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ممخص البحث العربي:

ومن ىنا تأتي أىمية البحث لوضع معمومات عممية ألبنائنا الطمبة في الحياة الجامعية عن دور الرياضة وأىميتيا  ،وان الجامعة

ليس فقط مؤسسة لكسب العمل وانما ىي عامل مساعد في إخراج طمبة رياضيين ويمتمكون أجسام صحية وبدنية بدنية متقدمة في
حالة عدم ضياع الفرصة والتخرج بدون ممارسة األنشطة الرياضة خالل سنوات الدراسة.
وكانت أهداف البحث:

- 1التعرف عمى اثر الحياة الجامعية عمى المياقة الحركية خالل المراحل الدراسية من المرحمة األولى لغاية المرحلة الرابعة لطمبة

جامعة ميسان.
- 2التعرف عمى الفروقات في نتائج االختبارات والقياسات القبمية والبعدية بين المرحمتين األولى والرابعة

جامعة ميسان.

المياقة الحركية لطمبة

اهم االستنتاجات :المياقة البدنية (القدرات الحركية) والنشاط البدني لدى الطمبة العراقيين الذكور ذات مستوى منخفض لعدم وج ود
لدى الطمبة حصص لمتربية البدنية خالل مدة الدراسة في مختمف الكميات

كما ال يوجد مكان لممارسة الرياضة مثل القاعات

الرياضية ونقص المعدات البدنية مما اليساعد عمى تنمية النشاط البدني و المياقة الحركية.

وكانت اهم التوصيات :يجب عمى الجامعات إن تييئ بيئة مالئمة لتحسين وتطوير أسموبا صحيا لحياة الطمبة  ،و يحتل الجزء
األكبر منيا ىو التربية البدنية خالل مدة الدراسة ،التشجيع من قبل المدرسين ليكونوا نشيطين بدنيا وتسخير

اإلمكانات لممارسة

التمارين الرياضية ،تنظيم األلعاب البدنية .و ىذا سيكون ذو تأثير عمى مجتمع الشباب العراقي و الذي يجب ان يدرس الجيل
الجديد عمى كيفية العيش حياة صحية.

The impact of university life on physical activity during the academic stages of the
stageThe first to the fourth phase of the students of the University of Maysan
Prof. Hazem Mousa Obaid
m.mAli Aziz Daoud
Hence the importance of research to put scientific information to our students in university
life about the role of sport and its importance, and that the university is not only an
institution to win the work, but is a factor in the output of students athletes and possess
the bodies of health and physical physical advanced in the event of loss of opportunity
and graduation without practicing sports activities during study years.
The research objectives were:
1-To identify the impact of university life on motor fitness during the academic stages
from the first stage up to the fourth stage for students of the University of Maysan.
2-Identify the differences in the results of tests and measurements tribal and remote
between the first and fourth levels of motor fitness students of the University of Maysan.
The most important conclusions: physical fitness (physical abilities) and physical activity
among Iraqi male students are low level, because students do not have classes for
physical education during the period of study in different colleges and there is no place to
practice sports such as gymnasiums and lack of physical equipment which does not help
the development of physical activity and Motor fitness.
The most important recommendations: Universities should create an environment
conducive to the improvement and development of a healthy way of life for students, the
bulk of which is the physical education during the period of study, encouragement by
teachers to be physically active and harnessing the potential for exercise, physical
organization. This will have an impact on the Iraqi youth community, which should teach
the new generation how to live a healthy life

التعريف بالبحث- 1

: مقدمة البحث وأهميته1
- 1
تط أر عمى الجسم

البحث العممية يعطي الحقائق العممية عن ممارسة الرياضة ومعرفة التغيرات التي

إلى الحياة الجامعية ىنا يبرز دور المؤسسات

.البشري

وعند االنتقال من الحياة المكثفة بالتعميم بالدراسة الثانوية

إكمال البنية الجسمية الصحيحة واعطاء جانب بدني

الجامعية في توفير الجانب الرياضي لمطالب لغرض

أو البدنية منيا وامتالكو الصفات الضرورية فضال عن دور

متقدمة سواء بالنواحي الجسمية االنثربومترية

الرياضة الجامعية في إقامة البطوالت الرياضية المختمفة وىذه كميا عوامل ميمة في االرتقاء بالجانب الصحي
والبدني لمطالب ويحقق المقولة المشيورة ( العقل السميم في الجسم السميم) وىنا نعطي مؤشر عن دور الرياضة

في رفع المستوى الصحي والعقمي لغرض مساعدة الطمبة أوال" عن االبتعاد من األجواء الدراسية المثقمة واضافة

."إلى امتالكو الجسم والعقل الواسع الكتساب معمومات عممية متقدمة ثانيا

ومن ىنا تأتي أىمية البحث لوضع معمومات عممية ألبنائنا الطمبة في الحياة الجامعية عن دور الرياضة

وانما ىي عامل مساعد في إخراج طمبة رياضيين

 وان الجامعة ليس فقط مؤسسة لكسب العمل، وأىميتيا

ويمتمكون أجسام صحية وبدنية بدنية متقدمة في حالة عدم

ضياع الفرصة والتخرج بدون ممارسة األنشطة

الرياضة خالل سنوات الدراسة.

 2-1مشكمة البحث:

الرياضة كممة صغيرة في الكتابة كبيرة بالمعنى واألىمية  ،ومن يمارسيا يعرفة الغرض منيا.ومن خالل

المعمومات العممية المتوفرة لدى الباحث ومعايشة الحياة الجامعية كتدريسي الحظ ىناك ابتعاد

طفيف لبعض

الطمبة عن ممارسة األنشطة الرياضة ولكن األغمب منيم يمارسيا خالل السنوات األربعة وبدون معرفة أىمية
ىذه الممارسة عمى الجانب الجسمي والبدني واليمكن إعطاء الحقائق العممية لمطمبة عن دور الحياة الرياضية
داخل الجامعة  ،وعندما تكون بااليجابية وىذه مسممة سوف يشجع الطمبة

المعمومة المسممة تحتاج إلى أرقام وقياسات خاصة تثبت ىذه الحقيقة العممية .

اآلخرين عن الممارسة  ،لكن

وليذا ارتأى الباحث دراسة ىذه المشكمة العممية لغرض البحث فييا ووضع الحقائق العممية من خالل أرقام

النتائج لمقياسات واالختبارات التي سوف يستخدميا.

 3أهداف البحث:
- 1

 - 3التعرف عمى اثر الحياة الجامعية عمى المياقة الحركية خالل المراحل الدراسية من المرحمة األولى
المرحل الرابعة لطمبة جامعة ميسان.
ة
لغاية

 - 4التعرف عمى الفروقات في نتائج االختبارات والقياسات القبمية والبعدية بين المرحمتين األولى والرابعة
المياقة الحركية لطمبة جامعة ميسان.

 4فروض البحث:
- 1

 - 1وجود اثر ايجابي لمحياة الجامعية

عمى بعض عناصر المياقة الحركية خالل المراحل الدراسية من

المرحل الرابعة لطمبة جامعة ميسان.
ة
المرحمة األولى لغاية

 - 2وجود فروقات في نتائج االختبارات والقياسات القبمية والبعدية بين المرحمتين األولى والرابعة لبعض
للنشاط البدني والمياقة الحركية والقياسات االنثربومترية لطمبة جامعة ميسان.

 5مجاالت البحث:
- 1

 1-5-1المجال البشري :طمبة جامعة ميسان لمدراسات االنسانية والعممية لمعام الدراسي (

)2016

 2-5-1المجال المكاني :مالعب والساحات الرياضية في جامعة ميسان

 3-5-1المجال ألزماني  :المدة  2012 /11/1ولغاية 2016/2/21

-2015

 -2الدراسات النظرية

 1-2النشاط البدني وأهميته:
النشاط البدني ىو حركة الجسم الناتجة عن عمل العضالت الييكمية التي تزيد بشكل فعمي من استيالك
الطاقة .و طبقا لالجماع الدولي االول عمى عبارة " النشاط البدني ،المياقة و الصحة" اصبح النشاط البدني
مصطمح ذات ابعاد كثيرة و مختمفة .فالتمرين ،الرياضات ،الرقص ،االنشطة الترفييية و اخرى حيث

اعتبرت تصانيف فرعية لمنشاط البدني (كوربن و دون فرانك  .)2010الشكل ()1
ُ
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الشكل ()1
التصانيف الفرعية لمنشاط البدني (كوربن و دون فرانك .)2010

تنتمي كل انواع الحركة ( من اصغرىا الى اعقدىا) الى النشاط البدني .و قد تكون نشاط ترفييي

خالل وقت الفراغ مثل السباحة او تمارين المياقة و النشاطات اليومية مثل المشي ،اعمال المنزل،
النشاطات المينية او النقل (تكسي ار .)2006

ُعرف النشاط البدني عمى انو أي حركة لمجسم تولدىا العضالت الييكمية ينتج عنيا استيالك الطاقة
فوق مستوى االستراحة .اما كون المرء ذو لياقة بدنية مناسبة فيعرف عمى انو "القدرة بدون الشعور بالتعب
الزائد و الطاقة الكافية لالستمتاع بوقت الفراغ و تمبية متطمبات الحاالت الطارئة" (كاسبيرسن و اخرون

.)1985

-3منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 1-3منهج البحث :استخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمعالجة مشكمة البحث وتحقيق
أىدافو .

 2-3مجتمع البحث وعينته :حدد مجتمع البحث بالطريقة العمدية بطمبة من جامعة ميسان (ذكور)
ويمثمون مختمف الكميات الجامعة ( كمية التربية قسم عمم النفس ،قسم الرياضيات ،كمية اإلدارة واالقتصاد،

كمية القانون ،كمية الصيدلة).واشتممت الدراسة عمى طمبة المرحمة األولى لمعام الدراسي ( )2013-2012
والتي تم اختيارىم بالطريقة العشوائية والبالغ عددىم  88طالبا بعمر (  20-19سنة) وبواقع ( ) 18-17

طالب لكل قسم أو كمية  .وتم إجراء القياسات القبمية ليم قبل مباشرة في الدوام وبعد مرور أربع سنوات(

المرحمة الرابعة ) لحين إكمال تخرجو في العام الدراسي ( )2016-2015تم إجراء القياس البعدي ليم.

 3-3وسائل جمع المعمومات:

 1-3-3وسائل جمع البيانات:
 -1المصادر العربية واألجنبية.
-2االختبارات والقياسات.

 2-3-3األجهزة واألدوات المستخدمة :

 -1عارضة معدنية (خشبية) بطول  50سم 5 ،سم ارتفاع و  3سم عرض
 -2ساعة توقيت عدد .3

-3شريط قياس طول  7متر.
-4مخاريط عدد .7

-5مسطرة قياس  30سم.

 4-3إجراءات البحث الميدانية:

 1-4-3اختبارات المياقة الحركية :تم استخدام بطارية االتحاد األوربي لقياس القدرات الحركية والبدنية
والمتكونة من سبعة اختبارات تسمى مجموعة اختبارات المياقة البدنية األوربية (يوروفت  )1988وكما يمي:

1-1-4-3اختبار فالمنكو لمتوازن :اختبار الفالمنكو لمتوازن ىو اختبار التوازن عمى رجل واحدة الذي يؤشر

التوازن الكمي لمجسم .يقيم ىذا االختبار التوازن الديناميكي ،قوة األطراف السفمى ،الحوض ،و عضالت الجذع.

الغرض من االختبار :ىو التحقق من قدرة الجسم عمى التوازن عمى رجل واحدة بنجاح.

األدوات المطموبة  :عارضة معدنية (خشبية) بطول  50سم 5 ،سم ارتفاع و  3سم عرض مع استخدام ساعة
توقيت.

األداء :يقوم الشخص بإزالة حذائو ،ثم يقف عمى العارضة و المحافظة عمى التوازن من خالل االمساك بيد
المدرب .عند الوقوف عمى رجل واحدة ،يقوم الشخص بثني رجمو الى الركبة .و تكون القدم مثنية و قريبة من
ارداف المشارك .و يبدأ التوقيت عندما يعطي المدرب االمر بالبداية .و يجب ان توقف ساعة التوقيت في كل

وقت يفقد فييا الطالب التوازن ،مثال ،عندما يسقط عن العارضة او يعيد الرجل المثنية الى وضعيتيا الطبيعية.
و يبدا التوقيت مجددا الى ان يفقد الطالب التوازن مرة اخرى.

التسجيل  :يجب ان تحتسب عدد مرات السقوط و فقدان التوازن في  60ثانية .وستكون نتيجة الشخص صفر
اذا كان ىناك اكثر من  15سقطة في ال 30ثانية االولى.

 2-1-4-3اختبار الوثب الطويل من الثبات.

الغرض من االختبار :لقياس القوة االنفجارية لإلطراف السفمية.

األدوات المطموبة  :أرضية غير زلقة لالنطالق موضحا عمييا خط االنطالق بوضوح ،أرضية لينة لميبوط،
شريط قياس لمتحقق من مسافة القفز.

طريقة األداء  :يقف الطالب عمى األرض و القدمين خمف الخط المرسوم عمى األرض و تكون متباعدة قميال.
ثم بأرجح الطالب ذراعيو و يثني ركبتيو من اجل الحصول عمى زخم لالنطالق و اليبوط .و يجب إن يقفز
الطالب إلى ابعد ما يكون و اليبوط عمى كال القدمين دون السقوط لمخمف .و ىناك ثالث محاوالت متاحة لكل

شخص كما في شكل (. ) 15

التسجيل  :يجب إن تحتسب القفزة األطول (األفضل من ثالث قفزات).و تحتسب من خط االنطالق إلى اقرب
نقطة لمتماس عند اليبوط (خمف الكعبين) و يقوم المدرب بقياس مسافة القفزة.

شكل ( ) 15يوضح الوثب الطويل من الثبات

 3-1-4-3اختبار عضالت البطن.

الغرض من االختبار :لقياس قوة عضالت البطن و التحمل العضمي
المعدات المطموبة :ساعة توقيت ،ارض مستوية (او بساط) ،شخص يقوم بمسك القدمين.

طريقة األداء  :يضطجع الطالب عمى البساط و الركبتين مضمومتان بزاوية قائمة .و القدمين ممددة عمى

سطح األرض .ويقوم الشخص المساعد بإمساك القدمين .و يجب إن تكون أصابع الطالب متشابكة خمف

رأسو .و عند سماع كممة البدء "انطمق" يبدأ الطالب رافعا صدره حتى يكون جسمو عموديا .ثم يعود الرياضي

إلى األرض .و يجب إن يستمر التمرين لمدة  30ثانية ،كما يجب ان يالمس الظير األرض عند النزول .و
ينبغي عمى الطالب ان يقوم خالل  30ثانية بما يستطيع القيام بو خالل ىذه الفترة الزمنية.

التسجيل  :ال يجب احتساب التمرين إذا كان الطالب:
 -فشل لموصول إلى الوضع العمودي

 -فشل في المحافظة عمى أصابعو متشابكة خمف رأسو

 تقوس أو انحناء الظير و رفع اإلرداف عن األرض من اجل رفع الجسم كمو -تجاوز الركبتين الزاوية القائمة.

و نتيجة ىذا االختبار ىو أداء العدد األكبر و الصحيح من التمرين خالل  30ثانية.

 4-1-4-3اختبار الرشاقة الركض المكوكي ( 5×10متر).
الغرض من االختبار :التحقق من السرعة و القدرة

طريقة األداء  :يضع المدرب مخروط أو يرسم عمى األرضية خطوط متباعدة لمسافة خمسة أمتار .يبدأ
الطمبة بالتييء من خالل وضع إقداميم خمف الخط .و عندما تصدر التعميمات يبدأ الطالب بالركض بأقصى

قوة ممكنة باتجاه الخط المقابل ،و يتحول و يعود الى خط البداية .و ىذا يجب تك ارره خمسة مرات دون توقف
لتغطية ما مجموعو  50مت ار .و عند كل خط او مخروط يجب ان تتخطى كال القدمين الخط.وكما في شكل

(. ) 16

التسجيل  :تحتسب النتيجة من خالل الوقت الكمي الالزم لقطع مسافة  50متر.

شكل () 16يوضح الركض المكوكي ( 5×10متر).

 5-1-4-3اختبار المرونة من وضع الجموس.

الغرض من االختبار :لمتحقق من المرونة و خاصة قياس مرونة العمود الفقري و العضالت خمف الفخذ.
األدوات المطموبة  :صندوق مثبت عمى األرض و يثبت عميو مسطرة لمقياس

طريقة األداء  :يزيل الرياضي حذائو و يجمس عمى األرض مع مد القدمين باستقامة إلى األمام .توضع باطن
القدمين مواجية لمصندوق ،و يمكن إن يساعد المدرب في إبقاء الركبتين دون حركة أو ارتفاع (يجب إن تكون

كال الركبتين ممدودة مساوية لمستوى األرض) وتكون راحتي كفي الالعب لألسفل و أحداىما عمى األخرى (أو

أحداىما بجانب األخرى) .ثم ثني الجذع الى األمام عمى طول مسطرة القياس و بأبعد مسافة ممكنة .و يجب

ان تبقى اليدين عمى نفس المستوى ( بحيث التتجاوز أحداىما األخرى) .و قبل تسجيل المسافة  ،،يمكن لمطالب

ان يقوم ببعض المحاوالت ،ثم يؤدي الحركة التي ستقاس خالل ثانية او ثانيتين حينيا..تسجل المسافة .عندىا
ال يجب القيام بحركات غير محسوبة .وكما في شكل (. ) 17

التسجيل  :تسجل النقاط بالسنتميتر القرب مسافة وصمت الييا يد الطالب.

شكل () 17يوضح قياس المرونة من الجموس

 6-1-4-3اختبار قوة القبضة.

الغرض من االختبار :قياس القوة المتساوية لميد و العضالت األمامية لمذراع.
األدوات المطموبة :مقياس التقمص العضمي (الداينموميتر) لقبضة اليد.

طريقة األداء  :تكون ذراع الطالب في وضع الزاوية القائمة و المرفق يوضع بجانب الجسم .يمسك الطالب
الداينموميتر بيده .يضغط الالعب عمى الداينموميتر بكل قوتو لمدة  5ثواني .يجب ان ال يتحرك أي جزء من
الجسم خالل عممية الضغط عمى الداينموميتر.وكما في شكل ()18

التسجيل ُ :يجرى اختباران باليد االقوى ،و تسجل النتيجة األفضل بدقة حتى  1كيمو.

شكل ( )18يوضح قوة قبضة اليد

 7-1-4-3اختبار تمرين السحب:
الغرض من االختبار :لمتحقق من قوة األذرع و الكتفين

األدوات المطموبة :قضيب أفقي ،فراش لميبوط ،باودر التمك.

طريقة األداء  :يمسك الطالب بالقضيب بكال اليدين مع تباعد الكتفين ،و يجب إن تكون األصابع في األعمى
و اإلبيام من األسفل و بعدىا يتدلى.عند اإلشارة ،تثنى األذرع لحد المرافق و يسحب الجسم باستقامة إلى

األعمى حتى يكون الحنك أعمى من القضيب ،ثم يعود لمتأرجح .يكرر التمرين باستمرار لعدة مرات يستطيع
الرياضي القيام بيا .يكتمل تمرين الضغط عندما يتمرن الطالب عمى التأرجح لمدة
الطالب من رفع حنكو فوق القضيب .يؤدى االختبار مرة واحدة.

 2ثانية و حتى لم يتمكن

التسجيل  :تتضمن نتيجة االختبار من عدد من السحبات حيث يكون الرياضي قاد ار عمى رفع حنكو فوق
القضيب.

 5-4-3التجربة االستطالعية .أجريت تجربة استطالعية بتاريخ

 2012 /11/1عمى عينة غير عينة

البحث األصمية وىم مجموعة من طمبة كمية التربية عمم النفس وذلك بتطبيق القياسات واالختبارات واإلجابة

عمى األسئمة االستبيانية لغرض مايمي:

 -1معرفة المعوقات والصعوبات التي تواجو الباحث والكادر المساعد .

-2معرفة قدرة الطمبة عمى فيم االستبيان واإلجابة عميو كونو مصمم في بيئة أوربية.
-3معرفة المسمتزمات واألجيزة الخاصة بالقياسات واالختبارات البدنية.
 5-3األسس العممية لالختبارات والقياسات:

 الكادر املساعد هم
. -1م عمار علي امساعيل كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة .جامعة ميسان

-2م.م رياض صيهود

كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة .جامعة ميسان

تم االعتماد عمى االختبارات المقننة والقياسات العممية الصحيحة والمستخدمة في األبحاث السابقة
وعمى البيئتين العربية واألجنبية .

 6-3التجربة الميدانية:

 1-6-3االختبارات القبمية .أجريت االختبارات القبمية عمى طمبة المرحمة األولى في العام الدراسي ( -2012
 ) 2013وكان وذلك بتاريخ 2012/11/18
 2-6-3التجربة الرئيسة.

وىي مرور الطمبة بحياتيم الطبيعية داخل الجامعة دون التدخل فييا من قبل الباحث وذلك لمعرفة مدى
تأثير الحياة الجامعيات عمى أنشطة الطمبة البدنية والحركية خالل تمك الفترة مع العمم إن الحياة الجامعية في

العراق توجد فييا مركز لألنشطة الطالبية ويوجد المالعب المختمفة ( وكنيا ليس بالمستوى المطموب ) وىنا

سؤال البحث ( مشكمة البحث) ىل تأثر الطمبة فييا أم تم التفرغ فقط لمدراسة وترك ممارسة األنشطة الرياضية
الترويحية أو المعنوية في كسب االنجازات والبطوالت .واستمرت التجربة من المرحمة األولى بعد القياسات
واالختبارات القبمية بتاريخ  2012/11/25وانتيت بنياية المرحمة الرابعة بتاريخ .2016/2/4

 3-6-3االختبارات البعدية.أجريت االختبارات البعدية عمى طمبة المرحمة الرابعة في العام الدراسي ( -2015
 ) 2016وكان بتاريخ 2016/2/21
 7-3الوسائل اإلحصائية

تم استخدام نظام ( )spssاليجاد :

-الوسط الحسابي.

االنحراف المعياري.-معامل االختالف.

-اختبار(ت) لمعينات المترابطة.

اختبار(ت) لمعينات الغير المترابطة.-النسبة المئوية.

 -4عرض وتحميل ومناقشة النتائج

جدول ( ) 1يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف الختبارات المياقة الحركية وقيم
(ت) المحتسبة والجدولة لممرحمتين األولى والرابعة
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 )1حول نتائج االختبارات المياقة الحركية تبين لنا في اختبارات ( قوة

عضالت البطن والمرونة والتوازن والقدرة والسرعة وقوة الذراعين والكتفين ) لم تظير فييا فروقات معنوية بين

طمبة المرحمة األولى والرابعة .وىذا أكيد بسبب قمة ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة داخل الكمية وخارجيا ،
مما لتظير تطور في العضالت العاممة في البطن ولم تظير المرونة في المفاصل أو حتى التوازن المطموب

في أداء العمل اليومي باإلضافة إلى قمة السرعة وقمة القوة بالذراعين والكتفين).

واكتفت تمك األجزاء بالجسم إلى الزيادة بالوزن نتيجة ألزيادة بالدىون وعدم وجود نشاط خاص يمارسو

الطالب طيمة فترة األربع السنوات وان وجدت فيي غير مبرمجة لغرض كسب النشاط البدني والمياقة الحركية

المطموبة.

بينما نالحظ في اختبارات (القوة االنفجارية لإلطراف السفمى وقوة القبضة) قد حصمت عمى نتائج جيدة

إذ توجد فروق معنوية بين طمبة المرحمة األولى والرابعة ولصالح طمبة المرحمة الرابعة في القوة االنفجارية

لألطراف السفمى وقوة القبضة وىذه مسممات تحدث في القوة لألطراف السفمى نتيجة الحركة المستمرة والتنقل
وصعود ونزول الساللم في الحضور لممحاضرات ومراجعة المكتبات وغير من الحركة من السكن لمكمية كميا

ساعد في رفع مستوى القوة لمقدمين ولكن ليس بالمستوى التي من خاللو نحقق نتائج رياضية عالية وانما فقط
من خالل الزيادة الطفيفة عمى مستوى نوع العمل الممارس.

وبخصوص قوة القبضة ىي ناتجة عن حمل الكتب والحقائب المتنوعة األوزان ساعد في زيادة القوة

وأيضا ليس بالمستوى المطموب .
كما يرى الباحث إن

تتشابو اغمب متوسط البيانات الخاصة بالميزات الحركية اذا ما قورنت بين طمبة

المرحمة األولى و الرابعة .و طالما أظيرت كال المجموعتين إمكانات ضعيفة لتطوير المياقة ،لذا فان سماتيم
الحركية لم تتطور عمى مستوى عال خالل سنوات دراستيم .و ىذا ما حدث ما عدا قوة العضالت التي تنمو

طبيعيا في تمك االعمار .وبحسب بعض الباحثين فان قوة العضالت تكون في اوج قوتيا لدى نشوء الفرد بعمر

 30-25عاما (والنسكي  ،1979ويت  ،1980دوراك . .)1990

وكما تشكل كتمة الجسم مشكمة عندما يكون الشخص يركض وتكون ىناك ضرورة لتغير اتجاىو إثناء

تسارع و تباطأ الحركة .عندما تكون نتائج اختبار السباق المكوكي  5X10مرتبطة مع كتمة الجسم ،سيكون

ىناك ترابط ذو داللة بين ىذه السمات لطمبة المرحمة األولى  .و ىذا يعني ان كتمة الجسم الكبيرة تحتاج إلى

وقت أطول لمركض و ليذا كتمة الجسم ىي مشكمة كبيرة لطمبة المرحمة األولى في الركض مقارنة لطمبة المرحمة
الرابعة .لدى المجموعة األخيرة قوة عضمية اكبر و ليذا لدييا مشاكل اقل في تسارع و تباطأ الحركة.
 -5االستنتاجات والتوصيات

 1-5االستنتاجات:في ضوء نتائج ومناقشة الفصل الرابع توصل الباحث لالستنتاجات االتية:

 -1المياقة البدنية (القدرات الحركية) والنشاط البدني لدى الطمبة العراقيين الذكور ذات مستوى منخفض
وج ود لدى الطمبة حصص لمتربية البدنية خالل مدة الدراسة في مختمف الكميات

لعدم

كما ال يوجد مكان لممارسة

الرياضة مثل القاعات الرياضية و نقص المعدات البدنية مما ال يساعد عمى تنمية النشاط البدني و المياقة

الحركية.

 -2إن ىذه الدراسة ىي األولى حول ىذا الموضوع إذا ما قارنا الدول األوربية مع العراق نجد إن الطمبة
العراقيين لدييم لياقة متدنية جدا و يمارسون قميال من النشاط البدني

 ،ففي بولندا (و ىي مثال عمى الدول

األوربية) يأخذ الطمبة خالل دراستيم حصصا من التربية البدنية لسنة أو سنتين اعتمادا عمى الكمية  ،كما إن
لدييم قاعات رياضية و معدات لممارسة الرياضة و غيرىا .و تخصص الجامعات يوما لمطمبة يسمى يوم
الرياضة عندما ال تكون لدييم حصص دراسية و يقضوا اليوم

بأكممو و ىم نشيطين بدنيا .و قد تكون ىذه

الطريقة الجيدة لتحسين الحياة الصحية التي يجب ان يحذوا العراق حذوىا و ادخاليا في النظام التعميمي

العراقي.

 -3ىذه الدراسة ىي احدى الدراسات االولى حول ىذا الموضوع .واذا ما قارنا الدول األوربية مع العراق نجد
ان الطمبة العراقيين لدييم لياقة متدنية جدا و يمارسون قميال من النشاط البدني .ففي بولندا (و ىي مثال عمى

الدول األوربية) يأخذ الطمبة خالل دراستيم حصصا من التربية البدنية لسنة او سنتين اعتمادا عمى الكمية .كما
ان لدييم قاعات رياضية ومعدات لممارسة الرياضة و غيرىا  ،وتخصص الجامعات يوما لمطمبة يسمى يوم
الرياضة عندما ال تكون لدييم حصص دراسية و يقضوا اليوم

بأكممو وىم نشيطين بدنيا  ،و قد تكون ىذه

الطريقة الجيدة لتحسين الحياة الصحية التي يجب ان يحذوا العراق حذوىا و

العراقي.

إدخاليا في النظام التعميمي

 2-5التوصيات :وفي ضوء االستنتاجات أوصى الباحث بمايمي:

 -1يجب عمى الجامعات إن تييئ بيئة مالئمة لتحسين وتطوير أسموبا صحيا لحياة الطمبة  ،و يحتل الجزء
األكبر منيا ىو التربية البدنية خالل مدة الدراسة ،التشجيع من قبل المدرسين ليكونوا نشيطين بدنيا وتسخير

اإلمكانات لممارسة التمارين الرياضية ،تنظيم األلعاب البدنية .و ىذا سيكون ذو تأثير عمى مجتمع الشباب
العراقي و الذي يجب ان يدرس الجيل الجديد عمى كيفية العيش حياة صحية.

. و كذلك تأثي ار جيدا عمى صحتيم، يجب إن يعرف الطمبة إن النشاط البدني يمكن إن يزيد لياقتيم الحركية-2
و نظ ار ألىميتيا لمتحقق من وقت الى اخر حول اىمية المياقة البدنية و النشاط البدني لمجاميع الطمبة و كذلك

.)لممجاميع االخرى من الشباب (في المدارس االبتدائية و الثانوية

ضرورة إجراء دراسة مشابية ليذه الدراسة عمى مستوى التعميم في التربية والمدارس وخصوصا الدراسة-3

الثانوية ألىمية ىذه المرحمة العمرية في بناء الجسم وثقل الدروس العممية لدييم ووضع البرامج المناسبة في
المصادر
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