشوائ�ة:*  

النمو، التغذ8ة، ممارسة األنشطة الرEاض8ة خارج المدرسة. وقد تم ض�طها �اإلجراءات 

  التال8ة.

اخت8ار العینة �طرEقة عشوائ8ة ، تطبی| االخت�ارات في نفس الیوم، إلغاء التالمیذ -

ة ، 8قوم _ل الذین لهم غ8ا�ات متكررة، إلغاء التالمیذ المنخرطین في األند8ة الرEاض8

 ،تجانس أفراد العینتین�استدراكها من خالل عمل فردw،  تلمیذ متخلف عن الحصة

  إشراف األستاذ  على العمل8ة التدرEس8ة .

  أدوات ال3حث:  -3.2

والتي حاولنا من خاللها التعرف على  تم االستفادة من نتائج االستب8ان، االستب�ان:-

ة الضا�طة والتجرEب8ة، حیث تبین أن العینتین مستوa النشاv البدني عند _ل من العین

لهما نفس نس�ة الممارسة تقر�Eا مع اختالف في طب8عة هذه الممارسة وقد تم استعمال 

  األسئلة متعددة األجو�ة.

  

  الق�اسات األنثروeومتر�ة و االخت3ارات الفسیولوج�ة: -

  )Slaughter()بواسطة معادلة صلوترGr%ق8اس نس�ة الشحوم نس�ة لوزن الجسم (  

  ملم: 35إذا _ان مجموع سمك طیتي الجلد أكبر من  

  ) + رقم ثابت T+S(مجموع سمك طیتي الجلد×  0.783نس�ة الشحوم للبنین = 

  ملم: 35إذا _ان مجموع سمك طیتي الجلد أصغر من   

 )%Gr(=1.21للبنین)×مجموع سمك طیتي الجلد T+S(– 0.008)× مجموع سمك

  م ثابت .رق – T+S (2طیتي الجلد

)Tسمك طیتي الجلد عند العضلة العضد8ة ثالث8ة الرؤوس:(  
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 )S سمك طیتي الجلد تحت عظم لوح الكتف:(  

 .Thiebauld, 1988, p). للسود 6.8للب8ض، 5.5سنة =  15الرقمالثابت:أكبر من 

167) 
لحساب (Luc léger) م ذهاب إ8ابTest navette (20اخت�ار األطوار(

VO2max(مل/_لغ.د).  

  النسبي). VO2maxحساب االستهالك األقصى لألكسجین( : غرضال

 مذ8اع ، شرE\ تسجیل االخت�ار أو مترونوم و ملعب _رة الید. أدوات االخت3ار :

م ، الجرw مع احترام الرEتم (رEتم 20بین خطین مت�اعدین  مواصفات األداء :

(زEادة السرعة ب م في الساعةل_ 8المیترونوم) وزEادة السرعة _ل دق8قة ابتداء من 

 _م/سا _ل دق8قة ).0.5

VO2max=31.025)+3.238x(سرعةالمتكررة-  )3.248x(السن + 

))0.1536x(سرعة المتكررةx (السن .    )tests vma navette ،2010(  

 Cap) لحساب قدرة االسترجاع (  Indice de Ruffiéاخت�ار مؤشر روفییي ( 

Récup :( 

  ).Capacité de récupérationحساب قدرة االسترجاع (: الغرض 

  .مترونوم، عداد، جهاز حساب الن�ض عن �عدأدوات االخت3ار:

عم8قة على الساقین خالل مد  -ثني 30على أداء  ینص االخت�ار مواصفات األداء :

ضر�ة في الدق8قة 8حسب الن�ض 80ثان8ة �ات�اع رEتم  المیترونوم المضبوv على  45

)ثم دق8قة p1) �عد ذلك م�اشرة �عد االخت�ار (p0( في وضع8ة الجلوس قبل االخت�ار

 (Palau, 1985)) بواسطة جهاز حساب الن�ض عن �عد. �p2عد الجهد (

Indice de Ruffié =)P0 +P1 +P2 (- 200  

                                 10       

  :)PAA( لحساب القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة اخت�ار الوثب العمودw (اخت�ار سارجنت)
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  ).Puissance anaérobie alactiqueحساب القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة (: الغرض

 �السنت8متر مدرجة حائ\ على مثبتة أو موضوعة خشب8ة لوحة أدوات االخت3ار :

 على متعامد وخ\ األرض من  )م1 ( متر یبدأ �عد التدرEج م4 عن 8قل ال ارتفاعه

  .شیرالط�ا من وقطعة سم 21 طوله الحائ\

قد اعتمدنا في �حثنا على المعالجة ل األسالیب واألدوات اإلحصائ�ة المستعملة: .4.2

" الحزم اإلحصائ8ة للعلوم SPSSالبرنامج اإلحصائي   اإلحصائ8ة �استخدام

  االجتماع8ة" 

 التجرeة االستطالع�ة:-

عینة  �عدما تم تحدید الق8اسات الجسم8ة و االخت�ارات الفسیولوج8ة تم تطب8قها على

  وذلك بهدف االطالع على ما یلي: تالمیذ 10قوامها 

  وانسجامها مع مستوa التالمیذ. مدa مناس�ة االخت�ارات •

  المستخدمة. األجهزة صالح8ة ومدa العمل طرEقة على التعرف •

  التوصل إلى أفضل طرEقة إلجراء الق8اسات و االخت�ارات. •

 .تطبی| االخت�اراتالتأكد من مناس�ة الترتیب والتسلسل المقترح في   •

 األساس8ة.  التجر�ة تواجه الطالب في التي الصعو�ات معرفة •

  

  األسس العلم�ة لالخت3ارات : -

و 8قصد �ه درجة الر_ود على نتائج المق8اس و درجة الثقة في هذه  ث3ات االخت3ار: -

  )166، صفحة 2005(دویدار، النتائج فضال عن ث�ات هذه النتائج و عدم تغیرها.

االنتهاء من تطبی| االخت�ار (القبلي و ال�عدw ) للتجر�ة االستطالع8ة قام  و �عد

 vالطالب ال�احث �المعالجة االحصائ8ة واستخالص النتائج �استخدام معامل االرت�ا

  .ال�س8\ (بیرسون)
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  .) : یوضح ث�ات االخت�ارات01الجدول ( 
حجم  المتغیرات

  العینة

الق8مة 

المحسو�ة 

لمعامل 

  الث�ات

ة الق8م

الجدول8ة 

لمعامل 

vاالرت�ا  

درجة 

  الحرEة

   1  -ن

 aمستو

الداللة 

 اإلحصائ8ة

%Gr )(نس�ة الشحوم نس�ة   

10  

0.81    

0.60  

  

09  

  

0.05  VO2max  )0.83 )ملل/_غ.د  

PAA0.82  القدرةالالهوائ8ةالاللبن8ة  

IR (قدرة االسترجاع)  0.86  

الكشف في جدول دالالت لالرت�اv لمعرفة �عد حساب معامل االرت�اv لبیرسون قمنا �

) تبین من خالل 0.05) و مستوa الداللة (09ث�ات االخت�ارات عند درجة حرEة (

) أن هذه االخت�ارات تتمیز بدرجة ث�ات عال8ة ، حیث أن الق8م 01الجدول رقم (

) هي أكبر من 0.86)  و (0.81المتحصل علیها _انت عال8ة حیث تراوحت بین (

) مما 8شیر إلى االرت�اv القوw بین نتائج االخت�ار 0.60لجدول8ة التي تساوw (الق8مة ا

 .wالقبلي و ال�عد  
وهو 8ساوw الجذر التر�8عي للث�ات،  تم استخدام الصدق الذاتي :صدق االخت3ار  -

حیث تبین أن االخت�ارات تتمیز بدرجة عال8ة من الصدق الذاتي _ون الق8م المحسو�ة 
ذاتي لالخت�ارات أكبر من الق8مة الجدول8ة لمعامل ارت�اv بیرسون لمعامل الصدق ال

) و درجة الحرEة 0.05) عند مستوa الداللة ( 0.92) و (0.9حیث تراوحت بین (
)09.( 
8قصد �الموضوع8ة  التحرر من التحیز أو التعصب و عدم  موضوع�ة االخت3ار:  -

، 2003(العیسوي، أح_ام  العوامل الشخص8ة ف8ما 8صدر الطالب ال�احث من إدخال

و تعني أن االخت�ار 8عطي نفس النتائج مهما _ان القائم ولقد أنجزت في  )332صفحة 
نفس الظروف الم_ان8ة والزمان8ة أما فرE| العمل فقد تمیز �التجانس من حیث 
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المؤهالت العلم8ة �اإلضافة إلى ذلك تلقوا شرحا _اف8ا حول مضمون االخت�ار، ولقد 
لب ال�احث نفس الوسائل، ومما سب| 8ستخلص الطالب ال�احث أن استخدم الطا

  االخت�ار المستخدم تتمتع  �موضوع8ة عال8ة.
  :إجراءات وتصم�م التجرeة - 

أساب8ع وف| منهاج التر�8ة  10تم تسطیر دروس التر�8ة البدن8ة و الرEاض8ة تتوزع على
 الثانوw _اآلتي: البدن8ة و الرEاض8ة حسب مستوa السنة الثان8ة من التعل8م 

دروس تعل8م8ة �النس�ة للعینة الضا�طة �معدل درس واحد في األسبوع (ساعتین)، 10-
درسا �النس�ة للعینة التجرEب8ة أw �معدل درسین في األسبوع (أر�ع ساعات)،  20و

تشمل األنشطة التال8ة: المداومة و السرعة _ألعاب فرد8ة و_رة الید _لع�ة جماع8ة. 
ضاف8ة نفس األنشطة الرEاض8ة المذ_ورة أعاله. وقد نتج عن ذلك اإلتضمنت الدروس 

  مشار_ة الطل�ة في التمارEن الرEاض8ة �معدالت عال8ة.
  
ПІ –  نتائج تحلیل ال و عرض:  

  

  االخت3ار القبلي للعینتین الضا3طة و التجر�ب�ة:نتائج عرض و تحلیل  -

  

  

  

  

  

 

  .نتین الضا�طة و التجرEب8ةاالخت�ار القبلي للعینتائج  ) : یوضح02جدول (
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 المتغیرات

  ت 1ع' 1س' 1ع 1س
 المحسو�ة

  درجة 
 الحرEة

     
  ت 

الجدول8
 ة

 aمستو  
 التجرEب8ة الضا�طة الداللة

   0.61 0.75 17.60 0.76 17.48 السن
 

59 
 

  
 

1.67 

  
 

0.05 
 0.69 10.5 61.06 9.79 62.86 )_غ(الوزن 
 0.59 0.67 1.728 0.52 1.737 )م(الطول

 %Gr 10.77 6.24 9.80 6.41 0.59 
Vo2max 44.96 4.86 45.84 4.88 0.70 

PAA 
  (سم)

39.96  6.67  39.74  6.84  0.13  

IR 13.68 3.23 14.82 3.45 1.33 

أن العینتین متجانستین لعدم وجود فروق دالة إحصائ8ا بین ) 02(نالح¤ من الجدول 
) 0.13یث أن الق8مة المحسو�ة المنحصرة ما بین (متوسطات ق8م المجموعتین، ح

) �النس�ة لقدرة االسترجاع _حد 1.33_حد أدنى و( للقدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة�النس�ة 
،وهذا 0.05و مستوa داللة 59عند درجة حرEة  1.67أقصى أقل من الق8مة الجدول8ة 

  الدراسة 8عني أن العینتان لهما نفس المستوa تقر�Eا في المتغیرات قید
  
  
  
  
  
  
  
  نتائج االخت3ار القبلي و ال3عدq للعینة الضا3طة: تحلیل عرض و -
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  .االخت�ار القبلي و ال�عدw للعینة الضا�طةنتائج ) : یوضح 03جدول (
  

 المتغیرات
  ت 2ع 2س 1ع 1س

 المحسو�ة
  درجة 
  الحرEة

  
  

29 

  ت      
  الجدول8ة

  
 

1.69 

 aمستو  
  الداللة

  
 

0.05 

 ال�عدw القبلي
 %Gr 10.77 6.24 11.8 5.46 2.76 

Vo2ma  44.96 4.86 44.8 4.54 0.46 
PAA  39.96  6.67  40.8  6.58  2.28  

IR 13.68 3.23 13.3 2.66 0.85 

  ):Gr%أوال. نس3ة الشحوم في الجسم نس3ة لوزن الجسم(
 1.69ول8ة أكبر من الق8مة الجد  2.76أن الق8مة المحسو�ة ) 03(نالح¤ من الجدول 

.وهذا 8عني أن الفرق دال إحصائ8ا، وأن 0.05،و مستوa داللة 29عند درجة حرEة 
ممارسة األنشطة وعل8ه ، % 01.11هناك زEادة في نس�ة الشحوم في الجسم بلغت 

�معدل ساعتین مرة واحدة في األسبوع ل8س له تأثیر على الخفض البدن8ة و الرEاض8ة 
  .لوزن الجسم  من نس�ة الشحوم في الجسم نس�ة

  ملل/;غ.د).(VO2maxاالستهالك األقصى لألكسجین .ثان�ا

 1.69،أقل من الق8مة الجدول8ة 0.46أن الق8مة المحسو�ة) 03(نالح¤ من الجدول 
، وهذا 8عني عدم وجود داللة إحصائ8ة 0.05،و مستوa داللة 29عند درجة حرEة 

تهالك األقصى لألكسجین للفرق بین المتوسطین، و أن هناك انخفاض طفیف في االس
�معدل  ممارسة األنشطة البدن8ة و الرEاض8ةوعل8ه ، .  )ملل/_غ. د(  0.13بلغ 

  .VO2max علىساعتین مرة واحدة في األسبوع لم یؤثر �القدر الكافي 
  :)PAA.القدرة الالهوائ�ة الاللبن�ة(ثالثا

 1.69الجدول8ة أكبر من الق8مة  2.28أن الق8مة المحسو�ة ) 03(نالح¤ من الجدول 
، وهذا 8عني وجود داللة إحصائ8ة للفرق 0.05،و مستوa داللة 29عند درجة حرEة 

. )سم(0.9بلغت  القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ةبین المتوسطین، و أن هناك زEادة في 
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قد �معدل ساعتین مرة واحدة في األسبوع  ممارسة األنشطة البدن8ة و الرEاض8ةوعل8ه، 
  .لقدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة دون إهمال عامل النمواأثر إیجا�ا على 

  : )IRرا3عا. قدرة االسترجاع (

 1.69،أقل من الق8مة الجدول8ة 0.85أن الق8مة المحسو�ة ) 03(نالح¤ من الجدول 
، وهذا 8عني عدم وجود داللة إحصائ8ة 0.05، و مستوa داللة 29عند درجة حرEة 

وعل8ه،  0.36ن طفیف في مؤشر روفیي بلغ للفرق بین المتوسطین، و أن هناك تحس
لم یؤثر �معدل ساعتین مرة واحدة في األسبوع ممارسة األنشطة البدن8ة و الرEاض8ة 

  �القدر الكافي على قدرة االسترجاع.
 نتائج االخت3ار�ن القبلي و ال3عدq للعینة التجر�ب�ة: تحلیل عرض و  -

  .عدw للعینة التجرEب8ةالقبلي و ال� االخت�ارنتائج یوضح  :)04جدول (
  

 المتغیرات
  ت 2ع 2س 1ع 1س

 المحسو�ة
  درجة 
  الحرEة

  
30 

  ت      
  الجدول8ة

  
1.69 

 aمستو  
  الداللة

  
0.05 

 ال�عدw القبلي
 %Gr 9.80 6.41 10.82 6.11 3.01 

Vo2ma 45.84 4.88 48.77 4.50 8.44 
PAA  39.74  6.84  43.19  6.62  7.44  
IR  14.82 3.45 11.80 3.21 6.05 

  ):Gr%أوال. نس3ة الشحوم نس3ة لوزن الجسم (
 1.69،أكبر من الق8مة الجدول8ة 3.01أن الق8مة المحسو�ة ) 04(نالح¤ من الجدول 

، وأن إحصائ8ا، وهذا 8عني أن الفرق دال 0.05،و مستوa داللة 30عند درجة حرEة 
ممارسة األنشطة البدن8ة ل8ه، .وع %  01.02هناك زEادة في نس�ة الدهون بلغت  

ل8س له تأثیر على الخفض من نس�ة  ساعتین مرتین في األسبوع �معدل والرEاض8ة 
  الشحوم في الجسم نس�ة لوزن الجسم دون إهمال عامل النمو و التغذ8ة.

  ملل/;غ.د):(VO2max. االستهالك األقصى لألكسجینن�اثا
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 1.69أكبر من الق8مة الجدول8ة  08.44أن الق8مة المحسو�ة ) 04(نالح¤ من الجدول 
، وهذا 8عني أن الفرق بین المتوسطین دال 0.05و مستوa داللة  30عند درجة حرEة 

 2.93، وأن هناك زEادة في االستهالك األقصى لألكسجین بلغت إحصائ8ا
 ممارسة األنشطة البدن8ة والرEاض8ةالزEادة في حجم د). وعل8ه 8م_ن القول أن .(مل/_لغ
  قد أثر إیجا�ا على االستهالك األقصى لألكسجین . األسبوعساعتین مرتین في �معدل 

  .القدرة الالهوائ�ة الاللبن�ة: ثالثا

 1.69أكبر من الق8مة الجدول8ة  07.44أن الق8مة المحسو�ة ) 04(نالح¤ من الجدول 
، وهذا 8عني أن الفرق بین المتوسطین دال 0.05،و مستوa داللة 29عند درجة حرEة 

.وعل8ه  )سم(03.45بلغت  القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة، وأن هناك زEادة في حصائ8اإ
�معدل ساعتین  ممارسة األنشطة البدن8ة و الرEاض8ةالزEادة في حجم 8م_ن القول أن 

  .القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ةقد أثر إیجا�ا على  األسبوعمرتین في 
  ):(IR. مؤشر روفییي را3عا

أكبر من الق8مة الجدول8ة  06.05أن الق8مة المحسو�ة ) 04(ل نالح¤ من الجدو  
، وهذا 8عني أن الفرق بین 0.05و مستوa داللة  30عند درجة حرEة  01.69

.  03.02بلغ مؤشر روفییالمتوسطین دال احصائ8ا. و أن هناك انخفاض (تحسن) في 
�معدل  رEاض8ةممارسة األنشطة البدن8ة و الفي حجم وعل8ه 8م_ن القول أن الزEادة 

  قدرة االسترجاع. ساعتین مرتین في األسبوع قد أثر إیجا�ا على
  نتائج االخت3ار ال3عدq للعینتین الضا3طة و التجر�ب�ة. تحلیل عرض و  -

  
 االخت�ار ال�عدw للعینة الضا�طة و التجرEب8ة:نتائج  ) : یوضح05جدول(

المتغیرا
 ت

  ت       2ع' 2س' 2ع 2س
 المحسو�ة

  درجة 
 Eةالحر 

  ت      
 الجدول8ة

 aمستو  
 التجرEب8ة     الضا�طة      الداللة
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    0.71  0.76  17.85  0.75  17.71  السن
  

59  
  

  
  

1.67  

  
  

0.05  
 %Gr 11.88 5.46 10.82 6.11 0.71 

Vo2max 44.83 4.54 48.77 4.50 3.40 
PAA  40.86  6.58  43.19  6.62  1.37  
IR  13.32 2.66 11.80 3.21 2.00 

  

  ):Gr%أوال: نس3ة الشحوم نس3ة لوزن الجسم (
) أقل من الق8مة الجدول8ة 0.71أن الق8مة المحسو�ة () 05(یتضح من الجدول 

، وهذا 8عني عدم وجود داللة احصائ8ة للفرق بین 0.05) عند مستوa داللة 1.67(
ممارسة حجم  وعل8ه فان الزEادة في .المتوسطین، أw أن الفرق عشوائي راجع للصدفة

�معدل ساعتین مرتین في األسبوع لم 8حدث فرقا في التأثیر األنشطة البدن8ة و الرEاض8ة
  على نس�ة الشحوم في الجسم مقارنة �الحجم الساعي المعمول �ه .

  ملل/;غ.د):(VO2maxاالستهالك األقصى لألكسجین:ثان�ا

ق8مة الجدول8ة ) أكبر من ال3.40أن الق8مة المحسو�ة () 05(یتضح من الجدول 
للفرق بین  إحصائ8ة، وهذا 8عني  وجود داللة 0.05) عند مستوa داللة 1.67(

�معدل ممارسة األنشطة البدن8ة و الرEاض8ةالمتوسطین. وعل8ه فان الزEادة في حجم 
ساعتین مرتین في األسبوع قد أحدث فرقا في التأثیر على االستهالك األقصى 

  المعمول �ه.  لألكسجین مقارنة �الحجم الساعي
  :)PAA(ثالثا.القدرة الالهوائ�ة الاللبن�ة

) 1.67) أقل من الق8مة الجدول8ة (1.37أن الق8مة المحسو�ة ()05(یتضح من الجدول 
للفرق بین المتوسطین،  إحصائ8ة، وهذا 8عني عدم وجود داللة 0.05عند مستوa داللة 

ممارسة األنشطة ي حجم أw أن الفرق عشوائي راجع للصدفة. وعل8ه فان الزEادة ف
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�معدل ساعتین مرتین في األسبوع لم 8حدث فرقا في التأثیر على البدن8ة و الرEاض8ة
  قارنة �الحجم الساعي المعمول �ه.القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة م

  ):IRرا3عا.قدرة االسترجاع (

) أكبر من الق8مة الجدول8ة 2.00أن الق8مة المحسو�ة () 05(یتضح من الجدول  
للفرق بین  إحصائ8ة، وهذا 8عني  وجود داللة 0.05) عند مستوa داللة 1.67(

�معدل  ممارسة األنشطة البدن8ة والرEاض8ةالمتوسطین. وعل8ه فان الزEادة في حجم 
مقارنة قدرة االسترجاعساعتین مرتین في األسبوع  قد أحدث فرقا في التأثیر على 

  �الحجم الساعي المعمول �ه.
  نتائج العالقة بین المتغیرات: تحلیلعرض و 

�عض نس�ة الشحوم في الجسم و 8مثل العالقة االرت�اط8ة بین  )02( و) 01الش_ل(
  للعینة التجرEب8ة االخت�ار ال�عدw. المتغیرات الفسیولوج8ة

 بین ) یوضح العالقة الع_س8ة02الش_ل(  یوضح العالقة الع_س8ة بین) 01الش_ل(
VO2max ونس�ة الشحوم في لبن8ة لالالقدرة الالهوائ8ة ا سمونس�ة الشحوم في الج

  .الجسم

  نالح¤ ما یلي :
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االستهالك األقصى _ال من ع_سي بین نس�ة الشحوم في الجسم و االرت�اv ال-
�معنى أن الزEادة في نس�ة الشحوم في الجسم  القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة.و  لألكسجین
القدرة الالهوائ8ة  و)ملل/_لغ.د(سجین االستهالك األقصى لألك انخفاض في 8صاحبها

  .الاللبن8ة والع_س صح8ح
VI –: مناقشة النتائج  

  ). %Grنس3ة الشحوم في الجسم (

�معدل درسین في األسبوع على درس واحد �صورة واضحة ممارسة عدم أفضل8ة حجم ال
  نس�ة الشحوم في الجسم _ما توضحه النتائج في الجداول.ل�النس�ة 

لنا إل8ه �الدراسة النظرEة و الدراسات المشابهة 8م_ن أن نف_ر �أن و�مقارنة ما توص
في وزن الجسم _بیرة العینة قید الدراسة هي في مرحلة طفرة النمو حیث تكون الزEادة 

جدًا، خاصة لدa الذ_ور، نتیجة لزEادة الكتلة غیر الشحم8ة لدیهم في هذه المرحلة، 
فهو مرت�\  لغالب نمطًا شبیهًا �طول الجسمخاصة العضالت اله8_ل8ة. یت�ع الوزن في ا

علم8ا �النمو و النضج و الل8اقة الحر_8ة عموما و _ذا الظروف االجتماع8ة و 
  )1997(أبوالعالء، االقتصاد8ة.

-    aادة في المستوEالعینتین  أظهر التحلیل اإلحصائي ز aنس�ة الشحوم في الجسم لد

تتمیز  ) لدa العینة التجرEب8ة.%1.01) لدa العینة الضا�طة و (%81.10قدر ب  (

إذا علمنا   %11.88و  09.80عینة �حثنا هذا بنس�ة شحوم عاد8ة تراوحت ما بین 
8م_ن القول أن انخفاض النشاv البدني  .%02أن هذه النس�ة تعتبر عال8ة إذا فاقت 

ئ8س8ة لدa المراهقین و �التالي انخفاض الطاقة المصروفة من قبلهم 8عد أحد العوامل الر 
 vادة في نس�ة الشحوم في الجسم، وأننا لم نبلغ �عد الحد األدنى من النشاEالمه8أة للز

، الداخل8ةفي دراسته الموسعة   Strideالبدني الكفیل �منع زEادة الوزن مثلما أوصى �ه 
_لم في  13أw ممارسة نشاv بدني مشي (أو هرولة) 8عادل قطع مسافة أكثر من 
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اء في تقرEر علمي صادر من الكل8ة األمرE_8ة للطب األسبوع، أو مثلما ج
�شأن االستراتیج8ات المالئمة لخفض الوزن والوقا8ة من السمنة،  )ACSMالرEاضي(

دق8قة في  د 60مفاده أنه ین�غي ممارسة نشاطًا بدن8ًا معتدل الشّدة 8صل في مدته 
د  10مرحلة  د شدة عال8ة ، 8م_ن تقس8مها على مراحل مدة _ل  30- 20أو ، الیوم
 3- 2تمارEن التقو8ة العضل8ة  التدرج في الشدة و المدة و التكرار. ممارسة  مراعاةمع 

 سعره 2000 األقلحرق على مرات في األسبوع و تمارEن المرونة مرتین في األسبوع.
 (Garber et al, 2011).األسبوعحرارw في 

الضا�طة مقارنة �العینة الزEادة الطف8فة في نس�ة الشحوم في الجسم لدa العینة -
ساعتین مرة  ،التجرEب8ة ،لها عالقة �حجم الممارسة الذw _ان أقل لدa العینة الضا�طة 

و من مقارنة لنتائج المتحصل علیها نالح¤ أن تذهب في نفس واحدة في األسبوع. 
  )�2010شیر صدی| )،(1994س8اق نتائج (الهزاع 

  

  المتغیرات الفسیولوج�ة      

، أظهر التحلیل اإلحصائي  �VO2maxة لالستهالك األقصى لألكسجین �النس    -
 _لغ.د)،/لمل2.93تطور وداللة إحصائ8ة في مستوa المجموعة التجرEب8ة 8قدر ب(

مل/_لغ.د)، 8م_ن  0.13مقارنة �المجموعة الضا�طة الذw انخفض مستواها قل8ال ب(
عالقة �مستوa حجم أن نف_ر �أن الزEادة في االستهالك األقصى لألكسجین له 

الممارسة ساعتین �معدل مرتین في األسبوع و تر_یب الجسم الذw له دور مهم في 
عمل8ة استهالك األكسجین، فالذین یتمتعون بنس�ة _بیرة من العضالت ونس�ة قلیلة من 
الدهون 8حققون مستوa أكبر من االستهالك األقصى لألكسجین. إن تحسین االستهالك 

، صفحة Daniels ،1971(مرت�طة �ش_ل وثی| �النمو والتدرEب. األقصى لألو_سجین

نوع8ة �سبب  .المجموعة الضا�طة _انت أقل نشاv من المجموعة التجرEب8ة،)141
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البرامج التعل8م8ة (الكثافة، المدة وتكرار الحصص التعل8م8ة) ،فعدم التطور الملحو¦ 
لد خالل فترة البلوغ المنسوب لوزن الجسم مرده تراكم الدهون تحت الجVO2maxفي

(Brauner, 1986, p. 337) 8ة وتوص8ات و �سبب عدم احترام معاییر_Eالكل8ة األمر
مرات أو أكثر  5د في الیوم،  30الشدة معتدلة ال تقل عن ) ACSM(للطب الرEاضي 

. أو مرات على األقل في األسبوع 3، د في الیوم 20أو شدة عال8ة لمدة في األسبوع  
مرات في األسبوع و تمارEن  3- 2دلة وعال8ة، تمارEن التقو8ة العضل8ة مزEج لشدة معت

  المرونة مرتین في األسبوع.
(Garber et al, 2011)  

، أظهر التحلیل اإلحصائي تطور وداللة إحصائ8ة في �IRالنس�ة لمؤشر روفیي   -
مقارنة �المجموعة الضا�طة  3.01مستوa المجموعة التجرEب8ة �انخفاض قدر ب

فق\ ، 8م_ن أن نف_ر �أن هذا االنخفاض له عالقة �مستوa النشاv  0.36ض ب انخفا
 البدني الذw أحدث تحسن في مستوa االستهالك األقصى لألكسجین والذw بدوره أثر

�استرجاع أفضل �عد  VO2maxحیث تسمح  .Wong(2008)  روفي مؤشر على
ناء سرEعة التمرEن ألنها تتم في ظروف هوائ8ة وتضمن للتدرEب إعادة ب

عندما 8_ون مرتفع 8ساعد نتیجة المدة VO2max (Sparling, 1984, p. 77)للطاقة
الطوEلة، و8سمح أ8ضا تحمل أحمال _بیرة �الحجم والشدة و8ساعد على تنم8ة الصفات 

) a1995,األخرBrikci(.  
، أظهر التحلیل اإلحصائي تطور في )PAA(�النس�ة للقدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة   - 
�النس�ة للمجموعة الضا�طة  0.22لدa المجموعة التجرEب8ة و 0.42لمستوa 8قدر با

مع عدم وجود أفضل8ة حجم الممارسة �معدل درسین في األسبوع على درس الواحد 
�صورة واضحة . 8م_ن أن نف_ر �أن الزEادة في القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة �النس�ة 

لطول و نس�ة العضالت نتیجة الزEادة في للعینتین له عالقة �النمو حیث یزداد ا
 )or-Bar،1981( اإلفرازات الهرمون8ة في هذه المرحلة( المراهقة).
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) أن القدرة ,1989Grodjinovskyحیث أثبتت دراسات ( )،Hertogh,1992و
٪) والذین لدیهم ساعتین  من التر�8ة  28الالهوائ8ة الاللبن8ة تزداد لدa الرEاضیین (

  ٪). 26( بوعاألسالبدن8ة في 
األفضل8ة الموجودة لدa العینة التجرEب8ة لها عالقة �مستوa النشاv البدني مثلما أشارت 

)._ذالك نس�ة الدهون المرتفعة لدDuché,2000 aإل8ه عدة �حوث من بینها �حث(
العینة الضا�طة مقارنة �العینة التجرEب8ة أثرت سل�ا على هذه األخیرة. 

)Dorée ,1999.(  
بین ع_س8ة  ارت�اvلقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة  : ن المتغیراتالعالقة بی -

_ال من االستهالك األقصى لألكسجین(ملل/_غ.د) و القدرة نس�ة الشحوم في الجسم  و 

و_تلة VO2max_بیر بین  ارت�اv العدید من الدراسات الحظوا الالهوائ8ة الاللبن8ة.

 ).Malina1980،Armstrong et al 1996.(والقامة. الجسم

 Duchéقوw بین القدرة الالهوئ8ة وأ�عاد الجسم ( ارت�اvدراسات عدیدة دلت على وجود 
الل8اقة القلب8ة التنفس8ة و�عض مؤشرات النمو  تغیراتهناك ارت�اv بین م ).1992،

مع مؤشرات  اع_س8نس�ة الشحوم ارت�اطا  ارت�طتاله8_لي والتطور العضلي ،بینما 
 وجود عالقة  بین _ل االخت�ارات الفسیولوج8ة. ).1994،لب8ة التنفس8ة.(هزاع الل8اقة الق

),Kamper2001( 
V –.خالصة 

إن حجم ممارسة األنشطة البدن8ة والرEاض8ة في الوس\ المدرسي �معدل ساعتین مرة 
االستهالك األقصى في األسبوع لم یؤثر �القدر الكافي على نس�ة الشحوم في الجسم ،

إن الزEادة في حجم ممارسة  و القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة. درة االسترجاعلألكسجین، ق
األنشطة البدن8ة والرEاض8ة في الوس\ المدرسي �معدل ساعتین مرتین في األسبوع لم 
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، في حین القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ةیؤثر �القدر الكافي على نس�ة الشحوم في الجسم و 
.  االستهالك األقصى لألكسجین و قدرة االسترجاع _ان له تأثیرا إیجاب8ا دال على

االستهالك و _ال من ) Gr%(وجود عالقة ع_س8ة بین  نس�ة الشحوم في الجسم 
  ).PAAو القدرة الالهوائ8ة الاللبن8ة ( )VO2maxاألقصى لألكسجین (

من خالل النتائج المتوصل إلیها والمستخلصة من الق8اسات األنثرو�ومترEة ،االخت�ارات 
  الفسیولوج8ة والدراسات النظرEة خرجنا بهذه التوص8ات:

البدن8ة والرEاض8ة في الوس\ المدرسي �معدل ساعتین مرتین  األنشطةزEادة حجم ممارسة  ∗
في األسبوع لما له من تأثیر أفضل على �عض المتغیرات الفسیولوج8ة في إطار 

  .صف8ة نشطات ال
تحدثها الزEادة في عدد الحصص التعل8م8ة  إجراء دراسات مشابهة لمختلف التأثیرات التي ∗

وانع_اسها على مختلف المتغیرات األنثرو�ومترEة ، الفسیولوج8ة ،البدن8ة، المهارEة، 
 .التكت8_8ة

االهتمام بإجراء ق8اس نس�ة الشحوم في الجسم واالخت�ارات الفسیولوج8ة للمراحل   ∗
  میذ.الدراس8ة المختلفة _مؤشر للصحة والل8اقة البدن8ة للتال

من األهم8ة �ما _ان وضع برنامج وطني لرفع مستوa الل8اقة البدن8ة لجم8ع المراحل  ∗
 العمرEة .
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