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 الثقافة الصحية وعالقتيا ببعض مؤشرات المياقة الصحية والبدنية لتالميذ المرحمة االعدادية

 حمدى محمد السيد االميف *د/                                                                             
 جامعة حمواف –كمية التربية الرياضية لمبنيف  –* مدرس بقسـ عمـو الصحة الرياضية 

 مقدمة ومشكمة البحث :
ٓعتبػػر جسػػـ ا٘ىسػػاف الهحػػكر اٖساسػػْ الػػذم ٓػػدكر حكلػػً أم ىشػػاط ٓراضػػْ بٍػػدؼ تحقٓػػؽ الىهػػك اليػػحْ      

الهتهتػع بقػدر كػاؼ هػف المٓاقػة البدىٓػة الهرتبطػة باليػحة لدٓػً  الهتكاهؿ لجهٓع أعضا ً كهككىاتً، حٓث أف الفرد
هكف إٓجاز هككىػات المٓاقػة البدىٓػة الهرتبطػة باليػحة فػْ أربػع  القدرة عمِ تىهٓة يحتً كحٓاتً بطٓرقة سمٓهة، ٓك

ف الجسهْ، الهركىة، القكة العضمٓة. )  (15: 9عىاير ٌـ التحهؿ الدكرم التىفسْ، التكٓك
الػْ اف اٌػـ هككىػات المٓاقػة هػف اجػؿ اليػحة  )2003لعال عبد الفتػاح وأحمػد نصػر الػديف (أبو اكٓضٓؼ      

ف  ػػْ: الهككىػػات الهكرفكلكجٓػػة كتشػػهؿ )كتمػػة الجسػػـ بالىسػػبة لمطػػكؿ، التكػػٓك تتكػػكف هػػف خهػػس جكاىػػب اساسػػٓة ٌك
ظػاـ، الهركىػة(. الجسهْ )تركٓب الجسـ(، الشكؿ التكٓزعْ لمدٌف تحػت الجمػد، الػدٌف الحشػكم البطىػْ، كثافػة الع

كالهككىات القمبٓة كالتىفسػٓة كتشػهؿ )السػعة اكالقػدرة الٍكا ٓػة القيػكل، كٓقيػد بٍػا اكبػر قػدر هػف الحجػـ اٖقيػِ 
 ( 297:  1ٚستٍٛؾ اٚكسجٓف، كفاءة كظا ؼ القمب، كفاءة الر تٓف، ضغط الدـ(. )

س الجبػػالِ )      سػػٓكلكجٓة كالبدىٓػػة كترابطٍػػا بعضػػٍا ( الػػِ تػػداخؿ  الجكاىػػب اليػػحٓة كالف2003كاف اشػػار عػػٓك
 (343: 12بالبعض اٚخر ، حٓث ٓككف هف اليعب الفيؿ بٓف هككىاتٍا الهختمفة  )

عتبػػر هكضػػكع المٓاقػػة البدىٓػػة هحكراٌتهػػاـ الهجتهػػع ، حٓػػث أيػػبحت المٓاقػػة البدىٓػػة فػػْ هفٍكهٍػػا البسػػٓط       ٓك
الطار ػػة بىجػػاح " كبٍػػذا الهفٍػػـك فػػإف كػػؿ فػػرد هػػف أفػػراد تعىػػْ " قػػدرة الفػػرد عمػػِ هكاجٍػػة تحػػدٓات الحٓػػاة البدىٓػػة ك 

مػً لمقٓػاـ باٖعبػاء البدىٓػة التػْ تتطمبٍػا ظػركؼ  الهجتهع ٓجب أف ٓككف عمِ هستكم هعٓف هػف المٓاقػة البدىٓػة ٌٓؤ
حٓاتػػً الٓكهٓػػة هػػع كجػػكد فػػا ض ٓسػػتطٓع بػػً أف ٓكاجػػً الظػػركؼ اٖخػػرل التػػْ تتطمػػب هىػػً هكاجٍتٍػػا سػػكاء كاىػػت 

ٚن إض  (2: 10افٓة أك ىشاطان تركٓحٓان فْ الكقت الحر. )أعها
ذكر      ف الجسهْ عهمٓػة تحدٓػد الهككىػات الدٌىٓػة كغٓػر الدٌىٓػة فػِ جسػـ  )2016إيياب إبراىيـ (ٓك اف التكٓك

 (412: 3اٚىساف كالذم لً دكر ٌاـ فْ التعرؼ عمِ الكزف الهثالْ، كهؤشر كتمة الجسـ. )
لجكاىػػب الفسػػٓكلكجٓة عػػف حالػػة التػػكازف الىسػػبْ لكظػػا ؼ أعضػػاء الجسػػـ، ذلػػؾ كتعبػػر العٛقػػة بػػٓف اليػػحة كا    

 (17:  4التكازف الذم ٓىتج عف تكٓؼ الجسـ هع ىفسً ، ككذلؾ عف عهمٓة التكٓؼ لمهحافظة عمِ سٛهتً. )
ذكر  ا ( اف الهككىات الر ٓسٓة لميػحة العاهػة لمفػرد اٌػـ عٛهاتٍػ2016أساهة ٓراض كعياـ جهاؿ ابك الىجا )ٓك

ػة بالجسػـ هثػػؿ الىػـك كالٍضػـ كاتػزاف سػٛهً حركػات الجسػـ ، هعػػدٚت  الجسػـ الهتىاسػؽ ، اىتظػاـ الكظػا ؼ الحٓٓك
الغػػرض هػػف اٚرتقػػاء بالهسػػتكم اليػػحْ لمفػػرد ٌػػك تحسػػٓف (، كاف 227:  2)طبٓعٓػػة لىػػبض القمػػب كضػػغط الػػدـ 

الهىاسػػػبة ، البٓ ػػػة اليػػػحٓة ، الىظافػػػة  اليػػػحة العاهػػػة لػػػً بالتكعٓػػػة الفردٓػػػة كاٚجتهاعٓػػػة كالتػػػْ تشػػػهؿ ) التغذٓػػػة
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 232: 2الشخيٓة ، التثقٓؼ اليحْ ، الفحص اليحْ الدكرم ، تحسٓف هستكم هعٓشة الفرد ( ) 
     

ػػذكر اف ا٘لهػػاـ بالهعمكهػػات كالبٓاىػػات كالحقػػا ؽ اليػػحٓة التػػْ تػػرتبط باليػػحة  )2007بيػػاء الػػديف سػػالمة  (ٓك
حٓاتػػً أك ٓسػػػتفٓد بٍػػا، تبقػػػْ كثقافػػة يػػػحٓة دكف أف تػػؤثر فػػػْ حٓػػػاة  كالهػػرض، كالتػػػِ قػػد ٚ ٓسػػػتخدهٍا الفػػرد فػػػْ

كسػػمككً ، كهػػا أف الثقافػػة اليػػحٓة تكضػػح طػػرؽ التعاهػػؿ هػػع الهػػرض كالكيػػكؿ إلػػِ افضػػؿ حػػاؿ لمجسػػـ كتعهػػؿ 
عمْ تغٓٓر السمكؾ اليػحْ لمفػرد ، كالثقافػة اليػحٓة ٌػْ أٓضػا تقػدٓـ الهعمكهػات كالبٓاىػات كالحقػا ؽ التػْ تػرتبط 

 (25، 23، 22:  5كالهرض لكافة الهكاطىٓف. )  باليحة
ر اٚتجاٌػػات كأٓضػػا باكتسػػاب الهعػػارؼ اليػػحٓة كالتػػْ تسػػاعد      كتتيػػؼ الهرحمػػة اٚعدادٓػػة باٚسػػتعداد لتطػػٓك

ر تمؾ اٚتجاٌػات ، كتعتبػر الهػدارس أٌػـ الهؤسسػات اٚجتهاعٓػة التػْ ٓقػع عمػِ عاتقٍػا الهسػ كلٓة  كثٓرا فْ تطٓك
التٛهٓػػذ ، كالهدرسػػة ٌػػْ اٖداة التػػْ تتعػػاكف هػػع اٖسػػرة لتربٓػػة الطفػػؿ، خايػػة كالتٛهٓػػذ فػػِ  ىحػػك ف ػػة كبٓػػرة هػػف

ؤكػد ذلػؾ 246: 11الهدرسة ٓتفقكا فِ الهرحمػة السػىٓة كالهٓػكؿ كالحاجػات، لػذلؾ فالهدرسػة كسػٓمة لمتربٓػة. ) ( ، ٓك
ػػاد عٓسػػْ زآػػد )هػػا اشػػارت الٓػػً  بٓػػة البدىٓػػة لمكفػػاءة الهعرفٓػػة فػػْ ( الػػِ اٌهٓػػة اهػػتٛؾ هعمهػػْ التر 2017دراسػػة ٓز

ـ العىاير الهؤثرة فِ تربٓة تٛهٓذ الهدارس ، كحٓث اف الهرحمػة السػىٓة   المٓاقة البدىٓة الهرتبطة باليحة باعتباٌر
لمتٛهٓذ عٓىة البحث تعد هف افضؿ الهراحؿ ٚكتساب الثقافة اليحٓة كبالتالِ اٚستفادة هػف الهعمكهػات الهتعمقػة 

ا البدآة الحقٓقٓػة لبىػاء هػكاطف سػمٓـ بػدىٓا كيػحٓا ، بالمٓاقة الب دىٓة الهرتبطة الهرتبطة باليحة ، كالتِ تعد بدكٌر
الثقافػػة الصػػحية وعالقتيػػا بػػبعض مؤشػػرات المياقػػة الصػػحية والبدنيػػة لتالميػػذ كلٍػػذا اتجػػً الباحػػث الػػِ دراسػػة 

 المرحمة االعدادية .
 اىداؼ البحث :

 ٍٓدؼ البحث الِ التعرؼ عمِ :
 لعٛقة بٓف الثقافة اليحٓة كهؤشرات المٓاقة اليحٓة كالبدىٓة لتٛهٓذ الهرحمة اٚعدادٓةا -1
الفركؽ بٓف الهجهكعتٓف الههٓزي كغٓر الههٓزي فِ الثقافػة اليػحٓة ، كذلػؾ فػِ كهؤشػرات المٓاقػة اليػحٓة  -2

 كالبدىٓة لتٛهٓذ الهرحمة اٚعدادٓة
 فروض البحث :

ٓا  بػػػٓف الثقافػػػة اليػػػحٓة كهؤشػػػرات المٓاقػػػة اليػػػحٓة كالبدىٓػػػة لتٛهٓػػػذ تكجػػػد عٛقػػػة ارتباطٓػػػة دالػػػة احيػػػا  -1
 الهرحمة اٚعدادٓة

تكجد فركؽ دالة احيا ٓا ليالح الهجهكعػة الهتهٓػزة عػف الهجهكعػة غٓػر الهتهٓػزة فػِ الثقافػة اليػحٓة ،  -2
 كذلؾ فِ هؤشرات المٓاقة اليحٓة كالبدىٓة لتٛهٓذ عٓىة البحث .

 مصطمحات البحث:
 الصحة: -
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كقاهت ٌٓ ة اليحة العالهة بتعٓرؼ اليحة بأىٍا حالػة السػٛهة كالكفآػة البدىٓػة كالعقمٓػة كاٚجتهاعٓػة الكاهمػة 
 ( 2كلٓست هجرد الخمك هف الهرض أك العجز ) 

 
 المياقة الصحية -

ػة كٓقظػة دكف حػدكث التعػب الهبكػر هػع  ٌِ هقدرة الفرد عمِ القٓاـ بالكاجبػات كاٖعبػاء الٓكهٓػة بىشػاط كحٓٓك
-30: 14تكفر القدرة هف الطاقة لمفرد كاستجهاع القكم لٓسهح بهكايمة هتطمبات حٓاتػً الهتىكعػة باقتػدار. )

31) 
ٌػػْ هقػػدرة الفػػرد اٖدا ٓػػة فػػْ اختبػػارات تعبػػر عػػف التحهػػؿ الػػدكرم التىفسػػْ  المياقػػة البدنيػػة المرتبطػػة بالصػػحة :-

 (10: 18كىتٍا. )كالتركٓب الجسهْ، كقكة العضٛت الٍٓكمٓة كتحهمٍا كهر 
 التركيب الجسمي : -

ٍػتـ  تركٓػب الجسػـ ٌػك هجهكعػة اٖجػزاء أك العىايػر التػْ تشػكؿ الكػؿ عىػدها تتػرابط هػع بعضػٍا الػبعض، ٓك
قػة التػْ تتػرابط بٍػا تمػؾ اٖجػزاء  تركٓب الجسـ بتحدٓد اٖجػزاء كالعىايػر التػْ ٓتكػكف هىٍػا الكػؿ )الجسػـ( كالطٓر

 (43-42: 15كالعىاير لتشكؿ الكؿ،)
 الدراسات المرجعية :

( بٍدؼ التعرؼ إلِ درجة اهتٛؾ هعمهْ التربٓة البدىٓة لمكفاءة الهعرفٓػة فػْ 2017دراسة ٓزاد عٓسْ زآد )-   
المٓاقة البدىٓة الهرتبطة باليحة، كالتعرؼ عمِ الفػركؽ فػْ درجػة اهػتٛؾ هعمهػْ التربٓػة البدىٓػة لمكفػاءة الهعرفٓػة 

ػػػؿ العمهػػػْ، عػػػدد سػػػىكات الخبػػػرة( ، هسػػػتخدها الهػػػىٍج  فػػػْ المٓاقػػػة البدىٓػػػة الهرت بطػػػة باليػػػحة تبعػػػان لهتغٓػػػرم )الهٌؤ
( هعمهػػان هػػف هعمهػػْ التربٓػػة البدىٓػػة فػػْ الهرحمػػة اٚبتدا ٓػػة 59الكيػػفْ باٖسػػمكب الهسػػحْ ، عمػػِ عٓىػػة قكاهٍػػا )

ة الهعرفٓػة فػْ المٓاقػة البدىٓػة بهدٓىة جدة ، كاشارت اٌـ الىتا ج الِ اف درجة اهتٛؾ هعمهػْ التربٓػة البدىٓػة لمكفػاء
الهرتبطػة باليػػحة فػػْ جهٓػػع هجػػاٚت الدراسػػة جػػاءت فػػْ الهسػػتكم الهرتفػػع، كهػػا أظٍػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات 
 7دٚلة إحيا ٓة فْ درجة اهتٛؾ هعمهْ التربٓة البدىٓة لمكفاءة الهعرفٓة فْ المٓاقػة البدىٓػة الهرتبطػة باليػحة ) 

 ) 
( ، بٍػػدؼ فحػص هػدل اىتشػار السػػمككٓات 2015)  Johnson & McReeل دراسػة جكىسػكف كهػاكر -     

ػػػة كالخػػػدهات الكقا ٓػػػة الهقدهػػػة لٍػػػـ داخػػػؿ الهػػػدارس  اليػػػحٓة الخطػػػرة بػػػٓف الطػػػٛب الٓراضػػػٓٓف بالهػػػدارس الثاىٓك
ههرضػػة هدرسػػٓة ، كاشػػارت  561( طالػػب ٓراضػػِ ك 46492باسػػتخداـ الهػػىٍج الكيػػفِ ، عمػػِ عٓىػػة قكاهٍػػا )

تىػػاكؿ  –التػػدخٓف  –ِ اف أخطػػر السػػمككٓات بػػٓف الطػػٛب الٓراضػػٓٓف ٌػػِ )  اضػػطرابات الطعػػاـ اٌػػـ الىتػػا ج الػػ
ىػاؾ ضػعفان كاضػحان فػِ بػراهجح الرعآػة اليػحٓة ضػد هخػاطر  –الكحكؿ  اٚعتهاد عمِ العقاقٓر التىشػٓطٓة ( ٌك

 ( 192التدخٓف كالكحكؿ كالهىشطات داخؿ الهدارس ) 
بٍدؼ التعرؼ عمػِ المٓاقػة البدىٓػة الهرتبطػة باليػحة كعٛقتٍػا بهسػتكل  (2013دراسة  هٓرفت عاٌد ذٓب )-   
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التحيػػٓؿ الدراسػػػْ بػػػٓف الطػػػٛب البػػػدىاء كغٓػػػر البػػػدىاء ، باسػػتخداـ الهػػػىٍج الكيػػػفِ ، عمػػػِ عٓىػػػة عشػػػكا ٓة هػػػف 
( طالبػػان، قٓسػػت لٍػػـ عىايػػر المٓاقػػة البدىٓػػة الهرتبطػػة 1139طػػٛب اليػػفٓف السػػادس كالسػػابع اٖساسػػْ بمغػػت )

اليػحة إضػافة إلػػِ تسػجٓؿ ىتػػا ج التحيػٓؿ الدراسػػْ فػْ ىٍآػة العػػاـ الدراسػْ ، كاشػػارت اٌػـ الىتػػا ج الػِ كجػػكد ب
فػػركؽ دالػػة إحيػػا ٓة فػػْ التحيػػٓؿ الدراسػػْ بػػٓف اٖطفػػاؿ )البػػدىاء كغٓػػر البػػدىاء(، كفػػْ هسػػتكل المٓاقػػة البدىٓػػة 

دان، كالِ كجكد تفاعػؿ بػٓف ىسػبة الشػحكـ فػْ الهرتبطة باليحة كليالح الطٛب غٓر البدىاء، كالهستكل العالْ ج
ها عمِ التحيٓؿ الدراسْ )   ( 16الجسـ كهستكل المٓاقة البدىٓة الهرتبطة باليحة كتأثٌٓر

( اسػػػتٍدفت قٓػػػاس هسػػػتكم المٓاقػػػة البدىٓػػػة الهرتبطػػػة باليػػػحة 2013دراسػػػة سػػػكزاف عطػػػا اهلل راشػػػد الحآػػػؾ )-   
ان فػػػْ ا سػػػىة( كهػػػف الجىسػػػٓف، كهقارىػػػة أداء 12-6ليػػػفكؼ السػػػت اٖكلػػػْ )لمتٛهٓػػػذ الهبيػػػٓرف كالهعػػػاقٓف بيػػػٓر

ان عمػػػِ اختبػػػارات المٓاقػػػة البدىٓػػػة الهرتبطػػػة باليػػػحة، كالتعػػػرؼ عمػػػِ  التٛهٓػػػذ الهبيػػػٓرف كأقػػػراىٍـ الهعػػػاقٓف بيػػػٓر
ان بحسػػػب هتغٓػػػرم الجػػػىس كدرجػػػة ا٘بيػػػار لػػػدٍٓـ  الفػػػركؽ فػػػْ أداء التٛهٓػػػذ الهبيػػػٓرف كأقػػػراىٍـ الهعػػػاقٓف بيػػػٓر

ان عمػػِ عٓىػػة  باسػػتخ بػػْ لمهقارىػػة بػػٓف الدراسػػات السػػببٓة الهقارىػػة الهبيػػٓرف كالهعػػاقٓف بيػػٓر داـ الهػػىٍج شػػبة التجٓر
ـ بٓف )110) سىة( ، كاشػارت اٌػـ الىتػا ج الػِ تفػكؽ الهبيػٓرف عمػِ 12-6( تمهٓذان كتمهٓذة كالذٓف تتراكح أعهاٌر

ان فْ هتغٓرات المٓاقة البدىٓة الهختارة ، كت فكؽ الذككر الهبيػٓرف عمػِ ا٘ىػاث الهبيػرات فػْ كافػة الهعاقٓف بيٓر
ان كضعاؼ البير )   ( 8هتغٓرات المٓاقة البدىٓة ، ٚك تكجد فركؽ فْ هتغٓرات المٓاقة البدىٓة بٓف الهعاقٓف بيٓر

( بٍػدؼ التعػرؼ عمػِ بعػض هؤشػرات المٓاقػة اليػحٓة كالفسػٓكلكجٓة 2012دراسة ىادر هحهد عبػد الػرحهف )-   
حمة الثاىكٓة بههمكة البحٓرف كىكاتج لىظػاـ اعتهػاد هقػررات التربٓػة الٓراضػٓة كهػادة أساسػٓة، باسػتخداـ لطٛب الهر 

٪( هػف هجتهػع البحػث ، كاشػارت اٌػـ الىتػا ج 12.91( طالبػان بىسػبة )904الهىٍج الكيفِ ، عمِ عٓىة قكاهٍػا )
بٓػة اٚكلػِ الدراسػٓف البعدٓػة ل –الِ كجكد فركؽ دالة احيا ٓان فِ ىتا ج القٓاسات القبمٓة  طػٛب الهجهكعػة التجٓر

لهقررات التربٓة الٓراضٓة )اجبآرة، اختٓآرة، اثرا ٓة( فِ جهٓع الهتغٓرات قٓػد البحػث عػدا هتغٓػرل )طػكؿ الجسػـ 
ػػػة لمػػػر تٓف( ليػػػالح القٓػػػاس البعػػػدل، كقػػػد تركاحػػػت ىسػػػب التحسػػػف لٍػػػذي الهجهكعػػػة فػػػِ هجهػػػؿ  - كالسػػػعة الحٓٓك

٪( ككجػػكد فػػركؽ دالػػة احيػػا ٓان فػػِ ىتػػا ج القٓاسػػات البعدٓػػة لهجهكعػػات 0.3، 53.6ٓف )الهتغٓػػرات الهسػػتىتجة بػػ
 ( 17البحثٓة الثٛث فِ هتغٓرات : ىسبة السكا ؿ بالجسـ، طكؿ الجسـ، ضغط الدـ اٚىبساطِ ) 

( بٍػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػِ الفػػػركؽ فػػػْ عىايػػػر المٓاقػػػة البدىٓػػػة الهرتبطػػػة 2011دراسػػػة زاٌػػػْ عرفػػػاف إبػػػرآٌـ )-    
ؿ تختمؼ تمؾ العىايػر تبعػان ٚخػتٛؼ اليػؼ  باليحة لدم طمبة الهرحمة اٖساسٓة فْ هدارس أربد كالىايرة ٌك

( هػػف طمبػػة اليػفكؼ الرابػػع كالخػػاهس كالسػػادس كاشػػارت 215، هسػتخدها الهػػىٍج الكيػػفِ ، عمػػِ عٓىػة قكاهٍػػا )
المٓاقػة البدىٓػة )التحهػؿ العضػمْ كقػكة  اٌـ الىتا ج الِ كجكد فركؽ دالة إحيا ٓان عىد هسػتكم الدٚلػة فػْ عىايػر

الرجمٓف كالتحهؿ الدكرم التىفسْ، كىسبة الدٌكف( بٓف طمبة الهدارس ، ككجكد فػركؽ دالػة إحيػا ٓان ليػالح طمبػة 
هدارس الىايرة فْ عىيرم الهركىة كقكة القبضة ، ككجكد فركؽ دالػة إحيػا ٓان بػٓف يػفكؼ الطمبػة عمػِ جهٓػع 

طمبػػة اليػػؼ السػػادس باسػػتثىاء اختبػػار التحهػػؿ الػػدكرم التىفسػػْ فمػػـ تظٍػػر أم فػػركؽ اختبػػارات الدراسػػة ليػػالح 
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 ( 6هعىٓة ) 
( ، بٍدؼ الكشػؼ عػف دٓىاهٓكٓػة تطػكر بعػض القػدرات البدىٓػة 2009دراسة هحهد شكقْ السباعْ كشؾ )-    

ػػػة لمقػػػدر  ات البدىٓػػػة قٓػػػد البحػػػث كتبآىٍػػػا لتٛهٓػػػذ الهرحمػػػة اٚبتدا ٓػػػة بهحافظػػػة الدقٍمٓػػػة ، ككضػػػع هسػػػتكٓات هعٓآر
كالتعرؼ عمِ عٛقة القدرات البدىٓة قٓد البحث بالمٓاقة اليحٓة ، باستخداـ الهىٍج الكيفِ ، عمِ عٓىة قكاهٍا  

( تمهٓذ لكؿ ف ة سىٓة ، كاشارت اٌـ الىتا ج الِ ارتفاع هستكم 100( هف تٛهٓذ الهرحمة اٚبتدا ٓة بكاقع )500)
ػة التٛهٓذ فْ التقدٓرات الهقا  –بمة لمدرجات الخاـ الخاية بػالهتغٓرات اٖساسػٓة كالقػدرات البدىٓػة )القػكة اٚىفجآر

السػرعة الحركٓػة لمػذراع كالقػدـ كمهػا زادت الف ػات السػىٓة عهػران )كذلػؾ  –التحهػؿ الػدكرم التىفسػْ  –تحهؿ اٖداء 
ادة عدد التكرارات( )   ( 13بٓز

 اجراءات البحث :
 منيج البحث:

 الهىٍج االكيفِ  كذلؾ لهٛءهتً لطبٓعة ٌذا البحث.استخدـ الباحث 
 مجتمع البحث:

ٓهثؿ هجتهع البحػث تٛهٓػذ الهرحمػة اٚعدادٓػة بهدرسػة الفٓيػمٓة اٚعدادٓػة لمبىػٓف بهحافظػة الجٓػزة كالبػالغ        
 ( تمهٓذ 519عددٌـ  ) 
 عينة البحث:

قػػة العشػػكا ٓة  كعػػددٌا )       %( هػػف هجتهػػع  19.27( تمهٓػػذ بىسػػبة  )100تػػـ اختٓػػار عٓىػػة البحػػث بالطٓر
( تمهٓػذ لمعٓىػة  اٚسػتطٛعٓة ، كبٍػذا 20( تمهٓذ لمعٓىة اٚساسٓة ، )80البحث ، اختٓر هىٍا عشكا ٓا  لتهثؿ )

 %( هف هجتهع البحث . 15.41( تمهٓذ بىسبة ) 80ايبحت عٓىة البحث اٚساسٓة )
                                                                                            80ف= لطوؿ والوزف وبعض مؤشرات المياقة الصحية والبدنيةالتوصيؼ االحصائٍ لعينة البحث في السف وا )1جدوؿ (

 اٚلتكاء اٚىحراؼ الهعٓارم الكسٓط الهتكسط الحسابْ كحدة القٓاس الهتغٓرات ـ

 0.657 0.73 14 14.16 سىة السف 1
 1.077 7.44 150 152.67 سـ كؿالط 2
 1.547 3.18 53 54.64 كجـ الكزف 3
 0.989 1.97 23 23.65 ىسبة هؤشر الكتمة الجسهٓة 4
ة 5  0.746 195.4 2500 2548.6 هممِ/لتر السعة الحٓٓك
 0.929- 4.20 120 118.7 همـ/ز بؽ ضغط الدـ اٚىقباضِ 6
 1.917 2.88 75 76.84 همـ/ز بؽ ضغط الدـ اٚىبساطِ 7
 0.805- 4.25 72 74.86 عدد هعدؿ الىبض 8
 1.045 3.56 20 21.24 كجـ قكة القبضة 9

 0.667- 1.17 7 6.74 هتر القدرة العضمٓة 10
 0.224 2.94 5 5.22 سـ الهركىة 11
 1.493 2.33 31 32.16 ث الجمد الدكرل التىفسِ 12
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 1.649 4.53 35 37.49 درجة الثقافة اليحٓة 13

:     0.929-ٓتضػػػح هػػػف الجػػػدكؿ اف هعػػػاهٛت اٚلتػػػكاء لهتغٓػػػرات البحػػػث الهختػػػارة قػػػد تراكحػػػت بػػػٓف )         
( هها ٓػدؿ عمػِ اف عٓىػة البحػث تهثػؿ هجتهعػا اعتػدالٓا هتجاىسػا فػِ  3-،  3( ال اىحيرت بٓف ) +  1.917

 ٌذي الهتغٓرات 
 وسائؿ جمع البيانات:

 
 

 األجيزة المستخدمة لمقياس:
جٍػػػػاز  –سػػػػاعة إٓقػػػػاؼ  -جٍػػػػاز الرسػػػػتاهٓتر لقٓػػػػاس الطػػػػكؿ  -بػػػػْ هعػػػػآر لقٓػػػػاس كزف الجسػػػػـ ) هٓػػػػزاف ط 

ػػة   -سػػهاعة طبٓػػة  -  لقٓػػاس ضػػغط الػػدـ هػػاىكهٓتر ز بقػػْ جٍػػاز -اسػػبٓركهٓتر جػػاؼ لقٓػػاس السػػعة الحٓٓك
 الدٓىاهكهٓتر ا٘لكتركىْ لمقبضة (

 االختبارات البدنية :
ػػػة لهفػػػآٌـ المٓاقػػػة اليػػػحٓة )بىػػػاء عمػػػِ هػػػا اشػػػارت الٓػػػً القػػػراءات الىظ    ( ، كبعػػػض 9( ، )4( ، )3( ، )2ٓر

(كاجػػػػراء بعػػػػض الهقػػػػابٛت الشخيػػػػٓة لػػػػبعض 17( ، )16( ، )8( ، )7( ،)6الدراسػػػػات الهرجعٓػػػػة السػػػػابقة  )
ـ كاليػػحة الٓراضػػػٓة ، تػػـ تحدٓػػػد اٌػػـ اٚختبػػػارات البدىٓػػة كهؤشػػػرات اساسػػٓة لمٓاقػػػة  الخبػػراء فػػػِ القٓػػاس كالتقػػػٓك

 تتسـ بأىٍا ذات هعاهٛت يدؽ كثبات عالٓة لتكرار تطبٓقٍا عمِ تٛهٓذ الهرحمة اٚعدادٓة  اليحٓة كالتِ
جػـ ٚبعػد هسػافة ،  900) قكة القبضة كتقاس بالدٓىاهكهٓتر اٚلكتركىِ ، القدرة العضمٓة لمذراعٓف برهِ كػرة  

ار ثىػِ الجػذع اهاهػا اسػفؿ هػف ، الهركىػً باختبػ 55* 5الجمد الدكرل التىفسِ كتقاس باختبار الجػرل الهكػككِ 
 (  1الكقكؼ ( ) هرفؽ 

 مقياس الثقافة الصحية : -
 خطوات تصميـ مقياس الثقافة الصحية : 

اٚطػػػٛع عمػػػِ الدراسػػػات السػػػابقة الهرتبطػػػة بهكضػػػكع الثقافػػػة اليػػػحٓة ، كالهراجػػػع العمهٓػػػة الهتخييػػػة  - 
هحػػاكر الهرتبطػػة بالثقافػػة اليػػحٓة التػػِ بغػرض اٚسػػتفادة هىٍػػا فػػْ إعػػداد الهقٓػػاس ، كفػػِ ضػؤ حيػػر اٌػػـ ال

( 19،  17،  9،  8،  6،  4، 1اكضػػػحتٍا الهراجػػػع العمهٓػػػة الهتخييػػػة ، كالدراسػػػات الهرتبطػػػة السػػػبقة ) 
 –اليحة القكاهٓة  –اليحة الكقا ٓة  –اليحة الٓراضٓة  –اليحة الغذا ٓة  –كشهمت ) اليحة الشخيٓة 

( خبػػراء فػػِ هجػػاؿ اليػػحة الٓراضػػٓة )هرفػػؽ ( 10رضػػٍا عمػػِ )اليػػحة البٓ ٓػػة ( كبع –اليػػحة الهجتهعٓػػة 
كباستطٛع ارا ٍـ فِ اٌـ هحاكر الثقافة اليحٓة لمهرحمة السىٓة لعٓىة البحث ، ححػد الباحػث اٌهٍػا بهكافقػة 

ػِ )اليػحة الشخيػٓة 80( خبراء عمػِ اٚقػؿ ال بىسػبة )8) اليػحة الٓراضػٓة  –اليػحة الغذا ٓػة  –%( ٌك
ػػة لكػػؿ هحػػكر حػػدد  –اليػػحة الكقا ٓػػة  – اليػػحة القكاهٓػػة ( كبىػػاء عمػػِ هػػا سػػبؽ كفػػِ ضػػؤ القػػراءات الىظٓر
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 الباحث اليكرة الهبد ٓة لمعبارات الهككىة لكؿ هحكر .
 الهعاهٛت العمهٓة لهقٓاس الثقافة اليحٓة :

 أواًل: صدؽ المقياس:
 صدؽ المحكميف:

( ، بغػرض تحدٓػػد هػػدم يػػدؽ 2ء ) هرفػػؽ ( هػف الخبػػرا 10تػـ عػػرض عبػػارات الهقٓػاس بيػػكرتً اٖكلٓػػة عمػػِ ) 
( 7٪( فػأكثر، كبػذلؾ تػـ اسػتبعاد )90كيحة عبارات الهقٓاس هع هراعاة قبػكؿ العبػارة التػْ ٓكافػؽ عمٍٓػا بىسػبة )

 ( عبارة--عبارات كبذلؾ أيبح عدد عبارات الهقٓاس )
 

 عبارات ومحاور مقياس الثقافة الصحية )2جدوؿ (

 العدد  الىٍا ْ لمعبارات ات الهستبعدةالعبار  العدد الهبد ِ الهحاكر ـ

 12 3 15 اليحة الشخيٓة 1
 13 2 15 اليحة الغذا ٓة 2
 9 1 10 اليحة الٓراضٓة 3
 10 -- 10 اليحة الكقا ٓة 4
 9 1 10 اليحة القكاهٓة 5
 53 7 60 الهجهكع 

ت ضػح اتفػاؽ السػادة الخبػراء عمػِ ٓكضح الجػدكؿ  العػدد الهبػد ْ كالىٍػا ْ لهقٓػاس الثقافػة اليػحٓة  قٓػد البحػث ٓك
(  كبذلؾ ايبح العدد الىٍا ْ  3( عبارات هف أجهالْ اٚختبار ، كالعبارات الهستبعدة ) هرفؽ  7استبعاد عدد ) 

 (  4( عبارة ، ) هرفؽ  53ٖجهالْ لمهقٓاس ) 
سػػتطٛعٓة هػػف كهػػف خػػٛؿ هػػا سػػبؽ تكيػػؿ الباحػػث إلػػِ الهقٓػػاس قٓػػد الدراسػػة كقػػاـ الباحػػث بتطبٓقػػً عمػػِ عٓىػػة ا

هجتهع البحث كهف خارج العٓىة اٖساسٓة كذلؾ بغرض التقىٓف العمهْ لمهقٓاس هف حٓث اليدؽ كالثبات كالتأكد 
 هف هدم هىاسبتً لعٓىة البحث كها ٌك هكضح.

 صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس:
تمهٓػذ هػػف هجتهػػع  20قػاـ الباحػػث لتأكػد هػػف يػػدؽ الهقٓػاس الػػداخمْ بتطبٓقػػً عمػِ عٓىػػة اسػتطٛعٓة هككىػػة هػػف 

  2018/  3/  11،12البحث كخارج عٓىة البحث اٖساسٓة لتأكد هف اٚتساؽ الداخمْ لمهقٓاس فْ ٓكهِ  
                                                                                  20صدؽ االتساؽ الداخمي بيف العبارة والمحور وبيف العبارة والمجموع الكمٍ لمقياس الثقافة الصحية ف= )3جدوؿ (

 اليحة القكاهٓة اليحة الكقا ٓة اليحة الٓراضٓة اليحة الغذا ٓة اليحة الشخيٓة

1 0.547* 0.636* 0.454* 0.624* 0.701* 
2 0.636* 0.812* 0.622* 0.567* 0.624* 
3 0.528* 0.632* 0.519* 0.561* 0.537* 
4 0.701* 0.564* 0.653* 0.574* 0.633* 
5 0.558* 0.530* 0.510* 0.561* 0.467* 
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6 0.611* 0.587* 0.611* 0.543* 0.487* 
7 0.541* 0.449* 0.591* 0.534* 0.581* 
8 0.589* 0.533* 0.467* 0.525* 0.649* 
9 0.610* 0.641* 0.645* 0.499* 0.630* 
10 0.574* 0.535* -- 0.467* -- 
11 0.455* 0.717*  --  
12 0.634* 0.634*    
13 -- 0.512*    

 0.360=  0.05*قٓهة )ر( الجدكلٓة عىد هستكل هعىكٓة
 

ػػا  حٓػػث تراكحػػت بػػٓف )  - 0.69ٓكضػػح الجػػدكؿ كجػػكد ارتبػػاط ذك دٚلػػة إحيػػا ٓة بػػٓف العبػػارات كهحاكٌر
 ( هها ٓشٓر إلِ يدؽ اٚتساؽ الداخمْ لمهقٓاس لعبارات الهقٓاس فِ تهثٓؿ الهحاكر0.88

                                                                             20ف= صدؽ االتساؽ الداخمي بيف المحور والمجموع الكمٍ لمقياس الثقافة الصحية )4( جدوؿ

 هعاهؿ اٚرتباط هحاكر الهقٓاس ـ

 *0.81 اليحة الشخيٓة 1
 *0.86 اليحة الغذا ٓة 2
 *0.88 اليحة الٓراضٓة 3
 *0.79 اليحة الكقا ٓة 4
 *0.78 اليحة القكاهٓة 5

 0.360=  0.05*قٓهة )ر( الجدكلٓة عىد هستكل هعىكٓة 
ٓكضح الجػدكؿ  كجػكد ارتبػاط ذك دٚلػة إحيػا ٓة بػٓف هجهػكع البعػد كبػٓف الهجهػكع الكمػِ لهقٓػاس 
 الثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٓة حٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث تراكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قٓهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ر( الهحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبة هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٓف

 يدؽ تهثٓؿ الهحاكر لهجهكع الهقٓاس  ( هها ٓدؿ عم0.78-0.88ِ)
 ثانيًا: ثبات المقياس:

 قاـ الباحث بحساب هعاهؿ الفاكركىباخ لحساب ثبات هقٓاس الكعْ اليحْ ، كالجدكؿ التالِ ٓكضح ذلؾ
قتػػْ )سػػبٓرهاف  بػػراكف( ككػػذلؾ حسػػاب هعاهػػؿ الفػػا )كركىبػػاخ( لبٓػػاف  –قػػاـ الباحػػث باختبػػار التجز ػػة الىيػػفٓة بطٓر

ات لهحاكر هقٓاس الثقافة اليحٓة  بعد حذؼ درجة البعد كؿ هرة هػف الدرجػة الكمٓػة لمهقٓػاس كٓتضػح هعاهؿ الثب
 أف جهٓع اٖبعاد ثابتة كتسٍـ فْ رفع الثبات الكمْ لمهقٓاس.

                                                                                         20ف= التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ لمتحقؽ مف  معامؿ الثبات لمقياس الثقافة الصحية )5جدوؿ (

 هعاهؿ الفاككرىباخ اختبار التجز ة الىيفٓة هحاكر الهقٓاس ـ

 0.869 0.851 اليحة الشخيٓة 1
 0.871 0.847 اليحة الغذا ٓة  2
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 0.872 0.863 اليحة الٓراضٓة 3
 0.864 0.844 اليحة الكقا ٓة 4
 0.875 0.870 يحة القكاهٓةال 5
 0.894 0.889 الدرجة الكمٓة 

 0.360=  0.05*قٓهة )ر( الجدكلٓة عىد هستكل هعىكٓة 
ٓتضػح هػف الجػػدكؿ اف هعاهػؿ الثبػػات لهحػاكر هقٓػػاس الثقافػة اليػػحٓة با٘ضػافة إلػػِ هجهػكع الهقٓػػاس ههػا ٓشػػٓر 

 إلِ ثبات الهقٓاس.
عمػْ العٓىػة اٚساسػٓة ) هتغٓػرات المٓاقػة البدىٓػة كاليػحٓة ، هقٓػاس تػـ اجػراء قٓاسػات البحػث التجربة االساسية :

 29/3/2018حتِ  18/3/2018هف الثقافة اليحٓة (  خٛؿ الفترة 
 عرض النتائج 

 
 

                                                                                        80معامالت االرتباط بيف محاور ومجموع مقياس الوعٍ الصحٍ وبعض مؤشرات المياقة الصحية والبدنية لعينة البحث ف= )6جدوؿ ( 

اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة  الهتغٓرات
 الشخيٓة

اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة  اليحة الغذا ٓة
 الٓراضٓة

 هجهكع الهقٓاس اليحة القكاهٓة اليحة الكقا ٓة

 0.167 0.143 0.124 *0.255- *0.287- *0.205- الكزف
 *0.198 * 0.201 0.177 *0.368- *0.424- *0.354- هؤشر الكتمة الجسهٓة

ة  *0.199 *0.234 0.159 *0.461 0.147 *0.223 السعة الحٓٓك
 0.129 0.110 0.163 0.155 0.134 0.087 ضغط الدـ اٚىقباضِ
 0.103 0.114 0.091 0.130 0.101 0.077 ضغط الدـ اٚىبساطِ

 *0.207- 0.165- *0.187- *0.499- *0.341- 0.149- هعدؿ الىبض
 *0.318 *0.312 *0.251 *0.468 *0.246 *0.258 قكة القبضة

 * 0.216 * 0.242 0.171 * 0.322 * 0.197 * 0.204 القدرة العضمٓة
 * 0.244 * 0.266 0.151 * 0.371 * 0.240 * 0.209 الهركىة

 * 0.397- * 0.357- * 0.288- * 0.478 * 0.264- * 0.247- الجمد الدكرل التىفسِ

 ) 0.05) عند مستوى (  0.183لة معامؿ االرتباط ( دال 
ٓتضح هف الجدكؿ كجكد عٛقات ارتباطٓة دالً احيا ٓا بٓف هحاكر كهجهكع هقٓاس الثقافػة اليػحٓة  كهؤشػرات 

 المٓاقة البدىٓة كاليحٓة لعٓىة البحث عمِ الىحك التالِ :
ػػ - ة كقػػكة القبضػػة كالقػػدرة العضػػمٓة بػػٓف اليػػحة الشخيػػٓة  ككػػؿ هػػف الػػكزف كهؤشػػر الكتمػػً كالسػػعة الحٓٓك

 كالهركىة كالجمد الدكرل التىفسِ 
بٓف اليحة الغذا ٓة  ككؿ هف الكزف كهؤشر الكتمً كهعدؿ الىبض كقكة القبضة كالقدرة العضمٓة كالهركىة  -

 كالجمد الدكرل التىفسِ 
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ة العضػػػمٓة بػػػٓف اليػػػحة الٓراضػػػٓة  ككػػػؿ هػػػف الػػػكزف كهؤشػػػر الكتمػػػً كهعػػػدؿ الىػػػبض كقػػػكة القبضػػػة كالقػػػدر  -
 كالهركىة كالجمد الدكرل التىفسِ

 بٓف اليحة الكقا ٓة  ككؿ هعدؿ الىبض كقكة القبضة كالجمد الدكرل التىفسِ -
ة  كقكة القبضة كالقدرة العضمٓة كالهركىة كالجمد  - بٓف اليحة القكاهٓة ككؿ هف هؤشر الكتمً كالسعة الحٓٓك

 الدكرل التىفسِ
ة  كقكة القبضة كالقدرة العضمٓة بٓف هجهكع هقٓاس الثقافة اليحٓة  ك  - كؿ هف هؤشر الكتمً كالسعة الحٓٓك

 كالهركىة كالجمد الدكرل التىفسِ
 20=  2=ف 1داللة الفروؽ بيف الطالبات عينة البحث المقسمات وفقا لالرباعيات االعمٍ واالدنٍ فٍ مجموع مقياس الثقافة الصحية ف ) 7جدوؿ ( 
                                                                           

 قيمة ت الفرؽ ع ـ ف االرباعيات

 *8.057 12.73 5.16 44.59 20 االعمٍ

 4.58 31.86 20 االدنٍ

 
 ) 0.05) عند مستوى (  2.086قيمة ت الجدولية ( 

ِ هجهػكع درجػات ٓتضح هف الجدكؿ كجكد فركؽ دالة احيا ٓا ليالح اٚربػاع اٚعمػِ عػف اٚربػاع اٚدىػِ فػ
هقٓػػػاس الثقافػػػة اليػػػحٓة ، كعمٓػػػً ٓهكػػػف لمباحثػػػً الهقارىػػػً بػػػٓف الهجهػػػكعتٓف فػػػِ بػػػاقِ هؤشػػػرات المٓاقػػػة البدىٓػػػة 

 كاليحٓة .
                                                          20=  2= ف 1ف داللة الفروؽ بيف االرباعيف االعمٍ واالدنٍ فٍ وبعض مؤشرات المياقة الصحية والبدنية ) 8جدوؿ (  

 )  0.05) عند مستوى (  2.086قيمة ت الجدولية ( 
ٓػػػػػػػػػػػػػػػت

 قيمة ت الفرؽ الربٓع اٚدىِ الربٓع اٚعمِ المتغيرات ـ

 ع ـ ع ـ

 *3.857 4.05 3.40 56.48 3.09 52.43 الكزف 1
 *5.338 3.47 2.15 25.14 1.84 21.67 هؤشر الكتمة الجسهٓة 2
ة 3  *4.036 260.1 211.3 2430.4 185.1 2690.5 السعة الحٓٓك
 0.815 1.10 4.23 119.1 4.11 118.0 الدـ اٚىقباضِ ضغط 4
 1.988 1.77 2.81 76.90 2.69 75.13 ضغط الدـ اٚىبساطِ 5
 0.978 1.33 4.34 75.16 4.01 73.83 هعدؿ الىبض 6
 *3.684 4.20 3.55 20.62 3.49 24.82 قكة القبضة 7
 *4.268 1.75 1.29 6.11 1.25 7.86 القدرة العضمٓة 8
 *2.600 2.47 3.05 4.17 2.83 6.64 كىةالهر  9

 *7.729 5.72 2.47 33.78 2.11 28.06 الجمد الدكرل التىفسِ 10
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مؤشػػرات المياقػػة ضػػح هػػف الجػػدكؿ كجػػكد فػػركؽ دالػػة احيػػا ٓا ليػػالح اٚربػػاع اٚعمػػِ عػػف اٚربػػاع اٚدىػػِ فػػِ 
لوزف ، مؤشر الكتمة ، السعة الحيوية ، قوة القبضة ، القػدرة العضػمية ، المرونػو ، الجمػد الصحية والبدنية ( ا
 الدورى التنفسٍ ) .
 مناقشة النتائج :

 تحقيقا لمفرض االوؿ لمبحث الذى ينص عمٍ :
)تكجػػػد عٛقػػػة ارتباطٓػػػة دالػػػة احيػػػا ٓا  بػػػٓف الثقافػػػة اليػػػحٓة كهؤشػػػرات المٓاقػػػة اليػػػحٓة كالبدىٓػػػة لتٛهٓػػػذ    

الهرحمػػػة اٚعدادٓػػػة بػػػٓف الثقافػػػة اليػػػحٓة كهؤشػػػرات المٓاقػػػة اليػػػحٓة كالبدىٓػػػة لتٛهٓػػػذ الهرحمػػػة اٚعدادٓػػػة ( ، 
( كجكد عٛقات ارتباطٓة دالً احيا ٓا بٓف هحاكر كهجهكع هقٓاس الثقافة  6ٓتضح هف ىتا ج الجدكؿ رقـ ) 

حة الشخيػٓة  ككػؿ هػف الػكزف كهؤشػر اليحٓة  كهؤشرات المٓاقة البدىٓة كاليػحٓة لعٓىػة البحػث ، بػٓف اليػ
الكتمً كالسعة الحٓكٓة كقكة القبضة كالقدرة العضمٓة كالهركىػة كالجمػد الػدكرل التىفسػِ ، كبػٓف اليػحة الغذا ٓػة  
ككؿ هف الكزف كهؤشر الكتمً كهعدؿ الىبض كقكة القبضة كالقدرة العضمٓة كالهركىة كالجمػد الػدكرل التىفسػِ ، 

كؿ هف الكزف كهؤشر الكتمً كهعدؿ الىبض كقػكة القبضػة كالقػدرة العضػمٓة كالهركىػة كبٓف اليحة الٓراضٓة  ك 
كالجمػػد الػػدكرل التىفسػػِ ، كبػػٓف اليػػحة الكقا ٓػػة  ككػػؿ هعػػدؿ الىػػبض كقػػكة القبضػػة كالجمػػد الػػدكرل التىفسػػِ ، 

ػة  كقػكة القبضػة كالقػدرة العضػمٓة كال هركىػة كالجمػد كبٓف اليحة القكاهٓة ككػؿ هػف هؤشػر الكتمػً كالسػعة الحٓٓك
ػة  كقػكة القبضػة  الدكرل التىفسِ ، كبٓف هجهكع هقٓاس الثقافة اليحٓة  ككؿ هف هؤشر الكتمً كالسػعة الحٓٓك
ذا ٓعىِ اف الثقافة اليحٓة تهثؿ اساسا لٛرتقاء بالحالة  كالقدرة العضمٓة كالهركىة كالجمد الدكرل التىفسِ ، ٌك

 البدىٓة كاليحٓة 
تفؽ ٌذا هع ها أشػا      ( اف اٌػـ هككىػات المٓاقػة 2003ر الٓػً أبػك العػٛ عبػد الفتػاح كأحهػد ىيػر الػدٓف )ٓك

س الجبػػالِ  هػػف اجػػؿ اليػػحة تشػػهؿ كتمػػة الجسػػـ كالسػػعة  ككفػػاءة الجٍػػاز الػػدكرل كالتىفسػػِ ، كهػػا ذكػػري عػػٓك
ف ( الِ تداخؿ  الجكاىب اليحٓة كالفسٓكلكجٓة كالبدىٓة كترابطٍا بعضٍا بالبعض اٚخر ، حٓػث ٓكػك 2003)

هؤشػر الكتمػة  -هف اليعب الفيؿ بٓف هككىاتٍا الهختمفة ، كفِ حدكد ٌذي الدراسة تػـ تحدٓػدٌا فػِ )الػكزف 
ػػػة  -الجسػػػهٓة  قػػػكة  -هعػػػدؿ الىػػػبض  -ضػػػغط الػػػدـ اٚىبسػػػاطِ  -ضػػػغط الػػػدـ اٚىقباضػػػِ  -السػػػعة الحٓٓك
تػػػا ج الػػػِ ارتبػػػاط ٌػػػذي الجمػػػد الػػػدكرل التىفسػػػِ ( كالتػػػِ اشػػػارت الى -الهركىػػػة  –القػػػدرة العضػػػمٓة  -القبضػػػة 

ذا ٓحقؽ اٚجابة عمِ الفرض اٚكؿ  الهتغٓرات كهؤشرات لمحالة البدىٓة كاليحٓة بهتغٓر الثقافة اليحٓة ، ٌك
 لمبحث .

 تحقيقا لمفرض الثانٍ لمبحث الذى ينص عمٍ :
اليػحٓة  ) تكجد فركؽ دالة احيا ٓا ليالح الهجهكعة الهتهٓزة عف الهجهكعة غٓر الهتهٓػزة فػِ الثقافػة    

 7، كذلؾ فِ هؤشرات المٓاقة اليحٓة كالبدىٓة لتٛهٓذ عٓىػة البحػث ( ، ٓتضػح هػف ىتػا ج الجػدكلٓف ارقػاـ ) 
( اف الفػػركؽ بػػٓف اٚربػػاعٓف اٚعمػػِ كاٚدىػػِ كالههثمػػٓف لمهجهػػكعتٓف الههٓػػزة كغٓػػر الههٓػػزة فػػِ الثقافػػة  8، 
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ٚدىػػػِ فػػػِ هجهػػػكع درجػػػات هقٓػػػاس الثقافػػػة اليػػػحٓة ، كالتػػػِ كاىػػػت ليػػػالح اٚربػػػاع اٚعمػػػِ عػػػف اٚربػػػاع ا
اليحٓة ، كعمًٓ ٓهكف لمباحث الهقارىً بٓف الهجهكعتٓف فِ باقِ هؤشرات المٓاقة البدىٓة كاليحٓة ، كدٚلة 

( حٓػث اشػارت 8غٓر هباشرة ٚرتباط الثقافة اليحٓة بٍذي الهؤشرات ، كالتِ اكضحتٍا ىتػا ج الجػدكؿ رقػـ )
ليػػالح اٚربػػاع اٚعمػػِ عػػف اٚربػػاع اٚدىػػِ فػػِ هؤشػػرات المٓاقػػة اليػػحٓة الػػِ كجػػكد فػػركؽ دالػػة احيػػا ٓا 

ػة ، قػكة القبضػة ، القػدرة العضػمٓة ، الهركىػً ، الجمػد الػدكرل  كالبدىٓة ) الكزف ، هؤشػر الكتمػة ، السػعة الحٓٓك
ػػاض كعيػػػاـ ابػػك الىجػػػا ) تفػػػؽ ٌػػذا هػػػع هػػا ذكػػػري اسػػػاهً ٓر ( أف الغػػرض هػػػف اٚرتقػػػاء 2016التىفسػػِ ( ، ٓك

لهسػػػتكم اليػػػحْ لمفػػػرد ٌػػػك تحسػػػٓف اليػػػحة العاهػػػة التػػػِ تشػػػهؿ ) التغذٓػػػة الهىاسػػػبة ، البٓ ػػػة اليػػػحٓة ، با
الىظافة الشخيٓة ، التثقٓؼ اليحْ ، الفحص اليحْ الدكرم ( كها ٓتفؽ هع ها أشارت الٓػً دراسػة ىػادر 

ػة  ( هػف تحسػف المٓاقػة البدىٓػة كاليػحٓة كالهحػددي فػِ الهتغٓػرات2012هحهد عبد الػرحهف ) ) كالسػعة الحٓٓك
( 2011بالجسػػـ، ضػػغط الػػدـ اٚىبسػػاطِ ( ، كىتػػا ج دراسػػة زاٌػػْ عرفػػاف إبػػرآٌـ ) ىسػػبة السػػكا ؿ -لمػػر تٓف 

التِ اكضحت كجكد فركؽ  فػْ عىايػر المٓاقػة البدىٓػة الهرتبطػة باليػحة لػدم طمبػة الهرحمػة اٖساسػٓة فػْ 
تحهػؿ الػدكرم التىفسػْ، كىسػبة الػدٌكف( باٚضػافة عىاير المٓاقة البدىٓػة )التحهػؿ العضػمْ كقػكة الػرجمٓف كال

الِ الهركىة كقكة القبضة كالتحهؿ الدكرم التىفسْ ، كبيفة عاهػة ٓهكػف ارجػاع الفػركؽ الدالػة احيػا ٓا فػِ 
ػذا ٓحقػؽ  هؤشرات المٓاقة البدىٓة كاليحٓة الِ التهٓز فِ هسػتكل الثقافػة اليػحٓة لمتٛهٓػذ عٓىػة البحػث ، ٌك

 . الفرض الثاىِ لمبحث
 االستخالصات : 

كجػػكد عٛقػػات ارتباطٓػػة دالػػً احيػػا ٓا بػػٓف هحػػاكر كهجهػػكع هقٓػػاس الثقافػػة اليػػحٓة  كهؤشػػرات المٓاقػػة  -1
البدىٓة كاليحٓة لعٓىة البحث بٓف اليحة الشخيٓة  ككؿ هف الكزف كهؤشر الكتمً كالسعة الحٓكٓة كقكة 

 القبضة كالقدرة العضمٓة كالهركىة كالجمد الدكرل التىفسِ 
جػػكد عٛقػػات ارتباطٓػػة دالػػً احيػػا ٓا بػػٓف هحػػاكر كهجهػػكع هقٓػػاس الثقافػػة اليػػحٓة  كهؤشػػرات المٓاقػػة ك  -2

البدىٓػة كاليػػحٓة لعٓىػة البحػػث فػِ اليػػحة الغذا ٓػة  ككػػؿ هػف الػػكزف كهؤشػر الكتمػػً كهعػدؿ الىػػبض كقػػكة 
 القبضة كالقدرة العضمٓة كالهركىة كالجمد الدكرل التىفسِ 

لػػً احيػػا ٓا بػػٓف هحػػاكر كهجهػػكع هقٓػػاس الثقافػػة اليػػحٓة  كهؤشػػرات المٓاقػػة كجػػكد عٛقػػات ارتباطٓػػة دا -3
البدىٓة كاليحٓة لعٓىة البحث بٓف اليحة الٓراضٓة  ككؿ هف الػكزف كهؤشػر الكتمػً كهعػدؿ الىػبض كقػكة 

 القبضة كالقدرة العضمٓة كالهركىة كالجمد الدكرل التىفسِ
هجهػػكع هقٓػػاس الثقافػػة اليػػحٓة  كهؤشػػرات المٓاقػػة كجػػكد عٛقػػات ارتباطٓػػة دالػػً احيػػا ٓا بػػٓف هحػػاكر ك  -4

البدىٓػػػة كاليػػػحٓة لعٓىػػػة البحػػػث بػػػٓف اليػػػحة الكقا ٓػػػة  ككػػػؿ هعػػػدؿ الىػػػبض كقػػػكة القبضػػػة كالجمػػػد الػػػدكرل 
 التىفسِ

كجػػكد عٛقػػات ارتباطٓػػة دالػػً احيػػا ٓا بػػٓف هحػػاكر كهجهػػكع هقٓػػاس الثقافػػة اليػػحٓة  كهؤشػػرات المٓاقػػة  -5
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ػة  كقػكة القبضػة البدىٓة كاليحٓة لعٓىة البح ث بٓف اليحة القكاهٓة ككػؿ هػف هؤشػر الكتمػً كالسػعة الحٓٓك
 كالقدرة العضمٓة كالهركىة كالجمد الدكرل التىفسِ

كجػػكد عٛقػػات ارتباطٓػػة دالػػً احيػػا ٓا بػػٓف هحػػاكر كهجهػػكع هقٓػػاس الثقافػػة اليػػحٓة  كهؤشػػرات المٓاقػػة  -6
ة  البدىٓة كاليحٓة لعٓىة البحث بٓف هجهكع هقٓاس الثقافة  اليحٓة  ككؿ هف هؤشر الكتمً كالسعة الحٓٓك

 كقكة القبضة كالقدرة العضمٓة كالهركىة كالجمد الدكرل التىفسِ
كجػػكد فػػركؽ دالػػة احيػػا ٓا ليػػالح الهجهكعػػة اٚعمػػِ فػػِ الثقافػػة اليػػحٓة عػػف االهجهكعػػة اٚدىػػِ فػػِ  -7

ػة ، الثقافة اليحٓة ، كذلؾ فِ هؤشرات المٓاقػة اليػحٓة كالبدىٓػة ) الػكزف ، هؤ  شػر الكتمػة ، السػعة الحٓٓك
 قكة القبضة ، القدرة العضمٓة ، الهركىً ، الجمد الدكرل التىفسِ ( .

 التوصيات :
اٌٚتهػػػاـ بالثقافػػػة اليػػػحٓة لتٛهٓػػػذ الهػػػدارس اٚبتدا ٓػػػة ، هػػػف خػػػٛؿ تػػػدٓرس لهحتػػػكل هػػػىٍج دراسػػػِ -1

ػػػا فػػػِ تحسػػػ ٓف الحالػػػة البدىٓػػػة كاليػػػحٓة لمتٛهٓػػػذ ٓشػػػتهؿ عمػػػِ الهحػػػاكر اٚساسػػػٓة لمثقافػػػة اليػػػحٓة كدكٌر
 لمتٛهٓذ .

اجػػػراء قٓاسػػػات تتبعٓػػػة لهؤشػػػرات الحالػػػة البدىٓػػػة كاليػػػحٓة لمتٛهٓػػػذ ، بغػػػرض تقٓٓهٍػػػا ، كالعهػػػؿ عمػػػِ -2
كضع خطط تحسٓف لكؿ هف الثقافة اليحٓة ، كهػا ٓتبعٍػا هػف كعػِ يػحِ ، كتربٓػة يػحٓة ، كبالتػالِ 

 تحسٓف الحالة البدىٓة كاليحٓة لمتٛهٓذ .
 

ىظٓـ ىدكات كدكرات تثقٓفٓة لمتٛهٓذ ضهف اٚىشطة الٛيفٓة بالهدارس ، كالعهػؿ عمػِ ىشػر الػكعِ ت-3
 اليحِ بٓف جهٓع العاهمٓف فِ الهحٓط الهدرسِ .

ها التثقٓفِ اليحِ لٛطفػاؿ كالهػراٌقٓف ، لضػهاف التىشػ ة -4 اٌهٓة الدكر اٚعٛهِ كاٚسرة لمقٓاـ بدكٌر
 هٓتٍا فِ اٚرتقاء بالهستكل اليحِ لمهجتهع .اليحٓة لٛجٓاؿ القادهة ، كاٌ

 الهراجع 
(. فسٓكلكجٓا المٓاقة البدىٓػة، دار الفكػر العربػْ، 2003أبك العٛ أحهد بد الفتاح كأحهد ىير الدٓف سٓد ) -1

 القاٌرة.
 ( التربٓة اليحٓة، هركز الكتاب الحدٓث، القاٌرة.2016أساهة ٓراض كعياـ جهاؿ ابك الىجا ) -2
 -قكاهٓػػة-فسػػٓكلكجٓة  –(. القٓاسػات الهعهمٓػػة الحدٓثػػة : بدىٓػة 2016اد الػػدٓف إبػػرآٌـ )إٍٓػاب هحهػػد عهػ -3

 تككٓف جسهاىْ، هؤسسة عالـ الٓراضة لمىشر : دار الكفاء لدىٓا الىشر، ا٘سكىدٓرة.
(. اليػػحة الٓراضػٓة كالهحػػددات الفسػٓكلكجٓة لمىشػػاط الٓراضػػْ، دار 2002بٍػاء الػػدٓف إبػرآٌـ  سػػٛهة ) -4

 عربْ، القاٌرة.الفكر ال
 (. اليحة كالتربٓة اليحٓة، دار الفكر العربْ، القاٌرة2007بٍاء الدٓف إبرآٌـ سٛهة ) -5
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(. عىاير المٓاقة البدىٓة الهرتبطة باليحة لدم طمبة الهرحمة اٖساسٓة فْ 2011زاٌْ عرفاف إبرآٌـ ) -6
ا  ضٓة، جاهعة الٓرهكؾ، اٖردف.هدارس أربد كالىايرة، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، كمٓة التربٓة الٓر

ػػػاد عٓسػػػْ زآػػػد ) -7 (. درجػػػة اهػػػتٛؾ هعمهػػػْ التربٓػػػة البدىٓػػػة لمكفػػػاءة الهعرفٓػػػة فػػػْ المٓاقػػػة البدىٓػػػة 2017ٓز
، 1جاهعػػة الهمػػؾ سػػعكد، هػػج –الهرتبطػػة باليػػحة، بحػػث هىشػػكر، هجمػػة عمػػـك الٓراضػػة كالتربٓػػة البدىٓػػة 

 .101-91، 2ع
 البدىٓػػػػػػػػة الهرتبطػػػػػػػػة باليػػػػػػػػحة لػػػػػػػػدم التٛهٓػػػػػػػػذ هػػػػػػػػف سػػػػػػػػف  (. المٓاقػػػػػػػػة2013سػػػػػػػػكزاف عطػػػػػػػػا اهلل راشػػػػػػػػد ) -8

ان، رسػػالة هاجسػػتٓر غٓػػر هىشػػكرة، 6-12) سػػىة( : دراسػػة هقارىػػة بػػٓف اٖطفػػاؿ الهبيػػٓرف كالهعػػاقٓف بيػػٓر
 كمٓة التربٓة الٓراضٓة، جاهعة الٓرهكؾ، اٖردف.

السمسػمة الثقافٓػة  ( هىحىِ جدٓد فْ هفٍكـ المٓاقة البدىٓة كالتخمص هف السػهىة،1995) عا د فضؿ همحـ -9
 ( هعٍد البحٓرف الٓراضْ.16الٓراضٓة، العدد )

بً ) -10 ػة 2017عبد اهلل فتحْ ٌك (. أثر برىػاهج تػدٓربْ عمػِ بعػض الهتغٓػرات الفسػٓكلكجٓة كاٚىثركبكهتٓر
لدم هىتسبْ هراكز المٓاقة البدىٓة اليحٓة فْ هحافظة الزرقػاء اٖردف، رسػالة هاجسػتٓر غٓػر هىشػكرة، 

 الٓراضٓة، جاهعة الٓرهكؾ، اٖردف. كمٓة التربٓة
 (. الٓراضة داء لكؿ دكاء، دار الفكر العربْ، القاٌرة.1998عياـ بدكم ) -11
س الجبالْ ) -12  ، هركز الكتاب لمىشر، القاٌرة.4(. التدٓرب الٓراضْ )الىظٓرة كالتطبٓؽ(، ط2003عٓك
 

ػػة (. دٓىاهٓكٓػػة تطػػكر بعػػض القػػدرات البدىٓػػة 2009هحهػػد شػػكقْ السػػباعْ كشػػؾ ) -13 اتٍا الهعٓآر كهسػػتٓك
كعٛقتٍػػا بالمٓاقػػة اليػػحٓة لتٛهٓػػذ الهرحمػػة اٚبتدا ٓػػة بهحافظػػة الدقٍمٓػػة، بحػػث هىشػػكر، الهجمػػة العمهٓػػة 

 .29-2، 13لعمـك التربٓة البدىٓة كالٓراضة، ع
(. المٓاقػػػة البدىٓػػػة لمجهٓػػػع، عربٓػػػة لمطباعػػػة كالىشػػػر، 2000هحهػػػد ىيػػػر الػػػدٓف رضػػػكاف كأحهػػػد هتػػػكلْ ) -14

 القاٌرة.
، هركػػز 2(. الهػػدخؿ إلػػِ القٓػػاس فػػْ التربٓػػة البدىٓػػة كالٓراضػػة، ط2011هحهػػد ىيػػر الػػدٓف رضػػكاف ) -15

 الكتاب لمىشر كالتكٓزع، القاٌرة.
(. المٓاقة البدىٓة الهرتبطة باليحة كعٛقتٍا بهستكل التحيٓؿ الدراسػْ بػٓف 2013هٓرفت عاٌد ذٓب ) -16

 ، اٚردف.1، العدد 40هجٌمد الطٛب البدىاء كغٓر البدىاء، العمـك التربكٓة، ال
(. بعػض هؤشػرات المٓاقػة اليػحٓة كالفسػٓكلكجٓة كىػكاتج لتطبٓػؽ ىظػاـ 2012ىػادر هحهػد عبػد الػرحهف ) -17

ػة بههمكػة البحػٓرف، رسػالة دكتػكراة  اعتهاد هقررات التربٓة الٓراضٓة كهادة أساسٓة لطػٛب الهرحمػة الثاىٓك
 عة حمكاف.غٓر هىشكرة، كمٓة التربٓة الٓراضٓة لمبىٓف، جاه

(. هسػػتكم المٓاقػػة البدىٓػػة كعٛقتػػً بالتحيػػٓؿ 2001ٌاشػػـ عػػدىاف الكٓٛىػػْ كجعفػػر فػػارس عبػػد الػػرحٓـ ) -18
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