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عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ المرحلة الثانویة تقییم مستوى 
باستخدام برنامج حاسوبي

لبعض ثانویات والیات ذكور سنة ) 18-16(دراسة مسحیة أجریت على تالمیذ المرحلة الثانویة
الجزائر

.عطا اهللا احمد، طاهر طاهردحون، بن خالد الحاج،عومري
نم معهد التربیة البدنیة والریاضیة مخبر تقویم النشاطات البدنیة والریاضیةجامعة مستغا

07/12/2018: تاریخ النشر3011/06/2017: تاریخ القبول12/02/2017: تاریخ اإلیداع

:الملخص
هدفت الدراسة الى تصمیم برنامج حاسوبي لتقییم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند 

وتحدید مستویاتهم في ضوء تطبیق هذا البرنامج ، حیث اعتمد ) ذكور(رحلة الثانویة تالمیذ الم
الباحثون المنهج الوصفـي باألسلوب المسحي على عینة تم اختیارها بطریقة عشوائیة من تالمیذ 

تلمیذ، وقد تم ) 5543(لبعض ثانویات والیات الوطن والبالغ عددهـــــــم ) ذكورا(المرحلة الثانویة 
م، االنبطاح المائل 20الجري متعدد المراحل (ستخدام بطاریة اختبار مكونة من خمسة اختبارات ا

مد وثني الذراعین، الجلوس من الرقود مع ثني الركبتین، ثني الجذع لألمام من وضع الجلوس 
:وقد أسفرت أهم النتائج على).ومؤشر كتلة الجسم

یم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ فاعلیة البرنامج الحاسوبي المقترح في تقی- 
.المرحلة الثانویة ذكور لعدد كبیر من التالمیذ في اقل زمن وجهد وأكثر دقة

تم تحدید مستویات معیاریة لعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ المرحلة الثانویة - 
.ذكور

.یة المرتبطة بالصحة عنـــــد أفراد عینة البحثانخفاض مستوى عناصر اللیاقة البدن- 
:وعلى ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثون ب

توظیف البرنامج الحاسوبي المقترح في تقویم مستوى عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند - 
.تالمیذ المرحلة الثانویة ذكور
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دراسة كأساس لتقویم مستوى عناصر اللیاقة استخدام المستویات المعیاریة المستخرجة من هذه ال- 
. البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ المرحلة الثانویة ذكور

.تقییم، اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة،برنامج حاسوبي: الكلمات األساسیة

Astract:
This study was aimed to:
1. Designing a computer program to assess the elements of health-related fitness for
secondary students.
2.Prepare battery of tests to the physical condition of high school students who meet the
Algerian environment (our choice fell on tests validated by experts, who identified the
first standards for adolescents 16 to 18 years in Algeria).
3. Determination of health-related fitness standards of the secondary stage students.
Methods and Materials:
To achieve this, researchers adopted the descriptive style survey sample, which was
selected randomly from secondary students of some high schools of the states of Algeria
who were numbered 5543 boys.
There has been using the battery tests where there have been included five tests they are
body mass index, pacer test, push-up test, curl-up test and sit and reach test.
The results shown a decrease in the level of health-related fitness in the sample of
research which means the effectiveness of the proposed software in the evaluation of the
elements of health-related fitness at secondary school pupils to a large number of students
in less time and effort and more accurate.

Key words:Evaluation, Components of Health-Related Physical Fitness, a computer
program

Résumé :
Cette étude a pour but de concevoir un programme informatique pour évaluer les
éléments de la condition physique liés à la santé pour les élèves du secondaire (garçons)
et de déterminer leurs niveaux grâce à l'application du programme proposé. Pour
atteindre cet objectif, les chercheursont adopté une approche descriptive sur un
échantillon de 5543 élèves (garçons) de l’enseignement secondaire et choisis de façon
aléatoire .Pour cela, une batterie de tests a été utilisée .cinq tests y ont été inclus à savoir :
l’indice de masse corporelle, course navette 20 m, pompe, redressement station assise, la
flexion du tronc.
Les résultats montrent une diminution du niveau de la condition physique liée à la santé
dans l'échantillon de la recherche, ce qui explique l’efficacité du logiciel proposé dans
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l'évaluation des éléments de la condition physique à des élèves du secondaire à un grand
nombre d'élèves en moins de temps et d'effort et avec plus de  précision. À la lumière des
résultats obtenus de l'étude, les chercheursont recommandé l'utilisation du logiciel
proposé, d'évaluer le niveau des éléments de la condition physique liés à la santé pour les
élèves du secondaire (garçons) sur le reste du pays, et des recherches plus poussées dans
la conception de programmes informatiques pour évaluer le niveau des éléments de la
condition physique liés à la santé pour les élèves des autres niveaux d'éducation:  les
garçons et les filles.
Mot clés :Evaluation, leséléments de la condition physique liés à la santé, un programme
informatique

:مقدمة
ل الهیئات ازداد االهتمام في اآلونة األخیرة باللیاقة البدنیة وخاصة المرتبطة بالصحة من قب

والمنظمات الصحیة، إذ تعد من أهم األهداف  التي  تسعى التربیة البدنیة لتحقیقها، لذا أصبحت 
الحاجة لممارسة األنشطة البدنیة من ِقبل مختلف األعمار و لكــال الجنسین مطلوبـــــــــــة بل وضروریة 

حیة كالكلیة االمریكیة للطب ، حیث تؤكد الدراسات العلمیة الحدیثة  والهیئات والمنظمات الص
الریاضي على أهمیة االنتظام في ممارسة النشاط البـــدني وما یترتب عنه من فوائد لصحة االنسان 

.Linda S)النفسیة والعضویة Pescatello , 2014, p. 10)،(Catley MJ, et al, 2013, pp.

التأثیر السلبي لنقــص الحركة وفي المقابل فلقد اثبتت التجارب واالبحاث العلمیــة،(98-108
والنشــاط البدني المصاحبین لنمط الحیاة المعاصـــــــرة وارتباطهـــما بالكثــــیر من االمراض كأمراض 
القلـــــب واالوعیة الدمویة والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم والقلق وغیرها من االمراض، ویؤكــــد 

هزاع بن (والهزاع ومحمد بن علي االحمدي (OMS, 2011)لصحةذلــك كل من المنظمة العالمیة ل
,Castelli (Castellidm,et alو) 29، صفحة 2004محمد الهزاع ومحمد بن علي االحمدي، 

2007, pp. 239-252)،وJulián Alberto (Julián Alberto Gualterosa et al

2015,p.438)ـة وطیـــــــدة بــــین انخفاض مستوى النشـــاط البدني من حیــث اعتبـــروا انه هنــــاك عالقـــــــــ
جهة وبین الكثـیر من امراض العصر، لذلك ازداد االهتمـــــــام  بالوقایـــــــة من االمراض من خـالل 

االرتقاء بمستـوى ممارســـــــــة االنشطـــــــة البدنیة والریاضـــیة داخل المؤسســـــــات التربویة وذلـــــــــك من اجل
ونظـــــرا لما یجنیــــــه الطفــــــل والمراهـــــــق من فوائد . اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى التالمیذ
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صحیــة من وراء ممارسة االنشطة البدنیـــــة والریاضـــیة، فإن هذه الفوائــد تقلل الكثـــیر من اخطار 
.ثل ارتفاع ضغــــط الدم، هشاشـــــــة العظـــــــــــام، امـــراض االوعیــة التاجیةالمرض اثنـاء التقدم في السن م

(Walter R. Thompson et al, 2009)و(DraganCvejić, 2013, pp. 135-145).

وحتى دول الخلیج اأوروبولهذا نجد أن الدول الكبرى على غرار الوالیات المتحدة األمریكیة ودول 
فمثال مملكةاألردن رى الختبارات اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة في الوسط المدرسي، تولي أهمیة كب

).18، صفحة 2012كمال جمیل الربضي، (جائزة الملك للیاقة البدنیة لطلبة المدارس خصصت
في وقتنا الحاضر رصد مستویات النشاط البدني وتقییم وتقویم برامج أصبحفقد قما سبعلىبناءا و 

الصحة في الوسط المدرسي الجزائري لدى األطفال والمراهقین ضرورة وركیـــــــــــــزة اساسیة ال تعزیز
.یمكن االستغناء عنها ضمن منظومــــــة خدمات الصحـــة العامة والطب الوقائي

ع وفي ظل الثورة التكنولوجیة العارمة التي اقتحمت جمیع المجاالت ومنها مجال التربیة والتعلیم وم
التقدم المتالحق في تكنولوجیا االتصاالت، وتكنولوجیا المعلومات، وما صاحبها من تطور في مجال 
تكنولوجیا التعلیم، وظهور أسالیب تعلم وتعلیم حدیثة تعتمد بشكل أساسي على تطبیقات تلك 

هر ما التكنولوجیا، كان البد من انعكاس ذلك على التقویم كمكون من مكونات منظومة التعلیم، فظ
.یعرف بتكنولوجیا التقویم كمجال فرعي من مجاالت تكنولوجیا التعلیم

تشیر الدراسات الحدیثة إلى أن حركة اإلنسان المعاصر انخفضت بشكل كبیر عما كانت علیه كما 
نشطة، وخاصة ممارسة األاسابقاإلنسانالتي كان یتبعها تغیر العادات الصحیةمن َقْبل نتیجة

واالنترنت والعاب التلفاز الجلوس لساعات طویلة أمام قات الفراغ، حیث أصبح الریاضیة في أو 
وهذا ما والهواتف الذكیة من األسباب المباشرة في العزوف عن ممارسة األنشطة الریاضیةالفیدیو

التي تعتبر ) األمراض غیر الساریة(سبب في ظهور العدید من األمراض المرتبطة بقلة الحركة 
من %60أنها كانت مسؤولة عن 2008المنظمة العالمیة للصحة في الذي نشرتهحسب التقریر 

من هذه الوفیات الناجمة عن هذه األمراض كانت في البلدان %80جمیع الوفیات في العالم كله وأن 
ویرى كمال الربضي انه )3، صفحة 2008المنظمة العالمیة للصحة، (المتدنیة والمتوسطة الدخل 

ألمراض المرتبطة بقلة الحركة البد  أن نعطي لممارسة الریاضة أهمیة بالغة كي لمجابهة هذه ا
اإلرهاق ونخفف من إعداد المرضى الذین یشكلون عبئا كبیرا على و نخفف من حدة الشعور بالتعب 

.)20، صفحة 2012كمال جمیل الربضي، (األسرة والدولة 
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التشخیص المبكر للكثیر من األمراض ضیتضح مما سبق اهمیة رصد مستویات النشاط البدني بغر 
متابعة الخمول البـــــدني لـــــدى المجتمــــع وخاصة في فترة المراهقة وبدایة مرحلة الشباب، حیث و 

. اجمعت معظم الدراسات تقریبا على ان المراهقین هم أكثر الفئات السنیة نقصا في اللیاقة البدنیة
رصـد الجزائري ب على القائمین في القطاع التربوي لذا وج،)68، صفحة 2010مفتي حماد، (

مستوى النشاط البدني دوریا وذلك لمعرفة مستویات النشاط البدني والحد من درجة الخمول لدى 
المراهقین في الوسط المدرسي وكذلك العمل على تشجیع االنشطة الریاضیة داخل المؤسسات 

.التربویة الجزائریة
یم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحــــة في المرحـــلة الثانـــویة ، تتطلب وبما أن عملیة تقییم وتقو 

وجود مستویات معیـــــاریة یعتمد علیها أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة لرصــد مستویات النشاط البدني 
، األمــــر الذي غیاب هذه المستویات المعیاریةونلدى أفراد هذه المرحلة العمریة، فقد الحـظ الباحث

وسائلفيالمذهلالتكنولوجيوالتطورالعالمیةالمستجداتظلوفيإلى تحدیدیها، مدفــــــع به
التقویم، لم یعد ممكنا ترك العملیة التعلیمیة دون مواكبة هذا التطور و مسایرته، خاصة و أن 

ثبات خصائص وسمات األفراد استخدام المعاییر في عملیة التقویم یتطلب دائما تحدیثها وذلك لعدم
على أن Baumgartner et Jacksonلفترات طویلة وهذا ما أكدته كل من نبیلة عبد الرحمان و

مجال التعلیم ال یسمح باستخدام معاییر التحصیل التي مضى على بنائها مدة تتراوح ما بین ثالثة 
من هنا تبرز أهمیة )  1989حلمي حسني محمود ومحمد عبد العزیز سالمة، (إلى خمسة أعوام 

ومن هذا المنطلق نطرح .استخـدام وتوظیف الحاسوب في العملیة التقویمیة بشكل دوري ومستمر
:مشكل البحث

هل للبرنامج الحاســـــوبي المقترح القــــــدرة على تقییم عناصر اللیاقة البدنیـة المرتبطة بالصحة عند - 
؟ ) ذكور(تالمیذ المرحلة الثانویة 

:طلحات البحثمص
هو التفحص المستمر لكل المعلومات المتوفرة الخاصة بالطالب والمعلم: التقییم

البرنامج المدرسي والعملیة التعلیمیة، وذلك للوقوف على درجة التغیر الحاصل عند و 
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عبد . (تكوین أحكام صادقة عنهم وعن فعالیة البرامج المدرسیة التي تقدم لهمو ،الطلبة
.)09، صفحة 2009، وآخرونالني اهللا زید الكی

البدنیةاللیاقةمنجیدمستوىامتالكعلىالتلمیذمقدرةهي:اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة
قلةعنالناجمةباألمراضاإلصابةمنووقایتهصحتهعلىالمحافظةبالصحة ألجلترتبطالتي

.)تعریف إجرائي(المستقبلفيالحركة
ةكتابةسلسلة من التعلیماتواألوامرلجهازالحاسوبوفق لغة برمجیة معینة،لتحقیق هوعملی:برنامج حاسوبي

.)تعریف اجرائي(الغایة الذي صمم من اجلها هذا البرنامج 
:ةسابقالدراسات ال

بعنوان اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة وبعض القیاسات ) 2013(دراسة جعفر فارس العرجان .
.سنة) 18- 7(والشباب األردنیین بعمر االنثروبومتریة لدى األطفال

هدفت الدراسة إلى تعرف التغیرات الحاصلة في اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة وبعض القیاسات 
سنة، ثم مقارنة تلك التغیرات مع نتائج القیم المتحصلة في ) 18- 7( االنثروبومتریة لدى األطفال 

طفًال وشابا أردنیا تم ) 1823( عینة مكونة من تلك القیاسات مع المجتمعات األخرى، وذلك على
و متغیرات ) الوزن، الطول(اختیارهم عشوائیا من مدینة عمان، قیست لهم متغیرات النمو الهیكلي 

نسبة الشحوم في الجسم، كتلة الجسم الخالیة من : اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة المتمثلة في
یمنى والیسرى، اللیاقة القلبیة التنفسیة، مرونة عضالت أسفل الشحوم، وزن الشحوم، قوة القبضة ال

.الظهر والفخذ الخلفیة قوة وتحمل عضالت البطن
أشارت النتائج إلى أن هناك تزایدا طردیا بزیادة السن في متغیرات اللیاقة العضلیة الهیكلیة والمرونة 

دانة وانخفاض مستوى اللیاقة ومن ثم أمكن للباحث التوصیة بضرورة ایالء انتشار الب،المفصلیة
البدنیة المرتبطة بالصحة لدى األطفال والشباب األردنیین عنایة كبیرة خاصة في مراحل الطفولة 

.المبكرة والمراهقة
تصمیم نظام الكتروني على شبــــكة " وعنوانها ) 2012(دراسة عبد المهدي على احمد اكسیل 
یة المرتبطة بالصحة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة بمملكة المعلومات العالمیة لتقویم اللیاقة البدن

."البحرین
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هدفت الدراسة إلى تصمیم نظام الكتروني على شبكة المعلومات العالمیة بداللــة المعاییـــر المئینیة 
.لتقویم اللیــاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة بمملكة البحرین

تلمیــذ من مدارس ) 1631(منهج الوصفي ، وتم اختیار عینة عشوائیة مكونة من استخدم الباحث ال
، وقد تمكن الباحث من )معلم تربیة ریاضیة30(المرحـلة اإلعدادیة من المحافظــــــــــــات الخمس و 

متر 20جري (ر التوصل لبطاریة اختبار لقیاس اللیاقـــــــة البدنیـــــة ،وقد شملت البطــــــاریة على اختبا
ثني ومد الذراعین من االنبطاح المائل ألكبر عدد من المرات وفق إیقاع ،  ،متعــــــدد المراحل

الجلوس من الرقود ألكبر عدد من المرات وفق إیقاع ، واختبار ثني الجذع أماما من الجلوس الطویل 
م قام  بتقـــــــنین االختبــارات، لقیاس المرونة، واختبار مؤشر كتلة الجسم لقیاس التكوین الجسمي ث

ووضــع درجــات مئینیة للیاقـــة البدنـــیة المرتبطة بالصحة، واستطاع الباحث التوصـل إلى تصمیــم 
وعلى ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث على .نظام الكتروني على شبكة المعلومات العالمیة

المرحلة اإلعدادیة بالصحة لتالمیذالبدنیة المرتبــطة االعتماد على النظام االلكتروني لتقویم اللیاقة
.بمملكة البحرین

بناء مستویـــــات معیـــــــاریة لمستـــوى اللیاقة "وعنـــــــــــوانها ) 2011(دراسة محمد لطفي ابو صالح 
.البدنیة المرتبطة بالصحة لدى طالب المدارس الثانویة في محافظة طولكرم

ى التعرف على مستوى اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحــــــــــــــــــة لدى طالب المدارس هدفت الدراسة إل
الثانویة في محافظة طولكرم، وبناء مستویات معیاریة، وتحدید أثر متغیري مكان السكــن، والصف 

حث المنهج والتفاعل بینهما على مستوى اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة، ولتحقیق ذلك استخدم البا
طالبًا من صفوف العاشر والحادي عشر ) 1200(الوصفي و أجریت الدراســة على عینة قوامها 

والثاني عشر، وقد تم استخدام البطاریــة األمریكیة للیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة والتي اشتملت على 
اللوح، وثني الجذع من الجلوس قیــــــــاس سمـــك ثنایا الدهن لخلف العضد وأسفل : اربع اختبارات هي

، وقد أوضحت النتائج )میل(م 1609الطویل، واختبار الجلوس من الرقود، واختبـــــــــــــــــــار جري ومشي 
وتم وضع . ب مقارنة بالمعاییر العالمیـــةانخفاض مستوى اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى الطال

.من الصفوف وللعینة ككلدرجــــات ومستویات معیاریة لكل صف
وعلى ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة االستفــــــــــادة من مثل هذه المعاییر للتعـــــرف على 

.طولكـــــــرممســـــتوى اللیاقة البدنیة لدى طالب مدارس محافظة 
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:منهجیة البحث واإلجراءات المیدانیة.
األقربالوصفي بالطریقة المسحیة لكونه ن المنهج و استخدم الباحث:منهج البحث

.البحثإجراءاتواألنسب لطریقة 
لثانویات والیات الجزائر للسنة ) ذكور(تمثل مجتمع البحث في تالمیذ المرحلة الثانویة :مجتمع البحث

م 2014/2015الدراسیة 
ة مناطق وهي لكبر المنطقة الجغرافیة لمجتمع البحث فقد تم تقسیمه الى ثالثنظرا:البحثعینة 

الشمال، الهضاب، الجنوب، ومن ثم یتم اختیار عینة عشوائیة : المناطق المكونة لجغرافیة الجزائر
.منتظمة من كل منطقة

لبعض )سنة18- 15(ذكوروفي ضوء ما تقدم فإن عینة البحث تمثلت في تالمیذ المرحلة الثانویة 
الشمال، (حسب المناطقموزعة ریقـــةعشوائیة، تماختیارهابطذكور 5543والیات الجزائر والبالغ عددهم 

، باتنة،سطیف،تیارت،الشلف،معسكر،غلیزان،مستغانم،بجایة،وهران(والوالیات)الهضاب، الجنوب
.)النعامة، الجلفة،أدرار، مسیلة

:مجاالت البحث
) 18- 16(تلمیذ ینتمون الى المرحلة الثانویة ) 5543(بلغ عدد أفراد عینة البحث :البشريالمجال 

م2014/2015سنة للسنة الدراسیة 
تم إجراء االختبارات بالساحاتوالقاعات متعددة الریاضات للثانویات المشاركة في :المكانيالمجال 
.الدراسة
22/01/2017، الى غایة 01/12/2013: الدراسة ابتداء من یومامتد انجاز هذه:الزمنيالمجال

: أدوات البحث

مارات التحكیم واحدة من الركائز األساسیة لعمل الباحثین والتي من خاللها تعد است:استمارة التحكیم
:تم استطالع آراء الخبراء والمختصین حول

تحدید أنسب االختبارات البدنیة لتقییم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لتالمیذ المرحلة - 
.الثانویة

.صالحیة البرنامج الحاسوبي المقترح- 
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، المیزان، األستادیومتر، )Sony(كامیرا فیدیو من نوع سوني- :المستخدمة في البحثاألجهزة 
شواخص،Toshibaجهاز حاسوب محمول من نوع  ،استمارة تسجیل البیانات،صندوق قیاس المرونة

#C، واللغة البرمجیةMicrosoft VisualStudio 2013 for Windowsبرنامج، مرتباتو 

.2014SQLSERVER: قاعدة البیانات،2013
:البرنامج الحاسوبي المقترح لتقویم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة

تصمیم البرنامج الحاسوبي الخاص بتقییم عناصــــــر اللیاقــــــة البدنیـــة المرتبطــــة بالصحـــة عند تم
،8،10(Bit32غیل التشسنة، لیعمل تحت انظمة ) 18-16(الثانویـــة تالمیــــذ المرحلــــة 

Windows7( وباستخدام اللغة البرمجیة ،C#)(، واالعتماد على قاعدة البیاناتSqlServer.
:النافذة الرئیسیة للبرنامج-

:المفاتیحهمتتكون النافذة الرئیسیة للبرنامج من خمسة مفاتیح وفیما یلي شرح مبسط أل
هر النافذة الخاصة باختبارات اللیاقة البدنیة تظ) 1(عند الضغط على المفتاح رقم ): 1(المفتاح رقم 

).01(المرتبطة بالصحة شكل رقم 

.النافذة الخاصة باختبارات اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة) 01(شكل رقم 

:اختبارات اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحةتقسم هذه النافذة إلى خمسة أجزاء رئیسة تمثل



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

92

.مؤشر كتلة الجسم-1
.ثني ومد الذراعیناالنبطاح المائل اختبار -2
.الجلوس من الرقود مع ثني الركبتیناختبار-3
.ثني الجذع لألمام من وضع الجلوس مع ثني احدى الركبتیناختبار-4
.متر متعــــــدد المراحل20الجري اختبار-5

.كما یسمح لنا البرنامج بمعاینة االختبارات بالفیدیو من خالل الضغط على الزر 
تظهر نافذة تحدید المستویات المعیاریة ) 2(عند الضغط على المفتاح رقم ): 2(فتاح رقم الم

).02(لعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة شكل رقم 
.نافذة تحدید المستویات المعیاریة لعناصر اللیاقة المرتبطة بالصحة). 02(شكل رقم 

:الحاسوبي المقترحصدق البرنامج-

صدق المحكمین وذلك بعرض البرنامج الحاسوبي على مجموعة من المتخصصین ونباحثاستخدم ال
في مجال الكمبیوتر والبرمجیات، ومجموعة من االساتذة في مجال اللیاقة البدنیة والفیزیولوجیة حیث 

:ابدى المحكمون اراءهم في البرنامج كما یلي
.ارتباط البرنامج مع الهدف الذي صمم من اجله-1
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. ارین البدنیة المقترحة صالحة لتحسین عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحةالتم-2

:االختبارات المستخدمة لقیاس عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة
من اجل تحدید أنسب االختبارات الخاصة بعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ 

بعملیة مسح للعدید من المصادر والمراجع العلمیة ونقام الباحثسنة ) 18- 16(المرحلة الثانویة 
، دراسة عبد المهدي اكسیل )2013(والدراسات السابقة ومنها دراسة جعفر فارس العرجان 

Dragan Cvejić(، دراسة )2011(،دراسة محمد ابو صالح )2012( et al,2013(, دراســـــة
)(Latrice s.Sales, 2007 ،  دراسة(Gert A. Nielsen, 2003, pp. 229–234) ثم بعد ذلكتم وضع

المتخصصینمنمجموعةاستمارة استطالع رأي الخبراء في مجال اللیاقة البدنیة، وعرضهاعلى
.خبراء) 08(والبالغ عددهم

% 60بعد تفریغ البیانات تم استبعاد االختبارات البدنیة التي حصلت علـى نسـب اتفـاق أقل من 
اختبارات، وبالتالي 5العدد الكلي لالختبارات البدنیة المرشحة للتطبیق النهائي هي ،بحیث أصبح 

.حددت االختبارات البدنیة التي تتناسب مع أفراد عینة البحث
:المستخدمةات البدنیةاالختبار - 
.قیاس التحمل الدوري التنفسيلمتر 20الجري متعدد المراحل : االختبار االول- 1
.توفیر معلومات حول التركیب الجسميل)IMC(مؤشر كتلة الجسم: ياالختبار الثان- 2
.قیاس قوة عضالت البطن وتحملهالالجلوس من الرقود مع ثني الركبتین: االختبار الثالث- 3
.قیاس قوة عضالت الذراعینلاالنبطاح المائل ثني ومد الذراعین: االختبار الرابع- 4
مرونة لقیاس )صندوق المرونة(وضع الجلوسثني الجذع لألمام من: االختبار الخامس- 5

.عضالت الفخذین الخلفیة وأسفل الظهر
:األسس العلمیة لالختبارات-
یعني أن یحصل المختبر على النتائج نفسها تقریبا إذا ما أعید تطبیق االختبار علیه وفي : الثبات-

ثماالختبارتطبیقطریقةباستخدامالثباتمعاملبحسابونلذا قام الباحث.  نفس الظروف تقریبا
تم اختیارها عینةعلىالتطبیقینبینأیامسبعةقدرهزمنيبفاصل(Test-Retest)تطبیقه إعادة

في الفترة ما بین األساسیة البحــثعینةخارجمنعینةتلمیــــــــــــــــــــذ وهي20وعددها عشوائیا
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طبیق االختبارات نفسها وعلى نفس التالمیذ ثم أعید بعد أسبوع ت. 29/10/2014و22/10/2014
وتمحسابمعامالالرتباط .وفي نفس الظروف

یوضحمعامالت ) 02(بینالتطبیقیناألولوالثانیباستخداممعامالالرتباطبیرسونوالجدولرقم
.الثباتلالختباراتالبدنیةقیدالبحث

.یة المرتبطة بالصحةیوضح قیمة معامل الثبات والصدق الختبارات اللیاقة البدن) 01(الجدول رقم 

االختبارات
التطبیق الثانيالتطبیق األول

الصدقالثبات
المتوسط الحسابيالمتوسط الحسابي

21.2921.380.990.99مؤشر كتلة الجسم
19.7019.050.900.94متر20الجري متعدد المراحل 

23.65230.970.98الجلوس من الرقود مع ثني الركبتین
12.1012.900.970.98اح مائل ثني ومد الذراعینانبط

31.5531.600.980.98الیمنىثني الجذع من وضع الجلوس لألمام
30.9030.800.980.98الیسرى

ظهر أن قیم معامل الثبات عالیة مما یدل على ان االختبارات ) 01(موضح في الجدول رقم هوكما 
. وهي قیم تؤهل االختبارات للقبول في التطبیق النهائي. جمیعها تتمتع بدرجة ثبات عالیة

ایجاد معامل الصدق الذاتي لالختبارات عن طریق ایجاد الجذر التربیعي بالباحثون قام :الصدق- 
ولغرضاستخراجصدق باإلضافة الى ذلك، )01(كما هو موضح بالجدول رقم لمعامل الثبات

االختباراتالمرشحةقامالباحثونبعرض 
.محتویاتاالختباراتعلىمجموعةمنالخبراءوبذلكحصاللباحثونعلىصدقالمحتوى

هي اختبارات معتمدة من طرف الخبراء الدراسة الحالیةفيالمستخدمةاالختباراتإن:الموضوعیة- 
وواضحةالفهم والتنفیذسهلةأنهاإلىباإلضافةفي الدراسات السابقة، باحثین الومقننة من قبل 

المسافةوحداتیتم باستخداملهاكما أن التسجیلالذاتي،التقییمعنوبعیدةللتأویلقابلةوغیر
.موضوعیة عالیةذاتالمستخدمةاالختباراتتعدوبهذاوالتكرار،
:المستخدمة في معالجة البیاناتاإلحصائیةاألسالیب 

المئویة ةالنسب.4، لبیرسونمعامل االرتباط البسیط . 3،االنحراف المعیاري.2،الوسط الحسابي . 1
 (%)
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.المعیاریةتالمستویا.8،األعلى، الحداألدنىالحد - 7،الدرجة المعیاریة - 6،تحلیل التباین األحادي.5

:عرض نتائج القیاسات واالختبارات البدنیة:أوال:عرض النتائج

ومعامل االلتواء المتحصل علیها ت الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المتوسطایبین )02(الجدول رقم 
.ذكورعند أفراد عینة البحثمن تطبیق بطاریة االختبار 

اختبارات اللیاقة البدنیة 
المرتبطة بالصحة

اس
القی

دة 
سنة18السنسنة17السنسنة16السنوح
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الم

مل 
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واء
اللت

ا

221.303.020.3621.672.810.5722.112.340.29م/كغمؤشر كتلة الجسم

33.4421.870.8834.0518.591.3035.5523.221.23مرحلةم20متعدد المراحل يالجر 

22.5812.380.3832.9521.190.4232.2621.020.32مرةالرقود الجلوس من

16.669.230.5417.878.760.6418.869.870.26مرةانبطاح مائل ثني ومد الذراعین

ثني الجذع من 
وضع الجلوس 

الیمنى
سم

21.3610.53-0.4722.448.12-0.2121.158.200.42

0.2121.108.200.40-0.5022.438.09-21.2510.52الیسرى

عند أفراد عینة یظهر ان جمیع قیم معامل االلتواء ) 02(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
بیانات والتي تشیر الى اعتدالیة توزیع،)3+، 3- (ذكور جاءت محصورة بین المجال البحث

.اـــعیطبیـتوزیعا متغیرات البدنیة لدى عینة البحث ال
:مؤشر كتلة الجسم- 

یبین المتوسطات الحسابیة لمؤشر كتلة الجسم حسب السن عند عینة البحث )03(الجدول رقم 
.2007ومقارنتها بالمتوسطات الحسابیة لنفس المؤشر والمعتمدة من طرف المنظمة العالمیة للصحة 

)سنة(السن
المتوسط الحسابي لعینة 

)2م/كغ(البحث 
ي حسب المتوسط الحساب

المنظمة العالمیة 
)2م/كغ(للصحة

1621.3020.49-21.09
1721.6721.14-21.66
1822.1221.70-22.15
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المتوسطات الحسابیة لمؤشر كتلة الجسم عند عینة البحثالذي یبین ) 03(من خالل الجدول رقم
ان النتائج ةیتضح لنا لمنظمة العالمیة للصحابالمتوسطات الحسابیة المعتمدة من طرف ذكور مقارنة

تقارب إلى الخاصة بالمتوسطات الحسابیة لمؤشر كتلة الجسم حسب السن لدى عینة البحث ذكورا ت
مع المتوسطات الحسابیة لنفس المؤشر والمعتمدة من طرف المنظمة العالمیة للصحة  حد كبیر
تها المنظمة العالمیة للصحة  عبالمعاییر العالمیة التي وضتها لنتائج ومقارنهذه اوعند النظر ل،2007
كما یظهر أن هناك تقارب الى حد كبیر بین تقع ضمن الوزن الطبیعي والصحي،،نجدها 2007

تبعا مؤشر كتلة الجسم التغیر في تناولت موضوعساتالتي االعدید من الدر نتائج هذه الدراسة ونتائج 
و (SlawomirKoziel, 2005)ة ودراس(Bener and Abdulaziz, 2005)ومنها دراسة لمتغیرالسن 

,Rita YT Sung andal)دراسة  2009) .
ان مؤشر كتلة الجسم عند عینة البحث بشكل عام كان ) 03(یستنتج الباحثون من خالل الجدول رقم 

.جیدا في ضوء المعاییر العالمیة
:تحدیدالمستویاتالمعیاریةلعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة:ثانیا

لعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ عیاریةالممستویاتتحدید العملیةون أنحثیرىالبا
حیث من خاللهــــــا یستطیع أستاذ التربیة البدنیة ،هذا البحثفیةاألمورالمهمالمرحلة الثانویة من 

صحـــــة عند التالمیذ اللیاقة البدنیة المرتبطــــــــة بالمستوىالنقص الحاصل فیعلىوالریاضیة التعـرف
اللیاقة البدنیة المرتبطــــــــة مستوىوبالتـــــالي التشخیص المبكر للحاالت التي تحتاج الى تحسینات فی

.معالجتهاتحسینها و والعملعلىبالصحـــــة عند التالمیذ 
النسبمقارنةإضافة إلى ما سبق ذكره النتائجومناقشةتحلیلعملیةمنالمرحلةهذهكما تهدف

بـبالنسفي كل اختبار من االختبارات المطبقة على عینة البحثالبحثعینةعلیهاتحصلتالتي
.)توزیعكاوس(الطبیعيالتوزیعمنحنىفيلهاالمقررة

:اللیاقة القلبیة التنفسیة.1
:متر20الجري متعدد المراحل اختبار 
والنسبابلةلها حسب كل مستوى معیاري المقوالنسب المئویةالتالمیذعددیبین ) 04(رقمجدول

.متر20المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعیالختبار متعدد المراحل 
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المقابلةلها حسب كل مستوى والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 04(من خالل الجدول رقم 
متر یتضح 20متعدد المراحل الجري منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار المقررة لهاحسبوالنسبمعیاري 

هي في المستویین متر20الجري متعدد المراحل في اختبار )ذكور(أنأغلبیة نتائج عینة البحث 
على هذه النتائج الى ) ذكور(ویرى الباحثون حصول اغلبیة التالمیذ .ضعیفومقبولالمعیاریین 

ن القلبي الدوري والتنفسي للتالمیذ وبالتالي ضعف في اللیاقة القلبیة في قدرة الجهازیوجود ضعف
التي تعدحسب یوسف كماش بمثابة المؤشر الواضح للصحة ومكوناتها بشكل عام ، و التنفسیة لدیهم 

فعندما یكون مستوى اللیاقة القلبیة التنفسیة عالیا فإن ذلك من شأنه تعزیز صحة البدن والعقل 
).10ة ، صفح2014كماش، (

مستوى اللیاقة القلبیة التنفسیة الى مجموعة من األسباب لعل أبرزها ویرجع الباحثون هذا الضعف في 
الحد األقصى الستهالك كون حصة واحدة للتربیة البدنیة والریاضیة في االسبوع غیر كافیة لتطویر 

القلبیة الذییعتبر أفضل مؤشر یستدل به لمعرفة مستوى اللیاقة )vo2 max(كسجین و األ
الجنسیتأثر بالكثیر من العوامل منها ،لكون هذا األخیر(TauseefNabi, 2015, p. 418).التنفسیة

وعلي فتاحنقال عن  طالل نجموهذا ما یؤكده كل من الزمنیة للممارسة والمدةالحمل وشدة سنوال
strattong)1996 (وsallies and Patrick)1991( یاضیة یمكن أن تؤدي مـنإن زیادة دروس التربیة الر

إلى احدث تغیرات ایجابیة في كفـاءة الجهـازالدوري التنفسي إذا تضمنت تلك الدروس العدید من 

ریة
عیا

الم
ت 
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771609.404.86أكثر من 68955.22أكثر من 73987.97أكثر من جید جدا
7727816.3324.52-6849126.9849-7325019.8745-47جید 

4876645.0140.96-4467036.8122-4641933.3123-20مقبول
2149829.2624.52-2256430.9902-1949139.0302-02ضعیف

ضعیف جدا
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0000

02أقل من 

0000
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0000
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اإلرشادات والتعلیمات ومنهـا أن تكـون شدة الحمل ما بین المتوسطة والعالیة وان ال یقل زمن 
.)2011طالل نجم و علي فتاح، (دقیقـة یومیـا) 30(الممارسة عـن 

:للیاقة العضلیة الهیكلیةا.2
:مائل ثني ومد الذراعینالنبطاح ال ااختبار 
والنسبالمقابلةلها حسب كل مستوى معیاري والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 05(جدولرقم

.مائل ثني ومد الذراعینالنبطاح الاالمقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

المقابلةلها حسب كل مستوى والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 05(من خالل الجدول رقم 
مائل ثني ومد الذراعینالنبطاح الامعیاریوالنسب المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

هي في مائل ثني ومد الذراعینالنبطاح الافي اختبار ) ذكور(یتضح أنأغلبیة نتائج عینة البحث
تحسین القوة بالرجوع الى توصیات المنظمة العالمیة للصحة فیما یخص .مقبولالمستوى المعیاري 

اشتراك األطفال والشباب عند األطفال و المراهقین فإنه لتحقیق ذلك یتطلب العضلیة بشكل ملحوظ
، 2010منظمة الصحة العالمیة ، (في األنشطة المقویة للعضالت مرتین أو ثالث مراتأسبوعیا 

وهذا ما ال نجده محققا ال بالنسبة للحجم الساعي لمادة التربیة البدنیة والریاضة في )19صفحة 
، فإن أغلب األساتذة یركزون على التمارین المهاریة  أكثر األنشطةالطور الثانوي وال بالنسبة لنوعیة 

كما أن الطریقة المتبعة غالبا لتحسین القوة ،ةمن التمارین البدنیة خالل حصص التربیة البدنی
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34975.33
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36814.02
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3644121.8924.52-3333918.6325-3321312.5123-22جید 
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، تكون فائدتها محدودةالتي العامةالبدنیة على التمارین العضلیة عند تالمیذ المرحلة الثانویة تعتمد 
في حین أن االعتماد على التدریب باستخدام االثقال خالل حصص التربیة البدنیة یؤدي الى تحسین 

تدریباتالقوةالتیال الهزاع  بأن صدد یذكر القوة العضلیة ، وفي هذا ال
هزاع (.التقودإلىتحسنفیالقوة العضلیةوالزیادةفیحجمالعضالت)زیادةالعبء(تؤدیإلىتحمیاللعضلةحمالزائدا

.في عنصر القوة العضلیةما یفسر ضعف عینة البحث اوهذ.)2005بن محمد الهزاع، 
:الجلوس من الرقود مع ثني الركبتیناختبار 

والنسبالمقابلةلها حسب كل مستوى معیاري والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 06(جدولرقم
.الجلوس من الرقود مع ثني الركبتینالمقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

المقابلةلها حسب كل مستوى ویةوالنسب المئالتالمیذعددالذي یبین ) 06(من خالل الجدول رقم 
الجلوس من الرقود مع ثني الركبتینمعیاریوالنسب المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

هي في المستوى الجلوس من الرقود مع ثني الركبتینیتضح أنأغلبیة نتائج عینة البحثفي اختبار 
الى ان ضعف افراد عینة البحث في نو ویعود السبب في ذلك كما یراهالباحث.مقبولالمعیاري 

التحمل(الجلوس من الرقود مع ثني الركبتینعنصر القوة العضلیة أثر سلبا على نتائج اختبار 
ابراهیم احمد سالمة بقوله ان التحمل العضلي یعتمد بدرجة كبیرة على القوة هوهذا ما یؤكد) العضلي
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ابراهیم احمد سالمة، .(لعمل لفترات طویلةتكرار اداء اعالعضلیة فالعضلة الضعیفة ال تستطی
).123، صفحة 2000
:ثني الجذع من وضع الجلوس لألماماختبار 

والنسبالمقابلةلها حسب كل مستوى معیاري والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین )07(رقمجدول
.ملألماثني الجذع من وضع الجلوس المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار 

المقابلةلها حسب كل مستوى والنسب المئویةالتالمیذعددالذي یبین ) 07(من خالل الجدول رقم 
ثني الجذع من وضع الجلوس المقررة لهاحسب منحنىالتوزیع الطبیعي الختبار والنسبمعیاري 

.مقبولالمعیاري مستوىكانت في الفیهذااالختبار تها عینة البحثأعلىنسبةحققح أنیتضلألمام
ویعزو الباحثون في عنصر المرونة،من خالل هذه النتائج یظهر جلیا ضعف أفراد عینة البحث 

أن المستوى المعیاریمقبول، الىانحصار أغلبیة عینة البحث في 
حصص التربیة البدنیة سواء خالل فترة المدرسین خالل التدریبعلىهذهالصفةلمیعطىاهتماماكافیامنقبل

االحماء أو في الجزء الختامي من الحصة، كما أن عدم برمجة االنشطة الریاضیة التي تعمل على 
.تنمیة المرونة خاصة نشاط الجمباز یسهم بصورة مباشرة في ضعف هذا المكون البدني

:استنتاجات 
عنــــــاصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند لمقترح  في تقییم فاعلیة البرنامج الحاســــوبي ا-1

.لعدد كبیر من التالمیذ في اقل زمن وجهد واكثر دقة) ذكورا(تالمیـــــــذ المرحلة الثانویة 
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%المئویة 

36613.204.86أكثر من 37683.85أكثر من40482.82أكثر من جید جدا
3651727.1524.52- 3743924.8626.01- 4049429.0627.01- 28.01جید 

2664934.0940.96- 2774842.3616.01- 2868940.5318.01- 15.01مقبول
1661832.4624.52- 1845925.9906.50-1534420.2408-2.51ضعیف

ضعیف جدا
أقل من 
02.501257.35

08أقل من
522.92

أقل من 
06.50593.10

4.86
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عینة البحث عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عندتم التعرف على االختبارات البدنیة ل-2
)ذكور(
.)ذكور(عینة البحث معیاریة لعناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند حدید مستویات تم ت-3
ىاللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة هي في المستو اتفي اختبار )ذكور(أغلبیة نتائج عینة البحث -4

.المعیاري مقبول
.لمعاییر العالمیةالبحث بشكل عام  كان جیدا في ضوء اعینةدار أفان مؤشر كتلة الجسم عند-5
.البحثعینةدار دأفـــــعنعناصراللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة انخفاضمستوى-6

:مناقشة الفرضیات
البرنامج الحاسوبي المصمم له القدرة على تقییم عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة حیث یظهر 

.عند مجموع التالمیذنخفضالمستوى م
سهل عملیة تقییم عناصر الذي البرنامج الحاسوبي تصمیــم وناستطاع الباحثة من خالل هذه الدراس

اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لعدد كبیر من التالمیذ في مدة زمنیة قصیرة وبأقل جهد وأكثر دقة، 
دراسة عبدالیهتعند تالمیذ المرحلة الثانویةوهو ما توصلوذلك من خالل تحدید المستویات المعیاریة 

تقویم اللیاقة حین توصل الى تصمیم نظام الكتروني لغرض )2012(المهدي على احمد اكسیل 
.بمملكة البحرینالبدنیة المرتبطة بالصحة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة

- 05- 04(والممثلة في الجداول رقم في هذه الدراسة توصل الیهاتم الرت النتائج التي ظهاكما 
وتتفق هذه النتائج ،یاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند مجموع التالمیذمستوى اللانخفاض)07- 06

.)2011(محمد لطفي ابو صالح مع دراسة 
وهنا تبرز أهمیة توظیف الحاسوب في عملیة التقویم التربوي لما له من ممیزات وخصائص في 

ي هذا الصدد یشیر وف، تحسین عملیة التقویم واختصار الوقت والجهد على كل من االستاذ والتلمیذ
الحاسوب یوظف هذه األیام في العدید من االمور التي تختص بعملیة أن 2009غسان یوسف 

التقویم لما للحاسوب من أهمیة ودور بارز في التقویم التربوي وذكر منها تصحیح االختبارات ورصد 
توفیر الوقت و قصیر جدا النتائج وٕاعالنها كذلك التعامل مع األعداد الكبیرة من االختبارات في وقت 

والجهد للمعلم، حیث أن تصحیح ورصد العالمات یأخذ من المعلم الكثیر من الوقت والجهد، 
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باإلضافة الى تخزین البیانات وعالمات الطلبة لتكون متوفرة للمعلم والطالب وقت الحاجة، والدقة في 
. ص ومعالجة نقاط الضعفوضع العالمات وسهولة تحلیلها مستقبال كذلك تحلیل النتائج وتشخی

عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة مستوى تقییم المقترح منالحاسوبي تمكن البرنامج مما تقدعلىوبناءا
.البحثأفرادعینة لدى بالصحة 

:وفرضیات مستقبلیةتاقتراحا
د یممستوى عناصراللیاقةالبدنیة المرتبطة بالصحةعنیفي تقتوظیف البرنامج الحاسوبي المقترح -1

.تالمیذ المرحلة الثانویة ذكور
.المرحلة الثانویة بشكل دوري تقییم مستوى عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ -2
اجراء المزید من البحوث في تقییم مستوى عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة عند تالمیذ -3

).ذكور واناث(المراحل التعلیمیة االخرى  
:اجعالمر 
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