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:مقدمة-1  

تعترب الرتبية البدنية و الرياضية وسيلة من وسائل الرتبية احلديثة عن طريق النشاط البدين الذي خيتار و ديارس 
كما ىي تعترب مظهرا من مظاىر ادلنهاج الرتبوي العام ،   بالنسبة للقيمة البدنية و الصحية و العقلية و اإلجتماعية

حيث أهنا ترمي إىل أىداف من أجلها يعتين جبميع اخلربات التعليمية يف ادلعاىد ، و ىي النمو الشامل جلميع 
ليت الطالب و الوصول إىل تطور و بناء القدرة اجلسمية ، و ذلذا أعتربت اللياقة البدنية و الصحية من أىم األمور ا

تلعب دورا كبًنا يف التطبيقات العلمية للرتبية البدنية و الرياضية، إذ ال ديكن توضيح العالقة ادلوجودة بٌن الوزن ) 
و الطول و مساحة اجلسم ، و اليت ختص التنبؤ بالصفاة ادلرفولوجية ، الكتلة العضلية ، و العظمية و الشحمية ( 

، و باخلصوص الربامج التدريبية لإلختصاصات ) لكل إختصاص على  قصد اإلنتقاء و التوجيو التحفيز الرياضي
حدة ( و عدم توترىا و تداخلها و إبراز التعديالت أو التغيًنات الوظيفية احملتمل وقوعها عند التالميذ ، وكذلك 

لقدرات ل لتقييم و تصحيح تطوراتو مع مراحل و منهجية تطبيق الربنامج التدرييب و الوصول إىل أعلى ادلستويات
(.383الوظيفية دون عناء و جهد ) عبد ادلنعم ادليجي ، حسن الياجي ص  

و إلقتناعنا مبدى أمهية اللياقة البدنية و الصحية يف الطور الثانوي ، قمنا هبذا البحث على تالميذ الثانوية ، زلاولة 
ا باإلناث ، فتكون حبحثنا من نظري من حتديد و معرفة عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للذكور و مقارنته

فاشتمل على ثالثة فصول كان أوذلما التقييم مث اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة و إىل تطبيقي ، أما الباب النظري 
اشتمل الفصل الثالث على خصائص ادلرحلة العمرية و أما الباب الثاين فيتضمن منهج البحث و إجراءاتو ادليدانية 

ض النتائج و مناقشتها و استخالص اإلستنتاجات و التوصيات .إضافة إىل عر   

الرياضية النامجة عن  :إخنفظت معدالت ادلمارسة الرياضية يف ادلرحلة الثانوية و ادلظاعفاتمشكلة البحث-2
قلتها رغم التطورات اذلائلة اليت مشلت أخلب جوانب احلياة، و السيما يف رلال العالجات الطبيعية و غًنىا ، و 
يرى الكثًنون أن ذلك قد يعود إىل إدخال التقنيات و الوسائل احلديثة و تغًن منط اإلنسان ، و من ىذا ادلنطلق 

 حتتم علينا طرح بعض األسئلة :

التسائل العام: -  

 ىناك فروق يف بعض عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للذكور و اإلناث للمرحلة الثانوية .
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التساؤالت الفرعية: -  

ىل إمهال اذلياكل و ادلنشئات الرياضية من ميادين و مالعب و عتاد ىي إحدى أسباب اليت تؤثر سلبا على 
طة بالصحة .بعض عناصر اللياقة البدنية ادلرتب  

ىل غياب الوعي األمين و الصحي و الوقائي لألساتذة و التالميذ يؤثر سلبا على بعض عناصر اللياقة البدنية 
 ادلرتبطة بالصحة للذكور و اإلناث .

أهداف البحث                                                                            -3  

اذلدف العام: الوصول إىل ادلقارنة عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للذكور و اإلناث للمرحلة الثانوية -  

األهداف الفرعية: -  

 ادلسامهة يف اإلظهار األمهية اليت حتتلها عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للذكور و اإلناث للمرحلة الثانوية 

ين و الوقائي عند األساتذة و التالميذ و تأثًنه على ضعف يف بعض عناصر اللياقة البدنية الكشف عن الوعي األم
 ادلرتبطة بالصحة للذكور و اإلناث.

: فرضيات البحث-4  

 الفرضية العامة : ىناك فروق يف بعض عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للذكور و اإلناث للمرحلة الثانوية.

الفرعية: الفرضيات-  

مناك فروق يف عنصر القوة بٌن الذكور واإلناث.                                                                -1
ىناك فروق يف عنصر ادلرونة بٌن الذكور واإلناث.                                                              -2
بٌن الذكور واإلناثىناك فروق يف عنصر السرعة  -3  

 مصطلحات البحث :-5

هتدف إىل مقارنة بٌن جوانب التشابو و اإلختالف بٌن الظواىر لكي حيدد أي العوامل تلعب دورا  دراسة مقارنة :
و مبعىن آخر يصف العوامل اليت ديكن وراء الظواىر ة، فالدراسة ادلقارنة تبدأ بأثر أو نتيجة و تبحث عن فيها 



 الفصل التمهيدي                                                     التعريف بالبحث
 

3 
 

مصطفى حسن البهي :  –< إخالص زلمد عبد احلفيظ ----األسباب ادلمكنة ذلذا األثر ة النتيجة ) ادلرجع 
(  88ص 2333النفسية و الرياضية طرق البحث العلمي و التحليل اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوية و   

: ىي القدرة على إصلاز األعمال اليومية هبمة و يقظة دون تعب ال ضرورة منو و  ادلرتبطة بالصحة اللياقة البدنية
ىي حالة تكامل بدين و عقلي دنية اليت تتطلب دالالت الطوارئ .بطاقة كافية للتمتع احلر ، و مقابلة الضغوط الب

 و السعادة و الرفاىية اإلجتماعية و ليس فقط اخللو من ادلرض و الوىن .

نوية : ىي نظام تربوي عميق خيضع لنفس قوانٌن الرتبية الشاملة وىي جزء اليتجزء منها وىي معلم من ادلرحلة الثا
معامل احلضارة والتقدم عند أىم الشعوب وذلذا أوال ذلا العلماء أمهية كبًنة ومن شليزاهتا أهنا : زلك تربوي لزيادة 

.احلركة القدرات ، أنشطة تنافسية وأخرى تعبًنية أنشطة تؤكد سيادة   

 الدراسات المشابهة :-6

ـــاللياقة البدنية ادلرتبطوىدفت ىذه الدراسة اىل التعــرف على عناصر  (2005دراسة المرضي )- ة بالصحةلدى ـــ
ـــاللياقادلرحلة الثانوية بوالية اخلرطوم ،والتعرف على مستوى عناصر  طالب ــ ـ ــ ــ ـــة للطلبة، واستخدم  ةـ ـــ البدنية احلركي

ــر  ــاس عناصـ ـــ ـــ ـ ــ ـــاللياقالباحث ادلنهج الوصفي ،ومت مجع البيانات عن طريق اختبارات لقيـ ــ ـ  ة البدنية ادلرتبطة بالصحةــ
ــ453واللياقة احلركية ،وبلغ حجم عينة الدراسة ) ــ ــ ـ ــ ـــم بالطريـ ــا مت اختيارىـــ ــ ـــ ــقة العشوائية شلا ينحصر سنهم ما ( طالبـ ـــ ـ ــ ـ

ــل الدراسية الثالثة .ومن اىم النتائج اليت توصل اليها الباحث ضعف  18-15بٌن ) سنة( حيث ديثلون ادلراحــ
ـــاللياق و البدنية ادلرتبطة بالصحة مستوى اللياقة ـــ ـ ــ ــدى أفراد عينة البحث ومن أىم توصيات الباحث ةــ ــ ـــ  احلركية ل

ــة ــ ـــ ــالبدنية ادلرتبط التأكيد على الوصول دلستوى جيد اللياق ــ ـ ــ ــ ـــة بالصحـ ـــ ـ احلركية ىو اذلدف االول ، وان  اللياقة و ةــ
ــة دروسا للرتبية البدنية مبا ال يقل عن ) ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــلة الثانوي ـ ــ  ( دقيقة يف االسبوع.225ديارس طلبة ادلرحـ

رسالة دكتوراه وعنواهنا "تصميم نظام الكرتوين على شبكة ( 2012دراسة عبد المهدي علي احمد اكسيل )-
 ادلعلومات العادلية لتقومي اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية مبملكة البحرين".

ية بداللة ادلعايًن ادلئينية لتقومي اللياقة البدنية ىدفت الدراسة إىل تصميم نظام الكرتوين على شبكة ادلعلومات العادل
 ادلرتبطة بالصحة لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية مبملكة البحرين.

( تلميذا من مدارس ادلرحلة 1631استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ، ومت اختيار عينة عشوائية مكونة من )
وقد قام الباحث باإلجراءات التالية: بناء بطارية  معلم تربية رياضية( ،33اإلعدادية من احملافظات اخلمس و)

اختبارات للياقة البدنيةادلرتبطة بالصحة، ودتكن الباحث من التوصل لبطارية اإلختبار لقياس اللياقة البدنية، وقد 
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مرت متعدد ادلراحل لقياس التحمل الدوري التنفسي، ثين ومد الذراعٌن من  23مشلت البطارية على اختبار )جري 
إلنبطاح ادلائل ألكرب عدد من ادلرات وفق ايقاع لقياس قوة وحتمل عضالت الذراعٌن، اجللوس من الرقود ألكرب ا

عدد من ادلرات وفق ايقاع لقياس قوة وحتمل عضالت البطن ، واختبار ثين اجلذع أمامنا من اجللوس الطويل لقياس 
مث قام بتقنٌن االختبارات، ووضع درجات مئينية للياقة  ادلرونة ، واختبار مؤشر كتلة اجلسم وقياس التكوين اجلسمي

 البدنية ادلرتبطة بالصحة، واستطاع الباحث التوصل إىل تصميم نظام الكرتوين على شبكة ادلعلومات العادلية.
وعلى ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث على اإلعتماد على النظام اإللكرتوين لتقومي اللياقة البدنية ادلرتبطة 

لصحة لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية مبملكة البحرين، تشجيع التالميذ على استخدام التقومي الذايت ومراقبة لياقتهم با
تشجيع البدنية ادلرتبطة بالصحة، وضع الرابط للنظام اإللكرتوين يف كتب الرتبية الرياضية ذلذه ادلرحلة كمصدر 

قتهم البدنية ادلرتبطة بالصحة ، التعرف على مواطن القوة و التالميذ على استخدام التقومي الذايت و مراقبة ليا
للربامج واألنشطة الرياضية اليت تقدم ذلذه ادلرحلة، استخدام الضعف للربنامج و االنشطة الرياضية اليت تقدم ذلذه 

 النظام اإللكرتوين يف ادلقارنة بٌن مستويات التالميذ بٌن ادلدارس واحملافظات.  

  2012يق بوخالف شادلي دراسة مخلوف توف-

-12رسالة ماسرت حتت عنوان دراسة مقارنة دلستوى عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمرحلة ادلتوسطة )
سنة ( 15  

سنة( 15-12ىدفت الدراسة اىل مقارنة مستوى عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمرحلة ادلتوسطة )  

تلميذة  243استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي باالسلوب ادلسحي مت اختيار الفئة بالطريقة العمدية مكونة من 
لكل والية ) ساحلية و داخلية (و االخًن توصل  123مقسمة اىل متوسطتٌن لوالية مستغاًل و معسكر و

 الباحثان اىل مقارنة لعناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة.

سالة ماجيسرت و عنواهنا "تصميم برنامج حاسوبيلتقييم عناصر اللياقة البدنية ( ر2013دحون عومري ).دراسة 
 ( سنة 18-16ادلرتبطة بالصحة عند تالميذ ادلرحلة الثانوية )

ىدفت الدراسة اىل تصميم برنامج حاسويب من اجل تقييم عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة عند تالميذ 
 لثانوية ذكور  ادلرحلة ا

( تلميذ من 1313استخدم الباحث ادلنهج الوصفي باالسلوب ادلسحي و مت اختيار عينة عشوائية مكونة من )
مدارس ادلرحلة الثانوية لوالية غليزان ، و قد قام الباحث باجلراءات التالية : بناء بطارية اختبارات للياقة البدنية 
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ادلرتبطة بالصحة ، و دتكن الباحث من التوصل لبطارية اختبار لقياس اللياقة البدنية ، و قد مشلت البطارية على 
اختبار اجلري دلسافة ادليل لقياس التحمل الدوري التنفسي ، ثين و مد الذراعٌن من االنبطاح ادلائل الكرب عدد من 

ٌن ، اجللوس من الرقود الكرب عدد من ادلرات وفق ايقاع ادلرات وفق ايقاع لقياس قوة و حتمل عضالت الذراع
لقياس قوة و حتمل عضالت البطن ، اختبار ثين اجلذع اماما من اجللوس الطويل لقياس ادلرونة ، اختيار كتلة 
اجلسم لقياس التكوين اجلسمي مث قام بتقنٌن االختبارات ، و وضع درجات معيارية للياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة 

 و استطاع الباحث التوصل اىل تصميم برنامج حاسويب على شبكة ادلعلومات العادلية .
و على ضوء نتائج الدراسة اوصى الباحث على االعتماد على تصميم برنامج حاسويب لقييم اللياقة البدنية ادلرتبطة 

خدام التقومي الذايت و مراقبة بالصحة لتالميذ ادلرحلة الثانوية ذكور لوالية غيلزان ، تشجيع التالميذ على است
لياقتهم البدنية ادلرتبطة بالصحة ، التعرف على مواطن القوة و الضعف للربنامج و االنشطة الرياضية اليت تقدم ذلذه 

 ادلرحلة 
 نقد الدراسات المشابهة:

( و دراسة 2312( و دراسة عبد ادلهدي علي أمحد أكسيل )2335لقد أكدت كل من الدراسات ادلرضي )
سللوف توفيق و بوخالد شاديل و دراسة دحون العمري أنو ىناك فروق يف بعض عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة 
بالصحة للذكور و اإلناث مبرحلة الثانوية و ىناك فروق يف عنصر القوة لذكور و إناث و أيضا ىناك فروق يف 

ة للذكور و إناث للمرحلة الثانوية .السرعة للذكور و اإلناث و أيضا ىناك فروق يف عنصر ادلرونعنصر   

 التعليق على الدراسات:

بالرغم من توفر عدد القليل من الدراسات إال أننا حاولنا قدر ادلستطاع حتليلها و إجياد نقاط الشبو و اإلختالف 
 بينهما .

اجليد و التدريب ادلبين  و قد إتفقت مجيع ىذه الدراسات على حتسٌن اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة و التحظًن
على أسس علمية لتحسٌن اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للذكور و اإلناث للمرحلة الثانوية و كذا توفر أساتذة 
ذوي الكفاءة و درجة عالية باإلظافة إىل توفر أطباء للمتابعة الطبية و الفحص الدوري للتالميذ لتحسٌن اللياقة 

.البدنية ادلرتبطة بالصحة   
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 تمهـــــيد :

 ض الطفيلية ومتوسط منو مواطنها ادلتوقع .اس صحة االم مبعدالت وفيات اطفاذلا وشباهبا وانتشار االمراقت

رلهودات البشرية عرب التاريخ للتغلب على  إرجاعهإىلإن تركيز على اختاذ ادلرض وادلوت لقياس الصحة ديكن 
 والنقص الغذائي . واإلصاباتالتاثَتاتادليكلروبات العضوية ، والعناصر السامة ، 

تعرف القواميس الطبية الصحية بوجو عام باهنا الغلو من ادلرض واحلالة البدنية والعقلية اليت دتكن الفرد من اداء 
 مجيع الوضائف بصورة طبيعية .

 ا التعريف للصحة يعترب غَت واقعي حيث انو من النادر أن يكون الفرد خاليا دتاما من ادلرض او الوىن .ان ىذ

وكان من ادلمكن سابقا استخدام مصطلح  متمتع بالصحة على الرجل أو امرأة يف عمر الشباب إذا قيس 
فكرة احلديثة عن مسؤولية بالسنوات ولكنهما بيولوجيا متقدمُت يف السن نتيجتا لألسلوب احلياة وىذه 

الشخصية اسًتعت نظر منظمة الصحة العادلية على أهنا حالة تكامل البدين والعقلي والسعادة والرفاىية 
، 1991)عباس عبد الفتاح الرملي ، زلمد ابراىيم شحاتة ،  االجتماعية وليس فقط اخللو من ادلرض والوىن

 =. وديكن استعانة مبعادلة كربوفيتش وسينتج لتحديد مستوى الصحة وىي : درجة الصحة  (171صفحة 
 درجة ادلرض  . –الصحة الكاملة 
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 تعريف اللياقة البدنية: -1

بعد عدة  من الصعب تعريف اللياقة البدنية ولقد وضعت من اخلرباء تعريفا للياقة البدنية وصلو اليو
اجتماعات ومناقشات وكان التعريف الذي وصلوا إليو ىو القدرة على القيام بعمل عضلي كايف حتت 

 شروط خاصة .
ولقد عرفتها األكادديية األمريكية للًتبية البدنية بأهنا : القدرة على اصلاز األعمال اليومية هبمة ويقظة دون 

 ومقابلة الضغوط البدنية اليت تتطلبها دالالت الطوارئ .تعب وال ضرورة منو وبطاقة كافية للتمتع احلر 
وترى االكادمية أن اللياقة البدنية تعٍت قدرة على مقاومة الضغوط وادلثابرة يف الوقت الذي يستسلم فيو 

 الشخص غَت الالئق وخاصة يف أثناء الطوارئ.
على االسًتخاء النو على دراية إن الشخص الالئق بدنيا ال يتعب من اجملهود العادي وعادة يكون قادرا 

تامة حباالت التوتر ، وىناك ثالث أمناط للياقة ، اللياقة من أجل احلياة ، اللياقة لالحتفاظ بالوظيفة ، 
 (pp. 9-10 ,1991، ,عباس عبد الفتاح الرملي ، زلمد ابراىيم شحاتة) اللياقة للًتويح .

بأهنا قدرة الفرد على أن يعيش حياة متزمنة ومتكاملة فهي حالة سالمتو  Vannierاهنيار كما يرى ف
 بدنيا وعاطفيا وعقليا واجتماعيا وروحيا .

اللياقة عائدة أو حصيلة لعوامل عديدة كالقوة والتحمل وادلهارة وجيب أن تتذكر أن    Davisيقول دافيز
 (11)ابراىيم امحد سالمة ، صفحة  اللياقة البدنية ىي مكونة واحد فقط .

ومن ىذه التعريفات نستنتج أن " اللياقة البدنية حالة اليت تصف الدرجة اليت يستطيع هبا الفرد أداء عمل ما " 
 للياقة البدنية : عناصر -2

 . مفهوم القوة :2-1
يرى بعض العلماء أن القوة العضلية ىي اليت يتأسس عليها وصول الفرد اىل أعلى مراتب البطوالت        

الرياضي كما أهنا تؤثر بدرجة كبَتة على  تنمية الصفات البدنية كالسرعة والتحمل وخاصة بالنسبة لالنواع 
ونظرا  (1978 ,عبد علي نصيف  )ت البدنية األنشطة الرياضية اليت يرتبط فيها إستخدام القوة العضلية مع الصفا

 ألمهية الصفة فقد تعددت تعريف  القوة ونذكر منها : 
القوة على أهنا أعلى قدرة من القوة يبذذلا اجلهاز العصيب العضلي جملاهبة أقصى مقاومة  –ىارة  –يرى 

 خارجية .
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العضلة للتغلب على ادلقاومة اخلارجية والعمل الداخلي بالعضلة يعرفها سامي الصفار: بأهنا إمكانية 
 . (pp. 25-27 ,1987،  ,سامي الصفار  ) ادلناسبة مع ذلك يف حجم اجلسم وادلقطع العضلي لو

 ويعرفها " ماتغيف " بأهنا القدرة العضلية يف التغلب على ادلقاومة ادلختلفة . 
أما التعريف بصفة القوة يف رلال كرة القدم فهي التعريف بقدرة العضالت على التغلب على ادلقاومة  

 كمقاومة جسم  الالعب أو الفهم أو الكرة 
إن صفة القوة مهمة لكل تلميذ يف الطور الثانوي و من الطبيعي أهنا ختتلف من القوة اليت حيتاجها ادلصارع 
أو الرباعي أو مسابقي ألعاب القوة ، فالتدريب هبده الصفة يهدف أساسا إىل تقوية العضالت وتنميتها مبا 

على حساب صفاة بدنية أخرى مثل  يتناسب متطلبات احلصة مع مراعاة ادلدرب أن ال تكون ىده التنمية
 السرعة يف األداء وادلرونة ويوضح ناديوس حاالت اللعب فيها القوة ادلناسبة مبا يلي : 

  عند الركض من الوقوف او من وضع شبو ثابت 
  عند تغيَت االجتاه مباشرتا عند الدوران 
  عند تسديد الكرة بقوة بغرض التهديف 
  ( 1991ناديوس بولتو فيزكي ،  -1)عند الالعب على األرض صلبة أو ضد ريح قوية 

 . أنواع القوة :2-1-1         

 . القوة العامة : 2-1-1-1    

غننا نقصد بالقوة العامة قوة العضالت بشكل عام واليت تشمل عضال الساقُت والبطن والظهر والكتفُت 

والصدر والرقبة ، وبدون تقوية القوة العامة وتقويتها يتعذر علينا تدريب القوة اخلاصة حيث ىي األساس ذلا 

ارين األرضية والتمارين مع الزميل ويكمن احلصول على القوة العامة عن طريق دتارين اجلمناستيك مثل التم

 ( 1991ناديوس بولتو فيزكي ،  -1) ودتارين بواسطة الكرة الطبية والتدريب الدائري

 . القوة الخاصة : 2-1-1-2    
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ونقصد القوة اخلاصة تقوية بعض العضالت اليت تعترب ضرورية دلتطلبات اللعبة وخاصتا عضالت الساقُت ، الن 

) الالعب حيتاج إىل قوة القذف وخاصة بالتهديف من خارج منطقة اجلزاء اخلصم وسرعة االنطالقة وقوة القفز 

 .(1991حنفي زلمود سلتار، 

 نقسم إلى قسمين :والقوة ت

 . القوة السريعة : 2-1-1-2-1

ىي قابلية مقاومة العضلة مع التدرج العايل وىي عملية تنفيذ للسرعة احلركية وأن أساس قوة دفع العضالت  
يف الركض السريع أىم العناصر اليت توفرىا للرياضي فكلما كانت ىذه القوة ذات مكان عالية كان الرياضي 

ية وان أساس الركض السريع يعتمد على قدرة العضالت " قوة العضالت" على دفع سريعا وذو قوة عال
 اجلسم واليت تعد من ىم العناصر الواجب توفرىا للرياضي .

ىي                                                                       القوة القصوى :: 1-1-1-1-1
 فع األثقال .الوصول إىل أقصى محل ثقيل رياضي را

 . مفهوم السرعة : 2- 1      

إن تطور السرعة لدى التلميذ يعتمد على الفرص الفطرية حيث من الصعوبة تطوير سرعة التالميذ يف 
االنطالقة والركض أكثر من احلدود ادلعينة لقابليتهم والسرعة كمصطلح عام يستخدمو بعض الباحثُت يف 

االستجابات العضلية الناجتة من التبادل السريع مابُت حالة االنقباض العضلي اجملال الرياضي لإلشارة إىل 
 واالسًتخاء العضلي .

 ونظرا ألمهية  السرعة يف كل األنشطة الرياضية فقد تعددت تعارفها ونذكر منها : 

 يعرفها كازلوفاسكي القدرة على تنفيذ أو اصلاز رلموعة من حركات يف اقصر وقت يعرفها فيتس :

قابلية على اصلاز عمل معُت أو حركة خاصة بسرعة عالية جدا أو بأقصى زمن شلكن .حنفي زلمود  ىي
سلتار يرى السرعة عند تالميذ يف الطور الثاين على اهنا قدرة التلميذ على اداء حركة او حركات معينة يف 

 اقل زمن شلكن .
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البدنية عند تطويرىا ان تنميتها تكون  وتعترب السرعة من الصفات ادلهمة وبنفس الوقت من أصعب الصفات
بصورة بطيئة قياسية لتكوين الرياضي نفسو اذ الديكن زيادة السرعة إىل اعلى من ادلستوى ادلتوسط ان مل 

 تكن عند التلميذ الفرص الفطرية ادلطلوبة ويؤكد ىودلان بان السرعة تعتمد على : 

 القوة العضمى   -

 توافق     -

 وانقباض العضالت السرعة  تقلص     -

 نوعية األلياف العضلية    - 

 نسبة طول األطراف إىل اجلذع     -

 (111، صفحة 1991) كورت ماينل ، قابلية التلبية االستجابة     -

 . تصنيف السرعة 2-2-1

 السرعة االنتقالية  -1
 السرعة احلركية  -1
 سرعة االستجابة  -3

 السرعة االنتقالية :. 2-2-1-1

يقصد هبا سرعة التحرك من مكان إىل اخر اقصر زمن شلكن وغالبا مايستخدم ىذا ادلصطلح يف األنشطة 
السرعة الرياضية اليت تشمل احلركات ادلتمثلة وادلتكررة كادلشي واجلري والسباحة وركوب الدراجة كما تقسم 

،  1993) زلمد حسن العالوي ، االنتقالية إىل سرعة اجلري دلسافة قصَتة جدا وسرعة قصوى يف اجلري 
 (113-111الصفحات 

 . السرعة الحركية : 2-2-1-2
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ات يف اقل زمن شلكن أو يقصد بالسرعة احلركية أداء حركات ذات ىدف زلدد دلدة واحدة او لعدد متتايل من مر 
أداء حركة ذات ىدف زلدد لعدد من التكرارات يف فًتة زمنية قصَتة وزلددة ، وىذا النوع من السرعة غالبا ما 

يشمل على احلركات ادلغلقة اليت تتكون من مبارات حركية واحدة اليت تؤدي دلرة واحدة وتنتهي مثل : حركة 
تتضمن حركات تشمل على أكثر من مهارة حركية واحدة مثل سرعة تصويب  الكرة أو زلاورة بالكرة كما قد 

 1971) اثَت صربس ، عقيل عبد اهلل الكاتب ،  استالم ودترير الكرة أو سرعة احملاورة والتمدير وتصويب الكرة
 .(77، صفحة 

 . سرعة االستجابة " زمن رد الفعل " :1-1-3- 1

ىي السرعة اليت يتمكن هبا الفرد من االستجابة دلنبو نوعي مثَت وزمن الرجع البسيط ىو الزمن احملصور منذ حلظة 
 ظهور مثَت واحد معروف من قبل وحلظة االستجابة ذلذا مثَت وزمن الرجع ظاىرة مركبة .

 صة الرياضية فالسرعة وان التلميذ حباجة اىل ىذه االنواع من السرعة الهنا حتدث باستمرار أثناء احل

االنتقالية حيتاجها التلميذ عند االنتقال من مكان الخرباقصر وقت أما السرعة احلركية فتمثل باداء ادلهارات 
االساسية بسرعة على سبيل ادلثال سرعة استالم ودترير الكرة أو سرعة االستجابة للمواقف ادلتغَتة الي مثَت 

 خلصم أو الالعب من نفس الفريق .خارجي سواء كانت الكرة أو الالعب ا

وان التلميذ حباجة اىل ىذه االنواع من السرعة الهنا حتدث باستمرار أثناء احلصة الرياضية فالسرعة االنتقالية 
حيتاجها التلميذ عند االنتقال من مكان الخرباقصر وقت اما السرعة احلركية فتمثل باداء ادلهارات االساسية 

سرعة استالم ودترير الكرة او سرعة االستجابة للمواقف ادلتغَتة الي مثَت خارجي سوداء    بسرعة على سبيل ادلثال
 . (91، صفحة  1991) ارييك بايت ،  كانت الكرة او الالعب اخلصم او الالعب من نفس الفريق

رعة العامة وسرعة احلركات اليت حتتوي على سرعة يتم تطوير السرعة بطرق تدريبية سلتلفة وىذا يشمل تطوير الس
االنطالق وسرعة الركض وتطوير السرعة اخلاصة وسرعة رد الفعل واالستجابة احلركية والسرعة ادلصاحبة للتكنيك 
والتكتيك وديكن تطوير سرعة التلميذ بواسطة دتارين من ألعاب الساحة وادليدان ودتارين اجلمباز ادلركبة وبواسطة 

 اب وادلسابقات ودتارين سرعة احلركات مع الكرة والتمارين الثنائية .األلع
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م تقريبا ومن  11إن اخلطوات األوىل لتطوير سرعة الركض تكون مع استخدام اكرب مقدار من القوة الركض دلسافة 
 ىذه التشكيالت البدء بالركض اخلفيف يف ادلكان من الوقوف ادلشي اىل اخللف والركض.

 11 -11وقوف مع الدوران ويستعرض تطوير  السرعة العامة لالنطالقة والركض بدون كرة من اجللوس مث ال
 . (79، صفحة 1991) عقيل عبد اهلل كاتب ،  دقيقة

 . مفهوم المداومة : 3- 2

تعترب ادلداومة من الدعائم األساسية للياقة البدنية وىي متصلة عمليا وفسيولوجيا بالقوة والسرعة والرشاقة 
 وادلرونة وديكن تعريف ادلداومة كما يلي : 

التحمل أو ادلطاولة اخلاصة بالنسبة للنشاط الذي حيدث فيو التخصص الرياضي 1917ماتفيف 
 التعب والذي ينمو يف حدود مزاولة النشاط الرياضي احملدد داتشكوف ىو مقدرة الالعب للوقوف ضد

 . (11-11، الصفحات  1999) ريسان صليد خريبط ، 

إن ادلطاولة من أىم أسس اإلعداد البدين للتالميذ يف الطور الثانوي وان حركات ذات قوة ادلتغَت واألداء 
ادلتغَت لفًتة طويلة يف احلصة تلقى عبئا كبَتا على األجهزة الداخلية للجسم وأول من يتلقى ىذا العبئ 

ت اللعب يزداد اجلهد عبئا وتزداد من تلك األجهزة ىو القلب والدورة الدموية وعند الًتكيز يسبب حركا
 متطلبات القلق والرئتُت واألكسجُت وبالتايل يزداد االحًتاف الداخلي حدة.

وعندما يصيب اإلجهاد الالعب حركتو غَت متناسقة ويظهر ذلك يف اختالل مهارتو يف أداء الفعاليات 
عالمات التعب أكثر يف ادلختلفة وعلى األخص اليت ىو ضعيف فيها اإلجهاد لديو وديكن مالحظة 

الظروف اجلوية القاسية أو حينما تكون أرضية ادللعب صعبة وأن استمرار اإلجهاد يؤدي اىل اهنيار 
والتعب البدين والعصيب ولو أثر نفسية أيضا فيفقد التلميذ الًتكيز بكفاءة كما أن إلبقاء اجلهد اإلمجايل 

) زلمد عوض بسيوين،  عمل دورة الدمويةجلسم الالعب لفًتات طويلة ىو جهد إبقاء التنفس و 
 . (197-191، الصفحات 1911
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ولتوضيح الطبيعة الفسيولوجية لتحمل الدورة الدموية التنفسية بشكلها الذي تؤثر فيو على العب جيب 
ت يف مفصل الركبة يف اإلمعان يف احلركة اليت حتدث يف أي مفصل واليت ىي نتيجة تقلص العضال

الركض وادلشي ويف حركات اللعب واألكسجُت ىو العامل ادلستخدم يف تقلص العضالت بنقلو بواسطة 
 الدم.

 .أقسام المداومة : تنقسم المطاولة الى قسمين:2-3-1 

 ادلطاولة العامة .

 (119-111، الصفحات 1997) سامي الصفار وآخرون ، ادلطاولة اخلاصة 

وىي أن يكون التلميذ قادرا على جري بسرعة متوسطة طيلة احلصة الرياضية .المطاولة العامة :2-3-1-1     
كافة وليس عضوا واحدا وادلطاولة العامة ىي أساس ادلطاولة اخلاصة ويكون االىتمام أعضاء اجلسموتتم تنمية 

 ادلرحلة التحضَتية .بادلطاولة العامة يف بداية 

 .المطاولة الخاصة:2-3-1-2

وتايت بعد احلصول على ادلطاولة العامة وأننا ضلتاج اىل دتارين كثَتة الجل احلصول على ادلطاولة اخلاصة لذلك 
خيصص يوم واحد يف االسبوع لتدريب ادلطاولة وعلى ان تستخدم القسم الثاين يف مدة التدريب اليومي ان 

صة الرياضية يعطينا فرصة للحصول على مطاولة وان التنمية اجملدية لصفة ادلطاولة اخلاصة عند التدريب على احل
التالميذ تكون عن طريق التنميات ادلركبة ادلختلفة ونتيجة ذلذا العمل ادلتكرر تؤدي اىل اكتساب التلميذ صفة 

 .(17، صفحة  1111دين رضوان ، ) عالوي زلمد حسن وزلمد نصر ال ادلطاولة

 .مفهوم الرشاقة : 2-5
إن أي حركة طبيعية يؤديها الفرد بغرض أداء واجبات حركية معينة مثل الوثب ألعلى ما يستطيع أو التقاط كرة 

أو ما يشبو ذلك فإننا نالحظ مثل ىذه احلركات على درجة سلتلفة من حيث الصعوبة يف التنفيذ وحسب 
) ثامر زلسن ، واثق ناجي ،  هارة ادلطلوبة وغالبا ىناك أسباب حتدد صعوبة األداء احلركيشكل ونوع ادل

 . (79-79-77، الصفحات  1999،
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الرشاقة يف ذاهتا من الصفات اليت حتمل مكانا بارزا بُت صفات البدنية األخرى كما أن ذلا عالقة هبذه 
تقتصر عالقة الرشاقة بالقوة والسرعة فقط وإمنا تزداد عالقتها بادلهارة احلركية وذلك الن ىذه  الصفات وال

 الصفة ذلا خصائص ادلركبة . 
"  الرشاقة بأهنا ادلقدرة على إتقان احلركة التوافقية ادلعقدة والسرعة يف تعلم األداء   ويعرف كل من : " ىارتز

احلركي وتطويره وحتسينو وأيضا ادلقدرة على استخدام ادلهارات بدقة وسرعة وفق متطلبات ادلوقف ادلتغَت بسرعة 
،  1991) عباس عبد الفتاح الرملي ،  وبدقة ادلقدرة على إعادة تشكيل األداء إتباعا ذلذا ادلوقف بسرعة

 . (117-111الصفحات 
" زاتسورسكي " فانو يرى انو ىناك ثالثة معايَت حتدد الرشاقة صعوبة التوافق يف األداء احلركي وعلى سبيل 

قيد أن األداء يف ىذه ادلهارة  ادلثال يطلب من الفرد أن يلتقط الكرة أو يقفز من احلصان القفز وما شابو ذلك
 .(119-119) ابراىيم امحد سالمة ، الصفحات على درجة الصعوبة ويلزم توفر احلركي لدى الفرد 

 .تعريف الصحة :-3

ادلفهوم احلايل الذي  البدنية واالجتماعية والنفسية يف ايطار األبعادالصحة ىي حالة الفرد اليت تتضمن سالمة 
قدمتو منضمة الصحة العادلية والذي يشَت بان الصحة ىي ظاىرة االجيابية اليت تؤكد على قوى الكامنة يف 

 فإهناواجملتمعات من اجل حياة كاملة سعيدة ، وعلى ذلك الصحة ىي مصدر حياتنا البدنية وبالتايل  األفراد
كنها القدرة على االستجابة األمراض ولتعٍت رلرد اخللود من ليست غاية يف حد ذاهتا ، وعلى ذلك فالصحة ال

الفرد  يستطيعالذي من خاللو  ادلصدردلواجهة التحديات ادلتعددة اليت تواجهنا يف حياتنا اليومية ، وىي مبثابة 
ويف ىذا السياق فالصحة  تتضمن القدرات الوظيفية من اجل حياة سعيدة  حتقيق كافة ىدافو وطموحاتو 

 .(p. 32 ,إبراىيم امحد سالمة  ) ملةمتكا

 . ارتباط الصحة باللياقة البدنية :-4

ديكن النظر للياقة ذات ارتباط بالصحة كمجموعة من اإلمكانات لدى الفرد تؤدي بو إىل مايعرف بالصحة 
 . االجيابية مبعناه الواسع والشامل واإلمكانات ىي مركبة من السمات والقدرات الفردية اجليدة او
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والسمات تتحدد بشكل عام بينيا أي من خالل احملددات الوراثية بينما القدرات فتشَت إىل مقدرة الفرد على 
السمات كما ذكرنا  أداء أعمال عضلية زلددة ويف سياق تفسَت اللياقة ذات االرتباط بالصحة فان كال من

 ترتبط باحملددات الوراثية فعن قدرات ديكن إخضاعها بشكل عام إىل التقييم والتحديد ادلوضوعي .

د ىنا بان الشخص ادلنتظم يف التدريب البدين رمبا حيصل على نتائج ضعيفة غَت متوقعة يف نتائج وجيب أن نؤك
ذلك فان الفرد أو امرأة رمبا يكون أكثر لياقة يف ضوء  اختبار ما وذلك قد يرجع إىل استعداد جيٍت وبالرغم من

 حالة التدريب كما تطهره نتائج االختبار .

ويبدو أن زلدد العام للياقة ذات االرتباط بالصحة يرجع إىل كمية ونوع التدريب وحىت يومنا ىذا فليس ىناك 
مستوى األداء قد يفي بعض األحيان طريقة بسيطة ثابتة لتقييم احلالة التدريبية غَت أن القياس الكفاءة و 

 . (33) إبراىيم امحد سالمة ، صفحة  بالغرض

 الحركة الرياضية والصحة :-5

ىناك عالقة وطيدة بُت الصحة والتمرين فبواسطة التمرين ينخفض معدل سرعة النبض عند مجيع مستويات 
عند كل ضربة من ضربات القلب ، ولقد أيدت الدراسات احلالية الفكرة اليت اجملهود الزائد كما يزيد دفع الدم 

اتفق عليها األغلبية بان التمرين البدين النشط على أسس منتظمة ينتج عنو اثر وقائيا واضحا على اجلهاز 
االنتظام الدوري التنفسي وان التعود على االنتظام يف التمرين يلل من الضغوط وينصح األطباء اآلن مرضاىم ب

 . يف التمرين النشط القوي

ولقد اوضحت االحباث البيولوجية مفتاح مفاىيم فيسيولوجية التدريب وساعدتنا على تفهم امهية العالقة بُت 
الصحة والتدريب وعلمتنا كيفية حتديد امهية اللياقة البدنية ولقد ظلت الًتبية من اجل الفهم واالستيعاب 

قلت البحوث فلقد نظر اىل االشتَتاك يف وحتسُت وامتالك اللياقة البدنية من االىداف الكربى وبالرغم من 
الرياضة على انو طريق اىل السعادة النفسية والعقلية باالضافة  اىل ذلك ان برامج الًتبية الرياضية بدات يف 

تاكيد دور النشاط البدين من اجل الوصول اىل تكامل الشخصية واللياقة العامة كنمط للوجود االنساين 
واللياقة االمهية االوىل الي رلتمع حيث يعتمد بقاؤىا على اكتساب اقل انن لكل من الصحة متكامل 

ادلستويات الصحية ويرتبط تقدمها مباشرتا مع تدرج مستويات اللياقة البدنية وسوف تلعب فنون احلركة وعلوم 
 الرياضة دورا ىاما يف صحة ولياقة اجملتمع.

 (79-77، الصفحات  1991الرملي ، زلمد ابراىيم شحاتة ، ) عباس عبد الفتاح 
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 :البدنية بالمرحلة الثانوية .مراكز الصحة واللياقة -6

من مهام ىذه ادلراكز ىو حتقيق حاجة إىل احلصة واللياقة االجيابية للتالميذ الدارسُت بالثانوية ، ولذا وجب 
على ادلدراء واجلمعيات الرياضية توفَت التسهيالت الرياضية لالكتساب اللياقة والصحة للتالميذ وشلا يشَت 

 تسهيالت اليت ذلا عائدات صحية أفضل . العجب أن االحتادات والنقابات مل تضغط بقوة لتوفَت ىذه ال

 : بالمرحلة الثانوية .اللياقة البدنية وعالقتها -7

بطبيعة احلال ىناك الكثَتين الراغبون يف اكتساب اللياقة البدنية واالشًتاك يف برارلها فان مل تكن مقدمة من    
تا ألداء األنشطة البدنية على وتنظيمات التبحث عن الربح فان التالميذ سوف يقعون فريسىيئات رمسية 

 أسس غَت علمية ومن زلتمل أيضا أن تشكل خطوة لعدم وجود قيادات مؤىلة .

 وقد اقًتح "ىنشن " بعض األغراض لالستفادة االجيابية من ىذه الثانويات ىي : 

التكرارية واالستمرارية والشدة اليت تكون ذات تأثَت يف  تكون لربامج التدريب اليت تعطى للتالميذ  صفة
 ويرغبوهنا حبماس .إنتاج مستويات اللياقة اليت حيتاجها التالميذ 

الثانويات اختبارات ذات مسؤوليات معيارية وطرق التقومي وشهادات طبية قبل االشًتاك يف أن تتبٌت ىذه 
 الربامج .

احلاصلُت على األقل عل بعض الدراسات اجلامعية يف الًتبية كون ىيئة التدريس من ت جيب أن -1
 الرياضية ومن أفضل أن يكونوا من خرجيي كلية الًتبية البدنية والرياضية .

رق ديكن اعتبار برامج اللياقة كأي منتجات أو خدمات يف األعمال حتتاج إىل استخدام ط -1
يات برامج لياقة بدنية متطورة مقدمة جيب أن تستخدم ىذه الثانو تسويق وإجراءات فنية وقياسية 

)عباس عبد الفتاح الرملي ،  من خرباء يف ىذا اجملال للتحكم يف نوعية ادلدربُت وحتسُت خدمات
 .(93-91، الصفحات 1991زلمد ابراىيم شحاتة ، 

 .الطب الرياضي :-8
 جيب أال ينظر إىل الطب الرياضي على انو ختصص فرعي للطب ولكن كمحاولة صحية اجيابية تعاونية 
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مع مسؤولية كبَتة معاجلة اإلصابات الرياضية ويتجو ادلصابون إىل عيادات الطب الرياضي دلعاجلة 
أنواع  إصابات عصب ادلرفق والكسور الضاغطة واألوتار ادلصابة ، والكتف ادلخلوع وشد ، ومجيع
وعدم الكدمات والتمزقات وارجتاج ادلخ  وتنتج الغالبية العظمى من اإلصابات  من قلة التدريب 

قدر عدد ادلصابُت يف إفريقيا نتيجة دلمارسة الرياضة  1977التكيف مع طبيعة النشاط ويف عام 
من ىذه اإلصابات كان ديكن جتنبها ببعض االحتياطات البسيطة   %9مليون وأن 11الًتوحيية 

ويوظف بعيادات الطب الرياضي ادلشهورة وأطباء متخصصُت يف أمراض القلب وخرباء التغذية 
 ونفسانيُت وخرباء فسيولوجيا التدريب وادلدربُت الرياضيُت .

فرص كما اىتم اىتماما بالغا وقد ازداد اىتمام اجملتمع ادلتحضر حبقوق اإلنسان والتساوي يف ال
باألشخاص يف ىذا اجملتمع الذي يشتمل على كثَت من السلبيات اخلاصة بأي وجو من أوجو احلياة من 

 خالل العجز الوراثي أو مرض أو حوادث أو ظروف اجتماعية .

 :.عالج الطب الرياضي -9

تأسيس وجيب أن توفر مجيع يعترب الطب التأىيلي والطب الرياضي من التخصصات ادلهنية اجليدة ال
 ادلستشفيات والعيادات وأدوات الصحة العامة .

ويعترب الطب الرياضي ركنا ىاما للعالج ادلرضي الذين يف دور النقاىة بعد اجلراحة أو حوادث واستعادة 
، يصف األطباء عادة أو السرعة يف الشفاء  األملولتخفيف  اإلصابةأقصى مدى حلركة ادلفاصل بعد 

 للمتخصصُت يف طرق العالج بالتدليك والتمرينات العالجية واألجهزة ادليكانيكية واحلرارة . العالج

 

 

 الخالصة : 

ضارة  أومن الواضح أن التمرينات البدنية ذلا دور ىاما على اللياقة والصحة كما انو يبدو للتمرين نتائج خطَتة 
 اذا أعطاىا شخص غَت مؤىل بالرغم من ضمان حسن النية وكذا جيب التأكيد على أمهية التعاون مع األطباء  
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من اجلسم خالية شلا ىو  واألجزاءاألخرىيبدأ يف أي برنامج تدرييب التأكد بان القلب  أنوجيب على الفرد قبل 
 غَت طبيعي وبالتايل قد يعود بالضرر بسبب النشاط الغَت ادلالئم .

ادلتخصصُت اليت جيب قبوذلا   إرشاداتوجيب االىتمام بالفحوصات الطبية واخلدمات الوقائية  وادلناعة واحًتام 
ن يكون للتعاون مع مدرسي الًتبية واجلماعات وديكن أ لألفرادكعوامل ىامة لربامج اللياقة البدنية سواء كانت 

تعزيز نوعية وفعالية مثل ىذه  والطبيب نفعا كبَتا يف وأولياءاألمورمشريف الًتبية الرياضية والطلبة  أوالرياضية 
،  1991ة، ) الدكتور عباس عبد الفتاح الرملي والدكتور زلمد إبراىيم شحات امج اخلاصة بالنشاط البدينالرب 

 .(91صفحة 
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 تمهيد:

، 81ظهور مصطلح التقييم ببطء، واستعمل أوال يف احلقلُت االجتماعي واالقتصادي، ومنذ أواخر القرن 

أخد الوسط ادلدرسي يسعى يف احلقل التعليمي، بتكييفو وتطويره، إىل أن جعل منو يف أيامنا ىده ممارسة 

احت عامل الًتبية مصطلحات  ، أخد مفهوم التقييم ىدا يتضح تدرجييا، واجتذاتومدرجة يف الفعل الًتبوي 

كانت موظفة من قبل يف عادلي االقتصاد والتسيَت، وغدت ىده ادلصطلحات أكثر وظيفة وفعالية وحدث 

حتول ىام يف ىدا اجملال، حبيث وقعت نقلة نوعية رائدة من الًتبية كفن إىل الًتبية كعلم أي أن فن الًتبية 

    ترك اجملال لعلم الًتبية.

رن العشرين أعيد النظر يف قيمة االمتحانات التقليدية كأسلوب وحيد لالنتقاء، وظهر علم ومند بداية الق

(الدي انتقد بناءا DOCIMOLOGIE)(dictionnaire, 1977)جديد ىو علم اإلختبارات

وتنفيد االختبارات، وأخذ ىدا على حتقيقات ميدانية قام هبا خرباء متخصصون.األساليب ادلتبعة يف إعداد 

العلم يسعى إىل اقًتاح طرق وتقنيات قياس أكثر موضوعية وأكثر صرامة لضمان ادلزيد من العدالة 

االجتماعية، وتوسعت رلاالت التقييم وأدواتو، وأصبح التقييم يشمل الطلبة واألساتدة ومردود ادلؤسسات 

 . )عقون(التعليمية وفعالية الربامج
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 : مفهوم التقييم-1

تبُت وقائع احلياة اليومية أن التقييم جزء منها ، وىو نقوم هبا تلقائيا يف كل احلاالت ويف كل األماكن ، فإدا  

كان الطفل   كان على السائق أن يقدر كل العوامل مثل: الرؤية وادلكان والسرعة عند قيامو بالتجاوز، وإدا

قبل أن يقطع الطريق أن ينظر ديينا ومشال ليتحقق من عدم وجود خطر فإن ىدا يعد تقييما، ألنو يتضمن: 

 مدى مالئمة طريقة العمل(، وىده ىي مراحل التقييم األساسية.القياس )مجع ادلعلومات(، احلكم والقرار )

 ولقد وردت تعاريف كثَتة للتقييم ندكر منها:

"التقييم ىو صوغ أحكام على قيم بعض األفكار واألعمال  BLOOM1956تعريف بلم -

 واحلاالت... لغرض زلدد جيدا".

"أن التقييم يف الًتبية ىو أسلوب يتمثل يف حتديد 1971STUFFLEBEM  ويرى ستوفلبيم-

 .)عقون(وتوفَت معلومات مفيدة للحكم على قرارات ممكنة

" أن التقييم ىو مقارنة رلموعة معلومات مبجموعة DEKETELE1980دوكيتالويعرفو كدلك -

 .مقاييس )معايَت( قصد اختاد قرار"

لتقييم يصبح مقياسا عندما ال يقارن ادلتعلم باألخرين، "أن ا  1980HAMLINEويرى ىاملن -

 ولكن بادلقاييس اليت من خالذلا حيدد مدى حتقيق اذلدف ودرجة حتكم ادلتعلم 

 يف ادلوضوع، قصد االنتقال بو إىل التعلم".
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 LA Méthode des Testesيف كتاهبا AHHA BONDOIR وتعرفو بوندواع-

EnPéDAGOGIE  التقييم ىو مجع معلومات ضرورية كافية منتقاة من رلموعة االختبارات، لكي"

 علومات" نتخد االنطالق، من األىداف اليت حددناىا، فالتقييم ىو الدي ينلغ لنا ىده ادل

ليعرف التقييم" بأنو رلموعة من  BLOOMمث يعود بلوم -(cherre, 1984)(8814)وأخرون، 

العمليات ادلنظمة، اليت تبُت إدا ما حدث بالفعل تغَتات على رلموعة من ادلتعلمُت، مع حتديد ادلقررات 

 .)خالدي(ودرجة دلك التغيَت "

 أما جابر عبد احلميد فيعرف التقييم يف تعريفُت مها:

 :التقييم عملية مجع للبيانات وحتليلها بطريقة منظمة لكي حندد مدى حتقيق  التعريف األول "

 األىداف".

 :التقييم عملية مجع للبيانات وحتليلها لكي تتخد قرارات يف ضوء التعريف الثاني " 

 .)جابر(ىدا التحليل"نتائج 

ويعرف كل من فؤاد أبو حطب وسيد عثمان على أنو" إصدار حكم على مدى حتقيق األىداف ادلنشودة 

على النحو الفٍت حتدد بو تلك األىداف ويتضمن دلك دراسة األثار اليت حتدثها بعض العوامل والظروف 

 .)حسنُت(يف تسيَت الوصول إىل تلك األىداف أو تعطيلها

عن التقييم والقياس يف الًتبية البدنية" استخدام القياس والتقييم  BUCHER صدد التقييم بوتشر ويف

أمر يبدأ حتما إدا أردنا أن نعرف مدى فائدة أو فعالية الربامج اليت تدرس وما يتم عن طريقها، وإدا أردنا 

قياس والتقييم أمور تساعد على التحقق من أن ىده الربامج حتقق فعال األغراض ادلوضوعة من أجلها ، فال
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   )حسنُت(التقدم بُت قيمة التعليمات ومدىويف الربامج، كما أهنا تالتعرف على مواطن الضعف يف األفراد 

                                                                                . 

التعاريف يتضح لنا أن التقييم مل يعد اليوم سلوكا ديارس من قبل ادلدرس يراد بو ومن خالل عرضنا ذلده 

حتصيل التالميد، وإصدار حكم )حسن،متوسط،ضعيف......( بل أنو جزء من التكوين ككل، يرتبط 

 أساسا باألىداف احملددة لدروسنا.

 تقييم البرنامج: -2

حياول أن يقيم بشكل موضوعي ومنهجي مدى العالقة بُت أداء يعترب الربنامج أداة إدارية، وتدريبا مقيدا 

وجناح ادلشاريع والربامج ادلستمرة وادلنتهية، وجيري التقييم بشكل انتقائي لإلجابة عن أسئلة زلددة إلرشاد 

صانعي القرار ومديرية الربامج وتقدمي ادلعلومات حول إدا ما كانت النظريات واالفًتاضات األساسية 

 يف تطوير الربامج صاحلة وحتديد مدى فاعليتها ونقاط ضعفا وقوهتا. ادلستخدمة

 ويهدف التقييم بشكل عام على حتديد مدى عالقة وفعالية تأثَت ودديومة الربامج أو ادلشروع.

 األىداف الرئيسية لتقييم الربامج.-

 لربامج ادلستقبلية.لتقييم ادلعلومات حول العمليات أو السياسة أو االسًتاتيجية ادلرتبطة مبخالت ا

 .)(2000ماي  ,للطفولة)لربىنة ادلسؤولية أمام صناع القرار

 أنماط التقييم:-3

 إن اختيار منط التقييم مرتبط بالغرض أو اذلدف الدي يعينو ادلقيم )معلم، مدير، 
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من منادج التقييم مع األخد يف  مفتش،خبَت...( وكل غرض أو ىدف نعينو، ينبغي أن نستعمل حلقيقو

 اإلعتبار فًتة االجتياز. وقد أدى تعدد األغراض وأىداف التقييم إىل تعدد أمناطو أيضا، وأىم ىده األمناط:

 L évaluation Diagnostiqueالتقييم الشخصي:-3-1

تعملو يف أول وىو تقييم أويل لتحديد ادلكتسبات القبلية ، ويكون يف بداية كل عملية تعليم، ديكن أنس

استالمنا لفوج تربوي، وىو ضروري ألنو حيدد ادلعامل اليت تشكل ادلنطلقات األساسية للمعلم، وىي ادلعامل 

اليت سيشرع انطالقا منها يف البناء ادلعريف دلهارات ادلتعلم ، مثل الطبيب الدي سيقدم على عالجها، فإن 

التمهَت إال إدا قيم ادلتعلم تقييما شخصيا، أمامو لتتضح ادلعلم أيضا ال ديكن أن ينطبق يف عملية التعليم و 

 الرؤية.

رباء الًتبية يف التقييم وحيث أن التقييم التشخيصي يساىم يف التكوين بفعالية فقد أدرجة بعض خ

 )عقون .(التكوين

 Introductifويسميو بعض الباحثُت بالتقييم التمهيدي أو التنبؤي:  

 ديكن بواسطتها احلكم عن الوضع األيت عند ادلتعلم، ومدى استعداده للتعلم اجلديد. وىو عملية

بناءا على حتديد مستواه من قبل، وهبدا فإن التقييم التشخيصي إجراء عملي نقوم بو يف بداية السنة، أو 

الدورة، أو اجملموعة دروس، أو درس ، أو اجلزء من الدرس، حىت نتمكن من احلصول على 

ومعلومات تبُت لنا مدى حتكم التلميد يف ادلكتسبات السابقة)قدرات، مهارات، )عقون(ات.بيان

 معارف...(، واليت يستند عليها تدريس معطيات جديدة، كما ديكن حتديد أسباب التعثر، حىت ديكن اختاد

 اإلجراء العالجي الالزم لتصحيح أو إزالة ىده العوائق قدر اإلمكان.
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 LévaluationFormatiqueالتقييم التكويني :-3-2

وىو تقييم مستمر ومتواصل، يستعمل يف بداية وخالل ويف هناية حلقة، درس أو برنامج، وحسب 

فإن اذلدف منو ىو" حتقيق تدرج يف سياق تعلم، قصد تغيَت وضعية التعلم أو قصد  Scallonسكالون

 (8881)الوطنية، حتسينات وتصحيح مالئم. -إن أمكن–تطوير ىدا التدرج من أجل تقدمي 

التلميد وادلعلم فيعرف التقييم التكويٍت بأنو:" تقييم يهدف إىل إعالم  Delandsheereأما دوال ندشَت

 بدرجة التحكم احملقق، واكتشاف، أين وأي تعلم جيد التلميد صعوبات لتداركها 

 (cherre, 1984)بالتحسن والتقدم من خالل اسًتاتيجيات".والسماح لو 

تعريفا دقيقا للتقييم التكويٍت يف قولو:" يكون التقومي تكوينا إذا كان  HAMELINEوحيدد ىاملُت

األساسي أن يقدم بسرعة للمتعلم معلومات مفيدة عن تطوره أو ضعفو، وىو وسيلة من وسائل  ىدف

 (d/hamelinne)معاجلة ىدا الضعف".

والصعوبات اليت تعًتضهم  التالميذوظيفة التقييم التكويٍت" بأن يقيس مستوى  BLOOMوحيدد بلم 

عفهم، حيدد سرعة ضأثناء العملية التعليمية، ويقدم ذلم بسرعة معلومات مفيدة عن مدى تطورىم، أو 

 (m/borlou)تعليمهم ، مما يعمل على حتفيزىم لبدل اجلهد الالزم يف الوقت ادلناسب".

والصعوبات اليت  التلميذيف نفس الصدد أن "التقييم التكويٍت يقيس مستوى  BARLOWويرى بارلو

من التدخل لتصحيح  والتلميذتعًتضو أثناء فعل تعليمي معُت، فهو إجراء عملي ديكن كل من ادلدرس 

 (8814)وأخرون، .(مسار ىدا الفعل"
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(d/hamelinne)من ىده التعاريف ديكننا القول أن التقييم التكويٍت ىو إجراء عملي ديارس  وانطالقا

 خالل الفعل التعليمي، أي خالل مراحل التدريس وفق األىداف احملددة.

فهو عملية مستمرة تتبع طيلة فًتة التكوين، وىو إخباري أي ديكن من إعطاء معلومات وإخبار  إدن

ادلدرس والتلميد معا بكيفية واضحة عن أوضاع وحاالت التعليم والتعلم، اليت يكونان بصددىا، كما ديكن 

ة ىده من حتديد درجة مواكبة التلميد للدرس وبسرعة من استدراك نقاط الضعف وتصحيح ومعاجل

 الصعوبات من أجل بلوغ األىداف.

 أنماط التقييم التكويني:3-2-1

إدا كان التقييم التكويٍت يواكب العملية التعليمية يف خطواهتا الثالث: خالل، هناية. فإن ادلعلم حيدد لكل 

 خطوة منطا من أمناط التقييم التكويٍت، وىده األمناط ىي:

 l évaluation Formative De Départ Ouالتقييم التكويني القبلي:3-2-1-1

Productive 

ويستعملو ادلعلم دلعرفة مستوى تالميده وطبيعة مكتسباهتم ودلك قبل إجراء أي ختطيط دلواضيع ينوي 

قادرون على  تقدديها، مثال: قبل القيام بدرس يتناول عالقات حساب ادلثلثات يتم التأكد من أن التالميد

 تعيُت جب دتام، ظل الزاوية حادة يف مثلث قائم الزاوية، وأهنم يستطيعون القيام حبساهبا.

   l’évaluation interactiveالتقييم التفاعلي: 3-2-1-2
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 جيري بو العمل خالل التعلم والتعليم وىو مستمر ومتواصل غرضو التعديل والتقومي

Rectification(grande, 1993) 

 l’évaluationponctuelالتقييم المنظم: 3-2-1-3

 يف احلال.  feed back جيري مباشرة بعد عملية تعلم أو تعليم للحصول على تغدية راجعة

  L’évaluation Rétroactiveالتقييم الرجعي: 3-2-1-4

الدين يعانون تأخرا أو يواجهون بعض الصعوبات وغالبا ما  جيري بعد عدة أنشطة لتفحص ومراقبة التالميد

تكون أداء القياس يف ىدا التقييم يف شكل استجواب كتايب وجيري العمل هبده األمناط على امتداد احلصة 

خالل ، هناية، ويأخد ادلعلم تدرجييا يف التحكم يف أليات التقييم،  التعليمية، عرب ادلراحل الثالث: بداية،

، تساعده على حتقيق إجادة الفعل يف كل مسار، حبيث يتمكن الثنائي )عقون(إىل عملية دىنية  وتتحول

من إهناء عملية إكتساب ادلهارات وديكن حينئد أن  (tandem enseignant/élève)معلم /تلميذ

الفعلال اللغوي يوميا)يتعلق األمر ىنا مبادة اللغة يواصل التلميد تكوينو مبفرده من خالل ادلطالعة أو ادلمارسة 

 وديكن صوغ أمثلة يف مواد أخرى على ىدا ادلنوال( أو من خالل حتليل مفاىيم 

 يتمحور حوذلا النقاش اليومي.

  Egocentrique l evaluationالتقييم الداتي:-3-2-1-5

ديكن أن  الذيقيمة دلا يدرك، إال أن ىدا التقومي يف معظمو من النوع اليتوقف اإلنسان عن التقييم وإعطاء 

"وىو يعٍت أن أحكام الفرد تكون   EGOCENTRIQUE الذاتنسميو "التقييم ادلتمركز حول 
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مثل ادلنفعة أو األلفة أو نقصان  ذاتوبقدر ارتباطها بداتو، وىو يعتمد يف إصدار ىده األحكام على معايَت 

 اعتبارات ادلكانة االجتماعية أو السهولة الفهم واإلدراك. أو الذاتهتديد 

وقد تكون أحكام الفرد يف صور قرارات سريعة اليسبقها فحص وتدقيق كافيان دلختلف جوانب ادلوضوع 

ادلقوم، ىده األحكام ديكن أن نسميها أراء أو اجتاىات ، كما أهنا تتصف أحيانا بكوهنا ال 

 )حسنُت(شعورية.

من خالذلا  processus" التقييم الدايت بأنو صَتورة 8888سنة  legendreكما يعرف لو جو ندر

يتمكن ادلعلم من إبداء حكم عن نوعية تقدمو وعن عملو أو مكتسباتو بالنظر إىل األىداف ادلسطرة قبال 

،(grande, 1993) "اعتمادا على مقاييس تقدمي دقيقة 

وديكن أن يقيم شخص ايا كان ، تلميدا ، أستادا... اداءه وعملو وتدرجو.... ودلك بإخضاع عملو ألداة 

 .BLOOMقياس دات معايَت مرتبطة باألىداف ومستويات اجملال ادلعريف وىدا حسب بلوم

ة حتليل أو قياس ولتكن يف شكل شبكة وبالننسبةللتلميد البد من تعلمو وتعويده على استعمال أدا

 .Grille D’évaluationتقومي

وديكن للتلميذ أن يتعلم وأن يكتسب طريقة التقومي الذايت من خالل حصص تصحيح الفروض 

 ،ينفدىا ادلعلمكما واالختبارات حيث يالحظ ويتابع مراحل التقومي وادواتو واشًتاطاتو.....

غَت أنو ينبغي أن نبعد فكرة أن تقومي الدايت على قدراتو وثغراتو... وىدا األسلوب جيعلو يتحمل مسؤولية 

نتائجو، فيتحفز ليعاجل ثغراتو، وتبقى مسؤولية تنقيط عمل التلميذ دائما من اختصاص األستاد الذي 
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كثَتا ما يكون زلل نزاع بُت ىده الطريقة ثقة تالميذ وبدلك سرعان ما يتحول التنقيط الذي   سيكتسب من

 )عقون(التلميذ واألستاد إىل فرصة التقومي والتعديل.

 Subjective L’évaluationالتقييم اإلعتباري:-3-2-1-6

وىو نوع من التقومي ال يعتمد على ادلعايَت وادلستويات واحملاكاة بادلعٌت اإلحصائي ادلفهوم، ويكون يف ضوء 

خربات وأراء واجتاىات القائمُت بالقياس.....، وىناك النوع من التقومي تقوديها يف ضوء شروط موحدة ما 

ضوعية وىو نوع أقرب من التقومي الدايت امكن يتم االتفاق عليها بُت احملكمُت للقًتاب ما أمكن من ادلو 

 )حسنُت(عنو إىل التقومي ادلوضوعي.

 Objective évaluationالتقييم الموضوعي:  -3-2-1-7

حيث إن التقييم يتضمن عملية إصدار أحكام على قيمة األشياء أو األشخاص أو ادلوضوعات فغنو 

 يتطلب للوصول إىل أحكام موضوعية استخدام ادلعايَت وادلستويات واحملاكات لتقدير ىده القيمة.

 Normesالمعايير:-4

أو داللة إال إدا رجعنا إىل معيار عن الدرجات اخلام ادلستخلصة من تطبيق االختبارات ليس ذلا أي مدلول 

حيدد معٌت ىده الدرجات فبدلنا مثال على مركز الشخص بالنسبة للمجموعة، وىل ىو متوسط أو فوق 

ادلتوسط أو أقل من ادلتوسط، وما مدى بعد عن متوسط اجملموعة اليت ينتمي إليها وما ىو وضعو بالنسبة 

 ألقرانو من أفراد عينو التقييم.

لوصول إىل ادلعايَت جيب حتويل الدرجات اخلام إىل معايَت، زمن ادلعروف أن ادلعايَت ىي أحد ولدلك فإن ل

 األىداف األساسية اليت ترمي عليها عملية التقنُت.
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standardisationاالختبارات، حيث تشتق ادلعايَت من عينة التقنُت اليت دتثل اجملتمع األصلي ادلدروس 

population   لصة من تطبيق االختبارات على عينة القنيُت ىي مصدر ادلعايَت، والدرجات ادلستخ

 ويتم دلك باستخدام بعض األساليب اإلحصائية ادلعينة.

وتربز قيمة استخدام ادلعايَت يف رلال الًتبية البدنية والرياضية عند استخدام االختبارات اليت على شكل 

ليت تتضمنها عادة مثل ىده البطاريات، فبعضها ريات نظرا الختالف وحدات القياس يف االختبارات اابط

يستخدم السنتمًت واألخر يستخدم الزمن"ثانية، دقيقة، ساعة" والثالث يستخدم عدد مرات التكرار...اخل 

موحدة يف ،لدلك يسعى الباحثون إىل حتويل الدرجات اخلام)ادلختلفة يف وحاهتا( إىل درجات معيارية)

قييم وعادة ما تأخد ىده ادلعايَت شكل جداول يطلق عليها البعض اسم وحدهتا( فتسهل بدلك عملية الت

 .T.scoreالدرجة الثانية8)حسنُت("دلسطرة"ومنأشهرىا.

 Z.scoreالدرجة الزاوية2

   perse utile score.الدرجة األنية3

إىل أنو من الضروري لكي حنكم على قيمة العمل أن نقارن رلموعتنا  Rothney" ويشَت روثٍت

 باجملموعة ادلعيارية من حيث األغراض واإلمكانيات وادلنهج وأسلوب التكوين.

وادلعايَت ىي أساس احلكم من داخل الظاىرة موضوع التقومي وليس من خارجها وتأخد الصيغة الكمية يف 

 ائص الواقعية للظاىرة.أغلب األحوال وتتحدد يف ضوء اخلص

 standards    المستويات:-5
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تتشابو مستويات نع معايَت يف أهنا أسس داخلية للحكم على ظاىرة موضوع التقييم إال أهنا ختتلف عن 

 ادلعايَت من جانبُت مها:

 تأخد الصورة الكيفية. - أ

 حتدد يف ضوء ما جيب أن تكون عليو.-ب

وتستخدم مستويات يف الًتبية البدنية والرياضية شائعا أيضا، مثل ادلستويات اليت حتددىا كليات الًتبية 

البدنية لقبول الطالب احلاملُت على الثانوية العامة حيث تشًتط جناح الطالب مبعدل معُت وضرورة جتاوزه 

الوة على كفائتو الطبية والقوامية دلستوى معُت يف اختبارات مقننة لقياس االستعدادات البدنية، ىدا ع

 واجتيازه ال ختبارات الشخصية اليت تتنبأ باستعداداتو ألن يكون مربيا رياضيا.

ومثال أخر الستخدام ادلستويات ما يستخدم يف بعض االختبارات اليت تقيس كفاءة اجلهاز الدوري 

قا ، وإدا مل يتجاوزه "يصبح زلتاجا التنفسي، حيث حتدد مستوى معُت من األداء إدا تعداه الفرد يعد الئ

 إىل عناية".

  Criteriaالمحكات: -6

الصورة الكمية أو  احملكات أساس خارجية للحكم على ظاىرة موضوع الدراسة أو التقييم ، وقد تأخد

الكيفية، ويعترب احملك من أفضل الوسائل ادلستخدمة يف احلكم على صدق االختبارات، وادلقصود بصدقها، 

 أن يكون االختبار صادقا فيما وضع لقياسو.

نسعى إىل بناء بطاريات اختبارات لقياس اللياقة احلركية مثال، وأردنا أن نتحقق من مقدار صدق فإدا كنا

 تباط بُت البطارية ادلستحدثة واختبار أخر.ىدا االر 



التقييم                                                             لثانيالفصل ا  

 

31 
 

 :التقييم في التربية البدنية والرياضية  -7

خيرج عن ىدا ادلفهوم الذي ذكر، فهو يشمل قياسا وتقديرا ألداء ادلتعلمُت، كما حيدد ما حصلو من  ال

نتائج التعلم. يف ىدا الصدد يقول)زلمد صبحي حسنُت( عن التقييم يف الًتبية البدنية والرياضية:"استخدام 

اض ادلوضوعة من أجلها" يعتمد القياس والتقومي وإدا أردنا التحقق من أن ىده الربامج حتقق فعال األغر 

 األداء كمعيار للحكم على إتقان ادلتعلم للمهارة)ادلقصود ىنا بادلهارة األداء احلركي(.

 أهداف التقييم في التربية البدنية والرياضية: -8

يعترب التقييم من اإلجراءات األساسية والضرورية لتحقيق التقدم يف ادليدان الًتبوي بصفة عامة ويف رلال 

الًتبية البدنية والرياضية بصفة خاصة، وحينما تفتقد الًتبية البدنية والرياضية إىل التقييم، فإهنا يف دلك تشبو 

 ادلثل الًتقي الدي يقول:" إدا مل تكن متأكدا من الوجهة اليت تسَت إليها فانك حتما ستتيو".

حتقيقها يف التقييم، يف رلال الًتبية  ويعد حتسُت وتطوير التعليم والتعلم من أىم األىداف اليت يسعى إىل

البدنية والرياضية، إال أن ىناك رلموعة من األىداف تريد الًتبية البدنية والرياضية حتقيقها، وىده األىداف 

 ىي:

التشخيص: من مجلة ما يهدف إليو التقييم، ىو كشف مواطن القوة والضعف لدى ادلتعلمُت يف رلال 

ساعد االختبارات التشخيصية على التعرف على مواطن القوة يف رلال ما معُت من رلاالت التحصيل، وت

  لتدعيمها، أو مواطن الضعف للمساعدة يف عالج الضعف والتغلب عليو بعد معرفة أسبابو.

يف ىدا الصدد كل من )كمال عبد احلميد إمساعيل وزلمد نصر  احلصيلة: ىي مبثابة إثبات حالة ويدكر

الدين رضوان(، أنو إجراء يتم:" يف هناية التعليم للحصول على معلومات بعدية عن إجناز التلميذ بعد 
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انتهاء الزمن ادلخصص للربنامج للتعرف على ما إدا كانت التغَتات اليت حدثت بالنسبة لو تتفق مع 

 الربامج أو ال" يستخدم من أجل: األغراض ادلرجوة من

 :الًتتيب

 التصنيف: يسمح بتوزيع ادلتعلمُت يف رلموعات وفق قدراهتم ومستوياتو يف اللياقة البدنية وادلهارية.

التنبؤ: يسامح بالتنبؤ بادلستوى التحصيلي للمتعلم يف أنشطة بدنية ورياضية ال حقة ويستخدم من أجل 

 التوجيو.

لمي: حيتل التقييم مكانة مهمة يف بعض مراحل احلث العلمي، فقد حيتاج خدمة أىداف البحث الع

الباحث، إىل التقييم للحكم على مدى فعالية منهاج الًتبية البدنية والرياضية كوسيلة يف حتقيق األىداف 

 ادلسطرة.

 وسائل التقييم في مجال التربية البدنية والرياضية: -9

مبا أن التقييم يف رلال الًتبية البدنية والرياضية يتناول جوانب عديدة ومعقدة ويستخدم وسائل متنوعة 

متسقة مع طبيعة أىداف التقييم، حبيث تقيس ىده الوسائل ادلختارة ما ىو مفروض أن تقيسو. ديكن 

ت فيما يتعلق بتحصيل تعريف وسيلة التقييم على أهنا:" وسيلة يستعملها ادلعلم من أجل مجع ادلعلوما

 ادلتعلمُت".

وال ختتلف الوسائل اليت تستعمل يف التقييم التحصيلي عن اليت تعتمد يف التقييم التكويٍت إال من حيث 

تغطيتها لعدد ىام من األىداف، أما من حيث نوعها أو شكلها فال فرق ، وتتسم ىده الوسائل مبيزات 

 زات ىي: الصدق والثبات وادلوضوعية.جتعلها أكثر قدرة على التقييم، وىده ادلي
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ادلقصودة ىنا بالصدق:" ىي صفة تطلق على اداة قياس قادرة على قياس ما وضعت لقياس، أي قياس ما 

 ىو مطلوب". وبالثبات:" ثبات االختبار يعٍت بإعطائو لنتائج ثابتة نسبيا عند تكرار استخدام".
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 خالصة الفصل:

لقد فطن علماء الًتبية البدنية والرياضية إىل أمهية التقومي مند بداية ىدا القرن فسعوا إليو يف خطوات واسعة 

موفقة إد دتكنوا بسعيهم ىدا من إرساء قاعدة كان يلزم توافرىا استكماال لبناء مهنتهم فكان نتاج دلك أن 

وأنشطتها دون استثناء إىل حد جعل التقومي يؤثر  تطرق التقومي إىل كافة رلاالت الًتبية البدنية والرياضية

 احليوي وأىدافو.تأثَتا مباشرا يف حتديد فلسفة ىدا اجملال 
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 تمهـــــيد:

تلك العمليات ادلتتابعة من التغريات التكوينية كالطول ، العرض ، الشكل ، احلجم والوزن اخل   إىلالنمو يشري 
اجلسمية ، العقلية ، االجتماعية ، واالنفعالية ... وتتميز ىذه التغريات بالسرعة يف  . والوظيفة ) احلركية ،

 .p , 1988 ,زلمد حسن علوي  ) ادلراحل األوىل للعمر حىت إكمال البلوغ مث يعًتيها البطء بعد ذلك
11) . 

حيث سبجدىا تغريات وتقلبات فسيولوجية عنيفة ويًتتب عليها وأن مرحلة ادلراىقة ىي من أىم مراحل العمر 
منو خيلو يف أول األمر من التناسق والتوازن وىذا اإلضراب يف النمو يوجو االنتباه للمراىق إىل جسمو فيساوره 

زلمد رفعة رمضان زلمد  -1)القلق إزاء ىذه التغريات غري ادلنتظمة بدر خبلده من قبل كما يشعر بآالم نفسية
ص: -1891سليمان شعالن خطاب بن عطية علي : أصول الًتبية وعلم النفس . دار الفكر العريب القاىرة 

138 ،1891). 

فقال أبو احلنيفة  أما بالنسبة للحد األقصى فاختلف أصحاب ادلذاىب بناءا على اختالف األحاديث ادلروية ،
) بوشنتوف إدريس بلقاضي  .(رضبو اهلل  " سن البلوغ تسع عشر أو شباين عشر للغالم وسبع عشر للجارية

 (1881زوبري ، 
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 : سنة (19-16خصائص المرحلة العمرية )1-

اليت جيب على ادلدرس أن يعرفها حىت يستطيع أن خيطط  األولياتيعترب النمو دبختلف مظاىره ومراحلو من 
 وينفذ برامج التدريس والتدريب للسمات واخلصائص ادلميزة لنموىم ويف ىذا الصدد يقول"جيمس أوليفر "

ال تستطيع  أيأن العالقة بني األنشطة البدنية والنمو الفكري والنمو االجتماعي واالنفعايل عالقة وثيقة 
 . (p. 84 , 1999 ,أمني اخلويل  ) الفصل بينهما

نب             وذلك يف سلتلف جوا أخرىوأن لكل مرحلة عمرية خصائص وشليزات تتميز هبا عن مرحلة عمرية 
جانب من  أيمع مرور فًتة زمنية معينة على  يطرأنوع من التغري  أيفالنمو ىذا ادلعين يتضمن  األخريويف 

وظائفو العقلية أو  أو،  الفسيولوجيةجوانب الطفل سواء كان ذلك متعلقا بتكوينو البيولوجي ، أو وظائفو 
 وظائفو احلركية ...

يف التعلم احلركي وتنمية بعض  نفعايل واالجتماعي والعقلي وخاصةدلرحلة ادلراىقة أمهية يف مراحل النمو اال
 و " عبد علي نصيف " كد على ذلك "قاسم حسن حسني "البدين والفكري ويؤ  األداءعناصر 

 ,كروت مائل  ) حيث يذكران :  تعترب مرحلة ادلراىقة أحسن مرحلة لتعليم ادلهارات احلركية وتنمية القوة
1987 , p. 297) ومن ادلميزات احلركية ذلذه ادلرحلة ىو ميلها لكوهنا رلدية واقتصادية وىذا يظهر بشكل .

 واضح يف حركات العمل ويف الوقت نفسو يالحظ فيو غالبا الزيادة يف احلركات اجلسمية للذكور واإلناث  .
 وصلدىا تقل وتتوازن 

تتناسب صبيعها مع ىدف احلركة وأسلوب  السنوات التالية ، فمجال احلركة واستقبال السرعة والقوة يف
العمل الشخصي ، كما يظهر بوضوح أيضا الزيادة يف الدقة احلركية ويف ثبات وأمان احلركة دلختلف 

 .(p. 290 , 1987 ,كروت مائل  ) رلاالت العمل

 : النمو الجسمي  1-1

ينفرد النمو اجلسمي يف ىذه ادلرحلة عن باقي ادلراحل خبصائص شليزة واليت تتمثل يف منو العظام وادلفاصل      
والعضالت وازدياد الطول والوزن كما تأكد حبث العلوم والبحوث والعلوم الفيزيولوجية والتشريعية وغريىا ، يف 
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شكلو النهائي أثناء الزيادة يف الشكل العظمي ىذه ادلرحلة من العمر يكتمل منو اذليكل العظمي ويأخذ 
 والعضلي وقوة ادلفاصل .

ويؤكد " ترول " أن مرحلة الرشد بصفة عامة ومرحل الرشد األوىل بصفة خاصة سبثل عند الفرد قمة نشجو 
اكتمال يف ادلرحلة السابقة ، وبذلك تعترب مرحلة الرشد األوىل مرحلة امتداد و اجلسمي والفيزيولوجي واليت بدأت 

وعطاء يف صبيع جوانب تطور الفرد ونضجو ومنوه حيث يكتمل عند الرشد معظم وظائفو اجلسمية 
من وزن اجلسم مع ربديد هنائي  % 02والفيزيولوجية ، فنرى ثبات يف الطول وزيادة يف الوزن اليت تصل اىل 

 . (p. 191 , 1996 ,بسطويسي أضبد ) دلالمح ومقاييس اجلسم

ويضيف " فؤاد الباىي السيد "  : أن مرحلة ادلراىقة تكتمل فيها عملية النمو اجلسمي نسبيا حيث ينخفض 
 األجهزةوتتأثر معدل الزيادة دبعظم متغريات النمو اجلسمي كالطول والوزن وينضج اجلهاز العصيب احلركي .

معدل  وينخفضللنمو يف ىذه ادلرحلة  األساسيةالداخلية بادلظاىر  األجهزةالدموية والعصبية واحلركية وكذا 
أما عن النمو العظمي ادلستعرض فيزداد باتساع ادلنكبني عند سم ،  20-21النمو للطول يف ىذه ادلرحلة 

الفىت تبعا الزدياد منو إما يف الوزن فيزداد بًتاكم الدىون يف األماكن ادلختلفة من اجلسم حيث ينخفض معدل 
من وزن  %12كلغ أما الكتلة فتزداد حيث يصل معدذلا إىل   2.23الزيادة يف الوزن يف ىذه ادلرحلة إىل 

 .(078) فؤاد الباىي السيد، صفحة  اجلسم

ومن ىنا نستخلص أن خالل ىذه ادلرحلة ينخفض معدل النمو والزيادة يف معظم متغريات النمو اجلسمي  
 طول والوزن وينضج اجلهاز العصيب احلركي ويكمل منو اجلسم نسبيا .كال

 النمو الحركي :.1-0

ديثل النمو احلركي أحد ادلظاىر اجلوىرية يف عملية النمو بصفة دائمة وذلك راجع إىل أن احلركات جيب أن 
يكون ذلا ىدف ومبتغى حيث دييز يف ىذه ادلرحلة أن احلركة  تكون ىادفة واقتصادية ويعين أن احلركات 

يبقى ثابتا لعدة سنوات نسبيا : أن ادلستوى تأخذ شكلها الثابت ويف ىذا الصدد يقول " عبد ادلقصود " 
 .(078) فؤاد الباىي السيد، صفحة  طادلا يبدأ الفرد يف شلارسة الرياضة

فيما خيص بدرجة الثبات انو حيدث تراجع يف مستوى احلركات الرياضية لدى غري ادلمارسني ويستمر يف 
رعة كبرية ويصيب قدرا كبريا من ىذه ادلستويات وبالرغم من ذلك هناية ىذه ادلرحلة وحيدث ىذا الًتاجع بس
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) عبد  تتميز ىذه ادلرحلة لدى غري ادلدربني بأنو سنوات احلفاظ النسيب على مستوى القدرات احلركية
 .(019،092، صفحة 1891ادلقصود ، 

والسرعة تتناسب صبيعا مع ىدف احلركة ، كما يظهر بوضوح زيادة الدقة  "إن رلال احلركة باستعمال القوة
احلركية وثبات احلركة بصفة عامة والقدرة على التوجيو احلركي وقابلية التوقع عند تغيري الوضعيات وقابلية 

 .(082، صفحة  1897) كورت ماينل ،  التعلم احلركي"

التطور احلركي خالل بداية مرحلة ادلراىقة يقارب الرشدكما يضيف "  أنويقول " كورت مانيل " أيضا : 
 ويبدأالسلوك احلركي  أساليبأداءعبد ادلقصود " فيقول : نتيجة لنمو القدرات احلركية حيدث ثبات يف 

) عبد ادلقصود ،  السابقة رحلمسار ادل أثناءاحلركي الذي كان حيدث  األداءحتالالت يف التغلب على اإل
 .(012، صفحة 1891

وشلا سبق نالحظ أن النمو احلركي عملية متكاملة مع جوانب السلوك ادلختلفة األخرى ، بل أن العالقة 
  وىذا ما يؤكده الشكل التايل :  فيما بني ىذه اجلوانب عالقة وثيقة ومتداخلة

، 1881) أسامة كامل راتب ،  الطبيعة ادلتداخلة جلوانب النمو احلركي واالنفعايل وادلعريف : 1الشكل 
 .(11-13الصفحات 

 
 
 

 

 
 
 

 

لجوانب البيولوجية والبيئية للتعلم للحركة ا  

لنمو الحركي ا  

لنمو االنفعاليا المعرفي لنموا مراحل النمو الحركي     

لبيولوجية والبيئية للتعلم من الحركة لجوانب اا  
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ان للطفل فًتات منو سريعة دير هبا ، كما أن ىناك فًتات منو بطيئة ، ولنضرب بذلك مثال ، نوضح 
دلعدل سرعة النمو لتغري طول اجلسم ،   1892" عام  مانذىب إليو يقدمو لنا " كيوف " وسوجدن

كما أن للجسم مراحل رئيسية لنموه احلركي ، والسن على وجو التقريب لكل مرحلة ، ىذا وتعترب كل 
 مرحلة مقدمة ضرورية للمرحلة اليت تليها كما قد تشمل كل مرحلة عدد من ادلراحل الفرعية .

ادلرحلة لديو القابلية على تعلم احلركات ادلعقدة واليت ربتاج ويف األخري نستخلص أن الفرد خالل ىذه 
إىل قوة عالية مع السرعة والدقة يف التوجيو بشكل سريع نسبيا ، لذا تعترب ىذه ادلرحلة فًتة زمنية جديدة 

 للتعلم والتقدم باالصلازادلهاري .
ويعين                           :                                            . النمو االجتماعي1-3

نظام البيئة اخلارجية والشارع والتجاوب مع اجلماعة ومنو تكون  إىلالداخلي  األسرةاخلروج من نظام 
 يف التدريب والتعلم . وإرادةلديو رغبة 

" حلمي ادلليحي "  حيث يقول : لعل ما دييز مرحلة  -ؤكد على ذلك : "عبد ادلنعم ادلليحي "وي
) عبد  ة ىو االتصال الذي يعترب من أىم خصائص النمو االجتماعي للمراىق يف ىذه ادلرحلةادلراىق

 .(392ادلنعم ادليجي ، حسن اليجي ، صفحة 
 أكثراحلياة االجتماعية يف ادلراىقة  أنويضيف اىل ذلك " فؤاد الباىي السيد " بقولو : وما منيز كذلك 

وادلدرسة وذلك بان ادلراىقة  ة الطفولة ادلتطورة النامية يف إطاراألسرةاتساعا ومشوال وتباينا وسبايزا من حيا
) فؤاد الباىي السيد، الصفحات  يف رشدىا واكتمال نضجها اإلنسانيةللحياة  األساسيةىي الدعامة 

302-308). 
ويدعم ذلك  " مفيت إبراىيم ضباد "  حيث يقول : ويصبح الشاب أكثر تفاعال مع أقرانو وتزداد 

 مقدرتو على إنتاج أمناط من السلوك اجلماعي أكثر عمقا وىو يستطيع أن يستوعب بسهولة 
 .(102، صفحة  1881) مفيت إبراىيم ضباد، ، اذلدف منو
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احلياة االجتماعية للمراىق تتأثر دبدى ربررىا من  : لى ذلك  "فؤاد الباىي السيد " بقولو أنويقر ع
األسرة ومدى خضوعها للجماعة واستقالذلا عنها وتنتهي باالتصال القوي والصحيح بعامل القيم 

 وادلعايري وادلثل العليا .
جماعة دبقابل ربرره من قيود وشلا سبق ذكره نستنتج أن الفرد يف ىذه ادلرحلة يصبح خاضعا لل

األسرة ، أي خروجو من العامل اخلاص الداخلي إىل العامل العام اخلارجي ، ومنو تكون لديو سرعة 
) فؤاد  ادلراىقة ىي الدعامة األساسية للحياة اإلنسانية يف رشدىا واكتمال نضجهاالقابلية للتعلم 

(332-308الباىي السيد، الصفحات   
 . النمو االنفعالي :1-4

لديو النمو االنفعايل أمهية كربى مثلو مثل جوانب النمو اجلسمي واحلركي واالجتماعي حيث يعمل على 
مساعدة الرياضي على شلارسة النشاط الرياضي بدون عنف وسلوكات انفعالية عنيفة بكل روح رياضية 

 عالية .
يؤكد يف ىذا الصدد " فؤاد الباىي السيد " ترجع االنفعاالت إىل الطاقة احليوية النفسية اليت لنفسها و 

ألوان سلتلفة ، تتناسب ومراحل النمو اليت دير هبا الفرد يف حياتو ادلتطورة ادلتغرية ، وذلذا زبتلف ادلظاىر 
 .0اىقة االنفعالية للطفولة يف بعض معادلها عن مظاىر االنفعالية للمر 

ويرى " عبد ادلنعم ادلليحي " : بان االضطرابات االنفعالية اليت ربدث خالل ادلرحلة نتيجة اختالل 
عبد ادلنعم ادلليحي ،  -1) اتزانو ألغدي الداخلي الديكن أن تعود إىل حالة االستقرار قبل سن العشرين

 .(379حلم ادلليحي ، صفحة 
ويدعم ذلك " فؤاد الباىي السيد أن التأثري السريع دبختلف ادلثريات االنفعالية لو عالقة بصحة الفرد 
ونشاطو الفعلي ومنوه : " تؤثر االنفعاالت القوية على صحة الفرد ونشاطو الفعلي واذباىاتو النفسية 

 .(308-302يد، الصفحات ) فؤاد الباىي الس وتعوق منوه وتطوره "
اذ ديكن القول يف االخري ان النمو االنفعايل اليقل امهية عن سائر جوانب النمو االخرى حيث يعمل 

 على هتدءة االضطرابات االنفعالية يف ىذه ادلرحلة  على االستمرار يف ادلمارسة الرياضية .
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 . النمو العقلي :  1-5
ادلخ شلا يسمح لو بالقيام بكل فعل او  للجهاز العصيب ادلركزي خاصة تطورويعين النمو العقلي حدوث  

 جهد فكري فاالستيعاب بسرعة للخطة التكتيكية اليت يقدمها ادلدرب لالعب .
ويدعم ذلك " سلتار أمني انديلي " بقولو : تتميز ىذه ادلرحلة باكتمال النمو العقلي والفكري حبيث 

) سلتار  واالستعداد ورسم خطة للحياة ادلستقبلية التهيؤي مرحلة ديكن تقلد ادلسؤوليات الشخصية وى
 . (108، صفحة  1898أمني اينويل، 

ويدعم ذلك " فؤاد الباىي السيد " حيث يقول : تتطور العمليات العقلية  كاإلدراك ، التذكر ، 
حيث يتأثر إدراك الفرد بنحوه ويؤدي ىذا النمو بالفرد  التفكري ، التخيل من الطفولة إىل ادلراىقة ،

التطور الذي يرقى بو من ادلستوى احلسي ادلباشر إىل ادلستوى ادلعنوي البعيد ، ويرتبط ذلك كلو  بتطور 
 .(308-302) فؤاد الباىي السيد، الصفحات  قدرة الفرد على الًتكيز العقلي واالنتباه الطويل

وما ىو معلوم لدينا أن القدرات العقلية والذكاء ترتبط دبيول ادلراىق حيث يضيف " فؤاد الباىي السيد " 
دائما يف ىذا اجملال انو : تتضح يف ادلراىقة ادليوالت العقلية للفرد ، وتتأثر ىذه ادليوالت دبستوى ذكائو 

العملية اليت  إلىاألمناطسبايز ىذه القدرات ، وهتدف بو  وبقدراتو العقلية الطائفية ، وتنشا يف جوىر من
وانطالقا شلا سبق (308-302) فؤاد الباىي السيد، الصفحات  سيسلكها يف حياتو العقلية وادلهنية ادلقبلة

العمليات كاإلدراك والتخيل أنفي ىذه ادلرحلة يكون بلوغ واكتمال عقلي حيث تتطور سلتلف نستنتج 
 والتفكري والتذكر وفيها تبلغ ذروهتا .

 سنة( والممارسة الرياضية :19-16المرحلة العمرية ) -.0

تعترب ادلمارسة الرياضية يف األساس يف احملا فظة على ادلستوى اجليد للقدرات البدنية خاصة خالل ىذه 
أمهية ادلمارسة الرياضية وذلك للمحافظة على قدرة الرياضي ادلرحلة وىذا ما يؤكده " عبد ادلقصود " على 

 عند مستوى معني وكذا ذبنب ىبوطها .

وكما يضيف " عبد ادلقصود " دائما حيث يقول : سبثل ىذه ادلرحلة الكتساب وإعداد األفراد إىل أقصى 
، صفحة  1891) عدب ادلقصود ،  مستوى رياضي وينطبق ذلك على غالب األنشطة الرياضية

091). 
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ويذكر العامل " ىار " أن مرحلة ادلراىقة الفًتة الزمنية ادلناسبة لبناء صبيع الظواىر البدنية واحلركية 
 .(181، صفحة  1897) قاسم حسن حسن ، عبد العلي نصيف،  والشخصية

ادلمارسة للرياضة يف مرحلة الناشئني وادلراىقة  أرقامضباد " ويقول : أن  إبراىيمويف ىذا الصدد يؤكد " مفيت 
، 1881) مفيت إبراىيم حامد ،  الرياضية األنشطةتزداد على مستوى رياضي وينطبق ذلك على غالب 

 .(00صفحة 

 خالصـة :

ديكن أن نستنتج أن ىذه ادلرحلة العمرية تعترب مرحلة مناسبة يف تنمية الصفات البدنية واحلركية األخري ويف 
 وتعلم ادلهارات الرياضية ادلختلفة ومن جهة أخرى قصد احملافظة على ادلستوى البدين واحلركي .

ى ادلدرس أن يلم تراعي اخلصائص العمرية لتحقيق األىداف ادلرجوة ، وذلذا جيب علعملية تربوية  إن أي
بكل خصائص النمو البدين واحلركي واالجتماعي واالنفعايل والعقلي وتتميز مرحلة الرشد وادلراىقة 

 باكتمال نسيب 

للنمو العام للفرد ذلذا تعترب ىذه ادلرحلة فًتة زمنية جيدة للتعلم السريع وأكثر قابلية على تعلم ادلهارات 
 واحلركات الرياضية ادلعقدة .

 

 

 

  

 

 

 



 الفصل األول                                منهجية البحث واإلجراءات الميدانية
 

44 

 

 :تمهيد 
عرض أىم العناصر املكونة ملنهجية البحث  انالباحث انيف ىذا الفصل من الدراسة امليدانية حياول الطالب

يف ىذه الدراسة واليت تتضمن جمتمع البحث وعينتو الطالبان الباحثان واالجراءات امليدانية اليت اتبعها 
ووصف األدوات واالجراءت اليت تتم من خالهلا تطبيق ىذه الدراسة واملعاجلات االحصائية املستخدمة يف 

 حتليل البيانات  وفيما يلي وصف العناصر السابقة .
 :منهج البحث  -1

 ىداف البحثألملالئمتو وذلك  الوصفي باألسلوب املسحياملنهج  اناعتمد الباحث
 :مجتمع البحث-2

والية مستغاًل والبالغ عددىم لثانوية من ثانويات متثل جمتمع البحث يف تالميذ املرحلة الثانوية ذكور واناث 
( تلميذ كما ىو وارد يف سجالت مديرية الرتبية لوالية مستغاًل للفصل الدراسي األول للسنة 0011)

 0102-0102الدراسية 
 :البحثعينة  -3

لثانوية من ثانويات والية من تالميذ املرحلة الثانوية ، منتظمة أجري البحث على عينة مت اختيارىا بطريقة 
 مستغاًل 

 :مجاالت البحث -4
 :المجال البشري 4-1

 سنة .02-01-00قسمت على السنوات التالية  اناث(011-ذكور 011تلميذ ) 1200
 :المجال المكاني 4-2

 االختبارات بالساحات والقاعات متعددة الرياضات للثانويات املبينة سابقا . مت اجراء
 :المجال  الزماني  4-3

  0102-10-10غاية  اىل 5010-01-10يف الدراسة النظرية ابتداء من يوم  ان الباحثانشرع الطالب
مت مجع الوثائق اخلاصة بالبحث وترتيبها أما الدراسة امليدانية فقد شرع الباحث يف اجراء التجربة 

  5010-02-02يوم  االستطالعية 
 :أدوات البحث -5

يف ضوء ما أسفرت عنو الدراسات النظرية والدراسات املشاهبة سابقة الذكر وطبقا ملتطلبات البحث 
 4استخدم الباحث يف ىذه الدراسة األدوات التالية 
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 :استمارة التحكيم 1-4-1
تعد االستمارات التحكيم واحدة من الركائز األساسية لعمل الباحثني واليت من خالهلا يتم استطالع أراء 

املختصني واخلرباء يف بعض األمور املهمة .                                                                         
 :جهزة المستخدمة في البحثاأل 1-4-2
 مرتبات -0
 أقالم وأوراق تسجيل -0
 امليزان  -3
 ساعات توقيت رقمية  -2
 صندوق قياس املرونة  -2
 شواخص -0
 خالية من العوائق 01مسافة  -1
 ايقاع االختبار-2
        :الدراسة االستطالعية-6

ممااااا الشااااك فيااااو أن ضاااامان الساااا  ا ساااان ألي  ااااث مياااادا  ال بااااد علااااى الباحااااث القيااااام بدراسااااة  
اسااااتطالعية ملعرفااااة ماااادن مالئمااااة مياااادان الدراسااااة اجااااراءات البحااااث امليدانيااااة والت كااااد ماااان صااااالحية األداة 

 اليت قد تعرتض الباحث . املستخدمة والصعوبات
والاااايت كااااان علاااى أحااااد ثانوياااات واليااااة مساااتغاًل بااااجراء دراسااااة اسااااتطالعية  انوعلياااو فقااااد قاااام الباحثاااا

 الغرض منها ما يلي 4
 للمؤسسةالتعرف على النظام الداخلي  -
التعااارف علاااى أفاااراد العيناااة قياااد الدراساااة مااان خاااالل ااطاااالع علاااى امللفاااات اادارياااة والطبياااة ألجااال  -

 تصنيفهم  يف جمموعات متجانسة .

 قصد إطالعهم على موضوع الدراسة.االتصال باألساتذة املتواجدين باملؤسسة  -

 أخذ فكر ة على املرافق الرياضية باملؤسسة  -

بالنيابااة ومت طاار  املؤسسااة ، حيااث قابال ماادير حاد ثانويااات واليااة مسااتغاًل بزيااارة ميدانيااة أل انقاام الباحثاا
رض تقصاااي ا قااائق وا صااول علااى معلومااات كافياااة عاان استمااع األصاالي للدراساااة ، جمموعااة ماان األساا لة لغاا

الاايت أعطاات عنايااة كباا ة واىتمااام بااالغ ملوضااوع الدراسااة املاادير تفهاام وتعاااون كباا ين ماان  انحيااث وجااد الباحثاا
 وسهلت مهمة الباحث يف حتقيق األىداف قيد الدراسة .
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         :داةاألسس العلمية لأل -7
حا  تكاون االختباارات الايت وضاعتلقياس متغا ات الدراساة ذات مصاداقية وتقاي  ماا وضاعت ألجلاو  ينبغاي 

 أن تتوفر فيها شروط االختبارات اجليدة ) الصدق ، الثبات ، املوضوعية (.
يعتاارب الصاادق أىاام شااروط االختبااار اجليااد ، فاالختبااار الصااادق ىااو الااذي يقاااي   صدق االختبارات :-

مااا وضااع ألجاال قياسااو فعااال ، ولااي  شاايء  خاار ، يقااول اعااد العساااف صاااذ    يعااد االختبااار صااادقا إذا 
)العسااف، علياو صافات الصادق    ققاس ما اعد لقياسو فقا  ، أماا إذا اعاد لسالوك ماا وقااس غا ه ال تنطبا

وىناااااااك طاااااارق عدياااااادة  ساااااااب درجااااااة الصاااااادق ) الصاااااادق الظاااااااىري ، الصاااااادق التنبااااااؤي  (9191
 ،الصدق التالزمي ، االتساق الداخلي ، الصدق التمييزي (.

أن يكاااون  يعتااارب ثباااات االختباااار ىاااو شااارط أساساااي يف تقناااني االختباااار، ونعااا  باااو :ثبات االختبارات -
 االختبار على درجة عالية  من الدقة وااتقان يف ما وضع لقياسو .

يقصاد بثباات االختباار حساو مااروان عباد اسياد إباراىيم   الثباات ىااو رافظاة االختباار علاى نتائجااو  
  الثبااااات أن يعطااااي االختبااااار  ويؤكااااد رمااااد صاااابحي حسااااانني  (0332)ابراىيم، إذا ما أعيد على نف  العينة  

 . (9191)حسانني، نف  النتائج إذا ما أعيد على نف  األفراد ويف نف  الظروف   
إعااادة االختبااار ، ماان أحساان وأكثاار الطاارق صااالحية يف حساااب معاماال  –وتعتاارب طريقااة االختبااار  

 الثبات بالنسبة لالختبارات يف اسال الرياضي .
 :مواصفات بطارية االختبار المستخدمة -8

متثلت االختبارات البدنية يف معهد كوبر األمريكي لأل اث اهلوائية بكاليفورنيا وتشمل ىذه البطارية ستة 
اختبارات ، حيث مت استخدام ىذه البطارية لقياس عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لتالميذ املرحلة 

اهلوائية من أفضل البطاريات اليت ميكن الثانوية ذكور . ويرن الباحث أن البطارية معهد كوبر لأل اث 
استخدامها لقياس عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة ، وىذا ما يؤكده املازي    من أفضل األمثلة 
املتوفرة حاليا لقياس عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة بطارية معهد كوبر لأل اث اهلوائية ، حيث 

بارات واحدة بدال من اختيار اختبارات منفردة من عدد بطاريات وذلك لعدة يفضل استخدام بطارية اخت
أسباب منها أن البطارية قد مت الت كد من ثبات ومصداقية اختبارهتا وعدم تكرار اختبار نف  املتغ  
الفيسيولوجي ، كما أن استخدام نف  البطارية سوف يسهل من مقارنة النتائجعدد من املدارس على 

احمللي   باالضافة اىل ما سبق فان ىذه البطارية استخدمت يف العديد من الدراسات كدراسة املستون 
(aeje rjo er aaij oo rooooaoj  ( ودراسة)0111.orrj   j oaro r  ودراسة)
(0111. ofifjol..o  . ji o  . e.  oorao l ،0111(ودراسة )نعمت السيد رمد )
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يف جمال فيسيولوجية اجلهد البد  )أستاذ(باستشارة جمموعة من اخلرباء  باالضافة اىل ىنا فقد ةقام الباحث
حيث وضحوا أهنا تقي  اهلدف الذي وضعت من أجلو وحيث أهنا تعترب من أنسو البطاريات املوجودة 

 حاليا لقياس عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة .
 (or . ra iorr ifyrarj  rj areoiaj .  0110البطارية ) وفيما يلي وصف ملفردات ىذه

قبل البدء يف اجراء االختبارات جيو  اجراء االعاء وىذا لغرض اعداد اساميع العضلية ، واملفاصل ، 
     والقلو للنشاط كما يساعد االعاء أيضا على تقليل االصابة وحتسني األداء .                                      

 :االختبارات -9
 اجللوس من القعود مع ث  الركبتني:االختبار األول 

 قوة عضالت البطن وحتملها:الهدف من االختبار 
 :األدوات المستعملة 

 مرتبة -0
 أقالم وأوراق التسجيل -0
 ايقاع االختبار -3

 :طريقة األداء 
على الصدر ومتقاطعتان)اليسرن باجتاه  درجة واليدان موضوعتان°31من وضع الرقود ث  الركبتني بزاوية 
 الكتف اليمىن ( والعك  صحيح .

يقوم زميل أخر بتثبيت القدمني وذلك بالضغ  عليهما برفق مستخدما يديو .                                          
ح  يالم  عند اعطاء اشارة البدء يشرع املفحوص يف رفع جذعو لألمام بدءا من الكتفني مث الظهر  -0

    املرفقان الفخذين .                                                                                                           
يعود املفحوص بكامل جذعو اىل األرض ) الوضع االبتدائي (ح  يالم  الكتفان األرض .                                  -0
ثوا  .                          3ألكر عدد ممكن من املرات بشكل الصحيح يف  0-0يكرر املفحوص اخلطوتني  -3

 :ما يجب مراعاته
 عدم رفع كعو القدم عن األرض -

عمل االختبار مع اتباع االيقاع دون القيام بلحضات التوقف أثناء األداء   -
تسج 

 :يل الدرجات 
 يتم التسجيل النتيجة  ساب عدد املرات الصحيحية )عملية اجللوس والقعود ( حتسو راولة 
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 (CMI) مؤشر كتلة اجلسم:االختبار الثاني 
 4 الرتكيو اجلسمي) التنبؤ بالسمنة(الهدف منه

 (، الطول ) باملرت الوزن )بكلغ(:عن طريق مؤشر الكتلة اجلسمانية ويتم قياسو كالتايل:طريقة األداء 
.                                                              انبطا  مائل ث  ومد الذراعني:االختبار الثالث 

 قياس قوة عضالت الذراعني من خالل ث  ومد الذراعني ألكرب عدد ممكن من املرات :الهدف منه
 :األدوات المستعملة 

 مرتبة -
 أقالم وأوراق لتسجيل النتائج-
 ايقاع االختبار -

 :طريقة األداء 
درجة بني الساعدين والذراعني مث مدمها مع ° 31من وضع النبطا  املائل ، ث  الذراعني للوصول اىل حد 

 عدة يف الدقيقة . 01ثوا  يف كل مد وث  للذراعني  مبعدل  3اتباع ايقاع 
 :ما يجب مراعاته
 جتاوزت الثالث الثوا   اتباع االيقاع ولن تعترب العدة صحيحة اذا- 
 احملافظة على االمتداد اجلسم عند أداء االختبار .- 
 :تسجيل الدرجات 

يتم تسجيل النتيجة  ساب عدد املرات الصحيحة )كل مرة يصل فيها املخترب لوضع امتداد الذراعني  
 كاملتني (

 ث  اجلذع لألمام من وضع اجللوس:االختبار الرابع
 عضالت الفخذين اخللفية وأسفل الظهرمرونة :الهدف منه

 :األدوات المستعملة 
سم يوضع شري  قياس أو مسطرة فوق الصندوق أي عند مستون  31.21صندوق كرتون ارتفاعو -

 أصابع قدم املخترب 
 أقالم وأوراق التسجيل النتائج -

 :طريقة األداء
 :وضع البداية
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دودة باجتاه الصندوق املرونة )مفصل الركبة ممددة جيل  املخترب على األرض  يث تكون احدن رجليو مم
 متاما ( بينما باطن القدم )بدون حذاء ( مالمسة حافة الصندوق 

 :طريقة األداء 
من وضع اجللوس الطويل نصف قرفصاء تكون قدم الرجل مثنية عند مستون الركبة للرجل املمدودة وعلى 

مع وضع الكتفني فوق بعضهما وراولة مل  أبعد نقطة سم منها تقريبا ، يتم مد الذراعني  2بعد حوايل 
من املسطرة مع الثبات ثانية واحدة على االٌقل ألخذ القياس للرجل الثانية .                                                   

 :ما يجب مراعاته
 عدم ث  الرجل املمدودة - 
 النهائي ممكن للطالو القيام مبحاولة قبل أخذ القياس - 
 :تسجيل الدرجات 

 يتم قراءة املسافة اليت ملسها على املسطرة من طرف أصابع املخترب بالسنتيمرت 
 مرت 02اجلري املتعدد املراحل :االختبار الخامس 

 التحصيل الدوري التنفسي أو اللياقة القلبية التنفسية :الهدف منه
 :األدوات المستعملة 

 من العوائق  مرت خالية 01مسافة -
 شواخص -
 ساعات توقيت -
 أقالم وأوراق تسجيل -
 ايقاع االختبار -

 :طريقة األداء 
م  01يقف التلميذ خلف خ  البداية وعند مساع اشارة البداية جيري التلميذ ليلم  اخل   بالقدم يف هناية 

 مث يعود اىل خ  البداية بعد مساع االيقاع وىكذا .
مُ  مث يقوم كل التالميذ بلم  اخل  عند هناية املسار  01بني هنايتني املسافة  مبعىن أن يتحرك التالميذ

 بالقدم مث يغ  من اجتاىو عكسيا طبقا الشارات صوتية متلى عليو . 
ينتهي االختبار عندما اليستطيع املفحوص احملافظة على ايقاع سرعة اجلري ، أي أن االشارة تكون قبل 

 د شعور بعدم القدرة على مواصلة اجلري .وصول التلميذ اىل خ  أو عن
 :تسجيل الدرجات 
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مث مرحلة الذىاب  0ومرحلة االياب ب0يتم حساب عدد املرات ذىابا وايابا حيث تعد مرحلة الذىاب ب
 وىكذا  2ومرحلة االياب ب  3ب

 :الدراسة االحصائية -10
 متت الدراسة ااحصائية باملتوس  ا سايب و االحنراف املعياري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 الفصل األول                                منهجية البحث واإلجراءات الميدانية
 

51 

 

 :الخالصة 
لقد حاول الباحث من خالل ىذا الفصل وضع خطة رددة ألىداف البحث ، وذلك بتحديد اخلطوات 

االجرائية  لتقييم عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة وعرض النقاط اليت ميكن أن يساعد يف ضب  
البحث . وبالفعل مت ذلك فقد مت حتديد املنهج املالئم لطبيعة البحث ، كما مت حتديد عينة البحث حدود 

، واختيار األدوات الالزمة لذلك وحتديد طرق القياس املستخدمة ، وضب  املتغ ات اليت من ش هنا اعاقة 
ملالئمة اليت تساعد يف عملية الس  ا سن لتجربة البحث الرئيسية ، واختيار الطزق والوسائل االحصائية ا

 عر ض وحتليل النتائج.
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       عرض وتحليل النتائج                                                                                                           -1
سنة                                                                                                  61االختبارات اخلاصة بالسن المحور األول  -1-1
 اختبار الكتلة اجلسمية نتائج  جدول ديثلالجدول األول  1-1-1

بٌن الذكور لكتلة اجلسمية ااختبار اختالف يف من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك  عرض وتحليل النتائج
ومن خالل 46.16بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث  44.22حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكورواالناث 

ومنو فان ىناك فروق  احملسوبة اكرب من اجلدولية 4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4حساب كا
 1...ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

   .لصاحل الذكور الكتلة اجلسمية نستنتج ان ىناك اختالف يف اختبار االستنتاج

 

دائرة نسبٌة تمثل نتائج اختبار الكتلة  01الشكل رقم 
 الجسمٌة 

 الذكور

 االناث

 الجنس

 سنة 16
 الكتلة الجسميةاختبار 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 2.58 21.51 اناث

 دال 1..6 8.96
 1.61 23.44 ذكور

 398 درجة الحرية _ 0.5.مستوى الداللة 
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 ثين ومد الذراعٌن  ائلديثل نتائج اختبار انبطاح ادل جدول الجدول الثاني 1-1-2

انبطاح ادلائل ثين ومد ىناك اختالف يف اختبار  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان عرض وتحليل النتائج
بينما بلغ ادلتوسط احلسايب 1..42بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور الذراعٌن 
احملسوبة اكرب من  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4ومن خالل حساب كا .64.4لإلناث
 1...ومنو فان ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة  اجلدولية

  .لصاحل الذكورثين ومد الذراعٌن انبطاح ادلائل نستنتج ان ىناك اختالف يف اختبار االستنتاج 

 
 

 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار انبطاح المائل ثنً  02الشكل رقم 
 ومد الذراعٌن 

 الذكور 

 االناث

 الجنس

 سنة 16
 مدالذراعين)مرات( ثني مائل اختبار انبطاح

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 8.62 13.39 اناث

 دال 1..6 65.14
 1.86 24.95 ذكور

 398_ درجة الحرية  0.5.مستوى الداللة 
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 ديثل نتائج اختباراجللوس من الرقود جدول الجدول الثالث 1-1-3

 الجنس

 سنة 16
 الرقود من اختبار الجلوس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 4.15 23.67 اناث

 دال 1..6 15..1
 2.31 43.74 ذكور

 398_ درجة الحرية  0.5.مستوى الداللة 
بٌن  اجللوس من الرقود  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار عرض وتحليل النتائج

ومن  44.13بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث 24.32الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور
احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4خالل حساب كا

 1...ربى عند الداللة فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الك

 .لصاحل الذكور اجللوس من الرقود  نستنتج ان ىناك اختالف يف اختبارالستنتاجا

 
 

 

 دائرة نسبٌة اختبار الجلوس من الرقود 03الشكل رقم 

 الذكور 

 االناث



عرض وتحليل النتائج                                                 الجانب اتطبيقي  

 

55 
 

 

 

 م .4ديثل نتائج اختبار اجلري متعدد ادلراحل  جدولالجدول الرابع  1-1-4 

م .4اجلري ادلتعدد ادلراحل من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار  عرض وتحليل النتائج
ومن  66.45بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث 42.11حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور بٌن الذكور واالناث
احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4خالل حساب كا

 1...فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 .لصاحل الذكور م .4اجلري ادلتعدد ادلراحل  ان ىناك اختالف يف اختبارنستنتج االستنتاج

 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار الجري المتعدد 04الشكل رقم  
 م 20المراحل 

 الذكور 

 االناث

 الجنس

 سنة 16
 م )عدد(.2متعددالمراحل  اختبار الجري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 1.98 11.28 اناث

 دال 1..6 5..34
 1.70 24.65 ذكور

 398_ درجة الحرية  0.5.مستوى الداللة 
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 ديثل نتائج اختبار ثين اجلذع لالمام اليمىن  جدول الجدول الخامس 1-1-5

بٌن  ثين اجلذع لالمام اليمىن  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار عرض وتحليل النتائج
ومن 64.13بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث  64.64الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور

احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4خالل حساب كا
 1...فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 .االناث لصاحل مام اليمىن ثين اجلذع لالنستنتج ان ىناك اختالف يف اختبار االستنتاج 

 

 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار ثنً الجذع لألمام  05الشكل رقم 
 الٌمنى 

 الذكور

 االناث

 الجنس

 سنة 16
 اختبار ثني الجذع لألمام )سم( اليمنى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة االحصائية ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 1.41 13.67 ذكور
 دال 1..6 2.23

 
 اناث

13.13 0.92 
 398_ درجة الحرية  0.5.الداللة مستوى 
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 نتائج اختبار ثين اجلذع لالمام اليسرى  ديثل جدول الجدول السادس 1-1-6

 

 الجنس

 سنة 16
 لألمام )سم( اليسرى الجذع اختبار ثني

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 1.29 13.33 اناث

 دالغًن  1..6 .1..
 0.82 13.27 ذكور

 398_ درجة الحرية  0.5.مستوى الداللة 
من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار ثين اجلذع لالمام اليسرى   عرض وتحليل النتائج

ومن  64.44بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث  بينما 64.43بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور
احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4خالل حساب كا

 1...فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

   اليسرى لصاحل االناث . نستنتج ان ىناك اختالف يف اختبار ثين اجلذع لالماماالستنتاج 

 

 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار ثنً الجذع لالمام  06الشكل رقم 
 الجهة الٌسرى 

 الذكور 

 االناث
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                                                                                                                    سنة .  63االختبارات اخلاصة بالسن  المحور الثاني -1-2

                                                                                                    نتائج اختبار الكتلة اجلسميةديثل  جدول الجدول األول 1-2-1

بٌن الذكور الكتلة اجلسمية  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار عرض وتحليل النتائج
ومن خالل 46.14وسط احلسايب لإلناث بينما بلغ ادلت44.21واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور 

احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك فروق  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4حساب كا
 1...ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 لصاحل الذكور الكتنلة اجلسمية  نستنتج ان ىناك اختالف يف اختباراالستنتاج

 

 دائرة نسبٌة تمثل اختبار الكتلة الجسمٌة  01الشكل رقم 

 الذكور 

 االناث

 الجنس

 سنة17
 اختبار الكتلة الجسمية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 3.17 21.52 اناث

 دال 1..6 13.63
 1.93 23.46 ذكور

 1198_ درجة الحرية 0.5.مستوى الداللة 



عرض وتحليل النتائج                                                 الجانب اتطبيقي  

 

59 
 

 اختبار انبطاح ادلائل ثين ومد الذراعٌن ديثل  جدول الجدول الثاني 1-2-2

انبطاح ادلائل مد وثين  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار عرض وتحليل النتائج
 بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث4..42بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور  الذراعٌن 
احملسوبة اكرب من اجلدولية  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4ومن خالل حساب كا 64.45

 1...ومنو فان ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 لصاحل الذكور انبطاح ادلائل مد وثين الذراعٌن عدة مرات   نستنتج ان ىناك اختالف يف اختباراالستنتاج

 

  
 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار انبطاح المائل مد  02الشكل رقم 
 وثنً الذراعٌن 

 الذكور 

 االناث

 الجنس

 سنة 17
 اختبار انبطاح مائل ثني مدالذراعين)مرات(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 1.71 13.28 اناث

 2.82 24.92 ذكور دال 1..6 49.74
 398_ درجة الحرية  0.5.مستوى الداللة 
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 نتائج اختبار اجللوس من الرقودديثل  جدول الجدول الثالث 1-2-3

بٌن  اجللوس من الرقود  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار عرض وتحليل النتائج
ومن  44.34بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث 24.42الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور

احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4خالل حساب كا
 1...فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 لصاحل الذكور اجللوس من الرقود نستنتج ان ىناك اختالف يف اختباراالستنتاج

 
 

 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار الجلوس من  03الشكل رقم 
 الرقود

 الذكور

 االناث

 الجنس

 سنة 17
 اختبار الجلوس من الرقود

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 3.53 22.72 اناث

 دال 1..6 71.40
 2.51 43.24 ذكور

 398_ درجة الحرية  0.5.الداللة مستوى 
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 م .4نتائج اختبار اجلري ادلتعدد ادلراحل ديثل  جدولالجدول الرابع  1-2-4

 

م .4اجلري ادلتعدد ادلراحل  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار  عرض وتحليل النتائج
ومن 64.24بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث  42.11بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور

احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك  4اجلدولية نالحظ ان كا 4ة ومقارنتها بكااحملسوب 4خالل حساب كا
 1...فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 لصاحل الذكور م .4اجلري متعدد ادلراحل  نستنتج ان ىناك اختالف يف اختباراالستنتاج

 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار الجري المتعدد 04الشكل رقم 
 م 20المراحل 

 الذكور 

 االناث

 الجنس

  سنة 17
 م )عدد(.2اختبار الجري متعدد المراحل 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 2.70 12.43 اناث

 دال 1..6 56.52
 2.41 24.56 ذكور

 398_ درجة الحرية  0.5.مستوى الداللة 
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 ثين اجلذع لالمام اجلهة اليمىن نتائج  ديثل جدول الجدول الخامس 1-2-5

ثين اجلذع لالمام اجلهة  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار وتحليل النتائجعرض 
بينما بلغ ادلتوسط احلسايب  64.44بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور اليمىن
احملسوبة اكرب من  4كا  اجلدولية نالحظ ان 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4ومن خالل حساب كا .64.1لإلناث

 1...اجلدولية ومنو فان ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 االناث.لصاحل  ثين اجلذع اجلهة اليمىن  نستنتج ان ىناك اختالف يف اختباراالستنتاج

 
 

 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار ثنً الجذع الجهة  05الشكل رقم 
 الٌمنى 

 الذكور 

 االناث

 الجنس

 سنة 17
 لألمام )سم( اليمنى الجذع اختبار ثني

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 0.89 13.69 اناث

 دال 1..6 3.53
 1.46 13.22 ذكور

 398_ درجة الحرية  0.5.مستوى الداللة 
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 اليسرى نتائج اختبار ثين اجلذع لالمام اجلهة  ديثل  جدول الجدول السادس 1-2-6

 

ثين اجلذع لالمام اجلهة  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار عرض وتحليل النتائج
بينما بلغ ادلتوسط احلسايب  64.42بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور اليسرى 
من احملسوبة اكرب  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4ومن خالل حساب كا 64.16لإلناث

 1...اجلدولية ومنو فان ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

  .االناث لصاحل  ثين اجلذع لالمام اجلهة اليسرى نستنتج ان ىناك اختالف يف اختبار االستنتاج

   

دائرة نسبٌة تمثل اختبار ثنً الجذع الجهة  06الشكل رقم 
 الٌسرى 

 الذكور 

 االناث

 

 الجنس

 سنة 17
 اختبار ثني الجذع لألمام )سم( اليسرى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 1.80 13.51 اناث

 دال 1..6 2.39
 0.73 13.24 ذكور

 398_ درجة الحرية  0.5.مستوى الداللة 
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 0                                                                                                                       سنة65االختبارات اخلاصة بالسن المحور الثالث – 1-3

 نتائج اختبار الكتلة اجلسمية  ديثل  جدول الجدول األول 1-3-1

بٌن الذكور الكتلة اجلسمية من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار  عرض وتحليل النتائج 
ومن خالل  .44.6 بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث44.34حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور  واالناث

احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك فروق  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4حساب كا
 1...ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 لصاحل الذكورالكتلة اجلسمية  ان ىناك اختالف يف اختبار نستنتجاالستنتاج

 

 دائرة نسبٌة تمثل اختبار الكتلة الجسمٌة  01الشكل رقم 

 الذكور 

 االناث

 الجنس

 سنة 18
 اختبار الكتلة الجسمية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 3.26 22.10 اناث

 دال 1..6 6.34
 1.74 23.72 ذكور

 398 _ درجة الحرية 0.5.مستوى الداللة 
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 نتائج اختبار انبطاح ادلائل ثين ومد الذراعٌن  ديثل جدول الجدول الثاني 1-3-2

 

انبطاح ادلائل ثين ومد  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار عرض وتحليل النتائج
بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث  .42.2بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور الذراعٌن 
احملسوبة اكرب من اجلدولية  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4ومن خالل حساب كا64.24

 1...ومنو فان ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 لصاحل الذكور انبطاح ادلائل ثين ومد الذراعٌن نستنتج ان ىناك اختالف يف اختباراالستنتاج 

 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار انبطاح المائل ثنً  02الشكل رقم 
 ومد الذراعٌن 

 الذكور 

 االناث

 الجنس

 سنة 18
 مدالذراعين)مرات( ثني مائل اختبار انبطاح

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 2.12 13.42 اناث

 دال 1..6 53.29
 2.18 24.49 ذكور

 398 _ درجة الحرية 0.5.مستوى الداللة 
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 نتائج اختبار اجللوس من الرقود ديثل جدول الجدول الثالث 1-3-3

 

بٌن اجللوس من الرقود  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار  عرض وتحليل النتائج
ومن  41.51بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث 24.13الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور

احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4خالل حساب كا
 1...فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 لصاحل الذكور اجللوس من الرقود  نستنتج ان ىناك اختالف يف اختباراالستنتاج 

 
 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار الجلوس من  03الشكل رقم 
 الرقود

 الذكور

 االناث

 الجنس

 سنة 18
 الرقود من اختبار الجلوس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 3.76 25.86 اناث

 دال 1..6 58.98
 2.12 43.57 ذكور

 398 _ درجة الحرية 0.5.مستوى الداللة 
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 ءم .4نتائج اختبار اجلري متعدد ادلراحل ديثل  جدول الرابعالجدول  1-3-4

 

 م .4ي متعدد ادلراحل ر ر اجلمن خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبا عرض وتحليل النتائج
ومن  .64.5بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث .42.1بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور

احملسوبة اكرب من اجلدولية ومنو فان ىناك  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4خالل حساب كا
 1...فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 لصاحل الذكورم .4اجلري متعدد ادلراحل  نستنتج ان ىناك اختالف يف اختباراالستنتاج

 

 نتائج اختبار ثين اجلذع لالمام اجلهة اليمىن ديثل  جدولالجدول الخامس  1-3-5

دائرة نسبٌة تمثل اختبار الجري المتعدد  04الشكل رقم 
 م 20المراحل 

 الذكور

 االناث

 الجنس 

 سنة 18
 م )عدد(.2متعددالمراحل  اختبار الجري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 2.49 12.89 اناث

 2.67 24.60 ذكور دال 1..6 53.78
 398 _ درجة الحرية 0.5.مستوى الداللة 

Commentaire [k1]:  



عرض وتحليل النتائج                                                 الجانب اتطبيقي  

 

68 
 

 

ثين اجلذع لالمام اجلهة  من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار عرض وتحليل النتائج
 بينما بلغ ادلتوسط احلسايب لإلناث 64.66بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكور اليمىن 

احملسوبة اكرب من اجلدولية  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4ومن خالل حساب كا 64.46
 1...ومنو فان ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

  االناث لصاحل ثين اجلذع لالمام اجلهة اليمىن  نستنتج ان ىناك اختالف يف اختبار االستنتاج

 

 

 نتائج اختبار ثين اجلذع لالمام اجلهة اليسرى ديثل   جدول الجدول السادس 1-3-6

دائرة نسبٌة تمثل اختبار ثنً الجذع لالمام 05الشكل رقم 
 الجهة الٌمنى 

 الذكور

 االناث

 الجنس

 سنة 18
 لألمام )سم( اليمنى اختبار ثنيالجذع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 1.39 13.21 اناث

 دالغًن  1..6 0.64
 0.58 13.11 ذكور

 398 _ درجة الحرية 0.5.مستوى الداللة 
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 الجنس

 سنة 18
 اختبار ثنيالجذعلألمام )سم( اليسرى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة المعياري

 االحصائية
 1.03 13.28 اناث

 دالغًن  1..6 0.20
 0.87 13.30 ذكور

 398 _ درجة الحرية 0.5.مستوى الداللة 
 

ثين اجلذع لالمام اجلهة من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان ىناك اختالف يف اختبار  عرض وتحليل النتائج
بينما بلغ ادلتوسط احلسايب  .64.4بٌن الذكور واالناث حبيث بلغ ادلتوسط احلسايب للذكوراليسرى 
احملسوبة اكرب من  4اجلدولية نالحظ ان كا 4احملسوبة ومقارنتها بكا 4ومن خالل حساب كا 64.45لإلناث

 1...اجلدولية ومنو فان ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة الكربى عند الداللة 

 لصاحل الذكور ثين اجلذع لالمام اجلهة اليسرى  نستنتج ان ىناك اختالف يف اختباراالستنتاج

 

 

 

دائرة نسبٌة تمثل اختبار ثنً الجذع الجهة 06الشكل رقم 
 الٌسرى

 الذكور

 االناث
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 االستنتاجات  -2

من خالل نتائج اجلداول اخلاصة باحملور األول نستنتج أن ىناك  استنتاج الخاص بالمحور األول -4-6
اختالف يف عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة بٌن الذكور واالناث حيث كانت ىناك فروق يف عنصري القوة 

بينما كانت الفروق لصاحل االناث يف عنصر ادلرونة   2-4-4-6والسرعة لصاحل الذكور وىذا ما تبينو اجلداول 
وىذا راجع اىل البنية ادلرفولوجية ومنو السريع للعضالت لصاحل الذكور على حساب االناث وىذا ماجاء يف 

 .1-1اجلدولٌن 

من خالل نتائج اجلداول اخلاصة باحملور الثاين نستنتج أن ىناك استنتاج الخاص بالمحور الثاني  -4-4
الف يف عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة بٌن الذكور واالناث حيث كانت ىناك فروق يف عنصري القوة اخت

بينما كانت الفروق لصاحل االناث يف عنصر ادلرونة  2-4-4-6والسرعة لصاحل الذكور وىذا ما تبينو اجلداول 
لذكور على حساب االناث وىذا ماجاء يف وىذا راجع اىل البنية ادلرفولوجية ومنو السريع للعضالت لصاحل ا

 .1-1اجلدولٌن 

من خالل نتائج اجلداول اخلاصة باحملور الثالث نستنتج ان ىناك االستنتاج الخاص بالمحور الثالث -4-4
حيث كانت ىناك فروق يف مجيع العناصر  البدنية ادلرتبطة بالصحة بٌن الذكور واالناث اختالف يف عناصر اللياقة

باإلضافة اىل عامل السن وىذا ماتثبتو   وىذا راجع اىل البنية ادلرفولوجية ومنو السريع للعضالت لصاحل الذكور
 اجلداول اخلاصةباحملور األول .
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 مناقشة النتائج بالفرضيات-3

  مايل  من خالل النتائج النهائية ومطابقتها بالفرضيات توصلنا اىل

ماثبتتو نتاثج اجلداول  وىذا ة بٌن الذكور واإلناث لصاحل الذكورىناك فروق يف عنصر القو الفرضية األولى -3-1
تصميم سنة وأكدتو دراسة األستاذ دحون عومري حتت عنوان 65-63-61يف احملاور الثالثة سن  6-4-4

دراسة و ( سنة .6-61لتقييم عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة عند تالميذ ادلرحلة الثانوية ) برنامج حاسويب
تصميم نظام الكرتوين على شبكة ادلعلومات العادلية لتقومي  عنوان  حتت( 4.64عبد ادلهدي عل  امحد اكسيل )

 1..4,باالضافة اىل دراسة ادلرض   البحريندلرحلة اإلعدادية مبملكة اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة لتالميذ ا
رسالة ماسرت حتت عنوان دراسة مقارنة دلستوى عناصر اللياقة  4.64سللوف توفيق بوخالف شاديل  ودراسة

سنة ( 61-64البدنية ادلرتبطة بالصحة للمرحلة ادلتوسطة )  

ىناك فروق يف عنصر ادلرونة بٌن الذكور واإلناث لصاحل االناث وىذا ما اثبتتو نتائج  الفرضية الثانية-3-2
وأكدتو دراسة األستاذ دحون عومري حتت عنوان  سنة63-61يف احملورين األول والثاين سن 1-1اجلدولٌن 

( سنة .6-61الثانوية )لتقييم عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة عند تالميذ ادلرحلة  تصميم برنامج حاسويب
تصميم نظام الكرتوين على شبكة ادلعلومات حتت عنوان  ( 4.64دراسة عبد ادلهدي عل  امحد اكسيل )و 

,باالضافة اىل دراسة ادلرض  العادلية لتقومي اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية مبملكة البحرين"
رسالة ماسرت حتت عنوان دراسة مقارنة دلستوى عناصر  4.64بوخالف شاديل سللوف توفيق ودراسة  1..4

 .سنة ( 61-64اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمرحلة ادلتوسطة )
السرعة بٌن الذكور واإلناث لصاحل الذكوروىذا ما أثبتتو نتائج ىناك فروق يف عنصر  الفرضية الثالثة -3-3

يف احملورين األول 1-1وىذا ما اثبتتو نتائج اجلدولٌن  سنة 65-63-61سن يف احملاور الثالث   2اجلداول 
لتقييم عناصر  تصميم برنامج حاسويبوأكدتو دراسة األستاذ دحون عومري حتت عنوان  سنة63-61والثاين سن 

دراسة عبد ادلهدي عل  امحد اكسيل و ( سنة .6-61اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة عند تالميذ ادلرحلة الثانوية )
تصميم نظام الكرتوين على شبكة ادلعلومات العادلية لتقومي اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة حتت عنوان  ( 4.64)

سللوف توفيق بوخالف ودراسة  1..4,باالضافة اىل دراسة ادلرض  لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية مبملكة البحرين"
رت حتت عنوان دراسة مقارنة دلستوى عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمرحلة رسالة ماس 4.64شاديل 

 .سنة ( 61-64ادلتوسطة )



عرض وتحليل النتائج                                                 الجانب اتطبيقي  

 

72 
 

 والتوصيات  االقتراحات-4

 .تشجيع التالميذ على استخدام التقومي الذات -1

 .مراقبة لياقتهم البدنية ادلرتبطة بالصحة -4 

  ادلرحلة. التعرف على مواطن القوة و الضعف للربنامج و االنشطة الرياضية اليت تقدم ذلذه-4

 الكشف عن ادلوىوبٌن رياضيا .-2

 تنمية لياقتهم البدنية .-1

 الوصول اىل لياقة بدنية جيدة ادلرتبطة بالصحة بالرغم من احلجم الساع  القليل .-1

 على حتسٌن اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة . حتفيز العنصر النسوي-3
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         الخالصة :   -5  

     ىناك أسباب كثًنة الشرتاك األفراد يف األنشطة البدنية ولكن األسباب ادلبنية تفسًن الزيادة اذلائلة يف رياضتها     
 .(44, صفحة  6..6) عباس عبد الفتاح الرمل  ,  مدى احلياة واألنشطة ادلتنوعة   

ن التمرين ادلنتظم والقوي اليعين بأنك ذو مناعة من التأثًنات ادلرضية الناجتة من التدخٌن وعادات الغذاء اختاما ف
 السيئة والضغوط العاطفية , 

ويتطلب الوقت احلاضر بعض اجلهود للحصول على اذلدوء العقل  وخاصة يف جو ادلثًنات البيئية القوية اليت 
نعيشها اليوم بالرغم من أن الفوائد الصحية للتمرين معروفة متاما فان األداء الرياض  عايل ادلستوى أو عادات 

 .التنفس قلب الوعائ  أو التمرين البدين الخيمنان الوقاية ادلطلقة ضد أمراض جهاز ال

و يف ىذا الصدد جلأ الطلبة الباحثٌن إىل العمل ببطارية إختبار مقننة حتتوي على رلموعة من اإلختبارات و العمل  
 هبا على التالميذ ثانوية زلمد بن أمحد عبد الغاين مبستغاًل من خالل حبث حيتوي مضمونو على بابٌن :

أما الباب الثاين خصص للدراسات التطبيقية , حيتوي الباب األول على الباب األول خصص للدراسات النظرية 
ثالث فصول متداخلة و متناسقة فبموجبو حيتوي الفصل األول على عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة أما 

 الفصل الثاين فتناولنا فيو التقييم مث تطرقنا إىل الفصل الثالث إىل اخلصائص ادلرحلة العمرية .

ما الباب الثاين خصصناه لدراسات ادليدانية التطبيقية يف فصلٌن : الفصل االول تطرقنا فيو إىل منهج البحث و أ
 إجراءاتو ادليدانية , أما الفصل الثاين إعتمدى على عرض و حتليل النتائج .
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 242ص  9119بريوت  –عبد ادلنعم ادليجي ، حسن اليحي ، النمو النفسي ، دار النهضة العربية  -01

  902ص 9118،دار الفكر العريب القاهرة ،مفيت ابراهيم محاد ، التدريب الرياضي  -01

  901ص  9141خمتار أمين أينويل ، األسس العلمية يف اللياقة البدنية ، مطبعة ادلنار ، الكويت  -04

  918. ص  9141قاسم حسن حسن ، عبد العلي نصيف ، علم التدريب الرياضي ، بغداد  -01

لبدنية ادلرتبطة بالصحة عند تالميذ ادلرحلة دحون عومري ، تصميم برنامج حاسويب لتقييم عناصر اللياقة ا -22
 0292سنة ، رسالة ماجيستري ،91-91الثانوية 

"تصميم نظام الكرتوين على شبكة ادلعلومات العادلية لتقومي ،عبد ادلهدي علي امحد اكسيل  رسالة دكتوراه  -29
 .2112، البحرين،اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية 



 ملخص الدراسة

 عنوان الدراسة : دراسة مقارنة لعناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للذكور واالناث للمرحلة الثانوية 
هتدف الدراسة اىل : املسامهة يف اضهار االمهية اليت حتتلها عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للذكور وااليناث 

 للمرحلة الثانوية 
 فرض من الدراسة : هناك فروق يف عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للذكور وااليناث

 تلميذ بثانوية حممد بن أمحد عبد الغاين مبستغامن ) ذكور وايناث (  0011عينة : مشلت عينة البحث على 
 ايناث 011ذكور و 011قسمنا هذه العينة اىل : اىل جمموعتني 

 ودة كيفية اختيارها : مقص
 االدات املستخدمة : الوحدات التدريبية 

 أهم استنتاج : هناك أثر اجيايب للربنامج التدرييب املقرتح 
 أهم توصية : الوصول اىل اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة اجليدة بالرغم من احلجم الساعي القليل 

 
                                          RUSUME DE FRANÇAIS  

Synthèse de l'étude: 

Titre de l'étude: Etude comparative des éléments de l’aptitude physique liés avec la santé pour 

les  garçon et fait. 

La phase secondaire: cette étude vise à comparer les  éléments de l’aptitude physique liés avec 

la santé pour les garçon et fait au niveau secondaire. 

Le but de l'étude est qu'il ya des différences dans les éléments del’aptitude physique liés avec 

la santé entre les garçon et fait au niveau secondaire. 

L'échantillon a été pris des élèves de la phase  secondaire à l'un des lycées de Mostaganem et 

a été sélectionnés par une façon régulière en utilisant un taux de  10%. Et l'outil utilisé a été la 

manière de Cooper. 

La conclusion la plus importante qu'il ya quelques différences dans les éléments de l’aptitude 

physique liés avec la santé entre les garçon et fait. 

La suggestion ou recommandation la plus importante: stimuler  les femmes à la pratique 

sportive scolaire d’une façon régulière. 

Commande : arrivé des éléments de l’apitude physique l’ies avec la santé malgré ptite emploi 

de tempts . 
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