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 ممخص البحث

تعرؼ تأثير الميداف المقترح عمى نسبة الشحوـ في الجسـ لطالب الصؼ الثالث الى ىدؼ البحث   
واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالئمتو مشكمة البحث واختار الباحثاف عينة البحث  المتوسط .

طالب عف  43طالب ( مف مجموع  01مف طالب الصؼ الثالث المتوسط بالطريقة العمدية وىـ )
وبعد االنتياء مف االختبارات تـ استخداـ المعالجات االحصائية المناسبة  طريؽ قياس كتمة الجسـ . 

صوؿ الى النتائج بعدىا تـ عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا وقد توصؿ الباحثاف الى اىـ لمو 
االستنتاجات وىي اف لمميداف المقترح االثر االيجابي في تقميؿ نسبة الشحـو في الجسـ , اما اىـ 
ي التوصيات فكانت ضرورة االىتماـ بتصميـ مياديف متعددة في المدارس لمحد مف السمنة وبالتال

 اكتساب الطالب حالة صحية ونفسية جديدة
The Impact of A Proposed Field about the Ratio of Total Body Fat among 

Intermediate School Students 
Asst. Prof. Kamel Aboud Hussein, (Ph.D.)             Alaa Issa Saeid 

Abstract 
   The current research aims at identifying the impact of a proposed field about 
the ratio of total body fat among the third intermediate school students.   Thus, 
the researchers used the experimental method because of its appropriateness to 
the nature of the research problem, while the researchers select the sample of 
the study from the third intermediate students intentionally , the sample consists 
of (10) from the total number of 34 student through measuring body mass.  
  After applying tests and using suitable statistical means to gain the results then 
displaying the results and analyzing and discussing the study results, thus the 
researchers conclude to most important conclusions which that the proposed filed 
has positively an impact in reducing the ration of fat body.              The most 
important  recommendation was the need for designing many fields in schools to 
limit fatness thereby students will  gain  new healthy and psychological states. 

mailto:alaaesaa82@yahoo.com
mailto:Dr.KAMelabod@yahoo.com


 مقدمة :ال-1
وفػػؽ حاجػػات المجتمػػا االنسػػاني المتقػػدـ, فيػػي لػػـ  تعػػددت ااػػراض التربيػػة الرياضػػية والبدنيػػة عمػػى   

تقتصر عمى السعي وراء االنجاز وتحطيـ االرقػاـ القياسػية بػؿ سػعت الػى جوانػب شػتى اخػر  لتشػمؿ 
منػػػػاىج التأىيػػػػؿ والعػػػػالج والتقػػػػويـ والتػػػػرويال والصػػػػحة وايرىػػػػا مػػػػف االمػػػػور عمػػػػى وفػػػػؽ حاجػػػػات تمػػػػؾ 

 المجتمعات.
ويعػػد التقػػدـ العممػػي مػػف مميػػزات العصػػر الحػػديث أح شػػمؿ جوانػػب الحيػػاة كافػػة بمػػا فييػػا الجانػػب    

الرياضي واف التقدـ التكنولوجي وااللعاب االلكترونية الحديثة دفػا فئػة االطفػاؿ والشػباب الػى االبتعػاد 
وزيػػادة عػػف ممارسػػة النشػػاط الرياضػػي , ممػػا اثػػر سػػمباا عمػػى صػػحة االطفػػاؿ ونجػػـ عنػػو قمػػة الحركػػة 

( بانؾ بحاجة الى اف تمارس رياضػة تناسػب جنسػؾ  412: 7112ويحكر )دعبوؿ :مشاكؿ السمنة, 
 . لحرؽ الشحـو بانتظاـ (

وليػػحا بػػرزت اىميػػة البحػػث فػػي دراسػػة واحػػدة مػػف المشػػكالت الميمػػة التػػي تواجػػو الشػػباب ا  وىػػي    
تخفيضػو ورفػا المياقػة الصػحية والبدنيػة  زيادة اوزاف الطمبة )السمنة ( نتيجة قمة الحركة والمحاولػة فػي

 مف خالؿ تصميـ ميداف رياضي مقترح واسياما مف الباحث في خدمة ىحه الشريحة تناوؿ الدراسة .
تبػػػرز مشػػػكمة البحػػػث فػػػي مالحظػػػة الباحثػػػاف بػػػاف ىنػػػاؾ زيػػػادة فػػػي اوزاف الطػػػالب نتيجػػػة التقػػػدـ و    

 . المتوسطةالمرحمة  صحية لطالبالالتكنولوجي وقمة الحركة مما اثر سمبا عمى الحالة 
وقػدرات عينػة البحػث مػف طػالب المرحمػة  يتالءـتصميـ ميداف رياضي مقترح  وىدفت الدراسة الى   

اثػر الميػداف المصػمـ  البحػث. وتعػرؼالشػحوـ فػي الجسػـ لعينػة المتوسطة وكحلؾ التعرؼ عمػى نسػبة 
وافتػػػرض الباحثػػػاف بػػػاف لمميػػػداف المقتػػػرح تػػػأثير فػػػي تخفػػػيض  فػػػي تقميػػػؿ نسػػػبة الشػػػحوـ لعينػػػة البحػػػث.

 . الثالث المتوسطالسمنة لد  طالب الصؼ مكونات 
 
 : منهجية البحث واجراءاته الميدانية -2
 : البحث منهج2-1

 . البحث طبيعة لمالئمتو التجريبي المنيج الباحثاف استخدـ
 : وعينته البحث مجتمع 2-2
مجتمػا االصػؿ طػالب ثانويػة ال يػػث  واشػتمؿالعمديػة بالطريقػة  بحثيمػا مجتمػا الباحثػاف اختػار  

والبػالغ الثالث متوسػط شممت عينة البحث طالب  وقد اا طالب (752عددىـ )والبالغ  المتوسطةالمرحمة 
تػػـ اختيػػار عينػػة البحػػث التجريبيػػة وبعػػد اجػػراء القياسػػات مقسػػميف عمػػى شػػعبتيف ( طالػػب 72عػػددىـ )
( 01( طالب والمجموعة الضابطة مف الشعبة االخر  البال ة ) 44مجموع ) ( طالب مف01والبالغ )



طالب وفقا لنتػائج االختبػار . إح سػعى الباحػث الػى قتحقيػؽ ىػدؼ واػرض  ( 43طالب مف مجموع )
 وانػيـ ) عميػافإح تقوـ باختبار افراد العينة بما يخدـ ويحقؽ ىحا ال رض او اليدؼ دراستو,معيف مف 

 :7111 :031). 
 االدوات واألجهزة المستخدمة في البحث : 2-3

  -ا دوات وا جيزة اآلتية : افاستخدـ الباحث        
صػػػافرة  .(ـ 51مكونػػات الميػػػداف المقتػػرح ))المبػػػيف تفاصػػػيمو الحقاا(.شػػريط قيػػػاس جمػػد  بطػػػوؿ )    

. بػورؾ  اصباغ .انابيب مختمفػة االحجػاـ .اكيػاس مػف القمػاش  ضػافة اوزاف اضػافية. 7اصمية عدد 
حبػؿ  لتحديد ابعاد الميداف .رمؿ , سمنت , حصى .شػريط الصػؽ مموف.قفػازات لميػد مختمفػة االلػواف.

. جياز حاسوب Sonyكاميرا التصوير فيديو نوع  القنب + كالليب .ميزاف الكتروني صيني الصنا .
 (.0(.حاسبة يدوية نوع كاسيو عدد )7ساعة توقيت الكترونية عدد )(. 0عدد ) DELLنوع 

 : البحث اختبارات 2-4
 القياسات الجسمية:2-4-1

 أوال: قياس الطول:
 سـ((وحدة القياس: -
 اداة االختبار: شريط قياس. -
تنفيح االختبار: يقؼ المختبر عمى االرض ويتـ القياس بواسطة شريط القياس مف اعمى نقطة  -

 في الرأس الى آخر نقطة مف القدـ. 
 سنتمتر.حساب الدرجات: تسجيؿ الطوؿ القرب  -

 ثانيًا: قياس كتمة الجسم)الوزن(:
 وحدة القياس: )ك ـ(. -
 اداة االختبار: ميزاف طبي -
 تنفيح االختبار: يقؼ المختبر بوضا معتدؿ فوؽ الميزاف حتى يستقر المؤشر تماماا. -
 ( اـ .011حساب الدرجات: يقرأ الوزف الى اقرب ) -

 ( 3: 2009كاميرون :) .(B.M.Iثالثًا: مؤشر كتمة الجسم )
وهو اسهل الطرائق التي يمكن االستدالل بها عمى نسبة الشحوم المتراكمة بالجسم عمى وفق 

 المعادلة التالية.
 كتمة الجسم )كغم(    مؤشر كتمة الجسم =  

 مربع الطول)م(                             



 و( درجػػة لمنسػػاء 72( درجػػة لمرجػػاؿ و)75ويعػػد المؤشػػر فػػي الحػػدود الطبيعيػػة احا كػػاف اليزيػػد عػػف )
 يوضال الحدود الطبيعية واير الطبيعية ليحا المؤشر.( 0)جدوؿ 

 ( تصنيف الرجال والنساء بناء عمى مقياس مؤشر كتمة الجسم1جدول )
 النساء الرجال تصنيف الشحوم

 15           17.9 17.9          18.9 نسبة منخفضة
 18           24.18 19            24.9 نسبة جيدة

 24.5          27.7 25           27.7 بدين
 فاكثر       27.8 فاكثر         27.8 سمين

 التجربة االستطالعية: 2-5
عمػى السػمبيات وا يجابيػات التػي تقابمػو ُتعدُّ التجربة االستطالعية قتدريباا عممياا لمباحث, لموقوؼ      

جراء التجربػػة االسػػتطالعية بػػأ قػػاـ الباحثػػاف. (0999:03)عبدالمجيػػد :خػػالؿ إجػػراء االختبػػار لتفادييا
( طػالب  01عمػى عينػة مػف ) ( 0/01/7105بتػاري)) المقتػرح الوسائؿ المسػتخدمة فػي الميػدافعمى 
 خارج العينة الرئيسية.و  مجتما البحث مف
 االختبارات القبمية : 2-6

قبؿ البدء بالمنيج أجر  الباحثاف االختبارات القبمية لعينة البحث وكاف اختبار القياسات       
 2 الخميسو  االربعاءالجسمية وكتمة الجسـ  في الساعة الثامنة  صباحا في ساحة ثانوية ال يث يوـ 

,1 /01/7105 . 
 :مكونات الميدان المقترح  2-7

 :  م30م الطول 10عبارة عن ساحة مستطيمة االبعاد العرض الميدان 
محطات الميدان الى وسائل  انشمل الميدان المقترح خمس محطات قسم من خاللها الباحث

 معينة وهي :  
المحطة االولى عبارة عف جياز متعدد المراحؿ يسمال مف خاللو االداء لعدة طالب في آف  -1

و متريف وبارتفاع متريف ونصؼ يسمال لمعمؿ اكثر مف طالب واحد اح تتكوف الواجية مف جدار عرض
نتوءات تمكف الطالب مف التسمؽ لألعمى بسيولة ثـ النزوؿ )زحمقة مف الجية االخر   تنتشر فيو 

متر لتحقيؽ مبدأ االماف( اما الجانب الخمفي اليميف لمجياز عبارة عف ثالث مجاالت   5مسافة 
سـ (  41سـ , 71سـ , 91عمييا وتكوف مت يرة االرتفاعات ) تسمال لثالثة طالب االداء العقمة 

حسب طوؿ المناسب لمطالب وقد راعى الباحث فييا مبدأ التشويؽ والدافعية وحلؾ مف خالؿ تمويف 
مناطؽ العقمة با لواف المختمفة عف طريؽ شريط الصؽ مموف ما مراعاة السالمة لمطالب مف خالؿ 



ا الجانب اليسار مف الجياز يوجد ىناؾ ثالث حباؿ قوية مف حبؿ لبس القفازات  اثناء االداء ام
سـ ( بيف عقدة واخر  تـ تحديدىا  51( متر مقسـ الى ثالث عقد مسافة )  7,5القنب بطوؿ )

لتالئـ عينة البحث تسمال لثالث طالب التسمؽ عمييا ول رض تالفي حصوؿ االصابات قاـ الباحث 
  .دا السالمةبفرش الرمؿ اسفؿ الجياز لتحقيؽ مب

المحطة الثانية عبارة عف مضماريف لمقفز مفروشة بالرمؿ الناعـ لممحافظة عمى سالمة  -2
  4متر ( مقسمة اؿ اربعة مناطؽ لمسافة ) 07الطالب عند االداء . المسافة الكمية لممضمار الواحد )

القدميف لمرات  سـ ( تسمال  كثر مف طالب اداء القفز  بكمتا  31متر ( والمسافة بيف خط واخر )
عديدة بنفس الوقت ومف ثـ يقوب بأداء القفز بالقدـ الواحدة , مرة بقدـ اليميف واالخر  بقدـ اليسار 

 . بالتعاقب ال رض منيا تقوية عضالت الرجميف
المحطة الثالثة عبارة عف دائرتيف متداخمتيف مت يرة االرتفاعات الدائرة الخارجية اقؿ ارتفاعا مف -4

الطالب بينيما والقسـ االمامي لالعب باتجاه الخارج ,االنحناء لألماـ  الدائرة الداخمية تسمال وقوؼ 
فؿ بعدىا تتـ الحركة والحراعاف ممدودتاف لألس وتستند بطف الالعب عمى اعمى الدائرة االمامية 

باالتجاه المعاكس ليستند ظير الطالب عمى الجزء المواجو لو ليستند الظير اعمى الدائرة الداخمية 
اليديف ممدودتيف لمخمؼ لعمؿ قوس بالظير, وكحلؾ الى جية اليميف واليسار )رقاص الساعة ( إح 

ائرتيف الى مناطؽ مختمفة ممونة توجد فتحتاف مسافة متر واحد لدخوؿ وخروج الطالب وتـ تقسيـ الد
كؿ طالب يختار الموف الح  يرابو مف اجؿ تنظيـ العمؿ وعدـ حصوؿ الفوضى اثناء الدخوؿ 

  االصابة  حصوؿلوالخروج ما مراعاة ت ميؼ الحديد با سفنج ثـ بالالصؽ المموف تالفيا 
مال احد االرتفاعات سـ ( يس 011سـ ,  51المحطة الرابعة عبارة عف موانا بارتفاعات )  - 3

متر ومف خطيف وكؿ  07ويكوف بمسافة  واالخر يجتازه بالقفز  باجتياز الطالب مف اسفؿ العارضة 
أ  ثمانية موانا يسمال بأداء العبيف في وقت واحد ثـ الدوراف حوؿ  خط مكوف مف اربعة موانا 

  .فة الميداف لفترات معينة وقاـ الباحث بت ميؼ المانا وتموينو بالواف مختم
المحطة الخامسة عبارة عف مساحة مخصصة لأللعاب الترويحية الص يرة يراعى فييا االلعاب  -5

التي تعمؿ عمى تنمية المياقة الصحية وكحلؾ تنمية روح التعاوف والتنافس والدافعية وزيادة الثقة 
 بالنفس بيف الزمالء والمرح .

 : التجربة الرئيسة2-8
 :التدريبي المنهج 8-2-1
اعد الباحثاف منيجا تدريبيا لتدريب عينة البحث مف اجؿ تقميؿ نسبة الشحوـ في الجسـ اح عمد     

طالب وتـ (  01بتقسيـ افراد العينة عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة في كؿ مجموعة ) الباحثاف 



الوحدات . تضمنت   تطبيؽ المنيج التدريبي المستخدـ في الميداف المقترح لممجموعة التجريبية
( دقيقة تطبؽ في الجزء 31في االسبوع ولفترة ) ( وحدات4)تدريبية بواقا  ( وحدة47التدريبية )

الرئيسي مف الوحدة التدريبية تخصص  داء التمرينات عمى الميداف المقترح لممجموعة التجريبية 
اف المقترح إح عمى بعض الحركات المتنوعة التي يمارسيا الطالب عمى الميد المنيج  فقط. ويحتو 

 . عمريةتتناسب ما قابميات ومتطمبات المرحمة ال
مبدأ التدرج في الزيادة بالتماريف لكوف العينة مف طمبة المرحمة المتوسطة  افاعتمد الباحثوقد       

واعتمد شدة المنيج عمى التكرارات التي تت ير او تزداد بالتدريج )اسبوعيا( واير ممارسيف لمرياضة 
ما زيادة صعوبة التمريف تدريجيا مف خالؿ تصميـ اكياس قماش ممونة خاصة توضا في داخميا 
اكياس الرمؿ الناعـ مف النايموف تمبس في القدميف والحراعيف حسب التمريف المؤد  وباالعتماد عمى 

% ( بما يتالئـ و عينة البحث   3% , 4%,  7وتكوف زيادة الصعوبة اسبوعيا ) وزف الطالب ,
 .وحالتيا الصحية 

 
 يبين االكياس المستخدمة لزيادة صعوبة االداء (1شكل )

 االختبارات البعدية:  2-8
بإجراء االختبارات البعدية في ساحة ثانوية ال يث, وبالتوقيت نفسو وبالظروؼ نفسيا  افقاـ الباحث   

 . 7107/ 0 / 3,  4يف  ػاالثناالحد و  التي تـ بيا إجراء االختبارات القبمية, وحلؾ يوـ
 الوسائل اإلحصائية: 2-9
 .(SPSS)الحقيبة ا حصائية  افاستخداـ الباحث  
 
 
 



 :تهاومناقش هاوتحميمنتائج البحث عرض 3
     مها:وتحمي والتجريبية تائج االختبارات البدنية القبمية والبعدية لممجموعة الضابطةنعرض 3-1

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التأثير لالختبارات القبمية  (2الجدول )
 . الضابطة والتجريبيةوالبعدية لمؤشر كتمة الجسم ولممجموعة 

االنحراف  الوسط الحسابي المجمـــــــوعات
 المعياري

 التأثيرنسبة 
% 

 مؤشر كتمة الجسم
 المجموعة الضابطة

BMI 

 0.576 27.29 االختبار القبمي
0.88 

 0.792 27.05 االختبار البعدي

 مؤشر كتمة الجسم
 المجموعة التجريبية

 0.978 27.67 االختبار القبمي
28.16 

 1.512 21.59 االختبار البعدي
( يبيف لنا نتائج اختبار مؤشر كتمة الجسـ القبمية والبعدية لممجموعة 0عند مالحظة الجدوؿ )     

 وفية الوسط الحسابي واالنحراؼ المعيار  ونسبة التأثير . والتجريبية الضابطة
وبأنحراؼ ( 72.79اح نجد اف الوسط الحسابي في االختبار القبمي لمؤشر كتمة الجسـ بمغ )      

( في حيف بمغ الوسط الحسابي في االختبار البعد  لمؤشر كتمة الجسـ 1.527معيار  بمغ )
 (  .1.11( ونسبة تأثير )1.297( وبإنحراؼ معيار  بمغ ) 72.15)

اما المجموعة التجريبية اح نجد اف الوسط الحسابي في االختبار القبمي لمؤشر كتمة الجسـ بمغ      
( في حيف بمغ الوسط الحسابي في االختبار البعد  1.921معيار  بمغ ) ( وبأنحراؼ72.72)

 (  .71.07( ونسبة تأثير )0.507( وبإنحراؼ معيار  بمغ ) 70.59لمؤشر كتمة الجسـ )
(  T يبين فرق االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري وقيمة ) (3الجدول )

 القبمية والبعدية لمتغير كتمة الجسم ولممجموعة الضابطة والتجريبية .ونسبة الخطأ لالختبارات 

وحدة  المتغير
ف-س القياس نسبة  قيمة )ت( هـــــــ ع ف 

 الخطأ
مؤشر كتمة 

ممجموعة لالجسم 
 الضابطة

2كغم / م  0.237 0.882 0.852 0.850 0.418 

مؤشر كتمة 
ممجموعة لالجسم 

 التجريبية
2كغم / م  6.080 1.412 13.632 13.621 0.000 



( وكاف فرؽ االنحراؼ 1,742اف اختبار مؤشر كتمة الجسـ لممجموعة الضابطة تطور بفارؽ )     
( 1,151المحسوبة ) Tوقيمة  (1,157( وكانت قيمة الخطأ المعيار  تساو  ) 1,117المعيار  )

( المحسوبة ما نسبة الخطأ نجدىا اير معنوية عند  Tوعند مقارنة قيمة )  ( .1,301ونسبة خطأ )
( مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية ولكف ىناؾ 1,15(  وتحت مستو  داللة )9درجة حرية )

اف اختبار مؤشر كتمة الجسـ لممجموعة  فروؽ في االوساط الحسابية ولصالال االختبار البعد  .
( وكانت قيمة الخطأ  0,307حراؼ المعيار  )( وكاف فرؽ االن7,111التجريبية تطور بفارؽ )

وعند مقارنة  ( .1,111( ونسبة خطأ )04,770المحسوبة ) T(وقيمة 04.747المعيار  تساو  )
(  وتحت مستو  داللة 9( المحسوبة ما نسبة الخطأ نجدىا اير معنوية عند درجة حرية ) Tقيمة ) 

ؾ فروؽ في االوساط الحسابية ولصالال ( مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية ولكف ىنا1,15)
   االختبار البعد  .

إف ىناؾ فرقاا معنوياا في  نجد عند مناقشة نتائج االختبارات لممجموعتيف التجريبية والضابطة    
انخفاض كمية الشحوـ في الجسـ ولصالال المجموعة التجريبية , وىحا يوضال إف الوحدات التدريبية 
المعدة مف قبؿ الباحث واالدوات الحديثة المستخدمة في الميداف المقترح قد أدت إلى حصوؿ تطور 

الى التزاـ افراد العينة وحضورىـ  في مستو  أداء عينة البحث . وكحلؾ يعزو الباحث ىحا التطور
 المستمر بمفردات المنيج المتبا وتنفيح مفردات الدرس بكؿ حرص ومثابرة واندفاع .

وقد حرص الباحث عمى استخداـ اسموب التشويؽ والمتعة والمنافسة بيف افراد المجموعة لتحقيؽ    
ت محببة بشكؿ جيد  فراد اليدؼ مف الوحدة واالبتعاد عف والممؿ واالحباط  وبالتالي اصبح

المجموعة التجريبية وكاف لو الدور الفاعؿ والواضال في تحفيزىـ عمى ا داء النيـ قاموا با داء 
:  0994:بإقباؿ وتشويؽ كبيريف , مما ولد حالة مف االندفاع والمنافسة بينيـ ويؤكد ىحا )جميؿ 

ميما لالرتفاع بالمستو  الفني والبدني (ق أف استخداـ التماريف المشوقة في التدريب يعد عامال 57
مما حفز بالعينة الدافا والرابة با داء قالدوافا تكمف فائدتيا وتفاعميا في مجاؿ التعمـ مف  ق لالعب 

خالؿ كونيا مسؤولة عف توجيو السموؾ نحو الفعالية , وأنيا تؤد  إلى زيادة االنتباه عند المتعمـ  
 (7115:055: صبر) قفةوتعّرؼ بشكؿ جيد المواقؼ المختم

 : الخاتمة-4
وبعد االنتياء مف االختبارات المستخدمة في البحث ظيرت فروؽ بيف  الدراسةفي ضوء نتائج    

توصؿ اح  .ولصالال المجموعة التجريبيةالمجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية فقط 
الباحثاف الى االستنتاجات وىي اف لمميداف المقترح االثر االيجابي في تقميؿ نسبة الشحوـ في الجسـ 

اما التوصيات فكانت  البحث,في تطور عينة مما يدؿ عمى اف لممنيج المستخدـ المردود االيجابي 



اكتساب الطالب حالة ضرورة االىتماـ بتصميـ مياديف متعددة في المدارس لمحد مف السمنة وبالتالي 
  .صحية ونفسية جديدة

 والمراجعالمصادر 
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 المممكة العربية  0دعبوؿ: لينة :المرجا في حرؽ الشحوـ , ترجمة , مكتبة العبيكاف ,ط ( ,

 ( . 7112السعودية ,مؤسسة العبيكاف .
  , مرواف ؛ ا سس العممية والطرؽ ا حصائية لالختبارات والقياس فيبية الرياضية: عبدالمجيد

 (.0999)عماف, دار الفكر, 
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  , (.7115الحركي, ) مطبعة جامعة ب داد, قاسـ لزاـ ؛ موضوعات في التعمـ صبر 
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