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: مقّدمة -1

 
          حىت اآلف دل يتوصل اإلنساف إذل ادلعرفة الدقيقة خلصائص ك كظائف الكثَت من أجهزة جسم اإلنساف كذلك 

. تداخل الكثَت من الوظائف بسبب شدة تعقيد تركيب ىذه األجهزة ك
ك تعد احلواس ك ما يرتبط هبا من خصائص نفسية ك كظائف حسية من أدؽ ك اىم األجهزة اليت تؤدم دكرىا يف حياة 

اإلنساف ك ىذه ادلعرفة ؽلكن االرتقاء هبا إذل أعلى مستول، ك من أىم احلواس اليت تلعب دكران مهما يف معرفة اإلنساف ك 
مستول أدائو دلختلف أعمالو علا حاستا السمع ك البصر من خالؿ سرعة استجابة كل منهما لنوع الفعالية ك النشاط 

 .ادلختار
يعترب االعتماد على النظامُت السمعي ك البصرل أثناء األداء الرياضى من أكثر االستخدامات ىف أم نشاط ذلك ألف ك 

السمع ك الرؤية تؤثراف ىف مقدرة أك كفاءة الرياضي يف أداء متطلبات رياضتو اخلاصة، ك قد اذبهت معظم زلاكالت 
الباحثُت ضلو ربديد ادلهارات الضركرية للرياضات ادلختلفة ك ربديد إذا ما كانت تلك ادلهارات السمعية ك البصرية اخلاصة 

 .بالرياضيُت زبتلف عن غَت الرياضيُت
 ىي أحد الشركط اذلامة للوصوؿ إذل درجة اإلتقاف ادلطلوبة، ك  دكرا فعاال يف اكتساب ادلهارات كالرياضية ادلمارسة تلعب

 اليت ؽلارسها ادلتعلم داخل الصف كخارجو ربت إشراؼ ك ادلدرسيةحصة الًتبية البدنية  تتم ادلمارسة من خالؿ أنشطة
. توجيو ادلعلم لتحقيق اذلدؼ ادلطلوب منها

 األكرب العمرية الفئات إذل ادلنتمُت أكلئك من أكثر ادلتوسطة للمرحلة العمرية الفئة الربامج استهدفت فقد عاـ، ك بشكل
 ادلرحلة ىذه يف التدّخالت الباحثوف ك يعترب ادلرحلة، ىذه يف تتكّوف البدشل ك النشاط الغذاء سلوكيات إف حيث سننا،

ا مناسبا  .ادلنهاج على القائمة الربامج سياؽ مستدامة يف صحية سلوكيات تشكيل على ىذه الفئة حلث جدن
 مبادرات دعم يف يساىم أف شأنو من الصحة اختصاصّيي من االختصاصات متعدد فريق استخداـ أف الباحثوف ك يرل

 .ُمستدامة أك عملية أك للتنفيذ قابلة تكوف ال قد النظرية ىذه أف غَت بالصحة، االرتقاء
 ادلدرسية على حصة الًتبية البدنيةك انطالقا من ىذه اخللفية النظرية يكمن اذلدؼ العاـ من ىذا البحث إذل معرفة أثر 

.  بُت فئة البدينات ادلمارسات حلصة الًتبية البدنية ادلدرسية ك البدينات غَت ادلمارساتسرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية
ك تكمن أعلّيتو يف جانبُت اثنُت، جانب نظرم غايتو إضافة مصدر جديد للمعرفة بالّدراسات العلمية ك ادلعطيات النظرية 

حلصة  تطبيقي للّتعّرؼ على الفركقات يف مستول االستجابة الّسمعية ك البصرية للبدينات ادلمارسات  جانبك ادليدانية ك
.   ك غَت ادلمارسات ذلاالًتبية البدنية ادلدرسية
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ك قد مشل حبثنا ىذا على بابُت اثنُت جاءا بعد الّتعريف بالبحث ك اّلذم ػلوم ادلقّدمة، ادلشكلة، األىداؼ، الفرضيات، 
. األعلية للبحث ك احلاجة لو، ادلصطلحات ك الدراسات ادلشاهبة

سنة ك  (16–13)فصل خاص بالسرعة ك الفئة العمرية : فالباب األّكؿ خاص بالّدراسة النظرية ك ػلوم ثالثة فصوؿ 
. تّربية البدنية ك الرياضية ادلدرسيةدرس اؿالثّاشل خاص بأظلاط اجلسم، أّما األخَت فقد خّصص ؿ

أّما الباب الثّاشل فهو خاص بالّدراسة ادليدانية، ك قد حول فصلُت اثنُت، األّكؿ دلنهجية البحث ك اإلجراءات ادليدانية ك 
. الثّاشل لعرض ك ربليل ك مناقشة الّنتائج

 
 

: مشكلة البحث- 2
إف التعديالت ك التغيَتات اليت ربصل لألشخاص ببلوغهم سن معينة سلتلفة عن بعضها البعض، فكثَتا من األمور ادلتعلقة 

. ألنواع ادلثَتات ك تأثَتىا على خلق درجة عالية من التناسق تنعكس يف سرعة االستجابة بردكد الفعل السمعية ك البصرية
.  لذا البد من فهمها يف سبيل اإلسهاـ الفعاؿ دلواكبة الصحة البدنية ك النفسية ك التقدـ هبا

   لفئة ادلتمدرسات البدينات الحظ ادليدانية يف ادلؤسسات الًتبوية التعليميةتابعةالدراسة االستطالعية ك ادلمن خالؿ 
كجود ضعف يف بعض الّصفات لدل اغلبهّن، كقلة االىتماـ الكايف هبا من قبلهّن، علما أّّنا من الطّالباف الّباحثاف 

حلساب ك يف ىذا اجملاؿ  اختبارات مقًتحة تطبيق للولوج يف ىذه ادلشكلة ك ناادلتطلبات األساّسية حلياام الطبيعية، شلا حثّ 
 .بينهممقارنة بعض الصفات ك إغلاد عالقة 

بُت  ك (الّسمعية ك البصرية)سرعة االستجابة العالقة بُت حبث حوؿ معرفة اؿ إذل ربديد إشكالية انطلقنامن ىذا ادلنطلق 
. حصص الًتبية البدنية ادلدرسية ك عدـ ادلمارسة يف فئة البديناتشلارسة 

: ك دلعرفة فعالية ذلك مّت طرح الّتساؤالت الّتالية
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: الّتساؤؿ العاـ- أ
  سرعة االستجابة يف حلصة الًتبية البدنية ادلدرسية ك بدينات غَت شلارسات ات شلارسبدينات ىل ىناؾ فرؽ بُت 

 ؟ ك البصرية، ك لصاحل أم فئة الّسمعية

 الّتساؤالت الفرعية- ب :
 سرعة يف حلصة الًتبية البدنية ادلدرسية ك غَت ادلمارسات ات شلارس بديناتىل ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت 

 ؟ االستجابة الّسمعية
 سرعة يف حلصة الًتبية البدنية ادلدرسية ك غَت ادلمارسات ات شلارس بديناتىل ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت 

 البصرية ؟االستجابة 

:   أىداؼ البحث-3
 :الهدؼ الرئيسي- أ
  حلصة الًتبية البدنية ادلدرسية ك غَت  ات شلارس بدينات سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية بُتالفرؽ يفمعرفة

 .ادلمارسات
 :االىداؼ الفرعية- ب
 ادلدرسية ك غَت ادلمارسات ذلا حلصة الًتبية البدنيةالتعرؼ على قيم سرعة االستجابة الّسمعية للبدينات ادلمارسات . 
  ادلدرسية ك غَت ادلمارسات ذلاحلصة الًتبية البدنية التعرؼ على قيم سرعة االستجابة البصرية للبدينات ادلمارسات. 

: فرضيات البحث-  4
 :الفرضية العاّمة- أ

تؤثّر على سرعة االستجابة  يف فئة البدينات لدرس الًتبية البدنية ادلدرسيةمن عدمها ادلمارسة يفًتض الطالباف الباحثاف أف 
 . الّسمعية ك البصرية

: الفرضيات الفرعية- ب
لدرس الًتبية ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت البدينات ادلمارسات ك غَت ادلمارسات  يفًتض الطالباف الباحثاف أف* 

 .  سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية يفالبدنية ادلدرسية
 على البدينات غَت ادلمارسات  لدرس الًتبية البدنية ادلدرسيةتفّوؽ البدينات ادلمارسات يفًتض الطالباف الباحثاف كجود* 

 .ة ك البصرمةالسمعي االستجابة يف سرعة
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: أىّمية البحث و الحاجة لو-  5
: (الّنظري)الجانب العلمي : أّوال
  للبحوث ادلستقبليةة جديددراسةإضافة . 
: (الّتطبيقي)الجانب العملي : ثانيا
  ادلدرسية ك حلصة الًتبية البدنية الّتعرؼ على الفركقات يف مستول االستجابة السمعية ك البصرية للبدينات ادلمارسات

 .غَت ادلمارسات ذلا
 دراسة استطالعية مستقبلية. 

: مصطلحات البحث- 6
 : سرعة االستجابة الّسمعية– ا

 (2000اخلالق، ). ك ىي الفًتة الزمنية بُت ظهور مثَت مسعي ك االستجابة احلركية ذلذا ادلثَت:نظريا 
 ىو فارؽ السرعة بُت مساع التلميذة للمنبو السمعي ك حلظة الضغط على زر االيقاؼ على :إجرائيا

 .اجلهاز
 : سرعة االستجابة البصرية- ب

 (2000اخلالق، ) . ك ىي الفًتة الزمنية بُت ظهور مثَت بصرم ك االستجابة احلركية ذلذا ادلثَت:نظريا 
 ىو فارؽ السرعة بُت مالحظة التلميذة للمنبو البصرم ك حلظة الضغط على زر االيقاؼ:إجرائيا . 

 : البدانة- ج
 (2000زياد، ) .عاـ بشكل اجلسم مكونات داخل ك اجللد ربت الدىوف تراكم  ىي:نظريا 
 كجود إذل ك تؤدم ك الوزف للطوؿ العامة الصفات  من 20 %عن يزيد الذم اجلسدم الوزف عن  عبارة:إجرائيا 

 .الدىوف من الكثَت
 : المدرسيةحصة التربية البدنية - د

 داخل ادلؤسسة الًتبوية كربت إشراؼ مباشر من يف احلصة ادلقررة  ما يقـو بو التلميذ من نشاطات رياضية :نظريا
 (1996التعليم، ) .األستاذ
 ىي شلارسة عملية يقـو هبا ادلعلم دبفرده اك مع زمالئو دلدة زمنية زلددة داخل غرفة الصف لتحقيق  :إجرائيا

 .ىدؼ تربوم مرتبط بادلنهج
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: الّدراسات و البحوث المشابهة-  7
: (عامر فاخر شغاتي– حسين مرداف عمر – صالح شافي ساجت )دراسة - أ

دراسة تحليلية مقارنة لمستوى سرعة االستجابة الّسمعية و البصرية لدى "  ربت عنواف 1999ك اّليت أجريت سنة 
" رياضي األلعاب و غير الممارسين 

: مشكلة البحث- 
لقّلة الّدراسات اّليت تبحث يف سرعة استجابة احلواس لدل الريّاضيُت ك غَتىم ك البحث يف سبب تفّوؽ حاسة الّسمع ك 

. سرعة استجابتها على حاسة البصر ك سرعة استجابتها تكمن مشكلة البحث
: ىدؼ البحث- 

 معرفة سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية ك تفّوؽ أّم منهما لدل رياضي بعض األلعاب ك غَت ادلمارسُت. 
 معرفة الفركؽ بُت رياضي بعض األلعاب ك غَت ادلمارسُت بسرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية .

: منهج البحث- 
. ادلنهج الوصفي بأسلوب ادلسح 

: البحثعّينة - 
: ( طالبا 45 )مشلت عّينة البحث  

  ( طالبا 25 )عّينة ادلمارسُت. 
  ( طالبا 20 )عّينة غَت ادلمارسُت .

: أدوات البحث- 
 ادلراجع العربية ك األجنبية. 
  تقيس االستجابة الّلمسية ك الّسمعية ك البصرية (زلّلية الصنع)جهاز سرعة االستجابة. 

 :الوسائل اإلحصائية -
" ت ستيودنت"اختبار - للعّينات ادلًتابطة " ت ستيودنت"اختبار – االضلراؼ ادلعيارم – ادلتوسط احلسايب ) 

 .(للعّينات غَت  ادلًتابطة
 

: عّينة البحث و كيفية اختيارىا- 
من ادلمارسُت للفّعاليات الريّاضية ادلختلفة ك - جامعة البصرة- تكّونت عّينة البحث من طاّلب كّلية الًّتبية الريّاضية 

 العبُت 3)ك بواقع  ( طالبا25)طاّلب كلّيات أخرل سلتلفة غَت شلارسي للفعاليات الريّاضية، حيث بلغت عّينة ادلمارسُت 
ك  ( العبُت ؽلارسوف كرة القدـ7)ك  ( العبُت لفّعاليات القفز3)ك  ( لفعاليات الّرمي2العبُت )ك  (للرّكض الّسريع
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، أّما عّينة غَت شلارسُت للفّعاليات الرياضية فبلغت  ( العبُت ؽلارسوف لعبة السّلة5)ك  (العبُت ؽلارسوف الكرة الطّائرة5)
. ( طالبا20)

: أّىم نتيجة توّصل لها البحث- 
 توجد فركؽ بُت ادلمارسُت للفّعاليات الريّاضية ك غَت ادلمارسُت ذلا يف سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية. 

 
: أّىم توصية
  الّتدريب ادلنتظم يساىم يف تطوير القدرات الّسمعية ك البصرية .

: (د علي علك الطائي.ـ.أ)دراسة - ب
مقارنة في سرعة رد الفعل البصري و السمعي بين الالعبين المتميزين و غير "  ربت عنواف 2002ك اّليت أجريت سنة 

". المتميزين في لعبة الكرة الطائرة 
: مشكلة البحث- 

التعديالت ك التغَتات احلاصلة يف قانوف لعبة الكرة الطائرة كاف ىدفها خلق درجة عالية من ركح ادلنافسة ك اليت تنعكس 
. يف سرعة ردكد األفعاؿ السمعية ك البصرية

: ىدؼ البحث- 
 التعرؼ على قيم سرعة رد الفعل لالعبُت ادلتميزين ك غَت ادلتميزين. 
 التعرؼ على الفركقات يف مستول سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية بُت الالعبُت ادلتميزين ك غَت ادلتميزين .

: منهج البحث- 
. ادلنهج الوصفي ادلقارف

: عّينة البحث- 
: ( طالبا 60 )مشلت عّينة البحث  

  ( طالبا 25 )عّينة ادلمارسُت. 
  ( طالبا 25 )عّينة غَت ادلمارسُت. 
  ( طالب 10)عينة التجربة االستطالعية .

: أدوات البحث- 
 ادلراجع العربية ك األجنبية. 
 جهاز خاص صمم يف كلية الطب ببغداد لقياس سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية لبعض احلاالت العصبية. 
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 :الوسائل اإلحصائية- 
 ( T-Test"ت"اختبار – االضلراؼ ادلعيارم – ادلتوسط احلسايب -النسبة ادلئوية ) 

: عّينة البحث و كيفية اختيارىا- 
اشتملت عينة البحث على العبُت من فرؽ كلية الًتبية البدنية ك طلبة التخصص بالكرة الطائرة ك قد بلغ العدد الكلي 

طالبا، ك قد اختار الباحث عينة حبثو بالطريقة العشوائية للطلبة ادلتميزين ك غَت ادلتميزين عن طريق  (60)جملموعة البحث 
 .(سنة 25-19)القرعة كما بلغت اعمار عينة البحث حبدكد 

: أّىم نتيجة توّصل لها البحث- 
 توجد فركؽ دالة احصائيا بُت ادلمارسُت ادلميزين ك غَت ادلميزين يف لعبة الكرة الطائرة. 

: أّىم توصية- 
 الّتدريب ادلنتظم للكرة الطائرة ذك اعلية كبَتة يف زيادة سرعة رد الفعل الّسمعية ك البصرية. 

: (علي مالك الشوؾ.ـ .ـ)دراسة - ج
" سباحة فراشة  ( ـ 50 )سرعة االستجابة الحركية و عالقتها بإنجاز "  ربت عنواف 2005ك اّليت أجريت سنة 

: مشكلة البحث- 
يرل الباحث أّف ىناؾ اختالفا يف سرعة االستجابة بُت السباحُت تبعا الختالؼ سرعة رد الفعل ك سرعة االستجابة 

احلركية ك ذلك لعدـ توّفر ك كجود فهم كاضح للعالقة بُت سرعة االستجابة من جهة ك زمن اإلصلاز للسباحُت من جهة 
. أخرل

: ىدؼ البحث- 
  سباحة فراشة ( ـ 50 )معرفة العالقة بُت سرعة االستجابة احلركية ك إصلاز. 

 :منهج البحث- 
. ادلنهج الوصفي بأسلوب العالقات اإلرتباطية 

: عّينة البحث- 
فراشة ك مّت  ( ـ 50) يف ادلنتخب الوطٍت العراقي ك ىم من أفضل سباحُت  ( سّباحُت  05 )مشلت عّينة البحث  

. اختيارىم بالطريقة العمدية
: أدوات البحث- 

 ادلراجع العربية ك األجنبية. 
  جهاز توقيت كهربائي من نوع(D. E . B ) ديارل. 
 ساعة توقيت يدكية إلكًتكنية. 
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  :الوسائل اإلحصائية- 
  (بَتسوف  )معامل االرتباط البسيط. 

  اختبار(T) لداللة معنوية معامل االرتباط. 
: عّينة البحث و كيفية اختيارىا- 

فراشة ك مّت اختيارىم  ( ـ50)يف ادلنتخب الوطٍت العراقي ك ىم من أفضل سباحُت  ( سّباحُت05)مشلت عّينة البحث  
. بالطريقة العمدية

: أّىم نتيجة توّصل لها البحث- 
  تبُّت كجود سّباحُت ؽلتلكوف زمن استجابة سريع لكّنهم ال ؽللكوف زمن حركة سريع، ك كذلك كجود سّباحُت ؽلتلكوف

 .زمن استجابة بطئ لكّنهم ؽلتلكوف زمن حركة سريع 
: أّىم توصية- 
  فراشة على  ( ـ 50 )ضركرة احتواء ادلناىج الّتدريبية اخلاّصة لسباحي ادلسافات القصَتة ك باألّخص منهج سباحي

 .كحدات تدريبية أكثر خاّصة بتطوير زمن رد الفعل ك سرعة االستجابة احلركية 
 

: الّتعليق على الّدراسات- 7-1
إف أّىم الّنقاط اليت تشًتؾ فيها الّدراسات سابقة الذكر ك اليت تناكذلا األساتذة الباحثوف ىي اّنم اتبعوا نفس منهج 

، كما مت استخداـ نفس األدكات تقريبا ك بالنسبة للنتائج ادلشًتكة اليت توصل  ادلقارفالبحث ك ىو منهج البحث الوصفي
 من طرؼ األساتذة مّتبعالقدرات البدنية ك احلركية من خالؿ برنامج بعض  فّوؽإليها الباحثوف فقد سبحورت حوؿ مدل ت

اما االختالؼ ادلالحظ فهو اختيار عينة البحث فقد كاف اختيار العينة بطريقة بُت العشوائية ك ادلقصودة، الفئة دلكّونُت ا
. العمرية ،نوع االنشطة البدنية ك مستول الكفاءة البدنية ك اخَتا زليط ادلمارسة

: نقد الدراسات- 7-2
من خالؿ ىذه الدراسة اراد الطالباف اخلوض يف لوف أخر يعتمد على اجلانبُت اكذلما صحي يهتم بالبدانة اما الثاشل فهو 

 ما يف الطور ادلتوسط الذم يساعد بطريقة  ادلمارسةمن عدـك بدشل يهتم بادلمارسة للنشاطات الرياضية ادلدرسية الصفية 
يف ربسُت بعض القدرات البدنية ك ادلهارات احلسية احلركية األساسية أما الدراسات السابقة فقد اعتمدت على زبصص 

   .كاحد ك ىو البدشل بُت ادلمارسة ادلنتظمة ك عدمها خارج اسوار ادلدرسة
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: الخالصة- 

الًتبية البدنية جزء من الًتبية العامة أك مظهر من مظهرىا لكوف الًتبية البدنية احلديثة تعتٍت كذلك برعاية اجلسم ك صحتو، 
 .فالًتبية البدنية تساعد على إعداد ادلواطن الصاحل ادلتزف بدنيا ك عقليا ك انفعاليا ك اجتماعيا

نظرا لوجود ضعف يف ادلستول البدشل خاصة عند البنات ادلصابات بالبدانة ارتئ الطالباف الباحثاف إذل ادلعرفة الدقيقة لصفة  ك
بدنية ك ىي صفة السرعة اليت تستهدؼ ربسُت القػدرات البدنية باألخص سرعة رد الفعل، حيث تطابق أىدافها ك أىداؼ 

مناىج الًتبية البدنية ك الرياضة يف ادلرحلة ادلتوسطة زلاكلُت بذلك من خػالؿ حبثنا ادلساعلة يف رفع مستول النشاطات 
 .ادلدرسية بشكل عاـ ك القدرات البدنية ك الوظيفية بشكل خاص لدل التالميذ

ك ادؼ دراستنا للمقارنة يف سرعة االستجابة السمعية ك البصرية بُت اكاسط الفتيات البدينات يف مرحلة عمرية ما بُت 
ادلدرسية من جهة ك االعفاء من حصة الًتبية البدنية ك حلصة الًتبية البدنية  سنة مع االخذ بعُت االعتبار ادلمارسة (13-16)

. الرياضية من جهة اخرل

ك من خالؿ الّدراسات ادلشاهبة سبّكن الطّالباف الباحثاف من االستفادة من تلك البحوث ك الّدراسات حيث شّكلت إطارا 
نظريّا ذلما ك دلوضوع الّدراسة احلالية، كما مّت االستفادة من اإلجراءات ادلستخدمة يف تلك البحوث كادلنهجية، ادلنهج ادلّتبع، 

 .اختيار العّينة ك أدكات البحث
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 :تمهػػػػػػػػػػيد

تعترب السرعة أحد أىم مكونات اللياقة البدنية فهي من العوامل احلامسة اليت تؤثر بشكل مباشر ك مستمر على نتيجة 
 .(الفردية أك اجلماعية)ادلنافسات الرياضية 

فمثال يف كرة اليد نشاىد كثَتا من ادلواقف اذلجومية ك الدفاعية طواؿ ادلباراة يكوف لعامل السرعة احلد الفاصل يف ترجيح 
أحد الالعبُت على غَته ، ك عامل السرعة ىو أحد شليزات الشباب الواضحة ألنو من ادلالحظ ازدياد ىذا العامل حىت 

ك تتطلب تدريبات السرعة قدرا من . سن الثالثة ك العشرين تقريبا يف الوقت الذم تستمر فيو قوة التحمل يف االزدياد
النشاط العصيب أكثر من تدريبات القوة ك ذلذا ؽلتاز الالعبوف الذين يتدربوف على السرعة باليقظة ك احلساسية ك ؽلكن 

 .الوصوؿ إذل السرعة بالتدريب على منافسات العدك ك التتابعات ادلختلفة
ك ىي عبارة عن الفًتة الواقعة بُت ادلؤثر ك التلبية ، ك تعترب " سرعة رد الفعل " ك يدخل ربت نطاؽ السرعة ما يسمى بػ 

حاجة لعملها  السرعة اليت يستغرقها رد الفعل عامال ىاما يف الرياضة عموما تساعد على ذبنب استخداـ العضالت اليت ال
 .كما أّنا تدؿ على مدل التوافق العضلي العصيب عند الرياضي. يف أداء حركة ما

 

 :السرعػػػػة- -11
 :التعريفات التالية تعرب عن مفهـو بعض العلماء للسرعة

بأّنا القدرة على اصلاز الفعاؿ احلركية يف أقل فًتة زمنية شلكنة مع األخذ بعُت االعتبار  (1977)سنة" فرام"يعرؼ- 
 (128اجملهد، صفحة ) .الظركؼ اخلارجية ،ك ذلك بفضل ربرؾ ك سَت اجلهاز العضلي ك قدرة العضالت

 ".ىي سرعة عمل حركات من نوع كاحد بسرعة متتابعة "clarkeكالرؾ-
من .قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة" ك ىي Bucherك يتفق معهما بيوتشر yocom ، يوكم larsonالرسوف-

 ".نوع كاحد يف أقصر مدة، ىي احلركات يف الوحدة الزمنية
ك هبذا ؽلكننا اف نعرؼ السرعة على اّنا قدرة الفرد على أداء حركات يف أقصر زمن شلكن ،سواء صاحب ذلك انتقاؿ 

 .اجلسم أك عدـ انتقالو
كما أف ىناؾ أساليب أخرل لقياس السرعة تستخدـ فيها األجهزة ك األدكات كاستخداـ . ثا/ك تقاس السرعة بوحدة ادلًت

خاليا التصوير الكهربائية ادللحقة جبهاز للطباعة، ك استخداـ طرؽ التسجيل السينمائية ادلبينة على سرعة الفلم ك جهاز 
 (178، صفحة 1993السيد، ) .الفورس بالتس
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  :أنػػػواع السػػػػرعة- 1-2

 :للسرعة ثالثة أنواع تتمثل فيما يلي
 .السرعة االنتقالية -
 ".سرعة األداء"السرعة احلركية -
". سرعة االستجابة"سرعة رد الفعل  -
 :السػػػرعة االنتػػػػػقالية- 1-2-1

بأّنا القدرة على "HARREىارم  "يعرب عنها .ك يقصد هبا العدك حيث يلتـز انتقاؿ اجلسم ك اكتساب مسافة معينة 
 (65، صفحة 2001، .حسانُت ؾ) .التحرؾ لألماـ بأسرع ما ؽلكن

أما سرعة االنتقاؿ ك ىي من أىم ما يتميز بو العب الكرة احلديث فيجب أف يقتٍت ادلدرب هبا ك ال بد أف يالحظ 
ادلدرب االرتفاع التدرغلي بتحسُت السرعة خالؿ السنة ك أف ىذه التمرينات ال ذبرل يف الصباح ،أك بعد اإلجهاد العصيب 
ك أنو البد أف يسبقها إمحاء مناسب كالبد دلدرب الناشئُت من احلرص عند التدريب على السرعة فاألشباؿ البد حقا أف 

ؼلتاركا من الذين يتميزكف بالسرعة أصال ،ك لكن عند تدريبهم على السرعة غلب مالحظة التدريب ادلناسب حىت سن 
 (58سلتار، صفحة ) .سنة ،مث يرتفع بعد ذلك شدة احلمل كفقا لسن الالعب14
 :السػػػرعة الحػركية- 1-2-2

كيقصد هبا أداء حركة أك عدة حركات مركبة يف أقل زمن شلكن، ك من األمثلة بالنسب للحركة الوحيدة التصويب يف أقل 
 .زمن شلكن

 .(378، صفحة 1990محاد، ) أما األمثلة يف احلركة ادلركبة السيطرة على الكرة مث التمرير يف أقل زمن شلكن
 :سػػػرعة رد الفػػػعل- 1-2-3

 .ك ىي الفًتة الزمنية بُت ظهور مثَت معُت ك االستجابة احلركية ذلذا ادلثَت
حسانُت ) .كىذه ذلا أعليتها الكربل يف ربديد االستجابة ادلناسبة للمثَتات ادلختلفة سواء كانت مثَتات بسيطة أك مركبة

 (57، صفحة 2001، .ؾ
ك ىي أيضا قدرة اجلهاز العصيب العضلي على إصلاز رد الفعل لتنبيو معطى يف أقصر كقت كاجلواب حبركة اإلشارة مسبقة 

 .سواء كانت إشارة مسعية ،بصرية أك دلسية
 (89سلتار، صفحة ) .ك سرعة رد الفعل زبتلف من شخص آلخر ك ىي حلد ما صفة خلقية ك طبيعية يف الفرد دكف إرادة
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كما غلب التنويو إذل أنو ليس بالضركرة أف ترتبط سرعة رد الفعل بباقي أنواع السرعة األخرل فقد يكوف لدل الالعب 
 .مستول جيد لسرعة رد الفعل يف حُت تكوف لديو السرعة احلركية أك السرعة االنتقالية بطيئة

 .(زمن الرجع) ك ؽلكن أف ػلدث العكس ك تقاس سرعة رد الفعل بزمن رد الفعل

 :ماىػػية زمػن رد الفعػػػل- 1-3
ادلقصود بزمن رد الفعل ىو الفًتة الزمنية بُت حدكث ادلثَت ك بداية االستجابة احلركية ذلذا ادلثَت، ك يعرؼ ادلثَت بكونو ذاؾ 

 .ادلنبو الذم تنفعل بو حاسة من احلواس ادلستقبلة ذلذه التنبيهات أك ادلثَتات
الزمن الذم ينقضي بُت إطالؽ ادلنبو ك *ك آخركف أنو " ANDREWSاندركز "كما يعرؼ زمن رد الفعل من طرؼ 

 (463، صفحة 1987، .حسانُت ـ) *.بدء حركة االستجابة 
 :ك غلب أف نفرؽ بُت ظلطُت من زمن رد الفعل علا

 الفًتة الزمنية الواقعة بُت إطالؽ ادلثَت ك بداية االستجابة احلركية ك ىذا ما نطلق عليو زمن رد الفعل. 
 احلركي الفًتة الزمنية الواقعة بُت إطالؽ ادلثَت ك ّناية االستجابة احلركية ك ىذا ما نطلق عليو زمن رد الفعل. 

حسانُت ) .أما إذا كنا ّندؼ إذل قياس النمط الثاشل، فيجب أف ظلر للمرحلة السابق ذكرىا حىت ّناية االستجابة احلركية
 (463، صفحة 1987، .ـ

                                                           :العػوامل المؤثػػرة في سرعة رد الفػػعل- 1-4
من ادلعركؼ علميا أف الضوء أسرع من الصوت لذلك عندما يكوف ادلثَت ضوئيا تكوف االستجابة  :الحاسػػة المستػػػخدمة
 .أسرع شلا لو كاف صوتيا

أما إذا كاف زمن رد الفعل مركبا كاف زمن رد الفعل أطوؿ . إذا كاف ادلثَت بسيطا كاف زمن رد الفعل أقل : نػػػوع المثػػػػػػير-
 .ك يتناسب زمن رد الفعل تناسبا طرديا مع مقدار تعقد ادلثَت 

 .ادلثَت ذك الشػدة العاليػة ينتج الفرصة حلدكث االستجابة يف زمن قصَت ك العكس صحيح أيضا : شػػػػدة المثػػػػػير-
فالصوت الضعيف يستغرؽ زمن رد الفعل لو كقتا أطوؿ من الصوت ادلرتفع، كالضوء الضػعيف يستػغرؽ زمػن رد الفعػل لو 

 .كقػتا أطػوؿ من الضوء القوم
،  إذا كاف الفرد مدربا من قبل على االستجابة للمثَت احلادث فإف استجابة عادة تكوف سريعة نسبيا : الحػػػالة التدريبػػػػية-

 .إذا قورف ذلك بزمن رد الفعل لقرينة غَت ادلدرب عندما يتعرض لنفس ادلثَت
 .يؤثر اإلجهاد تأثَتا بالغا على زمن رد الفعل فهناؾ عالقة طردية بُت زيادة اإلجهاد ك زمن رد الفعل :  اإلجهػػػػػػػػػػاد-
الفرد الذم تكوف لو القدرة على الًتكيز يستطيع أف يستجيب للمثَتات يف زمن أقل من قريبة الذم ال يتمتع  :التػػػػركيػػػػػػز-

 .هبذه اخلاصية
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، فاخلوؼ ك ادلػلل ك الكراىية ك احلب ك غَت ذلػك من  يتأثر زمن رد الفعل باحلالة النفسية للفرد : الحػػػالة النػفسػػػية-
 .السمػات الشخصػية تؤثر تأثيػرا كاضحا على زمن رد الفعل

 . (يف حالة االستجابة الػمركبة  )كثَت من األفراد لديهم فراسة يف توقع نوع ادلثَت احلػػادث ك شدتو : الػػػػتوقػػػػػػع-
 .ك ىػؤالء ػلقػقوف درجات عالػية يف اختبارات زمن رد الفعل يف حالة صدؽ توقعهم 

 .أثبتت بعض الدراسات تأثر زمن رد الفعل بدرجة حرارة اجلو : درجػػػة الحػػػػرارة-
، صفحة 1987، .حسانُت ـ) خاصة األمراض اليت تصيب اجلهاز العصيب تؤثر على زمن رد الفعل : الحػػػػػالة الصػحية-

466) 

 : أنػػػػواع سػػػرعة رد الفػػػػعل-1-5
 :ىناؾ نوعاف من سرعة رد الفعل ك علا

                                                                                :  سرعة رد الفػعل البسيػط-1-5-1
ك ىي تقاس   سباحة حرة ـ 100كىي االستجابة دلنبو معُت ك ثابت بفعل حركي ثابت، مثال انطالؽ السباح يف سباؽ 

طلقة البدء، حلظة )بزمن رد الفعل البسيط ك الذم يتمثل يف الزمن احملصور بُت حلظػة ظهور مثَت كاحػػػد كمعركؼ 
 . (االستجابة ذلذا ادلثَت

كما يظهر رد الفعل البػسيط حينما يكوف ادلثَت معركفا للرياضػي ك ىو يعلم أيضا أسلػػوب االستجابة ذلذا ادلثػَت مثل الػبدء 
 (189، صفحة 1997األسس الفيسيولوجية، : الفتاح، الّتدريب الرياضي ) .يف ألػػعاب القػول أك السباحة

 :سرعة رد الفػعل المػركب - 5-2 -1
 * .التميزم *كىي يف الغالب تشمل على رد فعل اختيارم دلنبهات سلتلفة ك متعددة ك تقاس بزمن رد الفعل ادلركب 

 :الذم ؽلكن تقسيمو إذل ما يلي
 بداية حدكث ادلثَت. 
 (إخل....، العُت  األذف)، فمثال  اللحظة احلسية اليت يتم فيها استقباؿ ادلثَتات من أعضاء احلس . 
 ىذا يعٍت التعرؼ عليو ك تصنيفو ضمن رلموعة  حلظة سبيز ادلثَت عن غَته من ادلنبهات احلادثة يف نفس الوقت ،

 .معركفة لدل الفرد
 حلظة اختيار االستجابة احلركية ادلناسبة للمثَت. 
 (181، صفحة 1993السيد، ) .اللحظة احلركية ك تسبقها حلظة تأىب اجلهاز العصيب ادلركزم لالستجابة احلركية 
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 :ك ىناؾ نوعاف من رد الفعل ادلركب علا
 :رد الفػعل المركب باالستجابة الواحػدة- 2-1 -5- 1

دبعنػى أف يقػـو الرياضي برد الفعل ذباه موقف معُت بأسلوب معُت مثل رد الفعل ادلالكم على أداء ادلالكم ادلػنافس، ىل 
 .يكوف بالتػقػهقر أك بالتقدـ أك بالتصدم

 :رد الفعػل المركب بعػدة استجابات- 1-5-2-2
يعترب ىذا النوع من رد الفعل ىو أصعبها نظرا الحتياجاتو إذل تركػيز انتباه عاؿ لسرعة ازباذ القرار ادلناسب ك الناجح ك 

العب السالح الذم يبدأ باذلجـو ك ىو يف نفس :الذم يتطلب أحيانا اإلعػداد الػمبكر لتوقعات األداء للخصم مثال 
الوقت مستعد للرد على الدفاع ادلضاد للخصم، ك كذلك العب كرة السلة الذم يصوب على السلة ك ىو مستعد للرد 

ك يف نفس الوقت . على فشل التصويب ك عدـ صلاحو أك على دفاع اخلصم، ك كذلك العب ادلالكمة الذم يوجو اللكمة
، 1997األسس الفيسيولوجية، : الفتاح، التدريب الرياضي) .يستطيع الرد على الدفاع ادلضاد للخصم بعد التغلب عليو

 (190، 189صفحة 

 :أىمية صفة سرعة رد الفػػعل-  6 -1
، فهي مكوف ىاـ يف  تعترب السرعة من بُت أىم الصفات البدنية ادلتطلبة يف كل النشاطات ك سلتلف أنواع الرياضات

، فمثال ىي ادلكػوف األكؿ يف الدراجات ك التجديف ك كرة القدـ ك كرة السػلة ك يف كرة الػيد  العديد من األنشطة الرياضية
ىاتو األخَتة تلعب فيها صفة السرعة دكرا كبَتا ك فعاال يف ربسػُت األداء احلػركي ك ادلهارم كما كضعها . ك االكرة الطائرة

ضمن "  الرسوف ك يوكم ك بيوتشر ك باقر دككانز ك ىجماف ك بارك ك رلى ك ابكرت ك ىاكه ك ماتفيف كزاتسورسكي"
ضمن مكونات اللياقة " كالرؾ ك الرسوف ك يوكم ك بيو تشر ك كيورتن ك كجلوكس"مكونات اللياقة البدنية، ك كضعها 

، ك ؽلكن اعتبار  ترتبط السرعة بالعديد من ادلكونات البدنية األخرل ك (533، صفحة 1987، .حسانُت ـ) احلركية
السرعة ك القوة مثال زمن يف معظم ألواف النشاط البدشل، حيث أف القوة ادلمزكجة بالسرعة ىي مكوف القدرة 

"POWER " أك القوة ادلتفجرة"EXPLOSIVE STRENGTH " كما أف السرعة ترتبط بالرشاقة ك
، كما أنو ليست مظاىر السرعة  التوافق ك التحمل ك يظهر كاضحا ذلك يف كرة القدـ ككرة اليد ك السلة ك الكرة الطائرة

 .فقط ىي اليت زبػتلف من رياضة ألخرل ك إظلا زبتلف أعليػتها أيضا
  ك لسرعة رد الفعل الرياضي أعلية كربل يف أنواع الرياضة اليت تتميز مباريااا بادلدة القصَتة ك ال غلوز إعلاؿ تنميتها يف 

كذلذا تظهر ضركرة ك أىػمية تنمية سػرعة رد  (1997رليد، ) .بقية أنواع الرياضة األخرل اليت ربدد مستول سرعة الرياضي
 الفعل بواسطة التدريب ادلنتظم ك ادلتواصل لتحسُت كفاءة اجلهازين العصػيب ك العضػلي كمن مث تطوير الصفػات البػدنية 
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 ك األخرل ك اليت تؤدم إذل ربسُت األداء ادلهارم يف مجيع الرياضات الفردية ك اجلماعية ك خاصة يف الكرة الطائرة
. ادلالكمة

 :طػرؽ تنػمػية سػرعة رد الفػػعل- 1-7
 :لسرعة رد الفعل سواء البسيطة منها أك ادلركبة عدة طرؽ

 :تنمية سرعة رد الفعػل البسيػط- 1-7-1
: يستخدـ لتنمية سرعة رد الفعل احلركي البسيط عدة طرؽ

 :التدريب مع تغيير الظروؼ الخارجية - أ
كتعترب ىذه الطريقة من أكثر الطرؽ انتشػارا ك ىي تصلح للمبػتدئُت غَت أنو مع تقدـ مستول الالعب تصبح ىذه الطريقة 

غَت مؤثرة ك ىي تعتمد على زلاكلة تقصَت زمن الكموف عند االستجابة دلؤثػرات معػركفة ك زلػدكدة أك مع تغيَت الظركؼ 
 .احمليطة كأداء البدء ادلنخفض يف العدك مع تغيَت االذباه تبعا إلشارة ادلدرب 

 : التدريب مع استخداـ الطريقة الحسية - ب
ك ىي تعتمد على العػالقة بُت سرعة رد الفعل احلركي ك قػدرة الفرد على "1958جيلرب شتُت "كقد قدـ ىذه الطريقة 

اإلحساس بالفػًتات الزمنيػة القصػَتة جػػدا كأجزاء الثػانية الواحدة ، ك تنمية ىذا اإلحساس تنعكس عػلى تقصَت زمن 
 :كتتم ىذه العملية على ثالثة مراحل ك ادلتمثلة يف .الكمػوف ك زيادة سرعة رد الفعل احلركي

( 05)، كأف يقـو بالعدك من البدء ادلنخفض دلسافة مخسة  كفيها يقـو الالعب بأداء حركات معينة :المرحػػلة األولى- 
 .أمتار يف زلاكلة االستجابة إلشارة البدء بأقصى سرعة ك ىذا بعد كل تكرار ؼلطر الالعب بالزمن الذم حققو

كفيها يقـو الالعب بتأديػة الواجب احلركي ادلكلف بو ك سؤالػو عن الزمػن الذم حققو بناءا على  :  المرحػػلة الثانية-
تقديره الشخصي ك بعد أف غليب على ذلك إخباره بالزمن احلقيقػي الذم حققو ، ك مع التكرار تتػحسن قدرة الالعب 

 (184، صفحة 1993السيد، ). علػى تقدير الزمن الذم قطع فيو ادلسافة أك أدل فيو العمل العضلي أك ادلهارة ادلطلوبة
كىذه ادلرحلة يصل فيها الالعب إذل تأدية الواجب احلركي ادلطلوب منو مع ربديده للزمن ادلطلوب  :  المرحػػلة الثالثة-

. ربقيقو مسبقا قبل األداء
 :تنمية سرعة رد الفعل المركب-  1-7-2

تلعب سرعة رد الفعل ادلركب دكرا ىاما يف األنػشطة الرياضػية اليت تتميز بسرعة تغيَت مناصب اللعب ك ؼلتلف سرعة رد 
 .إخل  ...الفعل ادلركب تبعا للهدؼ منها، ك ىي ترتبط يف كثَت من األنشطة باالذباه ىدؼ متحرؾ كالكرة أك اخلصم

 :سنتطرؽ فيما يلي إذل نوعُت من تلك التػػدريبات- 
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 أف رد الفعل يتأسس ىنا على اختيار االستجابة احلركية من االختيار كما يتضح من تسميتو : الختياريارد الفعل - أ
بُت رلموعة من اخليارات ك االستجابات تبعا لتغيَت حركة ادلنافس أك الظركؼ احمليطة على سبيل ادلثاؿ اختيار ادلالكم 
دلوقف دفاعي  اذباه ىجـو معُت من طرؼ ادلدرب اخلصم ك عند التدريب على رد الفعل االختيار غلب إتباع ادلبدأ 

، على سبيل ادلثاؿ يف كرة القدـ يتم يف البداية  حيث يتم زيادة تركيب احلركات تدرغليا"من السهل إذل الصعب"الًتبوم 
، مث التدرج يف ذلك بإضافة األجزاء  ، أك يف جهة زلددة تدريب ادلدافع على الدفاع كاالستجابة ذلجمة معلومة مسبقا

التالية حبيث ؽلكن للمهاجم استخداـ إحدل طرؽ اذلجـو من بُت طريقتُت معلومتُت ك على ادلدافع أف يقـو باحلركة 
ك ىناؾ أجهزة تستخدـ .إخل ...الدفاعية ادلالئمة مث بُت ذلك التدريب على الدفاع على ثالث طرؽ ىجومية ك ىكذا 

 (15، صفحة 1997الديلمي، ) .لتنمية رد الفعل االختيارم
 (ثا 1-  ثا 0.25) يستغرؽ كقت االستجابة لرد الفعل على اذلدؼ ادلتحرؾ ما بُت : رد الفعل اتجاه ىدؼ متحرؾ-  ب 

 ك قد أظهرت التجارب أف معظم ىذه الفًتة الزمنية تتكوف على حساب تثبيت اجلسم ادلتحرؾ يف رلاؿ الرؤية للعُت بينما ،
ك هبذا فإف أىم جزء من رد الفعل على اذلدؼ ادلتحرؾ  (ثا 0.5)يقل زمن االنتقاؿ احلسي عن ذلك بكثَت ك يبلغ حوارل

ىو القدرة على رؤية اذلدؼ بسرعة عالية ك تغَت ىذه الصفة قابلة للتدريب ك ؽلكن تنميتها باستخداـ سبرينات تتطلب رد 
فعل على أىداؼ متحركة مث يتم زيادة سرعة األىداؼ تدرغليا عن طريق زيادة السرعة ك تقليل ادلسافة مع التغيَت يف 

 .، ك يعترب التدريب بالكرات الصغَتة احلجم ذك فائدة كبَتة  أحجاـ األىداؼ ادلتحركة
 ك ىي ترتكز على ربسُت رد فعل الالعب باألخذ السريع لالندفاع : طريقة تنفيذ رد الفعل على حافز غير متوقع- ج

ك تنمية امكانية الالعب يف ردكد األفعاؿ بسرعة كبَتة ك بطريقة رلدية ك فعالة لصعوبات مطركحة أثناء اللعب ك تطبق 
  (15، صفحة 1997الديلمي، ) .ىذه الطريقة خالؿ عملية تطوير رد الفعل بنوعية البسيط ك ادلركب 

كما ؽلكن بأف نشَت أف مقدار التقدـ من خالؿ التدريب على سرعة رد الفعل ال يتعدل أعشار الثانية حيث أف متوسط 
 بينما يًتاكح ىذا ( ثا 0،35- 0،20)  دبدل يًتاكح مابُت ( ثا0،25) زمن رد الفعل احلركي لدل غَت الرياضيُت يقدر بػ 

 ك عادة يكوف زمن رد الفعل على ادلثَتات الصوتية أقل من ادلثَتات األخرل ( ثا0،20  –0،15) ادلدل عند الرياضيُت بُت 
  . %(40- 30) أما سرعة رد الفعل ادلركب فتقدر بػ  .% (15- 10) كما أف التحسُت يف سرعة رد الفعل البسيط يكوف .

(weuneek, 2003) 

 :شػػػػػروط سرعة رد الفػػعل-  1-8
يتعلق مستول تطور أنواع السرعة بشركط معينة ىي الشركط الوظيفية ك الشركط البدنية ك الشركط التكنيكية ك التوافقية ك 

 للشركط الوظيفية أعلية حامسة، خاصة األعضاء ك األجهزة اليت ربدد قدراا الوظيفية مستول األداء العارل .الشركط النفسية
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كما تتعلق سرعة األداء إذل حد كبَت بسرعة العمليات ك التفاعالت يف .للسرعة مثل اجلهاز العصيب ك اجلهاز العضلي

 :العضالت ك تركيب العضالت ك أىم ىذه العمليات ك التفاعالت ىػػػػي 
 عملية انتقاؿ اإلشارات العصبية إذل العضلة. 
 تفاعالت توليد الطاقة يف العضلة. 
 عملية االستجابة العضلية. 

 .إف الشركط البدنية ذات العالقة بالسرعة ىي القوة ادلميزة بالسرعة ك قدرة التحمل األساسي ك قدرة ربمل السرعة
ك تنحى قدرة التحمل األساسي خاصة أثناء مرحلة تدريب . إف قدرة التحمل األساسي أساس سرعة األداء يف ادلباراة 

. ،مع متطلبات األداء العارل للسرعة[(536، 535، صفحة 1997رليد، ) ]الناشئُت لتكييف القلب ك الدكرة الدموية
على سبيل ادلثاؿ تتوسع شبكة الشعَتات الدموية يف العضالت من خالؿ تنمية قدرة التحمل األساسي كتتحسن سرعة 

كعلى أساس قدرة التحمل األساسي تنمى قدرة ربمل  .استعادة احلالة الوظيفية الطبيعية يعد القياـ دبجهودات عالية الشدة
 .السرعة باستخداـ الطريقة التكرارية ك متطلبات مشاهبة أك مطابقة دلتطلبات ادلباراة

أما الشركط النفسية تتخلص يف قوة اإلرادة اليت تشًتط االستفادة منها اتقاف التكنيك بشكل جيد ك قدرة الًتكيز اليت ذلا 
أعلية خاصة يف مرحلة البدء ك القدرة على التعبئة الذاتية اليت ىي مطلوبة عند قياـ الرياضي دبجهود كبَت يف زمن قصَت أك 

 (537، صفحة 1997رليد، ) .دبجهودات كبَتة متكررة

 :المبػادئ المنهجيػة لتػدريب سرعػة رد الفػعل-  1-9
، ك رغم ىذا ؽلكن تنميتها ك  إف سرعة رد الفعل تعترب صفة كراثية طبيعية ال يتحكم فيها الفرد أم زبلق معو دكف إرادتو

تطويرىا ك يكوف ذلك بواسطة التدريبات ادلنهجية الصحيحة ك ادلبنية على أسس صحيحة ك لكن ذلك يف حدكد معنية ك 
، ك رغم كل ىذا  ىذا ألف سرعة رد الفعل خاصية من خصائص اجلهاز العصيب ادلركزم ك يصعب التحكم هبا دلدل كبَت

 :ىناؾ مبادئ غلب أف تراعى خالؿ التدريب لتنمية سرعة رد الفعل ك تتمثػػػػل يف 
 ظلوه يف  غلب تنمية سرعة االستجابة يف بداية عملية بناء اللعب الطويلة ادلدل ك ىذا ألف اجلهاز العصيب يستكمل

 .سن مبكر من العمر ك ال تسمح الركابط البيولوجية بتحسنها بعد ذلك
 جهوده على  غلب أف تكوف التمارين سهلة ك مالئمة لتنفيذىا بسرعة عالية فإف كانت صعبة جدا ، سَتكز الالعب

 .سَت احلركة بدال من التنفيذ الصحيح
 مرحلة  غلب تنظيم تدريب سرعة رد الفعل بشكل متنوع ك متغَت تفاديا لظهور ظاىرة حاجز السرعة خاصة يف

 .تدريب الناشئُت
 التمرينات غلب ايئة الالعبُت نفسيا للتدريب على سرعة رد الفعل ك ذلك من خالؿ دقة االنتباه ك الًتكيز أثناء أداء 
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 غلب مراعاة شدة احلمل أثناء التدريبات ك التوقف عند ظهور مظاىر التعب ك األكجاع العضلية. 
 على  يفضل استخداـ سبارين الراحة النشطة بُت التكرارات ألّنا تفيد يف التخلص من حصص الالكتيك ك احلفاظ

 .حالة استشارة اجلهاز العصيب
  االختيار اجليد ك ادلالئم للمسافات ك عدد التكرارات أثناء التدريب. 
 استخداـ الطريقة التكرارية ألّنا أكثر الطرؽ مالئمة لتدريب سرعة رد الفعل عند الالعب. 
  (99، صفحة 1970إبراىيم، ) .غلب التنويع يف اختيار ادلثَتات أثناء القياـ بالتمارين ادلطلوبة 

 :العوامل الفسيولوجية المؤثرة في سرعة رد الفػػعل- 10 -1 
يرل بعض العلماء أف ىناؾ بعض العوامل الفسيولوجية اليت يتأسس عليها تنمية ك تطوير صفة سرعة رد الفعل، ك من أىم 

 :ىذه العوامل ما يلي
 اخلصائص التكوينية لأللياؼ العضلية. 
 النمط العصيب. 
  القوة ادلميزة بالسرعة. 
 القدرة على االسًتخاء العضلي. 
 قابلية العضلة لالمتطاط. 
 (107، 106، صفحة 1999علي، ) .قوة اإلرادة 

 :الوسػائل المسػاعدة على زيادة سرعة رد الفػػعل- 11 -1
لتنمية سرعة رد الفعل عادة تستخدـ الّشدات العالية دائما دبعٌت أف تكوف شدة أداء التمرينات إما بالسرعة األقل من 

، ك ىذا يساعد  ، أك باستخداـ كسائل تساعد على األداء بأسرع من السرعة القصول ، أما بالسرعة القصول القصول
 :على تدريب اجلهاز العصيب على األداء السريع ، ك فيمػػا يلي بعض الطرؽ ادلستخدمة لذلك

 :1972"  راتػوؼ"طػريقة - أ
ؽلكن استخداـ جهاز خاص ؽلكن بواسطتو تقليل مقاكمة كزف اجلسم برفع الرياضي "  1972 راتوؼ  "بناء على دراسة 

 .ألعلى أك الشد يف االذباه األمامي،حبيث تساعد يف زيادة السرعة
 :طػريقة التػأثيرات المتغيرة-  ب

، دبعٌت أف  كتعٍت ىذه الطريقة تدريب الرياضي على اإلحساس باختالؼ سرعة األداء باستخداـ تأثَتات متغَتة متتالية
، مث يلي ذلك األداء يف ظركؼ أكثر  يؤدل الرياضي ادلهارة أك األداء التنافسي يف الظركؼ العادية ك بالشكل الطبيعي

 ، ك بصفة عامة فإف استخداـ األجهزة اليت تساعد على زيادة السرعة ؽلكنها أف تشكل مساعدة لزيادة لسرعة  صعوبة
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األسس الفيسيولوجية، : الفتاح، الّتدريب الرياضي ) .( %25-5)الرياضي عن مستول سرعتو العادية بنسبة من 

 (198، 197، صفحة 1997

 :مبادئ تراعى عند تعميم و تنفيذ تمرينات سرعة رد الفػػعل-  1-12
 التأكد من اإلمحاء اجليد ك إطالة العضالت إذل أقصى مدل ذلا مثل بدء سبرينات السرعة. 
 الالعبة/يراعى أف األداء الفٍت للتمرين يسمح بإخراج أقصى سرعة لالعب. 
 مسافة أك زمن إصلاز التمرين غلب أف ال ػلدث يف جزء منها ىبوط للسرعة. 
  يراعى ك بشكل أساسي أف ربسُت السرعة يبدأ من ألبطأ إذل األسرع ك من السهل إذل ادلركب. 
 (208، 207، صفحة 1990محاد، ) .تنويع التمرينات ك تغيَتىا قبل أف ؽلل الالعب 

 :سرعة رد الفػػعل و دورىا في تحسين القدرات-  1-13
 سرعة احلركة"تصّرؼ سريع جدا ك ألكثر فعالّية شلكنة للعب" . 
  اللياقة البدنية "تدخل القدرات التقنو تكتيكية " . 
  سرعة احلركة بالكرة"إصلاز بسرعة قصول التمارين بواسطة الكرة ." 
  سرعة احلركات بدكف كرة"إصلاز بسرعة قصول احلركات الدكرية كالغَت الدكرية ." 
  سرعة رد الفعل"رد الفعل سريع جدا للحركة الفعالة من بُت شىت احلركات ادلمكنة ." 
  سرعة أخذ القرار"اختيار سريع جدا للحركة الفعالة من بُت شىت احلركات ادلمكنة ." 
 سرعة التنبؤ"باالعتماد على اخلربة كادلعرفة الفعالة نستطيع التنبؤ حبركات اخلصم كالزمالء ك كذلك تطورات اللعب ." 
 - سرعة اإلدراؾ ك الشعور" (الرؤية ك السمع)استيعاب ربليل ك استغالؿ سريع دلعلومات اللعب بواسطة احلواس ." 

(jurgen, p. 295) 

 :سنة (16- 13)خصائص تطوير سرعة رد الفػػعل بين -  1-14
، فتطّور السرعة يعٍت تنمية مجيع  ػلصل تطور للسرعة ك زيادة يف السرعة رد الفعل احلركي يف ىذه ادلرحلة من العمر

، لذلك يتم التدريب بشكل عاؿ يف  ، أك أم أداء سبهيدم آخر الفعاليات احلركية سواء يف السرعة احلركية أك االنتقالية
تنفيذ تنمية السرعة ألّنا تصل إذل أقصى إصلاز ذلا خالؿ ىذه ادلرحلة،كذلك ؽلكن الوصوؿ إذل حركة السرعة االقتصادية 

، ك ؽلكن  ، كما يتناسب رلاؿ احلركة مع استخداـ السرعة اليت تتناسب ك ىدؼ السرعة يف ىذه ادلرحلة لكوّنا مفيدة
 .الوصوؿ إذل احلركة األكتوماتيكية يف ىذه ادلرحلة العمرية

، ك ىذا يعٍت االىتماـ اخلاص بتمارين السرعة  إف طرؽ تنمية السرعة يتم على أساس اإلعداد البدشل ادلتعدد اجلوانب
. (139، 138، صفحة 1998حسُت، ) .ادلميزة بالقوة إضافة إذل سبارين القوة
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: سنة (16-13)  المتوسطةةخصائص النمو في المرحل-  1-15
شلا ينبغي التذكَت بو لكي يكوف ادلعلم مرشدا كمعلما قي آف كاحد غلب عليو أف يكوف ملما إذل حد ما  خبصائص ادلراىقة 

، ال سيما يف مرحلة التعليم ادلتوسط حىت يكوف قادرا على التعامل الصحيح مع ىاتو  ك أسس اإلرشاد النفسي للمراىقُت
 .ادلرحلة العمرية للطالب 

كشلا ال شك فيو فإننا ضلتاج اذل ادلعلم ادلرشد كليس ادلعلم ادلتخصص ىف مادتو الدراسية فقط ، فنحن كمعلمُت للمرحلتُت 
 .ادلتوسطة كالثانوية تواجهنا مشكالت كثَتة ترجع اذل طبيعة فًتة ادلراىقة

فإذا عرفنا طبيعة كخصائص كمتطلبات ىاتو ادلرحلة كأسس اإلرشاد النفسي للمراىقُت بالتأكيد سيساعدنا ذلك على حل 
ك يعد النمو من .، كمشكالت الطالب اخلاصة اليت قد يستشَتكنا فيها العديد من ادلشكالت اليت تواجهنا مع الطالب

، دلا لو من أثر كاضح يف نضج  ادلوضوعات ذات األعلية يف حياة اإلنساف بعامة كيف حياة ادلراىقُت كالشاب بوجو خاص
ك تعد مرحلة ادلراىقة من ادلراحل الدقيقة يف حياة اإلنساف حيث يتأثر النمو يف .اإلنساف كتطور مداركو كربديد سلوكياتو

كما أف مظاىر النمو يف جوانبو .ىذه ادلرحلة بعوامل كثَتة تستلـز إحاطتها بوسائل الوقاية كالعناية كالتوجيو ك اإلرشاد 
، حىت يسَت النمو يف الطريق الصحيح،ػ  ادلتعددة يف ىذه ادلرحلة ىي األخرل حباجة إذل دراسة كمالحظة كضبط كتوجيو

. بالشكل الذم ينعكس إغلابان على سلوكيات الناشئة كتوافقهم االجتماعي

 : أىم خصائص النمو في المرحلة المتوسطة - 16 - 1
 :    ىناؾ رلموعو من اخلصائص كؽلكن تفصيل ىذه اخلصائص فيما يلي

 :أوال ػ النمو الجسمي والحركي 
: ، حيث تستمر معدالت الزيادة يف النمو اجلسمي بصفو عامة

 . ، كيزداد النضج كالتحكم يف القدرات ادلختلفة ، كيتحسن ادلستول الصحي بصفة عامة  يزداد الطوؿ ك الوزف ػ1
 .   قد يظهر عدـ التناسق بُت أجزاء اجلسم ادلختلفة نتيجة طفرة النمو ػ2
  يؤثر مفهـو البدف على الصحة النفسية للطالب يف ىذه ادلرحلة بشكل كبَت شلا غلعلو يهتم باأللعاب الرياضية خاصة  ػ3

 .تلك اليت ذلا شعبية كبَتة
 .ػ  قد ػلدث إقباال على تناكؿ الطعاـ بشراىة يف ىذه ادلرحلة 4
. ، شلا يسمح للطالب دبمارسة سلتلف ألواف النشاط الرياضي   يصبح التوافق احلركي يف ىذه ادلرحلة أكثر توازنان  ػ5
 العوامل المؤثرة فيو: 

يالحظ  رمونات النمو، ككمن أىم العوامل احملددات الوراثية كالتغذية ك إفرازات الغدد خصوصا الغدة النخامية اليت تفرز ق
 .نقص االنتظاـ أك التناظر بُت أجزاء اجلسم ادلختلفة
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 :ثانيا ػ النمو االنفعالي

، كنالحظ عليو احلساسية  ، كتتطور لديو مشاعر احلب يظهر على ادلراىق يف ىذه السن انفعاالت يلوّنا احلماس
،  ، كيف ىذه احلالة يراعى عدـ ادلغاالة يف التأنيب(يف الفرح أك احلزف)، كىي ردة فعل ال تتناسب مع ادلثَت  االنفعالية

 .كمعاجلة ادلشكلة بأسلوب تربوم
كؽليل ادلراىق إذل التمرد كاالستقاللية، كيغضب كثَتا، كتنتابو حاالت من االكتئاب، كتكوف لديو ثنائية يف ادلشاعر ضلو 

نفس الشخص، كما أنو يشعر كثَتا باخلجل كاالنطواء، كيف ىذه احلالة غلب منحو الثقة بالنفس من خالؿ تعزيز ادلواقف 
اإلغلابية، كاألخذ برأيو إف كاف صائبا، كإشراكو يف ادلناقشة كحل ادلشكلة ادلطركحة، كتشجيعو كمشاركتو يف الربامج اإلذاعية 

 .كالثقافية ك الرياضية
 :، كيف ىذه احلالة غلب مراعاة التارل   كمن خصائص ىذا اجلانب أيضا الشعور بالتفرد

 تكليف من يتصف هبذه اخلاصية بالعمل يف إطار اجلماعة. 
 توضيح أعلية العمل اجلماعي ك مردكده اإلغلايب على رلموع األقراف. 
 أف ينبو الطالب دبا للعمل الفردم من مآخذ يف كثَت من األحياف. 

ظهور اخلياؿ اخلصب، كأحالـ اليقظة، كاتصاؼ احلياة االنفعالية بعدـ الثبات :  ك من مظاىر النمو االنفعارل أيضا
االنفعارل ك التناقض الوجداشل، الشعور بالقلق كاالستعداد إلثبات الذات كاالستقاللية، النظر إذل السلطة يف كل صورىا 

. بعُت االعتبار
 العوامل المؤثرة فيو: 
 التغَتات اجلسمية الداخلية كاخلارجية . 
 العمليات كالقدرات العقلية  . 
 التآلف اجلنسي. 
 ظلط التفاعل االجتماعي . 
 معايَت اجلماعة . 
 ادلعايَت االجتماعية العامة . 
 الشعور الديٍت. 
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 :ثالثا ػ الّنمو االجتماعي

 : ؽلكن تلخيص أىم مظاىر النمو االجتماعي يف ىذه ادلرحلة دبا يلي ك - 
 .  يتم يف ىذه ادلرحلة التطبيع االجتماعي الفعلي الذم يؤدم إذل تكوف ادلعايَت السلوكية ػ1
 .  ؽليل الطالب إذل االتصاؿ الشخصي كمشاركة األقراف يف األنشطة ادلختلفة ػ2
 .   ؽليل الطالب إذل االىتماـ كالعناية بادلظهر كاألناقة ػ3
 .ػ  ؽليل الطالب إذل االستقالؿ االجتماعي كبصفة خاصة داخل اآلسرة 4
 .  مسايرة اجلماعة كالرغبة يف تأكيد الذات ػ5
 .  البحث عن القدكة كالنموذج ػ6
 .  ظلو القدرة على فهم كمناقشة األمور االجتماعية ػ7
 .  احلساسية للنقد كادليل إذل اجلدؿ مع الكبار ػ8
 . ظهور الشعور بادلسؤكلية االجتماعية ػ9

 .ػ ادليل إذل مساعدة اآلخرين 10
 . ال يرضى أف توجو لو األكامر أماـ اآلخرين ػ11
 العوامل المؤثرة فيو : 
 االستعداد كاذباىات الوالدين كتوقعااما. 
 األسرة كمستواىا االجتماعي. 
 األصدقاء كآراؤىم. 
 مفهـو الذات. 
 ادلدرسة كمطالبها. 
 النضج اجلسمي كالفسيولوجي. 
 اخلربات االجتماعية األكذل. 
 اجملتمع كالثقافة العامة. 
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 : النمو العقلي: رابعا 

 ينمو الذكاء العاـ بسرعة، ك تبدأ القدرات العقلية يف الّتمايز، ك يصل ذكاء الطالب إذل أقصى حد ؽلكن أف يصل إليو  ػ1
 .يف ّناية ىذه ادلرحلة

 .  تظهر سرعة الّتحصيل، كادليل إذل بعض ادلواد الدراسية دكف األخرل ػ2
 .  تنمو القدرة على تعلم ادلهارات ككتساب ادلعلومات ػ3
 .  يتطور اإلدراؾ من ادلستول احلسي إذل ادلستول اجملرد ػ4
 .  يزداد مدل االنتباه كتطوؿ مدتو ػ5
 .اخلطأ أك احلفظ اجملرد االستدالؿ بدالن من احملاكلة ك   يزداد االعتماد على الفهم ك ػ6
،    ينمو التفكَت كالقدرة على حل ادلشكالت كاستخداـ االستدالؿ كاالستنتاج ، كإصدار األحكاـ على األشياء ػ7

 .، ك تتكوف القدرة على التخطيط كالتصميم كتظهر القدرة على التحليل كالًتكيب
 .  تتكوف ادلفاىيم ادلعنوية عن اخلَت كالشر ك الصواب ك اخلطأ ك العدؿ ك الظلم ػ8
 .كربأ  تظهر القدرة على االبتكار بشكل ػ 9

 .ػ تتضح طرؽ ك عادات االستذكار، ك التحصيل الذايت ك التعبَت عن النفس 10
 : خامسا ػ النمو الجنسي

 :لعّل من أّىم مظاىر ىذا الّنمو ما يلي
 .  ظهور ادليل إذل تقليد أحد البالغُت من نفس اجلنس كاإلعجاب بتصرفاتو ػ1
 .ػ  بداية ظهور ادليوؿ اليت تتعلق بالرغبة يف الّزكاج 2
  (87زياد، صفحة ) .ػ  الوصوؿ إذل أقصى ظلو جنسي 3
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 :الخػػالصة
نستنتج من خالؿ ىذا الفصل أف عنصر السرعة ك خاصة سرعة رد الفعل من أىم العناصر يف أم نشاط بدشل لذلك لو 

 .أعلية كبَتة ك يعترب من أىم مكونات معظم اللياقات البدنية لذا اىتم هبا الكثَت من الباحثُت كفرارم ك كالرؾ ك غَتىم
إف مفهـو سرعة رد الفعل لدل الكثَتين ىو السباؽ مع الزمن ك ىذا مفهـو ناقص موازاة مع ما ذلذا العنصر من اجلوانب 
أخرل تناكلناىا يف ىذا الفصل ك لقد أكضحنا من خالذلا أعلية ىذا العنصر يف مجيع األنشطة الرياضية اجلماعية منها أك 

 .الفردية من خالؿ اخلوض يف اجلزئيات ادلتعلقة بو
 :ك سرعة رد الفعل ىامة جدا يف لياقة االفراد ك تتأثر بعدة عوامل منها

  (، طوؿ كزف)الوراثة ك التكوين العاـ للجسم . 
 مركنة ادلفاصل. 
 احلالة الفسيولوجية للعضالت ك ادلفاصل ك التوافق العقلي ك العصيب. 

كهبذا نكوف قد أنزلنا الفكرة السابقة عن السرعة ك أنشأنا مفهوما جديدا ذلا ىي أكسع ك أمشل ك أعمق من مفهومها 
 .السابق
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: تمهيد

كطبقان دلا أعلنتو منظمة الصحة العادلية يف أحدث تقاريرىا أف السمنة , السمنة مشكلة صحية تتزايد عامان بعد عاـ 
 .ستصبح كباء القرف احلادم كالعشرين حيث أف ىناؾ أكثر من مليار شخص يعانوف من البدانة على مستول العادل

كما أف ىذا العدد يف تزايد مستمر حىت يف األعمار الصغَتة بسبب ارتفاع مستول ادلعيشة كما يصاحبو من قلة احلركة 
كاإلقباؿ الزائد على مطاعم الوجبات السريعة كالعادات الغذائية اخلاطئة اليت تساعد على تراكم الدىوف كحدكث السمنة 

 .اليت تؤدم إذل الكثَت من ادلشاكل الصحية ك األمراض

 : أنماط الجسم1--2
فئة أك صنف من الناس "كيقاؿ ألـز ىذا النمط أم ىذه الطريقة ، كىناؾ من يعرفو بأنو  (الطريقة)النمط يف اللغة ىو 

، 1989رليد، ) " يشًتكوف يف الصفات العامة نفسها كاف اختلفت بعضهم عن البعض يف درجة اتسامهم هبذه الصفات
 . (244صفحة 

أما النمط اجلسمي فعلى الرغم من االختالؼ يف كجهات النظر بُت العلماء حوؿ ربديد مفهومو إال اف الكثَت منهم يتفق 
كمجيع .  (138، صفحة 1999راتب، ) " الشكل العاـ الذم ربدده رلموعة القياسات ادلعمارية ادلتفق عليها"على انو 

عراؾ، ): أساسية كىي (مركبات)األنظمة اليت تناكلت دراسة األظلاط اجلسمية تشَت إذل اف اجلسم يتكوف من ثالثة عناصر 
 (68، صفحة 2008
 مركبة النحافة. 
 مركبة العضلية. 
 مركبة السمنة. 

رلتمعة ربدد الشكل العاـ للجسم الذم ىو ربديد كمي للعناصر  (ادلكونات)كىذه األبعاد  (مكونان )ككل مركبة سبثل بعدان 
كأعطيت األبعاد أمساء كمصطلحات النمط . اليت ربدد الشكل اخلارجي للشخص الثالثة النحيف، العضلي، السمُت، ك

يعد العامل الوراثي ىو العامل احملدد للنمط  ك( السمُت)النمط ادلكتنز ( الرياضي)، النمط العضلي ( النحيف)النحيل 
ىذا النموذج يفرض حدكدان معينة على ظلط اجلسم معٌت ذلك اف  اجلسمي، فلكل إنساف ظلوذج موركث خاص بو ك

. اإلنساف زلاصر دبا كرثو من كالديو أم اف التكوين الوراثي ىو الذم يقرر ظلطو اجلسمي

 :تصنيفات أنماط الجسم-  2-2
ىنالك العديد من احملاكالت اجلادة لتصنيف األفراد إذل أظلاط جسمية تبعان للمتغَتات اجلسمية اليت ؽلتلكوّنا كأغلب ىذه 

كحسب تصنيف العلماء فهنالك  (النحافة كالعضلية كالسمنة)التصنيفات تبٌت على أساس أبعاد اجلسم األساسية الثالثة 
 (247، 245، صفحة 2003حسانُت، )  :ثالثة أظلاط جسمية أساسية كىي
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 : (النحيف)النمط النحيل : أواًل 

ك ىي الدرجة اليت يغلب عليها مسات النحافة كضعف البنية كؽلتاز صاحب ىذا النمط بأنو طويل أك متوسط القامة كزنو 
أقل من ادلطلوب كالكتفاف ضليفاف كضيقاف كالرأس كبَتان نوعان ما كضليف الوجو مع بركز األنف بشكل كاضح ، الرقبة طويلة 

ضيق، استدارة الكتفُت كاجللد يبدك كما لو كاف فوؽ العظاـ، عضالتو ضعيفة كصغَتة كموزعة  كرقيقة كالصدر طويل ك
 .تكوف اإلناث أقل ضلافةن من الذكور األطراؼ رقيقة كطويلة ك

 :(الرياضي)النمط العضلي : ثانياً 
ىذا النوع ؽلتاز بالقوة، صلب ادلظهر اخلارجي، متوسط أك طويل  العضالت، ك كىو الدرجة اليت تسود فيها العظاـ ك

 القفص الصدرم، ضليف اخلصر، طويل األطراؼ، عظامو كبَتة ك متناسقة، اتساع الكتفُت ك القامة، العضالت قوية ك
قوية، األكتاؼ عريضة كعضالاا ظاىرة،  مسيكة العضالت نامية كتظهر بشكل متناسق، عظاـ الوجو بارزة، الرقبة طويلة ك

قوية، اكتساء الذراعُت كالساقُت  عظم الًتقوة ظاىر، كبَت اليدين كطويل األصابع كالرجالف متناسقتاف، األرداؼ ثقيلة ك
 .بالعضالت كاجللد مسيك كخشن

 :(البدين)النمط المكتنز : ثالثاً 
ك ىو الدرجة اليت تغلب عليها صفة االستدارة التامة ، الشخص الذم يعطي تقديران عاليان يف ىذا النمط يكوف بدين 

، استدارة اجلسم كرب الرأس كاستدارتو ، مسنة األطراؼ كميلها  اجلسم مًتىالن كؽلتاز بالرخاكة متوسطان اك قصَت القامة
لالمتالء كفقرىا لوجود العضالت القوية ، قصر الرقبة كمسكها ، األكتاؼ ضعيفة ، تضخم التجويف البطٍت كالصدرم يف 

. ىذا النمط ، تكوف أجهزة اذلضم أكثر ظلو بالنسبة لباقي أجهزة اجلسم مع كثرة الدىن يف ادلناطق ادلختلفة
 يف ىذه الشحمية اخلاليا رلموع  كالطاقة من الفائض بتخزين مكلفة الشحمية اخلاليا من الكثَت يوجد  جسم يف ىذا

 بُت متفاكتة بنسب اجلسم يف تكوف " الشحمية الكتلة" عليها  يطلقLipides لبيدات على شكل اجلسم تتكوف
 بالبدانة عليو نطلق ما يعطينا النسيج ىذا يف كاضحة زيادة كجود إف ك اجلنس حيث السن حسب كذلك األشخاص

  ادلميتة ادلتالزمة يدعى فيما جدا ىاـ عامل كىي البلداف من العديد يف التغذية فرط ك الراقية احلياة ضريبة أصبحتحيث 
 :يتضمن الذم ك ادلميت أك ادلربع 
 البدانة. 
 السكرم الداء. 
 الشرياشل الضغط ارتفاع. 
 الدـ يف الثالثية الشحـو فرط . 
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 بعض يف يصل كقد  30%  إذل20%انتشارىا من  يعادؿ حيث شيوعا، األكثر اإلستقاليب االضطراب البدانة كتعد

 يف حصرا يزداد الشحمي النسيج أف ادلعركؼ كمن ، اجملتمعات بعض يف السكاف رلموع من  50% من أكثر إذل األحياف
 ك ادلتنوعة، بوظائفها ادلختلفة اجلسم أعضاء لقياـ ادلطلوب ادلقدار يفوؽ أغذية شكل على الطاقة من الوارد كوف حاؿ
 يف نقص عن أك الطاقة من الواردة الكمية زيادة عن إما ينجم الطاقة توازف يف اضطراب عن البدانة تنتج أخرل بعبارة

 يف نقص عن تعبَتا ذلك يكوف أف من أكثر الواردة الطاقة يف زيادة البدانة تعكس غالبا كلكن الطاقة، تلك استهالؾ
 (98، صفحة 2000زياد، ) .استهالكها

 :طرؽ تقدير أنماط الجسم- 3 -2
 (119، صفحة 2003حسانُت، ): من أعلها  توجد العديد من طرائق تقدير ظلط اجلسم ك

 :(شيلدوف)طريقة التصوير الفوتوغرافي : أواًل 
 كظلت تستخدـ على مر السنُت ك كصلت إذل درجة عالية "شيلدكف"  كىي من أقدـ طرائق تقدير ظلط اجلسم اقًتحها 

. من الدقة يف تقدير ظلط اجلسم
 ( الجسمكتلة): مؤشر دليل الوزف: ثانياً 

 مؤشر INDEX BODY MASS”  (oms, 2006, p. 01)” العادلية الصحة منظمة        كضعت 
:  ىي كاأليت  حيث سبكنوا من تقدير ظلط اجلسم بداللة الطوؿ ك الوزف باستعماؿ معادلة معدة ذلذا الغرض كاجلسم كتلة

 
 

 
جدكؿ ادلستويات كتقوؽلها  ىو ك (السمنة العضلية ك النحافة ك)سبكنت ىاتو ادلنظمة من كضع ثالثة مستويات سبثل  ك- 

  :(01)كما مبينة يف اجلدكؿ 
 يمّثل مستويات الكتلة الجسمية "  01" رقم جدوؿ

 
 
 
 
 

 

 التقويم المستوى
   فما دوف18.5 النحافة
 19.5  -  18.6 العضلية
 فأكثر  19.6 السمنة
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 :أعراضها،أنواعها و أقسامها : البدانة تعريف -2-4
 :يلي ما منها نذكر للبدانة عديدة تعاريف ىناؾ : البدانة تعريف- 2-4-1
 من تبدأ ك االجتماعية كاجلسدية النفسية العوامل من جملموعة نتيجة معقدة مشكلة ىي البدانة ":ىندم أبو كائل تعريف"

 البدانة أف التعريف ىذا من  يتبُت(WWW.HAKEEM.SY.ORG) د  الفر حياة طواؿ كتستمر الطفولة
 سبب إذل يعود ما كمنها اجتماعي ىو ما كمنها نفسي ىو ما منها عوامل عدة إذل تعود كإظلا معُت سبب ذلا ليس

 .النمو خالؿ معو ك تستمر الطفولة دبراحل مرتبطة ككلها جسدم،
بوبازين، ) للطوؿ ك الوزف العامة الصفات ف ـ % 20 عن يزيد الذم اجلسدم الوزف أّنا ل عل البدانة تعرؼ"-

 .بدانة تعترب الطبيعي الوزف من % 20 من أكثر الشخص كزف زيادة أف التعريف ىذا من يتضح (172، صفحة 2006
 (FINGERHUT, 2001, p. 67) " عاـ بشكل اجلسم مكونات داخل ك اجللد ربت الدىوف تراكم ىي"-
 اليت كميات السعرات كبُت غذائو يف الفرد يتناكذلا اليت السعرات كمية بُت طويلة دلدة يستمر اختالؿ حدكث "ىي-

 ((19، صفحة 2005سوليفاف، )  ).اليومية نشاطاتو ألداء يستهلكها
 .(البدانة= اجملهود يف االستهالؾ يف قلة+ السعرات تناكؿ من اإلكثار) التعريف ىذا من يتبُت

 كالوزف للطوؿ العامة الصفات  من 20 %عن يزيد الذم اجلسدم الوزف عن عبارة البدانة أف سبق ما خالؿ من نستنتج
ك  ، اجلسدية العوامل منها البدانة ظهور إذل كتؤدم تشًتؾ عديدة عوامل كىناؾ الدىوف من الكثَت كجود إذل كتؤدم

 . احلرارية السعرات يف اختالؿ ككذلك ، االجتماعية
 :البدانة أعراض -2-4-2
 :الوزف في الزيادة إلى راجع األيضية العمليات اضطراب -2-4-2-1

 الدىوف نسبة يف تذبذب.  
 الدـ يف البولة نسبة ارتفاع.  
 السكرم دبرض اإلصابة احتماؿ. 

 :البدانة عن تنجم التي األمراض -2-4-2-2
 الدـ ضغط ارتفاع.  
 ادلرارة حصى.  
 الشرايُت يف تصلب.(  (SANTEE, 1996, p. 408)) 

 : أيضا البدانة أعراض من ك
 الفخذين يف الدىوف من ركاسب ترل فأ ؽلكن، رلهود بأم القياـ عند التنفس انقطاع، احلرارة ربمل على القدرة عدـ

 (BROWNELLE, 2007, p. 798)  .اإلساءة للشخص تسبب كاليت كالبطن

http://www.hakeem.sy.org/
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  :البدانة أنواع- 2-4-3
 حصر الصعب من كاف فقد االجتماعية كالبيئية الوراثية اجلسدية النفسية أسبابو كتداخل ادلوضوع ىذا تشعب إذل بالنظر

 تداكال كاألكثر شيوعا األكثر العادية األشكاؿ بعرض البحث ىذا يف كسنكتفي األسباب، ىذه عن ادلنبثقة األنواع كل
 : كىي الػػػػعربية أك األجنبية الكتب يف سواء الباحثُت بُت
 أكثر ىو البدانة من النوع ىذاOBESITE ANDROIDE:البطن  في المتمركزة البدانة- 2-4-3-1

 سن قبل األطفاؿ تصيب اجلنسي،أحيانا النشاط مرحلة يف اإلناث يصيب اإلناث،حيث لدل منو الذكور لدل حدكثا
 كالشرب األكل كثَتم األشخاص غالبا زبص البطن يف ادلتمركزة البدانة . (SANTEE, 1996, p. 409) .البلوغ

 مستوم على كثَتة دبضاعفات يتميز النوع ىذا ، جدا كبَت حريرم استهالؾ لديهم أف تثبت الغذائية ،كحصيلتهم
 نسبة ارتفاع -الشرايُت تصلب-السكرم مرض إذل الطويل ادلدل على كتؤدم األيضية كالعمليات-كالشرايُت-القلب

 كانت إذا ، الغذائية باحلمية جزئيا أك كليا تداركو يسهل النوع ىذا ، الدـ البولة يف نسبة ارتفاع -الدـ يف الكولسًتكؿ
 (HALIMI, 2005, p. 03)  .األكذل يف مرحلتها مضاعفاتو

 األكثر ىو من البدانة النوع  ىذا:OBESITE GYNOIDE الوركين  في المتمركزة البدانة- 2-4-3-2
 الدىوف تركيز عن ادلسؤكلة ىي األنثوية اذلرمونات ، غ البلو بداية مع كتظهر اجلنسي النشاط مرحلة يف النساء لدل حدكثا

 (SANTEE, 1996, p. 409) ) .بالصرة مركرا أفقي على شكل خط اجلسم من السفلي اجلزء يف
 (oms, 2006, p. 07) .. مث الكاحل الركبتُت إذل الفخذ إذل تنزؿ مث احلوض على كثيفة بصفة تكوف الدىنية الكتلة

 نسبة إذل كإظلا األكل يف اإلفراط إذل تعود ال لديهم البدانة أف بينت األشخاص ذلؤالء بالنسبة الغذاء ميداف يف األحباث
 اجلانبية التأثَتات حدكث احتماالت ربديد على يساعد التقسيم ىذا ك "J-VAGO ادلتوازنة، الغَت الدىوف/بركتيد

ك  القلب على مضاعفااا أما كأمراضها ادلفاصل كلالـ الفتاؽ-الدكارل إذل تؤدم الوركُت يف ادلتمركزة فالبدانة للبدانة،
 (HALIMI, 2005, p. 03)  ).البطن يف ادلتمركزة البدانة من حجما أقل فهي األيضية كالعمليات الشرايُت

: أقساـ البدانة- 2-4-4
 ىذا على ك البدانة، ظهور فيو تبدأ الذم السن إذل االعتبار  بعُت"WOLF SMITH"مسيث  ككلف العادل يرل

 :إذل البدانة تقسم األساس
 كناية كىي ادلريض، جسم يف ادلبالغ بالنمو البدانة ىذه كتسمى العشرين سن قبل ربدث اليت  كىي:المبكرة البدانة= 
 ىذا عالج من ذبعل حيث ، ذلك بعد ثابتة لتبقى العشرين سن يف تتحدد الزيادة كىذه الدىنية، اخلاليا عدد زيادة عن

 .الوركُت حوؿ تًتكز عادة كىي مستحيال، نقل دل إذا عسَتا البدانة من النوع
 ضخمة تكوف أّنا إال طبيعيا الدىنية اخلاليا عدد يكوف كفيها ، العشرين سن بعد ربدث اليت كىي : المتأخرة البدانة= 

 (DOMART, 1984, p. 629)  .ميكركف  30احلجم أف حُت يف ميكركف 100 ل إؿ حجمها يصل حبيث
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 :البدانة إلى تؤدي التي العوامل -2-5
 كيصبح كزنو يزداد فقط طعامو يف اإلنساف أفرط إذا ىل:التارل السؤاؿ البدانة عن احلديث عند الذىن إذل يتبادر ما كثَتا
 ؟ الرياضة شلارستو لعدـ بدينا اإلنساف يصبح ىل أـ ؟ بدينا

 ال كحده األكل يف فاإلفراط ، ضليفا الرياضة ؽلارس من كل كال بدينا، يصبح باألكل يفرط من كل ليس أنو كاحلقيقة
 العديد كىناؾ البدانة، حدكث يف تساعد عديدة اسباب فهناؾ ذلك، من ابعد ادلسألة بل البدانة، إذل منفرد بشكل يؤدم

 األسباب ىي فما قليال، زائدا يكوف ردبا أك طبيعي كزّنم أف إال الطعاـ، تناكؿ يف يفرطوف نراىم الذين األشخاص من
 :يلي ما صلد العوامل أك األسباب تلك أىم من ؟ للبدانة احلقيقية

 من جوانب تورث أف ؽلكن حيث كراثيا امرا البدانة إذل ادليل يكوف قد  : و الوراثية الجينية العوامل -2-5-1
 من يعاشل الوالدين أحد كاف ما فإذا كزنو، زيادة بسبب كراثي خلل من الشخص يعاشل قد ك اآلباء، من اجلسم فسيولوجيا

 من الوالدين كال عاسل ما إذا (80 % )إذل النسبة ىذه تصل ك (25-30% )بنسبة لذلك يتعرضوف أطفالو فإف البدانة
 االستعداد أف على أدلة  من( %  40)ىناؾ  أف كما  ،(797، صفحة BROWNELLE ،2007)  ةالبداف
، 1999الطييب، )  ).الوراثية العوامل إذل ترجع البدانة  حاالت أف الدراسات بعض أثبتت كقد أيضا، يورث للبدانة

( (55صفحة 
 أف حيث كاضحا، أصبح الغذائية للمواد اإلنساف استهالؾ تاريخ يف ربوؿ نقطة أم إف :الغذائية العوامل- 2-5-2

 غذائي نظاـ لديهم الذم العدد يتجاكز آك يساكم الالـز أكثر من أم جدا غٍت غذائي نظاـ لديهم الذين األفراد عدد
 تطورت مراحل بعدة مرت اجملتمعات أف إذل يرجع ذلك ك (797، صفحة BROWNELLE ،2007)  ).سيئ
 ىائلة بنوعيات ك كبَتة بصورة الغذائية ادلواد فيها توفرت تدرغلية غَت بصورة ك بسرعة ك االقتصادية االجتماعية احلياة فيها

 ك الصحية للتوعية ك قصور غياب ىناؾ كاف ك الغذاء كتنظيم االختيار لتحديد صحية توعية التطور ىذا يتبع دل ك
 ك احلركة شلارسة عدـ مع العربية البالد معظم يف الوزف يف طفرة ظهور يف تسبب شلا ادلالئمة األعلية تعطي دل ك الغذائية
 .الدمسة الوجبات بعد ك النـو االسًتخاء ك للراحة اخللود ك ادلشي

 يف مهم دكر لو بصفة مستمرة ك تنظيم بدكف العالية احلرارية السعرات ذات ادلختلفة ك السريعة الوجبات تناكؿ زيادة- 
 ((17، صفحة 2007اآلغا، )  ).البدانة انتشار

 النسيج يتحدد أف ؽلكن حيث الدىنية، اخلاليا زيادة إذل يؤدم الطفولة مرحلة يف األغذية تناكؿ يف الزائد اإلفراط إذا
 :بطريقتُت الدىٍت
 -الدىنية اخلاليا عدد زيادة. 
 -الدىنية اخلاليا حجم زيادة.(  (ANDERSON, 2004, p. 285)) 
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 أف توضيح تستطيع ال اجلينات بيئية، كعوامل معقد حيوم تفاعل قبل من زلدد اجلسم كزف  :البيئية العوامل -2-5-3
 التفسَت البدانة، نسبة فيها تكثر بيئات إذل ينتقلوف عندما بدانتهم تزداد بدانة اقل بيئات إذل ينتموف الذين األشخاص

 اليت اجلاىزة باألطعمة األسواؽ غزك جانب إذل الصحي، غَت الغذاء اختيار احلديثة، البيئة بسبب البدانة زيادة لذلك
 السعرات ىذه حلرؽ ادلراىقوف بو يقـو طبيعي نشاط أم ىناؾ ليس ادلقابل يف احلرارية، السعرات استهالؾ زيادة تشجع

 .BROWNELLE, 2007, p)  ).يوميا د30  دلدة رياضية بتمارين بالقياـ اخلرباء توصيات من الرغم على
798)) 

 يتوفر دلا احلديث اجملتمع يف جذرية تغَتات عن تعبَت ىو ادلاضية (20) السنوات خالؿ البدانة انتشار يف اذلائلة الزيادة إف
 .تك الربكتينا الكربوىيدرات من احلرارية السعرات من تزيد اليت ك احلياة بنمط بالدىوف ك ادلرتبطة الغنية األطعمة من عليو

(SUISSE2،, 2006, p. 15) )
 .البدانة إذل تؤدم عوامل كلها الشخص ا فيو يعيش اليت البيئة كتغيَت التغذية كأظلاط كالتعلم السلوؾ  بأف نستنتج

 كإحدل أك اذلرمونات، بالغدد تتعلق البدانة حاالت من جدا القليل كراء يكوف قد  :ت و الهرمونا الغدد- 2-5-4
 يضبط الذم " الثَتككسُت" ىرموف من الكايف القدر تفرز ال حيث "الدرقية الغدة قصور" ىي ادلرضية ادلشكالت ىذه

 " كوشينج" دبتالزمة يعرؼ ما الوزف زيادة تسبب ك اليت باذلرمونات ادلتعلقة األخرل ادلتاعب بُت كمن األيض، معدؿ
 قد ك اجلسم  يف "الكورتيكوستَتكيد" ىرموف افراز زيادة بسبب ربدث نادرة حالة ىي ك (165، صفحة 2005الّلو، )

 تناكؿ على اإلقباؿ يتزايد باألنسولُت اجلسم حقن كعند البنكرياس، تفرزه الذم األنسولُت من كل أيضا البدانة يف يتسبب
ك  باجلوع اإلحساس من يزيد الذم األمر الدـ، يف السكر مستول زبفيض على يعمل األنسولُت أف بسبب كذلك األغذية
 اذلرمونات تؤثر قد ك النخامية، الغدة ىرمونات ك اذليبوتالموس ىرمونات ككذلك اكرب، بكميات أغذية تناكؿ يف الرغبة

 ربدث ك األنثوية، اجلنسية اذلرمونات بتوازف ادلراىقة أثناء اجلسم دىوف مستول يتحدد البنات فعند البدانة، على اجلنسية
، 2005، .الّلو إ) )]الشهرية  الدكرة من متعددة مراحل خالؿ الطعاـ من معينة أنواع يف الرغبة ك الطاقة يف التغَتات
 اليت الطاقة كمية اطلفاض بأف مفادىا نتيجة إذل ك اذلرمونات الغدد رلاؿ يف الباحثوف ك قد توصل[( (165صفحة 

 إثبات سبيل يف عديدة سنوات الباحثوف ىؤالء قضى ك بالبدانة، ادلؤدم لإلصابة الرئيسي السبب ىي اجلسم يستهلكها
 احليوية بعملياتو يقـو كي للجسد الالزمة الطاقة كمية ىو الذم "األساسي األيض اطلفاض بأف القائلة فرضيتهم صحة

 الطاقة بُت تعادؿ ىناؾ الطبيعية احلالة كيف األساسي، األيض معو زاد اجلسم كزف زاد كلما حيث القلب، نبض التنفس،
 إذل ادل ادلستهلكة الكمية زادت فإذا سلتلفة، عيادية مظاىر إذل يؤدم التوازف ىذا كاختالؿ ادلستهلكة، كالطاقة الواردة
 بشكل ادلسؤكؿ ىو الدرقية الغدة افراز كسل عن أصال الناجم " البدانة إذل ذلك أدل الواردة الطاقة زادت إذا ا أـ اذلزاؿ،

 عالج يف للشهية ادلخفضة احلبوب تعاطي من ترجى فائدة ال بأف األطباء ىؤالء كيرل بالبدانة، اإلصابة عن أساسي
 ترفع أف ذلرمونات ا ىذه شأف من ألف الدرقية اذلرمونات على احملتوية العقاقَت على اعتمادىم خالؿ من كذلك البدانة
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 اجلسم بأف مفادىا نتيجة  إذل "دافيدسوف"ك ؼللص إليو الواردة للطاقة اجلسم استهالؾ من تزيد فهي األساسي، األيض
 اآلليات ىذه ربافظ كبذلك الطاقة، من اجلسم حلاجات تبعا األطعمة استهالؾ بتعديل تقـو معينة فيزيولوجية آليات ؽلتلك
 ىي ادلعدلة الفيزيولوجية اآلليات ىذه بأف "دافيدسوف" يرل كما ادلستهلكة، كبُت الطاقة الواردة الطاقة بُت التوازف على
 (ORG.) .ادلهاد ربت ما يف العصبية ادلوجودة ادلراكز على أساسا تًتكز ىرمونية عصبية طبيعة ذات

 :البدني النشاط وانعداـ تقلص -2-5-5
 هبا أنعمت اليت كالرفاىية التقنية كسائل تطور مع البدشل النشاط ضعف تزامن األخَتة اخلمسُت السنوات يف عليو أصبح شلا

 اغلابيات، من احلديثة للمجتمعات السريع التقدـ بو ساىم ما كادلواصالت،ك مع االتصاالت رلاؿ يف كبالذات اإلنسانية
-يعيها كالكسل الكل سيئة عادات عليها ك ترتبت سلبيا للفرد اليومي احلياة ظلط يف أثرت كالراحة الرفاىية ىذه أف إال

 ك النفسية الصحية ادلشكالت تضخم إذل أدل شلا البعيد ادلدل عل الفرد صحة ك تدمَت اخل..الظهر يف ادل -مفرط مخوؿ
 الداء كالبدانة، احلياة ظلط أمراض أك" العصر أمراض" عليها نطلق اليت األمراض ك انتشار اجملتمع مث ك من الفرد على

 من عالية نسبة تصيب ألّنا فقط ليس القلق إذل تدعو بطريقة انتشارا تزداد ادلشكالت كىذه الشرايُت، كأمراض السكرم
 لقد اإلنساف، عمر يف إنتاجية األكثر السن ىي تكوف أف ادلفًتض من مبكرة أعمار يف تظهر بدأت أيضا ألّنا بل الناس
 اإلنساف أصبح حيث سريعا، تقدمت اليت اجملتمعات يف ك خصوصا االنتشار يف تتسارع مشكلة البدشل النشاط قلة أصبح

 جبهده ينتقل ككائن كظائفو ىم أ إحدل اإلنساف فقد ك بذلك البدشل نشاطو على اعتماده ك نقص اآللة، على معتمدا
 (01، صفحة 2007العمار، ) ).آخر إذل مكاف من
 جيد حرؽ قصد الكثافة معتدؿ كاف إذا تقريبا دقيقة (30) اليومي اجلسدم النشاط يدـك أف يفًتض ادلثالية الناحية من

 .نفسها النتائج إذل تفضي حىت الوقت من ادلزيد إذل فتحتاج كثافة األقل النشاطات أما احلرارية، للوحدات
(HANSWORD, 2004, p. 36) 

 احلياة ك أظلاط ادلهن من عمدا اجلسدم التعب أشكاؿ كل تبعد إجراءات كجود يعكس احلركي ك ادلعيشي الواقع لكن
(ANDERSON, 2004, p. 290)، خاصة) اجلسدم النشاط من التقليل يف التكنولوجي التقدـ مساعلة مع 

 عادة يكونوف الزائد الوزف أصحاب أف الالفت ك الفائضة احلرارية الوحدات حرؽ صعوبة من زاد شلا (ادلتقدمة البلداف يف
 (BROWNELLE, 2007, p. 798) .العادم الوزف أصحاب من اجلسدم الصعيد على نشاطا اقل
الكسندر  "ALEXANDER" العادل يد على كانت اجملاؿ ىذا يف البحث بدايات إف :النفسية العوامل -2-5-6

 يف ك بالتارل اذلرموشل التوازف يف تؤثر أف شأّنا من النفسية العوامل بأف يرل حيث ادلراحل إذل الغذائية بالعادات عاد الذم
 جسدم مرض البدانة أف كذلك ك يرل يتناكذلا، اليت الطعاـ كمية ك على الشخص شهية يف تؤثر الغدد،كذلك إفراز
 من (% 44) اعًتاؼ نتيجتها كانت "مينيسوتا" جامعة باحثو أجراىا دراسة يف ك نفسية، ألسباب نشأتو جذكر يف يعود

 ((76، 75، صفحة 2009الركباف، ) ). النفسي لإلرىاؽ تعرضهم لدل للطعاـ استهالكهم يزيد بأّنم ادلفحوصُت
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ك  ك الكآبة  ادللل بسبب الطعاـ التهموا ادلراىقُت من (% 47) أف شخص أللفي عاـ مسح خالؿ الباحثاف الحظ حيث
 .ضلفاء كانوا لو ك سبنوا األكل بعد بالندـ شعركا قد
 مباشر بشكل النفسية العوامل ك تؤثر ، اليومية ك كظائفو اإلنساف شهية يف التحكم يف كبَتا دكرا النفسي العامل يلعب إذا

 كما.الغضب أك الضجر أك باحلزف احساسهم عند بشراىة يأكلوف الناس من كثَتا فهناؾ ، ككيفيتو األكل نوعية على
 يف الدمسة األطعمة من جدا كبَتة كميات يأكلوف فهم العصايب، النهم من يعانوف البدينُت األشخاص بعض أف كجد
 الطاقة من للتخلص العنيفة بالتمارين القياـ أك القيء احداث طريق عن الطعاـ من التخلص ػلاكلوف مث قصَت، كقت

 هبذه الشعور ادلراكز ىذه تعطي الوزف، ك تنظيم ك الشبع ك اجلوع الشهية عن مسؤكلة مراكز الدماغ يف كيوجد الزائدة،
 التغذية مراكز أف حُت ك يف ، الحتياجو تكفي بطاقة اجلسم إلمداد الكافية الكمية يأكل الشخص كذبعل األحاسيس

 يف راغبا الشخص غلعل شلا التغذية مراكز ايقاؼ أك كبح على تعمل الشبع مراكز فإف ، الطعاـ على يقدـ الشخص ذبعل
 التغذية مراكز عمل إرباؾ يف تساعد أسباب عدة كىناؾ ، جدا معقدة التغذية مراكز عمل كالية الطعاـ، تناكؿ عن التوقف

 أف ؽلكن نفسي ضغط اقل أف حبيث جدا حساسة ادلراكز ك ىذه سبق، كما الوراثية كالعوامل النفسية الضغوط منها ك 
 (82، صفحة SANTEE ،1996)  .للوزف مفرطة زيادة إذل يؤدم ك بالتارل عملو يف عميقا خلال ػلدث

 شخصية تناكؿ من لنا بد فال النفسية الوجهة من البدانة مناقشة رلاؿ يف كنا  إذا :البدين شخصية تحليل -2-6
 خالؿ العشرين، سن بلوغو قبل بالبدانة أصيب الذم البدين على نركز الصدد ىذا كيف النفسي، التحليل ضوء يف البدين

 تعاشل اليت الشخصيات سلتلف بُت ادلشًتكة القواسم من العديد ىناؾ أف إذل توصلوا البدين على أجريت اليت الدراسات
 : ك أبرزىا البدانة

ك  ذاتو الوقت يف سليف كلكنو يقاـك ال جذاب مغر، موضوع أنو على للطعاـ ينظر البدين إف :الطعاـ إدماف -2-6-1
 يف فاحشة أيضا كلكن كفاتنة ساحرة بطريقة الغذاء ؽلثل ادلشهد ك ىذا يدمنوّنا، الذم األطعمة أنواع عن النظر بغض ىذا

 جسمو يف بأف ػلس فالبدين الغذاء، غَت شيء كال الغذاء على ك اىتمامو الفرد تفكَت يًتكز حبيث كذلك الوقت، ذات
 ك ال احتمالو ؽلكن ال بنقص ػلس أنو إال نفسو من يقرؼ غلعلو ك أحيانا بل ذلك، أزعجو ك لو حىت سده من البد فراغ

 من زبليصو على القادر الوحيد ىو السحرم (الطعاـ) الشيء ىذا بأف أيضا ػلس فالبدين الطعاـ، خالؿ من إال يعوض
 يف كادلكركه احملبوب الشيء ذلك بالطعاـ التعلق ىذا ينشأ ىنا ك من ذاتو، الوقت يف بالفراغ شعوره كتعويض النفسي قلقو
 .ثنائية) معا آف
 نفسو على لسيطرتو البدين فقداف كجوه من كجها يفسر الطعاـ إدماف عن حديثنا إف :المسلوبة اإلرادة- 2-6-2

 يسقط البدين إف ،"األـ" ىو ذلك يف الرئيسي ادلسبب فإف النفسي التحليل ناحية ك من إرادتو، يسلب الذم الطعاـ أماـ
 للنرجسية ربديده من انطالقا النفسي التحليل إف إرادتو، تسلبو اليت ىي لو، أمو دبلكية البدين ك إحساس أمو على بدانتو
 من أك أمو يتبع ك ىو حياتو استمرارية تأمُت على القدرة ؽللك ال يولد عندما الطفل بأف يرل الثانوية ك النرجسية األكلية
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 احملللوف يسميو ما ك ىذا جلسده التشرػلي ادلفهـو الطفل يدرؾ ادلرحلة ىذه ك يف االستمرارية، ىذه لتأمُت بدكرىا يقـو
 أك الثاشل اجلسم يبدأ احلاجات ىذه تأمُت ك بعد الفيزيولوجي اجلسم أنو أم احلاجات ذك اجلسم ىو ك األكؿ باجلسم
 تؤمن الذم األكؿ جسمو يف سواء لو أمو دبلكية ػلس ك الطفل األكؿ، اجلسم على يسيطر الذم بالظهور الشهواشل اجلسم

 إذل باحملللُت أدل ما كىذا ادلرحلة الفمية خالؿ ك خاصة كفايتو للطفل األـ تؤمن حيث الثاشل اجلسم يف أك استمراريتو األـ
 .ادلرحلة ىذه يف لألـ "القوة الفائقة" صفة استعماؿ

 لدل الغذائي السلوؾ اضطرابات إحداث يف األـ لدكر تعرضنا أثناء رأينا كما :تعويضي كعامل الطعاـ -2-6-3
خيارين  أماـ طفلها تضع فإف األـ احلاجات ىذه مع ينسجم بشكل طفلها حلاجات تستجيب ال عندما األـ فإف طفلها،

 يف األـ لدل رغبة كجود حاؿ يف عادة ػلدث ما ك ىذا يعجبو ال كاف ك إف لو تقدمو الذم الطعاـ بقبولو يرضيها إما فهو
 . طفلها تعويد

 سبرده، مظاىر أكذل الطفل ىذا ك هبذا ؽلارس يعجبو ال ألنو الغذاء ىذا تناكؿ عن الطفل امتناع طبعا فهو الثاشل اخليار أما
 يتحوؿ الطفل فإف الثانية احلالة يف أما األـ، مع الذكبانية العالقة تكرسها اليت البدانة إذل الطفل يتحوؿ األكذل احلالة ففي
 كعامل لو يلجأ ك ىو فيها لتعويده ك عطفها لتظهر لألـ دعوة ىو البدين عند الطعاـ بأف نالحظ ىكذا ك ؿ، اذلزا إذل

 .ادلعنوم للدعم ك العاطفي لألمن حباجة أحس كلما تعويضي
 قط يغادر دل بأنو مفاده أمو من بإػلاء إحساسا يعيش البدين بأف توصلنا تقدـ شلا :الذاتية الهوية غياب- 2-6-4

 يصبح البدين فإف النرجسية تبتدئ حيث ادلراىقة مرحلة ك يف ألمو، اضافة بأنو ػلس فهو التحليلي ك بالتعبَت أمو، بطن
 االخَتة لتجد الفتاة من اكرب بسهولة حريتو على ػلصل الذكر ادلراىق فإف ادلرحلة ىذه ك يف الذاتية، حريتو دلمارسة تواقا

 ذلذا النساء نرجسيا، تعويضا فيها فتجد التغذية غريزة على اىتمامها كل تصب حريتها لذا فإّنا شلارسة من سبنعها عقبات
 . البدانة دبرض اإلصابة يف غالبية ىن

 :البدين شخصية سمات- 2-7
 " "ABRAHAM MASLOW" ماسػػػػػػػػلو  ابػػػػراىػػػػػاـ""ALLPORT الػػػبورت جوردف أمثاؿ  العلماء بعض حاكؿ  لقد

 ادلزاج"ك منها  الشخصية بالسمات البدانة مريض الشخصية ظلط ك البدانة ظلط الربط بُت ،"CHELDON"شلدكف 
 يف ك تنجح دبفردىا احلياة تطيق ال كلكنها مرحة الناس ربب اجتماعية العادل على متفتحة شخصية ىي ك" الدكرم
 العزلة إذل شديد ك ميل ادلعنوية الركح يف عاـ ىبوط ك حالة كآبة بنوبة تصاب ذاتو الوقت يف ك لكنها االجتماعية اجملاالت

 عندما ػلزف، عندما يفرح، عندما يأكل لرأيناه البدانة مريض راقبنا إذا فنحن .ك االنطالؽ للمرح ثانية تعود مث ك االنطواء
:  ك النفسية االجتماعية ادلثَتات لكافة يستجيب إذف فالبدين يهدأ، ك عندما يضطرب

 يف يسرؼ فنجده ذاتو، ضلو عدكانيتو  يوجو -ك احلرماف اإلعلاؿ نتيجة توترات ك قلق - النشاط ك احلركة لةؽ -  باألكل*
 (233، صفحة 2000الزراد، )  ).*بالبدانة يصاب حىت طعامو
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 :للبدانة األثارالصحية -2-8
 معٌت، من الكلمة ىذه ربملو ما بكل صحية مشكلة ىي ك إظلا فقط، نفسية أك مجالية مشكلة ليست البدانة إف

 ادلشكالت من لكثَت عرضة أكثر يكونوف الطبيعي الوزف على زيادة كزّنم من % 20 حوارل ػلملوف الذين فاألشخاص
 :شكل على كتظهر الطبيعية األكزاف ذكم األشخاص من غَتىم ضعف تساكم بنسبة ادلبكر ادلوت ك منها الصحية
 السرطاف:  (COLL, 2005, p. 10) ، ادلستقيم القولوف-الرئة بسرطاف بالوفاة كبَت بشكل ترتبط حيث –

 (08، صفحة 2005، .سوليفاف ؾ) .الكلى سرطاف ككذاؾ الكبد البنكرياس
 (03، صفحة 2007اذلزّاع، ). م السكر داء 
 ادلفصلي العظمي االلتهاب. (AL, 1990, p. 61) 
 ادلرتفع الدـ ضغط. 
 النـو أثناء للتنفس ادلؤقت التوقف". (AL, 1990, p. 61) 
 النفسية االضطرابات. (oms, 2006, p. 01) 

 

: الػػخالصة- 
 ك يظهر القوة، مظاىر من ك مظهر كالعافية، الصحة عالمات من البدانة أف قدؽلا السائدة ادلعتقدات من       كّنا نرل انو

 ك تنوع اخلَتات انتشار ك مع اليـو أما تغذية، ك قلة ك ضعف فقر من آنذاؾ اجملتمع يعانيو دلا نتيجة كاف ذلك أف
 .أثارىا من يعانوف من ك عالج حدكثها، من للوقاية اجلهد ك بذؿ منها، احلذر غلب داء البدانة أصبحت فقد ادلأكوالت

، الغريب اجملتمع يف شيوعا االكثر الطبية احلاالت من كاحدة ىي السمنة إف ك  العالج ناحية من صعوبة ك اكثرىا اليـو
 العديد مجع مت ك لكن ،(احلياة ظلط تغيَت باستثناء )السمنة عالج يف ضئيل تقدـ سول ربقيق نسبيا يتم ذلا ك دل التصدم

. السمنة حلالة الطبية العواقب خبصوص ادلعلومات من
 كبَتة اعلية ىناؾ اف غَت .اخرل طريقو على السمنة عالج لطريقو كصحية كبَتة افضلية االحباث، حبسب ىناؾ، تكن دل

 مت اليت الطعاـ كجبات ك تسجيل اليومية، الطعاـ لقائمة مبكرا التخطيط كيفية خبصوص السمنة، لعالج ادلرضى لتثقيف
 .صحيحة بطريقة الوزف إلنقاص الطريق يف االساس حجر عن عبارة ىو السمنة عالج يف السلوكي فالتثقيف تناكذلا،

 النشاط يسبب الطويل حبيث للمدل السمنة ك عالج الوزف فقداف على للمحافظة ضركرية الرياضية التمارين شلارسة اف
 .اجلسم يف احلرارية السعرات استهالؾ يف زيادة اجلسماشل

 .الوزف يف قليل انقاص اذل تؤدم لوحدىا الرياضة شلارسة اف ك نؤكد، نشَت اف ادلهم كمن
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 : تمهيد- 

تعترب الرياضة ادلدرسية احملرؾ األساسي دلعرفة مدل التقدـ يف ادليداف الرياضي كلعلها من أىم الدعائم للحركة الرياضية 
كىذه الرياضة ادلدرسية تتجو أساسا ضلو تالميذ ادلدارس ك الثانويات حيث تعمل على كضع اخلطوات األكذل للطفل على 
الطريق الذم ؽلّكنو من أف يصبح رياضيا يف ادلستقبل بارزا قد يساىم يف بناء ادلنتخبات ادلدرسية الوطنية كسبثيل بالده يف 

.  احملافل الدكلية كالقارية

 : لػمحة وجيزة عن تاريخ التربية البدينة والرياضية-  3-1
 القدؽلة ادلتعلقة بشؤكف الًتبية باآلراءيرجع تاريخ الًتبية البدينة كالرياضية إذل قدصل العصور،إذ صلد أف الًتبية اليونانية تزخر 

 أف تبدأ العناية بالطفل من (ـ. ؽ384)طاليس ك البدنية كالرياضية، كقد اعتنت أثينا باأللعاب الرياضية حيث يرل أرسطو 
قبل كالدتو كما يرل ضركرة كضع قانوف األزكاج يبُت من غلوز ذلم الزكاج أك عدمو ،كما يرل أف األعماؿ الرياضية غلب 

أف تكوف غايتها ضبط النفس ككبح مجاح الشهوات كربميل صورة اجلسم كتكريس العادات الفاضلة ال رلرد القوة 
اجلسمانية اليت يتباىى هبا ادلغرموف باأللعاب البدنية ،كذلك غلب أف تدرج ىذه األعماؿ حسب صعوبتها، كإف تبدم 
األعماؿ العنيفة إال بعد سن ادلراىقة بثالث سنوات على األقل إال أنو كبعد العهد اليوناشل تضاءلت العناية باأللعاب 

 الذم نادل (ـ1778-1712)جوف جاؾ ركسو )لرياضية شيئا فشيئا إذل غاية حلوؿ القرف الثامن عشر كظهور بطل احلرية
بالرجوع على الطبيعة ،كبفصل الطفل عن كالديو كإبعاده على ادلدارس كتركو بُت يدم مدرب ذكي يدخل يف قلبو حب 
الطبيعة كمجاذلا ككتب يف كتابو عن كيفية تربية الطفل منذ كالدتو حىت سن اخلامسة ،كجاء أيضا يف ىذا الكتاب احلث 
على العناية باأللعاب الرياضية كالتمارين البدنية فقد ذكر بأف حجة البدف ىي سالمة للعقل ككماؿ اخللق كأف صاحب 

بضركرة الًتبية الرياضية  (ركسو)اجلسم السليم كالقوم ىو الشخص ادلطيع ،القوم الطبع كقد نادل بعض ادلربُت بعد 
 . حيث يعترب مؤسس التمارين ادلدرسية* ـ 1839-1759 سوجوف جاؾ رك: * كنذكر منهم 

كيف النصف األكؿ من القرف العشرين عمت الًتبية البدنية كالرياضية مجيع أضلاء العادل تقريبا فانتشرت يف الواليات ادلتحدة 
 معهد بُت جامعة ككلية كيستطيع الطالب احلصوؿ على (100)األمريكية انتشارا كاسعا حيث أنو يوجد ىناؾ ما يقارب 

 جامعة يستطيع الطالب فيها القياـ بالدراسات (24)درجة ادلدرس يف مادة الًتبية البدنية عدا ذلك فإنو يوجد ما يقارب 
 (F.cozensكوزين) (T.cunetonكيورتوف ): العليا كقد ظهر يف ىذه اجلامعات العديد من رجاؿ الًتبية البدنية

. كغَتىم (E.Michellميشاؿ ) (K.Bookwalterبوكليت )

 : مفهـو الرياضية المدرسية في الجزائر- 3-2
، صفحة 1996التعليم، )إف الرياضة الدكلية يف اجلزائر ىي إحدل الركائز اليت يرتكز عليها من أجل ربقيق أىداؼ تربوية 

كىي عبارة عن أنشطة سلتلفة كمنظمة كيف شكل منافسات فردية اك مجاعية كعلى كل ادلستويات كتسهر يف تنظيمها (03
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مع عدـ نسياف اف ىناؾ تنسيق مع الرابطات الوالئية للرياضة ادلدرسية يف  ( اجلزائرية للرياضة ادلدرسيةاالربادية)كإصلاحها
اجلمعيات اخلاصة بالرياضية ادلدرسية يف ادلؤسسات )القطاع ادلدرسي كمن أجل تغطية بعض النقائص ظهرت ىناؾ 

 كاطار تنفيذم الىداؼ منهج ك إعادة االعتبار للرياضة ادلدرسية ادلراقبة على النشاطات ك ىذا للحرص ك ك (الًتبوية
  (50، صفحة 1986رياف، ) .زلتواه من خربات ك معارؼ ك اذباىات

 الشبيبة ك تسعى على ذلك كل من كزاريت الًتبية الوطنية ك بعد تربوم معًتؼ بو ك إف للرياضة ادلدرسية مكانة ىامة ك
الوسائل الالزمة لتوسيع ادلمارسة الرياضية يف أكساط  إذل تسخَت كل الظركؼ ك الرياضة إذل ترقية كل ادلستويات ك

 . التالميذ

 : أىداؼ الرياضة المدرسية بالجزائر- 3-3
ىناؾ عدة أىداؼ أساسية دلمارسة الرياضة ادلدرسية باجلزائر منها ظلو جسمي نفسي حركي اجتماعي، كما ال ؼلص ذكر 

: اذلدؼ الثقايف الذم يسمح للفرد معرفة ذاتو مع تطوير كل من ىذا برفع ادلردكد الصحي للطفل ك اذلدؼ االقتصادم ك
الطاعة ك ازباذ القرارات اجلماعية  حب النظاـ، ركح التعاكف، ركح ادلسؤكلية، اذيب السلوؾ، تنمية صفات الشجاعة ك

العضلي ك هبذا ؽلكن القوؿ بأف شلارسة الًتبية البدنية تساىم يف إعداد رجل  باإلضافة إذل التوافق احلسي احلركي العصيب ك
الغد من كل اجلوانب فادليزانية ادلخصصة من طرؼ الدكلة للرياضة ادلدرسية ال تعترب فقط استثمار يف اجلانب ادلادم 

 .ىو بالضركرة إصالح للمجتمع بالتارل إلصالح الفرد ك كتحقيق النتائج ك إظلا ىو استثمار يف اجلانب ادلعنوم للفرد ك

 : األىداؼ العامة للتربية البدنية والرياضية- 3-4
 : األىداؼ التالية ىي األكثر شيوعا يف قوائم األىداؼ العامة للًتبية الرياضية لبعض ادلدارس العادلية

 : التنمية العضوية- أ
اتم الًتبية الرياضية يف ادلقاـ األكؿ تنشيط الوظائف احليوية لإلنساف من خالؿ اكتساب اللياقة البدنية كالقدرات احلركية 

اليت تعمل على تكييف أجهزة اإلنساف من خالؿ اكتساب بيولوجيا كرفع مستول كفايتها الوظيفية دلساعدة اإلنساف على 
 .القياـ بواجباتو احلياتية كسرعة الشعور بالتعب أك اإلرىاؽ

 : تنمية المهارات الحركية - ب
كىي من أىم األىداؼ حيث تبدأ برارلها منذ فًتة الطفولة لتنشيط احلركة األساسية كتنمية أظلاطها الشائعة كاليت تنقسم 

 : على 
 . كادلشي كاجلرم كالوثب: حركات إنتقالية- 
 . كادلشي كاللف كادليل: حركات غَت إنتقالية- 
.  مكتسبة- كالرمي كالدفع كالركل كمن مث تنشأ ادلهارة احلركية على ىذه األظلاط فهي مهارة متعلمة : حركات معاجلة- 
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 : التنمية المعرفية- ج
يتصل ىذا اذلدؼ باجلانب العقلي كادلعريف ككيف ؽلكن للًتبية الرياضية أف تساىم يف تنمية ادلعرفة كالفهم كالتحليل 

برنامج يتبٌت الّنمو ادلهٍت دلدّرس الًتبية البدنية  ).كالًتكيب من خالؿ اجلوانب ادلعرفية ادلتضمنة يف األنشطة البدنية كالرياضية
كما يعلم ادلهارات احلركية يعتمد يف مراحلها األكلية على اجلوانب (167، صفحة 1999زغلوؿ، ) (ك يوّسع خرباتو 

 . ادلعرفية كاإلدراكية
 تستفيد الًتبية الرياضية من ادلعطيات االنفعالية كالوجدانية ادلصاحبة دلمارسة النشاط :التنمية النفسية االجتماعية- د

بأف يكوف  البدشل يف تنمية شخصية الفرد تنمية تتسم باالتزاف كالشموؿ كالنضج هبدؼ التكيف النفسي االجتماعي للفرد
 مع رلتمعو كتعتمد أساليب كمتغَتات التنمية االنفعالية يف الًتبية الرياضية ك(135، صفحة 1996اخلورل، )حرّا مستقالّ 

على عدة مبادئ منها الفركؽ الفردية كانتقاؿ أثر التدريب كعلى اعتبار أف القيم النفسية ادلكتسبة من ادلشاركة يف برامج 
الًتبية الرياضية تنعكس أثارىا من داخل ادللعب إذل خارجو أم إذل اجملتمع يف شكل سلوكيات مقبولة من ىذه القيم 

النفسية السلوكية ربسُت مفهـو اللذات النفسية كاللذات اجلسمية، الثقة بالنفس، إشباع ادليوؿ ك االحتياجات النفسية ك 
 .االجتماعية، تنمية ادلستويات كالطموح كالتطلع إذل التفوؽ كاالمتياز

 : التنمية الجمالية- ىػ 
تتيح اخلربات اجلمالية الناذبة عن شلارسة النشاط الرياضي قدرا كبَت من ادلتعة كالبهجة كما أّنا توفر فرص التذكؽ اجلمارل 

كاألداءات احلركية ادلتميزة يف األشكاؿ ادلختلفة للموضوعات احلركية كالرياضة كالفنوف الشعبية كاجلهاز كاألشكاؿ التقليدية 
 . كالنحت كالتصوير كادلوسيقى

 : الترويج وأنشطة الفراغ- و
يعد الًتكيح أحد األىداؼ القدؽلة للًتبية الرياضية فعرب التاريخ مارست أغلب الشعوب النشاط البدشل من أجل ادلتعة 
كسبضية أكقات الفراغ كادلشاركة الًتكػلية من خالؿ األنشطة البدنية اليت تتيح قدرا كبَت من اخلربات كالقيم االجتماعية 

.  كالنفسية كاجلمالية اليت تثرم حياة الفرد

 : األىداؼ الخاصة للتربية البدنية والرياضية- 3-5
الًتبية البدنية كالرياضية قيم عديدة منها اجتماعية كعقلية ال تتحقق دبجرد اشًتاؾ األطفاؿ يف اللعب بل تتطلب توجيهات 
خاصة مثل االنتباه التنظيم كالعمل اجلماعي كىذا لكي تسهل عملية اكتساب األطفاؿ القدرات البدينة كادلهارات احلركية 

 : اليت يستفيد منها بدنيا كعقليا كؽلكن تلخيص أىم العوامل يف اكتساب ادلهارات احلركية يف
 إزالة الطائشة غَت مفيدة . 
 اكتساب الدقة بًتكيز االنتباه. 
 ادلقدرة على معاجلة رلموعة من ادلفاىيم. 



    درس  اتربنم  ابجننم                               افصل  اث اث             

45 

 

 السرعة كالدقة يف األداء. 
 : كمن بُت األىداؼ اخلاصة للًتبية الرياضية ما يلي

 : األىداؼ الصحية- أ
يركز األطباء على األعلية الصحية فادلقدرة احلركية اليت ػلصل عليها الطفل يف صغره تعد من الضركريات الصحية األساسية 

 (25، صفحة 2000الشافعي، ) "الًتبية من اجل احلركة ك من خالذلا".لتطوير ظلوه
 : األىداؼ التربوية االجتماعية- ب

تكوف التوعية عن طريق الشعور كاإلحساس كاإلؽلاف القوم ذبنبا ألم إضطرابات لذلك يلـز كضع برنامج يف الًتبية 
الرياضية زبدـ قابليات الطفل كتعمل على تطويرىا من الناحية البدنية كالنفسية كتنمية ادلهارات الفنية كاحلركية كأىم من 

 .ذلك تطوير اجلهاز العصيب ادلركزم فبتطويره تنمو عدة قدرات ككظائف منها اإلدراؾ كالتصوير كالتخيل االنتباه

 : المقارنة بين التربية البدنية والرياضة المدرسية- 3-6
تعترب الرياضة ادلدرسية حديثة النشأة يف العادل عموما كيف اجلزائر خصوصا حيث أّنا دل تظهر سول يف أكاخر القرف 

العشرين فهي زبتلف عن الًتبية البدنية من حيث ادلضموف كاألىداؼ كىذا االختالؼ ليس تعارضا ك إظلا ىو تكامل بُت 
 . ادلفهومُت

يعرؼ تشارؿ الًتبية البدنية أّنا ذلك اجلزء من الًتبية الذم يتم عن طريق النشاط ادلستخدـ بواسطة اجلهاز احلركي للجسم 
 . كالذم ينتج عنو اكتساب بعض السلوكات اليت تنتمي فيها بعض قدراتو

أّنا ذلك اجلزء الكامل يف الًتبية العامة اليت ادؼ إذل تقوية اجلهاز البدشل كاجلهاز العقلي حيث لو " فوتر فَتم"كيقوؿ 
أف " بيو تشر فَتم"كما يقوؿ . نظرنا من الباب الواسع للًتبية أّنا تورل عناية كبَتة من أجل احملافظة على صحة اجلسم

الًتبية ىي ذلك اجلزء ادلتكامل من الًتبية العامة اليت ادؼ على تكوين مواطن متكامل من الناحية البدنية كالعقلية 
أما بالنسبة للرياضة . كاالنفعالية كاالجتماعية كذلك عن طريق شلارسة سلتلف النشاطات البدنية كاختياره لتحقيق غرضو

ادلدرسية فال يوجد ىناؾ تعريف كاضح زلدد يفسر مدل أعليتها كاذلدؼ من شلارستها كما اف ىناؾ تضارب لتعريف ىذا 
األخَت كمنهم من يرل أّنا مادة تعليمية أك حصة تدريبية رياضية أك حاجز كاؽ للتالميذ من االضلراؼ كمن أجل التوضيح 
أكثر من الضركرم إدماج الرياضة ادلدرسية يف صف النشاطات الكربل للتكوين أم أف مصطلح الرياضة ادلدرسية ال يبقى 

زلصورا يف حصة تدريبية يف الًتبية البدنية فتأخذ طابع ادلنافسة كإثبات الذات ك الكشف عن ادلواىب قصد تكوين 
 . ادلستقبل كالرفع دبستول الرياضة اجلزائرية

 : مميزات وخصائص التالميذ خالؿ المراحل الدراسية- 3-7
:  خالؿ ادلرحلة الدراسية ؽلكن سبييز ثالث مراحل
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 : ( سنة12 –06)المرحلة االبتدائية من - 3-7-1
 : حيث تنقسم إذل قسمُت

 : ومن مميزات التلميذ في ىذه الفترة ( سنة9-6)الفترة الممتدة – أ 
 . سرعة االستجابة للمهارات العلمية- 
 . كثرة احلركة مع اطلفاض الًتكيز كقلة التوافق- 
 .ليس ىناؾ ىدؼ زلدد للنشاط مع كجود فركؽ كثَتة بُت التالميذ- 
 . ظلو احلركات باإليقاع السريع- 
 . االقًتاب من مستول درجة القوة بُت الذكور كاإلناث- 
 . القدرة على آداء احلركات بصوراا ادلبسطة- 
 . يدفع خياؿ الطفل للحركة كغلعلو ال ؽللها بل يساعد على اخًتاع ألعاب جديدة- 
 . غلب على الطفل أف يلعب يف مجاعات صغَتة كلو أف أغلب مظاىر نشاطو تتميز بالفردية- 
ؽليل الطفل إذل إحًتاـ الكبار كيهمو تقديرىم أكثر من تقدير رفقائو مع أنو ػلتاج إذل الشعور بأنو مقبوؿ من اجلماعة - 

 . اليت ىو فيها
 . كرة السلة– ادليل إذل شلارسة بعض ألعاب الكبار مثل كرة القد - 
 . القدرة على الًتكيز كاالنتباه ال تزاؿ ضعيفة كالطفل ال ستطيع تركيز انتباىو دلدة طويلة- 
: ( سنة12-9)الفترة الممتدة - ب
 ومن مميزات التلميذ في ىذه الفترة: 
 . قيادة البطولة كزلاكلة تقليد األبطاؿ- 
 . ازدياد التوافق العضلي- 
 . إشتداد ادلنافسة كقوة ركح اجلماعة- 
 . نشاط األطفاؿ يف ىذه الفًتة كبَتا كزائد- 
 . ظلو االعتماد على النفس كالرغبة يف االستقالؿ كما يزداد ادليل إذل ادلغامرة- 
 . تظهر الفركؽ الفردية بُت األفراد من اجلنس الواحد بصورة جلية يف احلجم كالقدرات كادليوؿ كالرغبات- 
 المشاكل التي تواجو األطفاؿ في ىذه الفترة: 
 . التكيف االجتماعي كالتوفيق بُت رغبات كميوؿ كقدرات الطفل مطالب ك اجملتمع- 
 . األطفاؿ يف ىذه السن قابلوف لإلػلاء- 
 .  سنة12يف ىذه ادلرحلة يبدأ االختالؼ بُت الذكور كاإلناث خاصة يف سن - 
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 . يتأثر األطفاؿ ببعضهم البعض لذلك غلب تكوين مجعيات متجانسة كتنظيم فرؽ رياضية- 
يف ّناية ىذه ادلرحلة يتبُت أف الطفل يستطيع تثبيت الكثَت من ادلهارات احلركية األساسية كادلشي كالوثب كالقفز - 

 . كالرمي
الطفل ؽليل إذل تعلم ادلهارات احلركية كيتحسن لديو التوافق العضلي كالعصيب بُت اليدين كالعينُت ككذا اإلحساس - 

 . باالتزاف
على العمـو إف ادلرحلة االبتدائية تعترب مرحلة بنائية أم أف التمارين ادلقًتحة غلب أف ادؼ إذل اكتساب اللياقة البدنية كيف 

تعترب الفًتة اليت ال سباثلها مرحلة نسبية أخرل للتخصص الرياضي ادلبكر كىذا بإقحاـ  (سنة12-9)ّناية ادلرحلة فإف فًتة
 . الطفل يف النشاط الرياضي الذم يكوف مناسبا لو أكثر

 : سنة(15-12)المرحلة المتوسطة - 3-7-2
زبتلف شليزات ىذه ادلرحلة باختالؼ األجناس  كتسمى مرحلة ادلراىقة كىي اليت تتأثر فيها حياة الناس بعوامل فيزيولوجية ك

 : بيئاام كما يتأثر بعوامل منها ك
 . الوراثة- 
 .  النفسية ك احلالةادلناخ كطبيعة الغدد- 
 كمن شليزات التالميذ خالؿ ادلرحلة شلا يلي : 

تصل البنات إذل ادلراىقة قبل الذكور عادة، كتتميز ىذه ادلرحلة بتغَتات عقلية كأخرل جسمانية ذلا أثرىا كأعليتها يف تربية 
النشأ فهي تتميز بالنمو السريع غَت ادلنتظم كقلة التوافق العضلي كالعصيب كنقل احلركات كعدـ إتزاّنا ك يقل كذلك عنصر 

 . الرشاقة لدل تالميذ ك تظهر عليهم عالمات التعب بسرعة
تعترب ادلرحلة ادلتوسطة أحسن مرحلة فيما ؼلص االعتناء باعتداؿ القامة كتقوية عضالت اجلذع خاصة عند شلارسة العدك 

الطفل ؽليل إذل العمل من أجل  .كلكن ليس دلسافات طويلة، كذلك يف الرياضات اجلماعية مثل كرة القدـ ككرة السلة
الفريق ك يبتعد عن األنانية كالفردية كىو ما يسمح بتشكيل فرؽ يف سلتلف النشاطات حسب اختصاصات كقدرات 

 .التالميذ كعامل ادلنافسة ىنا أعليتو تبقى غَت بارزة
: ( سنة18-15) المرحلة الثانوية- 3-7-3
  تتميز دبا يلي : 
 . استعادة تناسق اجلسم لدل الذكور كاإلناث- 
 . ازدياد ظلو عضالت اجلذع كالصدر كالرجلُت بدرجة أكرب من ظلو العظاـ حىت يستعيد التلميذ اتزانو اجلسمي- 
 (375، صفحة 1987اجلواد، ) .القدرة على اكتساب كتعلم سلتلف احلركات كإتقاّنا كتثبيتها بسرعة كبَتة- 
 . يساىم التدريب ادلنتظم يف الدخوؿ إذل ادلستويات الرياضية العالية- 
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 . تلعب عمليتا الًتكيز كاإلرادة دكرا ىاما يف صلاح التعليم كالتدريب كبلوغ درجة التفوؽ- 
 بإمكاف الفيت الوصوؿ إذل مستويات الرياضية يف بعض األنشطة كالسباحة كألعاب القول كاجلمباز - 
 . زيادة ادليل الكتشاؼ البيئة كادلغامرة كالتجواؿ- 
 . احلاجة على اللعب كالراحة كاالسًتخاء- 

ؽلكننا القوؿ عن ىذه ادلرحلة أّنا فًتة جيدة كحساسة جدا للطفل كذلك من أجل الوصوؿ إذل النتائج العالية أك األغراض 
ادلوجودة كلن يأيت ذلك إال عن طريق التدريب ادلنتظم مركرا بادلنافسات اليت تعترب احلافز القوم من أجل الوصوؿ إذل 

 . ادلستويات العالية
كتسمى مرحلة ادلراىقة كىي اليت تتأثر فيها حياة الناس بعوامل فيزيولوجية كزبتلف شليزات ىذه ادلرحلة باختالؼ األجناس 

 : كبيئاام كما يتأثر بعوامل كثَتة منها
 . الوراثة- 
 . ادلناخ كطبيعة الغدد النفسية- 
 من شليزات التالميذ خالؿ ادلرحلة شلا يلي ك : 

تصل البنات إذل ادلراىقة قبل الذكور عادة، كتتميز ىذه ادلرحلة بتغَتات عقلية كأخرل جسمانية ذلا أثرىا كأعليتها يف تربية 
النشأ فهي تتميز بالنمو السريع غَت ادلنتظم كقلة التوافق العضلي كالعصيب كنقل احلركات كعدـ إتزاّنا كيقل كذلك عنصر 

 . الرشاقة لدل تالميذ كتظهر عليهم عالمات التعب بسرعة

 :حصة التربية البدنية المدرسية -3-8
سبثل ما يقـو بو الطالب داخل غرفة الصف ك ربت إشراؼ مباشر من ادلعلم ك تكوف مداا قصَتة ك متابعتها سريعة ك قد 

ينفذىا الطلبة فرادل أك مجاعات مثل حل بعض التدريبات الرياضية  ك البحث يف ادلعجم ك تكوين اجلمل ك رسم 
... اخلرائط

 :حصة التربية البدنية المدرسيةأىمية - 3-8-1
  صفية أك ال صفية أعلية فلو مت تقسيم األعلية حبسب نوع كل منهما، فإف مدرسيةلألنشطة سواء كانت

 :أعلية األنشطة الصفية تكمن يف التارل
 تكسب ادلتعلمُت نشاطا كفاعلية، كتضفي احليوية على عمل ادلعلم داخل الصف. 
 (63، صفحة 1975لبيب، ) .تلبية حاجات التالميذ من ادلمارسة البدنية ك الًتكػلية 
 تساعد على ربط خربات ادلتعلمُت السابقة شلا يعٍت استمرارية التعلم. 
 تتيح لكل منهم فرصة إلظهار مواىبهم ك التقدـ فيها. (clyde knopleanard, 1998, p. 103) 
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  ربقق التطبيق الوظيفي للحقائق كادلعلومات كادلهارات اليت يكتسبها ادلتعلموف، كلكي ربقق ىذه األنشطة اذلدؼ منها
 :ينبغي مراعاة ما يلي عند بنائها

 .ارتباطها باألىداؼ السلوكية موضوع الدرس، فكل نشاط صفي ػلقق ىدفا سلوكيا. 1
ارتباطها بطرؽ التدريس، حيث يؤدم تنويع األنشطة الصفية إذل إثراء أساليب التعلم كمراعاة الفركؽ الفردية بُت . 2

 .ادلتعلمُت
 .إعداد ما يلـز من أدكات كمعينات تربوية تسهل طرؽ تنفيػػػػذىا. 3

 :حصة التربية البدنية المدرسيةأىداؼ أنشطة - 3-8-2
 إف أىم األىداؼ اليت ربققها األنشطة ىي: 
 .توجيو الطالب ك مساعدام على كشف قدراام ك ميوذلم كالعمل على تنميتها كربسينها* 
. توسيع خربات الطالب يف رلاالت عديدة لبناء شخصياام كتنميتها* 
 (376، صفحة 1987اجلواد، ) . االىتماـ بالتفوؽ ك انفتاح ادلهارات*

تنمية ادلهارات كاالذباىات السلوكية السليمة للطالب ك القيم، كتنمية االعتماد على النفس، كادلبادأة كالتجديد * 
 .كاالبتكار ك التذكؽ، كإدراؾ العالقات كربط ادلادة الدراسية بواقع احلياة

إكساب الطالب القدرة على ادلالحظة كادلقارنة كالعمل كادلثابرة كاألناة كالدقة من خالؿ شلارسة األنشطة ادلختلفة يف * 
 .مدارسهم كيف خارجها

 .مساعدة الطالب على تفهم مناىجهم كاستيعاهبا كربقيق أىدافها * 

 :حصة التربية البدنية المدرسية األساس الذي يقـو عليو نشاط -3-8-3
ألنو أصبح  زلور العملية التعليمية التعلمية بدال من ادلادة الدراسية اليت " ادلتعلم"إف األساس الذم يقـو عليو النشاط ىو 

أصبح ينظر إليها على أّنا كسيلة تتكامل مع غَتىا من الوسائل من أجل ربقيق أىداؼ معينة، كذلذا أصبحت األنشطة 
 .اليت يقـو هبا ادلتعلم جوىر عمل سلططي ادلنهاج كالعاملُت على تطويرىا كتنفيذىا

ادلادة الدراسية كطبيعة ادلوضوع يف ادلادة الدراسية كطبيعة ادلتعلمُت : " كىناؾ رلموعة من ادلعايَت تتحكم باختيار األنشطة
كتوفر الوقت كتوفر اإلمكانات ادلادية ك البشرية، كالتعلم القبلي للمتعلمُت كالفلسفة الًتبوية اليت ينطلق منها ادلربوف عامة، 
كادلعلم صاحب قرار االختيار خاصة كفلسفة اجملتمع، كاألىداؼ ادلتوخاة، كادلكتشفات العلمية، كطريقة تصنيف احملتول، 

كطريقة ترتيب احملتول، كعنصر التقوصل، كنوع إعداد ادلعلم كتأىيلو كتدريبو، كظركؼ ادلتعلمُت االجتماعية كاالقتصادية، 
 ."كنوعية الفركؽ بُت ادلتعلمُت كغَتىا 
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كل تلك ادلعايَت تؤثر إغلابا أك سلبا على ادلتعلم فإف كاف غَت سلطط ذلا فهي تؤثر سلبا أما إف كاف سلطط ذلا كمعد ذلا 
بالشكل ادلطلوب الذم يراعي احتياجات ادلتعلمُت كيراعي التطور السريع للتقدـ العلمي فإف أثرىا سيكوف باإلغلاب على 

 .ادلتعلمُت

 :حصة التربية البدنية المدرسيةأنواع أنشطة - 3-8-4
 :األنشطة االستهاللية- 3-8-4-1

اذلدؼ منها إعداد ادلتعلمُت نفسيا كذىنيا للتعامل مع الدرس اجلديد ككلما كانت األنشطة مبتكرة كجاذبة ازداد إقباؿ 
 :ادلتعلمُت على الّتعلم، كمنها

 (إخل... جريدة يومية، مطبوعات سلتلفة)قراءة فقرة من مصدر خارجي لو عالقة دبوضوع الدرس* 
 .عرض شريط أك صور كطرح أسئلة ربليلية تركز على ما تتضمنو الشريط أك الصور من معلومات سبهد دلوضوع الدرس* 
 .عرض آية قرآنية أك حديث شريف أك نص مهم لو عالقة دبوضوع الدرس* 
 .استغالؿ األحداث اجلارية لتحقيق الًتابط بُت خربات ادلتعلم داخل كخارج الصف* 
 .عرض فيلم تعليمي قصَت أك جزء زلدد منو، أك تسجيل صويت يرتبط دبوضوع الدرس* 
 .طرح رلموعة من األسئلة لربط موضوع الدرس اجلديد بالدرس السابق إذا كانت ىناؾ عالقة بينهما* 
 :األنشطة التنموية- 3-8-4-2

ىي احملور الرئيسي لألنشطة الصفية، ك يتم خالذلا ترمجة األىداؼ السلوكية إذل مواقف تعليمية ربقق للمتعلم ظلوا يف 
معارفو ككجدانياتو كسلتلف ادلهارات األساسية، كذلك من خالؿ شلارستو لتلك ادلواقف، كقد تكوف ىذه األنشطة فردية أك 

 :مجاعية، كىنا تتعدد ادلعينات الًتبوية كتستخدـ كرقة العمل، كىذه ظلاذج ألنشطة تنموية
 .ربليل فقرة، شريط، صورة، رسم بياشل، مفهـو أك جدكؿ إحصائي* 
 .تلخيص احلقائق* 
 .التصنيف* 
 .الًتتيب* 
 .ادلقارنة كادلوازنة* 
 .تعليل كتفسَت الظاىرات كاألحداث* 
 .بناء اجلداكؿ كاألشكاؿ كاألسئلة* 
 .قراءة فقرة من مصدر خارجي إلثراء بعض احلقائق أك ربديثها كشرح فقرة أك مفهـو أك مقولة* 
 إذ سبكن اجملموعات ادلتعلم من Group Teachingندكة أك رلموعات  مناقشة مشكلة أك ظاىرة معينة من خالؿ* 

 .االستفادة من خربات بقية ادلتعلمُت يف رلموعتو



    درس  اتربنم  ابجننم                               افصل  اث اث             

51 

 

 :األنشطة الختامية- 3-8-4-3
كادؼ إذل التأكد من ربقيق األىداؼ السلوكية ادلخططة للدرس، كمدل استيعاب ادلتعلمُت للحقائق ك ادلفاىيم، ك 

 .بالتارل مالحظة من ػلتاج منهم دلتابعة خاصة

 :التربية البدنية المدرسيةواقع - 3-8-5
 يف مدارسنا على رلموعة من األنشطة اجلوىرية العػقيمة، فما ؼلص ىذه حصة الًتبية البدنية ادلدرسيةيكاد ينحصر النشاط 

األنشطة مثال صلد عدـ اىتماـ ادلعلمُت باألنواع الرئيسية لألنشطة الصفية، فالبعض يستخدـ النشاط االستهالرل 
كيستفيض فيو متناسيا زمن احلصة كالبعض قد يعرض أنشطة تنموية جملرد العرض فقط دكف االستفادة منها بالشكل 

الصحيح الذم ؼلدـ الطالب كادلادة العلمية أك ادلنهاج، كالبعض قد يعرض لنشاط ختامي سريع دكف التأكد من ربقيق 
أىداؼ الدرس ادلوضوعة، مع الذكر أف بعض ادلعلمُت ال يستخدـ األنشطة الصفية يف بعض دركسو، كقد يرجع ذلك إذل 

. األعباء ادللقاة على عاتقو من مهاـ إدارية أك زمحة ادلناىج كغَتىا
 
 

: الخػػػػالصة
 الدكؿ أغلب نشاىد الرياضة ك ىنا رلاؿ يف يتطور أف يريد بلد أم يف فّعاؿ ك مهم عنصر ادلدرسية تعترب الًتبية البدنية

 من لديهم، ك كم الرياضات مصَت عليو تّستند الذم األساس يعترب بل العمل أكلويات من ادلدرسية الرياضة لديها ادلتطورة
 تأّلقت أندية من ك كم صحيح عمرم صحيحة ك تدرّج بداية من ػلملو دلا ادلدرسي ادلنتخب اذل بداياتو ترجع مهم العب

الرياضة  الركافد من مهم رافد ادلدرسية الرياضة ادلدرسية ك ىكذا ؽلكن اعتبار ادلنتخبات من الالعبُت بعض بسبب ك برزت
 .عامة

إف ىذه الدراسة ادؼ لبياف كاقع األنشطة سواء كانت صفية أك الصفية، فإف كانت تلك ادلمارسات تقليدية فاألجدر 
لنحقق ذلك اذلدؼ علينا أيضا التعرؼ  تنميتها بشكل يتماشى مع متطلبات العصر احلديث، ك أف نعمل على تطويرىا ك

. على ادلعوقات اليت تقف يف كجو ادلدّرسُت حىت يتسٌت لنا دراستها كتذييل الصعوبات من أجل مستقبل أفضل
ّف الرّياضة ادلدرسّية ذلا من األعلّية ما غلعلها معيار من معايَت التقّدـ الريّاضي يف أم دكؿ من دكؿ العادل، حيث إيف النهاية 

أّف الريّاضة ادلدرسية تساىم يف إعداد الطّفل من خالؿ تّنميتو من مجيع اجلوانب كاجّلسمية، الّنفسية، احلركية 
. ام اّنا تساىم يف إعداد رجل ادلستقبل من كل اجلوانب. كغَتىا...االجتماعية
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: تمهيد

لقد سبحور ىذا الفصل حوؿ منهجية البحث ك اإلجراءات ادليدانية اّليت أصلزىا الطّالباف خالؿ الّتجربة االستطالعية ك 
  .الرئيسية سباشيا مع طبيعة البحث العلمي ك متطلّباتو العلمية ك العملية يف سبيل ربقيق األىداؼ ادلنشودة من ىذا البحث

: الدراسة االستطالعية- 1-1
من أجل الّتعّرؼ على ادلعّوقات اّليت ؽلكن أف ترافق إجراء االختبارات، ك لضماف الّسَت احلسن لتجربة البحث، قاما 

: الطّالباف هبذه الّتجربة االستطالعية ألجل معرفة
  مدل تطابق أدكات القّياس مع العّينة .
 ربديد أنسب االختبارات لقياس سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية .
 حىّت يكوف لو ثقل علميحبثنا ىذاادلراد استعماذلا يف  (كضوعيةادلثبات ك اؿصدؽ، اؿ) قّياس صالحية االختبارات  .
 من أجل ذبّنبها ك ضبط ادلتغَّتات معرفة أّىم الصعوبات اّليت تواجو الطّالباف .

 :ك قد أصلزت الّدراسة االستطالعية على شلّر اخلطوات الّتالية
 

:   شرع الطّالباف يف الوقوؼ على الصعوبات اّليت قد تواجو تطبيق االختبارات، فتّم األخذ باالعتبارات الّتالية:أّوال- 
 مراجعة الّدراسات الّسابقة ادلرتبطة دبضموف البحث. 
 مراجعة اإلطار الّنظرم للبحث احلارل. 
 مّت انتقاء االختبارات اخلاّصة باالستجابة الّسمعية ك (الّصدؽ )لبحثاألسس العلمية الختبارات ا يف إطار :ثانيا- 

 :البصرية من
 البحث ادلنشور يف رلّلة دراسات ك حبوث الًّتبية الرياضية العدد الّتاسع مجهورية العراؽ جامعة البصرة كّلية الًّتبية -أ

دراسة ربليلية مقارنة دلستول سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية لدل رياضي " ربت عنواف - 1999 -الريّاضية بتاريخ
 ".عامر فاخر شغايت"ك" حسُت مرداف عمر"ك " صاحل شايف ساجت: "لألساتذة"األلعاب ك غَت ادلمارسُت 

مقارنة يف سرعة رد الفعل البصرم ك السمعي " ربت عنواف- 2002-  حبث كلية الطب جبامعة بغداد الصادر بتاريخ -ب
 .علي علك الطائي.د.ـ.أ: لألستاذ " بُت الالعبُت ادلتميزين ك غَت ادلتميزين يف لعبة الكرة الطائرة 

 ك خالؿ اخلطوة الثّالثة تناكال الطّالباف تلك االختبارات بالّتجريب للّتأّكد من ثقلها العلمي، حيث مّت اختيار عّينة :ثالثا- 
حيث طّبقت عليهم  (كالية تيارت) دبشرع الصفا"  متوسطة سعيدم احلّواس" تلميذات من (10)عشوائية مكػػّونة من 

 بقاعة الرياضة للمتوسطة، ك بعد ( 45:12h) على الّساعة (03/03/2015)االختبارات ادلنتقاة ك كاف ذلك يـو الثالثاء 
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على ( 10/03/2015)أسبوع مّت إجراء االختبارات البعدية على نفس العّينة ك يف نفس الظّركؼ ك الّتوقيت يـو الثالثاء 

.  للمؤسسةدبساعدة أستاذ الًّتبية البدنية (45:12h)الّساعة 
ك األغراض ادلنشودة من ىذا اإلجراء العلمي سبثّلت يف الّسيطرة على ادلتغَّتات العشوائية األخرل اّليت قد تؤثّر على صدؽ 

. نتائج الّدراسة األساسية

: الدراسة األساسية- 1-2
:  منهج البحث -1-2-1

.    على ضلو أفضلالبحثبغية اصلاز دلالءمتو طبيعة ادلشكلة اعتمد الطّالباف الباحثاف على ادلنهج الوصفي ادلقارف 
                                                                                                  : البحث مجتمع -1-2-2

من ( تلميذة  338) اّلذم يضّم  للبدينات من اجملتمع األصلي(%17)نسبة ة بدينة بتلميذ (58)سبّثل رلتمع البحث يف 
 تلميذة ك كانت ادلؤسسات (32649) متوسطة بعدد (135)كالية تيارت ك الذم يتكّوف من من متوسطات  (07)سبع 

 :الًتبوية على الّنحو الّتارل
  مشرع الصفا – متوسطة سعيدم احلّواس. 
  مشرع الصفا - 06– متوسطة القاعدة. 
  الّرحوية – متوسطة بلعّباس العيد. 
  الّرحوية – متوسطة عّباس لزرؽ. 
  عُت الذىب – متوسطة كّبوش عابد. 
  عُت الذىب - 04-متوسطة القاعدة. 
  عُت الذىب – متوسطة بوشيخي مدشل .
:  عّينة البحث -1-2-3

: اترلموعثالث تضّم  ( تلميذة68)مّت اختّيار عّينة متكّونة من 
  ( تلميذات10)رلموعة عشوائية للدراسة االستطالعية تضم 
  ( تلميذة بدينة29) ادلدرسية تضّم لدرس الًتبية البدنيةرلموعة شلارسة.  
  ( تلميذة بدينة29)رلموعة غَت شلارسة للرياضة تضّم. 

 .مقصودة فئة البدينات بينما االفراد عشوائياك قد مّت االختيار بطريقة 
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: مجاالت البحث- 1-2-4
: المجاؿ البشري- 1-2-4-1

: سنة موّزعة كما يلي (16 – 13)تلميذة ك ىي تنتمي للفئة العمرية  ( 68 )مشلت عّينة البحث 
 
  ( تلميذات10)رلموعة عشوائية للدراسة االستطالعية تضم 
  ( تلميذة بدينة29) ادلدرسية تضّم لدرس الًتبية البدنيةعّينة شلارسة. 
  ( تلميذة بدينة29)عّينة غَت شلارسة للرياضة تضّم .
: المجاؿ الزمني- 1-2-4-2

 ك كاف ذلك على الّنحو (09/06/2015) إذل يـو الثالثاء (07/12/2014)لقد امتّدت مّدة البحث من يـو األحد 
 :الّتارل 

. (04/04/2015) إذل يـو السبت (27/12/2014)امتّدت فًتة العمل النظرم من يـو السبت * 
: امتّدت فًتة العمل الّتجرييب على عّدة مراحل أساسية * 
 سبثّلت يف انتقاء االختبارات اخلاّصة باالستجابة الّسمعية ك البصرية ك كاف ذلك يـو األحد : المرحلة األولى 

.   ، بعدىا مّت عرضها على األستاذ ادلشرؼ ك اّلذم بدكره أبدل موافقتو عليها(01/02/2015)
 مّت استخراج كثيقة لتسهيل مهّمة العمل يف ادلتوسطات من معهد الًّتبية البدنية ك الرياضية دبستغازل ككاف : المرحلة الثّانية 

 . (15/02/2015) ذلك يـو األحد 
 مشرع "ب *متوسطة سعيدم احلّواس* تلميذات من (10) سبثّلت يف إجراء الّتجربة االستطالعية على : المرحلة الثّالثة

 بقاعة الرياضة اخلاّصة (45:12h) على الّساعة (03/03/2015)، حيث أجريت االختبارات القبلية يـو الثالثاء "الصفا
بادلتوسطة، ك بعد أسبوع مّت إجراء االختبارات البعدية على نفس العّينة ك يف نفس الظّركؼ ك الّتوقيت ك كاف ذلك يـو 

 (.45:12h)  على الّساعة(10/03/2015)الثالثاء 
 ك سبثّلت يف الّشركع يف الّتجربة الرّئيسية حيث مّت إجراء االختبارات ادلنتقاة على العّينتُت:المرحلة الّرابعة  :

 (29)تلميذة بدينة شلارسة للرياضة ادلدرسية الصفية . 
 (29)تلميذة بدينة غَت شلارسة للرياضة . 
: المجاؿ المكاني- 1-2-4-3
  مشرع الصفا – مّت إجراء االختبارات اخلاّصة بالّدراسة االستطالعية داخل قاعة الرياضة دبتوسطة سعيدم احلّواس –

 .تيارت
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 مّت إجراء االختبارات اخلاّصة بالّتجربة الرئيسية بادلتوسطات الّتالية: 
  مشرع الصفا– متوسطة سعيدم احلّواس. 
  مشرع الصفا-06– متوسطة القاعدة . 
  الّرحوية– متوسطة بلعّباس العيد. 
  الّرحوية– متوسطة عّباس لزرؽ. 
  عُت الذىب– متوسطة كّبوش عابد. 
  عُت الذىب-04-متوسطة القاعدة . 
  عُت الذىب– متوسطة بوشيخي مدشل. 

: متغّيرات البحث - 1-2-5
 ك بدينات غَت شلارسات ادلدرسية لدرس الًتبية البدنية اتمارسينات ادل البد: المتغّير المستّقل .
 سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية: المتغّير الّتابع  .

: الّضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث- 1-2-6
إّف الّدراسة ادليدانية تتطّلب ضبط ادلتغَّتات قصد الّتحّكم فيها من جهة ك عزؿ بقّية ادلتغَتات األخرل من جهة أخرل، 

 يصعب على الباحث أف يتعّرؼ على ادلتسّببات احلقيقية :("أسامة كماؿ راتب)ك  (ّمد حسن عالكممح)حبيث يذكر 
". للّنتائج بدكف شلارسة الباحث إلجراءات الّضبط الّصحيحة

 الطّالباف على استبعاد كل ادلتغَّتات اّليت قد تؤثّر بشكل مباشر أك غَت مباشر على نتائج دك ألجل ىذه االعتبارات عم
: البحث حبيث كاف الّضبط على الّنحو الّتارل

 عتمد الطّالباف على تطبيق نفس االختبارات، نفس عدد الّتكرارات ك يف نفس الوقت على مجيع أفراد العّينةا. 
  سنة(16 – 13)مّت استبعاد كل تلميذة غائبة أك مريضة أك ال توافق الفئة العمرية . 
 مراعاة عدـ تغيَت كسائل القّياس ادلستخدمة خالؿ مراحل تنفيذ االختبارات. 
  ّيفةث منشورك اختيار االختبارات بعد انتقائها من بحمت : 

رلّلة دراسات ك حبوث الًّتبية الرياضية العدد الّتاسع مجهورية العراؽ جامعة البصرة كّلية الًّتبية الريّاضية بتاريخ  -1
دراسة ربليلية مقارنة دلستول سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية لدل " ربت عنواف  (164– 153) الصفحات -1999

 "عامر فاخر شغايت "ك" حسُت مرداف عمر "ك " صاحل شايف ساجت: " لألساتذة "رياضي األلعاب ك غَت ادلمارسُت 
مقارنة يف سرعة رد الفعل البصرم ك " ربت عنواف -2002-حبث كلية الطب جبامعة بغداد الصادر بتاريخ  -2

 .علي علك الطائي. د.ـ.أ: لألستاذ " السمعي بُت الالعبُت ادلتميزين ك غَت ادلتميزين يف لعبة الكرة الطائرة 
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 احلرص على عملية االنتباه من طرؼ الّتلميذات أثناء عملية إجراء االختبارات. 
  ضبط ادلتغَّتات اّليت ترتبط خبصائص العّينة: 

  ادلدرسية من نفس أفراد اجملتمع األصلي اّلذم مّت اختيار منو لدرس الًتبية البدنيةمارسة ادلاختيار أفراد اجملموعة 
 .اجملموعة غَت ادلمارسة للرياضة

  منذ البداية من  (ك غَت ادلمارسةلألنشطة الرياضية ادلدرسية الصفية ادلمارسة )مراعاة الّتكافؤ بُت أفراد اجملموعتُت
 .(الّسن، الوزف، الّطوؿ)حيث ادلتغَّتات ك اخلصائص اّليت تؤثّر يف ادلتغَّت الّتابع 

  حسُت .د ك صاحل شايف ساجت.د)ساتذة األعالكة على ذلك مّت انتقاء االختبارات اّليت كضعت من طرؼ
– جامعة ديارل ( عامر فاخر شغايت ) كلية الًّتبية البدنية ك الرياضية  ك ادلدّرس ادلساعد – جامعة البصرة  (مرداف عمر

 .كلية الًّتبية الرياضية ، بعدىا مّت عرضها على األستاذ ادلشرؼ على البحث  ك اّلذم بدكره أبدل موافقتو عليها
 أشرؼ الطّالباف على تطبيق االختبارات دبساعدة أساتذة الًّتبية البدنية ك الرياضية للمتوسطات ادلعنية بعينة ك عليو
. البحث

: أدوات البحث- 1-2-7
: جل إصلاز حبث على ضلو أفضل استخدـ الطّالباف رلموعة من األدكاتمن أ
  االختصاصاإلدلاـ الّنظرم حوؿ موضوع البحث من خالؿ الّدراسة ك اإلّطالع على مجلة من ادلصادر ك ادلراجع يف. 

 :مّت انتقاء االختبارات من
 البحوث العلمية مثل: 
البحث ادلنشور يف رلّلة دراسات ك حبوث الًّتبية الرياضية العدد الّتاسع مجهورية العراؽ جامعة البصرة كّلية الًّتبية  -1

دراسة ربليلية مقارنة دلستول سرعة االستجابة "  ربت عنواف 164 – 153الصفحات  – 1999الريّاضية بتاريخ 
". الّسمعية ك البصرية لدل رياضي األلعاب ك غَت ادلمارسُت 

مقارنة يف سرعة رد الفعل البصرم ك " ربت عنواف- 2002-حبث كلية الطب جبامعة بغداد الصادر بتاريخ  -2
 .علي علك الطائي. د.ـ.أ: لألستاذ " السمعي بُت الالعبُت ادلتميزين ك غَت ادلتميزين يف لعبة الكرة الطائرة 

 االستفادة من رأم األستاذ ادلؤطّر ك توجيهاتو حوؿ مصداقية االختبارات أثناء ادلقابلة الّشخصية معو. 
  (قائم خشيب مرّقم لقّياس الطوؿ– ميزاف إلكًتكشل – جهاز إعالـ آرل)الوسائل البيداغوجية 
 الوسائل اإلحصائية. 
 قاعة بادلتوسطات ادلعنية. 
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: األسس العلمية لالختبارات المستخدمة- 1-2-8
: ثبات االختبار- 1-2-8-1

نبيل )يقصد بثبات االختبار أف يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس العّينة ك يف نفس الظّركؼ، ك يذكر 
يعترب من ادلقّومات األساسية لالختبار اجلّيد حيث يفًتض أف يعطي االختبار : " أّف ىذا األساس العلمي (عبد اذلادم

 (242، صفحة 1984البيك، ) ". نفس الّنتائج تقريبا إذا أعيد استخدامو مرّة أخرل
   ، امتّدت الفًتة الزمنية بُت االختبارات القبلية ك البعدية للّتجربة االستطالعية مّدة ك استبعادا ألّم متغَّتات أخرل مؤثّرة

 على (10/03/2015 ) ، حيث أعيدت نفس االختبارات ك يف نفس الّتوقيت ك ادلكاف ك الظّركؼ يـو الثالثاء(أسبوع  )
 . (45:12h)الّساعة 

: صدؽ االختبارات- 1-2-8-2
ك بغرض الّتعّرؼ "أّف الّصدؽ يعٍت ادلدل اّلذم يؤّدم فيو االختبار الغرض اّلذم كضع من أجلو:" (منبارك ك مكجي)يذكر 

 معامل الثبات =  الصدؽ الّذاتي : على الّصدؽ الّذايت لالختبارات، استخدـ الطّالباف الباحثاف ادلعادلة الّتالية

ك بعد االنتهاء من إجراء االختبارات القبلية ك البعدية للّتجربة االستطالعية على حسب مواصفااا احملّددة، قاما الطّالباف 
الباحثاف بتحويل الّدرجات اخلاـ ادلتحّصل عليها إذل درجات معيارية باستخداـ معامل االرتباط بَتسوف، ك قد أفرزت ىذه 

: ادلعاجلة عن رلموعة من الّنتائج ادللّخصة يف اجلدكؿ ادلوارل 
 

 ثبات االختبارات  صدؽ ويمّثل " 02" جدوؿ رقم 

             المعالجة االحصائية
      االختبارات

حجم 
العّينة 

درجة الحرية 
 ( 1– ف  )

مستوى الداللة 
اإلحصائية 

القيمة الجدولية 
(  ر )

صدؽ 
االختبارات 

ثبات 
االختبارات 

سرعة االستجابة الّسمعية 
10 09 0.05 0.602 

0.859 0.739 

 0.798 0.893سرعة االستجابة البصرية 
 

 ك (0.739) حيث بلغت أدسل قيمة . كّل القّيم ادلتحّصل عليها حسابيا"02"رقم من خالؿ الّنتائج ادلدّكنة يف اجلدكؿ 
 ك (09(=)1-ف) عند درجة حرية ( 0.602) اّليت بلغت  ( ر الجدولية ) ك ىي أكرب من قيمة (0.798)أعلى قيمة 

ا تشَت إذل مدل ارتباط نتائج االختبارات القبلية ك البعدية للّتجربة االستطالعية، ك  ممّ (0.05)مستول الداللة اإلحصائية 
 اجلدكؿ أفّ نفس  تبُّت من خالؿ الّنتائج اإلحصائية ادلدّكنة يف كما.ىذا الّتحصيل يؤّكد على ثبات االختبارين ادلستعملُت
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 ك (0.893و  0.859) االختبارات صادقة فيما كضعت لقّياسو، ك ىذا حبكم أّف كّل مؤّشرات الثّبات اّليت تأرجحت بُت 

 ك مستول (09(= )1-ف) ك ىذا عند درجة احلرية (0.602)ىي أكرب من القيمة اجلدكلية دلعامل االرتباط اّليت بلغت 
. (0.05)الداللة اإلحصائية 

 
: موضوعية االختبارات- 1-2-8-3

 بُت أفراد سلتلفُت لنفس االختبار، ك يعرّب عنو دبعامل االنسياؽدرجة " ادلوضوعية بكوّنا " مكجي"ك " بارك"يعّرؼ 
ك يف ىذا الّسياؽ استخدـ الطّالباف الباحثاف اختبارين سهلُت ك كاضحُت  ك بعيدين عن الّتقييم الّذايت أم ، "االرتباط 

. أّّنما يتميزاف دبوضوعية عالية 
ك قد مّت اختّيار ىذاف االختباراف بعد اإلّطالع على رلموعة من ادلصادر، بعدىا مّت عرضها على األستاذ ادلشرؼ بغية 

األخذ برأيو، ك استشارتو ك االستفادة من خربتو ك ىذا هبدؼ االختيار األنسب لالختبارات اّليت ذلا عالقة مباشرة هبدؼ 
. البحث

: مواصفات االختبارات و القّياسات المستخدمة- 1-2-9
: القّياسات- أّوال

 :قّياس الّطوؿ
. قّياس طوؿ الّتلميذات: غرض االختبار

. غلب أف يكوف اجلسم أثناء القّياس يف كضعية شاقولية ك على استقامة صحيحة، ك تكوف الّرجلُت حافيتُت : طريقة األداء
.  شريط قّياس:األدوات المستخدمة

. (القدمُت) يّتم القّياس من أعلى نقطة يف الرّأس ك مساحة االرتكاز: الّتسجيل
: قّياس الوزف
. قّياس كزف اجلسم: الغرض منو

. ميزاف إلكًتكشل: األدكات ادلستعملة
. تقف ادلختربة فوؽ ادليزاف هبدكء ك بعد ثبات الرّقم يسّجل الوزف بالكيلو غراـ: طريقة األداء

.                   غلب االلتزاـ بالثّبات فوؽ ادليزاف: مالحظة
: االختبارات- ثانيا

لقياس سرعة رد الفعل الّسمعي ك البصرم، ك تتلّخص طريقة أداء  (جهاز كمبيوتر زلموؿ  )لقد مّت استخداـ جهاز خاص 
: االختبارات كالّتارل 
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: اختبار سرعة االستجابة الّسمعية- أ

ضع الّتلميذة يديها فوؽ ت فضال عن شرح طريقة العمل ، ذبلس الّتلميذة بعد أف تتفّهم مفردات االختبار ك اذلدؼ منو
ركبتيها جالسة على مقعد بوضع معتدؿ، ك عند مساعها جرس اجلهاز تقـو برفع يدىا ادلمّيزة ك الّضغط على موّقف اجلرس 

. تعطى ثالث زلاكالت ك تسّجل أفضل زلاكلة منها. ك بأسرع حركة شلكنة لتسجيل زمن رد الفعل الّسمعي 
 :اختبار سرعة االستجابة البصرية - ب
ضع الّتلميذة يديها فوؽ ركبتيها جالسة على مقعد بوضع معتدؿ، ك عند مشاىداا لصورة ادلربعات ادللونة يف اجلهاز تقـو ت

تعطى ثالث . برفع يدىا ادلمّيزة ك الّضغط على موّقف الصورة ك بأسرع حركة شلكنة لتسجيل زمن رد الفعل البصرم 
. زلاكالت ك تسّجل أفضل زلاكلة منها

 ذبرم التلميذة احملاكالت بدكف علمها باألزمنة مسبقا، حيث لكل زلاكلة زمنها اخلاص هبا مسعيا كبصريا: مالحظة. 

: الّدراسات اإلحصائية- 1-2-10
: لقد اعتمد الطّالباف على ادلعادالت اإلحصائية الّتالية

  ادلتوسط احلسايب. 
  االضلراؼ ادلعيارم. 
 معامل االرتباط البسيط بَتسوف. 
 التباين. 
 معامل الّصدؽ الّذايت. 
  (للعّينات غَت مرتبطة ك ادلتساكية العدد  )ستيودنت " ت " اختبار.  

: صعوبات البحث- 1-2-11
: سبثّلت صعوبات البحث فيما يلي

 كجود عدد قليل من الّدراسات الّسابقة. 
 صعوبة أخذ ادلوافقة من أجل إجراء االختبارات يف بعض ادلتوسطات. 
 التسرّع خاصة يف احملاكالت االكذل عند اجراء االختبارات. 
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: خالصة
لقد سبحور مضموف ىذا الفصل حوؿ منهجية البحث ك اإلجراءات ادليدانية اّليت أصلزىا الطّالباف من خالؿ الّتجربة 

.االستطالعية ك الرئيسية ك ذلك سباشيا مع طبيعة البحث العلمي ك متطلباتو العلمية ك العملية  
فمن خالؿ الّدراسة االستطالعية أشارا الطّالباف الباحثاف إذل عّدة خطوات علمية أصلزاىا  سبهيدا للّتجربة األساسية، ك اّليت 

، ادلتغَّتات ك (البشرم، الزمٍت، ادلكاشل  )استهاّلىا  بتوضيح ادلنهج ادلستخدـ يف البحث، رلتمع ك عّينة البحث، رلاالتو 
كيفية ضبطها ك األدكات ادلستخدمة، فاألسس العلمية لألداة باإلضافة إذل عرض االختبارات ادلطّبقة فالوسائل اإلحصائية 

.ك أخَتا تطرّقا إذل الّصعوبات اّليت كاجهتهما أثناء عملهما
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 :تمهيد

إّف منهجية البحث ادلعتمدة تتطّلب عرض ك ربليل الّنتائج، ك كذا مناقشتها ك تفسَتىا للربىنة على فركض البحث، ك 
أّف الّتجربة ىي زلاكلة الربىنة على فرضية تتمّيز بعاملُت أك " ككد " ليكسب البحث العلمي قيمتو ك قّوتو العلمية، ك يرل 

مقارنة تأثَت الّتدريب )يف  " (زلمود) ىناء صاحل " أكثر تربطهم عالقة ك تتمّيز ىذه الطريقة جبمع الّنتائج، ىذا ما يؤّكده 
 .(البدشل ك الّذىٍت يف تعّلم ادلهارات احلركية

إّف رلموع الّدرجات اخلاـ ادلتحّصل عليها من الّدراسة األساسية يف ىذا البحث ليس ذلا مدلوؿ أك معٌت بغرض احلكم 
على صّحة الفركض ادلصاغة أك نفيها، ك على ىذا األساس فقد تناكؿ الطّالباف يف ىذا الفصل معاجلة الّنتائج اخلاـ 

ادلتحّصل عليها باستخداـ رلموعة من الوسائل اإلحصائية ألجل عرضها يف اجلداكؿ مثّ ربليلها ك مناقشتها ك كذلك 
. االعتماد على الّتمثيل البياشل للّتوضيح أكثر ك ىذا بغرض استخالص أّىم االستنتاجات

: اختبار تكافؤ عينتي البحث- 2-1
ك غَت للرياضة ادلدرسية الصفية ادلمارسة  )بغرض إصدار أحكاـ موضوعية حوؿ طبيعة الّتجانس القائم بُت العينتُت 

" ستيودنت – ت " ، عمد الطّالباف إذل معاجلة الّدرجات اخلاـ باستخداـ اختبار داللة الفركؽ (ادلمارسة
 

 .في نتائج القياسات (الممارسة و غير الممارسة  )يوّضح الّتجانس بين عينتي البحث  " 03" جدوؿ رقم 

       المقاييس                   

 االحصائية

 االختبارات

 البدينات الممارسات
البدينات غير 

 الممارسات
 (ت)

 

 المحسوبة

 درجة

 

 الحرية

 مستوى

 

 الداللة

 (ت)

 

 الجدولية

 داللة

 

 َس  الفروق
 ع  َس  ع 

 01,358 1,120 14,448 01,002 14,827 (السنة )السن 

56 0,05 1,6720 

 غير دال

 غير دال 01,118 0,075 1,5460 0,07 1,5680 (متر )الطول 

 غير دال 01,141 09,657 58,862 08,977 61,655 (كلغ )الوزن 

 
اّليت كانت على الوزف لكل من الّسن ك الطوؿ ك "  احملسوبة – ت " أّف قّيم  " 03" لقد تبُّت من خالؿ اجلدكؿ رقم 

عند  ( 01.672) ك اّليت بلغت " اجلدكلية - ت" ك ىي قّيم أصغر من  ( 1,1410 و 01.118 ك 01.358 ):الّتوارل
ك ىذا ما يؤّكد على عدـ كجود فركؽ معنوية بُت  (0.05)حصائية  ك مستول الداللة اإل (56=2-ف2)درجة حرية 

ادلتوسطات، ك بالّتارل فإّف ىذا يدّؿ على مدل الّتجانس القائم بُت عينيت البحث من حيث الّتماثل يف ادلستول من ناحية 
. (الّسن ك الطوؿ ك الوزف) قياسات
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البدينات الممارسات البدينات غير الممارسات

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للّسن

اختبار السن المتوسط الحسابي 

اختبار السن االنحراف المعياري 

 
 :عرض و مناقشة الّنتائج - 2-2
السن،الطوؿ،الوزف و مؤشر )لكل من  الحسابية و االنحرافات المعيارية للمتوسطاتعرض النتائج - 2-2-1

 :(الكتلة
كل ؿ للّسن،الطوؿ،الوزف و مؤشر الكتلة الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتوسطاتيمثل ا "04" جدوؿ رقم 

 . و غير الممارساتلدرس التربية البدنية المدرسيةمن البدينات الممارسات 

 
لدرس الًتبية كل من البدينات ادلمارسات ؿ للّسن احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية دلتوسطاتا " 04" يوّضح اجلدكؿ رقم 

باضلراؼ  ( 14.827 )، حيث بلغ مقدار ادلتوسط احلسايب للّسن لدل ادلمارسات ك غَت ادلمارساتالبدنية ادلدرسية 
باضلراؼ معيارم  (14.448)، يف حُت كاف الوسط احلسايب للّسن عند البدينات غَت ادلمارسات (01.002)معيارم قدره 

 (.01.12)قدره 
لدرس كل من البدينات الممارسات ؿ للّسن الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتوسطاتيمثل ا "01" رقم شكل 

 . و غير الممارساتالتربية البدنية المدرسية
 
 
 

  
 

  
 
 

 اختبار السن اختبار الطول اختبار الوزن اختبار مؤشر الكتلة
      المقاييس

        االحصائية
 

 االختبارات         
 

 ع سَس  ع سَس  ع
سَس 
 سَس  ع 

 البدينات الممارسات 14,827 01,002 1,5680 00,07 61,655 08,977 25,031 3,0860

3,6710 24,593 09,657 58,862 0,075 1,5460 01,120 14,448 
البدينات غير 

 الممارسات
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البدينات الممارسات البدينات غير الممارسات

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للوزن 

اختبار الوزن المتوسط الحسابي

اختبار الوزن االنحراف المعياري

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

اختبار الطول

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للطول 

البدينات الممارسات

البدينات غير الممارسات

 
لدرس الًتبية كل من البدينات ادلمارسات ؿ للطوؿ احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية دلتوسطاتاك يوّضح نفس اجلدكؿ 

 باضلراؼ معيارم قدره  ( 01.568 )، حيث بلغ مقدار ادلتوسط احلسايب للطوؿ لدل ادلمارسات  ك غَت ادلمارساتالبدنية
 باضلراؼ معيارم قدره  ( 01.546) ، يف حُت كاف الوسط احلسايب للطوؿ عند البدينات غَت ادلمارسات ( 0.070) 
(0.075.) 

كل من البدينات الممارسات ؿ للطوؿ الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتوسطاتيمثل ا "02"  رقم شكل 
 . و غير الممارساتلدرس التربية البدنية المدرسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ك لدرس الًتبية البدنيةكل من البدينات ادلمارسات ؿ للوزف احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية دلتوسطاتاكما يوّضح اجلدكؿ 
، (08,977)باضلراؼ معيارم قدره  (61,655)،حيث بلغ مقدار ادلتوسط احلسايب للوزف لدل ادلمارسات غَت ادلمارسات

 (.09,657)باضلراؼ معيارم قدره  (58,862)بينما كاف الوسط احلسايب للوزف عند البدينات غَت ادلمارسات 
 

لدرس كل من البدينات الممارسات ؿ للوزف الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتوسطاتيمثل ا "03"  رقم شكل 
   و غير الممارساتالتربية البدنية
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البدينات الممارسات البدينات غير الممارسات

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمؤّشر الكتلة 

مؤشر الكتلة المتوسط الحسابي

مؤشر الكتلة االنحراف المعياري

 
لدرس كل من البدينات ادلمارسات ؿ دلؤّشر الكتلة احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية دلتوسطاتاك اخَتا يوّضح اجلدكؿ اعاله 

( 25,031) ، حيث بلغ مقدار ادلتوسط احلسايب دلؤّشر الكتلة لدل ادلمارسات  ك غَت ادلمارساتالًتبية البدنية ادلدرسية
( 24,593)، يف حُت كاف ادلتوسط احلسايب دلؤّشر الكتلة عند البدينات غَت ادلمارسات (3,0860)باضلراؼ معيارم قدره 
 (.3,6710)باضلراؼ معيارم قدره 

 
كل من البدينات ؿ لمؤّشر الكتلة الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتوسطاتيمثل ا "04"  رقم شكل 

 . و غير الممارساتلدرس التربية البدنية المدرسيةالممارسات 
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البدينات الممارسات البدينات غير الممارسات

االستجابة السمعية

 
 :(االستجابة الّسمعية و البصرية )لكل من  الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتوسطاتعرض نتائج ا- 2-2-2

كل من ؿ لالستجابة الّسمعية و البصرية الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتوسطاتيمثل ا "05" جدوؿ رقم 
 . و غير الممارساتلدرس التربية البدنية المدرسيةالبدينات الممارسات 

 
 
 
 
 
 
 

 
كل من البدينات ادلمارسات ؿ لالستجابة الّسمعية احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية دلتوسطاتا"  05" يوّضح اجلدكؿ رقم 

، حيث بلغ مقدار ادلتوسط احلسايب لالستجابة الّسمعية لدل ادلمارسات   ك غَت ادلمارساتلدرس الًتبية البدنية ادلدرسية
، يف حُت كاف ادلتوسط احلسايب لالستجابة الّسمعية عند البدينات غَت ( 0.247)باضلراؼ معيارم قدره  ( 01.429) 

 (.0.215)باضلراؼ معيارم قدره  (01.328 )ادلمارسات
 

كل من البدينات ؿ لالستجابة الّسمعية الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتوسطاتيمثل ا "05"  رقم شكل 
 . و غير الممارساتلدرس التربية البدنية المدرسيةالممارسات 

 
 

  

     المقاييس           
            االحصائية

 
 االختبارات

 البدينات غير الممارسات البدينات الممارسات

1 َس 
 2عَس  2 َس  1عَس  

 0,215 1,3280 0,247 1,4290 االستجابة السمعية

 0,362 7320, 1 0,183 1,6470 االستجابة البصرية
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المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

البدينات الممارسات البدينات غير الممارسات

االستجابة البصرية

 
لدرس كل من البدينات ادلمارسات ؿ لالستجابة البصرية احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية دلتوسطاتاكما يوّضح اجلدكؿ 

، حيث بلغ مقدار ادلتوسط احلسايب لالستجابة البصرية لدل ادلمارسات           ك غَت ادلمارساتالًتبية البدنية ادلدرسية
، يف حُت كاف ادلتوسط احلسايب لالستجابة البصرية عند البدينات غَت (0.183)باضلراؼ معيارم قدره  ( 01.647) 

 (.0.362) باضلراؼ معيارم قدره  (01.732 )ادلمارسات 
 

كل من البدينات ؿ لالستجابة البصرية الحسابية و االنحرافات المعيارية لمتوسطاتيمثل ا "06"  رقم شكل 
 . و غير الممارساتلدرس التربية البدنية المدرسيةالممارسات 

 
 

  
  

  
 
 
 

   
 :تحليل و مناقشة الّنتائج- 2-3

لدى كل من للداللة المعنوية بين سرعة االستجابات السمعية و البصرية " ت"يمثل قيمة " 06"الجدوؿ رقم - 
 . و غير الممارساتلدرس التربية البدنية المدرسيةالبدينات الممارسات 

       
المقاييس           

 االحصائية
 

 االختبارات

 البدينات الممارسات
البدينات غير 

 " T " الممارسات

 
 الجدولية

" T " 

 
 المحسوبة

 درجة
 

 الحرية

 مستوى
 

 الداللة

 داللة
 

 الفروق
 َس 
 ع  َس  ع 

االستجابة 
 السمعية

1,4290 0,247 1,3280 0,215 01,672 01,661 

56 0,05 

 غير دال

االستجابة 
 البصرية

 غير دال 01,138 01,682 0,362 7320, 1 0,183 1,6470
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البدينات ادلمارسات لدرس )نالحظ ادلتوسطات احلسابية ك االضلرافات ادلعيارية للعينتُت  " 06" من خالؿ اجلدكؿ رقم 

يف االستجابات الّسمعية ك البصرية، حيث يظهر اجلدكؿ عدـ كجود فركؽ ذات  (الًتبية البدنية ادلدرسية ك غَت ادلمارسات
 )عند العينة ادلمارسة  ك غَت ادلمارسة يف االستجابة الّسمعية " احملسوبة - ت" حيث بلغت قيمة .داللة إحصائية

ك اّليت " اجلدكلية - ت" ك ىي أصغر من قيمة " 0.05"ك مستول الداللة " 56"ك ىذا عند درجة حرية  ( 01.661
ك ىذا عند  ( 01.138) عند العينتُت يف االستجابة البصرية " احملسوبة - ت" ، كما بلغت قيمة (01.672 )بلغت 

 (.01.682 )ك اّليت بلغت " اجلدكلية - ت" ك ىي أصغر من قيمة " 0.05"ك مستول الداللة " 56"درجة حرية 

 :االستنتاجات - 2-4
 :استنتج الطالباف ما يلي 

  إّف لالستجابة الّسمعية  أفضلية على االستجابة البصرية. 
  يف  ( ك غَت ادلمارساتلدرس الًتبية البدنية ادلدرسيةالبدينات ادلمارسات )عدـ كجود فركؽ معنوية بُت العينتُت

 .االستجابة الّسمعية
  يف  ( ك غَت ادلمارساتلدرس الًتبية البدنية ادلدرسيةالبدينات ادلمارسات )عدـ كجود فركؽ معنوية بُت العينتُت

 .االستجابة البصرية

 :مناقشة الفرضيات - 2-5
 :الفرضية األولى 

  تؤثّر على سرعة االستجابة الّسمعية ك البصرية يف فئة البدينات لدرس الًتبية البدنية ادلدرسيةمن عدمها ادلمارسة. 
 ك تؤثّر على سرعة االستجابة الّسمعية ك البصريةيف فئة البدينات ال من عدمها  لدرس الًتبية البدنية ادلدرسيةادلمارسة إّف 

ىذا حسب ما كرد يف النتائج احملّصل عليها ك يرجع ذلك لنقص احلجم الّساعي يف تأدية األنشطة من جهة ك عدـ 
 . القدرات ىاتوتطويرعدـ  يف كفيساىمك الّلذين الّتدريب ادلنتظم 

 :الثانية الفرضية 
  سرعة يف ك غَت ادلمارسات لدرس الًتبية البدنية ادلدرسيةىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بُت البدينات ادلمارسات 

. االستجابة الّسمعية ك البصرية
لدرس من خالؿ ما توصل إليو الطالباف من نتائج حوؿ سرعة االستجابة السمعية ك البصرية لدل البدينات ادلمارسات  

 ذلا الحظا عدـ كجود عالقة ذات داللة إحصائية بينهما كما ىو مبُت من خالؿ ك غَت ادلمارسات الًتبية البدنية ادلدرسية
ك ىذا إف دّؿ على شيء إظّلا يدؿ على عدـ تأثّر سرعة االستجابات السمعية ك البصرية بُت البدينات  (06)اجلدكؿ رقم 

 .ادلمارسات للرياضة ادلدرسية ك غَت ادلمارسات ذلا
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 :الفرضية الثالثة 
 ك ةالسمعي االستجابة  على البدينات غَت ادلمارسات يف سرعة لدرس الًتبية البدنية ادلدرسيةتفّوؽ البدينات ادلمارسات

. ةالبصرم
لدرس الًتبية لقد تبُّت من خالؿ النتائج احملّصل عليها من ىذه الدراسة أّف الوحدات الّتعليمية ادلقًتحة ضمن الّنشاطات 

 ... ك ادلقّررة يف ادلنهاج الرمسي قد ربّقق أىداؼ تربوية، ترفيهية البدنية ادلدرسية
تبُت  (06)أّما بالنسبة لتحّقق أىدافنا ك ىذا على حسب الفرضية ادلقًتحة  فمن خالؿ مالحظة النتائج للجدكؿ رقم 

عدـ كجود تفّوؽ بُت البدينات ادلمارسات للرياضة ادلدرسية الصفية ك غَت ادلمارسات ذلا  يف سرعة االستجابة السمعية ك 
 :البصرية ، ك ذلك يرجع إذل مايلي 

  (ساعتُت يف األسبوع  )لدرس الًتبية البدنية نقص احلجم الّساعي األسبوعي ادلخّصص.  
  (سبارين االستجابة السمعية ك البصرية  )عدـ إدلاـ ادلنهاج ادلدرسي ادلقّرر بتطوير بعض ادلهارات ك ال سيما. 
  على األسلوب الّتعليمي فقط ك ليس األسلوب الّتدرييب درس الًتبية البدنية اعتماد يف  . 
 ك بالّتارل صعوبة العادم الوزف أصحاب من اجلسدم الصعيد على نشاطا اقل عادة يكونوف الزائد الوزف أصحاب ،

 ,Jennifer .Jك ىذا حسب الباحثُت (سرعة االستجابة السمعية ك البصرية)ربصيل األداء البدشل ك السيما 
Thomas and Kelly.D, 2007, p798).) 

 :االقتراحات - 2-6
على ضوء دراستنا ذلذا ادلوضوع ك من خالؿ ما توّصلنا إليو من نتائج ك أيضا دلالحظتنا ألداء الّتلميذات البدينات 

 :ك غَت ادلمارسات خرجنا ببعض االقًتاحاتلدرس الًتبية البدنية ادلدرسية ادلمارسات 
 االىتماـ بالّنشاطات ادلدرسية اخلارجية. 
 حث فئة البدينات السليمات على شلارسة الرياضة تفاديا لتعقيدات صحية ك نفسية مستقبال. 
 زلاكلة ادراج نشاطات حركية مكيفة ذلاتو الفئة. 
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 :الخالصة العاّمة - 2-7

الًّتبية البدنية ىي جزء من الًّتبية العاّمة أك مظهر من مظاىرىا لكوف الًّتبية البدنية احلديثة تعتٍت كذلك برعاية اجلسم ك 
 .صّحتو ك تساعد على إعداد ادلواطن الّصاحل ادلّتزف بدنيا، عقليا، انفعاليا ك اجتماعيا

ك قد أصبحت تكتسب طابعا خاّصا حيث أصبح االىتماـ هبا يف سلتلف القطاعات اذلاّمة خاّصة الًّتبوية منها ك ذلك 
قصد ربقيق أىداؼ الًّتبية البدنية ك الرياضية ادلدرسية، ك تظهر أعلّيتها على مستول ادلتوسطات ك الثّانويات حيث 

أصبحت ماّدة تعليمية تربوية مقّررة يف برنامج رمسي للمستويُت ، كوّنا القاعدة الًّتبوية اذلادفة إذل تنمية األداء احلركي 
 .دلختلف األنشطة الرياضية الفردية 

ك رغم ىذه األعلية للرياضة ادلدرسية إالّ أنّنا التمسنا عزكؼ بعض الّتالميذ عن شلارستها ك ال سيما الّتلميذات ك خاّصة 
 .البدينات منهم 

ك غَت ادلمارسات لدرس الًتبية البدنية ك ذلذا الّسبب ارتئ الطالباف إذل اختيار موضوع حبثهما حوؿ البدينات ادلمارسات 
البدينات ك قد قاـ الطالباف يف ىذا البحث ببعض االختبارات على ذلا ك عالقتها باالستجابة الّسمعية ك البصرية، 

ك غَت ادلمارسات ذلا هبدؼ معرفة عالقتهما بسرعة االستجابة السمعية ك البصرية لدرس الًتبية البدنية ادلدرسية ادلمارسات 
 ك لدرس الًتبية البدنية ادلدرسية تلميذة شلارسة 29) تلميذة بدينة (58)ك قد طبقت االختبارات على عينة مكونة من 

 .( تلميذة غَت شلارسة29
ك بعد إجراء االختبارات ك معاجلة الّنتائج اخلاـ باستخداـ رلموعة من الوسائل اإلحصائية توصل الطالباف الباحثاف إذل 

ك غَت ادلمارسات ذلا يف سرعة لدرس الًتبية البدنية عدـ كجود فركؽ معنوية ذات داللة إحصائية بُت البدينات ادلمارسات 
 .االستجابة السمعية ك البصرية
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 »  ب اّلغم  اعربنم ا  ائر جع ق ائم  ائص در «
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 » ا  ائر جع من  انترنن   ق ائم  ائص در «
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« La liste des sources en français » 

 

 

 « La liste des sources d’internet » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.echcconline.org/


 

79 

 

 

 

 



 

80 

 

Synthèse de l'étude: 

 

Titre de l'étude: " déterminer la différence de vitesse de réponse audio et 

visuelle entre élèves filles obèses pratiquant des activités sportives Scolaires 

et d’autres obèses non pratiquantes" 

L'étude vise à déterminer la différence de vitesse de réponse audio et 

visuelle entre élèves filles obèses pratiquant des activités sportives Scolaires 

et d’autres obèses non pratiquantes où l'étude a été menée sur un groupe 

d'écolières de niveau intermédiaire entre [13-16] ans. 

Hypothèse de l'étude : avantage des élèves qui pratiquent le sport scolaire 

sur les non pratiquantes  dans la  vitesse de réponse audio et visuelle. 

L'échantillon de l'étude comprenait 68 écolières âgées entre (13et 16 ans) 

réparties comme suit: 

1-  échantillon aléatoire de l'enquête comprenant (10 élèves). 

 2-échantillon d’écolières obèses pratiquant des activités sportives (29 

élèves). 

3- échantillon d’écolières obèses non pratiquantes (29 élèves). 

Ce nombre de (58) éléments représente un pourcentage de (17%) du 

nombre total des élèves obèses recensées dans sept établissements 

différents et qui est de 338 élèves obèses. 

Les moyens  utilisés sont d’ordre pédagogique, exploitation de statistiques, 

et emploi d’outils comme le décamètre pour mesure de longueur, bascule 

électronique et micro portable.   

En conclusion nous relevons que le volume horaire consacré à la pratique du 

sport scolaire ne peut avoir aucun impact sur le développement du reflexe 

visuel ni auditif.  

A cela nous proposons, en ce qui concerne les filles obèses pratiquantes, de 

renforcer les activités sportives scolaires programmées par d’autres 

activités sportives extrascolaires pour prévoir des complications physiques 

et psychologiques qui pourraient survenir avec l’âge. 
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