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 امللخص

فراد في العقد األخير يتصفون بالضعف والترهل واعتالل الصحة بحيث اليستطيعون التحمل ساعة من أصبح األ           
لذا هدفت  ؛ات المعاصرةفي حياتنا اليومية ويعد التعميم من أهم األنظمة اإلنسانية في المجتمع مواجههتضغوط التي ال

اختبار و  عدد مرات التنفسو  القمب نبضمعدل ) يةوظيفالمتغيرات ال في عدد منتأثير الرياضة الترويحية  إلىالتعرف  الدراسة
. ونتائج التحصيل الدراسي لطالب الجامعة التكنولوجية ( Vo2 maxاختبار القابمية االوكسجينيةو  PWC170القدرة الهوائية
الجامعة اإلنشاءات البناء و قسم هندسة  السنة الدراسية األولى فيعمى طالب  التجريبيباحثة المنهج واستخدمت ال
والطالب الراسبين وأفراد  وبعد استبعاد الرياضيين 0100-0101( طالب لمعام الدراسي 051والبالغ عددهم ) التكنولوجية

مجموعتين تجريبية وضابطة  إلىلعينة بشكل عشوائي ا تم تقسيم ( طالب،011أصبح عدد العينة ) العينة االستطالعية،
لفسيولوجية مية لممتغيرات ابالقاالختبارات التأكد من تكافؤ المجموعتين في بعد أن  تم . و لكل مجموعةطالب ( 51وبواقع )

جريبية المجموعة الت وبعد ذلك خضعتالن التحصيل الدراسي صفر في بداية العام الدراسي لكال المجموعتين ،  ،فقط
ترويحي تم معالجة النتائج وبعد انتهاء المنهاج الالمجموعة الضابطة لم تمارس أي نشاط ترويحي  إمالممنهاج الترويحي 

حققت نتائج أفضل من مجموعة  مجموعة التجريبية التي خضعت لممنهاج الترويحيال أن إلىتوصمت الباحثة اذ  ،ا  إحصائي
النشاط الترويحي لطالب الجامعة في  االهتمامبلذا توصي الباحثة  ؛التحصيل الدراسي في المتغيرات الفسيولوجية و  الضابطة

كما توصي بإرجاع درس التربية الرياضية في  التحصيل الدراسي. من ثملما له من دور في تحسين المتغيرات الوظيفية و 
 الجامعات لما له من تأثير ايجابي عمى الطالب.

 التحصيل نتائج  -ية وظيفالمتغيرات ال -لترويحية الكممات المفتاحية: الرياضة ا

The impact of recreational sports in numbers of functional variables and the 

results of academic achievement for students of the University of Technology 

Assistant Lecturer. Luma Akram Jllo 

Abstract 

  In recent decade, weakness, slackness, and bad health are the  common 

characteristics of individuals, consequently, they cannot endure an hour of daily pressure in 

their lives.  Since education is considered one of the most important human systems in 

contemporary societies, this study aims to identify the impact of entertaining sport in a number 

of functional variables such as heart rate, number of breathing times, test of Air ability PWC 

170, test of oxygen capability VO2 max, and the results of the academic achievement for the 

students of the university of technology. The researcher applied the experimental method to 

first year students of engineering construction and building department, university of 

Technology. The number of the sample was 150 students of academic year 2010/2011.This 

number is reduced to 100 after excluding of athletes, non-passing students, and pilot study 
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sample of students. The sample was divided randomly into two groups, experimental and 

control, each one has 50 students.  Having checked the equality only in previous tests, since 

achievement of the students is zero at the beginning of the academic year, of physiological 

variables between the two groups , the experimental not the control group was subjected to the 

entertaining program .the results were processed statistically after finishing the program. The 

researcher found that the experimental group subjected to aforementioned program had 

achieved better results than the control group in both physiological variables and academic 

achievement. Consequently, the researcher recommended to focus on entertaining activities 

for university students because such activities play important role in improving the functional 

variables and academic achievement, in addition to that, the researcher also recommended to 

bring back the lessons of physical education at universities due to their positive impact on 

students. 

Keywords: Recreational - Functional Variables - Results of Achievement  

 

-:التعريف بالبحث -0  
 -:مقدمة البحث وأهمية 0-0

ف الحاجة لمترفيو عف النفس حاجة إنسانية و ليا أىميتيا، و عادة ما نجد أننا نضع الترفيو والنشاط إ           
الترفييي في مكاف جانبي مف حياتنا و ال نعطيو مف األىمية شيء، ويتوقؼ ذلؾ عمى الوعي الترفييي عند الفرد، 

مدى أىميتو بالنسبة لو ولممجتمع. فالترفيو مظير مف مظاىر النشاط اإلنساني يتميز بالصحة واالتزاف و  واف يدرؾ
الصحة ىنا بمعناىا الواسع الذي يشمؿ الصحة الجسمانية والعقمية والعاطفية وليس فقط خمو الفرد مف الضعؼ 

ؿ فرد ميما اختمؼ الجنس والموف والعقيدة، فالنشاط البدني الترفييي ييدؼ إلى السعادة التي ينشدىا ك ،والمرض
لو الترويح  أفلذا نجد  ؛الترويح جزء مف النشاط الترفييي  أفوبما والسعادة نتيجة جانبية لحياة تتسـ باالتزاف والترفيو. 

يو والترويح فتكتمؿ الحياة في معناىا و تزداد في رونقيا بالترف ،مكانة مميزة في جعؿ الحياة المتزنة بيف العمؿ والراحة
  .و تصبح أكثر إشراقا و أكثر بيجة

الذيف  األشخاصنوع معيف مف الرياضة اليقتصر عمى  أوالمتعددة ،  بأشكالوممارسة النشاط البدني  أف          
المجتمع بصرؼ النظر عف المستوى  أفراديمارس النشاط البدني جميع  أفياقة فحسب، ولكف يتوقع ميتمتعوف بال
ة تمنع ذلؾ ، بيالقدرة الرياضية ، ماداـ التوجد محاذير ط أوالجنس  أوبدني وبصرؼ النظر عف العمر ال أوالصحي 

في لياقتيـ البدنية وحاجاتيـ الختيار نوع النشاط  األفرادذلؾ يتوقع وجود فروؽ فردية كبيرة بيف مف رغـ عمى الو 
 . (1)المناسب ليـ
بالفنوف والعمـو لمرياضة واالسترخاء واالستمتاع  تولفرد مف خالؿ ممارسحياة ا أثراءالترويح يعمؿ عمى  فإ          
 نشاط في أيفاف التي تتطمبيا ظروؼ حياتو العصرية ،  اإلنسافالترويح يسيـ في توفير احتياجات  فإ إذالطبيعية، 

بمثابة فترة الحرية التي ينمو الفراغ  أوقاتتعد  إذ،  بالمسؤوليةالفراغ تتيح لمفرد الفرصة لتنمية ذكائو واحساسة  أوقات
عني التجديد و الخمؽ و يإف الترويح  .الفرد بوجوده وبقيمتو كانساف وكعضو منتج في مجتمعو  حساسإخالليا 

المعب( و يفسر الترويح والترفيو عمى  ) نيا تفوؽ في مفيوميا اصطالحإاالبتكار وىناؾ نظريات و تفسيرات ليا إذ 
يتـ اط ما سمبيا أو ايجابيا ىادفا، و أثناء ممارستو لنش فينفسية و شعور يحسو الفرد قبؿ و انو رد فعؿ عاطفي أو حالة 

                                                           
1
 .22،ص2002، هركس الكتاب للٌشر، 2،الماهرج ، طوالتطثَك التروٍح تَي الٌظرٍحهحود هحود ،عاٍدج عثد العسٍس:  
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أثناء وقت الفراغ و أف يكوف الفرد مدفوعا برغبة شخصية و يتصؼ بحرية االختيار وغرضو في ذاتو أي أف في 
ذلؾ التغيير في الحالة االنفعالية الترويح والترفيو أكثر مف نشاط، فالنشاط ليس غاية في حد ذاتو، أما الغاية فيي 

لذا  ؛والعاطفية واإلحساس بالغبطة والسعادة التي تعمؿ عمى شحف البطارية البشرية لمواجية الحياة بما فييا مف تعقيد
العممية والعممية فيو يساعده الصحية و  تكمف أىمية الدراسة في أف النشاط الترويحي لو نتائج ايجابية عمى حياة الفرد

كما انو  لمدراسة أـلمعمؿ  سواء ادة نشاطو وتجديد طاقاتو لمواكبة األعماؿ اليومية واالبتعاد عف الروتيف اليوميفي إع
 ومف ثـيـ بشكؿ كبير في تقويـ سموكيات األفراد و انخراطيـ في جماعات مما يسيؿ العمؿ ويعطي أكثر حيوية يس

  .(1)المردودية واإلنتاجية تكوف في أعمى مستوياتيا
 البحث:مشكمة  0-0
لقد ابتعد المجتمع الحديث مف عادات األعماؿ الشاقة ، نحف في العصر الذي تغمبت فيو األعماؿ            

المكتبية عمى األعماؿ الحركية ، وأصبحت أكثر قيمة منيا واخذ الناس يقضوف ساعات العمؿ في أوضاع خاممة 
 سيولة نتيجة تدفؽ المخترعات التكنولوجية الحديثة .غير نشطة ، وأصبحت واجبات الحياة اليومية أكثر 

أصبح لذا  ؛نعتمد عمى السيارات عند االنتقاؿ بدال مف المشي ، وأصبح األغمب مشاىديف بدال مف ممارسيف فإننا
في العقد األخير يتصفوف بالضعؼ والترىؿ واعتالؿ الصحة بحيث اليستطيعوف التحمؿ ساعة مف الضغوط  فراداأل

كما أف لمترويح أىدافا التربية ،  أىداؼفي تحقيؽ  ميـ جداً لذا فاف دور التعميـ  ؛جييا في حياتنا اليوميةالتي نوا
 التأثير سمبًا عمى إلىالضعؼ البدني يؤدي  أفالخطيرة  األمورومف  ،تحقيقيا تمشيا مع فمسفة التربية يسعى إلى

 ؛العناصر الحيوية لمغذاء بطريقة كافية خالؿ الجسـ  الجياز الدوري ويضعؼ الدورة الدموية كما يمنع مف امتصاص
 الفروقات، مف خالؿ إيجاد الفراغ أوقاتكيفية استغالؿ  في الطالب رشادإالعمؿ عمى في لذا تكمف مشكمة البحث 

 ية وما ينعكس عمى التحصيؿ الدراسي لدييـ .وظيفبيف الممارسيف وغير الممارسيف لنشاط الترويحي في المتغيرات ال
 أهداف البحث: 0-3

  يةوظيفتأثير المنياج الترويحي في تطوير بعض المتغيرات ال إلىالتعرؼ  والتحصيؿ الدراسي قيد الدراسة
ىندسة البناء  قسـ السنة الدراسية األولى فيمف طالب الجامعة التكنولوجية المجموعة التجريبية  لدى

 . واالنشاءات
  لدى المجموعة قيد الدراسة الوظيفية  المتغيراتفي بمية والبعدية بيف االختبارات القالفروقات إلى التعرؼ

 . ىندسة البناء واالنشاءات قسـالسنة الدراسية األولى في مف طالب الجامعة التكنولوجية  التجريبية والضابطة
  مف طالب الجامعة  المجموعة التجريبية والضابطة بيفالتحصيؿ الدراسي الفروقات في إلى التعرؼ

 . ىندسة البناء واالنشاءات قسـالسنة الدراسية األولى في لوجية التكنو 
 فروض البحث : 0-4

 مف  المجموعة التجريبية والضابطةبيف قيد الدراسة ية وظيفالمتغيرات ال فيفروؽ ذات داللة إحصائية  وجود
 . ىندسة البناء واالنشاءات قسـالسنة الدراسية األولى في طالب الجامعة التكنولوجية 

                                                           
1
 . 33، ص 2004دار الفكر العربي ،  1،القاهرة ،ط النشاط البدني واالسترخاءأسامة كاتب :  

 المتغيرات الوظيفية هي: معدل نبض القلب ، عدد مرات التنفس، الكفاءة البدنيةPWC170 القابلية االوكسجينية ،Vo2max. 
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 مف طالب  المجموعة التجريبية والضابطة بيفنتائج التحصيؿ الدراسي  فيفروؽ ذات داللة إحصائية  وجود
 . ىندسة البناء واالنشاءات قسـالسنة الدراسية األولى في الجامعة التكنولوجية 

 مجاالت البحث: 0-5
 اإلنشاءات.البناء و  ىندسةقسـ السنة الدراسية األولى في الجامعة التكنولوجية  طالب :المجال البشري 0-5-0

 يبين تجانس عينة البحث من خالل اختبار معامل االلتواء في بعض المتغيرات( 0الجدول )

 .0211-5-05ولغاية  0212-11-17 مف ابتداءً  ي:لزماناالمجال  0-5-0
 التكنولوجية.مالعب الجامعة  المكاني:المجال  0-5-3
جراءاته الميدانية -0   -:منهج البحث وا 
 تو وطبيعة الدراسة.ئملمال التجريبيالمنيج استخدمت الباحثة -البحث:منهج  0-0
 البناءقسـ ىندسة نة الدراسية األولى في السطالب بشكؿ عمدي مف  حدد مجتمع البحث -:عينة البحث 0-0
 وبعد استبعاد الرياضييف 0211-0212لمعاـ الدراسي  ( طالب152الجامعة التكنولوجية والبالغ عددىـ )اإلنشاءات و 

وعتيف ممج إلى، ومف ثـ تـ تقسيميـ ( طالب122العينة االستطالعية أصبح عدد العينة ) وأفرادوالطالب الراسبيف 
لكؿ مجموعة ، ثـ أجرت الباحثة التجانس لعينة البحث مف  اً ( طالب52طة وبشكؿ عشوائي وبواقع )وضابتجريبية 

 (.1حيث الطوؿ والوزف كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ)
 (.1+وتبيف أف عينة البحث متجانسة كوف قيـ معامؿ االلتواء محصورة بيف)

( فتبيف عدـ 0ية القبمية وكما ىو مبيف في الجدوؿ )وظيفال جراء التكافؤ بيف المجموعتيف في االختباراتإكما تـ       
عينتي البحث متكافئتيف في المتغيرات  أفوجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف في االختبارات القبمية، وىذا يعني 

 ية.وظيفال
 (0جدوؿ )

 المتغيرات الوظيفيةالمعالـ اإلحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبارات القبمية لبعض 
 الوسائؿ اإلحصائية          

 االختبارات 
قيمة )ت(  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 المحسوبة
 داللة الفروؽ

 الوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 معنويغير  0,21 6,33 78,8 6,5 77 معدؿ سرعة النبض
 غير معنوي 1,3 6,3 21,9 5,3 22,7 تنفسعدد مرات ال
PWC170  )غير معنوي 0,09 012 813,6 111 811,21 )كغـ.لتر 
Vo2max )غير معنوي 0,02 027 0027 422 2290,3 )ممي لتر/د 

 2,63= 0,01واحتماؿ خطا  72قيمة )ت(  الجد ولية عند درجة حرية 
 

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات
 0,10 2,8 73 73,3 كغم الوزن
 0,14 1,4 75 75,2 سم الطول
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 مة في البحث: األدوات واألجهزة والوسائل المساعدة المستخد 0-3
 المعمومات الدولية االنترنيت . شبكة 
 .المصادر والمراجع 
 االختبارات والقياسات 
 الكترونية.حاسبة ال 
 +سـ.(44)صندوؽ خشبي بارتفاع كرسي 
 .ساعة توقيت الكترونية 
  طبية.سماعة  
 .نتائج التحصيؿ الدراسي 
  تنس(و  يدو  قدـو  سمةو  )طائرةكرات. 
 -المستخدمة:االختبارات  0-4
)مواد اليندسي الجيولوجياو  الحاسبات مبادئو  الرياضياتو  الميكانيكا اليندسي) :الدراسي لممواد التحصيل0-4-0

قسـ ىندسة السنة الدراسية األولى في )وىي المواد المنيجية لطمبة  (الرسـ اليندسي)مواد عممية(و  المعامؿو  نظرية(
المذكورة المواد  ( فيالتجريبية والضابطةمجموعتي البحث ) الحصوؿ عمى درجات طالب تـوقد ، البناء واالنشاءات(

 )وحدة التسجيؿ( والمعدؿ النيائي لتمؾ المواد فقط مفمف سجؿ الدرجات ـ0211-0212لمعاـ الدراسي  آنفاً 
(122%.)  
 :يةوظيفاالختبارات ال  0-4-0
 (0)معدل سرعة النبض 0-4-0-0
بالطريقة المباشرة أي طريقة قياس النبض مف القمب مباشرة  (Heart Rate)يتـ حساب معدؿ ضربات القمب        

غير مقفمة ويضع  أنياباستخداـ السماعة إذ يضع القائـ بالقياس السماعة في أذنيو ويفحص السماعة ليتأكد مف 
المفحوص جالس عمى الكرسي  أفالطبمة عمى منطقة الضمع الخامس تحت الثدي األيسر لممفحوص مع مراعاة 

 ريح، ويقـو بحساب معدؿ ضربات القمب خالؿ دقيقة واحدة. بوضع م
( 0( أو )1( أو )2( ثانية ونضرب ىذه القيـ بػ)42( أو )12( أو )15ويؤكد)المولى( انو يمكف قياس النبض لػ)    

 عمى التوالي لمحصوؿ عمى عدد النبضات بالدقيقة، وكمما كاف وقت القياس أكبر قمت أخطاء القياس. 
 (0)د مرات التنفسعد 0-4-0-0

تـ حساب عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة وذلؾ بمتابعة حركة عممية التنفس لممفحوص مف وضع       
الجموس عمى الكرسي مف خالؿ مراقبة عدد مرات ارتفاع وانخفاض منطقة البطف مع مراعاة اإليحاء لممفحوص باف 

صوؿ عمى نتائج عممية دقيقة وغير متحكـ فييا مف قبؿ القياس ليس لغرض حساب عدد مرات التنفس بغية الح
 المفحوص. 

 
                                                           

2
 . 87.ص2222، دار الفكر، عواى. 2خطظ. ط-هٌاهج-تدرٍة -فطَولوجَح-فك هجَد الوولي: األعداد الوظَفٌ تكرج المدمهو  - 
2

الترتَح هؤٍد عثد الرزاق الغرٍرً : للك الوٌافطح الرٍاضَح وعاللته تعدد هي الوتغَراخ الوظَفَح لدى العثٌ كرج الطلح. رضالح هاجطتَر ، كلَح  - 

 .40،ص2000الووصل.الرٍاضَح، جاهعح 
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 :(PWC170)اختبار القدرة الهوائية بالطريقة غير المباشرة  0-4-0-3
يتـ  أف( دقائؽ، وبعد 12-5يجمس المختبر عمى كرسي لغرض الراحة والتعود عمى جو االختبار لمدة ) أفبعد     

 (N)( سـ ألداء الجيد األوؿ 44الصندوؽ الخشبي بارتفاع ) أماـلمختبر يقؼ اقياس معدؿ النبض وقت الراحة ،
ومدتو ثالث دقائؽ، إذ يبدأ المختبر بالصعود والنزوؿ عمى الصندوؽ بسرعػة تػـ تحديدىا خالؿ التجربة االستطالعية 

ة بالدقيقة، ( ضرب142( دقائؽ مف الصعود والنزوؿ عمى الصندوؽ وبحدود )4بحيث يكوف معدؿ نبض القمب بعد )
حركات خطوة واحدة، فيبدأ المختبر بوضع  أربعويتـ حساب عدد مرات الصعود والنزوؿ في ىذه المدة، إذ تعد كؿ 

( وتعد 2، 4، 0، 1القدـ اليمنى عمى الصندوؽ ثـ تتبعيا القدـ اليسرى ثـ تنزؿ القدـ اليمنى وتمييا اليسرى أي )
الفريؽ المساعد لمباحثة، وقياس معدؿ النبض في نياية  ساطةبو جميعيا خطوة واحدة.ويتـ حساب عدد الخطوات 

نفسيا،  األولىبسرعة اكبر وبالطريقة  (N2)الجيد الثاني  أداءًا وبعدىا مباشرة يتـ آنف( دقائؽ مف الجيد المذكور 4الػ)
تـ ذلؾ أيضًا ( ضربة/دقيقة، وي112-152( دقائؽ مف الجيد الثاني بحدود )4يتراوح معدؿ النبض بعد ) أفويفضؿ 

قبؿ االختبارات، وبعدىا يتـ قياس معدؿ النبض في نياية الجيد الثاني،  أجريتعف طريؽ التجربة االستطالعية التي 
 بواسطة  (PWC170)وبعدىا يتـ استخراج قيمة الكفاية الوظيفية 

 :(1)لكاريماف  اآلتيةالمعادلة 
 

 

 ( ضربة دقيقة172الكفاية الوظيفية عند نبض ) = PWC170:فإإذ 
N1 =  األوؿالشغؿ المبذوؿ خالؿ الجيد  
N2 = الشغؿ المبذوؿ خالؿ الجيد الثاني 

Ps1 =  األوؿمعدؿ النبض في نياية الجيد  
Ps2 =  معدؿ النبض في نياية الجيد الثاني 

 N = 1.5 x Wt x h: (0) :اآلتيةيد باستخداـ المعادلة الباحثة تمكنت مف الحصوؿ عمى قيمة كؿ ج أفعممًا 
 = الشغؿ المبذوؿ بالكغـ متر/دقيقةN  :فإإذ 

نسبة ثابتة ىو يعكس فرؽ الجيد الذي يبذلو المختبر بيف حالتي الصعود والنزوؿ مف الصندوؽ الخشبي  = 1.5
األرضيةالجاذبية  وبتأثير  

Weight (wt) = وزف الجسـ بالكغـ 
Hight (H) = ارتفاع الصندوؽ الخشبي بالمتر 
(N) = عدد مرات الصعود والنزوؿ في الدقيقة 

 
 

                                                           
1-Karpman L. V. et.al "Testing of Physical Working Capacity in Athletes " , Physical Culture & Sport, Moscow, 

1974. 
(2)Mudhafar A. Shafiq: Mechanical Activity of the heart & Sinus Arrhythmia in Evaluation of Physical Working Capacity in 

Athletes ", Mininstry of Health. Moscow, 1979, p(59).   

) 
170-Ps1 

( Pwc170 = N1 + (N2 – N1) 
Ps2-ps1 
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 :(0)  (Vo2 max)اختبار القابمية االوكسجينية  0-4-0-4

( األوكسجيفالستيالؾ  األقصىأي )الحػد  (Vo2 max)قامت الباحثة باستخراج قيمة القابمية االوكسجينية  
ماف( لتحديد الكفاية االوكسجينية لمرياضييف مف ذوي المستويات يعادلة )كار بالطريقة غير المباشرة وباستخداـ م

                        Vo2max = 1.7 X PWC170 T 1240المحدودة في         المطاولة:
 مقاسًا بالمتر/دقيقة األوكسجيفالستيالؾ  األقصى= الحد   Vo2maxفإإذ 

ثابت رقـ = 1.7  
PWC 170 = ( ضربة/دقيقة172ية عند نبض )ة الوظيفيالكفا  

 نسبة ثابت = 1240
 التجربة االستطالعية: 0-5
تـ استبعادىـ مف التجربة الرئيسة.  اً طالب( 15ت دراسة تجريبية أولية استطالعية عمى عينة مكونة مف )يأجر      

احث لموقوؼ بنفسو ، إذ تعد التجربة االستطالعية "تدريب عممي لمب0212-11-17األربعاء الموافؽيـو  وذلؾ في
 . (0)"مستقبالعمى السمبيات وااليجابيات التي تقابمو أثناء إجراء االختبارات لتفادييا 

 إجراءات التجربة الميدانية:  0-6
 القبمية:االختبارات  0-6-0

اعة الس 0212-07/11-02 تاريخوعمى مدى أربعة أياـ مف  لممجموعتيفية وظيفالالقبمية جراء االختبارات إتـ     
التحصيؿ الدراسي فمـ يكف  أما .()وبمساعدة فريؽ العمؿ المساعد، مالعب الجامعة التكنولوجية )الثامنة صباحا( في 

 لدى الطالب تحصيؿ في المواد الدراسية في بداية العاـ الدراسي ، لذا تمت المقارنة في االختبارات البعدية فقط.
الرياضية المختمفة ولمدة نصؼ ساعة  األلعابممارسة  ويحي يتضمفتر منياج  إعدادتـ الترويحي:المنهاج  0-6-0

 0211-5-15ولغاية  11-41اعتبارا مف  (.إلى الخميس األحدمف ) أياـمدى خمسة  يوميا وعمى
 كرة سمة . :األوؿاليـو 

 كرة قدـ . :اليـو الثاني
 كرة الطائرة . :اليـو الثالث
 تماريف سويدية . :اليـو الرابع
 لياقة بدنية في قاعة الحديد .  :مساليـو الخا

-05/5-00جراء االختبارات البعدية الفسيولوجية وعمى مدى أربعة أياـ مف تاريخ إتـ  االختبارات البعدية: 0-6-3
كذلؾ تـ الساعة )الثامنة صباحا( في مالعب الجامعة التكنولوجية ، وبمساعدة فريؽ العمؿ المساعد.  0211

 مف شعبة التسجيؿ. الدراسي ؿتحصيالحصوؿ عمى نتائج ال
                                                           

(1)Karpman V.L,. Estimation 0f  Vo2max In Book ' Sports Medicine ", Physical Cultures & Sport pub, Moscow, 1987, p.136. 
2

 .208،ص2272دار الحكوح،،تغداد ، االختثاراخ والمَاش والتموٍن فٌ الترتَح الرٍاضَحلاضن الوٌدالوً وآخروى: - 


 تكوى فرق العول الوطاعد هي : - 

 الجاهعح التكٌولوجَح./هاجطتَر ترتَح رٍاضَح   -م.م شَرٍي ولطي -

 الجاهعح التكٌولوجَح./م.م هٌي طه إدرٍص  هاجطتَر ترتَح رٍاضَح  -

 هاجطتَر ترتَح رٍاضَح/الجاهعح التكٌولوجَح. –هؤٍد ولَد ًافع  -

 تكالورٍوش ترتَح رٍاضَح/الجاهعح التكٌولوجَح. – عثد هللا عدًاى -
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 -( لمعالجة النتائج، وباستخداـ القوانيف اآلتية: SPSSاعتمد البرنامج اإلحصائي ) -الوسائل اإلحصائية : 0-7
 الوسط الحسابي. 
  النحراؼ المعياريا.  
 معامؿ االلتواء.  
  .قانوف)ت( لمعينات المترابطة والمستقمة 

 -عرض وتحميل ومناقشة النتائج : -3
 ية ومناقشتها:وظيففي المتغيرات الوالمجموعة الضابطة عرض وتحميل نتائج المجموعة التجريبية  3-0

 (3الجدول )
 المعالم اإلحصائية بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات الوظيفية

بية في المتغيرات االختبار القبمي والبعدي لدى المجموعة التجري ( وجود فروؽ معنوية بيف4تبيف مف الجدوؿ )        
الممارسيف لمنشاط التجريبية مجموعة  أفلجميع المتغيرات الوظيفية وىذا يعني  االختبار البعديولصالح ية وظيفال

 .في المتغيرات الوظيفية أفضؿ حققوا نتائجالترويحي 
يا فالنشاط الترويحي الحاجة لممارسة النشاط الترويحي حاجة إنسانية، وليا أىميت أف إلىوتعزو الباحثة ذلؾ       

مظير مف مظاىر النشاط اإلنساني يتميز بالصحة واالتزاف، والصحة ىنا بمعناىا الواسع الذي يشمؿ الصحة 

مجموعة ال. وىذا ماتميزت بو (1)الفسيولوجية والجسمانية والعقمية والعاطفية وليس فقط خمو الفرد مف الضعؼ والمرض
النشاط الترويحي يرفع كفاءة عمؿ  فإ إذ .مف خالؿ المؤشرات الوظيفية  يالممارسيف لمنشاط الترويحالتجريبية 

الجيازيف الدوري والتنفسي حيث يتكيؼ كؿ منيما مع متطمبات النشاط الترويحي مما يؤدي إلى زيادة حجـ عضمة 

                                                           
1
 .124، صالمصدر السابق: اسامة كامل راتب - 

 االختبارات المجاميع
 االختبار البعدي االختبار القبمي

 ع ؼ س ؼ
قيمة )ت( 
 المحسوبة
 

 ؽداللة الفرو 
 ع س ع س

معدل سرعة  المجموعة التجريبية
 النبض

 معنوي 0200 3,2 9,09 9,5 69,71 6,33 78,8
 غير معنوي 0,18 7,3 0,15 8,7 78,85 6,5 77 المجموعة الضابطة
عدد مرات  المجموعة التجريبية

 التنفس
 عنويم 501 4,7 3,76 1,7 18,14 6,3 21,9

 غير معنوي 1010 401 0,7 2,3 22,14 5,3 22,7 المجموعة الضابطة
  PWC170 المجموعة التجريبية

 )كغم.لتر(
 معنوي 6,34 021 180,29 010 993,89 012 813,6

 غير معنوي 0,18 112,8 3,02 119,3 814,23 111 811,21 المجموعة الضابطة
 Vo2max المجموعة التجريبية

 )ممي لتر/د(
 معنوي 22,9 011 700,9 005 2989,9 027 0027

 غير معنوي 0,07 411 3,2 420 2293,5 422 2290,3 المجموعة الضابطة
حتماؿ خطا  27قيمة )ت(  الجدولية عند درجة حرية   2,68= 0,01وا 
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زيادة القمب وقوتو والمحافظة عمى المعدؿ الطبيعي لكؿ مف النبض وضغط الدـ والتخفيض مف معدليما، وكذلؾ 
 .(1)السعة الحيوية لمفرد

مي والبعدي لدى المجموعة الضابطة عدـ وجود فروؽ معنوية بيف االختبار القبنفسو تبيف مف الجدوؿ كما و         
حققوا نتائج في لـ يممارسيف لمنشاط الترويحي الالضابطة غير مجموعة الية وىذا يعني أف وظيففي المتغيرات ال

عدـ ممارستيـ  إلىية لدى المجموعة الضابطة وظيفعزو الباحثة عدـ تطور المتغيرات الوت المتغيرات الوظيفية.
ف النشاط البدني الترفييي يساىـ بشكؿ كبير في حياة األفراد والرقي بيا وجعؿ الفرد يحس بنوع إ لمنشاط الترويحي.اذ

النشاط البدني والرياضي الترفييي ييتـ ف ،(0)مف الرضا والسعادة التي يؤىمو ليكوف مواطنا صالحا ونافعا في مجتمعو
وىو اختصاص مف اختصاصات التربية البدنية والرياضية ،يسيـ ، بالفرد كموضوع ومادة ويدرسو مف جوانبو العديدة

وىذا ما يؤكده )شريدة( في" أف قي بناء المكانة العممية لمتربية البدنية والرياضية ضمف العمـو اإلنسانية واالجتماعية.
ـ المؤشرات الفسيولوجية كسرعة التنفس ونبض القمب والحد األقصى الستيالؾ األوكسجيف  أصبح مف األمور استخدا

 . (4)العامة في عممية قياس مقدار التطور الوظيفي ومستوى المياقة لمفرد " 
 :عرض وتحميل نتائج المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي ومناقشتها 3-0

 المعالم اإلحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي( 4الجدول )

أي المجموعتيف أفضؿ في التحصيؿ الدراسي الممارسيف اـ غير الممارسيف لمنشاط الترويحي تـ  إلىلغرض التعرؼ  
بار)ت( لمعينات المستقمة فتبيف مف والضابطة بواسطة اخت التجريبيةمعالجة نتائج التحصيؿ الدراسي لممجموعة 

ممارسيف الغير والضابطة  الممارسيف لمنشاط الترويحيالتجريبية وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف  (5الجدوؿ )
قيمة )ت(  فإ إذالممارسيف لمنشاط الترويحي،  التجريبية مجموعة الفي التحصيؿ الدراسي ولصالح لمنشاط الترويحي 

 مجموعةال أف( وىذا يعني 0,01( واحتماؿ خطاء )72القيمة الجدولية تحت درجة حرية )المحسوبة اكبر مف 
ممارسيف المف المجموعة الضابطة غير الممارسيف لمنشاط الترويحي ىـ أفضؿ في التحصيؿ الدراسي  التجريبية

القدرة  مف ثـصحية جيدة و التفوؽ في المتغيرات الوظيفية يعطي لياقة  أف إلىوتعزو الباحثة ذلؾ  لمنشاط الترويحي،
اذ  في التحصيؿ الدراسي. أفضؿالفكرية والعممية بصورة جيدة مما جعميـ  األنشطة وأداءاليومية  األعباءتحمؿ  عمى

في جميع  ـذلؾ النشاط الجسماني الذي يشترؾ فيو الشباب داخؿ جدراف الجامعة لغرض تحقيؽ نموى ىوف الترويح إ

                                                           
1
 ، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، ،ص الشباب والترويح والحياةتهاني عبد السالم: - 

2
 .133-134م،ص2001، القاهرة، دار الفكر العربي، 2،ط الترويح واوقات الفراغكمال درويش وامين الخولي:  - 

3
 .92، ص2220، ضورٍا. 2، طوظائف األعضاء والتدرٍة الثدًٌفاضل ضلطاى شرٍدج :  - 

 حصائيةالوسائل اإل
 

 االختبارات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
قيمة )ت( 
 المحسوبة

داللة 
 الوسط الفروق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معنوي 18,6 4,2 73,8 3,6 65,4 التحصيل الدراسي
 2,63= 0,01واحتمال خطا  98قيمة )ت(  الجد ولية عند درجة حرية 



 لطالب...راسي التحصيل الذنتائج ية ووظيفاملتغريات ال عذد من تأثري الرياضة الرتوحيية يف

51 

 

الذي يقضي فيو  يالترويحجزء مف أنواع النشاط الرياضي ية والعقمية والنفسية. والنشاط االتجاىات البدنية واالجتماع
  (1)يشترؾ فيو الفرد ليس ورائو دافع سوى مجرد االشتراؾالرياضي ط ذا كاف النشاااإلنساف وقت فراغو ذلؾ 

 -والتوصيات:االستنتاجات  -4
  االستنتاجات: 4-0

 ز القمبي الوعائي كاف لممارسة الرياضة الترويحية التأثير االيجابي في تحسيف الكفاءة الوظيفية لمجيا
  والجياز التنفسي والكفاءة البدنية.

  كاف لممارسة الرياضة الترويحية التأثير االيجابي في التحصيؿ الدراسي نتيجة لتحسف الكفاءة الوظيفية
 ألجيزة الجسـ المختمفة نتيجة لممارسة الرياضة الترويحية.

 -التوصيات: 4-0
 الوظيفية.معة لما لو مف دور في تحسيف المتغيرات االىتماـ بالنشاط الترويحي لدى طالب الجا 
  ايجابي عمى المتغيرات  تأثيردرس التربية الرياضية في الجامعات لما لو مف  إرجاعالعمؿ عمى

 عمى نتائج التحصيؿ الدراسي مف ثـالوظيفية و 
  ؿ الدراسي.التحصي مف ثـاالىتماـ بالمتغيرات الوظيفية لما ليا مف دور في تحسيف المياقة الصحية و 

 المصادر
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