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 فينا اإلرادة القوية.
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 :مقدمــــــة.1
، نظرا لمتطور الذي يشيده العالم من وسائل و أجيزة اعتمد عمييا اإلنسان في كل شيء 

ما  ىذاوالجموس لساعات طويمة أمام التمفاز والكمبيوتر  لوسائل النقل في معظم تنقالتوفاستخدامو 
ومن ىنا تبرز الحاجة الى ممارسة النشاط البدني عمى صحتو سمبا  وانعكسقمل من حركتو 
 لغرض الصحة.

 وتمعب المؤسسات التربوية الدور الكبير في ىذا الشأن من خالل حصص التربية البدنية و
 الرياضية.

المدرسية  الرياضيةالتربية البدنية و وحتى يتسنى لممسؤولين في المنظومة التربوية االرتقاء بمستوى 
الوقت الكافي المخصص ليا و إعطائيا  فان األمر يتطمب و الوصول بيا الى مستوى الئق

المدارس  وىذا ما ال نجده فيو عدم تيميشيا  ، مختص أو مربي رياضي استاذيشرف عمييا 
ية نالبدتقييم مستوى عناصر المياقة لغرض جاءت ىذه الدراسة  في ظل ىذه المعطياتو  .االبتدائية

 في المرحمة االبتدائية  المرتبطة بالصحة
ول لمدراسة النظرية الباب األ نالى بابين حيث خصصإو عمى ىذا األساس تم تقسيم ىذا البحث 

ول القياس و التقويم في التربية البدنية في الفصل األ ناحيث تناولفصمين لى إىذا الباب   ناوقسم
في الفصل الثاني عناصر المياقة البدنية  ناالرياضي ، وتناولوالرياضية و أىميتيما في المجال 

و خصائص المرحمة العمرية  ، المرتبطة بالصحة ، مكوناتيا وطرق قياسيا وطرق تنميتيا
 المدروسة.

ول الباب الثاني لمدراسة الميدانية والتي احتوت عمى فصمين ، تضمن الفصل األ نابينما خصص
عمى  المنيج الوصفي باألسموب المسحي نااعتمدحيث  الميدانية ،جراءات اإل منيجية البحث و

وقد تم ( سنوات 18-80-80من تالميذ المرحمة االبتدائية )عشوائية  بطريقة اختيارىا تمعينة 
المياقة البدنية المرتبطة بالصحة استخدام بطارية معيد كوبر لألبحاث اليوائية وتم تقييم عناصر 

 لدى ىؤالء التالميذ.
 .لى عرض وتحميل ومناقشـــــة النتائج المتحصل عميياإفيو  ناالفصل الثــــــــاني فتطــــرق أما
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 مشكـمة البحث: . 2
 من أبرز األىداف التي تسعى التربية البدنية والرياضية تحقيقيا في الوسط المدرسي ىو إن

فان األمر  ولتحقيق ذلك و الوصول بو الى مستوى الئقالصحي لمتالميذ مستوى الاالرتقاء ب
لممارستيا خالل الوقت الكافي  ء حصة التربية البدنية والرياضية في المرحمة االبتدائيةيتطمب إعطا

وىذا ما ال نجده في  ،و عدم تيميشيا  ، و يشرف عمييا استاذ مختص أو مربي رياضي االسبوع
عند التالميذ وىذا لمرتبطة بالصحة ا، وىذا قد يؤدي الى ضعف المياقة البدنية االبتدائية نامدارس

امتالك الفرد لحد أدنى مناسب من  بانمفتي حماد  يقولفي ىذا الشأن و ليس في صالح التالميذ 
عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة أمر ىام لتحقيق الوقاية من بعض األمراض التي تتعمق 

، 0818)مفتي حماد،  بكفاءة أداء الحركة و الجيد البدني أو الوصول إلى حالة صحية جيدة
 (74صفحة 

 نطرح مشكمة البحث:و من ىنا 
 سنوات(10-80تالميذ المرحمة االبتدائية ) ما مستوى المياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند

   ؟ذكور
 هدف البحث :.3
عند تالميذ المرحمة  المياقة البدنية المرتبطة بالصحة بعض عناصر مستوىالتعرف عمى  

 .سنوات( ذكور  10-80االبتدائية )
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 البـــــحث :ـرض فـ.4
بمستوى منخفض من حيث بعض  سنوات( ذكور 10-80تالميذ المرحمة االبتدائية ) يتميز

 عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
 أهمية البحث: .5

إن أىمية بحثنا تتركز من الجانب العممي عمى الدراية بالدور الفعال الذي تمعبو التربية البدنية و 
لمفئة العمرية  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةالرياضية في تطوير و الرقي بمستوى عناصر 

 .رستيا الناشئة و التوعية بالمضار كتدني المستوى الصحي و البدني الذي قد ينجم عن عدم مما
ات الخاصة لقياس رفة الطرق و اإلجراءالطور االبتدائي من مع معمميمكن ىذا البحث  كذلك

و كيفية تطبيقيا عمى التالميذ ، و من جية اخرى  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةعناصر 
 عمى عمم بنقاط الضعف عند التالميذ. واالمستويات المعيارية المتحصل عمييا بأن يكون ىمتساعد

 مصطمحات البحث :.6
 .التقييم 1.6

 التعريف النظري :
يعني التشخيص ويركز عمى جانب واحد فقط ، أما التقويم يعني التشخيص واإلصالح والتحسين  

، أي يكون شامال في معظم الحاالت ويرى أن  والتطوير ويركز عمى العديد من الجوانب المختمفة
، 0882)محمود عالم،  التقييم ىو عممية تسبق التقويم أو يمكن القول أن التقييم ىو بداية التقويم.

 (20صفحة 
 :جرائي التعريف اإل

فالتقييم ىو مجموعة من المراحل و العمميات التي يقوم من خالليا الباحث بتشخيص ظاىرة ما  
 إصالحيا.دون التطرق إلى 

  : البدنية المرتبطة بالصحة.المياقة2.6
 التعريف النظري :

و تجعمو قادرا عمى أداء المجيود البدني  إنسانيقصد بالمياقة البدنية الصفات التي يمتمكيا أي 
فدائما ما تربط المياقة  ، الرياضي فقط باألداءمرتبط  أمرالمياقة  إنو ىذا ال يعني ،  إرىاقبدون 

و من ىنا نشأ ،  مراض و تحسين الصحةعندما يكون الحديث منصبا عمى الوقاية من األبالصحة 
 (027، صفحة 0880)عصام الحسنات،  ما يعرف بعناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة
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 اإلجرائي:التعريف 
و ىي التي تحدد استطاعة الفرد و ىي مجموعة من العناصر ترتبط و تأثر عمى صحة الفرد 

 كفاءتو في أداء النشاطات البدنية.
  :ات المشابهةدراسال .1.7

 دراسة األولى: ال
( : " عنوانها إعداد مستويات 2116دراسة بغداد بن عراج أمين ميمود زرق عبدالحميم )

في الوسط المدرسي لمستوى المتوسط  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةعناصر معيارية لتقويم 
 ( سنة.19-13و الثانوي )

عند الفئة  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةعناصر لإعداد مستويات معيارية ىدفت ىذه الدراسة إلى 
( سنة ، حيث افترض الباحثان أن مجموع التالميذ يتميزون بمستوى مقبول من 10-12العمرية )

تمميذ  050. و أجريت ىذه الدراسة عمى عينة من  المرتبطة بالصحة المياقة البدنيةعناصر حيث 
من المجتمع األصمي ، و تم  %20.40ذكور و إناث تم اختيارىا بطريقة عشوائية نسبتيا 

اختبارات ىي مؤشر كتمة  5استخدام بطارية معيد كوبر لألبحاث اليوائية و التي تحتوي عمى
ميل و اختبار الجموس من الرقود و اختبار رفع الجذع من الرقود و اختبار  81الجسم ، الجري 

مد و ثني الذراعين من االنبطاح المائل و اختبار ثني الجذع من الجموس و اختبار قياس قوة 
عند العينة المستيدفة  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةة فكانت نتائج الدراسة ىي ضعف القبض

 فانحصرت بين التصنيف ضعيف و مقبول و تم اقتراح تعميم البحث عمى المستوى الوطني.
 الدراسة الثانية :

المياقة البدنية ( : رسالة ماجستير عنوانها "تقييم عناصر 2113دراسة دحون عومري )
 ( سنة باستخدام برنامج حاسوبي".19-16عند تالميذ المرحمة الثانوية ) مرتبطة بالصحةال

 المياقة البدنية المرتبطة بالصحةتقييم عناصر لحاسوبي ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميم برنامج 
ذكور و تحديد مستوياتيم في ضوء تطبيق البرنامج الحاسوبي المقترح  عند تالميذ المرحمة الثانوية

، و لتحقيق ذلك اعتمد الطالب الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي عمى عينة تم اختيارىا 
( 1812ذكور لبعض ثانويات والية غميزان ) المرحمة الثانويةبطريقة مقصودة عشوائيا من تالميذ 

اختبارات )مؤشر  2ام بطارية معيد كوبر لألبحاث اليوائية و اشتممت عمى تمميذ ، و قد تم استخد
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كتمة الجسم ، المايل ، اختبار رفع الجذع ، اختبار االنبطاح المائل ، اختبار الجموس من الرقود 
المياقة البدنية المرتبطة ثني الجذع من الجموس( ، و قد أسفرت النتائج عن انخفاض مستوى 

البحث و ىذا يعني فاعمية البرنامج الحاسوبي المقترح في تسريع عممية التقييم لدى عينة  بالصحة
. و عمى ضوء الدراسة أوصى الباحث بتوظيف ىذا البرنامج المقترح في عممية التقييم لعناصر 

و إجراء المزيد من البحوث عند تالميذ المراحل التعميمية األخرى  المياقة البدنية المرتبطة بالصحة
 ناث.ذكور إ

 :الدراسة الثالثة 
لمياقة البدنية المرتبطة ( : عنوانها "دراسة تقييمية لعناصر ا2112) بالقاسمدراسة بن مرطازة 

 بطيوة". 1طة عين البية سناث بمتو سنة ذكور و إ 13و  12لدى تالميذ  بالصحة
، حيث افترض الباحث أن  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةت ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى ىدف

تالميذ السنة الثانية متوسط لدييم مستوى مقبول في ىذه العناصر . و أجريت ىذه الدراسة عمى 
بالمئة من تالميذ المؤسسة لنفس السن ، تم  28تمميذ )ذكور و إناث( يمثمون نسبة  28عينة من 

لغرض البحث كما استخدم  اختيارىم بطريقة عشوائية . اعتمد الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو
مجموعة من االختبارات و القياسات )اختبارات المياقة القمبية التنفسية ، المياقة العضمية الييكمية ، 

ما بين االختبارات و القياسات ، و أوضحت نتائج الدراسة  12التركيب الجسمي( حيث بمع عددىا 
بالنسبة لمعينة مقبول ، و عمى ضوء ىذا  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةمستوى عناصر عمى أن 

سنة المكممة لمرحمة  15-17أوصى الباحث عمى ضرورة توسيع الدراسة إلى الفئة العمرية 
المراىقة األولى مع استفادة أساتذة التربية البدنية و الرياضية من ىذه العناصر في التشخيص 

 الكتشاف االضطرابات و إثراء البرنامج الدراسي.
 :رابعة ال الدراسة-

مياقة البدنية العامة لألطفال البعنوان : " (2118) طارق محمد عبد العزيز و دراسة ياسر حسن
 ."( سنة بمحافظة أسيوط دراسة مقارنة بين الريف و الحضر12-14)

( سنة بمحافظة أسيوط 17-10مياقة البدنية العامة لألطفال )الىدف البحث التعرف عمى مستوي 
و استخدم الباحثان ،  مياقة البدنية العامةالو المقارنة بين أطفال الريف و الحضر في عناصر 

البحث بالطريقة العشوائية من و قد تم اختيار عينة ،  المنيج الوصفي باستخدام الدراسات المسحية
اويتين لى مجموعتين متسإ( طفل مقسمة 1088( سنة قواميا )17-10طفال المرحمة العمرية )أ
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و استخدم ،  حداىا من أطفال الريف و األخرى من أطفال الحضرإ( طفل 288قوام كل منيما )
الباحثان مجموعة من االختبارات البدنية المقننة و عديد من أدوات و أجيزة القياس الالزمة لجمع 

مياقة البدنية العامة لدى ألطفال عينة التائج عن ضعف مستوى بيانات البحث و أسفرت أىم الن
يتفوق أطفال الريف عن أطفال الحضر في  و،  البحث بالمقارنة بالمعايير الدولية و العالمية

 نالمرونة الثابتة و السرعة الحركية لمذراعين و التوافق بين الذراع و العي : العناصر البدنية التالية
حصائية بين أطفال الريف و أطفال الحضر في العناصر إفروق ذات داللة توجد  في حين ال، 

 المرونة المتحركة و السرعة االنتقالية و الرشاقة و التوازن الثابت. : التالية
 الدراسة الخامسة :

مستوى رسالة ماجستير و عنوانها "بناء مستويات معيارية ل : (2111صالح ) دراسة لطفي أبو
 لدى طالب المدارس الثانوية في محافظة طولكرم". المرتبطة بالصحةالمياقة البدنية 

لطمبة المحمة الثانوية  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةت ىذه الدراسة الى التعرف عمى مستوى ىدف
، و تحديد أثر متغيري مكان السكن و الصف و في محافظة طولكرم ، و بناء مستويات معيارية 

، لتحقيق ذلك استخدم المنيج  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةمستوى التفاعل بينيما عمى 
( طالبا من صفوف العاشر و 1088الوصفي المسحي و أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

الحادي عشر و الثاني عشر ، و تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية من محافظة طولكرم 
و اشتممت عمى اختبارات  لمياقة البدنية المرتبطة بالصحةاألمريكية  . و قد تم استخدام البطارية

ىم النتائج انخفاض تنفسي و سمك طية الجمد ، و كانت أالمرونة و التحمل و الجمد الدوري ال
مقارنة بالمستويات العالمية لدى الطالب ووضع مستويات  المياقة البدنية المرتبطة بالصحةمستوى 

و أوصى الطالبان بضرورة االستفادة من مثل معيارية لكل صف من الصفوف و لمعينة ككل ، 
لدى طمبة محافظة طولكرم و وزارة التربية و  المياقة البدنيةعمى مستوى ىذه المعايير لمتعرف عمى 

 المناىج الدراسية و اختيار العبي األلعاب الرياضية المختمفة.التعميم و االستفادة منيا في بناء 
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 السابقة :التعميق عمى الدراسات 

 المنهج: 

عمى المنيج الوصفي بيدف تقييم عناصر المياقة البدنية المرتبطة  استندت الدراسات المذكورة سابقا
 دراستنا.نا ألنو يتناسب مع ىدف بالصحة و ىو نفس المنيج المتبع في دراست

 األدوات المستخدمة : 

المرتبطة  مياقة البدنيةالعناصر جراء مجموعة من االختبارات لقياس قامت الدراسات السابقة بإ
بغداد بن عراج حيث استخدم الباحثان )بالصحة ، و اختمفت ىذه االختبارات من دراسة ألخرى 

ياسر ) اليوائية في حين اعتمد الباحثانبطارية معيد كوبر لألبحاث  (أمين و ميمود زرق عبدالحميم
مجموعة من االختبارات البدنية المقننة و عديد من أدوات و ( طارق محمد عبد العزيز و حسن

و استخدم الباحث )م.لطفي أبو صالح( عمى البطارية بيانات الأجيزة القياس الالزمة لجمع 
 (بن مرطازة بالقاسمالمرتبطة بالصحة ، و من جية أخرى اعتمد الباحث ) مياقة البدنيةلاألمريكية 

 عمى بطارية اختبارات بعد عرضيا عمى المحكمين .
 النتائج : 

عند عينات البحث   قة البدنيةبينت مستوى المياالسابقة لمجموعة من النتائج  توصمت الدراسات
بضرورة االستفادة من المستويات الباحثون  أوصى حيث كانت بين المقبول و الضعيف و لذلك

 المعيارية و توظيفيا في الدراسات المستقبمية لتقييم عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
 : نقد الدراسات

موما الدراسات السابقة مع دراستنا في الفئة العمرية حيث شممت الدراسة األولى فئة اختمفت ع
( سنة 12-10( سنة و الدراسة الثانية عمى تالميذ السنة الثانية متوسط )10-12الذكور ما بين )

ور و إناث و ىذا العدد ضعيف جدا تمميذ ذك 28، أما دراسة بن مرطازة بالقاسم فشممت عينة من 
 .ا أردنا وضع مستويات معيارية ذا مإ

استخدمت دراستنا الحالية نفس بطارية دراسة الباحثان بن عراج أمين و زرق عبد الحميم حيث 
 اعتمدا بطارية معيد كوبر لألبحاث اليوائية.
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 تمهــــيــد:
التقويم و  القياس والتقدير والتقييم و دعوىو يقوم بعمميات ال األرض عمى وجو اإلنسانوجد  أنمنذ  

لم تكن مستحيمة وتطورت عممية التقويم مع  إنبآخر، فالحياة بدون ىذه العمميات صعبة  أوبشكل 
التقويم ىو من  أنالفمسفة الحديثة في  إلىمرور الوقت ويرجع ىذا التطور لممفيوم الحديث لمتقويم 

 اجل التصحيح وتحقيق اليدف. 
 التــقــويــم:.1
 مجال التقويم واسع وعممية التقويم عممية ال يمكن االستغناء عنيا وخصوصا في المجال إن

نجاح االختبارات والمقاييس، لذا تتوقف  أساسمجال الرياضي يتم عمى الالرياضي، والتقويم في 
الحكم عمى  إصداردقة وسالمة ىذه العممية عمى دقة االختبارات والقياس، كما يتضمن التقويم 

 األغراضسمة من السمات، وذلك عن طريق تحديد مدى ما تحقق من  أوخاصية من الخصائص 
وكل ىذه  المصطمحات تكمل الموضوعة، فالتقويم شديد االرتباط بعمميات القياس واالختبار 

 بعضيا البعض. 
 مفـهـوم الـتقـويـم: -1-2

 لــغــة:
أن التقويم في المغة مصدره الفعل قََّوَم  إلىتركز كثير من القواميس المغوية والمعاجم المعنية بالمغة 

عدلو وأزال عوجو، وقوم  أياالعوجاج عن الشيء ويقال قوم المعوج  إزالة أيقوم تقويما َعَدَل،  أي
 ثمنيا. أوقدر سعرىا  السمعة أي
يعرف التقويم عمى انو عممية منظمة لجمع وتحميل المعمومات وىو القدرة عمى الحكم  أنويمكن 

ون ىذه تبنى عمى معايير محددة، وقد تك أنيجب  األحكامعمى قيمة المادة لغرض معين وىذه 
 أنمعايير خارجية )مناسبة المادة لميدف(، وىناك من يقول  أوالمعايير معايير داخمية) التنظيم( 

من عممية التعمم  اإلفادة أيوزنو وفي التربية قوم المعمم أداء التالميذ  أيالتقويم يعني قوم الشيء 
ي ما اكتسبوه من ميارات إحداث تغير في سموكيم وف إلى اإلفادةىذه  أدتمدى  أيالمدرسية والى 

 لمواجية مشكمة الحياة االجتماعية.
أما مفيوم التقويم في التربية البدنية والرياضية فيو العممية التي يجربيا المربي الرياضي)مدرس 

المدرب( كل حسب مجالو وعممو بقصد معرفة  مدى االستفادة من الدرس أو  ، التربية الرياضية
الحركية الالعبين مع إكسابيم الميارات  أوالبرنامج التدريبي ومدى تأثيره في تغيير سموك التالميذ 
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المتعددة والعادات الصحية السميمة فضال عن تأثير مدى تقدم أو تأخر مستوى الالعب وما ىي 
ة لذلك؟ حيث يتم خالليا)أي من خالل عممية التقويم( التأشير العممي الصحيح األسباب المؤدي

) مروان عبد المجيد و محمد جاسم الياسري،  .تعزيز مواطن القوة أولمواطن الضعف وتجاوزىا 
 (19-18، الصفحات 2003

 أنـواع الـتـقويـم:  -1-3
 قسمين رئيسين ىما: إلىيقسم التقويم 

 الـتـقـويـم الـذاتـي:1-3-1
ال يقييييف عيييين التقييييويم حييييث انييييو أعطيييياه قيميييية لمييييا  اإلنسييييانفيييي حياتنييييا اليومييييية كثيييييرا مييييا نجيييد أن  

ال يدركيييييو ويحسيييييو إال أن ىيييييذا التقيييييويم يغميييييب عمييييييو طيييييابع التمركيييييز حيييييول اليييييذات أي بمعنيييييى أن 
وسيييييييمات متعيييييييددة منييييييييا بذاتيييييييو إذ تعتميييييييد عميييييييى معيييييييايير ذاتيييييييية  ارتباطيييييييياأحكاميييييييو تكيييييييون بقيييييييدر 

بفتييييييييور المكانيييييييية  اإلحسيييييييياسالمنفعيييييييية الشخصييييييييية، العالقييييييييات الطيبيييييييية، شييييييييعور بتيديييييييييد الييييييييذات، 
ن أحكيييييييام التقيييييييويم اليييييييذاتي سيييييييريعة القيييييييرار و أن ىيييييييذا القيييييييرار ال  االجتماعيييييييية والحسيييييييد... الييييييي ، وام

 .األحيانوريا في معظم فحص أو تروي فيو أي خالي من الدقة حيث يكون ال شع
 الـتـقـويـم الـمـوضـوعي:  1-3-2

ال بد و أن  وقراراتوحتى يكون المربي )مدرس التربية الرياضية أو المدرب( منصفا في أحكامو 
يعتمد عمى بيانات يحصل عمييا من جراء استخدامو لمعديد من المقاييس المقننة ذات المواصفات 

 ثاليا:المتعارف عمييا عمميا وتقنيا وم
والمحيطات وكذلك  واألوزان األطوالالقياسات واالختبارات ذات العالقة بالقياس الجسمي كقياس 

رعة وصفة القوة البدني والحركي ) كاختبارات صفة الس األداءوكذلك  ، الجسم ألعضاء
 ...ال ( لتحديد مستويات النمو البدني والمياقة البدنية والحركية لشخص ما.والمطاولة.

فإنو  ( موضوع أو شيء أو شخصأن ىذه العمميات ال تتعدى إصدار أحكام عمى قيمة ل:) وحيث
المعايير أو المستويات أو  استخداميتم ذلك بصورة أحكام موضوعية من خالل  إنمن المفضل 

 المحاكاة لتقدير القيمة.
موجودة  ماطاألنمقياس والمعايير وصفية  أوفالمعايير قيم تصف مجموعات متعددة عمى اختبار 

  إليياوال يجب اعتبارىا مستويات مثمى أو مستويات مرغوب في الوصول  األداءمن 
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 أيفي  لألفراد األداءمعايير الن المعايير معمومات تدلنا عمى كيفية  اعتبارىاوالمستويات ال يمكن 
يؤديو  أنالحركية في حين نجد المستويات معمومات تدلنا عمى ما يجب  أومن االختبارات البدنية 

 .األفراد
 أوبيا عمى االختبار وتقيميا وقد تكون مجموعة من المفاىيم المحاكاة ىي معايير نحكم  أما

 . المنطقيصدقو  أوالمستخدمة في الحكم عمى محتوى االختبار عند تقدير مضمونو  األفكار
 (21-20، الصفحات 2003)مروان عبد المجيد و محمد جاسم الياسري ، 

 خطوات التقويم:-1-4
التقويم عممية عممية ىامة ولكي تكون مفيدة ومحددة في تحسين المنيج البد وان تسير وفق 

 خطوات منطقية وعممية دقيقة، ومن بين ىذه الخطوات ما يمي:
غايات سموكية  إلىمن عممية التقويم بمعرفة أىداف العممية وتحديدىا  األساسيتحديد اليدف *

 فشل العمل. أومرجع القياس وبالقرب والبعد من تحقيقيا يكون الحكم عمى نجاح  ألنيا
 األغراضتحديد المواقف التي تتم فييا جمع واستقطاب المعمومات المتصمة بيذا اليدف بتحديد *

قف  التي تتيح لمرياضي فرصة التعبير عن ىذا السموك الذي تتضمنو ىذه سموكيا واختبار الموا
  األغراض

 نوع السموك المراد االستدالل منو عمى المعمومات  تحديدا*
 تحديد كمية المعمومات المراد جمعيا عن ىذا السموك.*
حظة ( وتختمف ، بطاقات المال لجمع البيانات ) االختبارات، االستبيانات الالزمة األدوات إعداد*

وسائل التقويم باختالف أغراضيا من المواقف المحددة وتحميل البيانات  استخدامطريقة 
 واستخالص ما تدل عميو النتائج 

  لألولوياتجمع البيانات الالزمة وتسجيميا بعد ترتيب معين *
 القرار. أوالحكم التي يصدر عمى أساسيا  األولوياتتفسير ىذه البيانات وتحديد *
 تغييره  أوتطويره  أوتعديمو  أوالقرار عن الواقع المقدم بقصد تثبيتو  إصدار الحكم أو*

تحميل ىذه البيانات وتشخيص نواحي  أيضاقياس فقط بل يتضمن  مجرد عمميةفالتقويم ليس 
الضعف واكتشاف طرق العالج و متابعة التنفيذ حتى يمكن معرفة جدوى المعمومات التقويمية في 

 لعالج وفي تطوير السموك المطموب التحسين وا
 ولمتقويم وسائل و أدوات في الجانب الرياضي نذكر منيا:
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 شيوعا في المجال الرياضي: واألكثراستخداما في التقويم  األكثروالوسائل  األدوات-1-5
 ، ميول(. ، اتجاىات ، االستبيان )عقائد االستفتاء -1
 المقابمة. -2
 المالحظة ) سموك فعمي(. -3
 .واالختبارالقياس  -4
 .مقاييس التقويم المدرجة  -5
 .مقاييس العالقات االجتماعية  -6
 .دراسة الحالة  -7
 .المقاييس المورفولوجية -8
 .تحميل الوثائق -9

 .التقارير -10
 ) سمير عبد النبي شعبان عيسى ( االلكترونية. األجيزة -11

 أهمية وفوائد التقويم في المجال الرياضي: 1-6
التعرف عمى أجزائو التي  مواطن الضعف والقوة في البرنامج و اكتشافطريق التقويم يمكن  عن

لذلك يمكننا من القيام بيذا البرنامج بعد ذلك بطريقة أفضل  واكتشافنانجحت وأجزائو التي فشمت، 
، 2001بياء الدين إبراىيم سالمة ، ) .األولىخطاء التي حدثت في المرة األ اجتنابو يمكننا من 

 (55صفحة 
 التــقــيــيـم: 2-

يعني  التقويمالتقييم يعني التشخيص ويركز عمى جانب واحد فقط ، أما  يرى سمير عبد النبي أن
والتحسين والتطوير ويركز عمى العديد من الجوانب المختمفة، أي يكون  واإلصالحالتشخيص 

التقييم ىو  أنيمكن القول  أوشامال في معظم الحاالت ويرى أن التقييم ىو عممية تسبق التقويم 
 )سمير عبد النبي شعبان عيسى ( . بداية التقويم

مجموعة من العمميات التي تستخدم بواسطة  بأنو 1977برجساند ويعرفو محمد عالم نقال عن 
واختبار فروض تتعمق بنمط  قراراتتصورات وانطباعات و اتخاذ  إلىأخصائيين متمرسين لمتوصل 

 (32، صفحة 2006)محمود عالم ،  .بيئةخصائص فرد معين يحدد سموكو وتفاعمو مع 
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 الــقيــاس:-3
أو الموضوعات  األفرادىو عممية التحديد الكمي لممشاىدات التي تجري عمى السمات التي تخص 

 بأنوفيمكن تعريف القياس  العددية األنظمة باستخدامأو الحوادث وبما أن التحديد الكمي يتم 
 أو األشياء أو األفرادالعممية التي يتم فييا تعيين قيم عددية لمسمات وفق قواعد محددة وبالطبع 

الوحدات ىي ليست قابمة لمقياس في حد ذاتيا ولكن سماتيا ىي التي يجري قياسيا فمثال ال يمكن 
كالطول والوزن وحدة البصر أو التحصيل أو الذكاء وما بعض صفاتو وسماتو  إنماقياس الفرد و 

ل الطول شابو ذلك، وحتى  في حالة ىذه السمات فبعضيا واضح ويمكن قياسو بيسر وسيولة مث
غير واضح وال بد من العمل عمى  افتراض وجوده عمى صورة معينة و من  األخروالوزن والبعض 

) عبد اهلل زيد الكيالني و أحمد التقي و عبد الرحمن عدس،  ثم القيام بقياسو وفق ذلك االفتراض
 (16-15الصفحات 

 خـصـائـص الـقيـاس:-3-1
 القياس في التربية الرياضية بعدة خصائص أىميا:يتصف 

 القياس تقدير كمي  -1
 القياس المباشر وغير المباشر  -2
 بين األفراد والفروق بين الجماعات الرياضية(. القياس يحدد الفروق الفردية) في ذات الفرد و -3
 القياس تقدير كمي :-3-1-1

رض الحصول عمى بيانات تشير إلى حقيقة غنسعى إلى القياس و نستخدمو ل إنناال شك في 
في العديد من االختبارات والتي تشير إلى ما يممكو الفرد الواحد من  األفرادالمستويات التي عمييا 

مقدار لمدة الصفات أو السمات كحصيمة لنمو وتطور تمك الصفات أو السمات المقاسة ويعبر عن 
 ذلك رقميا.
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 اشر:القياس المباشر وغير المب -3-1-2
كثيرا ما نجد أن القياس ممكن أن يكون مباشرا كقياس صفة  الطول مثال ) حيث وحدة القياس 

ىي سنتمتر ( ولكن  يحصل أن يكون بحاجة لقياس مقدار النمو البدني والحركي لالعبي كرة القدم 
ي تدل غير المباشر أي يمكننا قياسو بالمظاىر الت باألسموب إالمثال وىذا ما لم نستطع قياسو 

                                                                 (.                                                                         النمو البدني ىي المعبر عن قياس مقدار االنجاز أوالحركي  األداءعميو) حيث طريقة 
إليو أن القياس المباشر أبسط و أدق من القياس غير المباشر الن القياس  اإلشارةومما تجدر 

 القياسية و يستخدميا مباشرة. األجيزةالمباشر يعتمد عمى 
 القياس يحدد الفروق الفردية: -3-1-3

السمات  أوفردية في جميع الصفات  بفروق متميزينأن نجد أفراد المجتمع  األمورإن من بداىة 
الفردية ىي ظاىرة عامة يمكن تصنيفيا وفقا لمتغيرات عدة  الفروقالتي يتمتعون بيا وان ظاىرة 

 :اآلتيمنيا )السن ، الجنس، نوع السمة، أو الصفة المراد قياسيا( ومن الفروق التي يمكن قياسيا 
القوة  ير نقاطارنة خصائص الفرد بعضيا ببعض لتأشونجد عندىا مق : الفروق ذات الفرد - أ

 والمناسب لقدراتو. األفضلوالضعف فيما بغية تعديل سموكو أو توجييو نحو النشاط الرياضي 
إلى مقارنة الفرد مع غيره من نفس الفئة والعمر والجنس  و ييدف : الفروق بين األفراد - ب

موقعو  أووالبيئة في أي من الصفات أو السمات البدنية والحركية وغيرىا ألشير مكانة الفرد  
   .لألفرادبالنسبة 

الخصائص  الجماعات ذاتىناك العديد من األجناس أو  : الفروق بين الجماعات الرياضية -ج
 سمة معينة مثال الفروق بين  أوفات المتميزة عن غيرىا من الجماعات األخرى بصفة و الص

  األعمارالذكور حسب  األطفالالمياقة البدنية عند  ، البنين و البنات في صفة القوة العضمية
قياس مثل ىذه الفروق يفيد في تحديد العوامل التي  أنسنة وال شك  14) 12- ( ) 12 7- (

-25، الصفحات 2003)مروان عبد المجيد و محمد جاسم الياسري،  . تكون وراء ىذه الفروق
27) 
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 : إلىالرياضية  األلعابيقسم القياس في  -3-2
 تمك التي تعتمد عمى وسائل تكون أقل عرضة لمخطأ مثل ::  المقاييس الموضوعية-3-2-1

الصحيح( خالل فترة زمنية أو عدد محدد من المحاوالت ولكل  األداءعدد مرات النجاح )
  .محاولة درجة

حيث تستخدم ألىداف محددة كدوائر ومربعات، أشكال متداخمة، وغيرىا  األداءالدقة في  -
ويراعي في ىذا النوع عدد  األصغرلميدف  األكثروتحدد درجات لكل منيا وتكون الدرجة 

 المحاوالت إذ يجب أن تكون مناسبة لمغرض والمستوى والجنس وغيرىا.
 الزمن المخصص لألداء. -
سواء كان الالعب فيي تمثل مسافة الوثب والركض والقفز أو  األداءالمسافة التي يستغرقيا  -

 تمثل مسافة الرمي أو الدفع أو الركل.لألداة فيي 
تستخدم كوسيمة لمحصول عمى معمومات )التقويم( عن :  المقاييس التقديرية -3-2-2

من  العتبرىاوفقا لمستوياتيم في الميارة إضافة  األفراد، ترتيب  مثل تقويم التكتيك األداء
في الماء  كالجمباز والغطسالوسائل اليامة إن لم تكن الوحيدة لمتقويم في بعض األلعاب 

 وغيرىا.
ىي من تكشف   األخطاءفتمك  األخطاءالقياس من بعض ال يخمو :  أخطاء القياس -3-3

القياس في التربية الرياضية عمى حسب  أخطاء، ومن  إلييالنا صدق النتائج التي نصبو 
 الدكتورة إيمان حسن الطائي ما يمي: 

 أخطاء في إعداد وصناعة أدوات القياس في حالة استخدام اختبارات مترجمة . -
 المستخدمة .أخطاء عدم الفيم الصحيح لمواصفات ومكونات أدوات و أجيزة القياس  -
)إيمان  الوحدات أداة التقويم )بطارية االختبار(أخطاء عدم االلتزام بالتسمسل الموضوع -     

 (2005حسن الطائي، 
 االخــتــبــار:4-
 وفي لسان العرب  جربو وامتحنواالمتحان وكممة اختبره تعني  أويحمل معنى التجربة لغة: 

 عرفتو عمى حقيقة(  إذا األمر، وَخبرت  عممتو أي) ُخّبرٌت باألمر 
 (29، صفحة 2003)مروان عبد المجيد و محمد جاسم الياسري، 
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 اصطالحا:
، و ىو مالحظة استجابات الفرد في نظمة لمقارنة سموك شخصين أو أكثرىو طريقة م*

موقف يتضمن منبيات منظمة تنظيما مقصودا و ذات صفات محددة و مقدمة لمفرد بطريقة 
 خاصة تمكن الباحث من تسجيل ىذه اإلجابات تسجيال دقيقا .

ىو مجموعة من األسئمة أو المشكالت أو التمرينات تعطى لمفرد بيدف التعرف عمى معارفو *
، صفحة 2013)يوسف الزم كماش و رائد محمد مشتت ، . أو كفاءتو استعداداتوأو أو قدراتو 

35) 
 أنــواع االخـتبـارات:  -4-1

، وفيما  ، وىي مختمفة طبقا لمشكل أو الغرض أو المحتوى ىناك تقسيمات متعددة لالختبارات
 نعتقد بأنيا مناسبة لتقسيم االختبارات البدنية. يماتيمي نعرض بعض ىذه األنواع من التقس

 إلى:   "كرونباخ"حيث قسميا 
التي تستخدم لتحديد إلى أي حد يستطيع وىي اختبارات  األداء األقصى:اختبارات  -4-1-1

 المختبر أن يقوم بأداء ما إلى أقصى قدرتو.
وىي اختبارات تقيس ما يتحمل أن يفعمو المختبر  :المميز األداءاختبارات تحديد  -4-1-2

 في نوع معين من المواقف.في موقف معين أو 
 كما يمكن تقسيم االختبارات إلى: 

وىي االختبارات التي تعتمد عمى المعايير والمستويات  اختبارات موضوعية: -4-2-1
أو األحداث أو  األفرادوالمحاكاة بحيث يمكن عن طريقيا إصدار أحكام موضوعية عمى 

 الموضوعات.
االعتباري في  أو : وىي اختبارات تعتمد عمى التقرير الذاتياعتبارية اختبارات -4-2-2

 .األداءتقويم 
 والبعض يقسم االختبارات إلى:

 اختبارات األداء  -1
 (58-57، الصفحات 1990)محمد صبحي حسنين،  . القمم اختبارات الورقة و

 شــروط وتــعـمـيمـات االخـتـبار الــنهـائـيـة: -4-2-3
 أن تقيس االختبارات الجوانب األساسية أو المعبة. -
 تكون االختبارات معاني واضحة بالنسبة لممختبرين وأن تتميز بالتشويق. أن -
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 أن  تشمل عمى عدد مناسب من المحاوالت. -
 اإلحصائية .أن تتضمن ما بين صالحيتيا من الناحية  -
 أن تكون االختبارات عمى درجة مناسبة من الصعوبة. -

ومن ىنا نستنتج أن االختبارات والقياسات أىمية في الجانب الرياضي حيث تؤكد األستاذة الدكتورة 
التصنيف  األىدافالرئيسي من االختبارات قبل إعطائو ومن ىذه إيمان حسن الطائي أن اليدف 

)إيمان  .التنبؤ،  ) االنتقاء( ، االكتشاف اإلرشاد،  المعايير، التوجيو والتشخيص، تقويم البرامج،
 (2005حسن الطائي ، 

ويرى أيضا مروان عبد المجيد إبراىيم أن االختبارات والقياسات أىمية ال غنى عنيا في التربية 
 فكرتو بالتفصيل في العنصر اآلتي:البدنية والرياضية وفي التدريب بشكل خاص وقد بين 

  الرياضي: مجالية االختبارات والقياس في الأهم-5
) التقويم ( لذا  المدروسة القياس ىو اتخاذ القرارات العممية و ن اليدف الرئيسي من االختبارات وإ

 من ىذه األىداف :  يجب تحديد اليدف من االختبار قبل إعطائو و
،  ف )االنتقاء(، االكتشا ، المعايير، التوجيو واإلرشاد البرامج تقويم ، ، التشخيص التصنيف
 .، التنبؤ الدافعية

 الــتــصـنـيـف:  -5-1
وضعيم في مجموعات  و حسب قابميتيم الرياضية األفرادتستخدم االختبارات الرياضية لتصنيف 

و أكثر القياسات التي يستخدميا الباحثون في التربية البدنية ىي قياسات الطول  األساسعمى ىذا 
 الوزن إضافة إلى بعض القياسات األخرى. و
 التــشخـيـص:-5-2
التشخيص نقاط الضعف ىو ضرورة من ضرورات إعداد البرنامج الرياضي الصحيح  إن 

فتشخيص نقاط الضعف يساعد في إعداد برنامج لمعالجة الضعف وفي ىذا النوع من االختبارات 
وعمى ىذا  الالعبينيقارن مستوى الالعب بجداول خاصة مستمدة من اختيار أعداد كبيرة من 

 قابميتو في الميارة التي تم اختيارىا. إلىم  الدرجات استنادا وضع الالعب عمى سم األساس
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 الــتـنـبـؤ:  -5-3
االختبارات الرياضية لغرض التنبؤ عن مستوى الفرد في المستقبل فمعرفة  تستخدم القياسات  و

عن إمكانية  تفوق ىذا الفرد أو عدمو في نوع القوة عند الفرد حاليا يعطينا انطباعا  نقاط الضعف و
 من أنواع الرياضة في المستقبل. 

 : تقييم البرامج  -5-4
شباب مع المستوى العام  مركز أونادي  أونجد ضرورة  لمقارنة مدرسة معينة  األحيانفي بعض 
يكون لدينا جداول ليذا الغرض حيث تمكننا ىذه  أنوفي ىذه الحالة يجب ،  الدولة أوفي البمد 

واقعية  أكثرلتقييم البرنامج  أخرىوىناك طريقة  ,الجداول من مقارنة برنامج معين بالمستوى العام 
فون عنيم إال نتائج أفراد خاضعين لبرنامج معين مع أفراد ال يختمعممية و ىي طريقة مقارنة  أدقو 

 . خرآفي خضوعيم لبرنامج 
 : زــــــالتحفي  -5-5

كافة المستويات فالتجربة نعتبر االختبارات الرياضية حافز التقدم الرياضي و عمى  أنيمكن 
الناجحة في االختبارات والحصول عمى نتائج جيدة في حوافز ذاتية لمرياضي إضافة إلى ان معرفة 

                                                       .الرياضي لقابميتو و انجازاتو ىي من العوامل الضرورية في التعمم
و النفسية و االجتماعية قياس لبعض الظواىر الفسيولوجية  كأداةالرياضية تستخدم  االختبارات إن

القياسات ىي بالواقع  أولمتقييم فاالختبارات  كأداةالمرتبطة بالنشاط الحركي و التي بدورىا تستخدم 
                                                                                                          . الحقائق بشكل عممي أوجمع لممعمومات 

العالقة وثيقة و متداخمة  أنليذا نجد  , التقويم ىو استخدام ىذه القياسات في اتخاذ القرارات أما
يم قيام المدرب بترجمة المعمومات المستمدة من االختبارات فيعني التقو  ,بين االختبارات و التقويم 

فان التقويم الجيد  األساسو مقارنتيا بمعايير مثبتة ويبني قراراتو استنادا عمى ذلك و عمى ىذا 
 . يعتمد بصورة مباشرة عمى االختبار الجيد

 خطوة في التقويم  فأولفان التقويم سيكون ضعيفا كان االختبار ال يتصف بالصدق و الثبات  فإذا
اتخاذ  إلىو  أفضلتقويم  إلىىي ضمان االختبار الجيد و تحسين االختبارات سيؤدي بالضرورة 

 (74-70، الصفحات 1999) مروان عبد المجيد إبراىيم ،  . الصائبة القرارات
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 :و التقويم و العالقة بينهم الفرق بين االختبار و القياس-6
( أن االختبار والقياس ليما معنى متشابك إال أنيما ال يعنيان شيئا واحدا، فالقياس تايمور(يرى 

أن االختبار يتطمب  آخرونيستخدم في عدة مجاالت قد ال تكون فييما كممة اختبار مناسبة ويرى 
أن يتفاعل بين الشخص الذي يجري عمييا االختبار مع مادة االختبار أما المقياس فال تتطمب أي 
تفاعل بين الشخص الذي يجري عميو القياس وبين عممية القياس وبيذا نرى أن التقويم أعم وأشمل 

التقويم ال يمكن أن يستغني عن من القياس وأن القياس يعتبر أحد وسائل التقويم وأدواتو وبيذا فإن 
القياس بأي صورة من صوره كون التقويم يقترن باألىداف الواسعة نسبيا التي كثيرا ما تتسع حتى 

الممرات أو المعرفة  عمى  ( و )ابرتوفل( أن القياس يركزبيرر، يرى )تشمل نظاما تعميميا بأسره 
ة تيدف إلى الحكم عمى مقدار التغيير أو في الوقت الذي قيست فيو أما التقويم فيو عممية مستمر 

لفترة زمنية محددة وبيذا فإن ىناك شبو إجماع عمى أن التقويم أشمل من القياس وأن القياس التقدم 
عبارة عن إحدى األدوات التي يستخدميا التقويم في تقدير ووزن و إصدار األحكام  وعمى 

يتضمن تحديد أرقام، واألرقام عادة أكثر دقة ،  القياس  والموضوعات واألحداث واألفرادالظواىر 
 القياس:من الوصف بالكممات وبيذا نجد أن 

 محددا يتبع منيجا منظما و*
 يستخدم األرقام التي ىي أكثر دقة من الكممات *

قد نقيس السمة أو الخاصة المعينة قياسا مباشرا كالطول أو الكتمة أو الحجم و لكننا ال نستطيع 
بصورة مباشرة ألن الذكاء ال يقاس إنما يقاس مظيره أو ما يدل عميو بمعنى أن القياس الذكاء مثال 

 .قد يكون مباشرا أو غير مباشر ، أما التقويم فيو أعم من القياس وما القياس إال جزء من التقويم
 (48، صفحة 1999)مروان عبد المجيد إبراىيم، 
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 خالصة:

 
و أنواعو و أىم  تطرق الطمبة الباحثون في ىذا الفصل إلى تعريف التقويم و ماىيتو

كما عرف الطمبة معنى في المجال الرياضي  وو إبراز أىميت الخطوات و الوسائل المستخدمة فيو
ه العناصر و ذالرياضي أبرزوا الفرق بين ى مجالالتقييم و القياس و االختبار و أىميتيم في ال

 العالقة بينيم.
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 د:ــيــهــمــت
،  لقد أصبحت المياقة البدنية و خاصة المرتبطة بالصحة ذات أىمية كبيرة في مجاؿ التربية البدنية

فيي عنصر أساسي لصحة الفرد و بيا يمارس نشاطاتو اليومية و خاصة نشاطاتو الرياضية 
 . بصورة متكاممة و سميمة

ال يتجزأ مف حياة األفراد خصوصا فئة األطفاؿ  و المياقة البدنية المرتبطة بالصحة جزء ميـ و جزء
و المراىقيف ألف ىذه الشريحة مف المجتمع أكثر عرضة لمخموؿ البدني و ىذا ما تؤكده األبحاث 

 الحديثة و الدراسات التي أجراىا عمماء العرب.
و مف ىذا المنطمؽ يحاوؿ الطمبة الباحثوف في ىذا الفصؿ تسميط الضوء عمى عناصر المياقة 

, و مكوناتيا و طرؽ قياسيا و طرؽ تالميذ الطور االبتدائي البدنية المرتبطة بالصحة لدى فئة
 تنميتيا.

 الـمـيـاقـة الـبـدنـيـة: -2-1
مياقة لاتصنيؼ حديث أعطت الرياضي والجمعية األمريكية لمقمب الجمعية األمريكية لمطب إف 

 بمبدأيف وىما : اىيقـو عمى ارتباط عناصر البدنية 
بالصحة )التركيب الجسمي والمياقة القمبية التنفسية والقوة العضمية عناصر المياقة البدنية المرتبطة 

 التحمؿ العضمي والمرونة( الييكمية و
)وىي  المياري رتبطة باألداء الرياضي الحركي أووالمبدأ اآلخر ىو عناصر المياقة البدنية الم
لسرعة والرشاقة والتوافؽ والتوازف والدقة( كعناصر باإلضافة إلى العناصر المرتبطة بالصحة، ا

) نايؼ مفضي  .مطموبة ألداء حركي متميز في الميارات واأللعاب الرياضية التنافسية المختمفة
 (238، صفحة 2112الجبور و صبحي احمد قبالف، 
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   مفهوم المياقة البدنية المرتبطة بالصحة: -2-2
يرى مفتي حماد أف ىناؾ عالقة وطيدة بيف المياقة البدنية و الصحة المثالية لمشخص ، و قد *

اعتبرىا كذلؾ نظرا ألف كال منيما يرتبط ارتباطا مباشرا بمتطمبات الصحة الجيدة و سالمة أجيزة 
 (46، صفحة  2111)مفتي حماد ، الفرد الفيزيولوجية . 

 يعرؼ اليزاع المياقة البدنية المرتبطة بالصحة بأنيا تمؾ العناصر التي ترتبط وتؤثر عمى الصحة *
التركيب الجسمي وقوة  ، و ، أي مقدرة الفرد األدائية في اختبارات تعبر عف التحمؿ الدوري التنفسي

 (317، صفحة 1997ىزاع بف محمد اليزاع ، )  .العضالت الييكمية وتحمميا ومرونتيا
   : المرتبطة بالصحة مكونات المياقة البدنية -2-3
ىو قدرة الجيازيف الدوري والتنفسي عمى تزويد العضالت :  التنفسية القمبيةالمياقة .2-3-1

)أكـر زكي خطابية ،  .العاممة بما تحتاجو مف الوقود الالـز الستمرارىا في العمؿ لفترات طويمة
  (264، صفحة 1996

 طرق قياس المياقة القمبية التنفسية : .2-3-1-1
 المتحرؾالسير  .1
 اختبار الخطو عمى الصندوؽ  .2
 الدراجة الثابتة .3
معدؿ ضربات القمب أثناء التمريف بينما تقيس  أوتقيس بعض ىذه الطرؽ استيالؾ األكسجيف  و

الحالة الطبيعية، وبمقارنة ىذا استيالؾ  إلىالوقت الالـز لعودة معدؿ النبض  أخرىطرؽ 
 ومعدؿ ضربات القمب يمكف بناء معايير وكذلؾ تقييـ كفاءة الجياز الدوري التنفسي. األوكسجيف

 أولقياس المسافة المقطوعة في زمف ما دقيقة(  12وىناؾ طرؽ أخرى كاختبار كوبر)الجري 
 (.1,5ي مسافة محددة كما ىو في اختبار )الزمف المطموب لجر 
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بالرغـ مف أف ىناؾ بعض اختبارات كفاءة الجياز الدوري التنفسي غير المجيدة فإف ىناؾ  و
)عبد  .عمى السير المتحرؾ اإلجياد، كالجري لدرجة األقصىاختبارات أخرى تشتمؿ عمى الجيد 

  (25-24-23، الصفحات 1991محمد ابراىيـ شحاتة ، الفتاح الرممي و 
استخداما ويعتمد عمى الجري  األكثروىناؾ قياس غير مباشر لمياقة البدنية القمبية التنفسية وىو 

طويمة وحساب الزمف الذي سيتـ قطع ىذه المسافة خاللو حيث يعبر عف  أولمسافات متوسطة 
استخداما لسيولة  األكثرفانو النوع ببعض العوامؿ النفسية  الجيد الدوري التنفسي، ورغـ تأثر ىذا

تكوف متوافرة، وأيضا لسرعة إنجازه و ضماف موضوعية النتائج، ومف  قد ال ألجيزةولعدـ احتياجو 
 أمثمة اختبارات ىذا النوع: 

 متر 21الجري متعدد المراحؿ  .1
 الجري واحد ميؿ .2

المستوى الرياضي واليدؼ مف  الجنس و  تحديد المسافة يتناسب مع السف و أفويالحظ 
  (321، صفحة 1995)محمد صبحي حسنيف ،  .االختبار

  :الهيكمية  المياقة العضمية -2-3-2
والتحمؿ والمرونة ، كما  عناصر القوةعبارة عف مصطمح يضـ "شارلي" حسب المياقة العضمية  فإ

،  ، فإف المياقة العضمية تحقؽ لو ذاتيتو كانت المياقة اليوائية تحقؽ لمفرد الصحة إذايرى انو 
 أقرانو، وتعمؿ عمى وقايتو مف أالـ أسفؿ الظير التي يتعرض ليا  فتمنحو الشكؿ الجيد لمقواـ

 ألداءلمفرد فرص االحتفاظ بمستوى مف المياقة والكفاءة  تييئ  أنياوخاصة مع تقدـ العمر كما 
)أحمد نصر الديف سيد و أحمد أبو العال عبد الفتاح ،  .فترة مف العمر ألطوؿالمختمفة  ماؿاألع

   (21، صفحة 1993

  :  الهيكمية أقسام المياقة العضمية -2-3-2-1
  و ىي قدرة العضالت في التغمب عمى المقاومات الخارجية:  القوة العضمية-2-3-2-1-1

 .مواجيتيا 
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 القوة العضمية : أنواع-2-3-2-1-1-1
   القوة المطمقة )القصوى( .1
 المميزة بالسرعة  القوة .2
   قوة الػػتحمػػؿ .3

 طـرق قـيـاس الـقوة الـعضميـة:-2-3-2-1-1-2
بجياز الدينامومتر  أوز قياس الشدة اتقاس القوة االيزومترية  كقوة العضالت الظير والرجميف بجي

، ويمكف تحسيف القوة العضمية  جيد أقصىكمية القوة الناتجة مف التنسومتر الذي يسجؿ جياز  أو
 لتطوير القوة  األساسيةبنوع التدريب الصحيح والكمية المناسبة، وتعد تمرينات المقاومة الوسيمة 

)عباس عبد  .و اختبار الجموس مف الرقود،  مد و ثني الذراعيف،  مثؿ اختبار االنبطاح المائؿ
 (26-25، الصفحات 1991الفتاح الرممي و محمد ابراىيـ شحاتة ، 

 أهمية القوة العضمية :-2-3-2-1-1-3
ارتباطيا الوطيد ببعض المكونات المركبة لياقة  إلى لمرياضييفالقوة العضمية بالنسبة  أىميةترجع 

في أنشطة الوثب والرمي وضرب الكرة والغطس في بداية  األداءالبدنية كالقدرة التي تتطمبيا طبيعة 
)أحمد نصر  . السرعة ×محصمة القوة  أيالقوة السريعة  إنتاج األنشطةتتطمب تمؾ  أفالسباحة، 

  (89، صفحة 1993الديف سيد و أحمد أبو العال عبد الفتاح ، 
 التحمل العضمي:  -2-3-2-1-2

عمى  األكبرمقاومات متوسطة الشدة لفترات طويمة بحيث يقع العبء  مواجيةىي قدرة الفرد عمى 
 (264، صفحة 1996) أكـر زكي خطابية ،  .الجياز العضمي
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 قياس التحمل العضمي: -2-3-2-1-2-1
التمرينات كالضغط والشدة وثني الجذع مف الرقود تنمي التحمؿ العضمي ويمكف استخداميا  فإ

             :    كمقياس لو مثؿ
 ثني الذراعيف مف االنبطاح المائؿ.

 ثني الجذع مف الرقود.
مما ىو مطموب لتنمية القوة سوؼ ينمي  التكراراتعدد مف  ألكبرالخفيفة  األثقاؿوتمرينات رفع 
 (26، صفحة 1991)عباس عبد الفتاح الرممي و محمد ابراىيـ شحاتة ،  .التحمؿ العضمي

 : أهمية التحمل العضمي -2-3-2-1-2-2
ضات التنافسية الريا، سواء في مجاؿ  ياقة البدنيةلم األساسيةيعتبر التحمؿ العضمي مف المكونات 

فترة  األطوؿ األداءفي مجاؿ الصحة العامة لمفرد، فالتحمؿ العضمي يعني قدرة العضمة عمى  أو
الرياضية تحتاج إلى ىذا  األنشطةبالتعب الموضعي، وجميع  اإلحساسممكنة في مواجية 

وفي مجاؿ الصحة العامة يرتبط التحمؿ العضمي  األداءالعنصر كما تتضمنو مف زيادة فترة 
بزيادة كفاءة الفرد في إنجاز المتطمبات الحياتية ذات العبء البدني والعصبي مع االقتصاد في 

الذي يؤدي إلى وجود فائض مف الطاقة يساعد الفرد عمى االستمتاع بوقتو  اآلمرالطاقة المبذولة، 
) أحمد نصر الديف سيد و أحمد أبو  شطة أخرى إضافيةالحر، ويكفؿ لو إمكانية المشاركة في أن

 (152، صفحة 1993العال عبد الفتاح ، 
 الـمـرونـة:  -2-3-2-1-3
 قــيـاس الــمـرونـة: -2-3-2-1-3-1

أو يمكف قياسيا بواسطة  أو بواسطة مسطرة قياسالمرونة بواسطة جياز الجونيومتر  يمكف قياس
، وىناؾ نوعاف أساسياف مف المرونة أو تمرينات صندوؽ المرونة و ذلؾ بثني الجذع لألماـ

 اإلطالة وىما :
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 اإلطـالـة الـنشطـة: 
باإلطالة  إلييايشار  األحيافباالرتدادات واالىتزازات وتؤدي بالمرجحات وفي بعض وىي تتميز 

 كية.يالدينام
 السمبية:  اإلطالة

 أقصى طوؿ ليا أكثر مف طوليا في حالتيا الطبيعية. العضمة فيويمكف إنجازىا بتثبيت 
مستوى لممرونة  أقصىالطرؽ التي يمكف الحصوؿ عمى  إلىتشير  مؤكدةعممية  وال يوجد ظواىر

 التي يعتاد عمييا الفرد. األنشطةفالمرونة تعتمد بشكؿ كبير عمى مستوى 
عمى ذلؾ بقولو )المرونة تشير  ولقد عمؽ كيورتوف بالمرونةالخامميف ال يتمتعوف  األشخاص أف
) عباس  .داللة ىامة مميزة لمرشاقة أنياالنمط التشريحي والفسيولوجي لمشباب النشط، كما  إلى

 (28-27، الصفحات 1991عبد الفتاح الرممي و محمد ابراىيـ شحاتة، 
 : مرونـةـة الــيـمــأه -2-3-2-1-3-2

ال تتوقؼ أىمية المرونة عمى دورىا في مجاؿ رياضة البطولة فحسب بؿ إنيا تعتبر مكونا 
أساسية وىدفا عاما تسعى إلى تحقيقو برامج المياقة البدنية مف أجؿ الصحة، ويمكف استعراض 

 أىمية المرونة بصفة عامة في النقاط التالية:
 تعتبر المرونة مف العوامؿ الوقائية الميمة لإلصابة بآالـ أسفؿ الظير. -1
ف كالشد ياإلصابات التي يتعرض ليا الرياضيتعمؿ تمرينات المرونة عمى الوقاية مف  -2

 والتصرؼ العضمي والخمع وغيرىا.
 ترتبط تمرينات المرونة بكفاءة ببعض المكونات البدنية األخرى كالقوة والسرعة. -3
 رونة بكفاءة األداء الحركي بما توفره مف سعة وسيولة في الحركة.ترتبط الم -4
المرونة عمى إزالة التعب )طويؿ المدى( الذي تسببو بعض التمرينات العضمية  تساعد -5

ساعة مف التدريب، ويستمر الشعور بو لفترة تمتد إلى  24الالمركزية والذي يظير عادة بعد 
 عدة أياـ.
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 المفاصؿ عند أداء العمؿ العضمي التكراري لفترة طويمة.تعمؿ تمرينات عمى وقاية  -6
داء ميارات آلتي تتطمب اتخاذ أوضاع معينة أو تساعد المرونة في تعمـ الميارات الحركية ا -7

لمدى حركي معيف كميارات الجمباز والباليو المائي والتعبير الحركي وحركات الطعف 
 بالسالح.

األنشطة الرياضية المؤثر الستخداـ القوة في بعض المرونة تعمؿ عمى زيادة المدى الحركي  -8
 مثؿ الجولؼ والتنس والرمي.

 تؤدي المرونة إلى االقتصاد في الجيد والطاقة المبذولة عند األداء الحركي  -9
 المرونة تحد مف خطورة التعرض لمتشوىات القوامية. -11
 .الشجاعة الالعب لبعض السمات النفسية كالثقة بالنفس و اكتسابتساعد المرونة عمى  -11

 (54-52، الصفحات 1993)أحمد نصر الديف سيد و أحمد أبو العال عبد الفتاح، 
 التــركــيــب الــجــسمــي: -2-3-3

شغمت فكرة توصيؼ األجساـ أذىاف العمماء منذ القدـ، وسعى الجميع إليجاد أفضؿ التصنيفات 
التي يمكف توصيؼ األجساـ في ضوئيا، وقد كانت ىذه التصنيفات تعتمد أساسا عمى مكونات 

، وقسمت أنماط األجساـ تبعا لذلؾ ألدىنيتركيب الجسـ، وبصفة خاصة النسيج العضمي والنسيج 
، سميف(. كما اعتمد عمى قوائـ الطوؿ والوزف في  ، عضمي اط الثالثة المعروفة )نحيؼإلى األنم

 توصيؼ الجسـ والحكـ عمى درجة لياقتو وصحتو العامة.
  أهمية التركيب الجسمي: -2-3-3-1

ال تقؿ درجة أىمية تركيب الجسـ عف باقي مكونات المياقة البدنية مف أجؿ الصحة أو المياقة  
أجؿ تطوير مستوى األداء الرياضي، ومف خالؿ تناوؿ كال المجاليف يتضح مدى البدنية مف 

)أحمد نصر الديف سيد و أحمد  أىمية تركيب الجسـ كمكوف حيوي مف مكونات المياقة البدنية.
 (72 -71، الصفحات 1993أبو العال عبد الفتاح ، 
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 تركيب الجسم:مكونات  -2-3-3-2
يتكوف الجسـ عادة مف عدة أنسجة مختمفة معظميا أنسجة عظيمة وعضمية ودىنية تشكؿ أجيزة 
الجسـ المختمفة ، وحيث إف النسيج العظمي يتميز بالثبات تقريبا تحت تأثير التدريب، فإف معظـ 

كة اإلنساف التركيز يكوف حوؿ األنسجة العضمية والدىنية لسرعة تأثرىا زيادة أو نقصانا بحر 
 ونشاطو وقد اختفى عمى أف يشتمؿ تركيب الجسـ عادة عمى مكونيف أساسيف ىما:

 دىف الجسـ  -1
 كتمة الجسـ بدوف دىف  -2

 ويختمؼ كال المكونيف مف حيث المحتوى والوظيفة التي يؤدييا لمجسـ بصفة عامة.
لتي تشكؿ نسبة لمجسـ يعتبر أحد مكونات الجسـ األساسية ا لدىنياالنسيج أوال: دهن الجسم: 

مف وزف الجسـ ، تختمؼ تبعا لمسف والجنس ومدى الحركة والنشاط، وينقسـ دىف الجسـ إلى 
 أساسيف ىما:نوعيف 

وأعضاء وىو الدىف الموجود في نخاع العظاـ واألنسجة العصبية  الدهن األساسي :  - أ
لوجوده الجسـ المختمفة ، وتزداد نسبة ىذا النوع مف الدىف لدى المرأة بصفة خاصة 

بالصدر واألرداؼ، وليذا فإف نسبة ىذا الدىف تزيد لدى المرأة عنيا لدى الرجؿ أربعة 
مف وزف الجسـ ولدى  %3أضعاؼ، وتبمغ نسبة ىذه الكمية مف الدىف لدى الرجؿ حوالي 

ذا قمت النسبة عف ذلؾ فإف ىذا يعني وجود بعض المشكالت الصحية ،  %12المرأة  وا 
وظائؼ الجسـ، وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد أمكف تسجيؿ بعض  وقد يحدث تدىور في بعض

 %6لمرجاؿ و  %1الماراتوف تصؿ فييا نسبة الدىف مف ىذا النوع إلى  لمسابقيالحاالت 
 لمسيدات، وىذه الحاالت تعتبر نادرة.

وكما يتضح مف اسـ ىذا النوع مف الدىف فإنو يمثؿ مخزوف الجسـ مف  زون :الدهن المخ - ب
الطاقة و يوجد في األنسجة الدىنية بالجسـ وبصفة خاصة أسفؿ الجمد وحوؿ األعضاء 
الرئيسية كالقمب والكميتيف، وىو يستخدـ كمصدر لمطاقة بالجسـ وكعامؿ وقائي ضد البرد 
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البدنية، وتتقارب كميتو نسبيا لدى  والحماية مف الصدمات والحماية مف الصدمات
لمسيدات( وىذا النوع مف الدىف ىو المستيدؼ في برامج  %15،  لمرجاؿ %12الجنسييف)

 التدريب النقباض الوزف ونظـ التغذية وذلؾ لغرض إحداث تغيير في نسبة الدىف الكمية.
مف العظاـ و  ويقصد بيذا الجزء المتبقي لمكونات الجسـ ثانيا: كتمة الجسم بدون دهون:

األنسجة العضمية وغيرىا مف كافة أنسجة الجسـ فيما عدا األنسجة الدىنية غير أف أىـ ما 
يكفينا ىو النسيج العضمي حيث أنو أكثر أنواع األنسجة  تأثرا بالتدريب والنشاط الحركي وىو 

ال  يشمؿ باإلضافة إلى ذلؾ نسبة الدىف الذي يمثؿ الجزء األساسي مف دىوف الجسـ التي
غنى عنيا، وتحسب نسبة كتمة الجسـ بدوف الدىف أو كما يطمؽ عمييا وزف الجسـ بدوف دىف 

) أحمد نصر الديف سيد و أحمد  .عف طريؽ طرح وزف الدىف المخزوف مف الوزف الكمي لمجسـ
 (77-76-75، الصفحات 1993أبو العال عبد الفتاح ، 

 الوزف الكمي ػػ وزف الدىف المخزوف = كتمة الجسـ بدوف دىوف

 
يعتبر قياس مؤشر كتمة الجسـ مف القياسات الحيوية المرتبطة بالصحة  : ثالثا: مؤشر كتمة الجسم

وآخروف أف مؤشر  و التي لقياسيا دور في تقييـ الحالة الصحية لألفراد حيث يشير جاؾ ويممور
كتمة الجسـ يعتبر حاليا المعيار األكثر استخداما لتقدير معدؿ السمنة و يتـ الحصوؿ عميو بقسمة 

  (2113)دحوف عومري ،  وزف الجسـ بالكيموغراـ عمى مربع الطوؿ بالمتر.

 تنمية عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة : -2-4
يرى أكـر زكي خطابية بأف ىناؾ مجموعة مف الطرؽ لتنمية عناصر المياقة البدنية وقد حددىا في 

 مجموعة مف العناصر وىي كاآلتي: 
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 الطرق العامة لتنمية القوة العضمية: -2-4-1
 مبمز و الكرات الطبية وأكياس الرمؿ واألثقاؿ دتمرينات باستخداـ أثقاؿ معينة مثؿ ال-1
المنازالت الزوجية  لتمرينات الزوجية أو المنافسات وباستخداـ الزميؿ كا تمرينات-2

 كمصارعة الزميؿ.
تمرينات ضد مقاومة العوامؿ البيئة الخارجية كمحاولة صعود بعض التالؿ والجباؿ -3

 والجري عمى الرمؿ و تمرينات صعود الدرج
باستخداـ مقاومتو بعض األدوات التي تتميز بالمرونة والمطاطية مثؿ  تمرينات -4

 تمرينات جباؿ المطاط.
مقاومتو الجسـ لنفسو والتي تستخدـ بدوف أدوات لثني الذراعيف أو  باستخداـتمرينات  -5

، أو الوثب مف وضع الوقوؼ أو ثني  المائؿ االنبطاحالتحرؾ جانبا بالذراعيف مف وضع 
 .مف وضع الوقوؼ الركبتيف كامال 

المتوازي وجياز  وجياز األجيزة الرياضية كسمـ الحائط وحباؿ التعمؽ باستعماؿتمرينات  -6
 ( 263- 262، الصفحات 1996)أكـر زكي خطابية ،  .الحمؽ

 الطرق العامة لتنمية التحمل:  -2-4-2 
 والتركيز عمى تكرار األداء. الجري والمشي لمسافات مختمفة -1
 الوثب بالحباؿ أو القفز عمى الحصاف الخشبي مع التكرار. -2
 ممارسة األلعاب مثؿ كرة القدـ والسمة واليد. -3
 السباحة والتجديؼ وركوب الدراجات. -4
 الطرق العامة لتنمية المرونة:   -2-4-3
واألوتار وزيادة مدى ممارسة تمرينات بدنية خاصة تستيدؼ إطالة العضالت واألربطة  -1

 الحركة في المفصؿ.
 .والسا ندوتمرينات اإلطالة باستخداـ األوزاف الحديدية  -2
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 تمرينات لإلطالة باستخداـ سمـ الحائط أو بمساعدة زميؿ. -3
 حركات الجمباز األرضية. -4
 (266-265، الصفحات 1996)أكـر زكي خطابية ،  .جري الموانع-5

 (:12-80خصائص و مميزات المرحمة العمرية )-2-5 
 النمو الحركي:-2-5-1

و يالحظ المعب مثؿ الجري ، المطاردة ،  يالحظ في ىذه المرحمة زيادة واضحة في القوة و الطاقة
السباؽ و األلعاب الرياضية المنظمة و عير ذلؾ مف ،  العـو،  ، ركوب الدراجة ذات العجمتيف

لى ميارة و شجاعة أكثر إو التي تحتاج ،  التي تصرؼ الطاقة المتدفقة لدى الطفؿ ألواف النشاط
و ينموا ، لى كؿ ما ىو عممي فيبدوا و كأف األطفاؿ عماؿ صغارإو يميؿ الطفؿ ،  مف ذي قبؿ

ذ يسمح ما بمغتو العضالت الدقيقة مف نضج إزداد الكفاءة و الميارة اليدوية و ت،  التوافؽ الحركي
و الخياطة عند  ،القياـ بنشاط يتطمب استعماؿ ىذه العضالت مثؿ النجار عند الذكورلمطفؿ ب
 (265، صفحة 1995)حامد عبدالسالـ زىراف ،  .الكتابةالسيطرة عمى  ـو تت ، االناث

 النمو الجسمي )المرفولوجي(:  -2-5-2

 . بشكؿ عاـ ىمدرسة االبتدائية مف سنة إلي أخر ألطفاؿ اليثبت النمو الجسمي نسبًيا 
سـ، وفي بداية المرحمة يكوف طوؿ  7إلي  5يزداد الطوؿ ابتداء مف سف الخامسة بمعدؿ  : الطول
متوسط  سنة يكوف 12سـ. وحينما يصالف إلي سف  111سـ، ويكوف طوؿ البنت  111الولد 

، والسبب في ذلؾ أف البنات  سـ141،5سـ، بينما يكوف متوسط طوؿ البنت 138.5طوؿ الولد 
 .يصمف إلي مرحمة البموغ قبؿ الذكور

كجـ، وفي  18، ففي بداية المرحمة يكوف الوزف لمذكور واإلناث  يستمر الوزف في االزدياد : الوزن
، وتكوف الزيادة في الوزف بسبب تراكمات  كجـ لإلناث 34كجـ لمذكور، و 32سنة يكوف  12سف 

 .، كما تؤثر العوامؿ النفسية في الوزف في ىذه المرحمة الدىوف
ف االستدارة يبدأ الشكؿ الطبيعي لمجسـ في نياية الطفولة المبكرة في التغير، م : شكل الجسم
ة، حيث يبدأ تخاذ شكؿ يوحي بمالمح االستعداد لمذىاب إلي المدرسة االبتدائيإ ىالطفولية إل
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يبدأ وضع األضالع في ، كما  ، وتظير معالـ عضالت الصدر واألطراؼ الصدر في االتساع
 .التغير مف الوضع األفقي إلي الوضع المائؿ

يعتري المخ طفرة في النمو مف حيث الحجـ والوظيفة مًعا، وتحدث ىذه الطفرة في نمو  : المخ
  .النمو في البطء أو تتوقؼ بالمرة ، ثـ تأخذ عممية المخ بيف الخامسة والسابعة

 . يالحظ فروؽ فردية كبيرة في أطواؿ األطفاؿ في ىذه المرحمة : الفروق الفردية
 ، ، واألسناف الدائمة في الظيور بدًءا مف سف السادسة تبدأ األسناف المؤقتة في السقوط : األسنان

، ويزداد  نتيجة لذلؾ يتغير شكؿ الفـوفي نياية ىذه المرحمة تكوف قد نمت معظـ أسنانو الدائمة، و 
األسناف في الفؾ العموي والفؾ  ، وتحدث تغيرات في مدي تطابؽ حجـ الجزء األسفؿ مف الوجو

 ( الطفولة النفس لعمـ المميزة الخصائص)  السفمي مع مالحظة ضرورة التطابؽ حتى يستقيـ الوجو

أف في ىذه المرحمة بأف النسب الجسمية تعتدؿ و تصبح  زىراف" و يوضح " حميد عبد السالـ
قوى و تتكوف العظاـ أ،  قريبة الشبو بيا عند الراشد حيث تتصؿ األطراؼ و يزداد النمو العضمي

كما أف األضراس ،  ( سنة11-11ناف الدائمة تظير في )وتتبع بظيور األس،  مف ذي قبؿ
 5د الطوؿ زيادة و يشي،  ةتأنياب مؤق 4و تظير كذلؾ ،  ةتالمؤق األمامية تحؿ محؿ األضراس

بالمئة  11الوزف زيادة  و يشيد المرحمة يالحظ طفرة في نمو الطفؿفي نياية ،  بالمئة في السنة
ضوية الجماعة و النشاط و تزداد الميارات الجسمية و يعتبر أساسا ضروريا لع،  في السنة
 صفحة، 1995،  زىراف عبدالسالـ حامد) .ممحوظةالمرض بدرجة  و يقاـو الطفؿ،  االجتماعي

265) 
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 النمو الفسيولوجي:-2-5-3

تتميز مرحمة الطفولة المتأخرة ببطء في النمو الجسمي. وتظير الفروؽ في البنية الجسمية بيف 
الذكور غالبا يبدؤوف البموغ بعد البنات.البنات والبنيف فتبدو البنات أكثر طوال ويرجع ذلؾ إلى أف   

سـ تقريبا في السنة وتؤثر العوامؿ النفسية في  8ويكوف نمو الجسـ بطيئا في ىذه المرحمة بمعدؿ 
 ، فحيف يفشؿ الطفؿ في تكيفو االجتماعي مع ىذه المرحمة وزف الطفؿ في مرحمة الطفولة المتأخرة

. التقبؿ االجتماعي ويض عف عدـ فإنو يميؿ لممبالغة في تناوؿ الطعاـ كتع ،  

ويفقد الطفؿ أسنانو المبنية ومع نياية ىذه المرحمة العمرية تكوف معظـ أسنانو الثابتة قد ظيرت ما 
 . يغير شكؿ الفـ ويزداد حجـ الجزء األسفؿ مف الوجو وتختفي مظاىر عدـ التناسب في الوجو

 . وتصبح األذرع والسيقاف أكثر نحافةويصبح الجذع أكثر نحافة ويزداد الصدر عرضا واتساعا 
(النفسية واالحتياجات النمو وجوانب الطفؿ عمر مراحؿ)  
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 خالصة:
 

سمط الطمبة الباحثوف في ىذا الفصؿ الضوء عمى مفيوـ المياقة البدنية المرتبطة بالصحة و 
تركيب الجسمي كما أبرز الالمياقة العضمية الييكمية و مف المياقة القمبية التنفسية و مكوناتيا 

أيضا في ىذا  و تطرقوا ،  أىميتيا و طرؽ قياسيا و تنميتيا ه المكونات وذالباحثوف أقساـ ى
حينما نقارنيا  و أبرزوا أىميتيا( 12-18مرحمة العمرية )مف الدراسة الى خصائص الالفصؿ 

 .بمراحؿ النمو األخرى خاصة الجانب الحركي و الرياضي
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  : تمهيد
الميدانية  وعرض اإلجراءاتيحاول الطمبة الباحثون عرض أىم العناصر المكونة لمنيجية البحث 

و تسميط الضوء عمى  تتضمن مجتمع البحث و عينتو والتي في ىذه الدراسة التي انتيجيا الطمبة 
ما يمي الدراسة و في ذهى إجراءاألدوات و األجيزة المستخدمة في ىذا البحث و التي تم بواسطتيا 

 وصف لمعناصر السابقة.
 : منهج البحث .1-1

 البحث.ىدف  مع ألنو يتناسب المنيج الوصفي باألسموب المسحيالطمبة الباحثون اعتمد
 : مجتمع وعينة البحث .1-2

 : البحث مجتمع-1.2.1
 ذكور ( سنوات10-8بين ) ما أعمارىم تتراوح تالميذ المرحمة االبتدائية تمثل مجتمع البحث في

 .ذكور تمميذ 1524منيم  اختيرتمميذا )إناث و ذكور( لجميع المستويات   94247والبالغ عددىم 
 عينة البحث:- 2.2.1

تالميذ المرحمة االبتدائية لبعض  من عشوائية منتظمة بطريقة اختيارىا تمأجري البحث عمى عينة 
 ، ( تمميذ1524والبالغ عددىم ) عين طارق( الرمكة, )عمي موسى, الدوائر من والية غميزان

 ن.الس ( يبين توزيع أفراد عينة البحث حسب01رقم ) والجدول
 

 العدد السن الرقم
 520 سنوات 8 01

02 
 

 510 سنوات 9

 494 سنوات 10 03

 1524 المجموع
 ن( يبين توزيع أفراد عينة البحث حسب الس11رقم ) الجدول
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 مجاالت البحث: 1-3
 . المجال البشري:1-3-1

 عمى النحوموزعين  ، سنوات 10-9-8تمميذ تبمغ أعمارىم  (1524)البحث  بمغ عدد أفراد عينة
 التالي :

 سنوات  08تمميذ بالغ أعمارىم  520   -

 .سنوات  09تمميذ بالغ أعمارىم  510   -

 سنوات . 10تمميذ بالغ أعمارىم  494   -

 . المجال المكاني:1-3-2
 عمى مستوى الساحات الرياضية في المدارس المعنية.تم إجراء االختبارات 

 . المجال الزمني:1-3-3
لى غاية إ ، 07/12/2016في الدراسة النظرية ابتداء من يوم:  ونالباحث ةالطمب بدأ
ة فقد شرع يقيبطتلبحث أما الدراسة امل خصصت ىذه الفترة لمجانب النظري حيث 22/03/2017

 .14/12/2016الى غاية  07/12/2016في إجراء التجربة االستطالعية يوم:  :الباحثونالطمبة 
 .21/05/2017الى غاية  2017شير ديسمبرية اسفي إجراء التجربة االس

 البحث:  أدوات .1-4
 في ىذه الدراسة األدوات التالية:الباحثون الطمبة  استخدم

 المستخدمة في البحث:األجهزة .1.4.1
 أو شريط قياس. ترستاديوماأل .1
 . استعمال ميزان لقياس الوزن .2
 صندوق قياس المرونة. .3
 استمارة تسجيل البيانات. .4
 شواخص. .5
 مرتبات. .6
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 :بطارية االختبار المستخدمة .5.1
وتشمل ىذه بكاليفورنيا  مريكي لألبحاث اليوائيةبطارية معيد كوبر األتمثمت االختبارات البدنية في 

عناصر  لقياس البطارية ىذهبعض االختبارات من  استخدام تمحيث  . اختبارات مسةخالبطارية 
  عمىىذه البطارية طبقت حيث  ذكورلتالميذ المرحمة االبتدائية  بالصحة المرتبطة البدنية المياقة

دراسة بغداد بن عراج و ،  2013 ، دحون عومري ةدراسدة دراسات منيا عالبيئة الجزائرية في 
 2016ميمود زرق عبدالحميم و أمين 

                                                                                   :معهد كوبر االمريكي لألبحاث الهوائية بكاليفورنيا اختبارات 
 : األول االختبار

 (IMCمؤشر كتمة الجسم)
  .التنبؤ بالسمنة الهدف من االختبار:
 األدوات المستعممة :

 و شريط قياس.  الستاديومترا ، ميزان طبي -
 . أقالم و أوراق لتسجيل النتائج-  

                                                                                                                كيفية األداء:
 الجسم وزن : 

 القياس عممية وتتم ، طبي رقمي ميزان بواسطة غرام 100 أقرب إلى الجسم وزن قياس يتم
 المختبر. جسم عمى الممكنة المالبس وبأقل حذاء بدون

 قياس الوزناختبار ( 11)شكل رقم 
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 :طول الجسم 

القامة  منتصب و المختبر ، استاديومتر بواسطة ترسنتم  أقرب إلى الجسم طول قياس يتم
 حذاء. بدون القياس عممية وتتم

 قياس الطولاختبار  (02)شكل رقم 

 
 .ما الطول بالمترأوزن بالكيموغرام ال سجيليتم ت :الدرجات تسجيل
 :الجموس من الرقود مع ثني الركبتين:  الثاني االختبار
 :قياس قوة عضالت البطن وتحمميا. الهدف من االختبار 
 األدوات المستعممة :  

  مرتبة -
 سم    11,43شريط عرضو  -
 .النتائج أقالم وأوراق لتسجيل -
 ايقاع االختبار. -
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 طريقة األداء: 
درجة ،  140الركبتين بزاوية  نىثتمن وضع الرقود ، المرتبة  فوق ظيره عمى المختبر يستمقي

األصابع تالمس طرف الشريط ،رفع الرأس والكتفين ألعمى مع  ،الجسم الذراعين مفرودتين طول
ثواني ثم الرجوع حتى يالمس  3المرتبة لممس الطرف الثاني لمشريط في زمن  تحريك الكفين عمى

 .المرتبة الرأس
 المرات. من ممكن عدد ألكبر االختبار يؤدي -

  ما يجب مراعاته :
 .عدم رفع كعب القدم عن األرض -
 عمل االختبار مع إتباع اإليقاع دون القيام بمحظات توقف أثناء األداء . -

 عمميتا تحسب) الصحيحة المرات عدد بحساب النتيجة تسجيل يتم: الدرجات تسجيل
 . (وىكذا ، واحدة كمحاولة الرقود ثم الجموس

 اختبار الجموس من الرقود مع ثني الركبتين. ( يوضح03الشكل رقم )

 
 انبطاح مائل ثني ومد الذراعين. : الثالث االختبار

الذراعين من خالل ثني ومد الذراعين ألكبر عدد ممكن  قياس قوة عضالت الهدف من االختبار:
 من المرات.

 االدوات المستعممة :
 مرتبة -
 .النتائج أقالم وأوراق لتسجيل -
 ايقاع االختبار. -
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 : طريقة األداء
 األمام تشير إلى واألصابعالصدر  باتساع الكتفين تحت والكفان،  االنبطاح المائل من وضع -

ن و الذراعين درجة بين الساعدي 90لى حد إثني الذراعين لموصول يتم  ،الجسم  بجانب والمرفقان
 عدة في الدقيقة. 20بمعدل  وثني لمذراعين.ثواني في كل مد  3يقاع إتباع إثم مدىما مع 

 . المرات من ممكن عدد ألكبر االختبار يؤدي -
  ما يجب مراعاته :

 إتباع اإليقاع ولن تعتبر العدة صحيحة إذا تجاوزت الثالث ثواني . -
 المحافظة عمى امتداد الجسم عند أداء االختبار . -

 الدرجات: تسجيل
 امتداد الذراعين لوضع المختبر فييا يصل مرة الصحيحة )كليتم حساب عدد المحاوالت 

 كاممتين(.
 اختبار االنبطاح المائل ثني ومد الذراعين ( يوضح04الشكل رقم )

 

 
 ثني الجذع لألمام من وضع الجموس )صندوق المرونة(.:  رابعاالختبار ال

 سفل الظير.أمرونة عضالت الفخذين الخمفية و  الهدف من االختبار:
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 دوات المستعممة :األ
 22.9سم يوضع شريط قياس أو مسطرة فوق الصندوق يكون رقم  30,50صندوق ارتفاعو  -

 .أصابع قدم المختبر ويكون الرقم صفر باتجاهسنتمتر عند بداية الصندوق 
 مرتبة - 
 . أقالم وأوراق لتسجيل النتائج -

 وضع البداية:
ل ـــ)مفص يجمس المختبر عمى األرض بحيث تكون احد رجميو ممدودة باتجاه صندوق المرونة ،

 مالمسة لحافة الصندوق. بينما باطن القدم )بدون حذاء( ، (تدة تماماــالركبة مم
 داء:طريقة األ

مرجل الركبة لمن وضع الجموس الطويل نصف القرفصاء ، تكون قدم الرجل المثنية عند مستوى 
مد الذراعين مع وضع الكفين فوق بعضيما يتم تقريبا ،  منيا سم 5الممدودة وعمى بعد حوالي 

ومحاولة لمس أبعد نقطة من المسطرة مع الثبات ثانية واحدة عمى األقل ألخذ القياس . ثم يقع 
 .تغيير الرجمين ألخذ القياس لمرجل الثانية

عدم ثني الرجل الممدودة . ممكن لمطالب القيام بأربع محاوالت قبل أخذ   ما يجب مراعاته :
 القياس النيائي .

 الدرجات: تسجيل
 تر.بالسنتمصابع المختبر أ تم لمسيا عمى المسطرة من طرفيتم قراءة المسافة التي 

ثني الجذع لألمام من وضع الجموس اختبار ( يوضح 05رقم ) الشكل
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 لالختبارات:األسس العممية .1-6
 الثبات: .1-6-1
 رقبفا تطبيق إعادة ثم االختبار تطبيق طريقة باستخدام الثبات معامل بحساب ونالباحث ةالطمب قام

 حساب وتم (تمميذ  15 ) وعددىا األولى االستطالعية العينة نفس عمى التطبيقين بين أيام سبعة
  .بيرسون االرتباط معامل باستخدام والثاني األول التطبيقين بين االرتباط معامل

المياقة البدنية المرتبطة قيمة معامل الثبات و الصدق الختبارات  يوضح (02الجدول رقم )-
 .بالصحة

 د.االحصائية      
 اإلختبارات

 التطبيق الثاني التطبيق األول
درجة  الصدق الثبات

 ±ع  س ±ع  س االرتباط
 ارتباط قوي 0.86 0.75 1.69 16.87 2.32 17.22 مؤشر كتمة الجسم

الجموس من الرقود 
 مع ثني الركبتين

 ارتباط قوي 0.90 0.82 1.76 6.13 2.21 5.26

انبطاح مائل ثني 
 ومد الذراعين

 ارتباط قوي 0.90 0.81 2.93 7.26 2.85 7.46

ثني الجذع 
من وضع 

الجموس 
 لألمام

 
 قوي ارتباط 0.98 0.98 2.60 16.55 2.95 16.36 اليمنى

 
 ارتباط قوي 0.98 0.97 3.24 15.72 3.46 15.80 اليسرى

 ( يوضح قيمة معامل الثبات و الصدق الختبارات المياقة البدنية المرتبطة بالصحة.02الجدول رقم )
 

مما يدل عمى ان االختبارات  عاليةظير أن قيم معامل الثبات ( 02الجدول رقم ) من خالل
  . عاليةجميعيا تتمتع بدرجة ثبات 

¯ ¯ 
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  الصدق:.1-6-2
ايجاد معامل الصدق بو ذلك  باستخدام الصدق الذاتي الختبارات البطارية ، ونالباحث ةالطمب قام

كما ىو موضح بالجدول رقم  الذاتي لالختبارات عن طريق ايجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات
(02). 
 الموضوعية:.1-6-3
 الفيم سيمةباإلضافة الى انيا ىي اختبارات مقننة  الحاليةالدراسة  في المستخدمة االختبارات إن

 المسافة وحدات يتم باستخدام ليا والتسجيل ،الذاتي التقويم عن وبعيدة لمتأويل قابمة وغير وواضحة
 .والتكرار

 ة المستخدمة في معالجة البيانات:األساليب االحصائي.-7.1
 .                           الوسط الحسابي :. 1

 .: يدل عمى مجموع القيم س مج
   : يدل عمى عدد القيم. ن
                =ع  االنحراف المعياري: .2

    الثبات   = الذاتي الصدق. 3
     يرسونبلالبسيط  . معامل االرتباط4

  س=  )%(المئوية ةالنسب .5
         ن

 .التكراراتعدد  : س
 حجم العينة. : ن

 ( 2000)مروان عبد المجيد إبراىيم، 

 =س
 س مج

 ¯ ن 

 2س( -)س مج

 
 ن



 منهجية البحث واالجراءات الميدانية                :الفصل األول

04 

 

 صعوبات البحث:.8.1
 فيما يمي:صعوبات البحث  تمثمت

صعوبة ايجاد الوقت المناسب لمقيام باالختبارات نظرا لعدم ممارستيم الحصة الرياضية بشكل  -
 منتظم.

 التي تتحدث عن موضوع البحث.مراجع قمة الكتب و ال -
 ضيق الوقت الممنوح ألداء االختبارات. -
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 :الصةخال

،  و تخطيط األىداف المرتبطة بالبحثمن خالل ىذا الفصل حاول الطمبة الباحثون تحديد        
تالميذ  لدى و ذلك بتحديد المراحل اإلجرائية لتقييم عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة

و تسميط الضوء عمى النقاط التي يمكن أن تساعد ،  ( سنوات10-9-8المرحمة االبتدائية ذكور )
كما تم تحديد ،  ديد المنيج المالئم لطبيعة البحثفي ضبط حدود البحث و قد تم ذلك و تم تح

ضبط  و،  لك و تحديد طرق القياس المستخدمةو اختيار األدوات الالزمة لذ،  عينة البحث
و اختيار الطرق و ،  المتغيرات التي من شأنيا إعاقة السير الحسن لتجربة البحث الرئيسية
 .   الوسائل اإلحصائية المالئمة التي تساعد في عممية عرض و تحميل النتائج
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 تمهيـــد :
في ىذا الباب من الدراسة الميدانية يحاول الطمبة الباحثون إلى التطرق لعرض نتائج البحث و 
تحميل نتائج االختبارات و استخالص النتائج و االستنتاجات من خالل المعالجة اإلحصائية 

البيانات و مناقشة فرضيات البحث التي توصمنا إلييا من خالل إجراء ىذه الدراسة و في  لمختمف
 ما يمي وصف لممراحل التي سبق ذكرىا.

 عرض نتائج البحث:1-2.
 نتائج القياسات واالختبارات البدنية :-1.1-2

تطبيق  ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتحصل عميها من03الجدول رقم )
 االختبارات عند أفراد عينة البحث

 تطبيق االختبارات عند أفراد عينة البحث ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتحصل عميها من03الجدول رقم )

 

 
اختبارات المياقة 
البدنية المرتبطة 

اس بالصحة
القي

دة 
وح

 سنوات01السن سنوات 09السن  سنوات 08السن 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 ا لمعياري

كغ/م مؤشر كتمة الجسم
2 

16.47 2.96 16.59 3.08 17.93 3.11 

س من الجمو 
 الرقود

  مرة
5.93 

 
2.03 

 
5.13 

 
1.91 

 
6.69 

 
2.66 

مائل ثني  انبطاح
 5.85 مرة ومد الذراعين

 
2.22 5.51 2.43 6.63 2.87 

ثني 
الجذع 

من 
 الجموس

  اليمنى
 سم

15.29 
 

2.43 16.61 3.06 16.06 3.07 

 3.04 16.04 2.97 16.05 2.42 15.12 اليسرى
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 القياسات الجسمية لعينة البحث:2.1-2. 
 قياس الوزن:1.2.1-2.

 حسب السن. الوزن عند عينة البحث( يبين المتوسطات الحسابية لقياس 04الجدول رقم )
المتوسط  السن

 الحسابي)كغ(
 27.38 سنوات 08
 28.25 سنوات 09
 33.69 سنوات 10

 :يبين المتوسطات الحسابية لقياس الوزن عند عينة البحث حسب السن (06الشكل البياني رقم )

 
 

مؤشر كتمة ل )كغ( الحسابيأن المتوسط  (06رقم ) ( والرسم البياني04رقم)من خالل الجدول 
و  28.25سنوات  09و يند سن  27.38سنوات  08فراد يينة البحث بمغ يند سن أل الجسم

 نالحظ أن الوزن يزداد بزيادة السن . ذلك ومن خالل  33.69سنوات   10يند سن 
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 الطول: قياس-2.2.2.1
 حسب السن. البحث( يبين المتوسطات الحسابية لقياس الطول عند عينة 05الجدول رقم )

 المتوسط الحسابي)م( السن
 1.28 سنوات 08
 1.27 سنوات 09
 1.36 سنوات 10

 ن:حسب الس ياس الطول عند عينة البحثيبين المتوسطات الحسابية لق (07الشكل البياني رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مؤشر كتمة أن المتوسط الحسابي)متر( ل (07رقم )والرسم البياني 05) ) رقممن خالل الجدول 
و يند  1.27سنوات  09د سن و ين 1.28سنوات  08فراد يينة البحث بمغ يند سن الجسم أل

سنوات  09سنوات و  08، و من خالل ذلك نالحظ أن الطول بين سن 1.36سنوات  10سن 
 متقارب ثم يتزايد.
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 .مؤشر كتمة الجسم:3.2.1-2
 حسب السن. كتمة الجسم عند عينة البحث( يبين المتوسطات الحسابية لمؤشر 06الجدول رقم )

المتوسط  السن
 (2الحسابي)كغ /م

 16.47 سنوات 08
 16.59 سنوات 09
 17.93 سنوات 10

 ن:حسب الس عند عينة البحث مؤشر كتمة الجسميبين المتوسطات الحسابية ل (08الشكل البياني رقم )

 
 

)كغ مؤشر كتمة الجسمل المتوسط الحسابيأن (08رقم )( والرسم البياني 06رقم)من خالل الجدول 
و يند  16.59سنوات  09و يند سن  16.47سنوات  08فراد يينة البحث بمغ يند سن أل (2/م

 بزيادة السن . يزداد مؤشر كتمة الجسمنالحظ أن ذلك ومن خالل  17.93سنوات   10سن 
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 عينة البحثلمؤشر كتمة الجسم عند  النسب المئوية( الذي يبين 07رقم) جدول
 

النسب المئوية  التصنيف
 سنوات (8)%

النسب المئوية 
 ( سنوات%9)

النسب المئوية 
 ( سنوات%10)

 ناقص وزن
 1.92 2.94 2.43 

 وزن صحي
 50.96 49.61 52.43 

 زائد وزن
 41.35 41.37 38.26 
 سمنة
 5.77 6.08 6.88 
 لمؤشر كتمة الجسم عند عينة البحث حسب السن النسب المئوية يبين (09الشكل البياني رقم )
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 سنوات: 08السن -1
لمؤشر كتمة  النسب المئويةيبينان  المذان (09البياني  رقم ) لالشك( و 70) من خالل الجدول  رقم

 50.96الصحي وقدرت بالجسم يند يينة البحث حسب السن أن أيمى نسبة كانت يند الوزن 
 % 1.92قل نسبة كانت يند الوزن ناقص وزن وقدرت ب وىي نسبة نراىا جيدة بينما أ%

 سنوات: 09السن -2
لمؤشر كتمة  النسب المئويةيبينان  انذم( ال09رقم ) البياني ( والشكل07رقم)من خالل الجدول 

 49.61الصحي وقدرت بالجسم يند يينة البحث حسب السن أن أيمى نسبة كانت يند الوزن 
  % 2.94وقدرت ب  ناقص وزن نسبة كانت يند الوزنوىي نسبة نراىا جيدة بينما أقل %

 :سنوات 10لسن ا-3
لمؤشر كتمة  النسب المئويةيبينان المذان ( 09رقم ) البياني ( والشكل70رقم) من خالل الجدول

 52.43يمى نسبة كانت يند الوزن الصحي وقدرت ب الجسم يند يينة البحث حسب السن أن أ
 % 2.43وقدرت ب  ناقص وزنأقل نسبة كانت يند الوزن وىي نسبة نراىا جيدة بينما %

انت في التصنيف ك نستنتج من خالل ىذه النتائج أن أغمبية يينة البحث في مؤشر كتمة الجسم
 .وزن صحي وىو مؤشر جيد

لعناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة ومقارنتها  المعيارية المستويات ثانيا: تحديد2-2.
 الطبيعي: التوزيع في منحنىبالنسب المقررة لها 
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 المياقة العضمية الهيكمية:1.2-2.
 االنبطاح المائل ثني ومد الذراعين:اختبار 1.1.2-2.

 حسب السن. الذراعيناالنبطاح المائل ثني ومد الختبار  المعيارية المستويات يبين (08) رقم جدول

حسب  حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة لها النسب المئوية( الذي يبين 09رقم) جدول
 .االنبطاح المائل ثني ومد الذراعين الختبار التوزيع الطبيعي منحنى

 
المستويات 
 المعيارية

النسب  سنوات 10السن  سنوات 09السن  سنوات 08السن 
المئوية 

المقررة ليا 
في التوزيع 

 الطبيعي

 
 النسب المئوية %

 
 النسب المئوية %

 
 النسب المئوية %

 4.86 5.1 8.0 5.8 جيد جدا
 24.52 23.7 26.7 19.0 جيد

 40.96 42.3 26.5 40.6 مقبول
 24.52 29.0 38.8 34.6 ضعيف

 4.86 00 00 00 ضعيف جدا

 سنوات10السن   سنوات09السن   سنوات08 السن   
المستويات 
 المعيارية

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــــام

 12أكثر من 10أكثر من 08أكثر من جيد جدا
 12-09 10-08 08-07 جيد

 08-06 07-04 06-04 مقبول
 05-01 03-01 03-01 ضعيف

 01 أقل من 01 أقل من 01 أقل من ضعيف جدا
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االنبطاح المائل مد وثني الذراعين حسب  يمثل النسب المئوية الختبار (10الشكل البياني رقم )
 التوزيع الطبيعي. السن والنسب المقررة في منحنى

 
 سنوات(:08السن)

والنسب المقررة  حسب كل مستوى معياري النسب المئويةالذي يبين ( 09)من خالل الجدول رقم 
 يتضح ما يمي : المائل ثني ومد الذرايين االنبطاح الختبار التوزيع الطبيعي حسب منحنى ليا

 جيد جدا  في المستوى المعياري :
أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار

 .منحنى التوزيع الطبيعي 
 جيد في المستوى المعياري :

المقررة ليذا المستوى المعياري في من النسبة أقل  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .

 في المستوى المعياري :مقبول
من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  أقل نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار

 منحنى التوزيع الطبيعي .
 في المستوى المعياري :ضعيف
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أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 ضعيف جدا  في المستوى المعياري :منحنى التوزيع الطبيعي 

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  أقل نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .

ىي  االنبطاح المائل ثني ومد الذرايينفي اختبار  أغمبية نتائج يينة البحث نستنتج مما سبق أن
 المعياري مقبول. ىفي المستو 

 سنوات(:09السن)
حسب كل مستوى ليا  المقابمة والنسب المئوية يدد التالميذ( الذي يبين 09من خالل الجدول رقم )

ومد االنبطاح المائل ثني  الختبار التوزيع الطبيعي حسب منحنى والنسب المقررة ليا معياري
 يتضح ما يمي : الذرايين

 جيد جدا  في المستوى المعياري :
أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار

 منحنى التوزيع الطبيعي .
 جيد في المستوى المعياري :

أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 مقبول في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  أقل نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 ضعيف في المستوى المعياري :

أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  نسبة ا االختبارحققت يينة البحث في ىذ
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 ضعيف جدا  في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  أقل نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .



 عرض و تحميل و مناقشة النتائج
 

56 

 

ىي  االنبطاح المائل ثني ومد الذرايينفي اختبار  نتائج يينة البحثأغمبية  نستنتج مما سبق أن
 .ضعيففي المستوى المعياري 

 (:سنوات 10السن)
حسب كل مستوى ليا  المقابمة والنسب المئوية يدد التالميذ( الذي يبين 09من خالل الجدول رقم )

االنبطاح المائل ثني ومد الختبار  التوزيع الطبيعي حسب منحنى معياري والنسب المقررة ليا
 يتضح ما يمي: الذرايين

 جيد جدا  في المستوى المعياري :
أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار

 منحنى التوزيع الطبيعي .
 جيد في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في أقل  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 مقبول في المستوى المعياري :

أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 ضعيف في المستوى المعياري :

أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  نسبة االختبارحققت يينة البحث في ىذا 
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 ضعيف جدا  في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  أقل نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .

ىي  االنبطاح المائل ثني ومد الذرايينفي اختبار  يينة البحث أغمبية نتائج أننستنتج مما سبق 
 في المستوى المعياري مقبول.
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في اختبار سنوات  10-09-08غمبية يينة البحثنستنتج من خالل جميع النتائج السابقة أن أ
و ىو مستوى  وضعيف مقبول ينالمعياري يينالمستو االنبطاح المائل ثني ومد الذرايين كانت في 

 .منخفض
 الجموس من الرقود:اختبار 2.1.2-2.

 حسب السن.لجموس من الرقوداالختبار  يبين المستويات المعيارية (10جدول رقم)

حسب  حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة لها النسب المئوية( الذي يبين 11رقم) جدول
 .الجموس من الرقودالتوزيع الطبيعي الختبار  منحنى

المستويات 
 المعيارية

النسب المئوية  سنوات10السن  سنوات09السن  سنوات08 السن 
المقررة ليا في 
 التوزيع الطبيعي

 النسب المئوية % النسب المئوية % النسب المئوية %

 4.9 3.2 4.1 4.0 جيد جدا
 24.5 23.5 18.4 20.2 جيد

 41.0 37.5 55.1 45.8 مقبول
 24.5 35.8 22.4 28.3 ضعيف

 4.9 00 00 1.7 ضعيف جدا
 

  

 سنوات 10السن  سنوات09السن   سنوات08 السن   
المستويات 
 المعيارية

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــــام

 11أكثر من 08أكثر من 09أكثر من جيد جدا
 11-09 08-07 09-08 جيد

 08-06 06-05 07-05 مقبول
 05-02 04-01 04-02 ضعيف

 02أقل من 01أقل من  01أقل من ضعيف جدا
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السن والنسب الجموس من الرقود حسب  يمثل النسب المئوية الختبار (11الشكل البياني رقم )
 التوزيع الطبيعي. المقررة في منحنى

 
 سنوات(:08السن)

حسب كل مستوى معياري و النسب المقررة  النسب المئوية( الذي يبين 11من خالل الجدول رقم )
 يتضح ما يمي :الجموس من الرقود حسب منحنى التوزيع الطبيعي الختبار  ليا

 جيد جدا  في المستوى المعياري :
نسبة أقممن النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في منحنى  حققت يينة البحث في ىذا االختبار

 التوزيع الطبيعي .
 جيد في المستوى المعياري :

نسبة أقممن النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في منحنى  االختبارحققت يينة البحث في ىذا 
 التوزيع الطبيعي .

 مقبول في المستوى المعياري :
معياري في نسبة أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى ال حققت يينة البحث في ىذا االختبار

 .منحنى التوزيع الطبيعي
 ضعيف في المستوى المعياري :
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نسبة أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  البحث في ىذا االختبار حققت يينة
 ضعيف جدا  منحنى التوزيع الطبيعي في المستوى المعياري :

نسبة أقل من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .

ىي في المستوى  الجموس من الرقود أغمبية نتائج يينة البحث في اختبارنستنتج مما سبق أن 
 المعياري مقبول.

 سنوات(:09السن)
حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة  النسب المئوية( الذي يبين 11من خالل الجدول رقم )

 يتضح ما يمي : الجموس من الرقودحسب منحنى التوزيع الطبيعي  ليا
 جيد جدا  المعياري :في المستوى 

نسبة أقل من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 جيد في المستوى المعياري :

نسبة أقل من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 يعي .منحنى التوزيع الطب

 مقبول في المستوى المعياري :
معياري في نسبة أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى ال حققت يينة البحث في ىذا االختبار

 .منحنى التوزيع الطبيعي
 ضعيف في المستوى المعياري :

معياري في نسبة أقل من النسبة المقررة ليذا المستوى ال حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 .منحنى التوزيع الطبيعي
 ضعيف جدا  في المستوى المعياري :

نسبة أقل من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
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ىي في المستوى  الجموس من الرقود نستنتج مما سبق أن أغمبية نتائج يينة البحث في اختبار
 المعياري مقبول.

 سنوات(: 10السن)
حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة  النسب المئوية( الذي يبين 11من خالل الجدول رقم )

 يتضح ما يمي: الجموس من الرقود حسب منحنى التوزيع الطبيعي الختبار ليا
 جيد جدا  في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  أقل نسبة االختبارحققت يينة البحث في ىذا 
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 جيد في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  أقل نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 مقبول في المستوى المعياري :

نسبة أقل من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  البحث في ىذا االختبار حققت يينة
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 ضعيف في المستوى المعياري :

 نسبة أكبر من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 .منحنى التوزيع الطبيعي
 ضعيف جدا  في المستوى المعياري :

نسبة أقل من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .

ىي في المستوى  الجموس من الرقودأغمبية نتائج يينة البحث في اختبار  نستنتج مما سبق أن
 المعياري مقبول.

في اختبار  سنوات 10-09-08أغمبية يينة البحثنستنتج من خالل جميع النتائج السابقة أن 
  .منخفضالمستوى المعياري مقبول و ىو مستوى كانت في  الجموس من الرقود
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 صندوق المرونة:اختبار 3.1.2-2.
 حسب السن.صندوق المرونة الختبار  يبين المستويات المعيارية (12جدول رقم)

حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة لهاحسب  النسب المئوية( الذي يبين 13رقم) جدول
 .صندوق المرونةالتوزيع الطبيعي الختبار  منحنى

 
المستويات 
 المعيارية

  سنوات10السن  سنوات09السن  سنوات08 السن 
النسب المئوية 
المقررة ليا في 
 التوزيع الطبيعي

 النسب المئوية % النسب المئوية % النسب المئوية %

 اليسرى اليمنى اليسرى اليمنى اليسرى اليمنى
 4.9 0.2 0.4 0.6 0.6 2.1 1.7 جيد جدا

 24.5 33.0 31.6 33.7 32.2 27.3 28.9 جيد
 41.0 38.3 39.7 31.8 34.7 43.5 44.4 مقبول
 24.5 22.7 22.5 31.8 29.6 22.9 20.2 ضعيف

 4.9 5.9 5.9 2.2 2.9 4.2 4.8 ضعيف جدا

 سنوات10السن   سنوات09السن   سنوات08 السن   
المستويات 
 المعيارية

 الدرجــــــــــــــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــــام
 

 اليسرى اليمنى اليسرى اليمنى اليسرى اليمنى
 21.51أكثر من 21.58أكثر من 21.39أكثر من 22.11أكثر من 19.48أكثر من 19.67أكثر من جيد جدا

 21.51-17.87 21.58-17.91 21.39-17.84 22.11-18.45 19.48-16.58 19.67-16.76 جيد

 17.86-14.23 17.90-14.22 17.83-14.28 18.44-14.79 16.57-13.68 16.75-13.85 مقبول

 14.22-10.58 14.21-10.54 14.27-10.72 14.78-11.12 13.67-10.77 13.84-10.93 ضعيف

 10.57أقل من 10.53أقل من 10.71أقل من 11.11أقل من  10.76أقل من 10.92أقل من  ضعيف جدا



 عرض و تحميل و مناقشة النتائج
 

55 

 

حسب السن لمرجل اليمنى  صندوق المرونةيمثل النسب المئوية الختبار  (12الشكل البياني رقم )
 التوزيع الطبيعي. والنسب المقررة في منحنى

 
حسب السن لمرجل اليسرى صندوق المرونةيمثل النسب المئوية الختبار  (13الشكل البياني رقم )

 التوزيع الطبيعي.  المقررة في منحنى والنسب

 
 سنوات(:08السن)

حسب كل مستوى معياري و النسب  و النسب المئوية( الذي يبين 12من خالل الجدول رقم )
 يتضح مايمي :صندوق المرونة حسب منحنى التوزيع الطبيعي الختبار  المقررة ليا

 جيد جدا  : في المستوى المعياري
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من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في أقل نسبة  ىذا االختبارحققت يينة البحث في 
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 جيد في المستوى المعياري :

عياري في من النسبة المقررة ليذا المستوى المأكبر نسبة  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي 
 مقبول في المستوى المعياري :

عياري في من النسبة المقررة ليذا المستوى المأكبر نسبة  يينة البحث في ىذا االختبارحققت 
 منحنى التوزيع الطبيعي
 ضعيف في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في أقل  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 ضعيف جدا  منحنى التوزيع الطبيعي في المستوى المعياري :

معياري في من النسبة المقررة ليذا المستوى الأقل نسبة  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 .منحنى التوزيع الطبيعي

ىي في المستوى  الجموس من الرقود نستنتج مما سبق أن أغمبية نتائج يينة البحث في اختبار
 المعياري مقبول.

 سنوات(:09السن)
حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة  النسب المئوية( الذي يبين 12من خالل الجدول رقم )

 يتضح ما يمي : الختبار صندوق المرونةحسب منحنى التوزيع الطبيعي  ليا
 جيد جدا  في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  أقلنسبة   حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 الطبيعي . منحنى التوزيع

 جيد في المستوى المعياري :
عياري في من النسبة المقررة ليذا المستوى الم أكبرنسبة   حققت يينة البحث في ىذا االختبار

 منحنى التوزيع الطبيعي.
 مقبول في المستوى المعياري :
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ي من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري فأقل نسبة  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 ضعيف في المستوى المعياري :

عياري في من النسبة المقررة ليذا المستوى المأكبر نسبة  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي.
 ضعيف جدا  في المستوى المعياري :

المستوى المعياري في  من النسبة المقررة ليذاأقل  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .

ىي في المستوى  الجموس من الرقود نستنتج مما سبق أن أغمبية نتائج يينة البحث في اختبار
 المعياري مقبول.

 سنوات(: 10السن)
حسب كل مستوى معياري والنسب المقررة  النسب المئوية( الذي يبين 12من خالل الجدول رقم )

 يتضح ما يمي: صندوق المرونة التوزيع الطبيعي الختبار حسب منحنى ليا
 جيد جدا  في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في  أقلنسبة  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 جيد في المستوى المعياري :

عياري في من النسبة المقررة ليذا المستوى المأكبر نسبة  حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي.
 مقبول في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في أقل  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار
 منحنى التوزيع الطبيعي .
 ضعيف في المستوى المعياري :

من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في أقل  نسبة االختبار حققت يينة البحث في ىذا
 منحنى التوزيع الطبيعي .
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 ضعيف جدا  في المستوى المعياري :
من النسبة المقررة ليذا المستوى المعياري في أكبر  نسبة حققت يينة البحث في ىذا االختبار

 منحنى التوزيع الطبيعي.
ىي في المستوى  صندوق المرونةفي اختبار  يينة البحث أغمبية نتائج نستنتج مما سبق أن

 المعياري مقبول.
في اختبار  سنوات 10-09-08غمبية يينة البحثنستنتج من خالل جميع النتائج السابقة أن أ

 .منخفضالمستوى المعياري مقبول و ىو مستوى المرونة كانت في 
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 استنتاجات :.2-3
لى إ الطمبة الباحثون من خالل المعالجات اإلحصائيـة لمبيانات و يرض نتائــــج البحث ،توصل

 مجمويـــة من االستنتاجات :

 كانت في التصنيف وزن صحي  يينة البحثمؤشر كتمة الجسم يند  فيالنتائج  إن أغمبية -
نت في المستوى المعياري كا يينة البحثيند اختبار الجموس من الرقود  فيالنتائج  إن أغمبية -

 مقبول .
يينة البحث كانت في الذرايين يند  ومد اختبار االنبطاح المائل و ثني فيالنتائج  إن أغمبية -

 مقبول. المستوى المعياري
يند  ثني الجذع لألمام من وضع الجموس لمرجل اليمنى و اليسرى اختبار فيالنتائج  إن أغمبية -

 المعياري مقبول.يينة البحث كانت في المستوى 
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 الفرضيات:مناقشة .2-4
 بالفرضية: المتعمقة مناقشةالنتائج2-1.4

بمستوى منخفض من حيث بعض يناصر ( سنوات 10-09-08تالميذ المرحمة االبتدائية )يتميز 
 المياقة البدنية المرتبطة بالصحة.

 واألشكال البيانية رقم  (12،11،10،09،08،07،06،05،04،03وضحت الجداول رقم )أ
تحقق لييا من طرف الطمبة الباحثون إالتي تم التوصل  (13.12،11،10،09،08،07،06)

يناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة ن ىناك انخفاض في مستوى بعض أفرض البحث في 
 الطمبة ويعزووىو مؤشر منخفض. لدى يينة البحث، والمرونة المفصمية(المياقة العضمية الييكمية )

ىمال دور المربي الرياضي داخل الوسط إلى إب ظيور ىذه النتائج لعينة البحث الباحثون سب
التعميمي خصوصا الطور االبتدائي و توكيل ميمة الحصة الرياضية لغير المتخصصين في 

ة و طغيان العنصر النسوي في المدارس االبتدائيكما أن  المجال حيث تسند لمعمم المغة العربية,
 ركود النشاط البدني لدى التالميذلى إلى الرياضة مما يؤدي إطبيعة الحال ىذا العنصر ال يميل ب
سبة لمعتاد الرياضي عدم تخصيص ميزانية منالى ىذه العوامل ىناك يوامل أخرى كباإلضافة إ ،

في  د(45)يدم تخصيص وقت كافي لحصة التربية البدنية و الرياضيةوكذلك ،  داخل المدارس
أسيم في ضعف مستوى المياقة البدنية المرتبطة بالصحة يند يينة  االستعمال الزمني لممعممين

لييا في ىذه الدراسة تعزز نتائج دراسة سابقة ،أظيرت إوىذه النتائج التي تم التوصل , البحث
سن  و دراسة ياسر حكدراسة ،  انخفاض مستوى المياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى يينة البحث

( سنة بمحافظة 14-12مياقة البدنية العامة لألطفال )البعنوان  2008طارق محمد يبد العزيز 
 أسيوط دراسة مقارنة بين الريف و الحضر.

 بذلك أثبتت النتائج صحة الفرضية. و
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 قتراحات وفرضيات مستقبمية:إ.2-5
مستوى يناصر المياقة استخدام المستويات المعيارية المستخرجة من ىذه الدراسة في تقييم  -1

 في المرحمة االبتدائية. البدنية المرتبطة بالصحة
المياقة العضمية العمل يمى تنمية وتطوير مستوى يناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة )

 .لدى يينة البحث و المرونة المفصمية( الييكمية
 و توكيل ميمتيا،  في الطور االبتدائي دور حصة التربية البدنية و الرياضيةغفال إ يدم -2
 تخصيص الوقت الكافي ليا.مربي رياضي مختص و ل
األطوار و جراء البحوث الخاصة بتقييم مستوى يناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة يند إ-3

 األخرى.الفئات العمرية 
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 الخالصة العامة:.2-6
لقد أضحت التربية البدنية و الرياضية ذات أىمية كبيرة و أصبحت تمعب دورا ىاما في حياة 

 بايتبارىا ينصر أساسي في بناء صحة الفرد. ، األشخاص
و التربية البدنية و الرياضية و بأوجييا المختمفة تعتبر دريا لموقاية و العالج من مختمف 

 أصبحت تمارس من قبل مختمف شرائح المجتمع.حيث ، كة الجسمبقمة حر األمراض المرتبطة 
إن ممارسة الرياضة و مختمف األنشطة البدنية في الوقت الراىن أمر ال غنى ينو لمتخمص من 

ي الذي ترتب يمى ايتماد األشخاص يمى مختمف األجيزة و الوسائل التكنولوجية بدنالخمول ال
ات المعاصرة أن نقص الحركة مرتبط ارتباطا وثيقا بعدة أمراض حيث أثبتت الدراس، التي قيدتيم

 تيدد صحة األفراد.
صبح يمس جميع فئات المجتمع و خصوصا الفئات أم االىتمام بالمياقة البدنية  إن إغفال و يد

التي من الواجب و الضروري ممارستيا لمنشاط البدني كفئات الناشئين و خير مثال يمى ذلك 
األمر الذي  ولين في المجال التربوي ية و غفل ينيا الكثير من المسؤ االبتدائتالميذ المراحل 

ياقة البدنية حتى يتمكن في تطمب توفير و إيجاد اختبارات و مقاييس تعمل يمى تحديد مستوى الم
كل حسب  تالميذ الرياضيينمن تصنيف الالمستقبل المسؤول ين ىذه الفئة العمرية الناشئة 

تعتمد يمى الصحية فالدول المتقدمة حاليا البدنية و  تسمح ليم بمعرفة حالة التالميذما مستواه, و ك
رفين و ذوي المواىب الرياضية من ىذه الفئة الناشئة و كما تسمح لمتالميذ انتقاء الاليبين المحت

 أنفسيم بمعرفة قدراتيم البدنية و حالتيم الصحية.
 قبال باالرتقاء بمستوى الرياضة المدرسية.مستىذه المقاييس و االختبارات  لنا و تسمح

ول لمدراسة النظرية لى بابين حيث خصص الباب األإلبحث و يمى ىذا األساس تم تقسيم ىذا ا
ول القياس و التقويم في حيث تناول في الفصل األفصمين لى إىذا الباب وقسم  الطمبة الباحثون 

، وتناول الطمبة الباحثون في الفصل  الرياضيالمجال التربية البدنية والرياضية و أىميتيما في 
و  ,وناتيا وطرق قياسيا وطرق تنميتياالثاني يناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة ، مك

 .المدروسة خصائص المرحمة العمرية
ول احتوت يمى فصمين ، تضمن الفصل األبينما خصص الباب الثاني لمدراسة الميدانية والتي 

المنيج الوصفي باألسموب  الطمبة الباحثونايتمد حيث  جراءات الميدانية ،اإلمنيجية البحث و 
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( 10-09-08تالميذ المرحمة االبتدائية )من يشوائية  بطريقة اختيارىا تميمى يينة  المسحي
المياقة البدنية وقد تم استخدام بطارية معيد كوبر لألبحاث اليوائية وتم تقييم يناصر سنوات 

 .دى ىؤالء التالميذمرتبطة بالصحة لال
لى يرض وتحميل ومناقشـــــة النتائج المتحصل إفتطــــرق فيو الطمبة الباحثون  أما الفصل الثــــــــاني

 لى مجموية من االستنتاجات تمثمت :إالباحثون  الطمبة توصليمييا، حيـــث 
لى إ الطمبة الباحثون يرض نتائــــج البحث ،توصلالمعالجات اإلحصائيـة لمبيانات و من خالل - 

 مجمويـــة من االستنتاجات :

 كانت في التصنيف وزن صحي يينة البحثمؤشر كتمة الجسم يند  فيالنتائج  إن أغمبية
نت في المستوى المعياري كا يينة البحثيند اختبار الجموس من الرقود  فيالنتائج  إن أغمبية
 مقبول .

ة البحث كانت في يينالذرايين يند  ومد اختبار االنبطاح المائل و ثني فيالنتائج  إن أغمبية
 المستوى المعياري مقبول.

ثني الجذع لألمام من وضع الجموس لمرجل اليمنى و اليسرى يند  اختبار فيالنتائج  إن أغمبية
 يينة البحث كانت في المستوى المعياري مقبول.

الطمبة الباحثون بأىمية تقييم و قياس يناصر المياقة البدنية ويمى ضوء نتائج الدراسة أوصى 
ة و حصة التربية البدني ىمالإبصفة يامة و يدم تالميذ المرحمة االبتدائية المرتبطة بالصحة لدى 

ة زمة لما ليا من دور كبير و فعال في تربياليطائيا األىمية الإالرياضية لمطور االبتدائي و 
 نشاء رياضيين بارزين في المستقبل.إو نفسيا و  التالميذ صحيا و بدنيا
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 ممخص البحث
 

 وانـــــالعن
 

تالميذ المرحمة عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى  بعض تقييم
 ذكورسنة  ( 21-8االبتدائية )

 
تالميذ المياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند  تقييم عناصرتهدف الدراسة إلى 

و لتحقيق ذلك اعتمد الطمبة الباحثون المنهج  ذكور سنة (23-8المرحمة االبتدائية )
تالميذ من  عشوائيةالوصفي باألسموب المسحي عمى عينة تم اختيارها بطريقة 

عمي )غميزان لبعض الدوائر من والية  سنوات( ذكور 21-9-8المرحمة االبتدائية )
و قد تم تطبيق بطارية ،  ( تمميذ1524عين طارق( والبالغ عددهم )، الرمكة، موسى

و قد بينت النتائج انخفاض بعض  (fitness gram)معهد كوبر لألبحاث الهوائية 
 عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند عينة البحث.

باستخدام المستويات المعيارية  عمى ضوء النتائج أوصى الطمبة الباحثون و
اصر المياقة البدنية المرتبطة مستوى عنالمستخرجة من هذه الدراسة في تقييم 

و  العضمية الهيكميةعمى تنمية و تطوير المياقة  في المرحمة االبتدائية و بالصحة
في الطور  غفال دور حصة التربية البدنية و الرياضيةإعدم و  المرونة المفصمية

 هامربي رياضي مختص و تخصيص الوقت الكافي لل و توكيل مهمتها،  االبتدائي
المياقة البدنية المرتبطة بالصحة و إجراء البحوث الخاصة بتقييم مستوى عناصر 

 عند األطوار و الفئات العمرية األخرى.
 

 الكممات المفتاحية:
 .المرحمة االبتدائية، عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة ،تقييم

 
 



Evaluation of the élémnts of good physical in relation withe health of 

primary school pupils males (08-12) years  

To achieve thise the students researchers adopted the descriptive product 

withe survy methode on random sample frome praimary school pupils (08-

09-10) years males of some département of relizane (ammi moussa , ain 

tarek , ramka) total numbers of thise pupils is (1524) and has been applied 

the cooper instituties battery aerodynamic résearch (fitnesse gram) 

The results showed a weakness in level of some elements of good physical 

shape related to the health in the search sample. 

-on the basis of the results , the students recommend the following : 

-use of standard levels abstracted frome thise study in evaluating the 

elements of good physical forme related to the health especially muscular 

physical shape and the flexibility of the muscles . 

-not forgetting the role of the physical education (eps) in the primary cycle 

. 

-appoint specialiste sports éducateurs to do thise mission . 

-allocatoing sufficient time for thise activity . 

-do the researche concerning the evaluat of élémnts of good physical shape 

related to the health in other age catégories . 

Key words : 

Evaluation . 

Elements of good physical shape related to the health . 

Primary cycle. 



Evaluation des éléments de la bonne forme physique en relation avec 

la santé chez les élèves de cycle primaire masculins (08-12) ans 

L’étude vise à évaluer les éléments de la bonne forme physique en relation 

avec la santé des élèves  masculins de primaire (08-12) ans . 

Pour réaliser cela , les étudiants ont adopté la méthode descriptive aves un 

style de balayage sur un échantillon aléatoire d’élèves masculins de cycle 

primaire (08-09-10) ans de quelques dairate de relizane (ammi moussa , 

ramka , ain tarek) au nombre de 1524 individus . on y a appliqué la batterie 

de l’institut  cooper des recherches aérobiques (fitnesse gram). 

Les résultats ont montrés une baisse de niveau dans quelque éléments de la 

bonne forme physique en relation avec la santé dans cet échantillon . 

Sur la base de ces résultats , les étudiants conseillent : 

-l’utilisation des niveaux standard relevés de cette étude dans l’évaluation 

des éléments de la bonne forme physique relatifs à la santé (en particulier 

la forme musculaire  corporelle , la flexibilité des muscles .) 

-de ne pas négliger la séance de l’éducation physique et sportive (eps) au 

cycle primaire . 

-confier cette mission à des éducateurs sportifs spécialisé. 

-consacrer le temps suffisant à cette activité (eps) . 

-de faire des recherches concernant l’évaluation des niveaux des éléments 

de la bonne forme physique en relation avec la santé dans les autres cycle 

et chez les autres catégories d’âges . 

Mots clés :  

Evaluation . 

Eléments de la bonne forme physique en relation avec la santé . 

Le cycle primaire . 
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