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 ممخص:

طالبات السخحمة مسارسة الشذاط البجني يعؾد بفؾائج جؾىخية عمى صحة  افبحث في مذكمة التخكدت 
، ومشيا تحديؽ أداء القمب والجياز التشفدي والمياقة البجنية بفزل تقؾية العزالت، وصحة العغاـ، الستؾسظة

مؽ ىشا جاءت فكخة البحث في  الشفدية واالجتساعية.والحفاظ عمى وزف الجدؼ الرحي، فزاًل عؽ الفؾائج 
 ة.الستؾسظفي السخحمة  جييؽلظالبات السخحمة الستؾسط والسؤشخات الؾعيفية لدراسة عشاصخ المياقة البجنية 

 رس الستؾسظةلظالبات السجا التعخؼ عمى مدتؾى بعض عشاصخ المياقة البجنية الى ىجؼ البحثفيسا 
 الؾعيفية لظالبات السجارس الستؾسظة ومجى تأثيخىا عمى الجدؼ. السؤشخاتومدتؾى 

 السخحمة الستؾسظةطالبات  ىعشاصخ المياقة البجنية لجلسقاييذ البحث فكاف ىشاؾ فخضاف:  عؽ فخوضأما 
دور فعاؿ في معخفة  السخحمة الستؾسظةطالبات  ىالقجرات الؾعيفية لجلسقاييذ ، دور فعاؿ في معخفة قجراتيؽ

 .السدحي لسالئستو متظمبات البحث باألسمؾبالسشيج الؾصفي  ةالباحث تاستخجم قجراتيؽ.

بذكل عذؾائي مؽ السجارس السحكؾرة في البحث تؼ اختيارىا مؽ مجتسع البحث واختيخت عيشة البحث أما 
 .( طالبة400عجدىؽ )وبمغ 

الدعة الحيؾية مؽ أىؼ الشؾاحي التي تكيذ الكفاءة التشفدية وكفاءة وعائف ان :  خمص البحث بالشتائج التالية

البجنية كانت المياقة و جيؽ يعبخ عؽ قجرة الجدؼ اليؾائية،الخئتيؽ لألفخاد، والحج األقرى الستيالؾ األكد
 القمب عزمة مؽ كل لياقة تتظمب القمبية التشفدية المياقة، ومازالت أحج األىجاؼ اليامة لمتخبية البجنية

 وتحديؽ لتظؾيخ وسيمة أفزل ىي بانتغاـ التسخيشات اليؾائية مسارسة واف التشفدي والجياز الجمؾية واالوعية
يحه الجراسة ل مذابيةاجخاء دراسات خاصة باإلناث وأخخى لمحكؾر ، كسا أوصى البحث بالفديؾلؾجية األجيدة

حرص التفخيغ الخياضي داخل السجرسة  ؿاستغالو  وبستغيخات مختمفة والتظخؽ بالجراسة إلى صفؾؼ أخخى 
 نحؾ مسارسة الشذاطتؾعية طالبات السجارس بذكل عاـ و ، وذلػ بغية تحديؽ المياقة البجنية عشج الظالبات

 .ؽ المياقة البجنيةالخياضي لتحد
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abstract: 

The research problem focused on the fact that physical activity has substantial 
benefits on the health of middle school students, including improving the 
performance of the heart, respiratory system and physical fitness thanks to 
muscle strengthening, bone health, maintaining a healthy body weight, as well as 
psychological and social benefits. From here came the idea of research in 
studying the elements of physical fitness for middle school students and their 
functional indicators in the middle stage. 

While the research aimed to identify the level of some elements of physical 
fitness for middle school students and the level of functional indicators for middle 
school students and their impact on the body. 

As for the research hypotheses, there were two hypotheses: the measures of 
physical fitness elements of middle school students have an active role in 
knowing their abilities, and the measures of functional abilities of middle school 
students have an effective role in knowing their abilities. The researcher used the 
descriptive approach in the survey method to suit the requirements of the 
research. 

As for the research sample, it was selected from the research community and 
randomly selected from the schools mentioned in the research, and their number 
was (400) female students. 

The research concluded with the following results: The vital capacity is one of the 
most important aspects that measure respiratory efficiency and the efficiency of 
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lung functions for individuals, and the maximum oxygen consumption expresses 
the body’s aerobic capacity, and physical fitness was and still is one of the 
important goals of physical education, cardiorespiratory fitness requires the fitness 
of both the heart muscle and vessels The circulatory and respiratory system and 
that regular aerobic exercise is the best way to develop and improve the 
physiological systems, as recommended The research conducted studies for 
females and others for males similar to this study, and the study touched on other 
classes with different variables and exploiting the sports discharge classes inside 
the school in order to improve the physical fitness of female students, and 
educating school students in general about practicing sports activity to improve 
physical fitness. 
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 :التعخيف بالبحث -1

 :السقجمة واهسية البحث 1-1

لعبت األحجاث الخياضية دورًا محؾريًا في السجتسعات في جسيع أنحاء العالؼ، وفي الؾقت الحاضخ أخحت     
، وتجشب مؽ خالؿ مسارسة االنذظة الخياضية دورًا حيؾيًا أكبخ مع ازدياد الدعي نحؾ االىتساـ بالرحة

طالبات السخحمة فئة أمخاض العرخ الشاتجة عؽ الدسشة، لشجج أّف معغؼ فئات السجتسع، ومؽ ضسشيا 
 أو، سؾاء أكاف مؽ خالؿ االشتخاؾ في األنجية الخياضية، الشذاط الخياضياذ يدعؾف إلى مسارسة  الستؾسظة

 حجاثيا عمى التمفاز.حتى متابعة أ

مغاىخىا وخرائريا السختمفة يعتبخ مؤشخا إيجابيا لتقجـ أي مجتسع وتظؾره، ودراسة  يحه السخحمةباالىتساـ ف
تعتبخ مؽ أىؼ مخاحل الشسؾ وأكثخىا أثخا في حياة اإلنداف، فيي مخحمة تكؾيشية لمفخد يتؼ فييا نسؾه  ياحيث أن

 .سدتقبميةالجدسي والعقمي واالجتساعي واالنفعالي، وبالتالي فيي تؤثخ تأثيخا عسيقا في حياة الفخد ال

ف في ىحه الفتخة تحجث تغيخات كبيخة ، ألمؽ السخاحل السيسة في حياة االنداف لستؾسظةاالعسخية ف مخحمة إ
بذكل  ظالباتو البجنية حيث في ىحه الفتخة يكؾف الشسؾ البجني لمأو الشفدية أمؽ حيث التغيخات الفدمجية 

يتؾقف الظؾؿ لجي الفتيات عشج  ؛فسثالً  ،لى عسخ معيؽ يتؾقف معو ىحا الشسؾإحتى يرل  ومفاجئسخيع 
 سشة. 20و أ 18سشة، بيشسا لجى الفتياف فإف الظؾؿ يتؾقف عشج عسخ  16عسخ 

جيدة ف األألى إضف أ ،االجيدة الحيؾية كالخئتيؽ والقمبتشسؾ بذكل مزاعف  ةتؾسظالسالعسخية فتخة الففي   
كحلػ  ،بظئ مؽ السعتادأعسق و أ فسخات التشفذ ودقات القمب تكؾف بذكل  يزًا بذكل مزاعفأالحيؾية تعسل 

تكؾف عالية ججًا فيؼ يدتظيعؾف الجخي لسدافات طؾيمة دوف الذعؾر بأي  ةمالحغة اف المياقة البجني يسكؽ
ف االصابات الخياضية في ىحه السخحمة العسخية تكؾف شائعة الحجوث أولحلػ وجب التشبيو عمى  ،تعب

ومؽ السالحغات  ،كثخ عخضة لمكدخأالسجارس الف مداحة العغاـ تبجأ باالزدياد مسا يجعميا وخاصة في 
ظالب وعغامو ووزنو يبجأ باالزدياد لكال الجشديؽ فعزالت ذراع ال فتخة العسخية الستؾسظةف عزالت الأيزا أ

 .سشؾات 8قؾتو عشجما كاف عسخه مؽ ذو الثامشة عذخ تكؾف اقؾى بزعفيؽ 
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تغيخات عاىخية يسكؽ لمفخد مذاىجتيا، ولكؽ معغؼ عسميات البمؾغ ال مخات البجنية عشج سؽ البمؾغ ىي تغيسفال
يسكؽ مذاىجتيا وتكؾف عؽ طخيق ارتفاع اليخمؾنات. فاليخمؾنات ىشا ىي كيسيائية الجدؼ التي تشغؼ الجؾع، 

، السداج، الزغط، السشاعة، وكثيخ مؽ ردود الفعل لمجدؼ ومؽ ضسشيا ا بيا لبمؾغ. فاليخمؾنات تبجأ الشـؾ
 عشاصخىؼ أ ودراسة ة لجى الفتيات تؾسظسخحمة السالعسميات البمؾغ مؽ ىشا جاءت اىسية البحث في دراسة 

 يا.المياقة البجنية في

أف أف المياقة البجنية كانت ومازالت إحجى األىجاؼ اليامة لمتخبية البجنية، كسا  ىورضؾاف إل ويذيخ عالوي 
 (.1985عالوي، . )وطخؽ تشسيتيا مؽ السؾضؾعات التي شغمت اىتسامات السجتسعات السختمفة قياسيا

كأداة لمؾصف والتذخيص في إطار السفيـؾ و ويحكخ إبخاليؼ سالسة أف تقييؼ المياقة البجنية يجب أف يشغخ إلي 
 .ي حج ذاتياالذامل لتعديد التغيخ الدمؾكي لألفخاد والجساعات مؽ اجل صحة أفزل وليذ كغاية ف

 (.1997)الكيالني، 

وجبارة  (،2007( والعيدائي )2005عبج الحق )وأكجت العجيج مؽ الجراسات واألبحاث مثل دراسة 
ثخوبؾمتخية وخرؾصا ألنإلى أىسية عشاصخ المياقة البجنية والكياسات ا (،2010(، والعجسي )2009)

الخياضية  األنذظةمسارسة ومذاركة في  األكثخىسية في أنيا السخحمة أل، وتكسؽ ىحه االستؾسظةلمسخحمة 
لترل بالظالبات  األنجية، سؾاء أكانت السذاركة عمى مدتؾى السجارس أو الالمشيجيةبية السشيجية أو الالظ

 ألساسيا حجخالحيث أنيسا  ة،الخياضيالتخررية، ولمياقة البجنية  األلعابإلى السدتؾيات العميا في 
لبشاء الثقة الخياضية بيؽ الفخد الخياضي الخياضي  التفؾؽ الجور الياـ لمؾصؾؿ إلى نثخوبؾمتخية ألكياسات المو 

 .والسجرب الخياضي، والؾصؾؿ إلى السدتؾيات العميا

تعسل المياقة القمبية التشفدية عمى تؾفيخ األكدجيؽ لمعزالت العاممة ويذتسل ذلػ عمى مقجرة الخئتيؽ عمى 
أخح أكبخ كسية مؽ األكدجيؽ، ومقجرة القمب والجياز الجوري عمى ضخ ونقل أكبخ كسية مؽ الجـ السحسمة 

تعتبخ القجرة اليؾائية أفزل باألكدجيؽ إلى العزالت العاممة لكي يتؼ استخالص األكدجيؽ ىشاؾ، حيث 
 (7002. )هزاع، Vo2maxمؤشخ لمياقة القمبية التشفدية ويدتجؿ عمييا باالستيالؾ األقرى لألكدجيؽ 
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أف السعاييخ أحج الؾسائل السؾضؾعية التي يعتسج عمييا في تقييؼ أداء األفخاد،  (2011باكيخ )كسا يذيخ 
إذا رجعشا إلى إال ختبارات ليذ ليا أي مجلؾؿ أو داللة حيث أف الجرجات الخاـ السدتخمرة مؽ تظبيق اال

معاييخ تحجد معشى ىحه الجرجات فيجلشا مثال عمى مخكد الذخص بالشدبة لمسجسؾعة وىل ىؾ متؾسط أو فؾؽ 
التي يشتسي إلييا وما وضعو بالشدبة إلى  متؾسط السجسؾعةالستؾسط أو أقل مؽ الستؾسط وما مجى بعجه عؽ 

 ؾد معاييخ يدسح لمسختبخ أف يتعخؼ عمى مخكده الشدبي في السجسؾعة. أقخانو حيث أف وج

 مذكمة البحث: 1-2

، ومشيا تحديؽ أداء طالبات السخحمة الستؾسظةبفؾائج جؾىخية عمى صحة يعؾد مسارسة الشذاط البجني  اف
وزف الجدؼ  القمب والجياز التشفدي والمياقة البجنية بفزل تقؾية العزالت، وصحة العغاـ، والحفاظ عمى

الشذاط  طالبات ىحه السخحمة العسخيةبأف يسارس  ويؾصي الرحي، فزاًل عؽ الفؾائج الشفدية واالجتساعية.
ذسل ىحا الشذاط المعب ومسارسة ويسكؽ أف ي ،دقيقة يؾمياً  60البجني الستخاوح بيؽ الستؾسط والذجيج لسجة 

اجات والسذي( أو التخبية األلعاب وأنؾاع الخياضات، وكحلػ مسارسة الشذاط ألغخاض التشقل )مثل ركؾب الجر 
لظالبات السخحمة الستؾسط والسؤشخات المياقة البجنية  عشاصخمؽ ىشا جاءت فكخة البحث في دراسة  البجنية،

 ة.الستؾسظ السخحمةفي  الؾعيفية لجييؽ

 اهجاف البحث: 3-1

 ييجؼ البحث الى:

  رس الستؾسظة.الظالبات السج المياقة البجنيةبعض عشاصخ التعخؼ عمى مدتؾى 
  الستؾسظة ومجى تأثيخىا عمى الجدؼ. السجارسلظالبات  الؾعيفية السؤشخاتمدتؾى التعخؼ عمى 

 فخوض البحث: 4-1

  دور فعاؿ في معخفة قجراتيؽ الستؾسظةالسخحمة طالبات  ىعشاصخ المياقة البجنية لجلسقاييذ. 
  دور فعاؿ في معخفة قجراتيؽ. السخحمة الستؾسظةطالبات  ىالقجرات الؾعيفية لجلسقاييذ 

 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
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 مجاالت البحث: 5-1

 .سشة (14-13-12بأعسار ) كخدستاف إلقميؼ: طالبات السخحمة الستؾسظة السجال البذخي 

 .2021/ 11/ 8 ولغاية 2021/ 10/ 20السجة مؽ    السجال الدماني:

مجرسة -داخل ساحة كل مجرسة مؽ مجارس محافغة أربيل والسجراس ىي )مجرسة سافاالسجال السكاني: 
 .مجرسة سابيذ( -مجرسة زيار -مجرسة رونا -مخسة ميجيا -مجرسة كامبخج -مجرسة معارؼ -ليداف

 :الجراسات الشغخية والسذابهة -2

ىؼ السفخدات الخاصة بالبحث حيث سيتؼ تشاوؿ مخحمة أ لى إ ةحثاظخؽ البتتسالجراسات الشغخية:  2-1
 ىؼ القجرات البجنية.أ و  السخاىقة

 :الجراسات السذابهة 3-1

 الجراسة األولى:

دراستو التي ىجفت لمتعخؼ إلى مدتؾى القجرات البجنية، وبشاء مدتؾيات معيارية  (2011باكيخ )أجخى 
لبعض عشاصخ المياقة البجنية لمظمبة الحكؾر والسدجميؽ في مادة اإلعجاد البجني في كمية التخبية الخياضية في 

 (.2009-2008( )2008-2007( )2007-2006الجامعة األردنية لألعؾاـ )

في مادة اإلعجاد البجني، تؼ  السدجل( طالبا 90 (السشيج الؾصفي، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽواستخجـ الباحث 
التحسل الجوري التشفدي، والتحسل العزمي، )( اختبارات بجنية 7اختيارىؼ بالظخيقة العذؾائية، وتؼ اختيار )

وبعج استخجاـ السعالجات اإلحرائية السشاسبة، تؾصمت  ،والخشاقة(والقؾة االنفجارية، والدخعة، والسخونة، 
الجراسة إلى بشاء مدتؾيات معيارية لعشاصخ المياقة البجنية لمظمبة الحكؾر في مادة اإلعجاد البجني، كسا أوصى 

 الباحث إلى استخجاـ ىحه السعاييخ لتقييؼ مؾضؾعيا في الجدء العسمي لسادة اإلعجاد البجني. 

 ة:الجراسة الثاني
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دراستو بيجؼ التعخؼ عمى مدتؾى المياقة البجنية السختبظة بالرحة لظمبة  (2011) صالحأبؾ أجخى 
السخحمة الثانؾية في محافغة طؾلكـخ وبشاء مدتؾيات معيارية، وتحجيج أثخ متغيخي مكاف الدكؽ والرف 

سشيج الؾصفي السدحي، والتفاعل بيشيسا عمى مدتؾى المياقة البجنية السختبظة بالرحة، واستخجـ الباحث ال
، 1200وكانت عيشة الجراسة ) ( طالب مؽ الرفؾؼ العاشخ والحادي عذخ والثاني عذخ في محافغة طؾلكـخ

واختبخوا بالظخيقة العذؾائية الظبكية، وطبق الباحث البظارية األمخيكية لمياقة البجنية السختبظة بالرحة 
 الجوري التشفدي، وسسػ طيات الجمج(.واشتسمت عمى اختبارات )السخونة، والتحسل، والجمج 

واشارت الشتائج إلى انخفاض مدتؾى المياقة البجنية السختبظة بالرحة مقارنة بالسدتؾيات العالسية لجى 
الظالب عيشة الجراسة، وقاـ الباحث بؾضع مدتؾيات معيارية ليحه الرفؾؼ ولمعيشة ككل، وأوصى الباحث 

، بزخورة االستفادة مؽ مثل ىحه السعايي خ لمتعخؼ إلى مدتؾى المياقة البجنية لجى طمبة محافغة طؾلكـخ
 واالستفادة مشيا في بشاء السشاىج الجراسية، واختيار العبي األلعاب الخياضية السختمفة.

 الجراسة الثالثة:

دراسة تيجؼ لمتعخؼ إلى بشاء مدتؾيات لتقييؼ مدتؾى عشاصخ المياقة البجنية  (2010وأجخت العجسي )
لتمسيحات الرف الدادس والدابع في السخحمة التعميسية الستؾسظة في محافغة االحسجي بجولة الكؾيت، 

حثة إضافة إلى التعخؼ عمى الفخوؽ في مدتؾى المياقة البجنية لمتمسيحات تبعا لستغيخ الرف، واستخجمت البا
السشيج الؾصفي السدحي لسالءمتو لظبيعة الجراسة، واختارت الباحثة العيشة بالظخيقة العسجية، واشتسمت عمى 

( تمسيحة مؽ الرف 692( تمسيحة مؽ تمسيحات السخحمة الستؾسظة في محافغة األحسجي، بؾاقع )1392)
بقت الباحثة مجسؾعة مؽ ( وط2010-2009( تمسيحة مؽ الرف الدابع لمعاـ الجراسي )700الدادس، و)

االختبارات في دراستيا لكياس عشاصخ المياقة البجنية )الخشاقة، التحسل الجوري التشفدي، الدخعة االنتقالية، 
التحسل العزمي، القؾة العزمية، السخونة، القؾة السسيدة بالدخعة، تحسل القؾة(، واستخجمت الباحثة السعالجات 

احثة إلى بشاء مدتؾيات معيارية لتقييؼ عشاصخ المياقة البجنية لتمسيحات اإلحرائية السشاسبة، وتؾصمت الب
السخحمة الستؾسظة في محافغة األحسجي في دولة الكؾيت، كسا أفزت الشتائج لؾجؾد فخوؽ في مدتؾى المياقة 

زمي، البجنية بيؽ تمسيحات الرف الدادس والدابع في اختبارات )الخشاقة، الدخعة االنتقالية، والتحسل الع
القؾة السسيدة بالدخعة، القؾة العزمية السخونة( لرالح تمسيحات الرف الدابع وأوصت الباحثة باعتساد 
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السدتؾيات السعيارية التي تؾصمت إلييا في دراستيا لتقييؼ عشاصخ المياقة البجنية لتمسيحات السخحمة الستؾسظة 
 .في دولة الكؾيت

 السيجانية: هوإجخاءاتمشهجية البحث  -3

 .السدحي لسالئستو متظمبات البحث باألسمؾبالسشيج الؾصفي  ةالباحث تاستخجم مشهجية البحث: 3-1

 .كخدستاف إلقميؼالسجراس الستؾسظة  طالباتيتكؾف مجتسع البحث  مجتسع وعيشة البحث: 3-2

السحكؾرة أما عيشة البحث فتؼ اختيارىا مؽ مجتسع البحث واختيخت بذكل عذؾائي مؽ السجارس الستؾسظة 
 .( طالبة مؽ كل مجرسة50( طالبة بؾاقع )400) عجدىؽ سابقا فبمغ

 :التؾصيف اإلحرائي لعيشة البحث 3-2-1

 ( يبيؽ التؾصيف االحرائي لعيشة البحث1الججول )

 معامل االلتؾاء االنحخاف السعياري  الؾسط الحدابي وحجة الكياس الستغيخات
 -0.42 1.75 13 سشة العسخ
 -0.65 2.45 152 سؼ الظؾل
 -0.97 3.44 54.5 كغ الؾزن 

 

( أف معامل االلتؾاء لكل مؽ العسخ والظؾؿ والؾزف ألفخاد عيشة البحث انحرخت 1نالحع مؽ الججوؿ رقؼ )
 ويذيخ ذلػ الى تجانذ عيشة البحث في ىحه الستغيخات. (3)±بيؽ 

 جسع السعمؾمات: وسائل 3-3

 األدوات السدتخجمة في البحث: 3-3-1

 السخاجع والسرادر العمسية مؽ السكتبات. 
   االنتخنيت.شبكة 
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 السدتخجمة في البحث: واالدوات األجهدة 3-3-2

  طباشيخ -سبؾرة 
 ساعة تؾقيت  
 كغ 2كخة طبية بؾزف  – شخيط قياس 
 اقساع ارشادية –مزسار  – شؾاخص 
  ـ. 55لؾحة بظؾؿ  -ـ 45طاولة بظؾؿ 
 .ميداف طبي لكياس الؾزف 
  حاسبة إلكتخونية مؽ نؾع(CASIO-Scientific-Calculator-FX-82LB). 
  ساعة تؾقيت إلكتخونية– Casi 
  األسبخومتخ(جيد لكياس الدعة الحيؾية( 
  تحاليل مخبخية 

 االختبارات السدتخجمة: 3-4

 )القؾة االنفجارية لمخجميؽ )القفد الثابت مؽ وضع الؾقؾف 

 .االنفجارية لمخجميؽ: قياس القؾة اليجؼ مؽ االختبار

سؼ(، عمى 150) عمى الحائط بحيث تكؾف حافتيا الدفمى مختفعة عؽ األرضمثبتة سبؾرة  :األدواتاألجيدة و 
ؾضع العالمات بقظع مؽ الظباشيخ، يسكؽ االستغشاء عؽ الدبؾرة  ،سؼ( 400 -151أف تجرج بعج ذلػ مؽ )

 عمى الحائط مباشخة وفقا لذخوط األداء.

يغسذ السختبخ أصابع اليج في الجبذ، يقـؾ السختبخ بخفع الحراع السسيد عمى كامل امتجادىا  :األداء وصف
لعسل عالمة باألصابع عمى الدبؾرة، ويجب مالحغة عجـ رفع الكعبيؽ مؽ عمى األرض، يدجل الخقؼ الحي 

فا مع ثشي وضعت العالمة أمامو مؽ وضع الؾقؾؼ، ثؼ يسخجح الحراعيؽ أماما عاليا ثؼ أماما أسفل خم
الخكبتيؽ نرفا، ثؼ مخجحتيا أماما عاليا مع فخد الخكبتيؽ لمؾثب العسؾدي إلى اقرى مدافة يدتظيع الؾصؾؿ 
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إلييا لؾضع عالمة أخخى بأصابع اليج وىي عمى كامل امتجادىا، يدجل الخقؼ الحي وضعت العالمة الثانية 
 أمامو.

وصل اليو مؽ وضع الؾقؾؼ والحراعيؽ يؽ الخط الحي : درجة السختبخ ىي عجد الدشتيستخات بطخيقة التدجيل
)حدشيؽ، عبج السشعؼ  عاليا والعالمة التي يؤشخ بيا نتيجة الؾثب لألعمى مقخبة الى أقخب سشتيستخ.

،1997) 

  رمي كخة سؾفت بؾل(لمحراعيؽ )القؾة االنفجارية 

 : قياس القؾة االنفجارية لمحراعيؽاليجؼ مؽ االختبار

 كغ، شخيط قياس. 2كخة طبية بؾزف  :األجيدة واألدوات

والكخة الظبية محسؾلة باليجيؽ فؾؽ الخأس ويحاوؿ رمي الكخة  محجد : يقف السختبخ خمف خطوصف األداء
 إلى أبعج مدافة مسكشة دوف أخح أي خظؾة إلى األماـ، لكل مختبخ ثالث محاوالت ويدجل لو أفزل محاولة.

األمامية لمقجميؽ )خمف الخط( وأقخب نقظة تزعيا الكخة عمى  : تحدب السدافة بيؽ الحافةطخيقة التدجيل
 (.1996)الذؾك،  األرض.

 )تحسل القؾة )تسخيؽ بظؽ: 

 .: قياس التحسل العزمي لمبظؽاليجؼ مؽ االختبار

بة وضع االستمقاء عمى الغيخ مع ثشي الخكبتيؽ وتثبيت القجميؽ عمى األرض ظالتأخح الوصف األداء: 
سؼ، وتكؾف الحراعاف متقاطعتيؽ عمى الرجر، والكفاف  (45-30الحؾض بسدافة ) بعاد الكعبيؽ عؽإمع 

 مالمدتيؽ لألكتاؼ.

بة بثشي الجحع لمؾصؾؿ الى وضع الجمؾس مع االحتفاظ باليجيؽ عمى الرجر، ظالتبجأ الطخيقة التدجيل: 
ة وعجـ القجرة بظالؽ وتحدب عجد السخات حتى تؾقف السذ السخفقيؽ أعمى الفخحيلوالحقؽ لمجاخل، يتؼ 

 (العيداوي ) محاولة واحجة. مظالبةالى السخفقيؽ، وتعظى ل لمؾصؾؿ



12 
 

  م مؽ وضع الؾقؾف30ركض 

 : قياس الدخعة االنتقالية.اليجؼ مؽ االختبار

ـ، وعخضيا ال يقل 50: مزسار أللعاب القؾى أو مشظقة فزاء طؾليا ال يقل عؽ األجيدة واألدوات
 (.2ساعة تؾقيت عجد )، أمتار 5عؽ

ـ 10عمى بعج  ي: تحجد مشظقة إجخاء االختبار بثالثة خظؾط، خط بجاية أوؿ وخط بجاية ثانوصف األداء
ـ مؽ الخط األوؿ، تخظط السشظقة 40ـ مؽ الخط الثاني و30مؽ الخط األوؿ، وخط نياية عمى بعج 

 بسجاليؽ ألجخاء االختبار.

األوؿ وعشجما يعظي األذف بإشارة البجء،  يبجأ االختبار بأف يتخح كل مختبخ وضع االستعجاد خمف الخط
 يقؾـ السختبخ بالجخي بدخعة تدايجيو ترل إلى أقرى مجى ليا عشج خط البجء الثاني.

يخرص لكل مختبخ مخاقبًا يتخح مكانو عشج خط البجء الثاني، ويقف السخاقب رافعًا إحجى ذراعيِو ألعمى، 
اقب بخفض ذراعِو، لألسفل بدخعة، وحيشئح يقؾـ وعشجما يقظع السختبخ خط البجء الثاني، يقـؾ السخ 

 السيقاتي بتذغيل الداعة مع ىحه اإلشارة.

: عشجما يقظع السختبخ خط الشياية يقؾـ السيقاتي بإيقاؼ الداعة وحداب الدمؽ الحي طخيقة التدجيل
)عالوي، رضؾان،  يدتغخقُو السختبخ ما بيؽ اإلشارة التي يعظييا السخاقب ولحغة اجتيازِه خط الشياية.

2001.) 

  م )تحسل(800ركض 

 تحسلال قياس :االختبار مؽ اليجؼ

 إيقاؼ ساعات- مزسار :السدتخجمة األدوات

 لسدافة السختبخوف  يجخي  لمبجء اإلشارة إعظاء وعشج البجاية خط خمف السختبخوف  يقف: األداء وصف
 ـ 800
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ثا  1/100وألقخب  الشياية خط الى الؾصؾؿ حتى االشارة اعظاء لحغة مؽ الدمؽ يحدب :التدجيل     
 (2009)أسعج، 

 )اختبار الخشاقة )الخكض السكؾكي 

 والخشاقة: سخعة الجخي اليجؼ مؽ االختبار

     شخيط قياس، ساعة إيقاؼ، أرضية صمبة ونغيفة، طباشيخ أو شخيط الصق، أقساع  األجيدة واألدوات: 
 ارشادية.

يقف السفحؾص بؾضعية االستعجاد، قجمو مباشخة وراء خط البجاية، عشج إعظاء اإلشارة يشظمق  وصف األداء:
ـ، يمسدو بالقجـ ثؼ يعؾد مباشخة بأقرى  10السفحؾص بأقرى سخعة ليرل الى الخط الثاني الحي يبعج ب 

 .سخعة وىكحا إلى أف يتؼ خسذ دورات

 ت.دورا 5: يحدب الدمؽ ألداء االختبار طخيقة التدجيل

 ختبار مخونةا 

 : قياس مخونة الجحعاليجؼ مؽ االختبار

سؼ  35سؼ وعخضيا  45: طاولة صغيخة مرسسة بسقاييذ معخوفة حيث يكؾف طؾليا األجيدة واألدوات
سؼ وىحه المؾحة جدئيا االمامي يخخج  45سؼ وعخض  55سؼ، تؾضع فؾقيا لؾحة بظؾؿ  32وارتفاعيا 

 سؼ. 50-0سؼ، يخسؼ فؾؽ المؾحة سمؼ مجرج مؽ  15بسقجار 

عمى الدمؼ السجرج وتسكؽ السختبخ مؽ تحخيكيا سؼ بحيث تكؾف عسؾدية  30تؾضع فؾؽ المؾحة مدظخة بظؾؿ 
 بأصابعو.

: يجمذ السختبخ عمى األرض ورجميو عسؾديتاف عمى الرشجوؽ، نياية أصابع يجيو مع بجاية وصف األداء
المؾحة األفكية، عشج اإلشارة يجفع السختبخ السدظخة ويسيل بجحعو الى األماـ ألطؾؿ مدافة مسكشة دوف ثشي 
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جفع تجريجيا وببطء، وعشج الؾصؾؿ الى الحج األقرى تتخؾ األيجي مستجة إلى حيؽ أخح الخكبتيؽ، يكؾف ال
 القخاءة الرحيحة.

)دمحم، دمحم،  بالدشتيستخ، وتعظى محاولة ثانية بعج أخح راحة قريخة وتدجل أحدؽ نتيجة. :طخيقة التدجيل
2009.) 

  الدعة الحيؾيةقياس: 
 لمخئتيؽ جياز )األسبخومتخ( الجاؼ أو السائي أو الكيخبائي.يدتخجـ لكياس الدعة الحيؾية : وصف الكياس
مخة  2-1سبيخومتخ ثؼ يقؾـ بعسل شييق وزفيخ تسييجي مؽ مسدكا بيجه األ : يقف السختبخطخيقة الكياس

بدخعة ثؼ يأخح إلى صجره أكبخ كسية يدتظيع أخحىا مؽ ىؾاء الذييق ويؤدي الدفيخ برؾرة مشتغسة ومدتسخة 
لحي يكؾف فيو قج أخخج كسية أكبخ مسكشة مؽ ىؾاء الدفيخ وذلػ عؽ طخيق الفؼ حيث يدج حتى ذلػ الحج ا

 األنف بسذبػ
 .تؤدي ىحه التجخبة ثالث مخات وتدجل أحدؽ قخاءة

 ولحداب الدعة الحيؾية الشدبية يتؼ قدسة الدعة الحيؾية السظمقة عمى وزف الجدؼ.
  الهؾائية الؾعيفيةلمقجرة الحج األقرى الستهالك األوكدجيؽ قياس: 
 : يؾفخ ىحا االختبار طخيقة لتقييؼ مدتؾى المياقة القمبية التشفدية أو التحسل الجوري التشفدي.الغخض

خظؾة في الجقيقة  22ولألسفل عمى السشرة بسعجؿ  واليبؾط لألعمى: يبجأ السختبخ بخظؾات الرعؾد الؾصف
دقائق، ثؼ يتؾقف السختبخ فؾر االنتياء مؽ األداء ألجل  3بالجقيقة لمحكؾر، ويدتسخ لسجة  خظؾة 24ولإلناث، 

ألجل معخفة  ×4ثانية بعج التؾقف، ثؼ يتؼ ضخب العجد  20إلى  5ثانية مؽ  15حداب ضخبات القمب لسجة 
 عجد الزخبات بالجقيقة الؾاحجة.  

 حداب وتقييؼ الحج األقرى الستهالك األوكدجيؽتدجيل الشقاط: يسكؽ 

  × 111.33-0.42 (ml/ kg/ min)  )الشبض بالجقيقة(= Male VO2max 

Female VO2max (ml/kg/min) = 66.81 -0.1847      × ( الشبض)بالجقيقة. 

 (2021الجسيمي، )
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 هؾ قياس أقرى كسية لألكدجيؽ التي يسكؽ لمفخد استخجامها خالل التسخيؽ : الجم اكدجيؽ ندبة
األكدجيؽ السدتخجمة في دقيقة واحجة لكل كيمؾ السكثف أو الحج األقرى، يتؼ قياسه ك ميميمتخات 

غخام مؽ وزن الجدؼ )مل / كجؼ / ق( وهؾ أحج العؾامل التي قج تداعج في تحجيج قجرة الالعب 
 عمى أداء تسخيؽ مدتسخ.

 
 :اإلحرائية السعالجات 3-5

 الؾسط الحدابي. 
 ري.االنحخاؼ السعيا   
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 :عخض وتحميل ومشاقذة الشتائج -4

 :عخض وتحميل الشتائج4-1

اللياقة البدنية لدى طالبات  تاالختباراالمعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية ( يوضح 2الجدول )

 للككوللعينة  (، الثامن، التاسعالسابعللصفوف )العليا  ةاألساسيالمرحلة 

 ختباراتاال
 والسقاييذ

 العيشة ككل التاسعالرف  الرف الثامؽ الرف الدابع وحجة الكياس العشرخ
 االنحخاف الستؾسط االنحخاف الستؾسط االنحخاف الستؾسط االنحخاف الستؾسط

القفد الثابت 
مؽ وضع 
 الؾقؾف

القؾة 
العزمية 
 الخجميؽ

 0.247 1.221 0.235 1.240 0.238 1.205 0.261 1.220 م

رمي كخة سؾفت 
 بؾل

القؾة 
العزمية 
 لمحراعيؽ

 1.083 5.181 1.127 5.579 0.976 5.245 1.015 4.815 م

تحسل عزمي 
 لمبظؽ

 8,53 30,68 9.08 32,14 8,54 30,12 7.98 29.8 تكخار تحسل

 0.564 3.830 0.530 3.716 0.586 3.879 0.561 3.876 ث الدخعة م 30عجو 
 0.895 4.570 0.822 4.572 0.701 4.599 0.651 4.542 د تحسل 800ركض 

 0.792 6.821 0.710 6.794 0.759 6.752 0.873 6.901 ث رشاقة ركض مكؾكي
 0.682 1.217 7.819 0.119 13.38 1.119 8.240 2.730 سؼ مخونة ثشي الجحع

 متغيخات الدعة الحيؾية
 المياقة
 القمبية

 التشفدية

 0,2 1,91 0,19 1,89 0,20 1,90 0,21 1,93 ل/ ق
Vo2max 1.74 29,33 1,71 27,99 1,74 29,49 1,77 30,52 ميممتخ/كجؼ/ق 

 اكدجيؽ ندبة
 الجم

O2 % 88,74 2,41 86,54 2,21 85,90 2,02 87,07 2,21 
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 :مشاقذة الشتائج 4-2

المياقة البجنية  تالختباراالسعيارية  واالنحخافاتالستؾسظات الحدابية أف  (2)يتزح مؽ نتائج الججوؿ رقؼ 
 مي:كانت كسا يولمعيشة ككل قج  (التاسعالدابع، الثامؽ، )لمرفؾؼ  الستؾسظةلجى طالبات السخحمة 

، كانت عمى التاسع(، الثامؽ، الدابع) لمرفؾؼلمخجميؽ القؾة العزمية  الختبارتبيؽ أف الستؾسظات الحدابية  
 وقج كانت، ـ( 1.221)الستؾسط الحدابي لمعيشة ككل ، وقج بمغ ـ (1.240، 1.205، 1.220)التؾالي 

 .لرالح طالبات الرف التاسع الخجميؽقؾة عزالت أفزل نتيجة في اختبار 

العخيض  رختبالالأف الستؾسظات الحدابية  وفي اختبار رمي الكخة الظبية )القؾة العزمية لمحراعيؽ( تبيؽ
ـ، وقج بمغ الستؾسط  (5.579، 5.245، 4.815)كانت عمى التؾالي ( الثامؽ، التاسعالدابع، )لرفؾؼ 

أفزل نتيجة في اختبار الؾثب العخيض لرالح طالبات الرف  توقج كان، ( ـ5.181)الحدابي لمعيشة ككل 
 .التاسع

في بجاية مخحمة السخاىقة تغيخ الحخكات الذاذة مؽ جية، وقمة االندياب الحخكي واإليقاعي مؽ جية أخخى، ف
فسخحمة ، (1999بدظؾيدي، بدبب االضظخابات الفديؾلؾجية الستسثمة بالييجاف الحخكي وىحا ما أكجه )

 بيؽ بجايتيا ونيايتيا فيسا يخص ىحا العشرخ. تحتؾي عمى عالقة عكدية ماالسخاىقة 

كانت عمى  (الدابع، الثامؽ، التاسعلرفؾؼ ) (ـ )الدخعة 30 عجو الختبارالستؾسظات الحدابية وبسقارنة 
 وقج كانتث،  (3.830)ككل ث، وقج بمغ الستؾسط الحدابي لمعيشة  (3.716، 3.879، 3.876)التؾالي 

 التاسع.لرالح طالبات الرف  االختبارأفزل نتيجة في ىحا 

ـ( ضسؽ االختبارات الالىؾائية التي تعسل عمى تقؾية القجرة والدعة الالىؾائية وفقا لشغاـ 30عجو ) يرشف
(، حيث أف العسل في حجود 1998رضؾان، ثانية( ) 50-20الالكتيػ لمعزالت التي يجوـ أدائيا مؽ )

حه االختبارات يؤدي إلى تخاكؼ سخيع في كسية حامض الالكتيػ الحي يؤدي إلى انخفاض مدتؾى األزمشة لي
 50-30لحلػ فإف أي أداء يعتسج عمى القؾة العزمية بالذجة القرؾى يدتغخؽ ) األداء وعيؾر حالة التعب،

إف الشغاـ الالكتيكي % ( مؽ الظاقة تأتي مؽ نغاـ الالكتيػ  وعشجما يدداد الدمؽ السحكؾر ف75ثانية( فإف )
 .(Martin& lumsden, 1980سؾؼ يدتسخ بالسذاركة في تدويج الظاقة ولكؽ بشدب أقل )
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كانت عمى  (الدابع، الثامؽ، التاسعلرفؾؼ ) (ـ )تحسل 800 ركض الختبارالستؾسظات الحدابية أما 
 وقج كانتث،  (4.570)ككل ث، وقج بمغ الستؾسط الحدابي لمعيشة  (4.572 ،4.599، 4.542)التؾالي 

  الدابع.لرالح طالبات الرف  االختبارأفزل نتيجة في ىحا 

ـ( يقع في مجاؿ التحسل ذو الدمؽ الستؾسط التي تشجد بأكثخ مؽ دقيقتيؽ حيث تحتاج 800اختبار )أف  كسا
ـ( والتي تتسيد بذجة أقل مؽ القرؾى في األداء ويعتسج 3000-800بيؽ ) مثل ىحه الدباقات التي تتحجد ما

عمى الظاقة اليؾائية وذلػ حتى مشترف الدباؽ أو ثمثيو وحدب مدتؾى الستدابق، وبعج ذلػ يغيخ الشقص 
 في أوكدجيؽ العزمة وتبجأ التفاعالت البيؾكيسيائية الالىؾائية لغخض إنتاج الظاقة الالزمة، وعمى ذلػ تختبط

 (2017 يؾسف،)بؽ العسميات الالىؾائية في العزمة بغيؾر التعب. 

 (الدابع، الثامؽ، التاسعلرفؾؼ ) (مكؾكي )رشاقة ركض الختبارالستؾسظات الحدابية في حيؽ تبيؽ أف 
ث،  (6.821)ككل ث، وقج بمغ الستؾسط الحدابي لمعيشة  (6.794 ،6.752، 6.901)كانت عمى التؾالي 

 الثامؽ. لرالح طالبات الرف االختبارأفزل نتيجة في ىحا  وقج كانت

يعدى ذلػ إلى طبيعة السخحمة العسخية وما تحتؾيو مؽ لياقة حخكية وعمى الخغؼ مؽ أف التقجيخ جيج، إال أنو لؾ 
تؼ االىتساـ بسالية ىحه السخحمة العسخية وأىسيتيا وخرائريا البجنية والفديؾلؾجية وغيخىا مؽ خرائص 

 (.2009)الدعبي، ألصبح التقجيخ مستاز  متعمقة

والستؾسظات الحدابية الختبار ثشي الجحع )السخونة( لظالبات الرفؾؼ )الدابع، الثامؽ، التاسع( كانت عمى 
 أفزل( وبحلػ كانت 1.217( سؼ، وبمغ الستؾسط الحدابي لمعيشة ككل )0.119، 1.119، 2.730التؾالي )

 .الدابعنتيجة لظالبات الرف 

والستؾسظات الحدابية الختبار التجسل العزمي لمبظؽ لظالبات الرفؾؼ )الدابع، الثامؽ، التاسع( كانت 
( وبحلػ كانت 30.68( سؼ، وبمغ الستؾسط الحدابي لمعيشة ككل )32.14، 30.12، 29.8عمى التؾالي )

 أفزل نتيجة لظالبات الرف التاسع.
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راسة العسل عمى أف عؾامل الج حيث والدانجة والسداعجة مؽ العاممةىحا يعؾد باألساس الى تؾحج العزالت 
 يةىساأل يثاألوؿ مؽ ح بالتختيب يأتي (مؽ وضع ثشي الخكبتيؽ )الجمؾس مؽ الخقؾد اختباراتقج أعيخت بأف 

)رفع  راتاختبا يميياالعاممي السفدخ،  التبايؽ عكديايالتي  لعسخيةا السخحمةالتحسل العزمي ليحه  لكياس
عؾد (، وىحا يالخكبتيؽ)الجمؾس مؽ الخقؾد مؽ وضع مج  راتفاختبااالستمقاء(، وخفزيسا مؽ وضع  الخجميؽ

باألرض يتيح  القجميؽمع التراؽ كعب  الخكبتيؽالى إف انثشاء  الخكبتيؽبالشدبة لألداء مؽ وضع ثشي 
عبج لمجحع ) السثشيةتحسل العبء البجني بذكل أكبخ مؽ العزالت  السدتكيسةلعزالت البظؽ 

وبالتالي  العاممةالبجني الؾاقع عمى العزالت خرؾصية مؽ خالؿ العبء  عظييوىحا ) ٦٩٩١السقرؾد،
 لبظؽ.التحسل العزمي لسشظقة ا عؽ  التعبيخنقاوة 

والستؾسظات الحدابية لكياس الدعة الحيؾية لظالبات الرفؾؼ )الدابع، الثامؽ، التاسع( كانت عمى التؾالي 
( وبحلػ كانت أفزل نتيجة 1.91سؼ، وبمغ الستؾسط الحدابي لمعيشة ككل )( 1.89، 1.90، 1.93)

 لظالبات الرف الدابع.

الكفاءة التشفدية وكفاءة وعائف الخئتيؽ  كيذأف الدعة الحيؾية مؽ أىؼ الشؾاحي التي ت (2007سالمة )يذيخ 
 لألفخاد، والحج األقرى الستيالؾ األكدجيؽ يعبخ عؽ قجرة الجدؼ اليؾائية.

لظالبات الرفؾؼ )الدابع، الثامؽ، التاسع( كانت عمى التؾالي  Vo2maxوالستؾسظات الحدابية لكياس 
( وبحلػ كانت أفزل نتيجة 33.29( سؼ، وبمغ الستؾسط الحدابي لمعيشة ككل )27.99، 49.29، 30.52)

 .لظالبات الرف الدابع

يؽ الجوري التشفدي مؽ أجل االرتقاء نحكخ أف قجرات التشفذ اليؾائي تعتسج عمى كفاءة كل مؽ الجياز 
عمى تؾفيخ األكدجيؽ  cardio-respiratory fitnessبالسدتؾى، حيث تعسل المياقة القمبية التشفدية 

لمعزالت العاممة، ويذتسل ذلػ عمى مقجرة الخئتيؽ عمى أخح أكبخ كسية مؽ األكدجيؽ، ومقجرة القمب 
جـ السحتسمة باألكدجيؽ إلى العزالت العاممة لكي يتؼ والجياز الجوري عمى ضخ ونقل أكبخ كسية مؽ ال

استخالص األكدجيؽ ىشاؾ. حيث تعتبخ القجرة اليؾائية أفزل مؤشخ لمياقة القمبية التشفدية ويدتجؿ عمييا 
 (2007)هداع، . Vo2maxباالستيالؾ األقرى لألكدجيؽ 
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 التشفدية القمبية المياقة اف الى يخيذ حيث (2004) "حساد ابخاليؼ مفتي“ذكخه  ما مع الشتائج ىحه وتتفق
 بانتغاـ اليؾائية التسخيشات مسارسة واف التشفدي والجياز الجمؾية واالوعية القمب عزمة مؽ كال لياقة تتظمب

 الحج معجؿ في تظؾر ألحجاث ضخوري  التحدؽ وىحا الفديؾلؾجية األجيدة وتحديؽ لتظؾيخ وسيمة أفزل ىي
 .االكدجيؽ الستيالؾ األقرى

لظالبات الرفؾؼ )الدابع، الثامؽ، التاسع( كانت عمى نسبة كسجين الدم والستؾسظات الحدابية لكياس 
( وبحلػ كانت أفزل 87.07( سؼ، وبمغ الستؾسط الحدابي لمعيشة ككل )85.90، 86.54، 88.74التؾالي )

 نتيجة لظالبات الرف التاسع.

عمى أف لمياقة البجنية بعشاصخىا الخئيدة أىسية أساسية عشج مسارسة أي نذاط بجني  (2010عبج الحق )يؤكج 
حيث تعتبخ حجخ األساس لسسارسة جسيع األنذظة البجنية باعتبارىا أحج أوجو المياقة الذاممة، وىحا ما أكج 

 Platonov (1994 )Shepherd (1999.)عميو العمساء سؾاء في السجارس الغخبية أو الذخقية مثل 

أفزل قجر مسكؽ مؽ المياقة البجنية كي يتسكؽ مؽ مقاومة صعؾبات الحياة يدعى كل إنداف لمؾصؾؿ إلى ف
الرحية مشيا والعسمية لسا ليا مؽ أىسية كبيخة عمى حياة الفخد حتى أصبحت ندبة كبيخة مؽ السجتسعات 

 (2004الخيزي، )  تسارس الشذاطات الخياضية بحالة دائسة ومدتسخة دوف انقظاع.

إلى أف المياقة البجنية كانت ومازالت أحج األىجاؼ اليامة لمتخبية  (2000عالوي ورضؾان )يذيخ كسا 
البجنية، كسا أف قياسيا وطخؽ تشسيتيا مؽ السؾضؾعات التي شغمت اىتسامات السجتسعات، ويحكخ أرمؾرو 

( أف اختبارات المياقة البجنية عشرخ ميؼ في معغؼ بخامج التخبية البجنية، ألنو يؾفخ 2002وجاكدؾف )
 كافية ندتظيع مؽ خالليا أف نفدخ نتائج االختبارات. معمؾمات
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 االستشتاجات -5

  ى طالبات في مستوى اللياقة البدنية لد 0.0.الداللة إحصائية عند مستوى  داللةوجود فروق ذات

 .الصفالتاسع( تبعا لمتغير  الثامن، ،)السابعالمتوسطة  المرحلة
  الكفاءة التشفدية وكفاءة وعائف الخئتيؽ لألفخاد، والحج الدعة الحيؾية مؽ أىؼ الشؾاحي التي تكيذ

 األقرى الستيالؾ األكدجيؽ يعبخ عؽ قجرة الجدؼ اليؾائية.
 المياقة البجنية كانت ومازالت أحج األىجاؼ اليامة لمتخبية البجنية. 
 ت كافية ف اختبارات المياقة البجنية عشرخ ميؼ في معغؼ بخامج التخبية البجنية، ألنو يؾفخ معمؾماإ

 ندتظيع مؽ خالليا أف نفدخ نتائج االختبارات.
 أساسية عشج مسارسة أي نذاط بجني. ف لمياقة البجنية بعشاصخىا الخئيدة أىسيةإ 
 واف التشفدي والجياز الجمؾية واالوعية القمب عزمة مؽ كل لياقة تتظمب القمبية التشفدية المياقة 

 .الفديؾلؾجية األجيدة وتحديؽ لتظؾيخ وسيمة أفزل ىي بانتغاـ التسخيشات اليؾائية مسارسة
  تعتبخ القجرة اليؾائية أفزل مؤشخ لمياقة القمبية التشفدية ويدتجؿ عمييا باالستيالؾ األقرى

 .Vo2maلألكدجيؽ 
 

 اتالتؾصي -6

  يحه الجراسة والتظخؽ بالجراسة إلى صفؾؼ ل مذابيةاجخاء دراسات خاصة باإلناث وأخخى لمحكؾر
 وبستغيخات مختمفة.أخخى، 

 حرص التفخيغ الخياضي داخل السجرسة وذلػ بغية تحديؽ المياقة البجنية عشج الظالبات ؿاستغال. 
  الخياضي لتحدؽ المياقة البجنية. نحؾ مسارسة الشذاطتؾعية طالبات السجارس بذكل عاـ 
  مؽ أثخ إيجابي عمى رفع اعتساد االختبارات التي وضعتيا الباحثة لمسخحمة العسخية الستؾسظة لسا ليا

 مدتؾى عشاصخ المياقة البجنية.
  االىتساـ بخفع مدتؾى المياقة التشفدية القمبية لظالبات السخحمة الستؾسظة مؽ خالؿ تساريؽ المياقة

 الذاممة.
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