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 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 أ اآلية  

 ب  التشكرات

 ج اإلهداء 

  المحتوياتقائمة  - 

 د  اجلداول ةقائم

 هـ  قائمة األشكال البيانية

  التعريف بالبحث -

 1 مقدمة البحث -1

 2 مشكلة البحث -2

 3  أهداف البحث -3

 3  فرضيات البحث -4

 3   مصطلحات البحث -5

 4 الدراسات ادلشاهبة  -6

 4 دراسة عبد الباسط صديق عبد اجلواد  -6-1

 5 دراسة مريفت إبراهيم رخا   -6-2

 6 دراسة عبد القادر ناصر وآخرون  -6-3

 

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 8 دراسة دالية عبد الوهاب مخيس   -6-4

 9 أمهية البحــث     -7

 الــــباب األول: الدراسـة النـظريـة

 الـــنمـوالفصــــــل األول: -

 13  مفهوم النمو -1

 16   النضج -1-2

 18  مكونات النمو اإلنساين -1-3

 18   ادلكون اجلسمي -1-3-1

 18   االنفعايل ادلكون-1-3-2

 19  االجتماعي ادلكون -1-3-3

 19     العقلي ادلكون -1-3-4

 19  احلركي ادلكون -1-3-5

 22  النمو احلركي -1-4

 22   العامة للنمو ادلبادئ  -1-5

 22   مبدأ االستمرار والتتابع -1-5-1

 23     مبدأ التكامل -1-5-2

 23  مبدأ اختالف معدل النمو -1-5-3

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 24   مبدأ الفروق الفردية -1-5-4

 25   مبدأ اجتاه النمو -1-5-5

 26 مبدأ التنبؤ بالنمو -1-5-6

 27 مل الداخلية واخلارجية والتفاعل بينهايتأثر النمو بالعوا -1-5-7

 28   خصائص النمو البدين واحلركي -1-6

 28   اإلضافة -1-6-1

 29   اإلحالل -1-6-2

 29     التعديل -1-6-3

 29    التضمني -1-6-4

 32     التوسط -1-6-5

 32   العوامل ادلؤثرة يف النمو -1-7

 31   العوامل الداخلية -1-7-1

 31     الوراثة -1-7-1-1

 32   األمراض   -1-7-1-2

 32   خصائص األم -1-7-1-3

 33  الغدد -1-7-1-4

 33   الغدة النخامية -1-7-1-5

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 34   هرمون النمو -1-7-1-6

 36  العوامل اخلارجية -1-7-2

 36    التغذية -1-7-2-1

 38     الـبـــــيئة -1-7-2-2

 39   أثر البيئة والوراثة على النمو -1-8

 41    نـــــظريات الـــــنمو -1-9

 J.Piaget   42نظرية  -1-9-1

 S.Freud    44نظرية -1-9-2

 I.Ericson    45نظرية -1-9-3

 A. Gesell    47نظرية -1-9-4

 E. Gibson    49نظرية -1-9-5

 51   ــــــــومــــــراحـــــل الـــــــنمــــــــ -1-12

 52 مراحل النمو على األساس البيولوجي  -1-12-1

 52 أساس العمر الزمين   مراحل النمو على -1-12-2

 54 طرق دراسة النمو اجلسمي والتطور احلركي  -1-11

 54 الطريقة الطولية   -1-11-1

 54 الطريقة العرضية  -1-11-2

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 : الـــبيـــئةالفصــــل الثانـــي-

 56     مـــفهوم الــبيــــــــــــــئــة -2-1

 58     أقــسام الـبيـــــــــــــــــئــة-2-2

 62    البيئــة الطبيعية-2-1-1

 61  اليئة ادلشيدة -2-1-2

 62 النظام البيئي    -2-3

 63     التصنيفات ادلناخية -2-4

 64   أنواع التصنيفات ادلناخية -2-4-1

 Supan   64تصنيف  -2-4-1-1

 Thornth waite  64تصنيف -2-4-1-2

 Koppen  65   تصنيف. -2-4-1-3

 66     عناصر ادلناخ -2-5

 67     احلرارة -2-5-1

 67 الضغط اجلوي -2-5-2

 68     الرطوبة -2-5-3

 69     سرعة الرياح -2-5-4

 72   العوامل ادلؤثرة يف مناخ اجلزائر -2-6

 72   ادلوقع الفلكي -2-6-1



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 72 ادلرتفع منطقة الضغط  -2-6-2

 71 اجلغرايف ادلوقع  -2-6-3

 71   امتداد التضاريس -2-6-4

 71 احلارة هبوب الرياح  -2-6-5

 72     األقاليم ادلناخية -2-7

 72   مناخ البحر األبيض ادلتوسط -2-7-1

 73   يبسمناخ اإلست -2-7-2

 73 الصحراوي ادلناخ  -2-7-3

 75     البيئة الساحلية -2-8

 76     البيئة الصحراوية -2-9

 77     نـظريـات البيئة -2-12

 78   نظرية  احلتمية البيئية -2-12-1

 79 االختيارية النظرية  -2-12-2

 82 االحتمالية النظرية  -2-12-3

 83   أثر البيئة على اإلنسان -2-11

 84   أثر احلرارة على اجلسم -2-11-1

 89   تأثري الرياح على اجلسم -2-11-2

 92   أثر الضغط اجلوي على اجلسم -2-11-3

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 93   تأثري الرطوبة على اجلسم-2-12-4

 القدرات الحركية: الثالثالفصــــل -

 96   مفهــــوم القــــدرة احلركية -3

 97   ــونات القدرة احلركيةمكـ -3-1

 122   الــــسرعــــــــــــــــــــــــة -3-1-1

 122 الســــــرعـــة أقــــسام -3-1-1-1

 124 العــــــضليــــة القـــــوة  -3-1-2

 126 القـــوة العـــضليــــة   أنواع-3-1-3

 126    القــــــــــوة القصــــــــــــــوى-3-1-3-1

 126   القوة ادلميزة بالسرعة -3-1-3-2

 127 التحـــــــــــمـــــــــل قــــــــــــوة  -3-1-3-3

 128    العوامل احملددة للقوة العضلية -4-3-1-3ا

 112    الــــــــــمرونـــــــــــــــــــــــــــــة -3-1-4

 112    أقـــــــــسام ادلـــرونـــة -3-1-4-1

 112 ادلرونة العامة    -1-1ا-3-1-4

 112 ادلرونة اخلاصة   -3-1-4-1-2

 113   ادلرونة السلبية -3-1-4-1-3

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 113   ادلرونة اإلجيابية -3-1-4-1-3

 113   الـمرونـة السـتاتيكيـة -3-1-4-1-4

 113   الـمرونـة الديناميكية -3-1-4-1-5

 114   لعــــــــضلــــــــيةالقـــــــــــــدرة ا -3-1-5

 116 طرق قياس القدرة العضلية -3-1-5-1 

 119     الرشاقة -3-1-6

 118   أقسام الرشاقة-3-1-6-1

 118   الرشاقة العامة -3-1-6-1-1

 118   الرشاقة اخلاصة -3-1-6-1-2

 119   التـــــــــــــــحمــــــــــــــل-3-1-7

 122 .   أقــــــــسام التحمــــــــل -3-1-7-1

 121   العام التحمــــــــل -3-1-7-2

 121   اخلاص التحمــــــــل -3-1-7-3

 122   طـــرق قيــــاس التحمــــل -3-1-7-1

 الفصــــل الرابــــــع: القياسات الجسمية والمؤشرات الفسيولوجية

 125   مفهوم األنثروبومرتية -4

 126   مهية القياسات األنثروبومرتيةأ -4-1

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 821   القياسات األنثروبومرتية يف الرتبية البدنية -4-2

 129     الطول -4-2-1

 129     الوزن -4-2-2

 131 حجم اجلسم -4-2-3

 132 منط اجلسم-4-2-4

 132 تركيب اجلسم-4-2-5

 135 ادلؤشرات الفسيولوجية -4-3

 135 الدوري اجلهاز  -4-3-1

 136     القلب -4-3-1-1

 136   نبض القلب-4-3-1-2

 137 القلب معدل نبض  -4-3-1-3

 138 اجلهاز التنفسي     -4-4

 138   فسيولوجية اجلهاز التنفسي -4-4-1

 139 التنفس ميكانيكية  -4-4-1-1

 139   احلجم التنفسي يف الدقيقة -4-4-1-2

 142     رئويةالتهوئة ال -4-3

 142   احلد األقصى الستهالك األوكسجني -4-4

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 vo2max   141تأثري التدريب والعوامل الوراثية والسن على -4-5

 الخامـــس:خصائص المراحل العمريةل ــالفصــــ -

 143 مو  ـــــــــــــــل النــــــــــراحــــم -5

 144 سنة(   12-12ادلرحلة العمرية )-5-1

 144   النـــــــــمو اجلســــــــــمي -5-1-1

 147   النــــــــــــــمو احلــركــــــي-5-1-2

 148   النمو الفسيولوجي -5-1-3

 152   النمو االجتماعي واالنفعال -5-1-4

 152    سنة(14-12ادلرحلة العمرية) -5-2

 154   النــــمو اجلــســـــــمي -5-2-1

 155   النمو الفسيولوجي -5-2-2

 157   النـــــــمو احلــــــــركــــــي -5-2-3

 159   النمو االجتماعي واالنفعايل -5-2-4

 162    سنة(16-14ادلرحلة العمرية) -5-3

 161   النـــــمو اجلـــســــــــمي -5-3-1

 161   النمو الفسيولوجي -5-3-2

 162   مو الــــحركــــــيالنــــــــ -5-3-3

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 164   النمو االنفعايل واالجتماعي -5-3-4

 التطبيقية: الدراسـة ثانيباب الــــال
  منهجية البحث وإجراءاته الميدانيةالفصــــــل األول: 

 169  متهيد

 169     منهج البحث -1-1

 169     عينة البحث -1-2

 172   جماالت البحث -1-3

 172   اجملال البشري -1-3-1

 171   اجملال ادلكاين  -1-3-2

 171   اجملال الزمين-1-3-3

 171 مواصفات االختبارات والقياسات ادلستخدمة يف البحث -1-4

 171   اختبارات ادلقاييس اجلسمية-1-4-2

 171   قياس الوزن-1-4-1-1

 172   قياس الطول-1-4-1-2

 172   يقياس طول الطرف العلو -1-4-1-3

 172   السفليقياس طول الطرف  -1-4-1-4

 173   قياس مؤشر البدانة -1-4-1-5

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 173   اختبارات القدرة احلركية -1-4-2

 173   اختبار الوثب العريض من الثبات -1-4-2-1

 174   اختبار ثين اجلدع من الوقوف -1-4-2-2

 174 سرعة(  م ) ال62اجلري  اختبار -1-4-2-3

 175 اجلري ادلتعرج) الرشاقة(   اختبار -1-4-2-4

 176   طريقة إجراء االختبارات الفسيولوجية -1-4-3

 176   اختبار نبض القلب -1-4-3-1

 176   (Paa)اختبار الوثب العمودي -1-4-3-2

 STEP-TEST"Vo2max   177اختبار " -1-4-3-3

 178   التجربة االستطالعية -1-5

 178   األسس العلمية لالختبارات -1-6

 178   ثبات االختبار-1-6-1

 179   صدق االختبار -1-6-2

 179   موضوعية االختبار -1-6-3

 182   الضبط اإلجرائي دلتغريات البحث -1-7

 181   أدوات و وسائل البحث -1-8

 182   الوسائل اإلحصائية -1-9

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 183   ت البحثصعوبا -1-12

 عرض ومناقشة النتائج: الثانيالفصــــــل  -

 185   عرض ومناقشة نتائج البحث -2

 185 عرض ومناقشة نتائج ادلؤشرات ادلناخية اخلاصة بالدراسة -2-1

 189 عرض ومناقشة نتائج االختبارات والقياسات اخلاصة بالدراسة -2-2

 192   ميةعرض ومناقشة نتائج القياسات اجلس-2-2-1

 192   مقياس الوزن عرض ومناقشة نتائج -2-2-1-1

 192   الطول عرض ومناقشة نتائج مقياس -2-2-1-2

 194   س الطرف العلويعرض ومناقشة نتائج مقيا-2-2-1-3

 196   السفلي عرض ومناقشة نتائج مقياس الطرف -2-2-1-4

 198 مؤشر البدانة   عرض ومناقشة نتائج مقياس -2-2-1-5

 222 .  الفسيولوجية عرض ومناقشة نتائج االختبارات -2-2-2

 222   نبض القلب عرض ومناقشة نتائج -2-2-2-1

 222 اختيار القدرة الالهوائية عرض ومناقشة نتائج -2-2-2-2

 vo2max   224عرض ومناقشة نتائج اختيار -2-2-2-3

 226 يةالقدرات احلرك عرض ومناقشة نتائج اختبارات -2-2-3

 226   القفز العريض عرض ومناقشة نتائج اختبار -2-2-3-1

 

 



 الفهرس
 

 الصفحة العنوان

 228 -م62-ركض  عرض ومناقشة نتائج اختبار -2-2-3-2

 212 ثين اجلدع من الوقوفعرض ومناقشة نتائج اختبار  -2-2-3-3

 212   اجلري ادلتعرجعرض ومناقشة نتائج اختبار  -2-2-3-4

 لثالث:االستنتاجات والتوصياتاالفصــــــل 

 215   مقابلة النتائج بالفرضيات -3-1

 217 االستنتاجات -3-2

 218 التوصيات -3-3

 219 اخلالصة العامة -3-4

  ادلصادر وادلراجع

  ادلالحق

 



 قائـــمة الجـــــداول
 

 

 الصفحة وانـالعن الرقم

 47 ريكسون"إل" وفق العمر الزمين مراحل النمو النفسي االجتماعي للفرد 1

 52 مراحل النمو على األساس البيولوجي 2

 53 البدنيةمراحل النمو على أساس القدرات احلركية و  3

 64 نسب الغازات املكونة للهواء 4

 65 طبقات الغالف اجلوي املكونة للهواء 5

 76 األقاليم املناخية بالنسبة ملساحة اجلزائر ةنسب 6

 93 لرياح والتأثرات املرتتبة عنهال" Biofortteمقياس " 7

 96 التغيري يف الضغط اجلوي وضغط األوكسجني طبقا الرتفاع سطح األرض 8

 114 أشكال االنقباض العضلي أنواع و 9

 Monpiare" 153ر الزمين حسب "ممنو صفة الطول وفق الع 11

 171 توزيع أفراد العينة اليت مشلتها الدراسة 11

 179 يف البحث املستخدمة والقياسات اراتبق االختصدمعامل ثبات و  12

 185 املناخية بكل من البيئة الساحلية والصحراوية مؤشراتللميثل املعدل السنوي  13

 186 امنوالية بشار و والية مستغ نميثل نسب املدى احلراري بكل م 14

 188 الفرق يف درجة احلرارة لكل من الواليتني املقارنة بني ميثل 15

 



 قائـــمة الجـــــداول
 

 الصفحة الموضوع الرقم

 189 ميثل نتائج اختبارات وقياسات أفراد عينة البحث يف البيئة قيد الدراسة 16

 191 ميثل نتائج قياس الوزن لعينيت البحث 17

 192 ميثل نتائج قياس الطول لعينيت البحث 18

 194 ميثل نتائج قياس طول الطرف العلوي لعينيت البحث 19

 196 ميثل مقارنة نتائج قياس طول الطرف السفلي بني عينيت البحث. 21

 198 ميثل نتائج قياس مؤشر البدانة بني عينيت البحث 21

 211 لعينة البحث F/Cميثل نتائج اختبار نبض القلب  22

 212 لعينيت البحث PAAالهوائية الاللبنية يوضح نتائج اختبار القدرة ال 23

 214 لعينيت البحث vo2maxيوضح نتائج اختبار  24

 216 عينيت البحثليبني نتائج اختبار القدرة العضلية  25

 218 يبني نتائج اختبار السرعة احلركية لعينيت البحث 26

 211 ميثل مقارنة نتائج اختبار املرونة بني عينيت البحث 27

 212 بني عينيت البحث الرشاقةثل مقارنة نتائج اختبار مي 28

 

 



 قائمــة األشـكال البــيانية

 

 

 الصفحة الموضوع الرقم

و )التكويين و الوظيفي(ــــب النمـــــجوان 10  01 

 02 حمددات النمو 10

 04 اإلنساينتفاعل العوامل املؤثرة يف منو السلوك  10

 01 النظرة املتكاملة جلوانب منو الفرد 11
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 :البحث مــقدمـة1-  
ديثل االرتقاء مبستوى األداء احلركي أحد أىم الغايات اليت تسعى سلتلف علـو الًتبية الرياضية إىل حتقيقها، وذلك 

و يعترب النمو عامة واحلركي على وجو اخلصوص  .من خالؿ ضبط سلتلف العوامل البيولوجية والبيئية احملددة لذلك
زات، لذلك حيظى موضوع النمو باىتماـ كبري من قبل الباحثني  وادلسؤولني يف األساس يف حتقيق أفضل اإلصلا

 .سلتلف الدوؿ وادلنظمات العادلية دلا لو من أمهية بالغة على كياف اجملتمع من مجيع النواحي
ات " مفاده على أنّو عبارة عن التغريات يف السلوؾ احلركي و العمليأكاديمية النمو الحركي "وقد جاء تعريف  

و تؤكد نتائج الدراسات على أّف مستوى األداء احلركي يتأثر  (،33،ص1999أسامة كامل راتب،)عنها ادلسئولة
الوظيفي(،  وكذا األعضاء الداخلية )النمو(،بصورة مباشرة بنسب النمو لكّل من ادلقاييس اجلسمية )النمو التكويين

اجلسمي و الًتكيب اذليكلي من أىم صفات على أّف التكوين  - Larson et Miller-حيث يؤكد كل من 
بأّف القياسات اجلسمية قياسات موضوعية، حتدد أبعاد  - Jonson, Hirst -ادلستويات العالية، و ىو ما يؤكده

 .(Thomas,1995,P41)اجلسم و تؤثر يف أدائو احلركي
ما يتعلق بالنواحي الوراثية، وأخرى  ويتفق العلماء على أّف منو اجلسم يتأثر بصفة دائمة بالعديد من ادلؤثرات منها

إىل أّف البيئة اجلغرافية ذلا أثرىا » يف مقدمتو -ابن خلدون -مكتسبة من خالؿ البيئة اليت ينشأ فيها حيث أشار 
 .                (214،ص2002ابن خلدوف) «يف اختالؼ البشر جسميا و عقليا و نفسيا و حيوية

بأّف البيئة تعترب أحد العوامل اذلامة اليت تؤثر على "  Tenner 1982. "نقال عن 1989ياسر نافعي  -وأكد 
 مرواف) ادلقاييس األنًتوبومًتية، ونسب أجزاء اجلسم كادلوقع اجلغرايف، درجة احلرارة، االرتفاع عن سطح البحر...

ات جسمية و ىذه العوامل تتداخل يف تأثريىا لتحديد ما ديتلكو الفرد من شليز  لو ك(.167،ص1994ابراىيم
فسيولوجية و حىت نفسية واجتماعية....، و ذلذا فاألفراد خيتلفوف يف ألواهنم و أشكاذلم و خصائصهم، وذلك تبعا 

 " على أّف القياسات اجلسمية تتفاوت باختالؼألنثربولوجياالختالؼ الظروؼ البيئية حيث يتفق خرباء "ا
ومدى تأثريىا وتفسريىا اىتماـ متزايد من طرؼ الباحثني، ىذا األساس حظيت البيئة على  و .اجملتمعات البيئية

 .خاصة مع ظهور العديد من العوامل ادلؤثرة يف البيئة كالتلوث و االحتباس احلراري
خيضعوف خالؿ منوىم البدٍل و احلركي لتتابع منتظم ال تتقدـ فيو أي مرحلة عن أخرى أو   األفراد بالرغم من أفّ  و

اختالؼ الظروؼ  هّنم خيتلفوف من حيث سرعة منوىم كًما و كيًفا،خاصة يف ظل تعدد وإلغاء إحدامها، إالّ أ
مبستوى األداء احلركي لألفراد،  البحث للكشف عن تأثري ىذه ادلتغريات وعالقتها البيئية. شلّا يدفعنا إىل التقصي و

 ساس فنّف تفوؽ الدوؿ ووعلى ىذا األ .الذي ديثل الداللة على مستوى تسارع أو تأخر النمو بصفة عامة و
 .تقدمها يف سلتلف الفعاليات الرياضية يعتمد أساسا على تنظيم وحسن استثمار الثروة البشرية ادلتوفرة لديها
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 :البحــث مشكلة – 2

اجلسم اإلنساٍل بصفة دائمة خالؿ مراحل منوه للعديد من ادلؤثرات منها ما يتعلق بالنواحي الوراثية و منها  يتعرض
لق بالنواحي ادلكتسبة من خالؿ البيئة اليت ينشأ فيها،حيث أف ىناؾ العديد من العوامل البيئية مثل العوامل يتع ما

(، حيث تتحد ىذه العوامل و تتداخل .…الطبيعية )درجة احلرارة،الربودة،االرتفاع عن مستوى سطح البحر
 ره. لتكوف مع ما ديتلكو الفرد من نواحي وراثية كيفية منو الفرد و تطو 

وإذا كّنا نقتنع بعدـ قدرتنا على تغيري الصفات الوراثية األساسية كالغدد و اجلينات ىذا من جهة، و من ناحية 
أخرى الفروقات الفردية بني األفراد بالرغم من أهّنم  خيضعوف خالؿ منوىم البدٍل و احلركي لتتابع منتظم ال تتقدـ 

خاصة يف ظل   أهّنم خيتلفوف من حيث سرعة منوىم كًما و كيًفافيو أي مرحلة عن أخرى أو إلغاء إحدامها، إالّ 
وما التمايز بني األفراد يف مقاييسهم اجلسمية وصفاهتم ادلورفولوجية من منطقة  ،تعدد و اختالؼ الظروؼ البيئية

ف عن البحث للكشيستوجب علينا شلّا .إال داللة على مدى تأثري البيئة مبختلف عناصرىا على اجلسم إىل أخرى
 تأثري ىذه العوامل على سلتلف مظاىر منو الفرد. نسب 

وقد أثبتت الدراسات العلمية أّف تركيب اجلسم خيتلف من بيئة إىل أخرى اختالفا واضحا، حيث يعود تفوؽ بعض 
وؽ األجناس البشرية يف بعض الفعاليات الرياضية إىل تأثري البيئة على قياساهتم اجلسمية وقدراهتم الوظيفية، كتف

 والعكس صحيح . الزنوج يف ألعاب القوى بصفة عامة
وبالرغم من أّف نظريات النمو وبعض الدراسات مل تغفل اجلانب احلركي ألمهيتو يف عملية النمو، إالّ أّف مقدار 
االىتماـ بو يعترب زلدودا قياسا مبظاىر النمو النفسي و العقلي...، إضافة إىل عدـ توفر نظرية متكاملة لتفسري 

النمو احلركي.  وبالنظر إىل تنوع السالالت البشرية يف بالدنا، نتيجة التنوع البيئي شلا يؤدي إىل تعدد و اختالؼ 
واألقاليم ادلناخية )الساحلية، الصحراوية...( وذلك نظرا للموقع اجلغرايف للجزائر ومساحتها  ادلؤشرات ادلتيولوجية

 ادلتوسط إىل غاية الصحراء اإلفريقية.الشاسعة، واليت متتد من ساحل البحر األبيض 
على أساس ما سبق ذكره، فقد ظهرت احلاجة ذلذه الدراسة. وذلك هبدؼ الكشف عن ديناميكية منو بعض  و

البحث مع األخذ بعني االعتبار العامل البيئي كأحد ادلتغريات  ادلقاييس اجلسمية وادلهارات احلركية ألفراد عينة
 األساسية يف ذلك.

             وذلذا ارتأى الباحث إىل طرح التساؤالت التالية للمسامهة يف حل إشكالية البحث:                     -     
 ؟ ماىي نسب ومعدالت العناصر ادلناخية السائدة يف كل من البيئتني قيد الدراسة 
  الصحراوية والساحلية ؟  ىل ىناؾ تباين يف ديناميكية منو بعض ادلقاييس اجلسمية لعينة البحث بني البيئة 
 ؟ ىل ىنالك فروؽ دالة يف بعض ادلؤشرات الفسيولوجية بني التالميذ طبقا لنوع البيئة السائدة 
  ؟ ألفراد عينة البحثاحلركية  قدراتال منوىل أّف اختالؼ البيئة قيد الدراسة يؤثر على مستوى 
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 :: هندؼ من خالؿ ىذه الدراسة إىل ما يليـداف الـبـحـثأهـ -3
 ادلناخية اخلاصة بالبيئة الساحلية و الصحراوية. العناصر معدالت ونسب التعرؼ على-  

 كشف تأثري البيئة )الساحلية، الصحراوية( على ديناميكية منو بعض ادلقاييس اجلسمية لعينة البحث.   -
 تبياف اثر اختالؼ البيئة على بعض ادلؤشرات الفسيولوجية ألفراد عينة البحث. -  
 البيئية. عناصراحلركية الرياضية طبقا الختالؼ ال القدراتحتديد ديناميكية منو بعض  -  
 
 ::     يفًتض الباحث مايليفرضـيات البحـث -4
 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف بعض ادلقاييس اجلسمية بني أفراد عينة البحث. -
 احلركية.القدرات لى مستوى بعض وجود تباين يف تأثري كل من البيئة الساحلية و الصحراوية ع -

 خيتلف أفراد عينة البحث يف البيئة الساحلية ع غريىم يف الساحلية يف بعض ادلؤشرات الفسيولوجية -

 المصطلحات األساسية المستخدمة في البحث: -5

يتمثل يف تلك التغريات الكمية اليت تطرأ على  - Hetherierton.parc2000 -حسب:( Growth)النمو -
 (33،ص2003)فادية علواف،  .ائن احلي عرب العمر واليت ديكن قياسها بصورة كميةالك

: ىو التغريات البدنية والسلوكية الناجتة من عمليات فطرية للنمو، واليت مل تتأثر باخلربة ادلكتسبة من النضج -
 البيئة

ور فًتة زمنية معينة، فالطفل ينمو : ىو أحد أنواع التغريات اليت تطرأ على السلوؾ احلركي مع مر النمو الحركي -
 (38،ص1999) أسامة كامل راتب ،وينضج ويتعلم وحيدث تغريا كميا وكيفيا يف كفاءتو احلركية.

ىي تلك التغريات اليت حتدث يف مسار عملية التطور سوى كانت كمية أو كيفية، خالؿ  ديناميكية النمو: -
 سلتلف مراحل عمر الفرد.

ادلكونات اليت تدؿ على مدى كفاءة الطفل يف أداء ادلهارات احلركية األساسية  : ىيالقدرات الحركية -
 (Thomas, 1995, p28)وادلهارات ادلرتبطة بنشاط رياضي معني.
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 للجسم يةىي ادلستويات الدالة على مدى كفاءة األجهزة الداخل المؤشرات الفسيولوجية: -
Cardiovasculaire) ، Système( Respiratoir  (85،ص2003و العال عبد الفتاح، )أب 

"األنثروبومًتي ىو أحد فروع األنثروبولوجيا ، ويشري إىل  Miller1994": حسبالقياسات األنتروبومترية -
 (20،ص1997رضواف، زلمد نصر الدين ) .بالنسبة للنمو اجلسميقياس البنياف اجلسماٍل ونسبو ادلختلفة 

( واليت Weber Lifeوالذي يضم شبكة احلياة ) (Biosphèreيوي )ىي داللة على احمليط احل ــة:الـــبيئ -
علي عسكر،  )(.Ecosystems) نظاـ التوازف البيئي ا نظاـ طبيعي دقيق معقد الًتكيب،يدعىيتحكم فيه

 (225،ص2003

أسبوع...يف مكاف  و، أكحالة اجلو ليـو واحدقصرية زلددة  ىو حالة الغالؼ اجلوي لفًتة  :Weatherالطقس 
 (142،ص2002ر جورج، ا)بي .معني

يف منطقة معينة، كحالة اجلو لشهر،أو  من الزمن ىو حالة الغالؼ اجلوي لفًتة طويلة:Climate المناخ
 (158،ص2002)بيار جورج،  فصل،أو سنة.

 الدراسات والبحوث المشابهة -6
لنا احلصوؿ على بعض الدراسات او ننا ح أالإبالرغم من قلة الدراسات اخلاصة مبوضوع البيئة وأثرىا على النمو، 

على كيفية إصلاز مثل ىذه البحوث، والتوصل إىل النفي أو  واإلطالعتوظيفها خالؿ دراستنا من أجل ادلقارنة و 
 ثبات لفرضيات ثحثنا، وتفسري النتائج اخلاصة بالدراسة.اإل
 ى:ـاألولة ـدراسـال -6-1  
 جبامعة اإلسكندرية  1995السنة: *  
  دبد الباسط صديق عبد اجلوا: عالباحث *  
 بني كل مناختالؼ البيئة على بعض ادلتغريات الفسيولوجية وادلورفولوجية لطالب اجلامعة  : أثرالعنوان * 

 ) اإلسكندرية، أسواف(.
 اإلسكندرية ب بدنية للبننيرسالة ماجيسًت غري منشورة بكلية الًتبية ال  
ة )ادلناخية( يؤدي إىل اختالؼ بعض ادلتغريات الفسيولوجية : ىل أف اختالؼ الظروؼ البيئيمشكلة البحث*

 ؟وادلورفولوجية لطالب اجلامعة
 متثلت يف األىداؼ التالية::اسةأهداف الدر  * 
 لية على بعض ادلتغريات الفسيولوجية وادلورفولوجية لعينة البحث.حاسحتديد أثر البيئة ال - 
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 ريات الفسيولوجية وادلورفولوجية لعينة البحث.كشف درجة تأثري ادلناخ الصحراوي على ادلتغ - 
 حتديد داللة الفرؽ بني اجملموعتني طبقا لنوعي البيئة اخلاصة بالدراسة. - 
 : افًتض الباحث مايلي: فرضية البحث* 
                            وجود فروؽ ذات داللة معنوية بني ادلؤشرات الفسيولوجية وادلورفولوجية لكل بيئة اإلسكندرية )ادلراحل( وأسواف  -
 متايز يف بعض العناصر ادلناخية قيد الدراسة. - 
 : استخدـ الباحث ادلنهج ادلسحي.البحث هجمن *
 طالب يف كل من جامعة اإلسكندرية وجامعة أسواف. 100طالب مبعدؿ  200مشلت  عينة البحث: *
 الفسيولوجيةاختبارات لقياس بعض ادلؤشرات و قياسات جسمية  و : ومتثلت يف تطبيق اختباراتأدوات البحث *
 :نتائج الدراسة يف  أىممتثلت : نتائج الدراسة* 
 %20زيادة معدؿ وزف طالب اإلسكندرية عن أسواف ثحوايل  -  
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف نسبية الطوؿ الكلي للجسم. -  
 ة بطالب اإلسكندرية .لذكر طالب أسواف بادلقارن  O2max Vارتفاع مستوى   -  

 دالة.القلب لصاحل طلبة أسواف بنسب غري  نبض ؿعداالختالؼ يف م-  
 حجم اجلسم. مؤشرفروؽ دالة إحصائيا يف  -  
 ومتثلت يف التوصيات التالية : : أهم التوصيات *
 تنفيذ االختبارات والقياسات على األفراد من بيئات سلتلفة . -
 ات ادلميزة لألفراد حسب نوع البيئة السائدة.مالتأكيد على حتديد الس -
 
 :ةيـثانــة الـدراســال -6-2
 جامعة حلواف 1998: السنة*
 إبراىيم رخا  تفمري : ةالباحث*
 ( بالريف واحلضر.سنة12/14: تأثري العوامل البيئية على النمو البدٍل للتلميذات يف ادلرحلة السنية )العنوان*
 إلباضية جبامعة حلواف باإلسكندرية. رسالة دكتوراه يف الًتبية ا 
يف  كذلك  خيتلف من البيئة احلضرية والريفية؟ وإذا كاف لدى التالميذ : ىل أف معدؿ النمو البدٍلالبحث ةلمشك*

 أي مظهر من مظاىره؟ 
  : ىدفت الدراسة إىل حتقيق أهداف الدراسة:*
 حتديد بعض ادلؤشرات البدنية ألفراد عينة البحث. -
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 بالبحث. واحلضرية لعينة لنمط اجلسمي السائد يف كل من البيئة الريفيةحتديد ا -
 التعرؼ على الفروقات يف نسب يعض ادلتغريات البيئية بني ادلناطق الريفية واحلضرية -
 البحث:  اتفرضي*
 بني تلميذات الريف واحلضر. بدنيةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف بعض الصفات ال -
 قاييس النمو البدٍل.متاثل يف بعض م -
 : استخدمت الباحثة ادلنهج ادلسحي ادلناسب دلثل ىاتو الدراسات.منهج البحث*
منها بالبيئة  150تلميذة، مقسمة إىل رلموعتني متساويتني  300: أجريت الدراسة على عينة من عينة البحث*

 األخرى بالبيئة الريفية. 150احلضرية و
 ت.ناياالبرات وادلقاييس كأدوات جلمع : وقد تضمنت االختباأدوات البحث*
 : خلصت الباحثة إىل النتائج  التالية:نتائج الدراسة*
 .%30 تلميذات احلضر أكرب وزنا من غريىن يف الريف يف هناية الفًتة العمرية بالنسبة - 
 عدـ وجود فروقات يف طوؿ اجلسم واألطراؼ بني أفراد عينة  البحث يف الريف واحلضر. - 
 .%27ذات البيئة احلضرية يتميزوف بزيادة معدؿ السمنة مبعدؿ تلمي - 
 %مقارنة هبواء الريف.10ػ% والغبار ب4بنسبة  Cالبيئة احلضرية بغازات  ىواءزيادة مكونات  - 

 وبناء على ىذا فقد أوصت الباحثة مبايلي: : أهم التوصيات* 
 .إجراء القياسات والدراسة على األفراد يف سلتلف البيئات -  
 .ص الرياضييف انتقاء وتوجيو التالميذ إىل التخص مثل ىذه الدراسات توظيف نتائج -  
 امج وادلناىج للمتغريات البيئيةاة زلتويات الرب عمرا -  
 
 ة:ـثـثالـة الــدراســال-6-3
 احلميد ابن باديس" مستغاًل " دجامعة عب 2006:السنة*
 ناصر وآخروف رعبد القادالباحث:*
ادلرحلة  لتالميذاجلسمية ودورىا يف حتديد النشاطات الرياضية  األمناطر ادلناطق البيئية ) اجلغرافية ( على أثالعنوان:*

 ستة 19 -16العمرية 
 :أهداف الدراسة*
 اجلسمية. على ادلكونات  )اجلغرافية(معرفة مدى تأثري ادلناطق البيئية - 

 جغرافية.دلرحلة الثانوية، حسب كل منطقة حتديد متطلبات األنشطة الرياضية ادلقررة لتالميذ ا -
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 البحث. عالقة متطلبات األنشطة الرياضية مع األمناط اجلسمية لعينة  -
 البنات.( سنة للبنني و 19-16اجلسمية للتالميذ ادلرحلة العمرية ) حتديد واقع األمناط    -  
 :: متثلت يف مايليفرضيات البحث*
لعضلي مها ادلسيطراف على ادلكونات اجلسمية لتالميذ ادلناطق النمط السمني العضلي و النحيف ا -

 الساحلية.
النمط مسني عضلي )إناث(و النحيف العضلي )ذكور(مها ادلسيطراف على ادلكونات اجلسمية لتالميذ  -   

 الداخلية.  ادلناطق 
 دلناطق الصحراوية.على ادلكونات اجلسمية لتالميذ ا ادلسيطر النمط النحيف العضلي )ذكور و إناث( ىو -
 معظم األنشطة الرياضية ادلقررة يف ادلنهاج ال تتناسب و متطلبات ادلرحلة العمرية ،وادلناطق اجلغرافية-

من تالميذ ادلرحلة الثانوية لوالية وىراف و  : مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية منظمة عينة البحث*  
 إناث.244ذكور و 380تلميذ، منها  624مها عينة قوا واليت متتلث يف تسمسيلت  وأدرار.

، من خالؿ تطبيق القياسات االنثربومًتية وكذا توزيع استخدـ الباحثوف ادلنهج ادلسحي: منهج البحث* 
 االستمارة االستبيانية اخلاصة مبوضع البحث.

 :خلص الباحثوف إىل النتائج التالية: نتائج الدراسة* 
( ،وزيادة أقل إلناث ادلناطق %44إناث ادلناطق الساحلية) لدى لبالغا ادلكوف ىي الشحمية الكتلة -

(. %13( ىدا بالنسبة للمعايري الدولية )أقل من%10( ، و نسبة أقل إلناث ادلناطق الصحراوية)%24الداخلية)
 (. أما الكتلة العضلية فهي%13للمعايري الدولية )أقل من  اادلعًتؼ هب ادلعايريالكتلة العضلية تتماشى و  -

 .ذا لكل ادلناطقىو  (%44-%31ادلعًتؼ هبا )  ادلعايريتتماشى و 
أما  للذكور،و النمط ضليف عضلي  لإلناث،بالنسبة للمنطقة الساحلية كاف النمط الغالب السمني العضلي  -

 العضلي.ادلنطقة الداخلية فكاف النمط الغالب مسني عضلي لإلناث و النمط الغالب للذكور النحيف 
أما اإلناث فكاف النمط الغالب ىو العضلي  عضلي،ضليف  يفالغالب لذكور ادلنطقة الصحراوية  النمط متثل-

  النحيف
صفة القوة ادلميزة بالسرعة و    معظم األنشطة الرياضية ادلقررة يف ادلنهاج تعتمد و تركز يف برنارلها على تطوير  -

 صفة حتمل القوة و حتمل السرعة 
 :أهم التوصيات* 
بالنسبة للذكور متارين التقوية العضلية   و  إلناثلالعامة  تحملالًتبية البدنية على متارين البرنامج كيز يف الًت   - 

  لعينة ادلناطق الساحلية.



 التعريف بالبحث

 

8 

 

 الصحراوية. التقوية العضلية بالنسبة لعينة ادلناطق  الًتبية البدنية على متارينبرنامج يف  الًتكيز -
 اجلسمية األمناط بعض عن النامجة تالتشوىا بعض عالج على الًتكيز -
 الرابعة ـةـدراسالـ -6-4
 جامعة عني الشمس 2004: السنة* 
 : داليا عبد الوىاب مخيس الباحثة* 
ـ جري  600: تلوث البيئة وكفاءة اجلهاز الدوري والتنفسي وبعض عناصر اللياقة البدنية لسباؽ العنوان* 

 لتالميذ لصف اخلامس ابتدائي.
: دراسة تأثري تلوث البيئة على كفاءة اجلهاز الدوري والتنفسي وبعض عناصر للياقة البدنية حثمشكلة الب* 

 ـ.600ادلرتبطة بسباؽ 
 الدارسة إىل التعرؼ على:  ىدفت أهداف البحث:* 
 تأثري اختالؼ البيئة )الريفية، احلضرية، الصحراوية، الصناعية( على كفاءة اجلهاز الدوري والتنفسي. - 
 اختالؼ البيئات قيد البحث على بعض عناصر اللياقة البدنية لتالميذ عينة البحث. أثر - 
 ـ جري لتالميذ عينة البحث.600تأثري اختالؼ البيئات قيد البحث على ادلستوى الرقمي لسباؽ  - 

 : اقًتحت الباحثة الفرضيات التالية:فرضية البحث* 
كفاءة اجلهاز الدوري والتنفسي بني تالميذ الصف اخلامس يف   وجود يد يف الفروؽ الدالة إحصائيا يف قياسات -

 البيئات ادلختلفة.
يف البيئات  االبتدائيالدالة إحصائيا يف عناصر اللياقة البدنية بني تالميذ الصف اخلامس  ؽرو فوجود بعض ال -

 ادلختلفة قيد البحث.
 : استخدمت الباحثة ادلنهج ادلسحي إلجراء الدراسة.منهج البحث* 
 الدراسة    تلميذ يف كل بيئة من البيئات قيد 40أفواج مبعدؿ  04تلميذ موزعني إىل  160: مشلت عينة البحث* 
: ومشلت اختبارات ميدانية لتقوَل ادلستوى البدٍل، واختبارات فسيولوجية لتقسيم ادلؤشرات بحثالأدوات * 

 اد عينة البحث.وية، الدفع القليب ...( ألفر ية احلسعالوظيفية )نبض القلب، ال
 نتائج البحث: * 
  يوية مقارنة بتالميذ البيئة الصناعية واحلضريةاحلالسعة تالميذ البيئية الصحراوية والريفية يتميزف مبستوى أفضل يف  -
 .بني البيئات البحثعينة القلب بني أفراد  ضنب مؤشردالة يف  ؽعدـ وجود فرو  -
 درجة لدى تالميذ البيئة الصناعية.دٌل ميذ  البيئة الصحراوية وأبلغ مؤشر الدفع القليب أقل نسبة لدى تال -
  متثلت أىم التوصيات للدراسة يف: :تلتوصياا *
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 تلف البيئات.سل إجراء الدراسات ادلقارنة بني مكونات -
 والفسيولوجية طبقا للظروؼ البيئية السائدة. البدنية سلتلف اخلصائصحتديد الفروقات بني األفراد يف  -
البيئية اليت حتد من نوع بلوغ أحسن ادلستويات يف كل ادلؤشرات سوى الوظيفية أو  العواملزلاولة كشف  -

 البدنية.
فقد حاولنا االستفادة  ،ومن خالؿ االطالع على ىذه الدراسات والعديد من البحوث اليت مثل البيئة موضوعها 

يد أىم ادلتغريات اخلاصة مبوضوع البحث واليت ىل حتدإمنها يف إعداد وحتضري سلتلف مراحل دراستنا إضافة 
 ، ببعض معدالت النمو بصورة عامة ايستوجب علينا مراعاهتا خالؿ ذلك. وخاصة ادلتغريات ادلناخية وعالقته

النتائج  حتليلحيث أف معظم النتائج ادلتوصل وإف مل تكن دالة يف بعض ادلقاييس إىل انو ديكن االستفادة منها يف 
إال أننا مل نتمكن من  التايل التعرؼ على العالقة بني ادلتغريات األساسية ادلعنية هبذه الدراسات..،واألرقاـ وب

احلصوؿ على دراسة تتطرؽ إىل العالقة البيئية اإلنسانية بصورة واضحة ماعدا بعض االجتهادات من طرؼ 
 الباحثني يف رلاؿ التدريب الرياضي. 

 أهمية دراسة النمو   -7
ة النمو عامة، والنمو اجلسمي واحلركي خاصة أمهية بالغة بالنسبة للمشتغلني بكثري من ادليادين حتتل دراس 

ادلختلفة، فمعرفة خصائص منو الطفل تفيد الطبيب واألخصائي النفسي ومهمة أكثر دلدرس الًتبية البدنية ، حيث 
ادلناسبة اليت تسمح للنمو وفق سرعتو  متكنو من تقوَل منو وتطور الطفل، فضال على إتاحة الفرص وهتيئة الظروؼ

الطبيعية، دوف أف تعجلو أو تقف يف سبيل تقدمو. وذلك من خالؿ إعداد الربامج الرياضية واألنشطة احلركية 
ادلالئمة لكل مرحلة من مراحل النمو ادلختلفة، وكذا توقع سلوؾ الفرد يف كل مرحلة من مراحل منوه، دوف مطالبتو 

وبذلك يتحقق التوجيو الًتبوي لألفراد.وتتمثل األمهية الًتبوية أو ادليدانية لدراسة النمو عامة  مبستوى يفوؽ قدرتو،
 واحلركي خاصة فيما يلي:

 زيادة معرفتنا للفرد وعالقتو بالبيئة اليت يعيش فيها. -
 وخالؿ سلتلف ادلراحل. حتديد معايري النمو يف كافة مظاىره اجلسمي والعقلي واالجتماعي... -
إف دراسة النمو احلركي متكننا من التوصل إىل معايري أو مقاييس مناسبة للتطور احلركي لكل عمر مبا يفيد حتديد  -

 مستوى الطفل بني أقرانو يف عمر معني.
تفيد ادلدرسني وادلدربني يف إدراؾ الفروؽ الفردية بني التالميذ، حيث أهنم خيتلفوف يف قدراهتم البدنية  -  

 مية وشليزاهتم العقلية واالجتماعية....وخصائصهم اجلس
التعرؼ على العوامل اليت تؤدي إىل حتقيق النمو احلركي بصورة إجيابية شلا يساعدنا على تفسري كل ظاىرة من  -   

 ظواىر التطور احلركي والتنبؤ مبا ديكن حدوثو يف ادلستقبل.
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تؤثر يف النمو، مبا حيقق التغريات ادلفضلة وتفادي  تساعدنا على التحكم يف العوامل وادلؤثرات ادلختلفة اليت  - 
 ادلؤثرات اليت تعيق النمو وفق مستوياتو العادية .

إف دراسة النمو تساىم يف معرفتنا خلصائص األطفاؿ وادلراىقني، ومعرفة العوامل اليت تؤثر يف منوىم ويف  -  
 أساليب سلوكهم وطرؽ توافقهم يف احلياة .

رؽ الًتبوية والتعليمية لكل مرحلة عمرية مبا يتوافق واخلصائص اإلمنائية ادلميزة لألفراد،شلا اختيار أفضل الط -  
 يساعد على االنتقاء والتوجيو الصحيح لألفراد دلزاولة سلتلف الفعاليات الرياضية

سات من خالؿ تطبيق االختبارات والقيا ،وديكن حتقيق كل ىذه األىداؼ والواجبات اخلاصة بدراسات النمو 
ادلعايري ادلتوصل إليها يف الدراسات السابقة . واليت ب هاادلوضوعية ادلعتمدة يف ىذا اجلانب ، ومقارنة سلتلف نتائج

من من خالذلا وفقط ديكن لنا حتديد أىم شليزات منو األفراد مبختلف مظاىره خالؿ سلتلف ادلراحل العمرية . واليت 
واليت  بواسطة برامج الًتبية احلركية حظات والتوجيهات الًتبوية وادليدانيةنستطيع تعديل أو اقًتاح بعض ادلال خالذلا

 .الطبيعية النمو معدالت يف حتقيقتساىم بشكل كبري 
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 :مــفهـوم الـنمـو -1 -1

احلية، وبصفة عامة كل ما يطرأ على ىذه الكائنات من  طبيعية لدى مجيع الكائناتيعترب النمو ظاىرة      
تغيًن يف اجتاه الزيادة، ومن ادلبلحظات البسيطة وادلألوفة لنا أنّنا نشاىد الكائن احلي نبات أو حيواف يطرأ عليو 

 يف كل يـو بل ويف كل حلظة مظاىر سلتلفة من التغًن أي من النمو.

نػػػػامي، حيػػػػل يبػػػػدأ النمػػػػو منػػػػذ حلظػػػػة اإل صػػػػاب وتكػػػػوين اخلليػػػػة  وإّف مػػػػن أىػػػػا شليػػػػزات اإلنسػػػػاف أنّػػػػو كػػػػائن 
النمػػو. حيػػل ؽلػػر الفػرد  ػػبلؿ يلػػن بالعديػػد مػػن ادلراحػػل  ػػبلؿ حياتػػو  ؿادلخصػبة...إ  اايػػة بدايػػة اضلػػدا  معػػد

ٍب ''ُىـو  الـذي خ ل ق ك ُمـّم مذـُ َـُـ  اختتلف كل واحدة عن األ ػرى، كمػا يبينػو اع تعػا  يف كتابػو احلكػيا، حيػل  ػاؿ 
ُقُغو ّا أ ُشدذُكـّم ثُـمذ ل ت ُمــونُوّا ُشـُخولود     ُّ ع ق ك ٍة ثُمذ ُيّخ  ُجُمّم ط ّفالد ثُمذ ل ت ـبـّ ُقغُـو ّا ثُمذ م ُ نذّطف ٍة ثُمذ م  ُِ   ل ت بـّ ّبـ ِ  م ـُ لـ  ـنُمّم مذـُ يـُتـ ـو  ذ م 

  (5احلج، األية )سو ة  أ ج الد مذس مذِ   ل ع قذـُمّم َـ ّعك ُقون ''
فجسػػػػا الطفػػػػل مػػػػ بل يطػػػػرأ عليػػػػو العديػػػػد مػػػػن التغػػػػًنات الكميػػػػة، م ػػػػل الزيػػػػادة يف الػػػػو ف و الطػػػػوؿ، كػػػػرب حجػػػػا 

بأّّنا مت ل دائمػا إاػافات أك ػر منحتػا ،ػوالت، و الػى تتجلػى بصػو ة  العظاـ...اخل،و تتسا ىذه التغًنات الكمية
 د إ  ااية اكتماؿ النضج.وااحة  اصة  بلؿ ادلراحل السنية األو  ومتت

أف النمو عبا ة عن سلسلة متصلة مػن التغػًنات يات ظلػن منػتظا، و الػى تػ دي  -Gessel 1958 -ويرى   
 (55،ص8991)نايفة  طامي،  فية دلختلف أعضاء و أجحتزة اجلسا.إ  التغًن يف الشكل و الوظي

ادلتتابعػػػة الػػػى تسػػػًن حسػػػ  أسػػػلوب ونظػػػاـ مػػػ ابن بأنّػػػو رلموعػػػة مػػػن التغػػػًنات  -أسػػػامة كامػػػل  اتػػػ  -وعرفػػػو 
 (99،ص8999)أسامة كامل  ات ، متكامل  بلؿ حياة اإلنساف.

ويعرؼ النمو كذلن على أنو سلسلة متتابعة متكاملة من التغًنات تسعى بالفرد ضلػو اكتمػاؿ النضػج واسػتمرا ه  
 .(48،ص4552)أمل زلمد حسونة،  وبدء اضلدا ه  بلؿ دو ة العمر.

وبنػػاءا علػػى ادلفػػاىيا السػػاب ة دلفحتػػـو النمػػو، فرينػػو يعتػػرب  تغػػًن ت ػػدمي مطػػرد يسػػتحتدؼ وصػػوؿ الفػػرد إ  مسػػتوى  
النضج الذي يعين التحتيػ  واالسػتعداد الػوظيفي ألداء األدوا  ادلنوطػة بػو، وبالتػا  فػريّف النمػو ؼلتلػف عػن أي تغػًن 

 آ ر ػلدث للفرد ال ي دي إ  نضجو كادلرض أو اإلصابة.

 ( يعين:Croissance: فريّف مصطلح النمو )Hachetteوحس   اموس      

- C'est le développement progressif des êtres organises accroissement de   

Divers parties d'un être vivant.  (Dictionnaire. Hachette, 2006, p406)           
وىذا ادلعىن يتفق مع العديد مػن آ اء اخلػرباء و البػاح ٌن الػذين اىتمػوا بد اسػة النمػو ظختلػف مظػاىره، و الػذين  

غلمعوف على أف النمو ىو داللة على مستوى التغًن يف معدالت وم اييس سلتلف مظػاىره ضلػو األفضػل، والػذي 
 لجسا .الوظيفية ل يعكس التطو  احلاصل يف سلتلف العمليات احليوية و
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علػى أي جانػ  مػن جوانػ   – مع م  ر  ت ة زمنخة معخنـة –فالنمو هبذا ادلعىن يتضمن أي نوع من التغًن يطرأ 
ظلو الفرد،سواء كػاف يلػن متعل ػا بتكوينػو البيولػوجي، أو وظائفػو الفسػيولوجية ، أو احلركيػة، أو الع ليػة...،حيل 

 (99،ص4559علواف، )فادية  ؽلكن ،ديد جوان  النمو يف الشكل اآلٌب:
   وــــــمـنب الــــــوانــج                                               

 
 

      
 

 يـــب الوظخفـــالجون                                                 يــب التموينـالجون     
 الطوؿ، الو ف، احلجا                                  ظلو الوظائف الى يستطيع أف ي ـو هبا الطفل -   

 احملين، الشكل                                                       الع لية، اجلنسية، احلركية   
 ي(و )التمويني   الوظخفــــب النمـــــ( يبخُ جوان11الشمِ رلم )

وبناء على ادلفاىيا السػاب ة، يتفػق معظػا البػاح ٌن يف رلػاؿ النمػو علػى أف النمػو يتجلػى يف مظحتػرين أساسػيٌن   
فػػػػػالنمو التكػػػػػويين  ىػػػػػو  -fonctionnelle -الػػػػػوظيفيو النمػػػػػو  ،-structurelle -التكػػػػػويينعلػػػػػا النمػػػػػو 

الػػذي يعػػين النمػػو اجلسػػمي مػػن حيػػل احلجػػا و الشػػكل و الطػػوؿ والػػو ف، أمػػا النمػػو الػػوظيفي  ألنمػػائياجلانػػ  
االنفعػػا ... و تكاملحتػػا يف  في صػػد بػػو ظلػػو و وظػػائف األعضػػاء  الدا ليػػة مػػن حيػػل النمػػو احلسػػي و الع لػػي و

 صو ة واحدة يتجلى من  بلذلا ادلظحتر العاـ للجسا بدنيا و وظيفيا.
على أف النمو يكوف كميا يف جان   -  H.C.G.Kemper, 1982 &E.Van.Praajh-ويشًن كل من 

العضبلت، ال ل  ، الرئتٌن...( وتنمو )جسمو وكيفيا يف جان  آ ر، و علا غلرياف معا فالطفل تنمو أعضاء 
 .يف نفس الو ت وظائف ىذه األعضاء  لتمكٌن اجلسا من أداء سلتلف وظائفو احليوية وف ا للمجحتود ادلبذوؿ

(Revue.eps, 1989, p16)      
فالنمو يكوف كميا يف جان ، و كيفيا يف جان  آ ر وعلا يتماشى معا، فنبلحظ أف ظلو الفرد يف احلجا 

والزيادة يف و نو يكوف نتيجة لزيادة طولو و عراو و ا تفاعو، فالفرد ينمو ككل يف مظحتره اخلا جي شلا يساىا 
 لتتماشى و تطو  حياة الفرد  بلؿ سلتلف مراحلو العمرية . يف ،سن  الوظائف الدا لية و الع لية

ىذا و غل  اإلشا ة إ  أّف عملية النمو تتػأرر بػالنوعٌن مػن احملػددات، أوذلمػا العوامػل الو اريػة وال انيػة العوامػل  -
 (28،ص8999)أسامة كامل  ات ،  . البيئية كما يبينو الشكل التا 
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 محــددات الـنـمو
 

           
 
 

 مجموعة العوامِ البخئخة                                                   مجموع العوامِ الوراثخة          
 ....العصيب، والغدد..                          ال بية، التعليا، اجلغرافية  ، اجلحتاالتكوين اجلسمي    

 .وـــــــــة النمـددات عمقخـــــ( يبخُ مح10الشمِ رلم )
ومػػن  ػػبلؿ إطبلعنػػا علػػى العديػػد مػػن ادلصػػاد ، و كػػذا الد اسػػات الػػى م ػػل النمػػو مواػػوعحتا، ف ػػد و فنػػا علػػى 
اتفػػاؽ شػػبو كلػػي بػػٌن اخلػػرباء و البػػاح ٌن حػػوؿ صػػعوبة الفصػػل بػػٌن احملػػددات الو اريػػة و البيئيػػة، ويلػػن لتفاعلحتمػػا 

مظػػػاىره سػػػواء كميػػػا أو كيفيػػػا. وأّف ىػػػذا الت سػػػيا ىػػػو ف ػػػن الػػػدائا يف ،ديػػػد سلتلػػػف معػػػدالت النمػػػو ظختلػػػف 
ألاػراض الد اسػة وادلتم ػػل يف احملػددات الو اريػة و البيئيػػة، ويلػن بػالنظر إ  التفاعػػل و التػدا ل بينحتمػا يف مػػدى 

 د جة تأرًن كل منحتما على عملية ظلو الفرد.
إ  اايػػة واحػػدة ىػػي اكتمػػاؿ النضػػج  عبػػا ة عػػن سلسػػلة متتابعػػة متماسػػكة مػػن التغػػًنات  ػػدؼ فػػالنمو ىػػو - 

عشوائيا، بل يتطو  بانتظػاـ  طػوة إرػر  طػوة  وأومدى استمرا ه وبدء اضلدا ه، والنمو هبذا ادلعىن الػلدث فجأة 
 (84،ص4554)مرواف عبد اجمليد ابراىيا،  ويظحتر يف تطو ه ىذا صفات عامة.

النمو تتجلى يف نوعاف النمػو العػاـ و النمػو اخلػاص، ولذلن يتفق معظا الباح ٌن يف ىذا اجملاؿ، على أف عملية 
فػػالنمو اخلػػاص يتضػػمن التغػػًنات اجلسػػمانية والبدنيػػة مػػن حيػػل الطػػوؿ والػػو ف واحلجػػا. أمػػا النمػػو العػػاـ فيشػػمل 
السلوؾ و ادلحتا ات نتيجة نشػاط اإلنسػاف و اخلػربات الػى يكتسػبحتا و يتضػمن التغػًنات الػى تطػرأ علػى النػواحي 

 نفعالية واالجتماعية و احلسية و احلركية....الع لية و اال

''عبـورة عـُ كـِ َطـور لقجسـم وبناء على التعا يف و ادلفاىيا الساب ة الػذكر، فػريّف النمػو مػن وجحتػة نظرنػا: - 
 مُ جمخع النواحي التموينخة  الوظخفخة،  التي َسخ    ق نمط طبخعي منظم َدريجخو غويتو النضج''. 

ومػػػن أجػػػل اػػػبن ادلفػػػاىيا و ادلصػػػطلحات، فيجػػػ  اإلشػػػا ة إ  أّف بعػػػ  ادلتخصصػػػٌن يف رلػػػاؿ د اسػػػات      
باعتبا  أّف النمػو  – Développement –و التطو   -Croissance –النمو ؽليزوف بٌن مصطلحي النمو 

مر ضلػو الوصػوؿ إ  حالػة مػن يعين الزيادة يف حجا اجلسا و أجزائػو، أّمػا التطػو  فرينّػو ؽل ػل عمليػات التغػًن ادلسػت
 ال د ة الوظيفية سواء كانت مرتبطة بالنواحي البيولوجية أو السلوكية.
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يشػػًن مفحتػػـو النضػػج إ  انب ػػاؽ أو تفػػتح االسػػتعدادات البيولوجيػػة والو اريػػة للطفػػل يف سػػن    :الــنضـــج -1-0
( في ػػػاؿ نضػػػجت طـــوب -إدراك)معينػػػة أو يف فػػػ ة  منيػػػة زلػػػددة، فػػػادلعىن اللغػػػوي دلصػػػطلح النضػػػج يػػػدؿ علػػػى 

 الفاكحتة أي طابت، وي اؿ أيضا نضج األمر أي حكا األمر.
 ''النضج''  ''الخب ة''ىذا، وال يست يا األمر عند احلديل عن النمو احلركي دوف اإلشا ة إ  مصطلحي 

Maturation & Expérience حيل يستخدـ مصطلح النضج يف العلـو البيولوجية للداللة على مرحلة" 
وأّف ىذه  -اًن نااجة -من النمو الى تنضج فيحتا  لية جررومية متحتيدا ألداء وظيفتحتا يف إنتاج  لية أ رى

العملية مست لة عن اخلربة والتعلا والذي يتم ل يف كل اخلربات التعليمية وسلتلف ادلوا ف الى يتعرض ذلا 
 ربة والتعلا.الطفل.فالتغًنات الى ترجع إ  النضج، ىي تغًنات ساب ة عن اخل

  ـ التا :      المفهو إلِ Hachetteحس   اموس ' Mature 'ويفيد مصطلح النضج 

Se dit cellule D’une vivante arrivée à son complet développement ) dictionnaire. 

Hachette, 2009, p1011) 
النضػػج بأنّػػو رلمػػوع اإلمكانػػات الو اريػػة و ادلكونػػات األوليػػة الػػى يررحتػػا  - Ingworth 1992 -ويعػػرؼ      

الطفػػػل مػػػن الوالػػػدين، ومػػػن ًب فحتػػػو ؽل ػػػل احملػػػدد األوؿ لكػػػل اخلصػػػائا اجلسػػػمية وال ػػػد ات الع ليػػػة والسػػػمات 
 (Dinah.Gould, 2001, p128) الشخصية الى تكوف الفرد فيما بعد.

لى أنّػو عمليػة تػرتبن ظ ػدا  الت ػدـ ضلػو حالػة النضػج أو معػدؿ الت ػدـ " ع Maturitéوينظر إ  النضج "      
ضلو احلجا النحتائي. و يتم ل النضج على ىذا األساس يف ظحتو   ػد ات معينػة لػدى الطفػل دوف تػأرًن الػتعلا و 

 التد ي  على مستوى ىذه ال د ات.
وتسػػاىا عمليػػة النضػػج إ  حػػد كبػػًن يف إحػػداث ك ػػًن مػػن التغػػًنات الػػى تطػػرأ علػػى سػػلوؾ الفػػرد عػػرب العمػػر،  - 

اًن أنّو من ادلغاالة أف نتصو  مس وليتحتا عن كل التغًنات الى تطرأ على الفػرد عػرب العمػر، وأّّنػا ال تتػأرر بعوامػل 
بػأّف النضػج عمليػة تتضػمن التغػًنات يف عضػو  -انحومـد زىـ   -حيػل يػرى  البيئة اخلا جية الى ،ين بالطفل. 

أو و وظيفتػػو أو نشػػاط وصػػوال إ  مرحلػػة االسػػتعداد الػػوظيفي، و بػػذلن يتضػػمن النضػػج عمليػػة النمػػو الطبيعػػي 
التل ػػائي الػػى يشػػ ؾ فيحتػػا األفػػراد مجيعػػا و الػػى  ػػدؼ إ  تغػػًنات منتظمػػة يف سػػلوؾ الفػػرد والػػى األرػػر للخػػربات 

 (854،ص8991)بسطويسي أمحد، يد مستويا ا. وادلما سة يف ،د
بػأكرب معػىن لكلمػة النضػج حيػل يػرى أّنػا تشػمل كػل مظػاىر النمػو الػى   -,Gesell  A- هي كػدمػا  وىػو    

 (51،ص4559)انتصا  يونس،  ،دث بانتظاـ دوف أي تد ل من م ًنات  ا جية.
الػػى ترجػػع للنضػػج ىػػي تغػػًنات سػػاب ة عػػن اخلػػربة و الػػتعلا، وال تلعػػ  العوامػػل اخلا جيػػة )البيئيػػة( أي فػػالتغًنات 

دو  يف إحػػداث ىػػذه التغػػًنات، ومػػن  ػػبلؿ اآل اء السػػاب ة ؽلكػػن اعتبػػا  النضػػج ىػػو تلػػن العمليػػة الػػى ،ػػدث 
إ  كفايتػػػو الوظيفيػػػة  تل ائيػػػا دوف  صػػػد مػػػن الفػػػرد كصػػػفة مػػػن صػػػفات حيػػػاة اإلنسػػػاف، والػػػى توصػػػل أي تكػػػوين

ادلطلوبػػة، ولػػذا صلػػد أف التغػػًنات الػػى ،ػػدث نتيجػػة لػػو عامػػة يف مجيػػع أفػػراد اجلػػنس و ،ػػدث دوف سػػابق  ػػربة أو 
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تعلػػػػا .ولػػػػذلن فػػػػريّف منا شػػػػة مفحتػػػػـو النضػػػػج يف رلػػػػاؿ ال بيػػػػة البدنيػػػػة والريااػػػػية يػػػػرتبن عػػػػادة بػػػػاخلربة )الػػػػتعلا أو 
يلػػن  فطريػػا عػػن طريػػق الو ارة...ويسػػاعد يف معػػدؿ الطفػػل منػػذ والدتػػوالتػػد ي (، فال ػػد ات البدنيػػة تنمػػو عنػػد 

النمػػػو د جػػػة نشػػػاطو احلركػػػي سػػػواء كػػػاف م صػػػودا أو اػػػًن يلػػػن يف البيػػػت وادلد سػػػة، وبػػػذلن ال ػلػػػدث التطػػػو  
أّف النضػػج ػلػػدد  -Cole ,M. Cole -ولػػذلن يػػرى  ادلطلػػوب يف  ػػد ات الطفػػل دوف نضػػج تلػػن ال ػػد ات.

عػػن التػػد ي  واخلػػربة، و يتجلػػى يف التغػػًنات احلاصػػلة يف م ػػادير النمػػو و ادلسػػت لة إ   شػػكل النمػػو بغػػ  النظػػر
 (Cole. M. Cole, 1996, p48) .حد ما عن بيئة الطفل و الى االبا ما تعود إ  االستعدادات الو ارية

مػػن ال يػػاـ هبػػذه فبلبػػد مػػن تػػوافر عامػػل النضػػج الػػذي ؽلكػػن الفػػرد  ادلشػػي،فلكػػي تنمػػو محتػػا ة حركيػػة معينػػة م ػػل  
   .ادلحتا ة، ٍبّ نعمل على تطويرىا من  بلؿ التد ي  والتعلا يف الو ت ادلبلئا

إ  التأكيػد علػى أعليػة عامػل النضػج يف عمليػة النمػو وأشػا ت  -Dina, Gould-يىبػت وعلى ىذا األساس 
 ,Dinah.Gould, 2001) .إ  أّف السلوؾ احلركي للطفل الرايع ػلدث نتيجة لنضج جحتا ه العصيب ادلركزي

p147) 

فادلحتػػػا ات احلركيػػػة عامػػػة أساسػػػية كانػػػت أو  يااػػػية ال ؽلكػػػن ظلوىػػػا و تطويرىػػػا و السػػػيطرة عليحتػػػا دوف  -        
نضػػج ال ػػد ات البدنيػػة اخلاصػػة هبػػا، فالطفػػل ال يسػػتطيع االنت ػػاؿ مػػن مرحلػػة احلبػػو إ  الو ػػوؼ إ  ادلشػػي...إالّ 

 .ادلتم لة يف  وة العضبلت العامة و  يادة يف أطواؿ العظاـ.إيا نضجت  د اتو البدنية و 
وتبدو العبل ة وري ة بٌن كل من النضج واخلربة، وأّّنما ي رراف معا يف عملية النمو بعامػة، والنمػو احلركػي  -      

لح  اصػة، ولكػػن مػػن الصػعوبة ظكػػاف ،ديػػد م ػدا  ادلسػػاعلة واألعليػػة النسػبية لكػػل منحتمػػا. و ػد اسػػتخدـ مصػػط
التكيػػف حملاولػػة تفسػػًن طبيعيػػة ذلػػذه العبل ػػة ادلتفاعلػػة بػػٌن عوامػػل النمػػو والنضػػج واخلػػربة، كمػػا يبػػدو يف الشػػكل 
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وبنػػاء علػػى مػػا سػػبق يكػػره فيمػػا ؼلػػا العوامػػل األساسػػية احملػػددة دلسػػا ات ظلػػو األفػػراد والػػى مػػن بينحتػػا  -         

النضج، فريّف الباحل يتفق مع آ اء الباح ٌن الى أكدت على أّف تطو  ظلو سلتلف ادل اييس اجلسػمية، وال ػد ات 
عػن ىػػذه  ادلسػئولةجحتػزة والوظػائف احلركيػة والسػمات النفسػية...اخل، يتحػدد بنػاء علػى مسػتوى ود جػة نضػج األ

والػػػى غلػػػ  مراعا ػػػا  ػػػبلؿ الد اسػػػات الػػػى ؽل ػػػل النمػػػو مواػػػوعحتا، ويلػػػن مػػػن أجػػػل ،ديػػػد أسػػػباب  .الصػػػفات
ال صو  أو التأ ر إف حدث يف بع  ىذه ادلعدالت، و اصة يف ادلراحل السػنية ادلبكػرة، ويلػن مػن أجػل اختػاي 

السوي لؤلفراد  بلؿ ادلراحل العمريػة ادلواليػة،  يف م ل ىذه احلاالت لضماف النمو البيدااوجيةاإلجراءات الطبية 
 والذي ؽل ل الغاية ادلنشودة لكل واحد منا.

 :ممونوت النمو اإلنسوني -1-3
أصبح من ادلسلمات اآلف يف علا نفس النمو، أّف النمو كح ي ة عضوية سػيكولوجية، ىػو عمليػة متدا لػة      

سػػتطيع بػػأي حػػاؿ نال  ةدينامكيػػلػػة. وأّف الفػػرد ككػػائن حػػي مػػن أىػػا ميزاتػػو أنّػػو نػػاـ، وىػػو وحػػدة متفاعلػػة ومتكام
مػػن األحػػواؿ فصػػل جوانػػ  ظلػػو عػػن بعضػػحتا الػػبع  بػػل أّف كػػل مكػػوف أو مظحتػػر منحتػػا يػػ رر ويتػػأرر مػػع ادلظػػاىر 

 تتم ل فيما يلي:الى األ رى و 

 ـمي:ـسـمون الجالــم- 1-3-1
يعتػػرب النمػػو اجلسػػمي مػػن ادلواػػوعات الػػى شػػغلت اىتمػػاـ البػػاح ٌن األوائػػل، حيػػل اىتمػػوا بوصػػف وتتبػػع      

مظاىر النمو اجلسمي ادلختلفة عند األطفاؿ  بلؿ سلتلف ادلراحل العمريػة، ويشػمل ال كيػ  اجلسػمي العضػوي 
األسػػئلة الػػى عػػين هبػػا البػػاح وف لئلنسػػاف ومػػا يتصػػل بػػو مػػن و ف وطػػوؿ وحركػػة وحػػواس ووظائفحتػػا، ومػػن بػػٌن أىػػا 

 ىــِ يممــُ التنبــؤ  طــول    زن ؟  مــو ىــي أىــم العوامــِ التــي َــؤث  عقــِ الــوزن   الطــول عبــ  العمــ ىػػي: 
  ىــِ ىنولــا َشـو و أ  الــتال   ــي؟  م حقــة ال شـد مــُ لــالل مع  تنـو لمكويخســو عنــد المـخالد  ــي الطفـِ

مػػن األسػػئلة والػػى مػػن  ػػبلؿ اإلجابػػة عليحتػػا مػػن  ؟ ...، إ  اػػًن يلػػن معــدالت الت كخــب الجســمي لقجنســخُ
،ديػػد العوامػػل الػػػى تػػ رر علػػى تسػػػا ع أو  نػػتمكن مػػػن نتػػائج العديػػد الد اسػػػات الػػى أجريػػت و جتػػػرى حلػػد اآلف

تباط  معدالت النمو اجلسمي بصو ة عامة، والى غلػ  مراعا ػا  ػبلؿ عمليػة ا تيػا  وتوجيػو الناشػئٌن دلختلػف 
 ى يتطل  النجاح فيحتا متيز الفرد خبصائا و م اييس جسمية  اصة.التخصصات الريااية ال

 المــمــون االنفعولي:- 1-3-0
ال ختلػػػو حيػػػاة أي فػػػرد منػػػذ مػػػيبلده و حػػػ  وفاتػػػو مػػػن معايشػػػتو للعديػػػد مػػػن اخلػػػربات ادلليئػػػة باالنفعػػػاالت و      

الكآبػػة  ػػربات أ ػػرى ت ػػًن  ىنالػػنو ادلشػػاعر ادلختلفػػة وادلتنوعػػة، فحتنػػاؾ موا ػػف تبعػػل علػػى الفػػرح و السػػعادة.، 
.و  واحلػزف ..، ومت ػػل أىػػداؼ الد اسػػة ذلػػذا ادلكػػوف يف ،ديػػد طبيعػػة االنفعػػاالت األوليػػة ومظػػاىر السػػلوؾ التشػػاـؤ
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التعبػػػًني عنحتػػػا ومراحػػػل تكوينحتػػػا، و كػػػذلن طػػػرؽ توجيػػػو ىػػػذه االنفعػػػاالت و أسػػػالي  اسػػػتجابة الفػػػرد دلختلػػػف 
 حياتو.ادلوا ف االنفعالية  بلؿ مراحل 

يلع  النمو االجتماعي للطفل دو ا ىامػا يف تشػكيل سػلوكو، و تكػوين     الممون االجتموعي: -1-3-3
شخصيتو فيما بعد، و يتأرر تطو  ظلو الطفل من الناحية االجتماعيػة بنػوع و د جػة و مػدى التفاعػل الػذي ي ػـو 

 من ادلحتا ات االجتماعية. بينو وبٌن اآل رين احمليطٌن، والى كلحتا تساىا يف اكتسابو العديد
و يحتػػػتا البػػػاح وف يف ىػػػذا اجلانػػػ  بتطػػػو  العبل ػػػات االجتماعيػػػة للفػػػرد دا ػػػل مكونػػػات اجملتمػػػع، األسػػػرة،      

تطػو  ادلحتػا ات السػلوكية و االجتماعيػة للطفػل كالتعػاوف، االسػت بلؿ، ادلد سة...ومدى أعليتحتػا يف ظلػو و النادي، 
الع ليػػػة، فػػػريّف  د تػػػو علػػػى التفاعػػػل مػػػع اآل ػػػرين تنمػػػو ىػػػي فػػػل اجلسػػػمية و فكمػػػا تنمػػػو  ػػػد ات الطاخلػػػربة...اخل، 

 األ رى بتناسق و انسجاـ مع با ي ال د ات األ رى.
 الممون العكقي )المع  ي(: -1-3-4

ي صد بالنمو ادلعريف التغًنات الى تطػرأ علػى النشػاط الع لػي الػذي ي ػـو بػو الفػرد دلعرفػة األشػياء واألحػداث الػى 
مػع  د تػو علػى إد اؾ العبل ػات ال ائمػة بػٌن ىػذه األشػياء و األحػداث. ومت ػل نظريػة ادلراحػل ادلعرفيػة  ت ع حولػو،

ـــو " اإلطػػػا  النظػػػري الػػػذي نسػػػتطيع مػػػن  بللػػػو ،ديػػػد أىػػػا العمليػػػات واألسػػػالي  الع ليػػػة )كػػػالتفكًن،  لبخوجخ
ا ،ديػػػد مسػػػتوى النمػػػو الع لػػػي التػػػذكر، االنتبػػػاه....(، والػػػى غلػػػ  مبلحظتحتػػػا وتتبػػػع مراحػػػل تطو ىػػػا حػػػ  ؽلكننػػػ

للطفػل. والػذي يتػأرر بػدو ه بالعديػػد مػن الظػروؼ االجتماعيػة والبيئيػة والػػى توفرىػا العديػد مػن العوامػل ادلسػػاعدة 
يف بعػ  ادل سسػات كادلد سػة، والفػرؽ الريااػية...، والػى تػػوفر العديػد مػن اخلػربات و ادلوا ػف والػى مػن  ػػبلؿ 

 ؽلكن تطوير و ،سٌن مستوى ال د ات الع لية لؤلفراد.التعامل معحتا بكيفية مناسبة 

و الػػذي ؽل ػػل مواػػوع ح نػػا، حيػػل يشػػًن مصػػطلح النمػػو احلركػػي إ  العمليػػة  الممــون الح كــي: -1-3-5
الى ظ تضاىا يستطيع الطفل أف ي ـو بعدد من ادلحتا ات احلركية ادلختلفة مع إت اف الػتحكا يف اجلسػا. و يتميػز 

و  .سػائر جوانػػ  النمػػو األ ػرى بأنّػػو يعكػػس إ  حػد كبػػًن د جػػة النضػج العصػػيب و اجلسػػمي النمػو احلركػػي دوف
الذي يتجلى يف  د ة الطفػل علػى أداء العديػد مػن األداءات احلركيػة البسػيطة و ادلركبػة. والػى متكنػو مػن اال ت ػاء 

 يااية وفق نفس ظلػن النمػو إ  ،سٌن مستوى من اإلصلا . ويسًن ظلو ال د ات احلركية سواء كانت أساسية أو 
العػػاـ، وتعمػػل د اسػػة اخلصػػائا احلركيػػة و معػػدالت تطو ىػػا مػػن الناحيػػة الكميػػة و الكيفيػػة أحػػد أىػػا أىػػداؼ 
د اسات النمو احلركي.و النمو احلركي كغًنه من مظاىر النمو يتأرر بصو ة مباشرة ظعػدالت النمػو األ ػرى، وإّف 

 د سوؼ ي رر كلو على معدؿ ظلوه احلركي ال زلالة.الطفل الذي ػل ق ظلو ع لي واجتماعي جي
ىػػذا، و تتعػػدد جوانػػ  د اسػػة النمػػو حيػػل تشػػمل النظػػرة ادلتكاملػػة، وإف يكرنػػا للمكونػػات السػػاب ة ىػػو  -     

على سبيل الذكر ال احلصر، حيل أّف النمو يشمل مجيع النواحي و الوظػائف. فالطفػل ينمػو جسػميا و وظيفيػا  
النشػػػاط البػػػدس بالنسػػػبة كمػػػا ينمػػػو نفسػػػيا واجتماعيػػػا... ، و بػػػالراا مػػػن أّف د اسػػػة ظلػػػو سػػػلوؾ الطفػػػل  ػػػبلؿ 
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للمػػربٌن و ادلػػد بٌن توجػػو بد جػػة أساسػػية ضلػػو النمػػو اجلسػػمي، إالّ أنّنػػا ال نسػػتطيع نفػػي أعليػػة العبل ػػة ادلتكاملػػة 
 اآلٌب يبٌن الشكلكما دلظاىر النمو األ رى و يلن باعتبا  أّف ظلو الفرد ػلدث كوحدة متكاملة،  
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و انطبل ا مػن أف عمليػة النمػو ،ػدث كوحػدة متكاملػة ، فػريف النمػو يتضػمن نػواحي عديػدة فحتنالػن ظلػو يتصػل  
إ  يلػػػن الػػػذي يتصػػػل  باإلاػػػافةبػػػالنواحي البدنيػػػة أو اجلسػػػمية وىنػػػاؾ ظلػػػو يتعلػػػق بػػػالنواحي الع ليػػػة وادلعرفيػػػة.، 

كأّنػػا وحػػدة متكاملػػة متماسػػكة يف جتػػانس بالػػدوافع واحلوافز.....مػػع التأكيػػد علػػى أف كػػل مظػػاىر النمػػو تنمػػوا و 
وتوافػػق تػػامٌن.وإف حػػدوث أي  لػػل أو ااػػطراب يف أحػػد ادلظػػاىر فرينػػو يػػنعكس سػػلبا علػػى معػػدؿ ظلػػو ادلظػػاىر 

 األ رى.
 :لحـ كـيالنمو مفهـوم -1-4

ىذا ادلصطلح يف  ـيستخدختضع مظاىر التطو  للعديد من ادلبادئ وتتضمن ك ًنا من اجملاالت لذلن  
إي صلد أف ادلفاىيا حوؿ مصطلح التطو   .العديد من العلـو م ل البيولوجي، التشريح، علا النفس، التا يخ

سلتلفة فمن ناحية يتا التسوية بينو وبٌن مصطلح النضج وطب ا ذلذا ادلفحتـو يتا التطو  نتيجة لتغًنات كمية تتا 
 سقسقة متتو عة متمومقة مُ" ىذا ادلفحتـو التطو  على أنو رى أصحابوي( د جات – مراحل) على دفعات

ويتضمن ىذا التعريف التغًنات " انحداره  دء   استم ارهالنضج  اكتمولالتغخ ات َسعِ  ولف د نحو 
اجلسمية والفسيولوجية من حيل الطوؿ والو ف واحلجا والتغًنات الى ،دث يف أجحتزة اجلسا ادلختلفة 

الى ؽلر هبا الفرد يف مراحل ظلوه ادلختلفة،  واالجتماعية واالنفعاليةدلعرفية والتغًنات السلوكية والتغًنات الع لية وا
الناجتة عن العوامل  للم شراتتلن التغًنات الى ،دث نتيجة " بينما ادلفحتـو اآل ر ي صد ظصطلح التطو 

ول د ًب يف ىذا " الدا لية واخلا جية يف اجلوان  النفسية والفسيولوجية ويرتبن مسا  ىذه التغًنات حالة ّنائية
التعريف الفصل بٌن التغًنات الى ،دث نتيجة لتأرًن العوامل الدا لية وتلن الى ،دث نتيجة لتأرًن العوامل 

 .لتطو  ػلدث نتيجة لتأرًن العاملٌن معااخلا جية وًب التأكد على أف ا

لعكِ المع  يا  
 

العكِ االنفعولي     

 

 الجسمي الح كي
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والنمو احلركي يشمل تطو  ال ابليات احلركية واجلسمية م ل تطو  ال وة والسرعة..،وكذلن ال ابلية على 
 .السيطرة احلركية دلختلف ادلحتا ات احلركية  بلؿ األداء احلركي

مو اذلامة، والذي يحتا ادلريب الريااي النمو احلركي كما سبق وأف أشرنا إ  يلن أحد أبعاد الن ويعترب -  
بصفة  اصة، و الذي على اوئو ؽلكننا التعرؼ على مدى التطو  احلاصل يف مستوى أداء ال د ات احلركية 

أسومة كومِ راَب -األساسية و ادلحتا ات احلركية  بلؿ سلتلف مراحل ادلما سة الريااية. ولذلن يرى كل من 
ادلتتابعة الى تسًن حس  أسلوب ونظاـ  التغًناتلنمو احلركي رلموعة من ا اعتبا إ   - لقخفة عبد ر و  

ىو مدى ال كيز على د اسة السلوؾ احلركي)  اال تبلؼم ابن متكامل  بلؿ حياة اإلنساف،ولكن وجو 
 (13،ص1999)أسامة كامل  ات ، النمو اجلسمي،ادلحتا ات احلركية،ال د ات البدنية ( والعوامل ادل ررة فيو.

 أف النمو احلركي ىو النضج يف العمليات ادليكانيكية -Angela, Lumbkin1986 –بينما ترى 
والذي يسمح بتطو  أداء ادلحتا ات احلركية، والتطو  احلركي مستمر عرب احلياة وىو يتأرر ( العضلية-العصبية)

ادلكتس ، فالتطو  احلركي يعتمد بالعوامل الو ارية وأجحتزة اجلسا الدا لية والنواحي الع لية والسن واخلربات 
 )  Lacoste,2007,p50 (.على تفاعل كل ىذه العوامل

و إف أحاث التطو  احلركي تعتمد أساسا على التغًن يف مراحل النمو لؤلطفاؿ من ادليبلد مرو ا ظرحلة  -  
و،ديد سلتلف ادلراى ة والنضج و وصف وتسجيل األحداث احلركية اذلامة ذلذا التطو ، من  بلؿ تتبع 

التغًنات احلاصلة يف معدالت تطو  و،سن اخلصائا احلركية كالسرعة وال وة.... والى تدؿ على مستوى 
أف مصطلح النمو احلركي يشًن إ  العملية الى ظ تضاىا يستطيع  - Hurlock.1978 -احلاصل.ويرى لنموا

والتحكا يف حركات اجلسا ادلختلفة  ا ت اءمع  كربى(د ي ة و  )احلركية الطفل أف ي ـو بعدد من ادلحتا ات 
 ويلن عن طريق التآ   بٌن ادلراكز العصبية من ناحية وبٌن األطراؼ العصبية والعضبلت من ناحية أ رى.

 (11،ص2003)فادية علواف، 
مع مرو  ف ة  منية   –ىذا ، وعندما يعرؼ النمو احلركي كنوع من التغًنات الى تطرأ على السلوؾ احلركي  -

       )النواتج(  باعتبا ه نوعا من احلصائل أو عندئذفريف ال كيز يوجو ضلو األداء احلركي.وينظر للنمو احلركي 
-Movement Product-  رة ألبعد مسافة  بلؿ أعما  سنية وكم اؿ على يلن  ياس مسافة  مي الك

" فرينو يوجو اإلجابة عن س الٌن: دلايا، وكيف ػلدث التغًن    كعمقخةالنمو احلركي  يعرؼسلتلفة . أما عندما 
. وم اؿ على يلن د اسة دلايا وكيف تزيد مسافة  مي الكرة مع حلركي باعتبا ه نوعا من احلصائل؟يف األداء ا

 ؟  يادة العمر؟ وكيف يتا يلن
النمو الح كي ىو التغخ ات التي َحدث  ي  " أف استخبلصالى ًب يكرىا ؽلكن وبناءا على اآل اء وادلفاىيا 

بط  شمِ أسوسي  عمقخة النضج     تأث   ولعوامِ الوراثخة  البخئخةَالسقوك الح كي لإلنسون ، التي ََ 
 لعملية النمو. أ دىا بعٌن االعتبا   بلؿ د استناوالى غل   ،" الخب ات الممتسبة
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  :المبودئ  الكوانخُ العومة لقنمو-1-5 
ضلن   وانٌن  ئيسية للنمو،  والى إف معظا الباح ٌن و ادلحتتمٌن بد اسة ظلو الفرد وتطو ه يتف وف على مبادئ و
 أف ىذه ادلبادئ و ال وانٌن مت ل وحاجة إ  التعرؼ عليحتا واإلطبلع على أىا األسس الى ،كا ظاىرة النمو،

  :ذه ادلبادئ و ال وانٌن فيما يلي، وتتم ل ى كافة العاملٌن يف اجملاؿ ال بويأعلية بالغة سوى لآلباء وادلعلمٌن و  
النمو يف سلسلة م ابطة احلل ات كل حل ة ت دي وت رر يف الى  ىيتجل:  التتو عمبدأ االستم ار -1-5-1

تليحتا، فالنمو عملية مستمرة منذ حلظة اخللق والتكوين ح  ّناية احلياة، وإف ما ػلدث للطفل يف أي حلظة لو 
 .تأرًنه الوااح فيما بعد، فاخلربات ادلبكرة للطفل ذلا تأرًنىا الوااح على ظلوه وتطو ه فيما بعد

رب النمو عملية متصلة متد جة تتجو صوب ىدؼ زلدد ىو النضج، وىو يبدأ باخللية ادلخصبة الى تكمل ويعت
دو ة ظلوىا دا ل بيئة الرحا على مدى تسعة أشحتر لتخرج بعدىا إ  بيئة أ رى، لتبدأ بعد يلن دو ة أ رى 

للجانبٌن البنائي والتكويين إال انو  للنمو بعد الوالدة.....وبالراا من أف النمو عملية مستمرة احلدوث بالنسبة
 (45،ص1997) يداف صلي  حواشٌن، يسًن يف مراحل يتميز كل منحتا بسمات و صائا متيزىا عن اًنىا.

علػػػى أّف النمػػػو عبػػػا ة عػػػن سلسػػػلة م ابطػػػة احلل ػػػات، كػػػل  - P.Lgros1983-وعلػػػى ىػػػذا األسػػػاس ي كػػػد     
 ,Revue.eps) منػذ حلظػة اخللػق والتكػوين حػ  ّنايػة احليػاة. حل ة ت رر يف الى تليحتا، فػالنمو عمليػة مسػتمرة

1986,p46)  
كذلن صلد أف النمو احلركي يتد ج من السلوؾ االنعكاسي وال د ات احلركية األولية  بلؿ العامٌن  

ة األولٌن من حياة الطفل إ  ال د ات احلركية األساسية  بلؿ مرحلة الطفولة ادلبكرة، ٍب إ  ال د ات احلركي
العامة و اخلاصة  بلؿ مرحلى الطفولة الوسطى وادلتأ رة، ٍب إ  ال د ات احلركية ادلتميزة  بلؿ مرحلى 

  .ادلراى ة والرشد كما يبينو الشكل اآلٌب
 

 
 
 

  
   

  
  

 
 
 
 
 

 

 

  (42،ص8999)أسامة كامل  ات ،  يبخُ الت ا ط  خُ مختقف م احِ النمو الح كي. (05)الشمِ رلم

 المهورات ال يوضخة

 المهورات النوعخة

 الح كوت األسوسخة

 
 الح كوت التقكوئخة األ لي
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مادامت عملية النمو عملية مستمرة كذلن، فريف أي تو ف يف النمو إظلا يدؿ على وجود حالة اًن طبيعية  و
بيئية أ رى، باست ناء الف ات الى تشحتد ربات يف  نتيجة لعوامل عا اة كادلرض أو اجلوع أو أي عوامل

 (63،ص2003)انتصا  يونس،  معدالت النمو.
 )عمقخة دينومخمخة معكدة ( ـِمـبدأ التـمومـ-1-5-2

عندما نتناوؿ ادلظاىر ادلختلفة للنمو بالشرح و التحليل ونصف م بل النمو اجلسمي، من حيل الطوؿ أو الو ف 
العظاـ، أو نصف النمو الع لي بأبعاده ادلختلفة أو االنفعا  واًن يلن من مظاىر أو ظلو العضبلت أو 

النمو.غل  أف ند ؾ أف كل ىذه ادلظاىر تدو  حوؿ فرد واحد و أف ىذا الفرد ينمو ككل وكل مظحتر من 
 ادلظاىر ادلختلفة البد وأف ي رر و يتأرر ظعدالت مظاىر النمو األ رى.

النمو م ابطة و متكاملة فيما بينحتا إ  د جة  إ  أف عملية -نويفة لطومي  –اجلان  حيل تشًن يف ىذا  -  
ؽلكن فصل إحداىا ظعزؿ عن ب ية مظاىر النمو األ رى، فالنمو اجلسمي و التطو  احلركي يرتبن ا تباطا  أنو ال

دا لة حيل أف النمو احلركي و وري ا بالنمو االنفعا ، بل أف العبل ة فيما بٌن ىذه اجلوان  عبل ة وري ة و مت
 (71،ص1998)نايفة  طامي،  .النمو الع لي و النمو االنفعا  يتأرر كل منحتما باآل ر و ي رر فيو

وإيا كاف ف ال اعدة الى ،كا جوان  النمو ومظاىره لدى الفرد الواحد، ىي اال تباط وليس التعوي ، إو 
ىناؾ اىتماـ  اص لوصف ظلو سلوؾ معٌن دوف اًنه فليس معىن ىذا أف النمو يف كل ناحية أو مظحتر يتا 
بشكل مست ل عن ادلظاىر األ رى... وإظلا يتا ىذا الت سيا  بلؿ الد اسات لتسحتيل عملية الوصف 

يف أي من مظاىر النمو دوف فحتا والتحليل العلمي.و يادة على يلن فرينو الؽلكننا فحتا كل التغًنات احلاصلة 
 النمو احلاصل يف اجلوان  األ رى. 

تعترب يف يا ا ظلوا حركيا ولكن بفضلحتا ؽلكن للطفل استكشاؼ  -المشي -فعلى سبيل ادل اؿ فريف محتا ة 
البيئة الى يعيش فيحتا شلا يساىا يف تطوير  د اتو الع لية واتساع دائرة مد كاتو...كما أربتت العديد من 

. د اسات يف اجملاؿ الطيب أف األطفاؿ الذين يعانوف من شلل حركي فحتو نتيجة اعف يف ظلو اجلحتا  العصيبال
حيل أف النمو احلركي والنمو الع لي والنمو  ومتدا لة.حيل أف العبل ة فيما بٌن ىذه اجلوان  عبل ة وري ة 

 .االنفعا ... يتأرر كل منحتما باآل ر وي رر فيو 
 :التال  معـدل النـمومبــدأ -1-5-3

يشًن ىذا ادلبدأ إ  وجود ا تبلؼ يف معدؿ سرعة النمو البدس و احلركي عرب مراحل العمر ادلختلفة، إاافة 
ي كد وجود مرحلة عمرية  إ  اال تبلؼ فيما بٌن ادلكونات البدنية و احلركية يف معدؿ سرعة ظلوىا، و ىو ما

 ف ات ظلو بطيئة. تتميز بتسا ع معدؿ النمو، كما أف ىنالن
تت دـ  بلؿ مراحل العمر ظستوى رابت،   فريف ىذا ادلبدأ يعين  أف مراحل النمو ال -  René ,P -وحس  

تظحتر يف ف ات زلددة فحتنالن ف ات ظلو سريع ، وف ات يكوف فيحتا بطيء حيل أف  أف دالئل النضج ال كما
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 ,René.Paoletti, 2000) .بادلراحل العمرية األ رىم ا نة مرحلة ما  بل الوالدة ىي أسرع مراحل النمو 

p78) 
على أف سرعة النمو ت ل بعد الوالدة، إال أّنا تظل سريعة يف مرحلة الرااعة  -زيدان نجخب حواشخُ -وي كد

والطفولة ادلبكرة،ٍب تبطئ أك ر يف السنوات التالية لتست ر سرعة النمو نسبيا  بلؿ الطفولة ادلتوسطة وادلتأ رة. 
' ٍب تعود إ  ال بات  الوالدة الثونخة' أحيانا وية يف مرحلة ادلراى ة لد جة أّنا تسمى   ،دث تغًنات سريعة وٍب

 (47،ص1997) يداف صلي  حواشٌن،  وتست ر متاما يف ّناية مرحلة ادلراى ة وبداية مرحلة النضج.
السنة األو   أسرع  بلؿ احلمل وإ  أف النمو ليس لو سرعة واحدة، فحتو  -عبوس محمد عوض -ويشًن  

وال انية من ادليبلد ،وي ل معدلو عند ا  اب اكتماؿ النضج  بلؿ مرحلة الرشد ،وإف ا تبلؼ سرعة معدؿ 
 (64،ص1999)عباس زلمد عوض،  النمو  بلؿ ادلراحل العمرية يتأرر بالعوامل التالية:

 وكا الغداء ادلتوفر للفرد.نوع  -                    الفروؽ الفردية بٌن األفراد. -
 العوامل البيئية. -               العوامل البيولوجية  -            األمراض الى يتعرض ذلا اإلنساف. -

فمن ادلبلحظ أف معدؿ النمو يكوف سريعا يف ف ة الطفولة ادلبكرة وما  بل ادلد سة،بينما يبطئ يف ف ة 
النمو رانية  بل البلوغ ويستمر على ىذا ادلعدؿ ت ريبا لبضع سنوات ٍب الطفولة ادلتوسطة ، ٍب يرتفع معدا 

 (19،ص2002)مرواف عبد اجمليد ابراىيا،  .يبطئ من جديد عند ا  اب مستوى النضج
و د أربتت نتائج العديد من الد اسات يف بيئات سلتلفة من أضلاء العامل، أف لكل جان  من جوان   -   

النمو معدلو الذي ينمو بو، فليست كل مظاىر النمو تت دـ بنفس ادلعدؿ ويف نفس الو ت، فاألجحتزة التناسلية 
ة واحدة يف كل مراحل العمر وال ال يسًن بسرع اجلسمي فالنموتتأ ر يف ظلوىا م ا نة بنمو اجلحتا  العصيب، 

ينمو كل مظحتر بالسرعة الى ينمو هبا مظحتر آ ر. وإف سرعة النمو ختتلف با تبلؼ اجملاؿ وتبعا للمرحلة 
السنية الى ػلدث فيحتا، فلكل مظحتر سرعتو اخلاصة الى متيزه عن اًنه من ادلظاىر األ رى كما ختتلف سرعة 

  .يكتمل إال  بلؿ الع د ال الل وبصو ة عامة فريف النمو النحتائي للجسا ال ،الواحد يف ادلراحل ادلختلفة ادلظحتر
 :مبـدأ الفــ  ق الفــ ديــة-1-5-4

تعترب الفروؽ الفردية ظاىرة عامة يف مجيع الكائنات العضوية وىي سنة من سنن اع، فأفراد النوع الواحد 
كل منحتما دلو ف واحد. و د أكد اع سبحانو   ؼلتلفوف فيما بينحتا، فبل يوجد فرداف متشبحتاف يف استجابة

  ).32لز رؼ من اآلية)ا  »   ر  ـ ّعن و  ـ ّعض ُهّم  ـ ّوق   ـ ّعٍض د ر ج وتٍ  «وجل  وتعا  ىذا اال تبلؼ ب ولو عز

ىذا وإف كل طفل ينمو وف ا دلعايًنه اخلاصة بو ولكل طفل د جة من التطو  اخلاصة بو، فالفروؽ الفردية     
وااح يف النمو اإلنساس والى تعود باألساس إ  العديد من العوامل كما سوؼ نبينحتا الح ا. وتشًن كل مبدأ 
إ  أف الطفل السمٌن والنحيف،الغيب والذكي، االجتماعي واالنطوائي،   -نويفة لطومي  عولخة ال  وعي  -من 

كل منحتا ينمو بطري تو اخلاصة. ولذلن من الطبيعي أف نرى األطفاؿ ؼلتلفوف يف ظلوىا العاـ واخلاص لكل 
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عضو من أعضاء اجلسا، لكن مجيعحتا ؽلروف ظراحل النمو ادلختلفة إال أّنا ؼلتلفوف يف الف ات الزمنية 
 (72،ص1998)نايفة  طامي،  مرحلة.ادلستغر ة  بلؿ كل 

إ  أف األفراد يتو عوف من حيل مظاىر النمو تو يعا  -أمِ الظوى خ   نهال العقممي  -وي كد كل من 
' ويعترب ى الء الذين يوجدوف حوؿ ىذا ادلتوسن وىا الغالبية  متوسط نظ ختكرا يا إعتداليا ينتشروف حوؿ ' 

فيعتربوف حالة ن ) ىم الكقة ( أما الذين يوجدوف يف األطراؼ سواء بالزيادة أو الن صا ) أ  اد عوديخُ(،
إاافة إ  ا تبلؼ معدؿ النمو بٌن األطفاؿ، فبل ؽلكن أف ينمو طفلٌن بطري ة متشاهبة متاما ح  يف  .شاية

 (83،ص 2005)أمل الظاىري، الواحدة.األسرة 
وعلى اوء ىذا، فريف األطفاؿ ؼلضعوف يف  أطوا  ظلوىا البدس واحلركي دلسا  ظلو متتابع ومنتظا يف مظاىره  

على شكل سلا متعا   الد جات ، حيل التت دـ فيو مرحلة عن أ رى ، إال أّنا ؼلتلفوف فيما بينحتا من 
ح  ال امنة عشر، وجود فروؽ د و د اسات مظاىر النمو من ادليبلحيل سرعة النمو كما وكيفا. ول د أظحترت 

 فردية يف ظلو كل مظحتر من مظاىر النمو ادلشا  إليحتا ساب ا.
وعلى أساس ما يكر آنفا ، تعد ظاىرة الفروؽ الفردية من أىا ح ائق الوجود اإلنساس الى أوجدىا اع يف 

جلسمية فمنحتا الطويل  ل و، حيل ؼلتلف األفراد يف مستويا ا الع لية فمنحتا العب ري والذكي..، وا
 (139،ص2008)ػلي زلمد نبحتاف،  .وال صًن..،ىذا فظبل عن متايز مواىبحتا ومسا ا ادلختلفة

وإف فحتا ىذا ادلبدأ يف ااية األعلية للمعلمٌن واآلباء، بل أف الفشل يف التعرؼ على ىذه الفروؽ يف معدالت  
 اصة يف احلاالت الى يتميز هبا النمو بعدـ النمو ؽلكن أف يكوف مصد ا لسوء الفحتا واإل شاد اخلاطئ، 

االنتظاـ،  اصة يف النشاط الريااي والذي يعتمد فيو على معايًن ومعدالت النمو يف انت اء وتوجيو األطفاؿ 
دلختلف التخصصات الريااية ظا يوافق  صائصحتا البدنية واحلركية والنفسية... والى مت ل األساس يف ، يق 

 لريااية.أفضل اإلصلا ات ا
 ـوه الـنمــو:مبدأ اَـج-1-5-5

يدؿ ىذا ادلبدأ على أف عملية النمو تسًن بطري ػة منظمػة، وتتبػع ظلطػا وظلويجػا معينػا يتجلػى يف سلتلػف التغػًنات 
                 وظيفيا.    و اتكوينياحلاصلة يف سلتلف معدالت ظلو اجلسا وتطو ه 

م ػل النمػو مواػوعحتا يف ىػذا اجلانػ  علػى أّف النمػو احلركػي يسػًن و ف ػا ت كد سلتلف ادلصاد  و ادلراجع الػى  و 
 الجتاىٌن أساسٌن يتم بلف يف :

  االجتاه الطو           

 االجتاه ادلستعرض 
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علػػػى أّف مبػػػدأ اجتػػػاه النمػػػو يػػػدؿ علػػػى أّف النمػػػو زلػػػدد يف بدايتػػػو وّنايتػػػو بزمػػػاف  - انتصـــور يـــون  –شػػػًنتو  -  
أنّػػو يسػػًن ويتطػػو  باجتػػاه معػػٌن وحسػػ  ظلػػن معػػٌن. فالبدايػػة مػػ بل تبػػدأ بان سػػاـ البويضػػة ومكػػاف معينػػٌن، ظعػػىن 

ادلل حة إ   ليتٌن وتنتحتي بالوصوؿ إ  متاـ النضج ال كييب و الوظيفي ىػذا عػن ادلكػاف، أّمػا الزمػاف فبدايتػو مػن 
 (91،ص4559)انتصا  يونس،  بدأ احلمل وّنايتو ىو سن الرشد.

ي دلختلػػػف ال ػػػد ات احلركيػػػة األساسػػػية يسػػػًن يف نفػػػس االجتػػػاه، ويتجلػػػى يلػػػن يف أّف حركػػػات والنمػػػو احلركػػػ -  
الػػرأس والتػػآ   بػػٌن اليػػد والعػػٌن تظحتػػر يف الشػػحتو  األو  بعػػد ادلػػيبلد. يف حػػٌن أّف حركػػة ادلشػػي و الو ػػوؼ تتػػأ ر 

داء وظائفحتػا  بػل أف تصػل بع  الشيء، كما أّف األطراؼ والعضبلت التابعة للجزء العلوي من اجلسا تبدأ يف أ
 إ  يلػػػن م يبل ػػػا يف الطػػػرؼ السػػػفلي،....كما أّف الطفػػػل ؽلسػػػن الشػػػيء براحػػػة يػػػده  بػػػل أف يتناولػػػو بأصػػػبعو.

  (29،ص8999)أسامة كامل  ات ، 
وغلػػ  اإلشػػا ة ىنػػا بأنّنػػا ال نعػػين بػػأف ظلػػو الػػرأس يكتمػػل  بػػل أف يبػػدأ النمػػو يف األجػػزاء األ ػػرى، كمػػا أكػػد      

على يلن معظػا البػاح ٌن. بػل أنّػو يبػدأ يف األجػزاء العليػا  بػل أف يبػدأ يف األعضػاء السػفلى ٍبّ يكتمػل يف العليػا 
لعٌن االعتبػػا  يف ،ديػػد حاجيػػات الطفػػل احلركيػػة الػػى  بػػل أف يكتمػػل يف السػػفلى، شلّػػا يػػدفعنا إ  أ ػػذ يلػػن بػػا

 .النمو السوي وفق اجتاه ىذا النمو دلختلف أعضاء اجلساتساعد على 

أّف النمػو احلركػي للطفػل يتبػع اجتاىػا  ئيسػيا رابتػا يسػًن  -حسـُ مصـطفِ  ىـدح محمـد -ويشًن كل مػن      
فل تبػدوا يف سلسػلة متصػلة احلل ػات يسػًن فيحتػا مػن حل ػة من الرأس إ  ال دـ، ظعىن أّف ال د ة احلركية لدى الط

 إ  أ ػػرى، حيػػل أّف أوؿ مػػا يػػتحكا فيػػو  أسػػو و   بتػػو، ٍبّ الصػػد  ٍبّ اجلػػزء السػػفلي مػػن اجلػػذع وأ ػػًنا الػػرجلٌن.
 (51،ص4555)حسن مصطفى، 

بػػاألجزاء الوسػػطى علػػى أّف النمػػو يف االجتػػاه ادلسػػتعرض يبػػدأ  - Charles& Pierre –وي كػد كػػل مػػن      
 ,Charles.Pierre.T) الدا ليػػة مػػن اجلسػػا ضلػػو األجػػزاء واألعضػػاء البعيػػدة عػػن زلػػو  أو مركػػز اجلسػػا.

1998,p63 ( .  ومػػن  ػػبلؿ مػػا تطر نػػا لػػو يف ىػػذا ادلبػػدأ فيتجلػػى لنػػا بػػأّف الطفػػل غلػػ  أوال أف يػػتحكا يف أداء
كيػػػة األساسػػػية، ومػػػن ناحيػػػة أ ػػػرى و بػػػالنظر إ  ال ػػػد ات احلركيػػػة األوليػػػة لكػػػي يػػػتمكن مػػػن أداء ال ػػػد ات احلر 

مسػػػتوى النضػػػج والنمػػػو احلاصػػػل دلختلػػػف أعضػػػاء و وظػػػائف اجلسػػػا فرينػػػو يػػػتمكن مػػػن تأديػػػة ادلحتػػػا ات احلركيػػػة 
 الريااية و الى مت ل الغاية ادلراوبة دلختلف برامج ومناىج ال بية البدنية والريااية

 مبدأ التنبؤ  ولنمو الح كي: -1-5-6

تػػػل التنبػػػ  بػػػالنمو احلركػػػي أعليػػػة متميػػػزة بالنسػػػبة للمحتتمػػػٌن بد اسػػػة النمػػػو احلركػػػي  اصػػػة يف ميػػػداف ال بيػػػة ػل     
البدنية ، حيل ترتبن عملية التنب  بالنمو والسلوؾ احلركي ظفحتـو است را  السلوؾ احلركي. وظا أّف مظػاىر النمػو 

أشػػرنا إ  يلػػن سػػاب ا، إاػػافة إ  أّف النمػػو يسػػًن تػرتبن مػػع بعضػػحتا الػػبع  ا تباطػػا وري ػػا يف سػػرعة تطو ىػػا كمػػا 
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وفػػػق ظلػػػن معػػػروؼ فرينّػػػو ؽلكػػػن أف نتنبػػػأ ظسػػػتويات النمػػػو  بػػػل حػػػدورحتا. والػػػذي ؽل ػػػل األسػػػاس يف توجيػػػو األفػػػراد 
 توجيحتا تربويا وفق  د ا ا ومواىبحتا واستعدادا ا لؤلنشطة والتخصصات احلركية يف ادليداف الريااي.

النمو ،كمحتا مبادئ و وانٌن أساسػية لػذا فمػن  ػبلؿ ادلبلحظػة العلميػة الد ي ػة واالسػتعانة  أّف عمليةا ظ و     
باال تبػػا ات وادل اييس،واالعتمػػاد علػػى معػػايًن النمػػو ادلعتمػػدة مػػن طػػرؼ البػػاح ٌن ، ؽلكػػن لنػػا التنبػػ  بػػاخلطوط 

 العريضة الجتاه النمو عامة واحلركي بصفة  اصة يف سلتلف ادلراحل العمرية.
أّف الطفل الذي يبدأ حياتػو مسػرعا يف ظلػوه يظػل متفو ػا  -أسومة كومِ راَب   إ  اىخم عبد ر و  -ويشًن      

يف سػػرعتو حػػ  يصػػل إ  سػػن ادلراى ػػة، والطفػػل الػػذي يبػػدو طويػػل ال امػػة يف سػػن السادسػػة يظػػل زلتفظػػا بػػنفس 
 (41،ص8999)أسامة كامل  ات ، ىذه الصفة يف ال انية عشر من عمره.

على أّف الطفل يف عمر ستة سػنوات والػذي  -Regis .D&Daniel.j - وحس  ما يى  إليو كل من     
ػل ق أفضل إصلا  يف سرعة اجلري دلسافات زلددة، سوؼ يظل زلتفظا هبػذا التفػوؽ عنػدما يبلػ  مػن العمػر تسػع 

الواجبػات احلركيػة عػرب فػ ات سنوات، وي ػاس االسػت را  احلركػي بعامػل اال تبػاط لتلػن ال ياسػات ادلتتابعػة لػنفس 
 منية معينة، وأّف ا تفاع معامل اال تباط يعكس  يادة د جة االست را  )ال بات(، ومػن ًب يزيػد مػن إمكانيػة التنبػ  

 (Regis.Duphe, 2000, p75) .بالسلوؾ احلركي
احػػل السػػنية ادلت دمػػة وعلػػى ىػػذا األسػػاس فػػريّف مبػػدأ التنبػػ  ظعػػدالت النمػػو البػػدس واحلركػػي لؤلطفػػاؿ يف ادلر      

يكتسي أعليػة بالغػة يف اجملػاؿ ال بػوي، حيػل يعتػرب أحػد أىػا العوامػل ادلسػاعدة علػى التوجيػو السػليا لؤلفػراد مػع 
اال تصػػاد يف اجلحتػػد والو ػػت. حيػػل أّف األىػػا يف ادلما سػػة الريااػػية احلدي ػػة ىػػو فػػ ة ادلزاولػػة ادلمكنػػة للناشػػئ يف 

  مػع إمكاناتػو اجلسػمية و ابلياتػو الوظيفيػة والػى مت ػل أحػد األسػس العلميػة نوع التخصا الريااي والى يتناسػ
 يف الوصوؿ إ  أ  ى ادلستويات.

 :يتأث  النمو  ولعوامِ الدالقخة  الخورجخة  التفوعِ  خنهمو-1-5-7
يتأرر ظلو الفرد ظجموعتٌن من العوامل إحداعلا عوامل و ارية، واأل رى بيئية والعبل ة بٌن ىاتٌن  

فالو ارة متنح الفرد االستعدادات الفطرية دلختلف أنواع  اجملموعتٌن من العوامل عبل ة تفاعل وتأرًن متبادؿ.
السلوؾ، والبيئة تتناوؿ ىذه االستعدادات بالتنمية و التطوير و التعديل وتعطيو شكلو النحتائي الذي يكوف يف 

فر فيحتا إمكانات ادلما سة الريااية لنشاط معٌن، صو ة  د ة على أداء السلوؾ فرييا نشأ الطفل يف بيئة تتوا
وكاف و اريا جملموعة من االستعدادات البدنية والع لية ادلطلوبة ذلذا النشاط فريف الطفل يستطيع أف ػل ق أفضل 

 .أ  ى مستوى يف ىذا النشاط الريااي إصلا  و
نمػػو،  إ  اعتمػػاد الت سػػيا اآلٌب و الػػذي واتف ػػت العديػػد مػػن اآل اء و االجتاىػػات النظريػػة اخلاصػػة بعمليػػة ال     

الػى مت ػل العوامػل  رلموعػة العوامػل البيئيػة و ػلدد رلموعة العوامل البيولوجية سواء كانػت و اريػة أو اػًن و اريػة، و
 (51،ص4559)فادية علواف،  عامة و ادلبينة يف الشكل التا :الرئيسة احملددة لعملية النمو بصو ة 



 موــــــــالن

4: 

 

 مـحـددات الـنـمو

  خئخة

 جغ ا خة نفسخة اجتموعخة ثكو خة

  خولوجخة              

 غخ   راثخة   

 لبِ المخالد أثنوء المخالد  عد المخالد             

  راثخة  

 
 

 
 

                           

                           
 
 

 وــــــــِ المحددة لعمقخة النمـــ( يبخُ العوام16الشمِ رلم )
عملية النمو بصو ة ل حتاصفو  يف  -انتصور يون  - كخبلصة ألىا ادلبادئ الى ،كا عملية النمو ،أشا تو 

مجيع النواحي الكمية أو الكيفية، حيل ترى أف النمو كعملية عامة من  بلؿ ادلبادئ الساب ة والى متيزىا من 
حيوية يتم ل يف عدة عمليات تتميز باالنتظاـ والتسلسل، و تتضمن تغًنات يف التكوين أو الوظيفة، وىذه 

التغًنات تتبع ظلويجا معينا و ال،دت بطري ة عشوائية، كما أف بينحتا عبل ة إغلابية وىي متصلة و متكاملة و 
 (44،ص2003)انتصا  يونس،  رة، ومتتا  بأّنا كبًنة وك ًنة و اصة يف ادلراحل العمرية األو  للفرد.مستم

وبصو ة عامة فريف مظاىر النمو عملية م ابطة ومتدا لة بشكل وريق جدا، وىي وحدة واحدة تتأرر وت رر 
وري ا، فمن ادلستحيل فحتا إحداعلا باأل رى،فالنمو عملية شديدة التع يد وتتدا ل مجيع مظاىره تدا بل 

الطفل من الناحية اجلسمية واحلركية بدوف فحتمو من الناحية احلسية واالجتماعية...، ومن اًن ادلمكن فحتا أي 
 مظحتر من مظاىر النمو دوف الرجوع إ  ادلظاىر األ رى.

 لصوئص النمو الح كي  البدني: -1-6

السػػػلوؾ اإلنسػػػػاس، فرينّػػػػو مػػػػن ادلتو ػػػع أف يسػػػػًن وف ػػػػا دلنحػػػػىن  مظػػػػاىر ظلػػػػوباعتبػػػا  النمػػػػو احلركػػػػي أحػػػد أىػػػػا      
" سػػنة Keogh et Sugdenاخلصػػائا العامػػة لعمليػػة النمػػو وادلتم لػػة يف اخلصػػائا الػػى يكرىػػا كػػّل مػػن "

 وىي كاآلٌب: 8919

ماداـ أّف النمو ىو داللة على التغًن، فريّف ىػذا ؽل ػل نػوع مػن اإلاػافة  (:Addition ) ـةاإلضـو  -1-6-1
- Addition-، ( يف و ػت الحػق، 4( يف  مػن معػٌن، ٍب يظحتػر سػلوؾ )8والى ىي عبا ة عن ظحتو  سػلوؾ )

)أسػػػػػػػػامة كامػػػػػػػػل  اتػػػػػػػػ ،  .( يف اسػػػػػػػػتجابات أك ػػػػػػػػر تنوعػػػػػػػػا كًمػػػػػػػػا وكيًفػػػػػػػػا4( و)8حيػػػػػػػػل كػػػػػػػػل مػػػػػػػػن السػػػػػػػػلوؾ )
 (28،ص8999
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فمػػ بل عنػػدما يسػػتطيع الطفػػل ال ػػػب  علػػى األشػػياء باسػػتخداـ اإلهبػػاـ بػػػدال مػػن اال تصػػا  علػػى اسػػػتخداـ      
 احة اليد، ف د يعترب استخداـ ىذا األ ًن نوع حركي جديد، باإلاافة إ  السػلوؾ ادلوجػود فعػبل )ال ػب  علػى 

من ادلحتا ات ادلتنوعة اخلاصة بال ب  ومسػن  األشياء براحة اليد أو األصابع ف ن(، شلّا يتيح للطفل أداء العديد
 األشياء.

ماداـ أّف النمو ىو نػوع مػن التغػًن احلاصػل، فػريّف ىػذا التغػًن ىػو (:  Substitution )اإلحالل -1-6-0
( علػػى أف 8( مكػػاف سػػلوؾ )4والػػذي ىػػو عبػػا ة عػػن إحػػبلؿ سػػلوؾ ) -Substitution-نػػوع مػػن اإلحػػبلؿ 

ا ة ىنػػا إ  أنّػػو ؽلكػػن أف يوجػػد السػػلوكياف معػػا لفػػ ة  منيػػة واحػػدة، أو  ػػد يػػتا يلػػن تػػد غليا، حيػػل غلػػ  اإلشػػ
يكمل أحدعلا اآل ر، م ل إحبلؿ احلركات االنت الية من الواػع الرأسػي كادلشػي، مكػاف احلركػات االنت اليػة مػن 

يسػًن بالتػد يج،  الواع األف ي م ل الزحف واحلبو.  فنتائج الد اسات أربتػت بػأّف تطػو  ادلحتػا ات احلركيػة األوليػة
فالطفػػل يزحػػف وػلبػػوا وؽلشػػي علػػى األ بػػع  بػػل أف ؽلشػػي عاديػػا، لكػػن شلكػػن أف ؼلبػػو وؽلشػػي علػػى األ بػػع لكػػن 
لف ة زلددة  بػل أدائػو للمشػي بصػو تو األوليػة، ونفػس الشػيء ي ػاؿ علػى بػا ي ادلحتػا ات احلركيػة، أساسػية كانػت 

 أـ  يااية.
  Modificationيعتػػرب التغػػًن مػػن حيػػل ىػػو نػػوع مػػن التعػػديل :( Modification )التعــديِ -1-6-3

عبػػا ة عػػن ادلظحتػػر الكيفػػي للتغػػًن، حيػػل يػػرتبن التغػػًن بنوعيػػة السػػلوؾ ولػػيس نوعػػو، حيػػل يتجلػػى ىػػذا يف تن ػػيح 
وكم ػػػػاؿ لػػػػذلن تعػػػػديل السػػػػلوؾ  .(91،ص8992)أسػػػػامة كامػػػػل  اتػػػػ ،  (.4( ليصػػػػبح سػػػػلوؾ )8سػػػػلوؾ )

،إ   ترددىػا وتصػل  حركػات الػرجلٌن...صر طوؿ اخلطػوة وعػدـ ال بػات يفاحلركي للمشي من حركات تتسا ب 
حركات تتميز باتساع مسافة اخلطوة وانسيابية حركػة الػرجلٌن وتواف حتمػا  ػبلؿ األداء احلركػي، ونفػس الصػو ة يف 

ة إالّ إيا بػا ي األداءات احلركيػة دلختلػف ادلحتػػا ات األساسػية حيػل ال ؽلكػن للطفػػل أداء الواجبػات بصػو ة النحتائيػػ
استغرؽ ف ة  منية معينة يف أداء سلتلف أجزاء ىذه ادلحتا ات والعمل علػى تطويرىػا مػن  ػبلؿ تكرا ىػا يف العديػد 

 من ادلوا ف التعليمية وفق األىداؼ ادلسطرة لكّل مرحلة عمرية.
ويتم ػل  -Inclusion -يعترب التغًن من حيل ىو نوع من الضمٌن (: Inclusion )التضمخُ-1-6-4

( 8(، حيل ينتج عن يلن سلوؾ متطو ، مع احتفػاظ السػلوؾ )4( كمكوف للسلوؾ )8يف استخداـ سلوؾ )
وتتجلػى  اصػية التضػمٌن يف ظلػو ال ػد ات احلركيػة يف  ،(Viencent.Lamote, 2005, p66) باسػت بلليتو.

سلتلف مراحل النمو احلركي ، حيل أف الطفل عندما ػلاوؿ الػربن بػٌن األظلػاط احلركيػة الوحيػدة كػاجلري و ال فػز 
مػػػع اسػػػتخداـ عوائػػػق بسػػػيطة أو األداء دلسػػػافة  صػػػًنة، فػػػريّف األداء يف م ػػػل ىػػػذه احلػػػاالت يتطلػػػ  معرفػػػة الطفػػػل 

(، أي اجلري و ال فز، وبػالراا مػن أدائحتمػا مًعػا ؽل ػل أداء متطػو ، فػريّف كػل مػن اجلػري 4( و)8ؾ )بنوعي السلو 
 و ال فز ؽل بلف محتا ة مست لة بذا ا.
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( كوسػػيلة للتػػػأرًن 8تتجلػػى  اصػػية التوسػػن يف اسػػتخداـ السػػلوؾ )(:  Médiation )التوســط-1-6-5
)أسػامة  " Médiation "  التغًن كنوع من التوسػن(، دوف أف يصبح جزءا منو، و بذلن يعترب4على السلوؾ )
كم ػػػاؿ علػػػى يلػػػن عنػػػدما يسػػػتخدـ الطفػػػل محتػػػا ة ادلشػػػي كوسػػػيلة للتعػػػرؼ . (99،ص8999كامػػػل  اتػػػ ، 

، و نفػػػس ادل ػػػاؿ ؽلكػػػن  ياسػػػو علػػػى بػػػا ي االجتماعيػػػةواستكشػػػاؼ البيئػػػة احمليطػػػة بػػػو بكػػػل متغًنا ػػػا احلسػػػية و 
الرمػػػي....، حيػػػل ي ػػػـو الطفػػػل بػػػذلن الكتشػػػاؼ مػػػدى أعليتحتمػػػا يف أداء ادلحتػػػا ات احلركيػػػة األساسػػػية كػػػال فز، 

بع  ادلحتػا ات احلركيػة الريااػية.كما جتػد  اإلشػا ة ىنػا، إ  أف التغػًن وف ػا للخصػائا اخلمسػة السػاب ة ػلػدث 
بنسػػ  سلتلفػػة، بػػل إف ىنالػػن ا تبلفػػا يف معػػدؿ التغػػًن نفسػػو عػػرب مراحػػل العمػػر ادلختلفػػة. وأف ىػػذا ادلعػػدؿ ىػػو 

 كاف عليو يف بداية الف ة . داللة على ماًب من تغًن يف ف ة معينة من الزمن، منسوبا إ  ما

وبناء على اخلصائا الساب ة الذكر فرينو يتجلى لنا بأف عملية النمو الى متيز حياة الفرد تتجلى يف العديد  -  
لة إ  أ رى...، و بالراا من احتماؿ من ادلظاىر السلوكية وتطو  ادل ادير الكمية دلختلف األداءات من مرح

حدوث ا تزاؿ للبع  منحتا أو تأ ر ظحتو ىا. إال أف عملية النمو و التطو  دلختلف ال د ات احلركية تسًن 
وفق نسق منظا ومتد ج ، بالراا من الفرو ات الفردية ادلوجودة بٌن األفراد، شلا يستدعي منا أ د كل ىذا 

بعة مستويات النمو اخلاصة باألفراد و  اصة يف ادلراحل السنية األو  و الى بعٌن االعتبا  ويلن من أجل متا
 مت ل األساس يف ادلراحل ادلت دمة. 

تتأرر عملية النمو منذ مرحلة ما  بل الوالدة إ  با ي ادلراحل العمرية  ـو:العوامـِ المؤثـ ة  ي النم -1-7
بالعديد من العوامل، منحتا اخلا جية والى الؽلكن التحكا فيحتا أو تعديلحتا كالعوامل ادلنا ية...،و بعضحتا 

العلماء و  دا لي و ىو مرتبن باخلصائا البيولوجية  و الو ارية للجسا و الى ال ؽلكن تغيًنىا، ، و د أمجع
 (126،ص1992)هباء الدين سبلمة،  تتم ل فيما يبينو الشكل اآلٌب:الباح وف على أّف ىذه العوامل 

 العوامِ المؤث ة  ي النمو                                            
 

              
 

 العوامِ الدالقخة                                           العوامِ الخورجخة  
 البيئة -                                الو ارة                               -            
 التغذية -                        األمراض                                       -          
 التد ٌن والع ا ًن -                      صائا األـ                                   -          
 الغدد -         

 ( يبخُ العوامِ المؤث ة  ي عمقخة النمو. 77الشمِ رلم )
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وسوؼ ضلاوؿ با تصا  تبياف مدى تأرًن كل عامل من العوامل الساب ة على ديناميكية النمو، سواء من   
 ادلصاد  والد اسات العلمية.الكيفية طب ا دلا و د يف العديد من  الناحية الكمية أو

 :العوامِ الدالقخة -1-7-1
تعترب الو ارة من أىا العوامل ادل ررة يف صفات و مظاىر النمو بصفة  :Heredityـة راثــو ال 1-7-1-1

عامة، و  اصة اجلسمي والدا لي. وتعرؼ  الو ارة على أّنا ن ل السمات من الوالدين  إ  أبنائحتا، ومت ل 
الى  ( وأف اإلمكانات ىي  داية اإللصوبالو ارة كل العوامل الدا لية الى كانت موجودة عند بداية احلياة) 

 (42،ص2002)مكـر اياء،  تو ث و ليس الصفات أو اخلصائا.
وإف الو ارة التعين ف ن م دا  التشابو بٌن  صائا الوليد والوالداف،حيل يعين مصطلح الو ارة كل  -   

، منذ اللحظة األو  لبدأ إ،اد احليواف ادلنوي بالبويضة لديوالعوامل الى يولد الكائن مزود هبا والى تتكوف 
اء جسا حيل أف)اخللية ادلل حة (،توي على كل  صائا الوالدين وىذه األ ًنة بنائية أساسا أي متعل ة ببن

وبالراا من أّف الو ارة تعترب من بٌن احملددات الرئيسية لنمو الطفل، إاّل أنّو ال ؽلكن اإلنساف ومابو من أجحتزة .
يف الت دـ ظعدالت النمو ،، واإلصابة باألمراض ... ائيالغذإافاؿ دو  البيئة وبع  العوامل األ رى  كالنمن 

 وفق ادلعايًن العادية ادلعتمدة من طرؼ اال تصاصيٌن.
' ىو أّف لوراثة ادلسلمات العلمية يف ميداف ' ا إ  أنو من - W.Roux & J.Batte -ويشًن كل من   

(، وأّف  EGCاألن ى أو البويضة ) ( وال انية  ليةSPERMاجلنٌن يتكوف من  ليتٌن إحداعلا  لية الذكر )
والى ،مل مجيع الصفات  (Gentes(كرومو ـو والى مت ل ادلو رات أو اجلينات   23كّل منحتما ػلتوي على 

الو ارية. وت ـو كّل مو رة بوظيفة  اصة بعضحتا  صائا النوع، وتضمن األ رى اخلصائا الفردية كاللوف 
كرومو ـو يف البويضة   46لو ارية...،والى ىي زلمولة فيحتا رلموعة الشعر واجللد والعيوف بالنسبة للصفات ا

ادلل حة والى ،مل سلتلف صفات و صائا األبوين. وأربتت نتائج العديد من الد اسات على أّف نصف 
)عباس  ( إ  أباء األجداد.8/1( تعود إ  األجداد، و)4/1( السمات الو ارية ترجع إ  األبوين، و)2/1)

 (38،ص1999،زلمد عوض
تتم ل اخلصائا الو ارية اخلاصة والى ،ملحتا اجلينات والى تظحتر  - W.Sutton, G.Boveti -حس   و 

  يف اخلصائا التالية : مباشرة األبناءيف 
 لوف العينٌن -                 لوف البشرة. -     ل اجلسا وىيئتو       شك -
                          نوع الدـ وفصيلتو          - الشعر ونعومتو.لوف  -    لوجو ومبلزلو        ىيئة ا -
 (85،ص1999)ع يل عبد ياسٌن، .بع  األمراض )السكر، عمى األلواف،...( -
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على أف اجلينات ىي ادلسئولة  " والعديد من اخلرباء يف ميداف الو ارة، مندلن بل عن " – مم م ضخوء -وي كد 
أو حامبلت الصفات الو ارية كالطوؿ ولوف العينٌن والبشرة، ونوع الدـ و مرتو) إغلابية كانت أو سلبية ( وشكل 

وعلى ىذا األساس فريف اذلدؼ األساسي للو ارة حس    .(67،ص2002)مكـر اياء،  اجلسا بصو ة عامة.
احملافظة على  يتم ل يف – Mendel -تتفق مع م سس علا الو ارة و الى كلحتا  ،كل ادلختصٌن يف ىذا اجملاؿ

الصفات العامة للنوع، وكذلن على الصفات العامة لكّل سبلالت النوع، و كذلن إمكانات الفرد، و 
 ىذه الصفات ح  تصل الفرد بالنوع اإلنساس كلو. ال د ات كالتعلا و الذكاء و ىكذا تنت ل

 : (les malades) ـ اضمـاأل -1-7-1-2
أكدت سلتلف الد اسات بأّف ظلو الفرد يتأرر تأرًنا مباشرا باألمراض الى تتعرض ذلا األـ، وماداـ أّف النمو يبدأ 
من حلظة ان ساـ البويضة ادلخصبة، فريّف إصابة األـ بأي مرض أرناء ف ة احلمل ت رر مباشرة على ظلو اجلنٌن 

 مرية ادلت دمة.والى سوؼ تنت ل أرا ه  بلؿ ادلراحل الع
وغل  التأكيد يف ىذا اجلان  على أف النمو اليتأرر ف ن بسب  إصابة األـ  بلؿ ف ة احلمل، بل ح  تعرض 
األطفاؿ لؤلمراض يف ادلراحل السنية ادلبكرة،  اصة و أف أىا شليزات اجلسا يف ىذه ادلرحلة يتم ل يف اعف 

و اصة منحتا األمراض ادلعدية. و الى ت رر سلبا على جحتا  ادلناعة، شلا يزيد من نسبة التعرض لؤلمراض 
معدالت النمو  اصة و احلالة الصحية للجسا بصو ة عامة ، ىذا ما يدفع ال ائمٌن على  طاع الصحة إ  
إجبا  عملية التل يح ادلستمر لؤلطفاؿ لتفادي تعراحتا لؤلمراض واماف الرعاية الصحية وفق ادلواريق الدولية 

حق الطفل يف الرعاية الصحية ، والى من  بلذلا و ف ن ؽلكن اماف تطو  الفرد وفق  والى ت كد على
 ادل اييس العادية . 

  ص األم:وئـــــلص -1-7-1-3
أربتت نتائج العديد من الد اسات يف علا األجنة بصو ة  اصة، وادليداف الطيب عامة على أّف ىنالن         

و الى العديد من اخلصائا أو العادات السلبية الى ت ـو هبا األـ ت رر تأرًنا مباشرا على مستوى ظلو اجلنٌن،
 ومن بينحتا:متتد إ  ادلراحل العمرية ادلوالية 

 اجتاىات األـ -                     ال لق النفسي لؤلـ -        وشرب اخلمو  تناوؿ الع ا ًن -
 عمر األـ -           RHحاالت ا تبلؼ الدـ  -       استحتبلؾ ادلخد ات والتد ٌن -

  ِلإلشورة،  كد اكتفِ البوحث  ع ض العوامِ السو كة  ي شمِ نكط مختص ة، ألنذهو ال َمث 
مُ أنهو َعتب     وَفوق معظم البوحثخُ  ي المخدان الطبي   البخولوجي جوى  الدراسة، ول غم 

، مُ  خُ المحددات ال ئخسخة  لعمقخة النمو  مختقف مظوى ه الجسمي  النفسي  الح كي...
 مُ الدراسوتالتي لقصت لهو العديد  جلقمصودر  النتوئُ التأكد مُ ذلا  ول جوع ن يمم

 . موضوع النموالخوصة 
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 Glands :الغدد -1-7-1-4
إّف من أىا العوامل التكوينية والفسيولوجية ادلرتبطة بالنمو، والى ذلا تأرًن على سرعة النمو أحيانا أو   -    

.حيل أنو على الراا من أف اجلحتا  العصيب ىو النظاـ الوحيد ادلسيطر 'Glands' حدوث النمو نفسو الغدد
أنو توجد الك ًن من العمليات الى تساعده على ، يق الضبن على اجلسا و ادلوجو للسلوؾ اإلنساس، إال 

الى تتم ل يف عمليات اجلحتا  الغددي. والذي ؽلارل اجلحتا  ا كو يف يلن براا من تأررىا بو و والتوجيو والى تش
'  ويةالكيماالعصيب دلا ي كو من آرا  على سلتلف مظاىر النمو والسلوؾ بصفة عامة . بناءا على أعلية  ادلواد 

 ' الى يطرححتا يف الدـ بصو ة مباشرة  .له مونوتا
أف من بٌن  أىا العوامل التكوينية والفسيولوجية ادلرتبطة بالنمو والى ذلا  - أمِ محمد حسونة -رى تو    -  

 (31،ص2004)أمل زلمد حسونة،  تأرًن كبًن على سرعة النمو أحيانا أو حدورو وفق ادلعدالت العادية الغدد.
وػلتوي جسا اإلنساف على العديد من الغدد و الى ىي عبا ة عن  بليا دا لية ت ع معظمحتا يف اجلزء  

 له مونوتالعلوي من اجلسا بال تي ، و تتم ل وظيفتحتا يف تكوين مركبات كيميائية يصطلح عليحتا "ا

Hormones "اجلسا احليوية، والى من  والى ذلا  د ة فائ ة على التحكا يف نشاط سلتلف أعضاء و وظائف
 (76،ص1992)هباء الدين سبلمة،  كأحد زلددات معدالت النمو و اصة اجلسمي.  ىرموف النموبينحتا 

إ  أنو البد أف تكوف اإلفرا ات اذلرمونية معتدلة وبال د  ادلناس   -  J.Batte W.Sutton& -ويشًن 
ألداء الوظائف البيولوجية للجسا ، وال د  ادلناس  أيضا دلختلف مظاىر النمو اجلسمي والع لي...وأف أي 

ابراىيا حسن،  ا)عاصللنمو. ا تبلؿ أو ااطراب يف إفرا ات ىذه الغدد ي رر سلبا على ادلنحىن العاـ 
 (84،ص2004

وظيفة كل و حس  طري ة  يكوف ف الغدديتصنتتفق معظا اآل اء والنظريات يف ىذا اجملاؿ على أف و      
 (87،ص2005محد وادي، أ)علي . ئيسييمنحتا، إ  نوعٌن 

 .Endocrine Glands الغدد الصماء -            . Canal Glandsالغدد ال نوية  -
ىرمونا ا أو موادىا من  بلؿ  ناة واصلة ما بٌن الغدة واجلحتا  احلشوي  والغدد ال نوية ىي الى تفر -  

أما الغدد الصماء والى تعترب يات أعلية كبًنة م ا نة بال نوية .ادلرتبن هبا كالغدد الدمعية، والغدد العر ية....
ة يف الدـ بدوف وجود وىي تفر  ىرمونا ا مباشر  .،ويلن بسب  طبيعة ادلادة الى تفر ىا ودو ىا يف احلياة..

،  الغدة النخومخة "وح  نكوف أك ر د ة يف مواوع ح نا، فسوؼ نتناوؿ يف ىذا اجلان  كل مننا لة.  ناة 
يند جاف امن العوامل    الغدة الد  ية، و اللذافباإلاافة إ  ى مون النمو"ويلن ألّّنا ادلسئولة على إفرا  

 بصو ة مباشرة.ادل ررة يف معدالت النمو األساسية و 
  من على شكل بصلة صغًنة، تتد توجد ىذه الغدة يف منتصف الرأس الغدة النخومخة: -1-7-1-5

 (مقغ 1177-357وي اوح و ّنا بٌن ) ر يف فراغ عظمي يف  اع اجلمجمة،وتست السطح السفلي اخللفي للمخ
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تتكوف الغدة من جزيئٌن: الفا األمامي  ملا. و8(ما، وعراحتا 12مواوعة بشكل مستعرض، طوذلا )
عن إفرا  ىرموف النمو  ادلسئوؿوالفا األمامي ىو  ،Hypothalamusواخللفي، وعلا متصبلف ظنط ة 

(Somatotrophine) (GH) Growth hormone    الذي بدو ه يبدأ دو ه من الشحتر األوؿ لتكوين
 (Dinah.Gould, 2001, p214) .اجلنٌن

توجد ىذه الغدة أسفل الر بة أماـ ال صبة اذلوائية، و وظيفتحتا إفرا   Tyroïde Gland الـدرلـخـــة:الغـــدة  -
و -T3- Tridothyronine-  T2- Didothyronine وأيضا- Thyroxineىرموف ال ًنوكسٌن 

كمية اليود   5/1ىرموف ال ًنوكسٌن، ىو عبا ة عن مح  أميين ػلتوي على عنصر اليود، حيل ػلتوي على 
)مكـر  "Thyroglobine" ػعلى شكل مرك  بروتيين يسمى بادلوجودة يف اجلسا، و ىو سلزف يف الغدة 

ال ا ع  وغل  اإلشا ة ىنا إ  أف ىرموف ال ًنوكسٌن يبدأ إفرا ه بداية من الشحتر .(98،ص2002اياء، 
و إف الن ا يف نسبة إفرا ه ي دي إ   اجلحتا  العصيبو ىذا اذلرموف ارو ي لنمو الدماغ حيل يعترب للحمل،

 إعا ات ع لية والعديد من االاطرابات السلوكية.
  Growth hormone: وىـ مـون الــنمـ -1-7-1-6

ىرموف النمو أحد أىا اذلرمونات الى يفر ىا اجلحتا  الغددي باجلسا، و يلن باعتبا ه أحد العوامل  يعترب
األساسية احملددة لديناميكية عملية النمو بصفة عامة و  اصة اجلسمي، إاافة إ  دو ه احليوي يف العديد من 

 العمليات احليوية الدا لية ادلرتبطة حياة الفرد.
أّف ىرموف النمو يعترب من أىا اذلرمونات الى يفر ىا الفا األمامي  -7Marbi. Elain;;3 –ويذكر      

  Somatotrophineأو    Somatotrophic–للغدة النخامية، وىو يفر  من  بليا تعرؼ باسا  بليا 
البشري، ويلن لتأرًنه والذي لو أعلية كبًنة يف ظلو الكائن  - Somatotrophic –لذا يطلق عليو أحيانا ، -

 (104،ص2004)عاصا ابراىيا حسن،  .العضبلت...( -الغضا يف -ادلباشر على مجيع األنسجة )العظاـ
على أّف ىرموف النمو عبا ة عن مرك  بروتيين، وىو يشبو يف تركيبو  -. Vander Arthur.1990 -ويشًن  

النخامية، وذلما نفس التأرًنات البيولوجية  " وكبلعلا يفر  من الفا األمامي للغدة Prolactine ىرموف "
 - Mecardle.D.& William .G,1998 -ويلن لتشابو تركيبحتما ومكونا ما، وىو ما ي كده كل من 

أّف ىرموف النمو لو نشاط فسيولوجي واسع، حيل أنّو ػلل اخللية على االن ساـ والتكارر يف كافة أضلاء اجلسا  
وتٌن الذي يتا بزيادة ن ل األمحاض اآلمينية إ  اشاء اخللية و،فيز  يادة كما أنو يسحتل عملية تكوين الرب 

 (128،ص2004)عاصا ابراىيا حسن،  والى تزيد من تكوين الربوتٌن.  RNAتكوين 
على أّف ىرموف النمو يو أعلية كبًنة يف ظلو  - Johorndson & Bengtsson– أشا وعلى ىذا األساس 

كتلة العظاـ و العضبلت...نتيجة تنظيمو للعديد من العمليات احليوية الدا لية اذليكل العظمي و  يادة  
 (2002،167)مكـر اياء،  .اخلاصة بذلن
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، حيل يفر  يف الدـ  -Tanner1990 -يرى و  إ  أف ىرموف النمو يفر  بكمية  ليلة عدة مرات يف اليـو
الوالدين مراعاة يلن لتفادي أي (د ي ة من د وؿ الطفل للنـو شلا يستدعي من 70 -60بعد مابٌن)

 (177،ص2003)زلمد عودة الرؽلاوي،  .ة إفرا هااطراب يف نسب
على أف الزيادة يف إفرا  ىرموف النمو ذلا  -  Powers.Scott ;Edward.Holey -ويضيف كل من   

اجلحتا  العصيب آرا  سلبية ،سواء حدرت تلن الزيادة يف مرحلة ما  بل البلوغ  اصة الف ة الى تسبق تو ف 
عن النمو، حيل ي دي يلن إ  مايعرؼ بالنمو العمبل ي و  د يصل طوؿ الفرد إ  ادل ين والنصف.أما 
الزيادة يف مرحلة مابعد البلوغ فريّنا ت دي إ  ظلو األجزاء الغضروفية م ل األدنٌن و األنف عبلوة على اليدين و 

 ال دمٌن و الى تعرؼ حالة اخامة األطراؼ.
أف الن ا يف ىرموف النمو  د ػلدث بسب  عي  يف الغدة النخامية،  إ  -  Laron.Dwarfism-ًن ويش

وىو اذلرموف احملفز إلفرا  ىرموف ( GHRH(أو بسب  ا تبلؿ وظيفي يف اذليبوربلمس، والذي ي دي إ  ن ا
   Dinah.Gould, 2001, p238) ( شلا ي دي إ  ال ـز أو ال واـ ال صًن  النمو

وبناءا على ما سبق يكره، فرينّو يتفق كل اخلرباء والباح ٌن يف ىذا اجلان  على مدى أعلية ىرموف النمو   
Somatotrophine  (GH) )  يف ،ديد معدالت النمو من مجيع النواحي و اصة ادلظحتر اجلسمي

سبة اذلرموف سواء بالزيادة )العظاـ، العضبلت، الغضا يف(، وأّف ديناميكية النمو تتأرر بأي ا تبلؿ يف إفرا  ن
أو الن صاف ،و يف أي مرحلة عمرية و  اصة  بل البلوغ، باإلاافة إ  تأرًنه على العديد من الوظائف اذلامة 

 والبل مة لنمو اجلسا كوحدة واحدة.
وغل  اإلشا ة يف ىذا الصدد أنّو ىنالن العديد من األسباب الى ت دي إ  حدوث ااطراب يف إفرا  نسبة  
 رموف النمو والى من أعلحتا:ى

 نسبة الغلوكو  يف الدـ. -                       النظاـ الغذائي. -         
 نسبة األمحاض الذىنية يف الدـ -     نسبة األمحاض األمينية يف الدـ. -        

تساعد على  يادة سرعة  ال ًنوكسٌنإ  أّف نسبة ىرموف  - Lamb. David, 1985 – أكدو  -    
العضبلت لؤلكسجٌن، وادلساعلة يف  يادة نس  ظلو اجلحتا  اذليكلي. ويف حالة ااطراب عمل الغدة  استعماؿ

 الد  ية والذي ي دي إ  ن ا نسبة اذلرموف فريّف يلن ي دي إ  األعراض التالية:
 .اعف النمو الطبيعي للجسا 
 .احلد من تطو  ال وى الع لية 
  نب  ال ل  وعدـ انتظامحتا. يادة سعة (Dinah.Gould, 2001, p241) 
وذلذا يرى الباحل مدى أعلية التحليبلت البيولوجية  اصة يف حالة عدـ انتظاـ معدالت النمو يف      

ادلراحل السنية األو ، ويلن من أجل الكشف عن أي ا تبلؿ يف إفرا  سلتلف اذلرمونات و اصة منحتا ىرموف 
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ترب أحد احملددات الرئيسية لديناميكية النمو اجلسمي و احلركي للفرد. ويلن من أجل إ،اد النمو ،و الذي يع
اإلجراءات الطبية البل مة يف م ل ىذه احلاالت، إاافة إ  با ي العوامل األساسية الساب ة الذكر كالتغذية و 

 .العمرية بلؿ سلتلف ادلراحل سبلمة اجلسا...والى غل  مراعا ا كلحتا من أجل اماف النمو السوي لؤلفراد 
 العوامِ الخورجخة -1-7-2
  Diet  :التغيية -1-7-2-1
ػلتاج اجلسا للغداء لكي ينمو وي دي وظائفو بأفضل صو ة، ولذلن غل  على الفرد مراعاة توفًن  -  

ػلتاج واستحتبلؾ الغداء ادلتوا ف ظا يضمن النمو السوي ،دلختلف أعضاء و وظائف اجلسا احليوية.حيل 
اجلسا إ  أنواع وعناصر متكاملة بروتينية، سكرية، يىنية ،أمبلح معدنية،فيتامينات،....والى تساىا بشكل  

 كبًن يف احملافظة على ظلو اجلسا بصو ة كمية وكيفية.
ن م إ راجووتعرؼ التغذية بأّنا مجيع العمليات احليوية الى ؽلر هبا الغداء منذ بداية عملية أكلو إ  عملية 

اجلسا بعد مرو ه بعمليات اذلضا واالمتصاص يف األمعاء والن ل والدو اف عن طريق الدـ لوصوؿ العناصر 
)زلمد احلمامحي،  .العدائية الى ًب امتصاصحتا إ   بليا اجلسا ادلختلفة ح  ؽلكن للجسا االستفادة منحتا

 (25،ص2000
ا ىاما يف تكوين الفرد ،فاالكتماؿ اجلسماس يعتمد وتعترب التغذية من بٌن أىا العوامل الى ت رر تأرًن  -  

 الغذائيةأساسا على التغذية السليمة وتتو ف احلالة الصحية للفرد على مدى استفادتو من العناصر 
أف الوظيفة األساسية دلعظا الغداء يف اجلسا ىي  - Birch et d’autre1988 -البل مة.حيل أشا  

 .وتكوين ادلواد الى تنظا  سلتلف عمليات اجلسا وم اومة األمراضإعطاء الطا ة وبناء اجلسا 
(W.D.Ardel, 2004, p31) 

مت ل التغذية الكاملة أحد أىا األسباب الى تساعد على ظلو الفرد  بلؿ سلتلف مراحل عمره بصو ة     
 يف مرحلتٌن: وغل  اإلشا ة ىنا إ  أف تأرًن ظروؼ سوء التغذية ت رر، -Ming. Worth, 1989-منتظمة

 .مرحلة احلمل ) بل الوالدة( -
 (54،ص2000)زلمد احلمامحي،  مراحل النمو )بعد الوالدة(. -

 بلؿ مرحلة احلمل ؽل ل الغذاء الدعامة األو  الى ت ـو عليحتا عبل ة الطفل بأمو، إي أّف ىي ادلصد  و  -  
 أمل الظاىري و ّنبل -األوؿ الذي ؽلتا فيحتا اجلنٌن اذائو والذي يتأرر بالنظاـ الغذائي ذلا كما وكيفا. وتشًن 

األو  من احلمل، والن ا الشديد يف  بلؿ الشحتو   (Mal nutritionإ  أّف سوء التغذية ) -العلكمي
... ي دي إ  إصابة اجلنٌن بعيوب الفسفو الفيتامينات و الربوتينات، وبع  العناصر األ رى كالكالسيـو و 

 ل ية أو أمراض عضوية. والذي أربتتو العديد من الد اسات حوؿ اآلرا  السلبية لسوء التغذية، والى يصع  
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ظروؼ اال تصادية بٌن األسر، ت رر تأرًنا مباشرا على معدالت النمو و اصة التحكا فيحتا بسب  ا تبلؼ ال
 (87،ص2005)أمل الظاىري،  منحتا اجلسمي والع لي  بلؿ ادلراحل العمرية ادلوالية.

وعلى ىذا األساس فريّف كمية ونوع الغذاء أرناء ف ة احلمل ت رر تأرًنا مباشرا على معدالت ظلو اجلنٌن من مجيع 
كلحتا تعترب البداية األولية لعملية النمو بصو ة عامة. ويعترب النظاـ   والىالنواحي اجلسمية واحلركية والع لية.، 

اجلسا من السعرات احلرا ية، والى تساعد الطفل على  الغذائي الصحيح، والذي يراعى فيو مجيع متطلبات
 ال ياـ ظختلف واجباتو ومحتامو اليومية أحد أىا العوامل األساسية يف اماف النمو السوي.

أف الغداء غل  أف يكوف متنوع ليمد اجلسا بالطا ة وادل اومة،و لبناء أنسجة  - Jelliffe1975 -ويرى 
والذي غل  أف تتناس  كميتو الطا وية مع كل من الو ف وادلرحلة العمرية  ،اجلسا وجتديدىا وأداء وظيفتحتا

 (W.D.Ardel, 2004, p55) .بالفرد الذي يزاولوالريااي  وطبيعة النشاط 
 , -Hertherington فمن بٌن نتائج أحد الد اسات أجريت على رلموعة من األطفاؿ الراع -      

Park- الذين توفوا بعد عامحتا األوؿ نظرا لتعراحتا لسوء التغذية،  اـ الباح وف ظ ا نة و ف ادلخ عند  و
ى الء األطفاؿ مع رلموعة أ رى من األطفاؿ الراع األسوياء و الذين ماتوا نتيجة لتعراحتا لبع  احلوادث، 

كانت أ ل لديحتا م ا نة   DNAف د الحظوا أّف و ف ادلخ لدى اجملموعة األو  كاف أ ل، و أّف نسبة مادة 
بالراع ادلنتظمٌن التغذية. شلّا ي كد أّف سوء التغذية الى ،دث للجنٌن ت رر تأرًنا سلبيا على معدالت تكارر 
  بليا ادلخ، وبالتا  اطلفاض و نو شلّا تكوف لديو أرا  سلبية على معدالت ظلو سلتلف أعضاء ووظائف اجلسا.

الطفل من ن ا يف  يظحتر من  بلؿ ظروؼ ادلرض الى يتعرض ذلا    nutrition Mal-ف سوء التغذية " وإ
الفيتامينات والعناصر الغذائية ادلطلوبة للنمو الطفل....حيل اتضح أف األطفاؿ الذين يتعراوف لظروؼ 

األطفاؿ اجملاعة اليستطيعوف أف يعواوا ىذا الن ا، وال ؽلكنحتا الوصوؿ إ  معدالت النمو الى يكوف عليحتا 
 (120،ص2003)فادية علواف،  الذين مل يتعراوا لنفس الظروؼ.

وبناءا على ماسبق يكره، فرينو يتأكد لنا أف للتغذية دو  ىاـ يف حياة اإلنساف فيما يرتبن بنموه أو احملافظة 
ن حددت توفًن الطا ة البل مة لو وف ا الحتياجاتو اليومية منحتا. ولذلى صحتو، أو لو ايتو من األمراض و عل

  - L’Organisation Mondiale de La Santé (OMS)ادلنظمة العادلية للصحة
 وىي: للتغذيةعلية التالية األ
 بناء اجلسا -
 احملافظة على اجلنس البشري  -
 ال د ة على العمل ادلنتج وبفعالية -
 (31،ص2000)زلمد احلمامحي، . االحتفاظ باجلسا يف حالة صحية جيدة -
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العوامِ المؤث ة 
  ي النمو

 الغياء

النشوط 
 البدني

أسقوب 
 الحخوة

 الوراثة

ويرجع االىتماـ العادلي بالغداء إ  أنو يعترب ادلصد  الرئيسي لبناء وتكوين اجلسا واحملافظة على صحتو  
وحيويتو، وإ  أف اإلنساف ػلتاج إليو يف مجيع مراحلو العمرية ظا فيحتا مرحلة ما  بل ادليبلد، إي أف حياة اجلنٌن 

حتتمٌن والباح ٌن ظواوعات التغذية ،ديد أىا األسس شلا دفع بادل ،مرتبطة حصولو على الغداء من األـ...
ادلتوا ف كما وكيفا، من  بلؿ ت سيا األاذية إ   تيا  واستحتبلؾ الغداء الكامل و العلمية الى تساعد على ا

األفراد على ا تيا   والغذائية أو  صائصحتا ،ظا يساعدأعليتحتا الطا وية موعات حس  تركيبحتا الكيميائي و رل
ادلواد الغذائية ادلكونة للنمن الغذائي اليومي ظا يضمن تلبية حاجيات اجلسا دلختلف ادلواد وادلركبات الرئيسية  

كالربوتينات والكربوىيد ات.....والى مت ل أساس سلتلف العمليات احليوية للجسا شلا يساعد على ظلو اجلسا 
 بصو ة جيدة.   

 
 و.ــــ ة  ي النمــــــة المؤثــِ الهومـــــعض العوام(  08الشمِ رلم )

 
  ــة:الــبخئـ-1-7-2-2

ي صد بالبيئة كل العوامل الى يتفاعل معحتا الفرد، ويشا  إ  ىذه العوامل أحيانا بأّنا مجيع ادلوا ف أو ادل ًنات 
 احليوية دا ل اجلسا. الى يستجي  ذلا الفرد. وىو اليستجي  ف ن للبيئة اخلا جية بل أيضا للعمليات

   تشمل رلالٌن  ئيسيٌن يتم بلف يف:وعلى ىذا األساس يرى بع  الباح ٌن أف كلمة البيئة 
                     البيئة الدا لية  - 
 (39،ص2003)انتصا  يونس،  البيئة اخلا جية -
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ػلدث  العمليات اخللوية سواء ماو ي صد بالبيئة الدا لية كل العمليات الكحتربائية و الكيميائية و كذلن  -  
 منحتا دا ل اخللية أو بٌن اخلبليا، و العمليات الفسيولوجية  كالدو ة الدموية و عمليات اذلضا....و اًنىا من

أما البيئة اخلا جية فحتي كل  األشياء و ال وى و ادلوا ف و العبل ات و . العمليات احليوية اخلاصة باجلسا
ا ي رر    على الفرد ، كالعوامل الطبيعية م ل احلرا ة و الرطوبة...، وأي م ًنات اًنىا يف العامل اخلا جي شل

بوالديو و إ وتو و  اوئية أو صوتية..، و تشمل كذلن العبل ات اإلنسانية ) سلوؾ اآل رين، عبل تو
استجابات وسلتلف العبل ات االجتماعية. و الى كلحتا ت رر بصو ة مباشرة يف تطوير أو تغيًن أصد ائو....،

 سو  نكتص   ي دراستنو ىيه عقِ َأثخ  البخئة الطبخعخة  ي نمو  اه ادل ًنات الى ي ع يف نطا حتا.الفرد اجت
أثخ  الف د ،  وعتبورىو البخئة التي يعخش  خهو   التي يضط  لقتمخف مع     ،عنوص ىومختقف ضغط َ 

 ، ت ة د امو مُ لالل االستجو وت التي َحدثهو  األجهزة الخوصة  يلا    ة كِ منهوطبكو لشد ذلا
بخون ال ف  لوت  خُ األ  اد َبعو  حخث سو  نحو ل  صورة عومة الت كخز عقِ العاللة البخئخة اإلنسونخة، َ 

   .التي نحُ  صدد انجوزه دراسةولَنوع الظ    البخئخة  الخوصة  لتعدد   
 :قِ النموأث  الوراثة  البخئة ع-1-8

يتفق معظا اخلرباء على أف عملية النمو تتحدد بالعديد من العوامل، منحتا اخلا جية و الى ال ؽلكن التحكا 
فيحتا أو تعديلحتا كعناصر البيئة الطبيعية و الى سوؼ نتطرؽ ذلا يف الفصل اخلاص بالبيئة، وأ رى دا لية 

 و الى أشرنا ذلا ساب ا ) عوامل النمو(.  مرتبطة باخلصائا البيولوجية و الو ارية و الى ال ؽلكن تغيًنىا

و بالراا من البحوث و الد اسات الى أجريت يف ىذا اجلان  بغية ،ديد نسبة تأرًن كل من البيئة و الو ارة 
على معدؿ النمو ظختلف مظاىره، إال أنو ما اؿ ىناؾ جدال كبًنا بٌن السيكولوجيٌن و ال بويٌن حوؿ مدى 

و الو ارة يف سلوؾ الفرد، ولكل واحد منحتا حجتو و دليلو من  بلؿ اخلربات العلمية و  تأرًن كل من البيئة
 ادليدانية يف ىذا اجلان .

ي كدوف على أف كل  د ات اإلنساف و استعداداتو وكل مساتو و  صائصو تعود لسب  ما  ـة  الـوراثفأنصا   -
 افظة على الصفات العامة النوع.و رو من أبويو، و حجتحتا يف يلن أف الو ارة تعمل على احمل

 ف د تطرفوا يف معا اتحتا للو ارة و عزوا الفروؽ الى تظحتر بٌن األفراد إ  البيئة وحدىا،  ـة  الـبـخئأما أنصا   -
والى أجريت  - Mary &Mabel-و حجتحتا يف ىذا نتائج الد اسات الى أجريت على التوأمٌن ادلتمارلٌن

بادل ًنات على معدالت النمو بصو ة عامة، و الى أكدت وجود العديد من الفرو ات  لتبياف أرر البيئات الغنية
 يف معظا مظاىر ظلو التوأمٌن  بلؿ ادلراحل العمرية.

ويرى بع  الباح ٌن اجلدد أنو من الصعوبة الفصل بٌن عاملي الو ارة و البيئة و أرر كل منحتما يف ظلو الفرد 
العاملٌن و بد جات متفاوتة طب ا  بكلىة و الع لية و ادلعرفية....، تتأرر وسلوكو، فجميع مسات الفرد اجلسمي

للعديد من العوامل األ رى كاجلنس و ترتي  الطفل يف األسرة و الظروؼ اال تصادية للعائلة...،و كذا 
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يات الى ال ؽلكن عزذلا و نفي تأرًنىا على مستو  ذاتو...، والتعرض لؤلمراض سوى األـ احلامل أو الطفل ب
وعلى ىذا، فريف العبل ة بٌن العوامل البيئية و العوامل الو ارية، عبل ة تفاعل و تأرًن  النمو بصو ة عامة للفرد.

فالو ارة تعطي ادلواد اخلاـ على شكل استعدادات و  د ات فطرية، و البيئة تتناوؿ  -Interaction–متبادؿ 
 (495،ص8998)عبد الرمحن عيسوي،  ىذه االستعدادات بالتنمية و التطوير و التعديل.

و دلا كاف من الصع  الفصل بٌن احملددات الو ارية و البيئية لتفاعلحتا الدائا، فرينو مثة  أي رالل اختذ م يدوه 
مو فا وسطا وسلموا بأف الو ارة و البيئة وحدتاف مست لتاف يضاؼ أرر كل منحتما إ  أرر آل ر ،و الذي 

 (48،ص8991)زلمد حسن عبلوي،  ة و البيئية معا.يصطلح عليو باحملددات الو اري
ومع الت دـ العلمي الذي انعكس على طبيعتو وأىداؼ الد اسات اخلاصة بالنمو، ف د أكد العديد من  - 

عزت ، 8992 حومد زى ان، عبد ال حمون عخسوخ-و  -A.Gesell 1954,Sargent.M -الباح ٌن
وادلحتتمٌن بعملية النمو، على أف عاملي الو ارة والبيئة يتو ف  واًنىا من الباح ٌن  -....1880إسموعخِ 

ا فالعملية بينحتم ،منحتما على اآل ر، وأف عوامل البيئة تعمل مع عوامل الو ارة منذ اللحظة األو  للحمل كل
   وال ؽلكن ،ديد أرر كل منحتما يف عملية النمو.وىو ما يى  إليو عملية تفاعل وليست عملية إاافة

L ,Raisse - -  والذي أشا ا إ  أف مفحتـو الو ارة  د ،دد حيل أصبحت العوامل الو ارية عبا ة عن
تكوينات كيميائية عضوية شديدة التع يد، و لكنحتا ليست مست لة متاما، ال يف تكوينحتا وال يف طري ة عملحتا 

 (Dinah.Gould, 2001, p263) عن الظروؼ البيئية الكائن احلي.
و بالراا من أعلية الو ارة يف ،ديد صفات و  صائا الفرد و  اصة منحتا اجلسمية..، إال أف األرر الكبًن  - 

يف النمو يتحدد من  بلؿ البيئة اخلا جية و الى تشمل ادلكاف الذي يتواجد فيو الفرد، ف د ت رر ىذه األ ًنة 
ـ الى تعيش يف بيئة ملورة فريف يلن ي رر على ظلو الطفل ح  وىو يف  حا أمو.حيل أربتت الد اسات أف األ

من النساء احلوامل البلٌب يعشن على بعد أ ل من  %  75ح  على ظلو اجلنٌن، ف د دلت األحاث على أف 
"ميل" يف مناطق اإلشعاع النووي الذي تعرات لو ينجنب مواليد مصابٌن بالعديد من التشوىات اجلسمية و 

 الع لية...

ع  دو ا جوىريا يف ،ديد الصفات الو ارية للفرد إال أف عملحتا يتأرر بالبيئة، ف د يتغًن سًن ومع أف اجلينات تل
النمو تغيًنا كبًنا إيا تغًنت بع  العوامل يف البيئة الى توجد فيحتا سواء كانت بيئة الرحا أو البيئة اخلا جية، 

أف بع  أنواع السمن ظلا  .Stockavd“ “و د أربتت بع  التجا ب ىذه الظاىرة، حيل أكدت جتربة 
)انتصا  يونس،  .Mgبعٌن واحدة حينما واع يف ماء حر مضاؼ إليو تركيز عاؿ من ادلانغزيـو 

 (29،ص4559

أكد أف ادلفحتـو العلمي للو ارة ال ي ـو على أساس اف اض  -عماد الدين إمساعيل -وعلى ىذا األساس يشًن 
بشكل مست ل متاما عن البيئة ف د أمكن إحداث تغيًن يف  وجود تكوينات ايبية ،دث تأرًنىا يف النمو
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العوامل الو ارية عن طريق إجراءات بيئية معينة، وبذلن أصبحت النظرة احلدي ة للو ارة على أّنا تركيبات  
 (11،ص4555)زلمد عماد الدين،  بيولوجية تعمل يف وسن بيئي معٌن.كيميائية 

  يف ىذا اجلان ، وأ ذنا جبميع اآل اء واالجتاىات فنتفق مع ما ومن  بلؿ إطبلعنا على العديد من ادلصاد
يى  إليو معظا الباح ٌن والذين أكدوا على صعوبة الفصل بٌن أرر كل من الو ارة والبيئة يف عملية ظلو الفرد 

 ويلن  اجع لؤلسباب التالية.
 ؽلكن أف يظحتر أرر الو ارة إال يف بيئة يظحتر أرر كل من البيئة والو ارة منذ اللحظة األو  لتكوين اجلنٌن فبل 1-

ادلشكلة ليس إربات أيحتما لو دو  ولكن ادلشكلة ىي  معينة فبل يوجد ألرر أحدعلا دوف اآل ر منذ البداية. و
 البحل يف األعلية النسبية لكل منحتما.

من الصع  الفصل بٌن أرر كل من الو ارة و البيئة ألف عوامل احملاكاة و الت ليد و أسالي  التعامل متعل ة  2-
 بالبيئة و د تطغى إحداعلا على األ رى أو ختتلن هبا فيصع  فصل كل منحتما عن اآل ر.

كأعما  الوالدين، النظاـ ال ؽلكن توحيد عوامل البيئة بالنسبة لؤلفراد والى تتصف بعدـ ال بات و التغًن،  3-
 الغذائي....، والى ت رر بصو ة مباشرة على ظلو و سلوؾ الفرد.

إف التفاعل بٌن البيئة و الو ارة يكوف منذ اللحظة األو  للتكوين. فاخلصائا الو ارية من اآلباء و األجداد -2
يبحتا من أمراض، وما تتناولو من تتفاعل مع  صائا وسن األـ احلامل و تغذيتحتا و حالتحتا االنفعالية، وما يص

 ع ا ًن، وما تتعرض لو من أ طا  بيئية منذ اللحظة األو  للتكوين، و يستمر ىذا التأرًن طواؿ ف ة احلمل.
وعند حلظة ادليبلد تتد ل عوامل أ رى، م ل تعرض اجلنٌن للضغوط، أو ن ا يف اندفاع الدـ إ  ادلخ، يف 

يأٌب دو  ادل ًنات البيئية، وصحة الطفل، والعوامل اال تصادية واجلغرافية  تشكيل يلن التفاعل. وبعد ادليبلد
 واالجتماعية، يف تشكيل ىذا التفاعل. إف ىذا من شأنو تشكيل الفروؽ الفردية وإبرا ىا. 

 نــظــ يوت النـمــو: -1-8

ادلبلحظػات األوليػة  كانت االجتاىات ال دؽلػة يف نظريػات النمػو تعتمػد علػى اسػتخبلص احل ػائق مػن  ػبلؿ      
بنػاءا عليحتػا ًب واػع العديػد مػن ادلبػادئ  ، والػىدلختلف أظلاط السلوؾ الى ي ـو هبا الطفل  بلؿ ادلراحل السػنية

وال يعػد عمػبل كافيػا إ  حػد اعتبػا ه نظريػة متواف ػة بػالراا مػن  مظػاىره.واألسس الى متيز عمليػة النمػو ظختلػف 
إ  أّف   4555باتريشػػيا ميللػػر ٌن والدا سػػٌن لعمليػػة النمػػو. حيػػل تشػػًن "اعتمػػاده مػػن طػػرؼ العديػػد مػػن البػػاح 

النظرية العلمية الكاملة ىي عبا ة عن رلموعة من احل ائق ادلرتبطة، والبػديحتيات وادلسػلمات والفػروض وادلتغػًنات 
)باتريشػػيا.ميللر،  ويا ا عػػن طريػػق التجربػػة العلميػػة.ادلتدا لػػة، الػػى ،لّػػل بغيػػة د اسػػتحتا و،ديػػد مفاىيمحتػػا ومسػػت

 (45،ص4555
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وإّف أىا ما ؽليز نظريات النمػو ىػو أّّنػا تركػز علػى التغػًن عػرب الػزمن، فحتػي ختتلػف مػع النظريػات األ ػرى يف      
التغًنات احلادرة للمفاىيا ظرو  الو ت، وت دي عبل ة النظرية بالتغًن إ  مت يل نظريات النمو يف ربلث عمليػات 

 أساسية ىي:
 التغًنات الطا ئة على ظلن أو أك ر من أظلاط السلوؾ.* وصف 

 * وصف التغًنات احلاصلة يف العبل ات احلاصلة بٌن أنواع السلوؾ.
 (21،ص4558)زلمد السيد،  * تفسًن مسا  عملية النمو.

علػػى العديػػد مػػن ادلصػػاد  وادلراجػػع الػػى م ػػل النمػػو مواػػوعحتا، ف ػػد  لصػػنا إ  أّف  اااػػطبلعنومػػن  ػػبلؿ      
ظحتو  نظرية النمو كاف نتيجة لؤلحاث العلمية ال ائمة بطرؽ ؽلكن االستفادة منحتا، أو اإلاػافة إليحتػا ظػا يسػمح 

ألطػػر ادلرجعيػػة  العامػػة وبػػالنظر إ  تعػػدد ابادلبلحظػػة والتجريػػ . وبػػالنظر إ  تعػػدد مظػػاىر النمػػو بصػػو ة عامػػة، 
اخلاصػة بػالنمو الع لػي ونظريػة ( Piaget(  د ظحترت العديد من النظريات والػى مػن أعلحتػا نظريػةلد اسة النمو ف

للبحػل والد اسػة يف  احل ي ية... إ  اًن يلن من النظريات الى م لت االنطبل ة (Freud( ػل النفسي لالتحلي
( Ericsson(نفسػػية كانػػت أو اجتماعيػػة أو بيئيػػة، إ  جانػػ  نظريػػة  ،يػػوسػػلوؾ الفػػرد وسلتلػػف العوامػػل ادلػػ ررة ف

النمػػو االجتمػػاعي...، إ  جانػػ  العديػػد مػػن النظريػػات الػػى ال يتسػػع  يف (Achter(اخلاصػػة بالنضػػج، ونظريػػة 
 .  ةبصو  عامتفسًن جوان  النمو وعبل تو بالتعلا والنمو اؿ لذكرىا والى كّلحتا اىتمت باجمل

إالّ أّف تصػػنيف نظريػات النمػػو يػػتا مػن  ػػبلؿ رلػاؿ الد اسػػة الػػذي - Novella .J .Ruffin2000.-وتشػًن  
اىتمػػت بػػو، واجلانػػ  اإلظلػػائي الػػى م ػػل مواػػوعحتا وىػػدفحتا، حيػػل أنّػػو ؽلكػػن تصػػنيف النظريػػات اخلاصػػة بػػالنمو  

 (15،ص4559)زلمد عودة الرؽلاوي، كاآلٌب: 
من التفصيل إ  أىا النظريات ادلعتمدة من طرؼ العديد من  التطرؽ بالشيءىذا اجلان   وسوؼ ضلاوؿ     

الباح ٌن يف سلتلف برامج التكوين والتد ي  منذ إربا ا إ  ااية و تنا احلا ، ويلن باعتبا ىا ال اعدة الى 
حاوؿ  نستند عليحتا يف فحتا وتفسًن سلتلف مظاىر النمو والعوامل ادل ررة فيو، بالراا من اجلحتود والد اسات الى

 من  بلذلا الباح ٌن اجلدد إرراء ىذه النظريات أو اإلاافة إليحتا والى تتم ل يف النظريات التالية:

 : ي النمو العكقي  المع  ي  Piaget"ـة نــــظ ي -1-8-1

ويعود الفضل يف ،تعترب ىذه النظرية أحد أىا نظريات النمو، والى  دمت  مخا علميا لتفسًن سلوؾ الفرد      
بسويسرا، ويلن بعد أحاث طويلة أمضاىا يف  1886ادلزداد يف  -جون  خوجخو –ىذه النظرية لصاحبحتا 

شلّا مسح لو بتتبع وكشف العديد من  .ببا يس على األطفاؿ -Binet –تطبيق اال تبا ات الع لية يف معمل 
ساعدتو يف نشر العديد من ادل لفات والى من أعلحتا الى  احل ائق ادلميزة لؤلطفاؿ من الناحية الع لية...، و

 " 8942"، و"احلكا وادلنطق لدى الطفل.8949"لغة الطفل وفكره.



 موــــــــالن

65 

 

أك ر من كوّنا حالة، فحتي عبا ة عن العبل ة بٌن الشخا  -عمقخة –" بأّف ادلعرفة تعترب Piagetويرى"     
..عن طريق التجربة البدنية و الع لية و الى من العا ؼ والشيء ادلعروؼ، فالطفل يتعرؼ على الكرة و اجلرس.

 (91،ص4555)باتريشيا.ميللر،   بلذلا يصل إ  التمييز بٌن األشياء.
ويلن ح  ّناية ادلرحلة  تأّّنا اًن مست رة فيما يتعلق ببع  اجملاال ،ومن بٌن مبادئ النظرية عن ادلعرفة

األ ًنة ت ريبا، فالب اء مع األشياء أو األفراد حلظة بلحظة ي دي إ  فحتا العامل بطرؽ عامة. ويتغًن ىذا الفحتا 
أرناء النمو بتطو  التفكًن  بلؿ مراحل متنوعة و م ابطة متتد من ادليبلد وح  مرحلة النضج يف نسق متتابع 

 .(811،ص4559)كرؽلاف بدير،  طب ا دل ًنات سلتلف ادلوا ف.ختتلف فيو مستويات التفكًن 
ىذا التكيف يتا عن طريق إالّ تفاعل بٌن الشخا و بيئتو، و إ  أّف التكيف الع لي ما ىو  -Piaget-ويشًن

 (.L’assimilation et Accommunalation(وبٌن عمليى التم يل و ادلواءمة (Equilibre( لتوا فا
 (12،ص8991)ف اد ابو حط ، 

 التالية:ادلراحل  تطو  التفكًن إ  أ بعة مراحل  ئيسية متم لة يف - Piaget-وعلى ىذا أساس  ّسا     
 ادلرحلة احلس حركية ومتتد من ادليبلد إ  سنتٌن. -
 سنوات. 9إ   4مرحلة ما  بل العمليات الفكرية من  -
 سنة. 88إ   9مرحلة العمليات اإلد اكية )الفكرية( من  -
 (415.454،ص4558)زلمد السيد،  سنة وما فوؽ. 82إ   88مرحلة العمليات الشكلية من  -

عند بياجيو يف أّف االنت اؿ  بلؿ ادلراحل يتضمن تغًنات تركيبية نوعية  -منهج الم حقة -ويتم ل جوىر      
حيل تبىن كل مرحلة على أك ر منحتا كمية  كالد جة، السرعة، الفعالية...يف االستجابات الصاد ة من الطفل، 

 بلؿ الطفولة  '  كل الكرة 'فتعلا الطفل محتا ة  .ادلرحلة الساب ة ذلا و يئ الواع للمرحلة التالية
ادلبكرة...لكن ببلواو مرحلة الطفولة ادلتأ رة ؽلكنو أف يزاوؿ ىذه ادلحتا ة امن عدد من ادلحتا ات األ رى،  

ل أّف كل ىذه ادلحتا ات تندمج مع بعضحتا شلّا يتيح لو أداء ادلحتا ات كالتمرير، واجلري بالكرة واست باذلا...، حي
 احلركية ادلركبة اجلديدة مع احملافظة وت بيت ادلحتا ات ال دؽلة حيل مت ل ىذه ادلفاىيا األساس يف النظرية.

وغل  التأكيد يف ىذا اجلان  على أف  ادلراحل الساب ة تتتابع من حيل مظاىرىا يف تطو  الطفل - 
( شلّا يتيح للطفل االستفادة من معلومات َعقم -َيك  -َع  ) ع ليا وفكريا ومعرفيا...، و الى تتم ل يف

 " والى تتم ل يف:  Piagetجديدة والى مت ل أحد أىا مظاىر النمو ادلعريف و الع لي عند 
 سنوات(. 1-9تكوين محتا ات تتعلق ظفحتـو ربات اجلزئيات ) -
 سنوات(. 85-9ظفحتـو دواـ الشيء ) تكوين محتا ات تتعلق -
 (Fallvel.j, 1998, p84) (.سنة 89-88تكوين محتا ات تتعلق ظفحتـو الفراغ ) -
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وال يتسع اجملاؿ ىنا لذكر كل تفاصيل نظرية بياجيو ألّّنا تعترب النظرية الشاملة الكاملة حس   أي العديد      
ٌن ادلبلحظات إّف من ب ضاىا يف البحل والد اسة. و الى إ  الف ة من الباح ٌن اجلدد، و يعزوف يلن 

إليحتا ىو أّف ظحتو  أظلاط التطو  الفكري والع لي لدى الطفل تكوف عرب مراحل متتالية،  األساسية الى أشا 
وأّف ىذه اخلطوات ،دث عن طريق بع  ال وابت الوظيفية )وظائف ع لية تعمل  بلؿ النمو(، والى من 

 حيل أّف الطفل يولد ولديو ميوؿ ضلو تنظيا تفكًنه وضلو التكيف مع بيئتو. -لتمخفالتنظخم   ا -أعلحتا 
 Gahistel 1978-Ficher "حس  كل من -Piaget–ىذا وتتجلى ادلكانة العلمية لنظرية 

1992 3;;6 Demtriau":إ  ن ن  و ا وادلتم لة يف 
 .إد اكحتا للدو  األساسي للمعرفة يف عملية النمو 
  خلصائا تفكًن األطفاؿ.اكتشافحتا 
 .ابليتحتا للتطبيق يف اجملاؿ البيئي   

 : ي التحقخِ النفسي" Sigmonhd Freud ـة نـظــ يـ-1-8-0
إّف لنظرية التحليل النفسي أعلية تا ؼلية كبًنة بالنسبة لعلا نفس النمو والعديد من العلـو النفسية      

ادلولود سنة -S. Freud -االجتماعية األ رى، ويعود الفضل يف ،ديد ادلفحتـو العلمي للنظرية للعامل
ئي ادلميز للفرد بأنّو نتاج لتفاعل أو ج بتشيكوسلوفاكيا ساب ا. وتفسر النظرية الشكل النحتايرب ـ يف فرا1856

 تعا ض بٌن  وى اريزية و عوامل اجتماعية وبيئية.
وجود طا ة اريزية مو ورة تتطو  يف اجتاه ، يق إشباع الغريزة، والى تتم ل يف استعداد  -   يد –ويف ض      

 (815،ص4559)كرؽلاف بدير،  نفسي وجسمي يدفع صاحبو إ  التنبو إ  مواوع معٌن.
وتتضمن الغرائز إرا ة بع  مناطق اجلسا و اصة الفمية منحتا والشرجية والتناسلية، بسب  الدافع اجلنسي...، 

إيف فالطا ة الع لية مشت ة من الطا ة  -الحوجة -الدا لية للع ل وختلق ما يسمى بػو،ت ىذه اإلرا ة 
على أّف كل من اجلسد والع ل يي عبل ة متفاعلة، وأّف الغريزة ىي مفحتـو ي ع يف     يدالبيولوجية، وي كد 

" الحوجةاحلدود بٌن اجلان  الع لي و اجلنسي.و إّف ىدؼ الدافع اجلنسي أو أي اريزة ىو إ الة تلن   "
ة إ  أّف الغريز  -   يد –ويشًن   .(15،ص4558)زلمد السيد،  والتخلا من الضغن و، يق السعادة.

(، ولذلن فريّف Wish( يتولد عنحتا حالة نفسية م  نة بزيادة التوتر واإلرا ة )الرابة Needالنشطة )احلاجة, 
األىداؼ ادلواوعية للسلوؾ اإلنساس ىي ، يق الّلذة وجتن  األمل، ولذلن ضلن نفعل ما ػل ق  اباتنا ويليب 

أّف للغريزة  على -Hell& Rondhze:9;3.-وللتوايح أك ر وا تصا ا، ف د أكد كّل من      .حاجياتنا
 أ بعة  صائا أساسية تتم ل يف:

 مواوع الغريزة. -                        مصد  الغريزة. -
 ىدؼ الغريزة -                              وة الغريزة. -
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وعلى يلن فيمكن م بل وصف حالة اجلوع فسيولوجيا  على أّنا ن ا اذائي )ادلصد (، والى  - 
ينشأ عنحتا توتر نفسي بسب  حاجة اجلسا للغذاء )ال وة(، شلّا يدفع الفرد بالبحل على شيء يأكلو 

ة إ  حالتحتا دافع اجلوع وعادت حالة الفرد الدا لي أ تزؿ)ادلواوع( و،دث الّلذة لدى الفرد وأنو كّلما 
" ك ًنا و الى يستلـز  خوجخو" ختتلف عن فكرة "    يدوإّف الفكرة ادلرحلية للنمو عند "  الطبيعية )اذلدؼ(.

فيحدث االنت اؿ يف حالة وجود أعماؿ مل تنتحتي يف  فرويد االنت اؿ فيحتا إمتاـ ادلرحلة احلالية بالكامل، أّما عند 
"، وبالنسبة َتبع نظومو ال يتغخ لت ي النظريتاف يف اتفا حتما أّف ادلراحل "ادلرحلة أو يف حالة عدـ و جودىا. وت

يأٌب ترتي  ادلراحل اإلظلائية من  بلؿ النضج البدس، أّما عند  بياجيو فيأٌب ال تي  من  بلؿ اخلربات  دلفروي
 االجتماعية وطرؽ األداء الع لي.

 :االجتموعي   ي النمو النفسي Iric-Ericssonنظ ية   -1-8-3
، ويلن ألنّو بىن مفحتـو -النظرية  النفسية االجتماعية يف النمو -أحيانا  إريمسون يطلق على نظرية "     

"، وحاوؿ أف يوافق بٌن مراحل النمو النفسي اجلنسي    يدنظريتو على مبادئ التحليل النفسي كما  دمحتا " 
 .لفرويد ومراحل النمو النفسي االجتماعي الى ا  ححتا

بال رب من مدينة فرانكفو ت بأدلانيا، وألتحق ظعحتد التحليل  1810عاـ  -Ericsson -و د ولد     
بريصلا  الربنامج التد ييب الذي ا  حو، ويعترب من بٌن  -Anna Freud –"فرويد" بفيينا و د  امت ػػػالنفسي ل

 ية التحليل النفسي يف صو ة جديدةأوائل الباح ٌن الذين را وا على أفكا  فرويد ، حيل حاوؿ ت دمي نظر 
وتكّوف الشخصية والى شبو -New Ego  -يف د استو مراحل األنا اجلديد  -إريمسون –و د تناوؿ     

مراحل ظلوىا وتطو ىا م ل نسق ظلو اجلنٌن، حيل أّّنا بطري ة نفسحتا تنمو الشخصية وفق سلطن ظلو متتابع 
وأشا  إ  أننا نتطو  وننمو عرب مراحل نفسية اجتماعية،وليس عرب ادلراحل لتكّوف الشخصية النحتائية ككل. 

 (19،ص4559)زلمد عودة الرؽلاوي،  ية جنسية كما يى  إ  يلن فرويد.مراحل نفس
ولتح يق ال ابن بٌن البعد النفسي اجلنسي والنفسي االجتماعي، ف د  اـ إ يكسوف بالعديد من الد اسات 

إ  أنّو من ناحية التطو  النفسي االجتماعي صلد أّف النضج البدس  و د  لا( 1861-1858ادل ا نة )
يتضمن تأرًنات شخصية واجتماعية، حيل ي دي النضج إ  وجود محتا ة جديدة تتيح إمكانيات  اصة 
للطفل، ولكّنحتا تزيد من الواجبات ادلل اة على عات و شلّا يفرض عليو أداء سلوكيات جديدة. فالكبلـ بدؿ 

د الطفل دلا يريد طل  شيء ما، م اؿ يبٌن حلالة النمو االجتماعي نتيجة التطو  احلاصل يف با ي البكاء عن
 اجلوان  البدنية والع لية.

ومن  بلؿ ااطبلعنا على العديد من ادلصاد  والد اسات اخلاصة بالنمو عامة، واالجتماعي على وجو 
سيا الذي أعده إ يكسوف. ويلن ألّف ادلراحل اخلصوص، ف د أكد العديد من الباح ٌن اجلدد تبنيحتا الت 

ادل  حة تشًن إ  ظلايج وأظلاط سلوكية متباينة وصفيا شلا يساعد على مبلحظتحتا ود استحتا بشكل جيد ود يق.    
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إالّ  -Stage théory–يف أّف كبلعلا نظرية مرحلية   خوجخو مع نظرية " إريمسون وبالراا من اتفاؽ نظرية "
و إل يكسوف تعطينا معىن جّيد للكيفية الى ؼلتلف هبا السلوؾ وصفيا يف ن اط معينة على طوؿ أّف مراحل النم

حيل يرى أّف كل مرحلة تأٌب يف صو ة ما عرب احلياة و حق ادلراحل يف تتابع اًن متباين، ن النمو، حيل تتبل
  Heglle , Zeigher 1978- -و لذلن يشًن كل منة تصل يف و ت زلدد و تركي  معٌن،لكن كل مرحل

 إ  أّف من أىا شليزات مراحل النمو يف نظرية إ يكسوف ما يلي:
 .تظحتر يف تتابع اًن متباين واًن متعا ض -   تصف التغًن يف كل ف ة عمرية. -
 .تشًن إ  صراعات سلتلفة ومتباينة وصفيا -      تكوف عامة ر افيا وحضا يا. -

 -Heyolle , Zeiglerويرى العديد من الباح ٌن والذي يطلق عليحتا "الفرويديٌن اجلدد" م ل:      

Fllavele,-  إ  أّف إسحتامات إ يكسوف يف فحتا السلوؾ اإلنساس ال تعدوا أف تكوف امتدادا منط يا دلفاىيا
ادلتاحة، إاّل أّف يلن ال يعين  فرويد يف النمو النفسي اجلنسي يف اوء ادلعلومات االجتماعية والسيكولوجية

" على أّف النمو ػلدث من  خوجخو     يدخببلؼ "إريمسون أكد .حيل عدـ وجود فروؽ بٌن النظريتٌن 
والذي ؽل ل زلو  الد اسات احلدي ة.  اجلان  ا بلؿ دو ة العمر كّلو، شلّا أرا  جوان  عديدة للبحل يف ىذ

النظرية الوحيدة الى د ست النمو من ادليبلد إ  آ ر العمر، ويعترب ولذلن تعترب نظريتو نظرية شاملة فحتي 
 سلوؾ الفرد ناتج ل بلث عوامل أساسية متم لة يف:

 عوامل بيئية. -                            عوامل اجتماعية -                   عوامل بيولوجية. -
والى  تمحتا بنشر أّوؿ كتبو بعنواف "الطفولة ( 1851، 1840وبناءا على الد اسات الى  اـ هبا ما بٌن)     

، والذي بٌّن فيو سلتلف التغًنات الى ؽلر هبا الفرد من 1851سنة  "Childnood & Society واجملتمع، "
الناحية النفسية واالجتماعية من  بلؿ اخلربات وادلوا ف الى يتعرض ذلا، حيل حّدد ربلث متغًنات أساسية 

 عملية النمو ىي:ت رر يف 
 ال وانٌن الدا لية للنمو، وىي م ل العمليات البيولوجية اًن  ابلة لبل تداد. -
 التأرًن ال  ايف، والذي ػلدد ادلعدؿ ادلطلوب من النمو والذي ينحا  على مظاىر عن أ رى. -
 (882،ص4555)أمل الظاىري،  الفروؽ الفردية أي االستجابة الفطرية الى متيز كل فرد عن اًنه. -

وبناءا على ماسبق يكره حوؿ سياؽ النظرية ،فريف مراحل النمو النفسي االجتماعي حسبو  تتم ل يف ادلراحل 
 (819،ص4555)باتريشيا.ميللر،  لية، ادلبّينة يف اجلدوؿ التا :التا
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 العم  م احِ النمو

 مرحلة ال  ة )م ابل( عدـ ال  ة. -
 الشن.مرحلة التحكا الذاٌب )م ابل(  -

 مرحلة ادلباد ة )م ابل( -
 مرحلة االجتحتاد )م ابل( ال صو . -
 مرحلة العاتية )م ابل( التشويش. -
 مرحلة التواد )م ابل( االنعزاؿ. -
 مرحلة التوالد )م ابل( الركود. -
 مرحلة التكامل )م ابل( اليأس. -

 من ادليبلد ح  السنة. -
 سنوات. 9على  4من  -
 سنوات. 5إ   2من  -
 سنة. 88إ   1من  -
 سنة. 81إ   84من  -

 البلوغ. -
 الرشد. -
 الشيخو ة. -

 ( يبخُ م احِ النمو النفسي االجتموعي لقف د   ق العم  الزمني حسب  إريمسون 11الجد ل رلم )
وما غل  التأكيد عليو يف ىذا اإلطا ، وبالراا من ن اط التباعد والتدا ل بٌن كل من فرويد و إ يكسوف إاّل 
أّف نظرية ىذا األ ًن م لت ،وال ىاما يف رلاؿ البحل الذي ؼلا دينامكية النمو الشخصي للفرد دا ل 

بطري تٌن      يد تعديبل لنظرية  )النفس اجتماعية(  دمت إريمسون  بيئتو االجتماعية. حيل أّف نظرية 
 ىامتٌن حيل أّف:

حّدد إ يكسوف العوامل ادل ررة على النمو  بلؿ سنوات العمر كّلحتا، حيل أكد على أّف كل رلتمع  أ ال:
ػلاوؿ أف يتعامل مع التغًنات البيولوجية احلادرة أرناء عملية النمو، وأّف ىناؾ توافق بٌن حاجات الطفل 

  كل مرحلة من مراحل النمو الى ؽلر هبا الفرد  بلؿ حياتو.وحاجات اجملتمع يف
:  كز على أّف احلياة تعىن بالبحل عن اذلوية، حيل  كز على ظلو عمليات األنا شلّا أااؼ بعدا جديد ثونخو

 .للتحليل النفسي للطفل على وجو اخلصوص والنمو النفسي االجتماعي عامة
با   بلؿ د استنا من  بلؿ العمل على األ ذ بكل ادلبلحظات شلّا يدفعنا إ  أ ذىا بالعٌن االعت

والتحفظات اخلاصة بالعوامل الى ت رر بطري ة أو بأ رى على مستويات النمو  ظختلف مظاىره البدس واحلركي 
 و اصة النفسي واالجتماعي طب ا لنتائج النظرية.

   لقنضج  النمو الطبخعي:Arnold . Gesellـة  نــظ ي -1-8-4
 ،-Gesell-تركزت العديد من أعماؿ البحل األو  يف رلاؿ علا نفس النمو حوؿ الوصف، حيل يعترب   

 دـ يف ال بلرينات نظريتو والى تطرؽ فيحتا إ  م اييس  ل، حيمن أوائل ادلحتتمٌن بد اسة النمو الظاىري للفرد
أّف الوصف ال يعد  عمبل كافيا  زلكمة ل ياس النمو اجلسمي واحلركي... من  بلؿ الوصف. وعلى الراا من

لتجسيد نظرية متواف ة كما أشرنا ساب ا، إاّل أنّو يو أعلية بالغة يف إعطائنا نظرة عن معدالت ومستويات 
  .التطو  احلاصلة يف سلتلف ادل اييس اجلسمية والبدنية و اصة يف اجملاؿ الريااي
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والذي ولد عاـ  - Arnold, Gesell –ية للعامل ويعود الفضل يف إربات احل ي ة العلمية ذلذه النظر      
' بالواليات ادلتحدة األمريكية، نتيجة للخربات العملية والى  تمحتا بالعمل يف  Almaيف مدينة '  1881

حيل يعترب من األوائل الذين طب وا النمويج اجلنيين يف د استحتا لعملية  .' لنمو الطفل Yaleعيادة جامعة ' 
النمو مع رلموعة من الباح ٌن، والى بناءا عليحتا  دموا د اسة مفصلة حوؿ النمو احلركي والعصيب للراع 

يف نظريتو على مفحتـو النضج، حيل يرى أّف النمو ػلدث بطري ة رابتة  -A. Gesell -واألطفاؿ.وي كد 
)زلمد السيد،  منظمة دا لية ومتد جة، والنمو ادل صود يشمل ظلو األنسجة واألعضاء والوظائف.و 

 (49،ص4558
 ددة للنمو ياتو، حيل سوؼ نركزو د سبق لنا وأف تطر نا إ  النضج  وعبل تو بعملية النمو كأحد العوامل احمل

 -لعملية النمو.أربت كل منعلى أىا ادلفاىيا واحل ائق العلمية جليزؿ وم يديو يف وصفحتا 
Gesell&Thomson -  أعلية ودو  النضج يف عملية النمو، من   بلؿ نتائج د استحتا على التوائا

ادلتمارلة من  بلؿ تد ي  أحدعلا على أنشطة معينة كتسلق الد ج...، وبالراا من أّف التوأـ الغًن متد ب مل 
  ىذه ادلحتا ات، فريّف ؼلضع إالّ لف ة  ليلة للتد ي  م ا نة باألوؿ، إالّ أنّو عندما حانت الف ة ادلتو عة لظحتو 

عندما يكوف النمو زلكوما بالعوامل الفطرية و التوأـ الغًن متد ب أّدى نفس ادلحتا ات الى أداىا ادلتد ب. 
 (891،ص4555)أمل الظاىري،  للنضج فلن يكوف للتعليا والتد ي  سوى دو ا زلدودا.

 ملية التالية:والذي اف ض صحة ادلعادلة العا -Piaget-وىو نفس الرأي الذي أكده 
 .النمو: النضج البدني + الخب ة البخئخة + الخب ة االجتموعخة 

شلّا ي كد مدى أعلية وتأرًن النضج على معدالت التطو  احلاصلة يف مظاىر النمو بصو ة عامة.وبالراا  -   
مل البيئية يف عملية من االستنتاجات وادلبلحظات الى  لا إليحتا جيزؿ، إاّل أنّو ال يعين ىذا نفيو ألعلية العوا

النمو. حيل أشا  إ  أّف ىنالن ظروؼ بيئية زلددة تكوف ارو ية للنمو الطبيعي، ويتجلى يلن على سبيل 
ادل اؿ عندما يعاس اجلنٌن ن صا يف معدؿ األوكسجٌن، فريّف العضو الذي يكوف معدؿ ظلوه أسرع  بلؿ حلظة 

 -Gesell -ؿ يف معدؿ ظلوه.و إّف معظا أحاث الن ا سوؼ يتأرر سلبيا و د يصاب بالضر  واال تبل
ا تصرت على د اسة وتتبع النمو احلركي والبدس ادلبكر، لكنو أكد مرا ا على أّف النضج ػلكا كل مظاىر النمو 
اجلسمي و الوظيفي و االجتماعي...، ويضيف من  بلؿ مبلحظاتو و استنتاجاتو مبادئ أساسية أ رى 

 التطرؽ ذلا ساب ا، والى تتم ل يف:إاافة إ  ادلبادئ الى ًب 
 .Réciprocal. Interwavingادلتبادؿ ادلزج  -
 .Fonctionnel. Orsymmetryعدـ التناسق الوظيفي  -
 .self. Régulationتنظيا الذات  -

   وبالراا من األعلية العلمية للنظرية الى اىتا العديد من الباح ٌن على العمل وفق مبادئحتا، إالّ أّف      
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-Gesell-  واجو العديد من االنت ادات من طرؼ بع  الدا سٌن و اصة حوؿ طري تو يف عرض ادلعايًن
العمرية. ويلن بالنظر للفرو ات الفردية ادلوجودة بٌن األفراد يف العديد من الصفات واخلصائا يف نفس 

تب ى أحد أىا النظريات الى يستند  ىذاوبالراا من كل  .ادلرحلة السنية والى أكدتو العديد من الد اسات
عليحتا العديد من الباح ٌن واخلرباء يف د استحتا يف اجملاؿ ال بوي والصحي...،ويلن بسب  تركيزىا على النمو 

من  -Gesell –احلركي والبدس وعبل تو بالعديد من ادلتغًنات النفسية واالجتماعية...والى من  بلذلا متكن 
لعملية النمو بصو ة عامة والبدس واحلركي  اصة، والى ؽلكن االستفادة منو يف ،ليل ،ديد ادلفحتـو النظري 

 وتفسًن نتائج العديد من الد اسات الى ؽل ل النمو مواوعحتا.
 :البخئخة لقنمو اإلدراكي  Gibson "ـةـ ينــظـ -1-8-5

الى ت طنحتا السبلالت البشرية، األحداث والبيئات العجيبة وادلتنوعة  ينظر األطفاؿ إ  األشياء و     
ويتعلموف ما ؽلكنحتا أدائو إّّنا يد كوف الوجوه ليبتسموف إليحتا. وادلرتفعات لتسل حتا، والشواطئ ليسبحوا 
فيحتا...، شلّا يتيح تكيف الطفل مع البيئة، ويرجع الفضل يف واع اإلطا  النظري دلفحتـو اإلد اؾ البيئي 

والى خترجت منحتا عاـ   Smith"ى  اولت د استحتا اجلامعية جبامعة " والEleanor. J. Gibsonللباح ة "
ـ. والى واصلت فيحتا عملحتا وحورحتا  ف ة  وجحتا...، وتعترب ىذه النظرية كخبلصة واستنتاج للعديد 1831

عن من الد اسات واألحاث الى  امت هبا حوؿ العبل ة بٌن البيئة واإلد اؾ شلّا ساىا يف تطوير رلاالت عديدة 
 النمو والتعلا اإلد اكي.

 و تا النظرية باإلد اؾ ظفحتومو الواسع، حيل تطرح أ بعة أسئلة أساسية:     
 التفاعبلت احلادرة ؟ ما ىي األفعاؿ و -  ما الذي يد كو األطفاؿ ؟ -
 ما ىي النتائج ادل تبة على ادلعرفة ؟ -  كيف يكتسبوا ادلعلومات ؟  -
والذي يرتبن  -James- Gibson -حوؿ مفحتـو اإلسحتامات الى  ّدمحتا  -Gibson -وي كز اىتماـ   

أّف اجلنس البشري لديو أسالي  تواف ية إلد اؾ  - Gibson -ظا ت دمو البيئة للكائن من فرص أداء، وت كد 
 البيئية.العامل وتتخصا كل سبللة يف إد اؾ العبل ات ادلع دة الكائنة بٌن ادلعلومات الضرو ية لتحديد ادل ًنات 

 (942،ص4555)باتريشيا.ميللر، 
 - Johnston, Onsely 1978- Bahrik 1985-ويرى العديد من اخلرباء والباح ٌن يف ىذا اجملاؿ، م ل 

أّف األفراد شغوفٌن بصفة و ارية ضلو اكتشاؼ العامل وتعلا اخلصائا ادلرتبطة بو، فالطفل الذي يتعلا ادلشي 
غل  أف يكوف ي ظا لضبن مواع جسده وحركة  دميو...، وبالنسبة للمبتدئٌن يف كرة ال دـ، فيحتاجوف إ  

-Feedيستخدموف التغذية العكسية معلومات سلتلفة يف كيفية احلصوؿ على الكرة وإد اؾ زلين اللع ، و 

back) )  من أجل ابن ىذه ادلتغًنات  بلؿ اللع ، حيل من  بلؿ ىذه ادلوا ف تتجلى لنا عبل ة تتسا
 بالتوافق بٌن أىداؼ الشخا وادلعلومات ادلستخلصة من البيئة.
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ويعد النمو اإلد اكي عملية  يادة كفاءة اإلد اؾ نتيجة حلدوث  ربة، ويعترب ادلو ف البيئي ىنا يا أعلية      
  ألّف األطفاؿ يتعلموف )يد كوف( ادلعلومات الى تساعدىا على التكيف مع البيئة.وت  ح ىذه النظرية أف 

 أك ر من اعتماده على األحاسيس الى تتأرر يعتمد كلية على ادلعلومات الى ػلملحتا ادل ًن -اإلدراك –  
ويف ض أف البيئة أو احملين يتكوف من أشياء كاأل ض ادلاء والنبات...تزودنا ب رائن  - Cognitif-بادلعرفة

أي أشكاؿ من  نوال يتضمارو ية إلد اكحتا، فاإلد اؾ بالنسبة جليبسوف نتائج مباشرة خلصائا احملين 
 (855،ص4559ودة الرؽلاوي، )زلمد ع العمليات احلسية.

مرادفا  -Adolph. 1997, Annopicll. 2000 –ويعترب النمو اإلد اكي يف نظر العديد من الباح ٌن -  
والذي يشًن إ  عملية مجع  -االنتبوه –لنمو عملية استكشاؼ األنشطة والى تتضمن وجود  د ة نشطة على 

األشياء. حيل أّف األطفاؿ يستخلصوف بع  ادلعلومات دوف ادلعلومات و اصة الى ترتبن بفوائد استخداـ 
 أ رى، وتتو ف كفاءة انتباىحتا إ  األشياء ب د  كبًن على مستوى ظلوىا.

العديد من  ومن  بلؿ ما سبق يكره حوؿ نظريات النمو، والى ال يتسع ادل اـ لذكرىا كلحتا، حيل أّف ىناؾ
ونظرية  النفسية االجتماعية، - Adler -ملية النمو كنظرية النظريات الى مت ل مرجعا علميا يف تفسًن ع

Kohilberg- لـ يف النمو األ بل ي، والنظرية اإلظلائية ال بوية-Maria. Montessori- ،.. تتفق كلحتا
حوؿ أنّو  بلؿ د استنا لعملية النمو اإلنساس ال ؽلكننا الفصل بٌن مرحلة عمرية وأ رى، كما أنّو يستحيل 
د اسة مظحتر ظلائي واحد ظعزؿ عن با ي مظاىر النمو األ رى. فبل ؽلكن لنا د اسة النمو الع لي بعيدا عن 

يف...، ولذلن ي كدوف على أّف د اسة ظلو ومسات الفرد تتا ادل ررات البيئية احمليطة بو كادلد سة، والوسن ال  ا
، وحاوؿ كل واحد منحتا حس  وجحتة نظره وختصصو يف تفسًن النمو  افيما بينحتبصو ة كلية متكاملة متفاعلة 

 وسلتلف ادلراحل الى ؽلر هبا  بلؿ ادلراحل السنية لؤلطفاؿ.

النمو يتضح لنا مدى ال يمة العلمية ادلعنية ب نظريات سياؽ الماتطر نا لو، حوؿ مفحتـو و  وبناءا على-  
وادليدانية  الى  لصت ذلا سلتلف ىذه النظريات يف مجيع اجلوان  النفسية ، االجتماعية ، اجلنسية ، البيئية 

 بلؿ سلتلف  عملية النمو متيز،...، والى كلحتا مت ل األساس يف تفسًن سلتلف التغًنات وادلبلحظات الى 
ما و فنا عليو ىو إافاؿ ىذه النظريات أو باألحرى عدـ وجود نظرية  صت البيئة أف  .  إالل السنيةادلراح

متحو ت معظمحتا  ل، حيالطبيعية بالتفسًن والتحليل وعبل تحتا بنمو الفرد، ماعدا بع  ادلبلحظات العينية...
بالراا من تأكيد العديد من اخلرباء ف ن على البيئة االجتماعية وال  افية، ومدى تأرًنىا على معدالت النمو.

والباح ٌن على مدى أعلية البيئة الطبيعية ظا مت لو من عناصر منا ية ومتغًنات متيو ولوجية  يف تأرًنىا الوااح 
  .وشليزا ا ومعدالت ظلوىا على الفرو ات البينية بٌن األفراد يف  صائصحتا
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 مــ احــِ الــنمــو:-1-11

الباح وف... إ  ت سيا  الكائن البشري يف سلتلف مراحل عمره اعتمد السيكولوجيوف وتسحتيبل لد اسة ظلو 
    تفسًن سلتلف التغًنات اجلسمي شليزات متكنحتا من حل و مراحل النمو إ  عدة مراحل يات  صائا و

مو حس  مراحل والباح وف الغربيوف ينسبوف فكرة ت سيا عملية الن وإيا كاف العلماء .الوجدانية ادلعرفية و و
 "Freud, Piaget "زلددة إ  باح ٌن م ل

…. Gesell" كتابو احلكيا سلتلف مراحل  إال أف الفضل يف يلن يعود إ  ادلو  عز وجل والذي بٌن يف
عولِ بل الوالدة إ  أ ر ف ة من حياتو. حيل  اؿ سبحانو  النمو الى متيز حياة الفرد من ف ة ما   ل ك ّد   « َ 

 ٍُ ٍُ ثُمَّ ج ع ّقن وُه نُّطف ةد   ي لـ   اٍر م م خ ُّ ط خ ل ٍة م  ُّ ُسال  ّنس ون  م  ثُمَّ ل ق ّكن و النُّّطف ة  ع ق ك ةد   خ ق ّكن و  ،ل ق ّكن و اإّل 
ّأن   ُُ اّلع ق ك ة  ُمّضغ ةد   خ ق ّكن و اّلُمّضغ ة  ع ظ ومدو   م س ّون و اّلع ظ وم  ل ّحمدو ثُمَّ أ ّنش  ّقكدو آل     ـ ت ب ور ك  القَُّو أ ّحس  وُه ل 

  ُ  (924،ص4551، 84اآلية، )سو ة ادل منوف »  اّلخ ول ك خ
 ادلسا  الذي يتبعو ظلوه إ  اايةٍب أشا  اع عز وجل بعد يلن إ  ادلراحل الى متيز ظلو الفرد بعد ادليبلد و 

ُّ ع ق ك ٍة ثُمَّ ُىو  الَّي خ «شيخو تو ، حيل  اؿ سبحانو وتعا   ُّ نُّطف ٍة ثُمَّ م  ُّ َـُ  اٍب ثُمَّ م  ل ق ك ُمّم م 
ُِ   ل ت بّـ  ُّ لـ ّب ُّ يـُتـ و  َِّ م  ّنُمّم م  ُقُغوا أ ُشدَُّكّم ثُمَّ ل ت ُمونُوا ُشُخولدو   م  ُقُغوا أ ج الد ُيّخ  ُجُمّم ط ّفالد ثُمَّ ل ت بـّ

                                                      (295،ص4551، 19آلية)اافر، ا » ُمس مًِّ   ل ع قَُّمّم َـ ّعك ُقون  
ُّ ض ّعٍف  «ب ولو سبحانو بلؿ حياتو  ادلسا  الذي يسلكو الفرد علىعز وجل وأكدا  القَُّو الَّي خ ل ق ك ُمّم م 

ٍة  ُّ  ـ ّعد  لـُوَّ ِ  م  ُّ  ـ ّعد  ض ّعٍف لـُوَّةد ثُمَّ ج ع  ِ  م  ّخب ةد ي ّخُقُق م و ي ش وُء   ُىو  اّلع ق خُم اّلك د ي ُ ثُمَّ ج ع    »ض ّعفدو   ش 
،اآلية  ،ص(2006، 52)الرـو

ؽلكن نفي ما توصل إليو العديد من الباح ٌن واخلرباء منذ ّناية ال رف السابع  إال أنو على الراا من يلن ال  -
والى أررت ح ل ادلعرفة يف  ،ية ظلو األفرادعشر يف ىذا اجلان ، فيما ؼلا ال وانٌن واألسس الى ،كا عمل

الربامج الى ؽل ل النمو  ىذا اجملاؿ بالعديد من ادلبادئ واألسس العلمية ادلعتمدة حاليا يف العديد من األحاث و
ادلناىج ال بوية واًنىا من اجملاالت األساسية  الى مت ل ال اعدة الرئيسة حملتويات سلتلف الربامج و مواوعحتا ،و
 أو ولوجيو إف احل ي ة ادلتفق عليحتا ىو أف ت سيا مراحل العمر  د يكوف مبنيا على أساس بي. يف حياة الفرد

سيكولوجي أو اجتماعي . ويلن حس  األىداؼ ادلرجوة من الد اسات ...، كما  د يكوف وفق ت سيمات 
الى ترتكز يف و ادليداف ال بوي.ت ادلعتمدة يف أساسية أو فرعية متعا ؼ عليحتا بصفة إجرائية م ل الت سيما
العلمية  ادلعتمدة من طرؼ العديد من اذليئات ت سيا مراحل العمر على أساس ادلراحل السنية أو الد اسية و

 التكوين يف اجملتمع. و ادلحتتمة ظجاؿ ال بية 
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جوىرىػا للطفػرات ادلفاجئػة، وبالراا مػن أّف النمػو عمليػة مسػتمرة ومتد جػة يف  ياد ػا ون صػاّنا ال ختضػع يف      
إالّ أنّػػو يأ ػػذ يف كػػل جانػػ  مػػن جوانبػػو  صػػائا معينػػة ختتلػػف يف الشػػدة والعػػدد والنػػوع مػػع مػػرو  فػػ ة  منيػػة 
معينػػة. وبنػػاء علػػى يلػػن فرينّػػو مػػن الطبيعػػي أف صلػػد ا ػػتبلؼ بػػٌن العلمػػاء يف ،ديػػد مراحلػػو مػػن حيػػل بػػدايتحتا 

يػػػػة علػػػػى بعػػػػ  االعتبػػػػا ات العلميػػػػة وادلعطيػػػػات السػػػػيكولوجية ويلػػػػن نتيجػػػػة الف ااػػػػات مسػػػػب ة مبن ،وّنايتحتػػػػا
 ػواالجتماعية. ولذلن ا تأى العديد من العلماء والباح ٌن من سلتلف ادلدا س واالجتاىات ادلتعا ؼ عليحتا ك

 - Gessel, Mc Graw1935,Anna. spenhead1960 ,Clark1989 1928- Hurlock 
ادلتصلة من ادليبلد ح  البلوغ إ  مراحل معينة تبعا للخصائا وآ روف، إ  ت سيا دو ة العمر … -:9;3

ادلميزة لكل منحتا ح  يسحتل د استحتا و، يق االستفادة التطبي ية منحتا. كما حظيت مراحل النمو احلركي 
      باىتماـ الك ًن من الباح ٌن  اصة فيما يتعلق بتصنيف ال د ات احلركية األساسية والريااية، ومن بينحتا

- Wild1938 ;Seefeldt1972 ;Wikstrom1979, Gallahue1987. يف ىذاسوؼ وضلاوؿ  و 
 اإلطا  أف نستعرض بع  أىا الت سيمات دلراحل العمر وادلعتمدة يف العديد من الد اسات وادلتم لة يف:

 م احِ النمو عقِ األسوس البخولوجي: 1-11-1

 يبخُ م احِ النمو عقِ األسوس البخولوجي ( 10)الجد ل رلم 
ىػػػػذا وغلػػػػ  أف ن كػػػػد مػػػػرة أ ػػػػرى أّف ىػػػػذه ادلراحػػػػل ليسػػػػت منفصػػػػلة متامػػػػا، ولكنحتػػػػا متدا لػػػػة ومتصػػػػلة، وأّف      

األعمػػا  ادلختلفػػة الػػى ،ػػدد بػػدأ وّنايػػة كػػل مرحلػػة مػػا ىػػي يف جوىرىػػا إال متوسػػطات عامػػة ختضػػع يف جوىرىػػا 
للفرو ػػػات الفرديػػػة تبعػػػا ال ػػػتبلؼ البيئػػػات اجلغرافيػػػة واالجتماعيػػػة والظػػػروؼ الصػػػحية )كمػػػا أشػػػرنا إ  يلػػػن يف 

 العوامل ادل ررة على النمو(.
دلراحػػل ظلػػو ت سػػيما  - Killy .1945. - ػػدـ  : الزمنــيس العمــ  م احــِ النمــو عقــِ أســو -1-11-0

  (Charles. Pierre.T, 1998, p85) : يفيما يلعلى أساس األعما   منية والذي يتم ل الفرد 
   الصبا ادلبكر: ومتتد من ال انية ح  اخلامسة. -           2 ومتتد من ادليبلد وح  السنتٌن. الطفولة: -1  

 العم  الزمني م احِ النمو
مرحلى ادلحتد والطفولة   ياض األطفاؿ -)احلضانةبل ادلد سة  ما  -

 ادلبكرة(.
 سنوات 8-5

 ادلد سة االبتدائية )احلل ة األو  من التعليا -
 األساسي( )الطفولة ادلتأ رة(

 سنة 4-84

 ادلد سة اإلعدادية )احلل ة ال انية من التعليا -
 األساسي( )البلوغ وادلراى ة ادلبكرة(.

 سنة 84-85

 سنة 81-81 )ادلراى ة الوسطى(.ال انوية.ادلد سة  -
 سنة 44-89 )مرحلة ادلراى ة ادلتأ رة(.التعليا العا  واجلامعي. -
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 ما  بل ادلراى ة: متتد من العاشرة ح  البلوغ. -  4 ومتتد من اخلامسة ح  العاشرة.الصبا ادلتوسن:  -3  
 ادلراى ة: متتد من البلوغ ح  ال انية والعشروف. -5  

 العم  الزمني          م احِ النمو                                                                               
 أشحتر إ  سنة 5 السلوؾ االنعكاسي )سنوات ادلحتد(                                                -

 سنة 4ادليبلد إ   احلركات األولية )سنوات ادلحتد(.                                                        -
 سنوات 9سنة إ    4 احلركات األساسية )الطفولة ادلبكرة(.                                                   -
 سنوات 85سنوات إ   9 ال د ات احلركية العامة )الطفولة ادلتوسطة(.                                           -
 سنة 89إ   88 ال د ات احلركية اخلاصة )الطفولة ادلتأ رة(.                                              -
 سنة فأك ر 82 ال د ات احلركية ادلتميزة )ادلراى ة(.                                                        -

)أسامة كامل  ات ،  ( يبخُ م احِ النمو عقِ أسوس الكدرات الح كخة  البدنخة. 13الجد ل رلم )
 (28،ص8992

اخلاصػػة طبلعنػػا علػػى العديػػد مػػن الت سػػيمات وبػػالنظر إ  األىػػداؼ الػػى نصػػبوا إليحتػػا مػػن  ػػبلؿ د اسػػتنا وإ     
  أســومة كومــِ ويشػًن  ظراحػل العمػػر، ف ػد  اعينػػا ىػذا الت سػػيا كمسػتند أساسػػي لتنفيػذ سلتلػػف مراحػل البحػػل،

"، أنّػػو يف رلػػاؿ الد اسػػات اخلاصػػة بال بيػػة الريااػػية، فػػريّف ىػػذا التصػػنيف يعتػػرب  Jalahou,1976 " عػػن راَــب
مػػن أىػػا وأدؽ التصػػنيفات والػػذي ؽلكننػػا مػػن تتبػػع سلتلػػف التغػػًنات احلاصػػلة يف النمػػو احلركػػي دلختلػػف ال ػػد ات 

 واخلصائا ادلميزة لكل منحتا والى ىي مبينة بواوح يف الشكل اآلٌب:احلركية، ويلن طب ا للمراحل العمرية 
حيل تتجلى ادلراحل الرئيسية للنمو احلركي، والسن على وجو الت ري  لكل مرحلة منحتا. ويتضمن ادلراحل 

 مرحلة احلركة األولية -                      ادلرحلة االنعكاسية -  الرئيسية التالية:
 مرحلة ادلحتا ات احلركية ادلرتبطة بالنشاط الريااي -                  مرحلة احلركة األساسية -                

و بلؿ مراحل النمو تبدوا ظاىرة الفروؽ الفردية وااحة سواء كاف يلن بٌن الذكو  فيما بينحتا  أو بٌن  
البنات  كذلن، وعلينا أف نتعامل مع ىذه اال تبلفات بنوع من احلذ  واالىتماـ حيل يتطو  النمو من 

أف  Chronological Age"العم  الزمنيالطفولة إ  البلوغ ظعدالت سلتلفة،و ؽلكن لطفلٌن من نفس "
يلن أف   Biological Ageالعم  البخولوجي  عليو "من الناحية البيولوجية أو فيما يصطلح  ؼلتلفا متاما

 م دا العمر الزمين وحده اليعترب م شرا للنمو البدس ف د يصل الفرؽ بٌن طفلٌن من نفس العمر الزمين إ  
 (272،ص2003 عبد الفتاح، )أبو العبل سنوات كفرؽ يف العمر البيولوجي.5
وغل  اإلشا ة ىنا إ  أف كل مرحلة تعترب م دمة ارو ية للمرحلة الى تليحتا، كما  د تشمل كل مرحلة من  

ادلراحل ادلبينة يف الشكل مراحل فرعية تند ج ،تحتا. ويلن بالنظر إ  الفرو ات الفردية بٌن األفراد كما أشرنا 
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البيئات و اجملتمعات الى جترى فيحتا م ل ىذه الد اسات، والى ت رر تأرًنا وااحا إ  يلن ساب ا......، وكذا 
 .س  اصة و النمو العاـ بصفة عامةعلى معدالت النمو احلركي و البد

 :ط ق دراسة النمو الجسمي  التطور الح كي-1-11

الى تواجو ادلحتتمٌن بد اسة النمو بصو ة عامة واحلركي على  ظل ل طرؽ البحل إحدى ادلشكبلت الرئيسية
معظا الباح ٌن يف رلاؿ النمو أف د اسة وتتبع التغًنات احلاصلة يف وجو اخلصوص، إال أنو وباتفاؽ 

 معدالت ومنحنيات النمو ظختلف مظاىره،تتا من  بلؿ طري تٌن  ئيسيتٌن وادلتم لتٌن يف :
تتم ل الطري ة الطولية يف تتبع ادلتغًنات ادلستحتدؼ د استحتا عند نفس  : ـةـ يكـة الطولخالط-1-11-1

اجملموعة من األطفاؿ أرناء ظلوىا وتطو ىا  بلؿ أعما   منية متتابعة شحترا بعد شحتر أو عاما بعد عاـ، وبالراا 
اف البحل من أف ىذه الطري ة تتميز بالد ة نتائجحتا حس  بع  اآل اء، إال أّنا تب ى اًن شائعة يف ميد

 ويلن لؤلسباب التالية:
 .تتطل  ىذه الطري ة ف ة طويلة من الو ت شلا يزيد الع ء واجلحتد ادلاد والبشري -
 .تسرب عينة البحل مع مرو  الزمن شلا ي رر على د ة مت يل العينة جملتمع البحل -
 .تطبيق نفس اال تبا ات على نفس اجملموعة تكسبحتا  ربة اآللفة باال تبا ات - 
 .احتماؿ ا تبلؼ ال ائمٌن بريجراء ال ياسات واال تبا ات  بلؿ ف ة الد اسة -
تعتمد الطري ة ادلستعراة على تتبع ادلتغًنات ادلستحتدؼ د استحتا يف   يكة المستع ضة:ــالط-1-11-2

ادلدة ولية من حيل ألطفاؿ مصنفٌن طب ا للسن واجلنس،  وختتلف ىذه الطري ة عن الطمن اتلفة سلوعات رلم
والى تتميز با تصا  الو ت وتوفًن اجلحتد وادلاؿ كما أّنا تعطى نتائج سريعة، وأّنا األك ر ، الى تستغر حتا

 شيوعا يف الد اسات من  بل الباح ٌن. إال أف ىذا الينفي بع  ادلآ ذ على ىذه الطري ة و ادلتم لة يف :
 .عدـ توافر العينة ادلم لة ألعما   منية معينة -
 .ة توافر أدوات ال ياس الصاحلة للمتغًنات ادلراد د استحتا يف أطوا  النمو ادلختلفةصعوب -
 .تعتمد ادل ا نات على د جات ادلتوسن للمجموعة ومن ٍب عدـ االىتماـ بادلستوى الفردي -
صعوبة التحكا يف بع  العوامل ادل ررة يف ادلتغًنات ادلراد د استحتا عند ا تيا  اجملموعات ادلم لة ألعما   -

 . منية معينة
على أنو بالراا من شليزات وعيوب كل من الطري تٌن إال أف ادلرىب الريااي  العديد من الباح ٌنويرى  

ؿ والو ف لكل عمر من األعما  يسحتا بد جة كبًنة يف يستطيع اإلفادة منحتما، إي أف معرفتو دلتوسطات الطو 
تصميا األجحتزة واألدوات الريااية ادلناسبة الى ؽلكن تعميمحتا يف مراحل معينة لضماف  د ة التبلميذ على 

 شلا سة األنشطة احلركية بد جة كبًنة من الفاعلية.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الـــــبيئـــة

06 

 

 فهوم الــبيئـة:مـ -21-
تعترب البيئة أحد اؼبصطلحات الشائعة االستخداـ ويرتبط مدلوؽبا بنمط العالقة بينها وبُت مستخدمها، أو  -    

اجملاؿ اؼبقصود، فنقوؿ البيئة الصحية، والبيئة االجتماعية...اخل، ويعٍت ذلك عالقة النشاط البشري يف بيئة معينة 
 .واؼبتعلقة هبذه اجملاالت

أي ازبذ مكانا وجعلو مستقرا لو، فالبيئة ىي  بوأ" و"تبوأ"" وأصلها "بيئتهوالبيئة لغويا مشتقة من كلمة "     
          .(16،ص1998)سامح حسن غرايبة،  .الوسط الذي وبي فيو الفرد

َها  « ويف ذلك قولو تعاذل َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُء َوََل وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِفي اْْلَْرِض يـََتبَـوَُّأ ِمنـْ
  . (56)سورةيوسف،اآلية »  ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ 

ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيِجُدوَن  « كتابو الكرصليف   سبحانووقولو  يَماَن ِمْن قـَ اَر َواْْلِ َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
ِسِه فَُأولَِئَك ُهُم ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَفْ 

 (546،ص، 09)سورة اغبشر، اآلية  »اْلُمْفِلُحونَ 
ىي البيئة الطبيعية لإلنساف، ؼبا تتوفر عليو من  اؼبختصُت يف اجملاؿ البيئي تعترب األرضوباتفاؽ معظم الباحثُت و    

ا وذلك مقارنة بالكواكب أنشطتو اغبياتية فيهتساعد اإلنساف على مزاولة ـبتلف عوامل مناخية وموارد طاقوية 
 وَل« ولذلك أمرنا اهلل سبحانو وتعاذل باحملافظة عليها باعتبارىا البيئة الصاغبة للحياة ، حيث قاؿ تعاذل  األخرى، 

  (161،ص، 85)سورة األعراؼ،اآلية » تفسدوا في اْلرض بعد إصالحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
أما البيئة اصطالحا فهي احمليط الطبيعي والصناعي الذي يعيش فيو اإلنساف ، ومن إطالعنا على العديد من  -  

ؼبفاىيم اليت اختصت هبا البيئة،و ذلك البيئة موضوعها فقد وقفنا على تعدد التعاريف و ا تاؼبصادر واليت مثل
راجع باألساس إذل كوف مفهـو البيئة أكثر اتساعا ومشوال ومدى أنبيتها يف ربديد مبط اغبياة بكل مكوناهتا اغبيوية 

          .          تشكل اإلطار العاـ الذي نعيش فيوو الطبيعية وغَتىا من العوامل اليت 
العوامل الطبيعية والبشرية والثقافية اليت تؤثر على أفراد وصباعات الكائنات اغبية يف وتعرؼ البيئة بأهنا صبيع    

 (25،ص1998)سامح حسن غرايبة،  موطنها وربدد شكلها وعالقتها وبقائها 

 L’ensemble des »: بأهنا "Hachette" حسب قاموس" Environnement"ومصطلح البيئة  

éléments constitutes du milieu d’un être vivant  »(Henriette.Walter, 2006, p547)  

وإف التعريف العلمي ؼبصطلح البيئة على جانب من التعقيد، فحىت فًتة و جيزة كانت تعرؼ بأهنا مصطلح  -  
بالنضر  إال أنو ومع تزايد االىتماـ بالبيئةوى والظروؼ اليت تؤثر على الفرد.عاـ، يقصد بو كافة األشياء والق

من طرؼ العديد من الباحثُت واؼبهتمُت باجملاؿ  جرت عدة ؿباوالتيف صبيع اجملاالت، ا ودرجة تأثَتىاألنبيته
 "1986 منظمة اليونسكو"لتحديد اؼبفهـو الدقيق ؽبا ومن بينها ما أثَت يف اؼبؤسبر الدورل للتعليم الذي نظمت البيئي
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ات الفرد وصبيع اؼبؤثرات اليت يستجيب ؽبا من والذي خلص إذل أف البيئة ىي داللة على كل ما ىو خارج عن ذ
 (35،ص2003)عصاـ ضبدي،  .خالؿ وسائل االتصاؿ اؼبختلفة

ولقد أضحت البيئة إحدى القضايا البارزة واليت فرضت نفسها على جدوؿ األعماؿ العاؼبي، وذلك راجع  -  
ة، واالرتباط الوثيق بُت مشاكل باألساس إذل مدى أنبيتها القصوى يف ضماف بقاء اإلنساف و رفاىيتو من جه

" السويدحيث انعقد أوؿ مؤسبر عن البيئة يف"  البيئة و األنظمة االقتصادية و التكنولوجية...من جهة ثانية.
". ومع كينيا الذي أسفر عن تأسيس برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة والذي يوجد مقره بنَتويب بػػػػػ " و 1972سنة

 .،خاصة مع ظهور العديد من اؼبشاكل البيئية يف العادل كالتلوث اؽبواء واؼباء.. األفراد وازدياد الوعي البيئي لدى 
اليت أدت إذل حدوث اختالالت يف النظاـ البيئي كالتصحر،وتدىور و  ،وتزايد ـبلفات اإلنساف اؼبنزلية والصناعية...

 ألمم اؼبتحدة إذل إنشاء من خطر على سَت مبط اغبياة.فبا دفع با ووما تشكل اخلطبقة األوزوف....
 .    - .W.C. D .E-ة ـــــــبيئـــــوالية ـــــتنمــة للــدوليـــــــــاللجنة ال

'' World Commission on Environment and Development '' 

عن كل  واليت وضعت مفاىيم جديدة متعلقة بالبيئة وأنبيتها لإلنساف يف كل مكاف، و اليت ؽبا اؼبسؤولية القانونية
اؼبشاكل البيئية والظواىر اليت قد ربدث نتيجة بعض العوامل السابقة الذكر . واليت من اؼبمكن أف تؤثر سلبا على 

 توازف النظاـ البيئي بصورة عامة  .
" والذي يعٍت علم  Ecologyأوؿ من استخدـ مصطلح "  -Arnest, Hoeckel –ويعترب العادل األؼباشل  -

)اؼبسكن(  -Logos –صبتها إذل اللغة العربية فإف اؼبصطلح يفيد العلم الذي يدرس عالقة البيئة، ومن خالؿ تر 
والكائنات اغبية اليت تعيش فيو، كما يهتم ىذا العلم بالكائنات اغبية وتغذيتها وطرؽ معيشتها وتواجدىا يف اؼبناخ 

                                             كاغبرارة، والرطوبة...واػبصائص الفيزيائية لألرض و اؼباء و اؽبواء.... 
رد من بداية بأف البيئة ىي النتاج الكلي عبميع اؼبؤثرات اليت تؤثر على الف -Murthra. 1978 –وؽبذا تشَت 

العوامل الثقافية العوامل اعبغرافية واالجتماعية و تتعدد العوامل البيئية اليت تؤثر على الفرد كاغبمل حىت الوفاة، و 
 (Francois.Ramonde, 1995, p46) .لًتبويةوا

" بأهنا إصبارل األشياء اليت ربيط حبياة اإلنساف UEاْلتحاد اْلوربي وإذل جانب اؼبفاىيم السابقة فقد عرفها " -  
وتؤثر يف األفراد واعبماعات، وبناء على ىذا فإف البيئة ىي اؼبوارد الطبيعية )البيئة الطبيعية( من ىواء وماء 

..، واؼبباشل اغبضرية )البيئة اغبضرية(، والظروؼ احمليطة دبكاف العمل )بيئة العمل(، إضافة إذل كل الكائنات ومناخ.
  (V.Jean.Pierre, 2003, p41) .. اغبية...واليت كلها تؤثر على عادات واستجابات الفرد

موضوعها، من أجل ربديد  ومن خالؿ إطالعنا على العديد من اؼبصادر واؼبراجع واليت مثل البيئة -      
يعترب اإلطار العاـ لتحديد  -1985فوزي جاد اهلل -اإلطار اػباص ببحثنا فقد رأينا أف اؼبفهـو الذي قدمو 
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العناصر اؼبكونة للبيئة بصورة عامة، حيث أشار إذل أف البيئة ىي كل ما وبيط باإلنساف من عوامل سواء كانت 
                       ة، وتتمثل ىذه العوامل يف العناصر التالية:عوامل طبيعية أو بيولوجية أو اجتماعي

 اؼباء، اغبرارة، الرطوبة: الطبيعية -
 والنباتية( كل الكائنات اغبية )اغبيوانية  : تشمللبيولوجيةا -  
  (51،ص1998)فياض سكيكر، اإلنساف وعالقتو بأفراد اجملتمع.ؿبورىا  :اجتماعية-  

إلنساف ىي دبثابة اإلطار الذي يعيش فيو ، وما يسود ىذا اإلطار من مظاىر شىت من طقس فالبيئة بالنسبة ل   
إف اغبديث عن البيئة ىو التطرؽ إذل ؽبذا فو ،ومناخ ورياح وأمطار وجاذبية، ومن عالقات متبادلة بُت ىذه العناصر

غبرارة، ونسبة الرطوبة، والضغط مكوناهتا الطبيعية واؼبتمثلة يف ـبتلف اؼبتغَتات والعوامل اؼبناخية كدرجة ا
واليت كلها  . "Ecosystemsاعبوي...، إضافة إذل اؼبوقع اعبغرايف والذي يعترب احملدد الرئيسي للنظاـ البيئي " 

ما االختالؼ  تبعا لدرجة وشدة تأثَتىا...و مسلوكاهتتؤثر يف ربديد أمباط وأشكاؿ أجساـ األفراد واختالؼ 
اطق اعبغرافية إال دليل اعات يف العديد من اؼبؤشرات البنيوية والوظيفية للجسم تبعا للمنالواضح بُت األفراد واعبم

 .على ذلك
 :أقـــــسام البيـــئة  -2-2

أصبحت البيئة ؿبور العديد من الدراسات وذلك راجع ألنبيتها يف التأثَت على ـبتلف جوانب حياة الفرد      
تعدد وجهات نظر البيئيوف من حيث تصنيفها ومكوناهتا ومشكالهتا، سلوكية كانت أو نفسية...،فبا ساىم يف 

وذلك طبقا ؼبدلوؽبا وؾباؿ البحث. وبالنظر إذل تعدد الدراسات واختالفها فقد خلص العديد من الباحثُت إذل 
ج العديد عدة تصنيفات بيئية معتمدين يف ذلك على بعض اؼبعايَت البيولوجية، اؼبناخية، اغبيوية...واليت سبثل نتائ

تعدد وتنوع البيئات وذلك  البيئة علىىذا األساس تتفق أراء معظم الباحثُت وخرباء على  من الدراسات البيئية. و
 وفقا لكل من اؼببدأ اؼبستعمل يف التصنيف و اؼبعيار اؼبعتمد يف ذلك.

 أف البيئة الشاملة تتضمن صنفُت يتمثالف يف: -tcharlse.Magiver  –ويشَت   
 يعد ؽبا اإلنساف بطرؽ ـبتلفة وىذا التعديل يتم على نطاؽ واسع يف ـبتلف اجملاالت ة خارجيةــــيئــــب :

 ومازالت ربتاج إذل تكيف يف صبيع الظروؼ.
 وىي اليت يتكيف معها اإلنساف باالستجابة والتعودة داخليةــــيئـــــب : (Pitte.André, 2001, p58). 

ئة ثالثة أبعاد تؤثر بطريقة مباشرة على حياة وسلوكات األفراد بالقدر إذل أف للبي -مصطفى فهمي -ويذىب 
 الذي يضمن لو التكيف مع كل جانب من جوانب البيئة واليت قسمها إذل ما يلي:

 :واليت تشمل كل ما وبيط بالفرد من أشياء مادية وطبيعية وكل ما يلزمو ووبتاج إليو  البيئة الطبيعية المادية
 اعده على اغبياة.من مواد وأدوات تس
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 وىي عبارة عن اجملتمع الذي يعيش فيو اإلنساف بأفراده وعاداتو والقوانُت اليت تنظم البيئة اَلجتماعية :
 األفراد وعالقتهم يبعضهم البعض.

 يف  :وتعٍت النفس البشرية وكيف يستطيع الفرد أف يسيطر عليها ويتحكم يف مطالبهاالبيئة النفسية
 (37،ص2004)عبد القادر عابد،  .ـبتلف اؼبواقف والظروؼ

 على أف البيئة من الناحية الرياضية تتجلى يف ثالث أقساـ واؼبتمثلة يف:  -يس حبيب- ويؤكد   
 اؼبنزؿ. : وتتكوف من ذاتية مثل اؼبناخ، وبيئة صناعية مثل اؼبلعب والطبيعية* 
 حمليطة باإلنساف.اغبيوانات ا كافة النباتات و : وتتضمن الكائنات الدقيقة والحيوية* 
   (46،ص1988)مَتفت ابراىيم، : وتتكوف من وـبتلف النظم االجتماعية.اَلجتماعية* 

 أف اؼبخلوقات البشرية تعيش ثالث بيئات واليت تتمثل يف: -سعد موسى -ويرى 
اعبسم : ذات طبيعة غَت حية، والعادل يتكوف منها بل وأجسامنا سبثل وجود ىذه البيئة غَت اغبية، فاْلولى -

، و  1.5نيًتوجُت،  %3ىيدروجُت،  %10أوكسجُت،  %65البشري ىو    %16فوسفات،  %12كالسيـو
 مواد أخرى. 1.5كربوف وأخَتا 

: وتتكوف من أشكاؿ حية فالكائنات البشرية ربتاج إذل أشكاؿ أخرى تعتمد عليها يف غذائها، بل أف الثانية -
 ع كائنات دقيقة أخرى يف مبط حياتو على األرض.اإلنساف نفسو ىو شكل من أشكاؿ اغبياة يشًتؾ م

: ىي كل عمل اإلنساف ونتاجو، فتكوف تلك األشياء اليت وجدىا اإلنساف لتيسر لو حياتو، وـبتلف الثالثة -
)علي علي  أنشطتو، وكذلك تتكوف من العادات والتقاليد واعبماعات اليت كوهنا اإلنساف ؼبساعدتو يف حياتو.

 (68،ص2000البنا،
 على أف البيئة يبكن ربديدىا يف صنفُت اثنُت يتمثالف يف: -عصام أنور -ويشَت      
  الطبيعية البيئةEnv. Naturel. 
  اؼبشيدةالبيئة Env. Artificiel.  ،(39،ص2003)عصاـ أنور 

أف البيئة بصورة عامة تتمثل يف مظهرين  -Grutzen 1983 / Martha 1978 -ويؤكد ىذا اؼبفهـو كل من 
  (Odil.Faure.R, 2005, p54) .يُت الطبيعي و اؼبشيدأساس

وبالرغم من تعدد اآلراء واالذباىات فيما ىبص تصنيف البيئة، إال أف الباحثُت يف ىذا اعبانب يؤكدوف على أف 
البيئة والسلوؾ كوحدة واحدة حيث أف العالقة بينهما متبادلة، وأف اختالؼ األفراد يف سلوكاهتم ومعدالت مبوىم 

وسوؼ كباوؿ الًتكيز يف ىذا اعبانب على التصنيفات اؼبتعلقة دبوضوع نتيجة لتعدد وتنوع العوامل البيئية.ىو 
الدراسة،  واليت تتمثل يف البيئة الطبيعية  دبا سبثلو من عناصر مناخية وفيزيائية متعددة وـبتلفة عن بعضها من 

 ط اعبغرافية...اؼبتفق عليها يف ىذا اعبانب .منطقة إذل أخرى واليت تؤكدىا اؼبعطيات اؼبيدانية واػبرائ
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 ـطبيعــــية:ــة الالــبيئــ -2-2-1
بأف البيئة الطبيعية كما ىي فوؽ سطح الكرة األرضية  -WCED – يشَت تقرير اللجنة العاؼبية للبيئة والتنمية
  .(Odil.Faure.R, 2005, p68) تشكل أحد أىم عوامل التنمية اؼبستدامة

 ،ىذه البيئة )اعبباؿ، البحر، اؽبواء،...( توفرىا مكوناتاستثمار الفرد ؼبختلف العناصر اليت وذلك من خالؿ 
 يف ـبتلف اجملاالت اليت يرتبط هبا. واليت تساىم يف تطوير سلوكو ومبط حياتو بصورة جيدة

يط بنا تتمثل يف غالؼ اؽبواء احمل -Rothen. 1979 –وإف مكونات البيئة الطبيعية فوؽ سطح األرض حسب  
ومكوناتو باإلضافة إذل عناصرىا األساسية اؼبوجودة فوؽ سطحها سواء يف اليابسة أو اؼباء واليت تتمثل يف ـبتلف 

     (Francois.Ramonde, 1995, p65)  .العناصر اؼبناخية وغَتىا
لة فيما بينها و وتتكوف البيئة بصورة عامة و الطبيعية على الوجو اػبصوص من أربعة أنظمة متكاملة و متفاع

 اؼبتمثلة يف:
 الغالؼ اؼبائي. -                          الغالؼ األرضي. -
 (60،ص1998)خالد القاظبي، غالؼ اجملاؿ اغبيوي -                 الغالؼ الغازي أو اؽبوائي. -

مليوف بليوف طن والذي  5ر بػػػػػػػإف الغالؼ اؽبوائي احمليط بنا كأحد أىم عناصر ىذه البيئة يبثل كتلة ىائلة تقد     
    وبتوي على نسب معينة من الغازات اليت تدخل يف تكوينو أصال يف اغبالة الطبيعية العادية، حبيث يشَت 

Bydhre 1982- –  وأكده– Gifford 1988-  على أف مكونات اؽبواء واليت تتطابق مع نتائج العديد من
 (Gerard.Beltrand, 2004, p48) :اردة يف اعبدوؿ التارلالدراسات السابقة تتمثل يف النسب الو 

 النسبة مكونات الهواء
 أوكسجُت
 نيًتوجُت

 ثاشل أكسيد الكربوف
 أرقوف خامل

21 % 
78 % 

0.03 % 
0.93 % 

 ( يبين نسب الغازات المــــــكونة للهواء 04 لجدول رقم )ا
اغبالة الطبيعية العادية وقبل ظهور ـبتلف مظاىر التلوث مع اإلشارة إذل أف نسب الغازات اؼبشار إليها ىي يف      

البيئي، سواء كاف بشري أو طبيعي كالرباكُت والزالزؿ وغازات اؼبصانع....، مع التأكيد أنو إضافة إذل اؼبكونات 
 السابقة فيحتوي اؽبواء كذلك على غازات أخرى كاؽبليـو والكر يبتوف...، واليت تتواجد بنسب ضئيلة جدا. 

" أنو   Beleda 1985– Murtha 1975كدت نتائج العديد من الدراسات البيئية اؼبتعلقة بالغالؼ الغازي "وأ
 (48،ص1998يوسف عبد اجمليد فايد، ) :يبكن سبييز ثالث طبقات جوية مكونة للهواء و اؼببينة كاآليت
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 ْلرضامساحة تواجدها بالنسبة لسطح  الطبقة

- Troposphère 

- Stratosphere 

- Ionosphère 

 كلم.  15حىت  8من سطح األرض إذل  -

 كلم.  76حىت  55إذل  Tropمن هناية  -

 كلم عن األرض.  90تبدأ من ارتفاع  -  

 ( يبين طبقات الغالف الجوي المشكلة للهواء.05الجدول رقم )                   

 والتي سوف نتطرق لها َلحقا في عناصراسية )عناصرىا األس وقد حاولنا الًتكيز يف البيئة الطبيعية على          
الذين يتفقوف على أف اؽبواء و اؼباء و الشمس وحدة ذل وجهة نظر الدارسُت والبيئيوف (، وذلك بالنظر إلمناخا

واحدة مشكلة للبيئة الطبيعية. واليت تؤثر على ـبتلف خصائص األفراد وفبيزاهتم جسمية كانت أو حركية، نفسية 
ا يدفعنا بالتقصي والبحث على السبل والطرؽ الكفيلة باستغالؿ اإلمكانات اليت تتيحها البيئة أو اجتماعية فب

الطبيعية للفرد، من أجل ؿباولة ضبطها أو تعديلها أو التكيف معها وفق متطلبات النشاط اليومي أو الرياضي 
 على وجو اػبصوص.

                              :الـبيــئــة الــمـشـيــدة -2-2-2
" إذل أف البيئة اؼبشيدة  Gifford 1997 & Cohen 1985" عن كل من نقال  -عصاـ أنور -يشَت  -   

تتمثل يف البيئة اؼبادية اليت شيدىا اإلنساف ومن النظم االجتماعية واؼبؤسسات اليت جسدىا ويلجأ إليها لتلبية 
 (68،ص2003،)عصاـ أنور حاجياتو و رغباتو وفق العوامل احملددة لذلك.

على أنو نظرا غباجات اجملتمع فقد غَتت البيئة الطبيعية إذل بيئة مشيدة، وبالتارل فإنو  -Bleda. 1981 –وتشَت 
يبكن النظر للبيئة اؼبشيدة من خالؿ الطريقة اليت نظمت هبا اجملتمعات حياهتا وطرؽ تعاملها وتفاعلها مع ـبتلف 

واليت تتطلب إهباد توفَت  ة أخرى وفق اؼبقتضيات اآلنية للمجتمع،عوامل البيئة الطبيعية من جهة ومن ناحي
 (143،ص2004)علي عسكر،  الظروؼ البيئية اؼبناسبة لألفراد.

على ـبتلف اؼبصادر و اؼبراجع اػباصة بالبيئة، فإف البيئة اؼبشيدة تتجلى يف اؼبظاىر  ااضطالعنومن خالؿ      
 التالية:
 اؼبناطق الفالحية -                             اؼبراكز التجارية. -                    اؼبناطق الصناعية -

 الرياضية اؼبنشآت -                  اؼبركبات السياحية. -    
إذل غَت ذلك من البيئات اؼبشيدة، طبقا لنوع اػبدمات اليت توفرىا  أو األىداؼ اليت شيدت من أجلها، واليت 

اشرة على ـبتلف سلوكات و ظبات األفراد من صبيع النواحي اغبركية و الوظيفية والعقلية...ؼبا تؤثر كلها بصورة مب
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توفره من إمكانيات مادية وفنية تراعى فيها ـبتلف خصوصيات األفراد و ميوالهتم و حاجياهتم من جهة ، وتأثَت 
تطلبات اآلنية اليت تفرضها اغبياة ـبتلف العناصر البيئية من ناحية أخرى فبا يساعدىم على مواكبة ـبتلف اؼب

 اليومية يف ـبتلف اجملاالت.
وؽبذا يؤكد البيئيوف يف ىذا اعبانب إذل مراعاة توفَت الظروؼ اؼبشكلة للبيئة اؼبشيدة واليت تأخذ بعُت االعتبار  -

للفرد من  خصائصها و تأثَتىا، وذلك من أجل ربديد وسط بيئي يتيح نفس الفرص اليت تتيحها البيئة الطبيعية
 أجل ضماف النمو السوي للفرد وؼبزاولة حياتو بصورة عادية و جيدة. 

  Ecosystèmeـي: نــظـام الــبـيــئالـ -2-3
يعرؼ النظاـ البيئي بأنو أي مساحة من الطبيعة و ما ربتويو من كائنات حية نباتية أو حيوانية، و من مواد  -   

ع بعضها البعض، وكل العالقات اؼبتبادلة بُت مكونات النظاـ البيئي غَت حية، و تكوف ىاتو يف تفاعل مستمر م
 مبنية على التبادؿ و الطاقة.

، حبيث عرفو بأنو 5995( أوؿ من وضع مفهـو النظاـ البيئي يف عاـ Artheur-George)ويعد الربيطاشل  
مستقر لغَت عضوية و يف توازف نظاـ يتألف من ؾبموعة مًتابطة و متباينة نوعا و حجما من الكائنات العضوية وا

 (36،ص6666)علي علي البنا،  .نسبيا
ويصطلح على النظاـ البيئي كذلك اؼبنظومة البيئية، و يبكن تعريفو كمجتمع للكائنات اغبية، وكائنات أخرى 

إثباتا تتفاعل مع بعضها يف نظاـ بالغ الدقة والتوازف حىت تصل إذل حالة االستقرار، حيث يقوؿ اؼبوذل عّز وجّل 
 (63)اآلية .بقدر'' خلقنهإنّا كل شيء  '' سورة القمرلذلك يف 
 ومن خالؿ مفهـو النظاـ البيئي فإف أي نظاـ بيئي يتكوف من مكونُت اثنُت يتمثالف يف:          

و تشمل ؾبموعة العوامل الفيزيائية )الطبيعية( اؼبتعلقة  :(Abiotic)المكونات غير اْلحيائية  -2-3-5
 البيئي، و اليت تعترب األساس الذي تبٌت منو الكائنات اغبية أجسامها، و تضم العوامل التالية:بالوسط 

كالضوء و درجة اغبرارة، و الرياح و الًتبة، و اؼبوقع من سطح  : و تشمل عوامل اؼبناخالعوامل الفيزيائية* 
 البحر...، و اليت سبثل ؿبور دراستنا.

(، CO2ف الغازات واؼبكونات الكيميائية، كاألوكسجُت وثاشل أكسيد الكربوف ): وتضم ـبتل* العوامل الكيميائية
 (...اخل. PHودرجة اغبموضة )

(: وتشمل ؾبموعة الكائنات اغبية اليت تعيش يف وسط معُت، Biotic) المكونات الحية -2-3-2
)زين الدين عبد  .أخرىوالتفاعالت اليت ربدث بينها، فلكل كائن حي بيئة معينة مرىونة بوجود كائنات حية 

 (39،ص6336اؼبقصود، 
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ويبكن تبياف العوامل البيئية اغبية و الفسيولوجية اليت يتعرض ؽبا اإلنساف و يؤثر فيها ويتأثر هبا يف الشكل     
  (666،ص6666)عاطف عطية،  التارل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عرض لها اْلنسان أهم العوامل البيئية الحية والفسيولوجية التي يت ( يمثل99الشكل رقم  )

وإف كل العوامل و العناصر اؼببينة يف الشكل السابق، تؤثر بصورة مباشرة وبنسب ـبتلفة على حياة الفرد    
وـبتلف سلوكاتو اغبسية واغبركية واالجتماعية، واليت هبب أخذىا بالعُت االعتبار خالؿ دراستنا لنمو وتطور الفرد 

 اـ البيئي الذي يوجد فيو.من مرحلة إذل أخرى حسب ؿبددات النظ

 :  التـــصنــيفات المــناخـيـة  -2-4  
يتفق اعبغرافيُت على أنو ال يوجد جزءاف من األرض يتصفاف بصفات مناخية واحدة ، غَت أنو ال بد من  -     

وجية يف ليو ذبميع بعض اػبصائص و اليت تسمح لنا بوضع األماكن اؼبتشاهبة مناخيا يف العديد من اؼبقاييس اؼبت
إقليم مناخي واحد. وذلك بالنظر إذل تعدد اؼبعطيات اعبغرافية و تنوعها فوؽ سطح الكرة األرضية ، و هبب 

 اإلشارة إذل أف التصنيفات اؼبناخية تندرج يف ؾباؿ دراسة التصنيفات و الذي يصطلح عليو بػػػػػػ
(Tabeaud.Martine, 1998, p28)  La classification climatique 

ن خالؿ استقرائنا للعديد من اؼبصادر و اؼبؤلفات، فقد و فقنا على أف التصنيف اؼبناخي ليس ىدفا يف حد وم

Organism  

 ) اإلنساف(

 اؼباء

H2O 

 األوكسجُت

O2 

 الغذاء العضوي

Organic Food 

 ثاشل أكسيد الكربوف

CO2 

 الضوء

Light 

 األيونات غَت العضوية

Inorganic Ions 

 اغبرارة

Temperature 

 اعباذبية

Gravity 

 الضغط

Pressur

e  

 كائنات حية أخرى

Other 

Organisms  

 الصوت

Mechanical 

Waves (Sound) 

 درجة اغبموضة

pH  

 التأين واإلشعاع الكهرومغناطيسي

Ionizing and Other 

Ciocctro magnetic 

radiation 
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ذاتو بل أنو وسيلة ألجل فهم كثَت من الظواىر الطبيعية اليت سبيز بيئة عن أخرى ، حيث تعترب دراسة اؼبناخ 
القة الوثيقة اؼبتداخلة بينهما  خاصة وأف واألحواؿ اعبوية مهمة جدا بالنسبة لإلنساف وذلك بالنظر إذل الع

الدراسات اؼبقارنة أثبتت فروقات جوىرية بُت األفراد من بيئة إذل أخرى يف ـبتلف اؼبقاييس اعبسمية و اػبصائص 
 النفسية و االجتماعية و حىت اغبالة الصحية للمجتمعات من بيئة إذل أخرى.

إذل أف ىنالك عالقة بُت بعض النواحي الفسيولوجية  - رلعبد هلل رزوقي و ماجد السَتو  -حيث أشار كل من 
 قية بينما البارد يقلل من نشاطهاوبُت طبيعة اؼبناخ الذي يعيش فيو ، فاؼبناخ اعباؼ اغبار يزيد من نشاط الغدد العر 

 (159،ص1989قي كربل، و )عبد اهلل رز  كما أف ىنالك بعض األمراض اليت تكوف مالزمة ألنواع مناخية معينة 
ومن ىنا تظهر اغباجة إذل معرفتنا باؼبميزات اؼبناخية و األحواؿ اعبوية ،و اليت بناءا عليها يبكن ربديد  -     

ـبتلف أوجو أنشطتنا وخاصة منها الرياضية و اليت يتأثر خالؽبا اعبسم بالعديد منها ،حيث أف مزاولة األنشطة 
ؼبناطق اؼبرتفعة عن سطح البحر و اليت تتميز بالنقص يف كمية الرياضية يف اؼبناطق اغبارة و الرطبة مثال أو يف ا

األوكسجُت تؤدي إذل التغيَت و االختالؿ يف عمل ـبتلف األجهزة الوظيفية للجسم  ) الدوراشل ، التنفسي .....( 
 .و اليت تؤدي إذل التغيَت يف استجابات الرياضي ؼبختلف الواجبات اغبركية و البدنية خالؿ األداء

 : أنواع التصنيفات المناخية -2-4-1
يف ؾباؿ الدراسات البيئية بصورة عامة و اؼبناخية  اعتمدتبناءا على ما سبق ذكره حوؿ اؼبعايَت اليت    

بصورة خاصة ، و من أجل تقسيم العادل إذل أقاليم مناخية متباينة يف خصائصها و فبيزاهتا،  فقد كانت ىنالك 
فيما بعد يف العديد من الدراسات البيئية واعبغرافية واليت سوؼ كباوؿ  اعتمدتيت العديد من احملاوالت اعبادة وال

 التطرؽ إذل أنبها واؼبتمثلة يف التصنيفات التالية : 

اقًتح ىذا العادل تقسيم سطح الكرة األرضية إذل عدة  1896يف سنة : "supan" تصنيف  -2-4-1-1
ية الشهرية أحيانا والسنوية أحيانا أخرى ، وقد اعتمد على درجة أقاليم ، معتمدا يف ذلك على اؼبتوسطات اغبرار 

كمتوسط سنوي لدرجة اغبرارة من أجل تطبيقو الذي سبثل يف تقسيم سطح الكرة األرضية إذل ثالث ° 20اغبرارة 
 (Odile.Faure.R, 2005 ,p65):أقاليم مناخية كربى متمثلة فيما يلي 

 °.20اغبرارة السنوي على  اإلقليم اغبار يزيد فيو متوسط درجة -
 كمتوسط سنوي. °10و ° 20يشمل اؼبناطق اليت تًتاوح فيو درجة اغبرارة بُت  اؼبعتدؿ واإلقليم  -
 °.10اإلقليم البارد وىبص اؼبناطق اليت يقل فيها اؼبتوسط السنوي لدرجة اغبرارة عن  -
يفات اؼبعتمدة يف الدراسات يعترب ىذا التصنيف من أىم التصن:"thornth waite »تصنيف -2-4-1-2

اعبغرافية، وقد خلص إليو نتيجة أحباثو يف مصلحة ضباية الًتبة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، حيث قدـ ؿباوالتو 
، و قد اعتمد يف تصنيفو اؼبناخي ىذا 1948..إذل أف قدمو يف صيغتو النهائية سنة 1931، 1935األولية سنة 

 ثلة يف :على أربعة عناصر مناخية متم
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  التغَتات الفصلية للرطوبة                           الرطوبة اعبوية 
  طوؿ النهار                 درجة اغبرارة  (Marcel.leroux, 2004,p63) 

وقد قاـ بناءا على ىذا اؼببدأ إذل تقسيم اؼبناخ  من خالؿ اعتماده على تصنيفُت يعتمد يف األوؿ على نسبة 
 /B مناخ رطب جداE - Aإذل   A -ة واليت حدد من خالؽبا طبسة أقاليم مناخية يرمز إليها من الرطوبة اعبوي
 مناخ جاؼ   /Eمناخ نصف جاؼ D /مناخ شبو رطب   /C مناخ رطب 

أما التصنيف الثاشل فقد اعتمد فيو على التغَتات الفصلية للرطوبة اعبوية والذي صنف فيو اؼبناخ إذل أربعة أنواع  -
 W-               إذل -Rمن    أساسية

وقد استخدـ فيو اؼبتوسطات  1900سنة  وقد ظهر أوؿ تصنيف لو "   Koppenتصنيف"  -2-4-1-3
عدة مرات إذل أف قدمو يف صيغتو النهائية سنة  وقاـ بتعديلوالشهرية والسنوية للحرارة ومعدؿ التساقط .... 

. ويتمثل ىذا التصنيف يف طبسة أقاليم    Les classifications climatologique"كتابو يف   1936
(  حبيث قسم ىذه األقاليم الرئيسية إذل أقاليم A,B,C,D,E)مناخية رئيسية أستخدـ ؽبا اغبروؼ األجبدية  

فرعية على درجتُت مرتكزا يف ذلك على عاملُت من أىم العوامل اؼبناخية احملددة ؼبختلف اغباالت اعبوية اؼبميزة 
 األرضية و اؼبتمثلُت يف :لسطح الكرة 

  درجة اغبرارة بالنسبة لألوذل 
  كمية التساقط بالنسبة للثانية 

يف شبانية أقاليم مناخية يعتمد يف التمييز بينها على متوسط   - - Koppen وتتمثل األقاليم اؼبناخية حسب
 حرارة أبرد الشهور يف السنة  و اؼبتمثلة يف األقاليم التالية :

 °( 18يشمل أبرد شهور السنة ) اغبرارة أعلى من  :Aاإلقليم  - 
 °(  18إذل  3: بو أبرد شهور السنة ) اغبرارة من Cاإلقليم  -
 °(  3بو أبرد شهور السنة ) حرارتو أقل من  :D اإلقليم -
 °(10بو أدؼء شهور السنة )حرارتو أقل من  :Eاإلقليم  -

 سابقة و الذي يبيزه بواسطة معادلة و الذي يشمل إقليمُت نبا:اإلقليم اعباؼ عن األقاليم ال فهو Bأما اإلقليم 
BS  -      اإلستيبس مناخ.  

 B W-      الصحراء مناخ   (Gerard.Beltrand, 2004, p141).  
وبناءا على ما سبق ذكره حوؿ أنبية ـبتلف عناصر البيئة الطبيعية واألىداؼ من الدراسات اعبغرافية  -  

دراسة اؼبناخ و معرفة خصائصو و ربديد  اعتبارولوجية ، فتتفق ـبتلف اآلراء واالذباىات على والقياسات اؼبتيور 
 فبيزاتو من الدراسات اؽبامة لإلنساف، وؽبذا الغرض أنشئت األمم اؼبتحدة اؼبنظمة العاؼبية لألرصاد اعبوية سنة 

1950   "  W.M.O" (World Meteorological Organization ) بجنيفمقرىا  اليت يوجد و  
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فبا دفع الباحثُت إذل فهم أسرار يتعلق باؼبناخ و األحواؿ اعبوية يف العادل.  و اليت تعٍت بكل ما  . ابسويسر 
ومسببات ـبتلف الظواىر اعبوية و اؼبناخية و السعي إذل معرفة العوامل اليت تتحكم فيها و تغَتىا من وقت آلخر 

 .أفضليتها وأخذ االحتياطات يف حالة خطورهتا يف صبيع اجملاالت ....، وذلك من أجل استغالؽبا يف حالة 
 ـناصــر المـناخ:ع -2-5

بالرغم من تعدد العناصر اؼبناخية نتيجة الظواىر الفيزيائية، وتداخل التفاعل بُت ـبتلف مكونات النظم البيئية إال 
ية خصائص اؼبناخ و على مدى أنب - Budyko.1982, Berger.1992, Kiehl.1997-أنو يتفق كل من 

  معدالت العناصر اؼبناخية التالية: التغَت اغباصلة يفىبتلفاف من منطقة إذل أخرى،نسبة إذل نسب  الطقس واللذاف

 .درجة اغبرارة 
 .الضغط اعبوي 
 .معدؿ التساقط 
 .نسبة الرطوبة 
 .سرعة الرياح (Martine.Tabeaud, 2000, p82) 

الطقس و ية فإنو من الضروري تناوؿ بشيء من التوضيح  مصطلحي "وقبل التطرؽ إذل العناصر اؼبناخ -   
اغبديث عن األحواؿ اعبوية  " ، وذلك نظرا إذل اػبلط الذي يقع فيو العديد من األفراد عند التطرؽ أوالمناخ
لكن يؤكد ، حيث يستخدـ معظمهم مفهومي اؼبناخ والطقس بشكل متبادؿ بدوف التفريق بينهما عامة. بصورة
، و اعبغرافيُت إذل أف ىنالك فرؽ واضح بينهما - Météorologie-يف ؾباؿ األرصاد اعبوية  صاصيُت االخت

 علم يف يندرجاف ربت نفس التخصص واؼبتمثل" Werther"و الطقس" "Climatبالرغم من أف كل من  اؼبناخ
عددت التعاريف و اؼبفاىيم تو والذي يبثل أحد التخصصات األساسية لعلم اعبغرافيا، )   (Climatologieاؼبناخ

اؼبناخ ىو حالة  أف -Marcel.l –حيث يؤكد  لكالنبا إذل أف  معظمها تدؿ على مذلوؿ واحد لكل منهما،
، أما الطقس فهو حالة الغالؼ اعبوي لفًتة قصَتة يف  ...(شهر،فصل،موسم،دائمة) لفًتة طويلة الغالؼ اعبوي

 (Marcel.leroux, 2004, p35) ....(واحد، أسبوع معُت )يـومكاف 
يشَت إذل أف اؼبناخ يعطي صورة  "معجم المصطلحات الجغرافيةأما مفهـو كل من الطقس واؼبناخ حسب "  -  

عامة وشاملة عن حالة اعبو يف منطقة معينة ، وبالتارل يعطيها شخصيتها اؼبناخية اليت سبيزىا عن غَتىا من اؼبناطق 
ات،أما الطقس فهو داللة على حالة نظاـ الغالؼ اعبوي يف مكاف ما سنو  66عرب فًتات زمنية طويلة أكثر من 

 (06،ص6666)بيار جورج، .خالؿ فًتة وجيزة من الزمن من ساعة واحدة إذل عدة شهور

 وبناءا على ماسبق ذكره حوؿ مفهـو كل من اؼبناخ و الطقس فإف ىذا األخَت قد يتغَت بُت الساعة و -
، ومن ف صل إذل فصل...،و لذلك فإف حاالت الطقس حاالت آنية للغالؼ اعبوي تبُت األخرى،ومن يـو إذل يـو

ماذا وبدث فيو يف مكاف ما خالؿ وقت ؿبدد. أما اؼبناخ فهو اغبالة اعبوية السائدة و اؼبميزة ؼبنطقة معينة لفًتة 
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اؼبناخي السائد بكل طويلة تتكرر باستمرار سبيزىا عن باقي اؼبناطق األخرى فوؽ سطح األرض واليت ربدد اإلقليم 
 ". Climatologieعناصره ودرجاتو اؼبتعارؼ عليها من قبل اختصاصيي علم اؼبناخ" 

  La Températureالـــــــحرارة: -2-5-5
يعترب عنصر اغبرارة من أىم عناصر اؼبناخ، وزبتلف درجة اغبرارة يف أكباء العادل اؼبختلفة اختالفا كبَتا، وتتجلى      

 آثارىا الواضحة على ـبتلف مظاىر اغبياة سواء على اإلنساف أو باقي الكائنات األخرى.وتتفق مدى أنبيتها يف
أراء اعبغرافيُت واؼبتخصصُت يف ميداف اؼبتيورولوجي على أف  اغبرارة من الناحية اؼبادية ىي كمية اغبرارة اؼبوجودة يف 

 ". يفهرهنييت أو مئو البيئة احمليطة بالفرد، واليت تقاس دبقياس "

تعّرؼ درجة حرارة اؽبواء بالظروؼ اعبوية اؼبتغَتة، واليت تًتجم عند اإلنساف  - ؿبمد صربي -وحسب       
      وتقاس درجة اغبرارة جبهاز  .(69،ص6330ي ؿبسوب، رب )ؿبمد ص باإلحساس النسيب بالدؼء أو الربد.

. وإّف مصدر Anderscilsius "5849"يدي والذي يرجع الفضل يف اخًتاعو إذل العادل السو  - الترمومتر -
-اعبسم اؼبلتهب والذي تبلغ درجة حرارتو  حرارة األرض و الغالؼ اعبوي ىو الشمس، حيث أّف ىذا

ما  مليوف كلم، فتعطي األرض نسبة 559تنبعث منو أشعة قوية تصل إذل األرض بعد قطعها مسافة  -7999°
   (Martine.Tabeaud 1998, p12) .األشعة الصادرة من الشمسمن قوة                              يعادؿ

 
وإّف نسبة أشعة الشمس اليت تصل إذل األرض تتحكم فيها العديد من العوامل، حبيث تتوقف كمية اإلشعاع  -

 :الذي يصل األرض على عاملُت أساسيُت نبا
 .الزاوية اليت تصل هبا أشعة الشمس إذل األرض 
 (69،ص6336)جودة حسنُت جودة، يها الشمس فوؽ األرض.طوؿ اؼبدة اليت تستمر ف 

وهبب اإلشارة إذل أف درجة اغبرارة اليت تصل إذل األرض تتميز بالتغَت الدائم طيلة النهار حسب الفصوؿ      
 (66،ص6660)ؿبمد الساحلي،  السنوية، و الذي يتأثر انتشارىا فوؽ سطح األرض بالعوامل التالية:

 التأثَت الطبوغرايف -             الًتكيب الصخري للسطح -    ، ماء..(.نوعية السطح )يابس -
 التوزيع العمودي للحرارة على سطح األرض )تنخفض درجة اغبرارة كلما ارتفعنا عن األرض(. -
  la pressions Atmosphériques:ـويالـضـغـط الــج -2-5-2

يقصد بالضغط اعبوي وزف عمود اؽبواء حالة اؼبناخية السائدة ،و يعترب من بُت أىم العناصر اؼبناخية احملددة لل     
. ويبثل الضغط الناتج « Bar »الرئيسي للغالؼ اعبوي فوؽ وحدة اؼبساحة، ويقاس الضغط اعبوي بوحدة البار 

6 
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واحد، ونظرا لصغر التغَتات يف الضغط اعبوي فقد قسمت وحدة البار إذل مليبار،  6عن وزف اؽبواء على سم
       ( 666،ص6666بيار جورج، ) 1Bar = 1000 Millibar (mb) : حيث أفّ 

عندما تبلغ درجة  mb 1013.2على مستوى سطح البحر °( 45ويعادؿ الضغط اعبوي عند خط العرض )
 ,Martine.Tabeaud) .(La pression Standard)مئوية، ويسمى بالضغط العادي ° 55اغبرارة 

2000, p143) 
ىو عبارة عن القوة الناذبة عن ضغط اؽبواء أو ثقلو، وىذا الثقل يتغَت من وقت آلخر غَت أّف إّف الضغط اعبوي  و 

)ؿبمد صربي ؿبسوب،  .اإلنساف ال يشعر كثَتا هبذا التغَت يف الضغط كما يشعر بتغَتات اغبرارة مثال
  (90،ص6330

خية بُت مناطق األرض للعديد من وبالنظر إذل االختالفات اؼبسجلة يف معدالت ـبتلف اؼبؤشرات  اؼبنا  -  
األسباب اعبغرافية وغَتىا، فإّف الضغط اعبوي ىبتلف كذلك من منطقة ألخرى ومن وقت آلخر، فنجد على 
سبيل اؼبثاؿ يف خرائط الضغط اػباصة بالعادل مناطق واضحة للضغط اؼبرتفع، وأخرى للضغط اؼبنخفض، وىي 

 نتيجة لسببُت نبا: 
 ( لظروؼ حراريةThermique.) 
  لظروؼ ديناميكية(Dynamique.) 
 .(669،ص6339)جودة حسنُت جودة،  وإّما نتيجة لالثنُت معا 

 :إضافة إذل أف نسب الضغط اعبوي تتأثر بالعديد من العوامل واليت من أنبها
  .االرتفاع عن سطح األرض 
  .درجة حرارة اؽبواء 
  .(66،ص6660)ؿبمد الساحلي،  الفصوؿ السنوية  

  Humiditéـة: ـوبالـرط-2-5-3
وىو الذي نسميو برطوبة اؽبواء، أو الرطوبة اعبوية اليت يرتكز ،حد غازات الغالؼ اعبوي أيشكل خبار اؼباء  -  

 يتعذريتشكل خبار اؼباء من ذرات صغَتة جدا من اؼباء متطايرة يف اؽبواء  أنو حيث،معظمها يف طبقة الًتوبوسفَت 
فإّف مصطلح الرطوبة ىو داللة على كمية خبار اؼباء يف اعبو، وؼبا كاف ىذا األخَت  وبالتارل مالحظتها بالعُت اجملردة.

على ىيئة غاز ىبتلط باؽبواء وؽبذا فإّف لو ضغطو اػباص كسائر الغازات، ويتوقف مقدار ىذا الضغط على مقدار 
 خبار اؼباء العالق يف اؽبواء.

رطوبة أو خبار اؼباء يف اؽبواء، تعترب من العناصر إذل أّف ال - Bollin & Crutzen-و يشَت كل من      
فقط من حجم اؽبواء، إاّل أّف ىذه النسبة البسيطة تعترب  %6األساسية اؼبكونة للمناخ. و رغم أّف خبار اؼباء يبثل 
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لساحلية أحد أىم العناصر اؼبكونة للهواء، واليت تؤثر يف اغبالة اؼبناخية السائدة وخاصة يف بعض اؼبناطق كاؼبناطق ا
  (Martine.Tabeaud, 2000, p172)   والرطبة.

 - Budyko1982,Trenbonth1997،و6330 يؿبمد صرب ،6339جودة حسنُت  -و يتفق كل من 
 نبا: اثنُتإذل قسمُت  تقسيم الرطوبة....وغَتىم من الباحثُت يف زبصص اعبغرافيا إذل أنو يبكن 

  الرطوبة اؼبطلقة(Humidité Absolu.) 
  النسبية الرطوبة(Humidité Relatives.) 
ويؤكد اػبرباء يف ؾباؿ اؼبناخ أّف مقدرة اؽبواء على ضبل خبار اؼباء تعتمد باألساس على درجة حرارة اؽبواء.      

فاؽبواء اغبار أكثر مقدرة على ضبل خبار اؼباء من اؽبواء البارد، وبالتارل فإّف كمية خبار اؼباء يف اؽبواء تدؿ على كمية 
وبغض النظر عن نوع الرطوبة مطلقة كانت أو نسبية  . ارة الكامنة اؼبخزونة يف ذرات البخار اؼبوجودة يف اؽبواء.اغبر 

  ,p135) ::  (Odile. Faure.R, 2005 أنبهافإّف نسبتها تتأثر بالعديد من العوامل و اليت من 

 .وجود اؼبسطحات اؼبائية 
 .الغطاء النبايت 

 ستوائية واؼبدارية بسبب ارتفاع درجة اغبرارة.يزداد التبخر يف العروض اال 
أنبية عملية التبخر  مدىفيتجلى  الرطوبةومن خالؿ ما سبق ذكره حوؿ مفهـو اغبالة اؼبادية لعنصر 

Evaporation --   واليت ترتبط بصورة مباشرة بدرجة حرارة اؽبواء يف ربديد نسب رطوبة اعبو. واليت سبثل يف
أنبية العناصر اؼبناخية كوحدة واحدة  مدىمل اؼبناخية اؼبساعدة على التساقط فبّا يؤكد نفس الوقت أحد أىم العوا

 تأثَتىا على إيقاع اغبياة الذي وبكمو التوازف البيئي دبختلف عناصره اؼبناخية والعوامل اعبغرافية األخرى. ومدى
  La vitesse de l’air: سـرعــة الـّريـاح-2-5-4
اؼبكونات اعبوية على مساحات واسعة من سطح األرض على وجود ما يسمى بالكتل أشارت دراسات توزيعات  

إذل أف الكتلة اؽبوائية )الريح( عبارة عن جزء من اؽبواء  -جودة حسنُت جودة -اؽبوائية يف الغالؼ اعبوي. ويشَت 
)جودة  فقي.تتجانس خصائصو الطبيعية إذل حد كبَت، خصوصا من حيث اغبرارة و الرطوبة على أي مستوى أ

 (666،ص6339حسنُت جودة، 

للعديد من اؼبصادر اعبغرافية فقد وقفنا على أّف دراسة موضوع الرّياح وشدهتا مت تناوؽبا من  إقرائناومن خالؿ     
الناحية اعبغرافية أكثر من تناوؽبا حوؿ تأثَتىا على سلوؾ اإلنساف فبا شكل لنا عائقا يف ربديد األثر اؼبباشر للرياح 

 ربسُت أو تعديل بعض اؼبقاييس والصفات البشرية .يف 
اعبهة اليت هتب  باسم" وتسمى الّرياح Wind-Vampالرّياح جهاز يسمى دوارة الرّياح"  اذباهويستخدـ يف قياس 

  Anémomètreأي االذباه الذي يشَت إليو سهم الدوارة أّما لقياس سرعة الرّياح، فيستخدـ جهاز يسمىمنها،

 يبكن مالحظتها يف فًتة من الزمن واليت ذبسد سرعة الرّياح على أساسها. قراءات يسجل العداد و
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 (66،ص 6666ؿبمد الساحلي،) وباتفاؽ الباحثُت يف ىذا اجملاؿ فإّف حركة و سرعة الرّياح تتأثر بالعوامل التالية:
 عن سطح األرض االرتفاع -        واختالفاتوالضغط اعبوي  -
 األرضية اعباذبية -     راف األرض حوؿ نفسهاالرّياح بسبب دو  اكبراؼ -

الشك فيو، أّف للرياح أثر كبَت على نتائج العديد من الفعاليات الرياضية،حيث تصنف من طرؼ وفبّا   
متخصصي البيوميكانيك الرياضي كأحد أىم قوى النظاـ اػبارجي واليت ربدد إذل درجة كبَتة اؼبستويات 

ات  كالرمي يف ألعاب القوى )رمي القرص...(. وكذلك حركة ومسار الكرة يف  العديد من اؼبسابق احملققة يف
كرة القدـ والغولف....، حبيث هبب على الالعب مراعاة وتقدير سرعة واذباه الرّياح لضماف األداء اؼبهاري 

، حىت الصحيح خالؿ ذلك، حبيث تعترب الرّياح يف بعض اغباالت قوى مساعدة وأحيانا معيقة لألداء الرياضي
أف التاريخ الرياضي وبتفظ بإلغاء العديد من األرقاـ والنتائج احملققة يف بعض اؼبسابقات الرياضية وخاصة يف 

اإلجراءات اؼبيدانية من خالؿ التعود على مثل  ازباذألعاب القوى . فبّا يستوجب على اؼبدربُت والرياضيُت 
 تويات يف ـبتلف اؼبنافسات الرياضية.ىذه اغباالت خالؿ التدريبات من أجل ربقيق أفضل اؼبس

 : الجزائر مناخ في المؤثرة العوامل -2-6

يتأثر مناخ أي منطقة يف العادل ببعض العوامل اعبغرافية و اعبيولوجية وكذا الفلكية و اليت ربدد إذل أبعد حذ        
ائر خاصة و جودىا ضمن بلداف البحر نوع اإلقليم اؼبناخي السائد يف اؼبنطقة ، و بالنظر إذل اؼبوقع اؼبمتاز للجز 

أراضيها داخل صحراء القارة اإلفريقية و تنوع تضاريسها ،كل ىذه العوامل تساىم يف  وامتداداألبيض اؼبتوسط 
 رسم الصورة اؼبناخية العامة للجزائر و اليت تتأثر بالعوامل التالية :

 :الفلـكيالمــوقــع  -2-6-1
وخط  اعبزائر،الذي يبر بأقصى نقطة جبنوب ° 19أو ° 18.58بُت خط عرض  اعبزائر بلد إفريقي . تقع     

°( 12أو )° 58.11والذي يبر بأقصى نقطة يف الشماؿ ، وبُت خط طوؿ °  (   37أو )°  37.05عرض 
 (24،ص2008)اؽبادي قطش، .غربا °( 9أو )° 8.40شرقا وخط طوؿ 

                                                                كما أف ىذا اؼبوقع للجزائر يسمح دبا يلي :          
يبر مدار السرطاف جنوب اعبزائر والذي تتعامد عليو أشعة الشمس يف فصل الصيف ، فبا يؤثر على درجة  -

 حرارة ىذا الفصل يف اؼبناطق اعبنوبية )الصحراوية ( 
غرب من والية مستغازل )ستيدية ( والذي يستعمل  يف الشماؿ بال°( 0يبر خط غرينتش على خط الطوؿ )  -

 (28،ص2007)علي طالب عبد القادر، . .كمرجع التوقيت العاؼبي اؼبوحد 
 منطقة الضغط المرتفع اْلزوري : -2-6-2

تتمركز ىذه البؤرة يف احمليط األطلسي قرب جزر أزور وتتميز بنسب عالية الضغط فيها ، ويف فصل الشتاء يشمل 
ؼبغرب العريب، لذلك هتب رياح غربية على مشاؿ اعبزائر واليت تؤدي إذل سقوط األمطار. بينما يف يف ىذا الضغط ا
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فصل الصيف فتتحرؾ منطقة الضغط اؼبرتفع كبو الشماؿ فتصبح اعبزائر خارج نطاؽ الرياح الغربية فبا يؤدي إذل 
 (74،ص1998)فتحي عبد العزيز، التساقط إال نادرا . انعداـ

 الـجغــرافـي:موقـع ال -3- 2-6
تقع اعبزائر يف اعبزء الغريب من مشاؿ إفريقيا تشرؼ مشاال على البحر األبيض اؼبتوسط بشريط ساحلي طولو تقريبا 

كلم ، ومن اعبهة   982كلم ، ومع ليبيا بطوؿ   965كلم، أما شرقا فتتقاسم حدودىا مع تونس بطوؿ 1200
كلم . أما من اعبنوب   42كلم ، ومع الصحراء الغربية 1559وارل الغربية يبلغ طوؿ حدود اعبزائر مع اؼبغرب ح

كلم من   463 ػب وموريتانياكلم ،   376 ػكلم ومارل ب  956فاعبزائر ذباور كل من دولة النيجر حبدود طوؽبا 
 (http://ar.wikipedia.org).اغبدود 

 : التضاريــــس امتداد -2-6-4
من جباؿ وسهوب وأهنار ... فإف سلسة األطلس التلي يف الناحية الشرقية  بالنظر إذل اؼبعطيات اعبغرافية وتنوعها 

 بارتفاعـ ،وجباؿ الونشريس  2308 بارتفاعواليت تبدأ من جباؿ جرجرة واليت تربز فيها قمة "اللة خدهبة " 
بية ـ ، إضافة إذل مرتفعات اعبهة الغر 1000 ارتفاعهادبرتفعات سطيف و قسنطينة وكلها يفوؽ  مرورا 1985

 .(19،ص2007علي طالب عبد القادر،  )ـ . 1843 ارتفاعهاواليت تتشكل من جباؿ تلمساف اليت يبلغ 
إضافة إذل العديد من اؼبرتفعات الداخلية ، فكل ىذه اؼبرتفعات تعًتض الرياح اؼبمطرة و اليت تؤدي إذل زيادة نسبة 

ا يؤدي إذل سبيزه خبصائص مناخية و معطيات جوية التساقط يف الشريط الساحلي للجزائر مقارنة بباقي اؼبناطق فب
 مالئمة .

 :هبوب الرياح الحارة -2-6-5
  40°و°3درجة اغبرارة بُت  ارتفاعإف اػبصائص اؼبناخية اؼبميزة للصحراء اعبزائرية سبيزىا على وجو اػبصوص  -  

يف فصل الصيف  اغبارة )السَتوكو( الرياح ، فإف ىبوب الرياح اعبنوبية اذباهيف فصل الصيف ، وبالنظر إذل خطوط 
، ومعظم التغَتات اؼبناخية مقارنة بباقي فصوؿ السنة  اإلقليمدرجة اغبرارة يف ىذا  ارتفاعكبو الشماؿ فبا يؤدي إذل 

 (65،ص1996)العريب أضبُت،  .األخرى
يتجلى لنا مدى تباين اؼبناخ  وبناءا على ما سبق ذكره ، وبالنظر إذل احملددات اعبغرافية واؼبوقع الفلكي للجزائر -  

من منطقة إذل أخرى و الذي يتميز كل منو خبصائص ومعدالت متيورولوجية ) كالدرجة اغبرارة ، نسبة الرطوبة ، 
 ،السهبية ،الضغط...( ،فبا يساعد يف تعدد و التنوع البيئي اؼبميز لكل منطقة من مناطق اعبزائر ) الساحلية 

خاصة يف تطوير القدرات البشرية من صبيع النواحي وتوظيفها. استغالؽباإف أحسن  اعبافة ...( واليت،الصحراوية
معظم اػبرباء العامل األساسي يف ربقيق أفضل اؼبستويات يف ـبتلف  باتفاؽالبدنية واغبركية والعقلية ...، اليت سبثل 

 اجملاالت.
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 :اْلقاليم المناخية في الجزائر -2-7
مشااًل إذل تباين واضح بُت مشاؽبا و  °37و°19 قع اعبزائر الفلكي بُت خطي عرضاالمتداد الواسع ؼبو ى دأ    

وسطها وجنوهبا، من حيث السطح وفبيزاتو اؼبناخية كاغبرارة و التساقط....، ومن خالؿ مالحظة اػبرائط اؼبختلفة 
اؼبناخية السائدة يف الوطن للسطح يف اعبزائر وكذا اإلطالع على أىم اؼبصادر اعبغرافية فقد خلصنا إذل أف اغبالة 

 تتحدد يف ثالثة أقاليم مناخية متباينة و متدرجة من الشماؿ إذل اعبنوب و اؼبتمثلة يف:
 .مناخ البحر األبيض اؼبتوسط 
  ساإلستيبمناخ. 
 .اؼبناخ الصحراوي 

شساعت وبالرغم من وقبل التطرؽ بالتفصيل إذل فبيزات األقاليم اؼبناخية السابقة الذكر، هبب اإلشارة ىنا إذل أنو 
إال أف توزيع ىذه األقاليم يتجلى بصورة متباينة بالنسبة ؼبساحة كل منها.                       مساحة اعبزائر

إذل أف  اؼبناخ الصحراوي يبثل مساحة كبَتة من اؼبناخ السائد بنسبة   -القادر علي طالب عبد -حيث يشَت
مناخ  اليت يبيزىا كل مناعبزائر،وذلك مقارنة باؼبساحة السائدة يف من اغبالة اؼبناخية   % 83تعادؿ تقريبا 

 كما يبينو اعبدوؿ اآليت.(29،ص2007)علي طالب عبد القادر،لساحلي من اؼبساحة الكلية للوطن.او  اإلستبس
 عدد الوَليات نسبة المساحة 2المساحة كلم اْلقاليم المناخية

 25 %04,32 102,781 مناخ البحر األبيض اؼبتوسط

 14 %12,73 303,231 مناخ االستبس

 09 %82,95 1,975,729 اؼبناخ الصحراوي

 ( يبين نسبة اْلقاليم المناخية بالنسبة لمساحة الجزائر.06الجدول رقم )

فبا يفرض على القائمُت بالتخطيط ؼبختلف الربامج واؼبناىج مراعاة ذلك، من أجل استغالؿ أفضل 
ة الطبيعية واليت سبثل األساس يف تطوير وربسُت ـبتلف اعبوانب وخاصة البشرية لإلمكانات اليت توفرىا البيئ

 منها .
من تونس  كلم  1200يبتد الشريط الساحلي يف الشماؿ على طوؿ  :مناخ البحر اْلبيض المتوسط -2-7-1

 190إذل 80اؼبغرب غربا، وعلى امتداد الساحل يسود مناخ البحر األبيض اؼبتوسط بعرض متباين من  شرقا إذل

 إذل غاية السفوح الشمالية لألطلس الصحراوي. وذلك راجع إذل تعدد وتنوع العوامل اعبغرافية والبيئية،  كلم
(Wong.Brice, 2001, p63) 
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ومن خالؿ ىذا يتضح أف مناخ البحر األبيض اؼبتوسط يشمل نطاؽ ضيق مقارنة باتساع مساحة اعبزائر يعادؿ    
غم من أنو يشمل صبيع الواليات الساحلية الكربى )عنابة، سكيكدة، اعبزائر،مستغازل، بالر  2كلم  781،102تقريرا 

 ويتميز بوجود فصلُت متباينُت من حيث درجة اغبرارة ومعدؿ التساقط واللذين يتمثالف يف: وىراف.......(.
 .لسنوات يف ماي: فصل معتدؿ ومطر وطويل وىو الشتاء ويبدأ من شهر أكتوبر وينتهي يف أغلب االفصل اْلول

: فصل حار و جاؼ وىو يشمل باقي شهور السنة يف معظم اغباالت و الذي يتميز باؼبدى الفصل الثاني 
ومن خالؿ اإلحصائيات و البيانات اؼبعتمدة من طرؼ مصاحل األرصاد اعبوية و اليت زبص عموما.اغبراري الضئيل 

أىم ما يبيزه ىو عدـ انتظاـ سقوط األمطار من حيث الكمية و  اغبالة اعبوية و اؼبناخية اليت سبيز ىذا اإلقليم، فإف
  .حرارة اؼبناطق اليت تشمل ىذا اؼبناخ األياـ اؼبمطرة. مع التباين الواضح يف درجة

 وبناءا على ما سبق فإنو يبكن التمييز ضمن ىذا اإلقليم منطقتُت نبا:  -  
للساحل واليت تسجل فيها كمية تساقط ىامة تصل يف بعض : وىي اؼبناطق التلية أو احملاذية المنطقة الرطبة - 

ملم يف القل، حيث توجد منطقة الزيتونة أشد مناطق  1000سنويا يف القبائل وحوارل ملم100اؼبناطق إذل 
 ملم/سنة.2443اعبزائر مطرًا حبوارل 

ملم/سنويا، 400التساقط عن : وىي اؼبنطقة الداخلية إذل اعبنوب واليت ال تزيد فيها نسبةالمنطقة شبه الجافة - 
  (31،ص2007)علي طالب عبد القادر،  مع تسجيل ارتفاع اؼبدى اغبراري مقارنة باؼبنطقة األوذل.

 :اْلستيبسـناخ م -2-7-2

تعترب اؼبنطقة اليت يبيزىا ىذا اؼبناخ منطقة انتقالية بُت الشماؿ واعبنوب وىي ؿبصورة بُت اعبنوب الغريب كبو      
ي. وبالنظر إذل معدالت اؼبقاييس اؼبتيولوجية واػبصائص اؼبميزة للمنطقة اؽبضاب العليا فمناخ الشماؿ الشرق

 اإلستبس يعترب مناخ انتقارل بُت اؼبناخ اؼبتوسط واؼبناخ الصحراوي .
ومن خالؿ اؼبعطيات اؼبناخية اؼبستقاة من مصاحل األرصاد اعبوية فمناخ اإلستبس ىو بداية اكبسار أو زواؿ 

مناخ البحر األبيض اؼبتوسط وظهور اؼبناخ اعباؼ اؼبتميز بالظروؼ القارية حيث األمطار تًتاوح ما بُت  خصائص
 ملم/سنويا مع تسجيل التباين يف معدالت عناصر اؼبناخ خالؿ فصوؿ السنة.500حىت  300

يف فصل الشتاء إذل  حيث أنو كلما ابتعدنا من اؼبناطق الساحلية ازداد اؼبناخ قاريا فتنخفض درجة اغبرارة   
فيزداد اؼبدى اغبراري سواء اليومي أو الشهري..يف اؼبناطق اليت  °(30، وترتفع صيفا إذل حدود )°(0غاية)

 (74،ص1996)العريب أضبُت، .يسودىا ىذا اإلقليم 
اختلف العلماء يف تعريف ما يسمى بالصحراء، حيث يشَت مصطلح الصحراء  المــناخ الصـحـراوي: -2-7-3
سم/سنويا. بينما يرى بعض اعبغرافيُت أف الصحراء اعتبارا لنوع 25كل منطقة ال تزيد فيها نسبة األمطار عن   إذل

 (72،ص1997)جودة حسنُت جودة،  الًتبة و النباتات اؼبوجودة فيها.
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وتشتمل الصحراء الكربى ذلك النطاؽ اعباؼ اؼبمتد من البحر األبيض اؼبتوسط يف الشماؿ و حىت خط عرض 
وبذلك سبثل مساحة واسعة بنسبة  2كلم 1,975,729مشاال يف اعبنوب، وتبلغ مساحة الصحراء اعبزائرية  15

 (26،ص2008)اؽبادي قطش،  تقريًبا من اؼبساحة اإلصبالية للقطر. %83مقدارىا 
فاض وإف من بُت أىم العوامل اؼبناخية اليت تساىم يف ربديد معدالت خصائص اإلقليم الصحراوي، ىو الب -  

 °40نسبة الرطوبة و اليت تساعد على ارتفاع درجة اغبرارة أثناء النهار و خاصة يف فصل الصيف، حيث تعادؿ 
يف العديد من اؼبناطق كواليات أدرار و بشار غربا و ورقلة و عُت أمناس شرقا...ولذلك فاؼبدى اغبراري اليومي و 

 حلية و الداخلية للوطن.الشهري أو السنوي كبَت مقارنة بغَته يف اؼبناطق السا
ومن خالؿ ماسبق ذكره حوؿ خصائص وفبيزات اؼبناطق الصحراوية، يتجلى لنا أف اإلقليم اؼبناخي  -     

الصحراوي يغطي مساحة واسعة يف اعبزائر، حيث يبدأ من السفوح اعبنوبية لألطلس الصحراوي كبو اعبنوب ويبتد 
اغبرارة و اعبفاؼ الذي يزداد كلما اذبهنا كبو اعبنوب و التزيد كمية من الشرؽ إذل الغرب ،و يتميز بارتفاع درجة 

ملم/سنويا كأدرار و عُت صاحل، إال أنو من 20، وتقل يف بعض اؼبناطق عن ملم/سنويا200األمطار فيو عن 
اؼبمكن أف تكوف بعض االستثناءات  فيما ىبص معدالت بعض العناصر اؼبناخية لكنها ال تؤثر على الصورة 

 امة للمناخ الصحراوي السائد.الع

للحالة اؼبناخية و اعبوية يف الوطن، وبالنظر إذل تنوع و  وبناءا على األقاليم اؼبناخية السابقة الذكر و اؼبميزة -    
  تعدد اؼبتغَتات اؼبتيورولوجية و اؼبعطيات اعبغرافية فإف أىم فبيزات اؼبناخ يف اعبزائر تتمثل يف ما يلي:

 لضغط اعبوي بُت اؼبنطقتُت الساحلية و الصحراوية.تقارب يف نسب ا 
 .كلما ابتعدنا عن اؼبنطقة الساحلية تنخفض درجة اغبرارة يف اؼبناطق الداخلية 
 .نسبة الرطوبة يف اؼبناطق الساحلية سبثل ضعف نسبتها يف اؼبناطق الصحراوية 
 ارس وأفريل.ارتفاع سرعة الرياح سنويا يف الصحراء مقارنة بالساحل وخاصة يف شهر م 
  غربا. مم600شرقا و مم1000ارتفاع نسبة التساقط يف اؼبناطق الساحلية بكمية تزيد  عن 

وما هبب اإلشارة إليو يف ىذا اعبانب ىو أنو بالرغم من اؼبعدالت اؼبناخية اؼبرتفعة اؼبميزة للمناطق الصحراوية       
 اعبانب التطبيقي إال أنو بإمكاف الفرد العيش كارتفاع درجة اغبرارة و قلة التساقط...، كما سوؼ نبينو يف

والتكيف مع ىذه الظروؼ البيئية القاسية اليت تفرضها البيئة الطبيعية)اعبغرافية( سوى عن طريق عمل ـبتلف 
 البيئةسبثل )و الوسائل و اؼبنشآت واليت األجهزة الوظيفية للجسم )التعرؽ...( أو التعديل يف بعض األدوات 

  الرياضية. يتوافق و حاجياتو اليومية يف ـبتلف اجملاالت و اليت من بينها اؼبمارسة ( دباالمشيدة
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 البيـئة الســاحلية: وَلية مستـغانــم -2-8
 6كلم  6603: المساحة. 

 نسمة 660.366 :عدد السكان.                        
 :6فرد/كلم 663.6 الكثافة. 

 :مناخ البحر األبيض اؼبتوسط المناخ. 
تعترب مدينة مستغازل إحدى أىم اؼبدف الساحلية يف اعبزائر، واليت تقع يف اعبهة الشمالية على ساحل البحر  -    

األبيض اؼبتوسط، و تعترب مستغازل ثاشل أكرب والية يف الغرب اعبزائري بعد وىراف، وذلك بالنظر إذل موقعها 
 660.366و يبلغ عدد سكاهنا حوارل  كلم.  666اإلسًتاتيجي حبيث تطل على البحر دبسافة أكثر من 

 .6669نسمة وذلك حسب آخر إحصائيات سنة 
وخط  °66.99و من الناحية اعبغرافية تقع والية مستغازل يف الشماؿ الغريب من الوطن، بُت خطي عرض  -   

 م.669، حيث أف خط غرينتش يبر تقريبا بالوالية )ببلدية ستيدية( وعلى ارتفاع عن سطح البحر °6.66طوؿ 
 كلم، و تتمثل حدود الوالية يف اآليت: 6603تغطي مساحة قدرىا و 
 اعبنوب: والييت غليزاف و معسكر. -           الشرؽ: والييت الشلف و غليزاف. -
 .: البحر األبيض اؼبتوسطالشماؿ -            : والييت معسكر و وىراف.الغرب -

اريسها فإف اإلقليم اؼبناخي السائد فيها ىو مناخ البحر األبيض وبالنظر إذل موقعها اعبغرايف و تنوع تض -   
اؼبتوسط، والذي قد أشرنا إذل فبيزاتو سابقا )األقاليم اؼبناخية( والذي يتميز بفصلُت متمايزين إحدانبا فبطر ودافئ 

صاد اعبوية و اآلخر حار و جاؼ.ومن خالؿ إطالعنا على اؼبعلومات و اؼبعطيات اؼبستقاة من ؿبطة مصاحل األر 
،واػباصة دبختلف اؼبؤشرات اؼبناخية اليت سبيز حالة الطقس واؼبناخ هبا بالوالية ، فقد وقفنا على تقارب يف بعض 
النسب و اؼبعدالت بُت نفس الشهور من كل سنة. إال أف ىنالك تباين واضح بُت معدالهتا خالؿ الشهور من 

اختالفها من حيث طوؿ و قصر النهار وكذا تعدد اؼبؤشرات  نفس السنة، و ذلك تبعا لتتابع الفصوؿ السنوية و
 اؼبناخية و اليت كلها تساىم يف ربديده اغبالة اؼبناخية السائدة بالوالية.

( السنوية Tومن بُت أىم اؼبِؤشرات الدالة اليت خلصنا إليها يف ىذا اعبانب، أف متوسط درجة اغبرارة )     
لكن ىذه القيمة ال تعكس اغبالة اؼبناخية السائدة بصورة عامة،  (°69.66، °66.66)اؼبسجلة تًتاوح بُت 

وخاصة فيما ىبص درجة اغبرارة اؼبسجلة خالؿ اليـو أو الشهر أو السنة. واليت تتميز بالتغَت عدة مرات خالؿ 
، بينما بلغت درجة (60/69/6666° )4204 اليـو الواحد حيث سجل جهاز الًتمومًت أعلى درجة مقدارىا

، وبلغ اؼبدى اغبراري السنوي يف الوالية مستوى (66/66/6666)وذلك خالؿ ° 6اغبرارة أدسل قيمة ؽبا 
وخاصة ° 66، و بالرغم من ىذا فقد سجلنا درجات حرارة مرتفعة تفوؽ °(60.6، °66.6)مقداره مابُت 

كل سنة، و تراوح اؼبدى اغبراري الشهري يف خالؿ الشهر السابع و الثامن وحىت اػبامس يف بعض األحياف من  
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وبلغ يف أحر الشهور واؼبتمثل يف الشهر  °(66.6، °6.3من ) 6666أبرد شهور السنة كشهر يناير مثال سنة 
 °(.5606، °8) الثامن من

أما فيما ىبص مؤشر الضغط اعبوي، فقد أشار البارومًت الزئبقي يف معظم األياـ إذل أف مقدار الضغط  -    
والذي يوافق نفس اؼبستوى احملدد من طرؼ اعبغرافيُت يف  (0101mb ،0121mbاعبوي يًتاوح مقداره ما بُت )

سرعة  (Anémometer)اؼبناطق اليت تقع يف ىذا النطاؽ. أما فيما ىبص مؤشر سرعة الرياح، فقد سجل جهاز 
من كل سنة، إال أهنا يف معظم  كلم/سا ،و بنسب ـبتلفة حسب األياـ و الشهور  6.6رياح سنوية ال تتجاوز 
 كلم/سا(.   66، 6اغباالت تًتاوح ما بُت )

أما بالنسبة للنسبة الرطوبة فهي مرتفعة بوالية مستغازل مقارنة بباقي اؼبناطق الداخلية و الصحراوية حيث تبلغ  -  
 كل سنة.  مع التأكيد على البفاض نسبتها بكثَت خاصة يف الشهور اغبارة من %66متوسط سنوي نسبتو 

بكمية مقدارىا  6660( فقد سجلت أكرب كمية تساقط خالؿ سنة ppو فيما ىبص كمية التساقط )
مم، وأضعاؼ  669.66و اليت بلغت  6666وىي سبثل ضعف الكمية اؼبسجلة يف سنة  ،مم 660.66

ناخ البحر األبيض الكمية اؼبسجلة يف البيئة الصحراوية وذلك للتمايز الواضح بُت خصائص اؼبناخ الصحراوي و م
 .خاصة اؼبوقع اعبغرايف و بعض التضاريس كما أشرنا إذل ذلك آنفا  اؼبتوسط

 البيــئة الصـحراويـــة: وَليـــة بــشار  -2-9
 6كلم 06.066.66 :المساحة                                  . 
 نسمة 666.696: عدد السكان.              

  6كلم  6.63: الكثافة. 

  مناخ صحراوي. اخ:المن 
تعترب والية بشار أحد أكرب الواليات مساحة يف اعبزائر، واليت تقع يف اعبنوب الغريب للوطن، وأنشئت الوالية      

وذلك راجع الحتالؽبا منطقة ىامة جدا من الوطن، واليت رباذي  م6306ماي  60 دبوجب اؼبرسـو اؼبؤرخ يف
 حدود اؼبملكة اؼبغربية.

بتعداد سكاشل يبلغ  والًتاب الوطٍت، من %0.69أي ما يعادؿ  ،2كلم 06.066.67تها وتبلغ مساح     
وعن البحر األبيض اؼبتوسط دبسافة  كلم  6666نسمة، حيث تبعد عن اعبزائر العاصمة حوارل  666.696

الغطاء النبايت و وتنفرد بالعديد من اػبصائص اعبغرافية واعبيولوجية اليت سبيزىا عن البيئة الساحلية كقلة  .كلم659
نقص اؼبسطحات اؼبائية، إذل جانب وجود العديد من اعبباؿ على ارتفاعات ـبتلفة كاعببل )عنًت( الذي يبلغ 

واليت تؤثر تأثَتا مباشرا ولو نسبيا على التغَتات  ـ،6966ـ، وجبل )قروز( الذي يرتفع إذل غاية 6366ارتفاعو 
 لسنة.اؼبناخية اليت سبيز الوالية يف بعض أياـ ا
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ومن بُت أىم االستنتاجات اليت خلصنا إليها ىو ارتفاع اؼبدى اغبراري بالوالية سواء السنوي أو اليومي مقارنة 
( سنوي ما بُت T( إذل متوسط درجة حرارة )Thermometer)بالبيئة الساحلية، حيث أشار مقياس 

رجات قياسية يف اؼبنطقة وخاصة يف وبالرغم من ىذا اؼبتوسط إال أف درجات اغبرارة تبلغ د °(66، 66.96)
فصل الصيف، والذي يبتد إذل ثالثة أشهر من هناية ماي إذل بداية سبتمرب، حيث تسجل درجة حرارة يف غالب 

 °66 وفاقت ىذا اؼبستوى إذل غاية (66/66/6666° )66 ، وبلغت أقصى درجة-°66األياـ تفوؽ 
أي  (°69.6، °66.3)نوي والذي يًتاوح ما بُت فبا يفسر ارتفاع اؼبدى اغبراري الس (66/69/6666)

  .درجات مقارنة بالبيئة الساحلية °66بفارؽ يفوؽ
أف نسبة الرطوبة يف البيئة  " إذلHygrometer"فيما ىبص نسبة خبار اؼباء يف اؽبواء، فقد أشر مؤشر  و    

حيث  ،%69ز نسبة الرطوبة نصف النسبة اؼبسجلة يف البيئة الساحلية، حيث ال تتجاو  6/6الصحراوية تعادؿ
وىو العامل الذي  ،6660كأعلى نسبة سنة  %66.66، و6666كأدسل نسبة سنة  %63.66بلغت 

يساعد كثَتا يف حصوؿ عملية التكيف لدى الفرد يف البيئة الصحراوية من خالؿ تسهيل عملية تبخر اؼباء الذي 
 يفرزه جسم اإلنساف من خالؿ عملية التعرؽ.

( بُّت لنا أف اؼبنطقة الصحراوية تتميز Vعلى األرقاـ و اؼبعدالت اػباصة دبؤشر سرعة الرياح ) وإف إطالعنا -  
(كلم/سا مع بلوغ الرياح أقصى سرعة  66.6،  66.6 عن غَتىا بازدياد سرعة الرياح دبتوسط سنوي ما بُت )

الرياح عامل مساعد للعديد  كلم/سا. ويعترب ارتفاع مؤشر سرعة  66ؽبا خاصة يف شهر أبريل وماي أين تتجاوز 
من العمليات اغبيوية والتغَتات اؼبناخية، كما يبكنو أف يبثل عامل معيق لغَتىا كضعف الرؤية وانتشار نسبة الغبار 

 يف اؽبواء فبا يؤثر على إمكانيات وسلوكيات أفراد اؼبنطقة الصحراوية خالؿ أداء ـبتلف األنشطة.

العناصر اؼبناخية للبيئتُت الساحلية والصحراوية، فيتضح لنا مدى التباين يف ب اػباصةاؼبقاييس  مؤشراتومن خالؿ 
معظمها ماعدا مقياس الضغط اعبوي ، فبا يفرض علينا مراعاة ذلك خالؿ إعداد وزبطيط ـبتلف الربامج و 

و الوقائية خاصة منها اػباصة بالًتبية البدنية و الرياضية . وذلك من أجل ربديد ـبتلف اإلجراءات التنظيمية 
لتفادي التعرض لتأثَتات اؼبناخ واألحواؿ اعبوية ؼبا ؽبا من تأثَت بالغ األنبية على قدرات الفرد وإمكاناتو البدنية 

 والوظيفية واليت من اؼبمكن أف تكوف أحد األسباب اؼبعيقة لنمو الفرد. 

  Theories’ de L’environnementــة: ـريات الـبيئنظـ -2-59
سات و البحوث األساسية يف علم النفس البيئي حوؿ التأثَت اؼبتبادؿ بُت الفرد والبيئة اليت ينشأ فيها، ركزت الدرا  

بنوعيها الطبيعي واؼبشيد وذلك من أجل ربديد طبيعة ونوع التفاعل بُت الفرد وؿبيطو البيئي، والذي يتيح لنا ربديد 
 يئة إذل أخرى عرب مناطق العادل.أىم اػبصائص و اؼبميزات اليت سبيز أفراد عن غَتىم من ب



 الـــــبيئـــة

96 

 

وهبب اإلشارة يف ىذا الصدد إذل أّف اآلراء و االذباىات اليت حددىا الباحثوف يف ىذا اعبانب رباوؿ اإلجابة      
هل يغير اْلنسان سلوكه لكي يتكيف مع البيئة التي يتواجد فيها ؟ أم أنّه يسعى لتغيير تلك البيئة ،  على التساؤالت التالية

؟ و يف ـبتلف اجملاالت واليت من بينها اجملاؿ الرياضي .أين  تلف مكوناتها لكي تتناسب مع متطلباته و حاجياتهومخ
تضطر العديد من الفرؽ يف ـبتلف الفعاليات الرياضية صباعية كانت أو فردية  إذل إجراء منافسات رظبية يف دوؿ 

عها اعبغرايف مقارنة بالبيئة اليت ينتموف إليها، فبا يفرض عليهم زبتلف معطياهتا البيئية ومقاييسها اؼبناخية طبقا ؼبوق
مراعاة ذلك من أجل ربقيق درجة التكيف الالزمة مع الضغوطات اليت تفرضها العناصر اؼبناخية لبيئة الدولة اليت 

جداؿ  ذبرى فيها اؼبنافسات ، من أجل ربقيق أفضل اإلقبازات الرياضية . حيث أصبحت الظروؼ اؼبناخية ؿبل 
حوؿ ربديد الدولة اؼبنظمة للمنافسات الدولية كما حصل مع  (& UAFA FIFAكبَت وسط اؽبيئات الرظبية)

 حوؿ تنظيم بطولة كأس العادل لكرة القدـ. جنوب إفريقيا و دولة قطر مؤخرا
و  وجود ثالثة " واليت تتجلى يفالبيئية -اْلنسانية العالقة" الفرد و البيئة، يصطلح عليو بػحيث أف التفاعل بُت

بالنظر إذل ىذا التداخل يف العالقة بُت الفرد و البيئة، ظهرت العديد من االذباىات و اآلراء، و اليت اتضح لنا من 
خالؽبا أنو ال يوجد طرح نظري واحد متفق عليو يف الدراسات اليت كاف موضوعها البيئة والفرد.وذلك بالنظر إذل 

 النواحي..من جانب آخر اختالؼ األفراد فيما بينهم من صبيع تعدد البيئات وتنوعها من جانب و 
احملددة لنوع التفاعل ودرجتو، و أىم ميزاتو بُت اإلنساف  اإلستنتجاتمباذج نظرية أساسية تندرج ربتها معظم 

 :التالية ظرياتوبيئتو، واليت سبثل اإلطار النظري لتفسَت وفهم العالقة البيئية اإلنسانية بصورة عامة و اؼبتمثلة يف الن
 .النظرية اغبتمية 
 .)النظرية االختيارية )اإلمكانية 
 (96،ص6666)عاطف عطية،  .النظرية االحتمالية 

  Déterminismeنـظريــة الحتـمية البيـئيـة:  -2-59-5
من األوائل الذين سانبوا يف  (ـ6666) -ابن خلدوف-، والعالمة (ؽ.ـ666-696) -أرسطو–يعترب      

هـو العاـ لعالقة الفرد بالبيئة. ولقد قاـ علماء من ـبتلف التخصصات بدراسة آثار البيئة على البشر، ربديد اؼبف
ومدرستو من علماء االجتماع الفرنسيُت واعبغرافيُت األؼباف  -Leploy –ومن أوائل الباحثُت يف ىذا اؼبيداف 

و  -Anthropologie-géographique -الذي وضع أسس اعبغرافية البشرية "Ratzel" وعلى رأسهم
 الذين أكدوا وأيدوا فكرة اغبتمية البيئية.

الناحية اعبغرافية تعٍت ضرورة تكيف اإلنساف مع ؿبيطو الطبيعي  منRatzel;1978-  -واغبتمية البيئية حسب     
          (Odile. Faure.R, 2005, p93) دبختلف مكوناتو حىت يكتب لو البقاء

ى أف اإلنساف ىبضع بكل ما فيو للبيئة، فهي اليت تسيطر عليو وليس العكس كما يًتدد، و تؤكد ىذه النظرية عل
            (60،ص6393)سامح غرايبة،  .واليت تفرض عليو التأقلم مع ـبتلف معطياهتا ومتغَتاهتا
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الثقافية...، نفسية يع النواحي اعبسمية و الفالبيئة دبا فيها من عوامل مناخية و جغرافية تؤثر على اإلنساف من صب
 ألواهنم و عاداهتم من مكاف إذل آخر إالّ دليل على ىذا األثر.لتباين بُت األفراد يف أطواؽبم و وما ا

يف تفسَت عالقة اإلنساف ببيئتو من خالؿ أثر اؼبناخ يف عادات وسلوكيات  -ابن خلدون -وقد أكد العالمة 
لوف األفراد و ظباهتم النفسية و االجتماعية، حيث أشار يف الشعوب، وضرب مثال بتأثَت اغبرارة و اؽبواء على 

مقدمتو الشهَتة إذل أف البيئة اعبغرافية ؽبا أثرىا يف اختالؼ البشر جسميا و عقليا و نفسيا،و قدـ مثاال على ذلك 
 ) 609،ص6666)عبد الرضبن ابن خلدوف،  .باؼبقارنة بُت شعب السوداف وشعوب مشاؿ إفريقيا

لباحثُت اؼبؤيدين للفكر اغبتمي بأّف اإلنساف نتاج بيئتو الطبيعية، تتحكم فيو قوانينها، وبأنّو سليب وهبمع ا -    
إذل أّف اغبتمية تؤكد أّف  -  .Ellen, Semple 6336 -التأثَت يف بيئتو اليت يعيش فيها. وىو ما أشارت إليو 

طور البشري ال ىبرج عن كونو نوعا من التفاعل البيئة ىي كل شيء يف حياة اإلنساف، وأّف اعبهد اإلنساشل و الت
 (Vernet.Jean.P, 2003, p85) .السليب مع البيئة و خضوعو ؽبا

وبالرغم من صحة النظرية و اإلثباتات العلمية ؼبؤيديها ،إاّل أهّنا واجهت العديد من اآلراء الناقدة لطرحها، ويعزى 
ئة تعد أحد العوامل اؽبامة اليت تؤثر على اإلنساف، لكنها ذلك حسب مؤيدي ىذه النظرة إذل أنّو صحيح أّف البي

"  نقال عن  – عاطف عطية و عبد الغٍت عماد –يرى كل من  ثحي. الوحيد يف ذلك ليست العامل

0992Hawley , b "  إذل أنو صحيح أّف البيئة ىي العامل الرئيسي احملدد لنوع وسلوؾ الفرد، لكن ىنالك
ماعية و بيولوجية مسانبة يف ربديد ذلك. وليس من اؼبنطقي أف نقر حبتمية أي عامل عوامل أخرى تارىبية و اجت

على الفرد    من العوامل السابقة اليت تؤثر على اإلنساف، فهي تتفاعل فيما بينها من حيث شدة وحجم تأثَتىا
 (39،ص6666)عاطف عطية،  .من صبيع النواحي

  Possibilisme كانية(اَلخــتـيـاريــة: )اْلم النــظرية -2-59-2
بداية اآلراء واالذباىات الناقدة لفكرة اغبتم البيئي، وذلك على يد الباحث  ،ـ6366يبكن اعتبار سنة      

"، مّث جاء بعده الباحث األمريكي مبادئ الجغرافية البشريةمن خالؿ كتابو " -V.Deha Blache-الفرنسي
-Karh.Swar, 1925-  ة للنظرية اغبتمية أطلق عليها مدرسة مؤسسا ؼبدرسة جديدة مناقض–Land 

Scope  - " و اليت ترى أّف األرض وما هبا من موارد ملك لإلنساف، أي أّف قيمتها تتحدد هيئة اْلرضأي ."
وفق حاجتو ؽبا واستغاللو إياىا، حيث تقر بإهبابية الفرد وذلك بسبب ما يبتلكو الفرد من إرادة فعالة و مؤثرة، 

البيئية اليت يتعرض ؽبا فبّا يعطيو الفرصة يف تعديل و تغيَت عناصر و مكونات البيئة بنسب متفاوتة نتيجة اػبربات 
 مع احملافظة على اإلطار العاـ ؽبا.

، أّف اإلنساف ـبَّت يف سلوكو وتفاعلو مع البيئة اليت ينتمي إليها   ن، موتتمثل ىذه النظرية بناءا على ىذا اؼبفهـو
 ( 660،ص6339)فياض سكيكر،  ك.لوسائل اؼبناسبة لذلاع الطرؽ و اخالؿ إتب



 الـــــبيئـــة

96 

 

حيث ينبغي  ( ،Physicalوليست طبيعية ) (Cultusel) أّف البيئة إنسانية -V.Dela-Blache -ويشَت
  ,(Pitte.André, 2005 p87) .دراستها على أساس تارىبي من خالؿ ربليل جهود اإلنساف يف عالقتو مع البيئة

لقوؿ بأّف اإلنساف ىو األساس يف التفاعل اغباصل بينو وبُت بيئتو ،نظرا ؼبا يتمتع بو من ومن خالؿ ىذا يبكننا ا  
إمكانيات بدنية و فسيولوجية وخاصة العقلية، و اليت تسمح لو بتعديل ـبتلف العوامل البيئية دبا يتماشى و 

كإقباز السدود وتشييد اعبسور و   حاجياتو، حيث تعترب مظاىر التغَت اليت أحدثها اإلنساف يف العديد من اجملاالت
األنفاؽ...، واستحداث ـبتلف الوسائل اإللكًتونية، إضافة إذل ـبتلف الوسائل الرياضية )األلبسة والعتاد...( ، 
واليت سانبت إذل حد بعيد يف اغبد من مدى تأثَت العوامل و القوى الطبيعية اؼبكونة لبيئة معينة صحراوية كانت أو 

ة أو مرتفعة فبّا ساىم يف اإلرتقاء دبستوى األداء يف العديد من اجملاالت واليت من بينها ساحلية ،  منخفض
الفعاليات الرياضية، فبا يؤكد  أّف الفرد ىو ؿبور العالقة اغبتمية بُت اإلنساف و بيئتو وما يًتتب عن ىذه العالقة 

 من مظاىر سوى متعلقة بالفرد أو البيئة.
و الذي يسيطر على البيئة وىبضعها ؼبتطلباتو وحاجياتو، ويتم تعديلها وفق مشيئتو وىو وعليو فإّف اإلنساف ى -  

حيث أكدا على أّف التوزيع السكاشل  - I.Boman.1988, L.Feber -نفس الرأي الذي أكد عليو كل من
نب العوامل األخرى فبّا عرب اؼبناطق ومبط معيشتهم فيها إمّبا يعود إذل العوامل البيئية، وخاصة منها الطبيعية إذل جا

        (Pitte.André, 2005, p108) .يتيح لألفراد التأقلم مع ـبتلف اؼبتغَتات اؼبناخية اليت تفرضها البيئة
إالّ أنّػػػو و بػػػالرغم مػػػن ىػػػذه التفسػػػَتات و التربيػػػرات العلميػػػة الػػػيت يرتكػػػز عليهػػػا مؤيػػػدوا ىػػػذه النظريػػػة، إالّ أنّػػػو ىنالػػػك 

-اجملػػاؿ البيئػػي الػػدين انتقػػدوا ىػػذا التفسػػَت كػػذلك، اؼبقػػًتح طبقػػا ؼبفهػػـو ىػػذه النظريػػة مثػػلالعديػػد مػػن البػػاحثُت يف 
Kiehl- et Trendonth 1997,Berger.1992 -  والػػذين يتفقػوف علػػى أّف ضػػعف ىػػذا الػػرأي يتمثػػل يف

 ؼباديػػة والطػػرؽا اؼبغػػاالة يف أنبيػػة دور اإلنسػػاف الػػذي يصػػل إذل حػػد الػػتحكم يف بيئتػػو باسػػتخداـ العديػػد مػػن الوسػػائل
     ا نػػػتج عػػػن ذلػػػك العديػػػد مػػػن اؼبشػػػاكل والصػػػعوبات و الػػػيت أدت إذل حػػػدوث اخػػػتالؿ يف النظػػػاـ البيئػػػيالعلميػػػة فبّػػػ

Ecosystème ،يف طبقة األوزوف واالختالؿ"كالتلوث والتصحر. (Vernet. Jean.P, 2005 p138) 
ويػة أو عضػوية، فبّػا يتطلػب مراعػاة ذلػك و ىػو و اليت كانت نتائجو سلبية على صبيػع مظػاىر اغبيػاة سػواء كانػت حي

مػػا تنػػادي بػػو العديػػد مػػن اؽبيئػػات واعبمعيػػات الدوليػػة اؼبهتمػػة بالبيئػػة، باعتبػػار ىػػذه األخػػَتة أسػػاس التنميػػة اؼبسػػتدامة 
 اليت يسعى اجملتمع إذل ربقيقها.

  Probabilisme:اَلحتماليةالنظرية  -2-59-3

يدوا وأثبتوا النظرية اغبتمية واالختيارية ، كما يصطلح عليها يف العديد وسبثل ىذه النظرية الوسط بُت كل من أ
من اؼبصادر بالنظرية التوافقية وذلك راجع أساسا إذل تأكيد مؤيدي ىذا االذباه إذل البحث يف كيفية التوفيق 

ص الدراسة و بُت مفهـو النظريتُت السابقتُت وليس الًتكيز على االختالفات فيما بينهما ، فبا يزيد من فر 
 التحليل ألسس عالقة اإلنساف بالبيئة .
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على أف الفرد وباوؿ التفاعل مع بيئتو وفق خصائصها اعبغرافية وغَتىا  -  Arnold.Tweinb -ويشَت
)فياض سكيكر،  اؼبثالية.األسس واؼبعايَت البيئية  احًتاـلتكيف معها، وأف وباوؿ خالؿ ذلك 

 (669،ص6339
باغبتمية اؼبطلقة أو اإلمكانية اؼبطلقة، وإمبا تؤمن بدور البيئة واإلنساف معا، و تأثَت  لتؤمنية وبالتارل فإف ىذه النظر 

كل واحد منهما على اآلخر بشكل متغَت، فتغلب على بعض البيئات تعاظم تأثَت الطبيعة وسلبية تأثَت اإلنساف 
 - Griffich, Taylor–أكده وىو نفس اؼبفهـو الذي  عليها، و يكوف العكس يف بعض البيئات األخرى.

والذي حاوؿ التوفيق بُت اغبتمية واإلمكانية حيث أشار إذل أّف اإلنساف ال يستطيع تغيَت بيئتو تغيَتا جوىريا، بل 
)سهَت  .أّف فعلو ال يتعدى كونو تعديال أو ربسينا دبا ىبدـ مصلحتو، والبد أف يضع صالحية البيئة يف االعتبار

 (06،ص6666ابراىيم حاجم، 
ولتأكيد ىذا الرأي اعتمد الباحثوف يف تفسَتىم على تصنيف نوعية البيئة من ناحية، ونوع اإلنساف من  -    

الناحية األخرى، و من خالؿ التفاعل بينهما يتجلى وتظهر نوع العالقة بُت البيئة والفرد. فالبيئات تتعدد أنواعها 
ثر على جسم اإلنساف كما وكيفا. ويف نفس الوقت وباوؿ ومظاىرىا وشدة تأثَتىا من منطقة إذل أخرى فبّا يؤ 

اإلنساف التكيف مع ىذا الواقع البيئي من خالؿ إتباع الطرؽ و استخداـ الوسائل اليت تضمن لو ربقيق حاجياتو       
 و رغباتو اليومية يف شىت اجملاالت اغبياتية.

يف التفاعل )اإلنساف ،البيئة ( و العالقة بينهما   و و كما أشرنا سابقا فإّف ىذه النظرية تؤكد على تنوع طر      
  (666،ص6666)عاطف عطية،  :يفيما يلتمثل ت يتال

 :البيئة، و تصنف )بيئة سهلة / بيئة صعبة(. الطرف اْلول 
 :اإلنساف، و يصنف إذل )إنساف سليب / إنساف إهبايب(.                    الطرف الثاني              

طرؼ األوؿ، فاإلنساف اإلهبايب ىو الذي يتفاعل مع البيئة بشكل كبَت لتحقيق طموحاتو  و إشباع وفيما ىبص ال
احتياجاتو، أّما اإلنساف السليب فهو إنساف ؿبدود القدرات و اؼبهارات و دوره ؿبدود باؼبقارنة باإلنساف اإلهبايب، 

 درات و يف التأثَت على البيئة.ويقع بُت ىذين الطرفُت ؾبموعات بشرية ـبتلفة يف اؼبهارات و الق
الصعبة ىي اليت ربتاج إذل ؾبهود كبَت من جانب اإلنساف للتكيف معها، بينما  ةالثاشل، فالبيئأّما الطرؼ   -  

البيئة السهلة فهي تستجيب ألقل ؾبهود، و يقع بُت طريف ىاتُت البيئتُت بيئات أخرى متفاوتة من حيث درجة 
ية اليمُت يزداد دور البيئة، و كلما اذبهنا مشاال يقل. فنمط عيش اإلنساف يف اؼبناطق الصعوبة. فكلما اذبهنا ناح

الباردة ليس ىو نفسو يف البيئة اغبارة، و من مت فإّف ىذه النظرية أكثر واقعية ألهّنا توضح أشكاؿ عديدة للعالقة 
 بُت اإلنساف و بيئتو دوف سبييز إحدانبا و اليت تتمثل يف الشكل التارل:
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 ( يبين طبيعة العالقة بين اْلنسان و البيئة10الشكل رقم )

إذل أّف عالقة اإلنساف بالبيئة تتمثل يف أربع استجابات  -  Demangeot.J–حيث يشَت يف ىذا اعبانب 
 :ـبتلفة ربدد مدى تقبل و تكيف الفرد مع الوسط البيئي اؼبتواجد فيو واليت تتمثل .

              * استجابة التأقلم              سلبية  استجابة* 

 (Demangeot.j, 1994, p94)  استجابة إبداعية. *            *استجابة إهبايب   
وبناءا على ماسبق ذكره حوؿ نظريات البيئة ،اتضح لنا بأف ىذه األخَتة تتماشى و مبادئ التنمية اؼبستدامة اليت  

اؼبهتمة بشؤوف البيئة ، و مدى التطور البشري اؼببٍت على االستغالؿ العقالشل تنادي هبا معظم اؽبيئات الدولية 
ؼبختلف الثروات الطبيعية لتلبية حاجيات األفراد يف ـبتلف اؼبيادين و اجملاالت ، مع مراعاة اػبصوصيات الفردية و 

تجلى يف احملافظة على الثروات الفروقات البيئية و اليت من خالؽبا و فقط يبكن بلوغ التنمية اؼبستدامة و اليت ت
على أف اإلنساف ىو الذي  الطبيعية والسالمة البشرية يف آف واحد .إال أنو يؤكد العديد من البيئيوف يف ىذا اعبانب

يف    Friedrich, Rutel.1905يكيف نفسو مع البيئة اليت يعيش فيها  وليس العكس،حيث أكد العادل األؼباشل
على "   L’anthropologies Géographique"اليت قدمها يف ىذا اعبانب بعنواف اؼبراجعو   أحد أىم الكتب

أف الفرد ىبضع ؼبؤثرات البيئة الطبيعية ، و خاصة اؼبوقع اعبغرايف و خصائص اؼبناخ. و إف من بُت أىم األخطاء 
العديد من مظاىر التوازف  أنو اعترب نفسو فوؽ البيئة وليس جزءا منها، فبا أثر سلبا على ىو اليت وقع فيها اإلنساف

 اختيارية

 اْلنسان البيئة

 سهلة بيئة صعبة بيئة
 إنساف
 إهبايب

 إنساف سليب

 توافقية

حتمية 
 بيئية
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البيئي و اليت تؤثر يف نفس الوقت على قدرات األفراد اعبسمية و الصحية و النفسية.....، وىو نفس اؼببدأ الذي 
 بكتاب بعنواف أحباثها واليت ختمت - Ellen, Churchill.1938–أكدت عليو الباحثة األمريكية     

 ألواهنم و ،و فيو إال أف اختالؼ األفراد يف مقاييسهم اعبسميةوالذي أشارت "  مؤثرات البيئة الجغرافية"

سلوكياهتم...حسب اؼبناطق إال دليل على ذلك. حيث أنو وبالرغم من زيادة قدرة اإلنساف  ـبتلف أشكاؽبم و
ت و يؤثر بدرجة كبَتة على قدرا الزاؿعلى التأثَت يف الظروؼ اؼبناخية بفعل التقدـ التكنولوجي ، إال أف اؼبناخ 

  يف ـبتلف اجملاالت.راحة الفرد 

 أثر البــيــئة على جسم اْلنــسان: -2-55
يتأثر اإلنساف بالظروؼ البيئية بدرجات متفاوتة وبصورة ـبتلفة، حيث أف ىذا التأثَت ىبتلف من فرد آلخر      

فرد و تكيفو مع ـبتلف ويف نفس الظروؼ اؼبناخية السائدة، ويعزي معظم الباحثُت ىذا االختالؼ يف استجابة ال
ضغوط العوامل البيئية الناذبة عن بعض اؼبعدالت الغَت عادية للعوامل اؼبناخية كارتفاع درجة اغبرارة، وزيادة نسبة 
الرطوبة...اخل، إذل اإلمكانيات الوظيفية و مدى قدرة ربمل الفرد لذلك نتيجة عدة عوامل وخاصة منها عوامل 

 ذاتية تتعلق بالفرد أساسا.

إذل أف الفروقات بُت األفراد من حيث خصائصهم اعبسمية  - Carter , J&Gsolfi, C.1989 -ث يشَت حي
 وإمكانياهتم الوظيفية ىي اليت ربدد مدى قدرة الفرد على االستجابة ؼبختلف اؼبؤثرات البيئية والعوامل   

   (696،ص6666)عاطف عطية، اؼبناخية. 

حيث أشار إذل أنو بالرغم من أف جسم اإلنساف مزود  - ع،هزاع محمدالهزا  -و ىو نفس الرأي الذي أكده   
بأنظمة فسيولوجية دفاعية تسمح لو بالتكيف مع اؼبؤثرات اؼبناخية، إال أف ىنالك فروقات بُت األفراد فيما ىبص 

 (66،ص6660)اؽبزاع،ىزاع ؿبمد، مدى ودرجة تكيفهم مع العوامل اؼبناخية السائدة .
و الذي أشار إذل أف العوامل اليت تؤثر على العالقة بُت  - Bar-Or,O  -دأ الذي يؤكد عليو وىو نفس اؼبب     

 اإلنساف و الطقس تتمثل يف:
                             النمط الغذائي. -                                        العمر. -
                (Bar.Or.O, 1999, p56)الصحية.لة اغبا -           حالة الطقس اليت تعود عليها الفرد. -
حيث تعترب ىذه العوامل عوامل أساسية إضافة إذل بعض العوامل الثانوية، و اليت تتفاعل مع بعضها لتحدد مدى  

 مقدرة الفرد على ربمل شدة ضبل التأثَت البيئي  الذي تفرضو ـبتلف العناصر اؼبناخية.
و حاولنا أف كبصر اؼبؤثرات البيئية اليت تؤثر تأثَتا مباشرا على سلوؾ الفرد وقدراتو ، واغبقيقة الثابتة أنو ل -    

لوجدنا منها الكثَت من العوامل، إال أف من بينها تربز عوامل بقوة وشدة تأثَتىا وخاصة منها العوامل اؼبناخية واليت 
صهم اغبركية وظباهتم النفسية تؤثر على ـبتلف فبيزات و خصائص األفراد من شكل ولوف أجسامهم وخصائ
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واالجتماعية، واليت كلها تؤثر على مدى قدرة الفرد على مزاولة ـبتلف أنشطتو وخاصة منها الرياضية. و اليت 
سوؼ كباوؿ التأكيد عليها يف ىذا اإلطار وذلك من أجل ربديد والتعرؼ على اإلمكانيات اليت يتميز هبا جسم 

التكيف مع حجم وشدة تأثَت عناصر اؼبناخ األساسية كاغبرارة     و الرطوبة و  اإلنساف، واليت سبكنو من تقبل و
 الضغط اعبوي......

أحد أىم الباحثُت يف اجملاؿ البيئي أف البيئة سبنح للفرد منح اؼبؤثرات البيئية  - Gibson.0991 -ويؤكد      
اػباص بو نتيجة إدراكو للعوامل اليت ربكم ىذا نتيجة تأقلمو مع ـبتلف اؼبتغَتات والعوامل اؼبشكلة للوسط البيئي 

حبيث أف ىذه اؼبنح تتكوف نتيجة زيادة الفًتة  "Affordance" منح البيئة لإلنسان(الوسط، وىو ما يسميو )
الزمنية اليت يقضيها الفرد متعرضا ؽبذه اؼبتغَتات اؼبناخية، حيث أنو كلما زادت ىذه الفًتة زادت احتماالت 

 (36،ص6666علي عسكر،) التكيف معها.
وهبب اإلشارة إذل أف ربقيق الفرد ػباصية اؼبنح البيئية يرتكز أساسا على قدرة إدراؾ الفرد ؼبختلف اؼبتغَتات    

كل من  .، ومدى تأقلمو مع درجة تأثَتىا.حيث يشَت.معينة.والعناصر البيئية، اليت يتواجد فيها طيلة فًتة 
Clasck & Singer 1972 - -  نباالتكيف مع اؼبتغَتات البيئية يرتكز على تفسَتين أساسيُت أف بلوغ: 

: تفسَت معريف )عقلي( والذي يتمثل يف اقتناع ودراية الفرد بعدـ وجود هتديد مباشر لو من أي اؼبثَتات أوَل -
 احمليطة بو تسهل عليو التعايش مع بيئتو كما ىي وكأهنا شيء طبيعي.

َت إذل أف ظهور االستجابة يقل تدرهبيا بالنسبة للمثَتات اؼبتكررة، ويتجلى والذي يش : تفسَت فسيولوجيثانيا -
ىذا أكثر إذا ما أخذنا بالعُت االعتبار عامل التنبؤ وانتظاـ حدوث اؼبثَت )اغبرارة، الضغط،...( وأثرىا على عملية 

فيها، فسوؼ كباوؿ التطرؽ اليت يعيش  وبناءا على ما سبق ذكره حوؿ عالقة اإلنساف بالبيئة التكيف لدى الفرد.
اؼبيكانيزمات و االستجابات اليت يقـو هبا اعبسم من أجل التكيف مع الضغوطات اليت  يف ىذا اعبانب إذل أىم

تفرضها العناصر اؼبناخية قيد الدراسة، وكذا اإلشارة إذل أىم الطرؽ واإلحتياطات اليت هبب علينا مراعاهتا خالؿ 
ية الناصبة عند التعرض للظروؼ اؼبناخية القاسية أو اغبد من تأثَتىا لتفادي أثرىا اآلثار السلب ـبتلف ذلك لتجنب

 على مبو و تطور أجسامنا من صبيع النواحي البدنية و اغبركية و النفسية.
 تأثــير الحرارة على الجــسم:  -2-55-5
ئنات ذوات الدـ اغبار، فبا على عكس الكائنات اغبية ذوات الدـ البارد، فإف اإلنساف يعد من بُت الكا -  

.فهرهنايت(،  و 39.0°)66يستدعي األمر احملافظة على استقرار درجة حرارة جسمو طواؿ الوقت عند معدؿ 
ذلك بغض النظر عن درجة حرارة الوسط اػبارجي و ىي عبارة عن التوازف الذي ينظمو اعبسم بُت اغبرارة 

اعبسم بصفة دائمة لتغَتات البيئة اػبارجية، باإلضافة إذل زيادة  اؼبكتسبة و اغبرارة اؼبفقودة خالؿ ذلك.و يتعرض
عمليات التبادؿ اغبراري و كمية اغبرارة اليت تتولد داخل اعبسم نفسو، و برغم ذلك فإف حرارة اعبسم التتغَت تبعا 
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األساس تعترب لذلك و تظل بصفة دائمة ثابتة نظرا ؼبا لذلك من أنبية للعمليات اغبيوية يف اعبسم. و على ىذا 
 عملية تثبيت درجة حرارة اعبسم من العمليات اؽبامة عبسم اإلنساف.

ىي درجة اغبرارة الداخلية للدـ أما درجة حرارة  °37على أف  - Millard-Straford, 1992 -وأشار  -     
كما   °33ة عن درجة اغبرار  ارتفعتوبذلك يبدأ اعبسم باكتساب اغبرارة من اعبو إذا  ،°33اعبلد فال تتجاوز 

خاصة و أف من أىم اؼبيزات  .(00،ص6666)اؽبزاع،ىزاع ؿبمد، . وبصل لألفراد يف البيئات الصحراوية.
خاصة يف فصل الصيف إضافة إذل ارتفاع معدؿ  °35اؼبناخية للبيئة الصحراوية  زيادة درجة اغبرارة اليومية عن 
صوؿ السنة غَت أف ىذا ال وبدث يف األحواؿ االعتيادية، اؼبدى اغبراري اليومي أو الشهري، وذلك مقارنة بباقي ف

 حيث يتمتع اعبسم بآلية فسيولوجية خاصة تسمح لو بالتحكم يف درجة حرارتو العادية.
وإف القابلية على تنظيم حرارة اعبسم الداخلية دبعدؿ ثابت تنظيما مستقال عن حرارة احمليط، ىي أحد أىم فبيزات 

ؿ عمل اعبهاز العصيب الذي يعمل على ضبط حرارة اعبسم وإبقائو يف حالة اعبسم البشري وذلك من خال
صحية.حيث أنو عند ارتفاع درجة حرارة اعبسم نتيجة التعرض ألشعة الشمس، و الناذبة من عمل األجهزة 

 طبيعية وذلك عن طريق آليتُت نبا:الداخلية يعمل على ضبطها يف اغبدود ال
 .عملية التعرؽ 
 (69،ص6399)ؿبمد عوض بسيوشل،  لد.دفع الدـ إذل اعب 

" والذي يساعد  Thermorégulation -الضبط الحراريوىاتُت العمليتُت يصطلح عليهما باسم "      
الفرد يف اغبفاظ على درجة اغبرارة الطبيعية للجسم عن طريق التخلص من اغبرارة الزائدة، وإف أي اختالؿ يف 

عة الشمس، قد يؤدي إذل العديد من األعراض اليت تؤثر سلبا على كفاءة عمل ىذه اآللية أو التعرض اؼبفرط ألش
 (Millard.Straford, 1997, p121) اغبركية و اليت تتمثل فيما يلي: اعبسم الوظيفية و

 تشنج العضالت. -
 الطفح اعبلدي أو اغبراري -
 اإلغماء الناتج عن البفاض ضغط الدـ. -
)البدانة( تزداد عندىم نسبة ارتفاع درجة حرارة أجسامهم وذلك  األشخاص ذوي النمط اعبسمي السمُت -

، إذل جانب ضخامة اعبسم اليت يصعب تربيدىا التعرؼبسبب طبقة األنسجة الذىنية العازلة اليت تقلل من نسبة 
 يف أقل وقت فبكن.

على ضبط حرارتو ضربة الشمس و اليت تعترب من أصعب اإلصابات الناذبة واليت ربصل عند عدـ قدرة اعبسم  -
 وىي أعلى درجة ربدث عندىا مضاعفات صحية خطَتة.° 66لًتتفع غالبا إذل 

واليت ىي °(  66.3وما هبب التأكيد عليو ىنا، ىو أف أجسامنا ؽبا القدرة على االحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة )
من خالؿ عملية التمثيل  درجة اغبرارة الداخلية للجسم ، واليت زبتلف من شخص إذل آخر،و ينتج اعبسم حرارة
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الغذائي،و لكي وبافظ على ثبات درجة حرارتو يف اغبدود العادية هبب أف يكوف ىنالك وسائل وطرؽ تضمن 
      فقداف ىذه اغبرارة الناذبة عن التمثيل الغذائي بصفة مستمرة .

إذل أف اؼبركز  "Nadel .E1988  &Straford, 1992نقال عن " - اؽبزاع،ىزاع ؿبمد -و يشَت إذل ىذا  
العصيب اؼبوجود أسفل اؼبخ ىو اؼبسئوؿ عن تنظيم درجة حرارة اعبسم ، والذي يتأثر بدرجة حرارة الدـ الواصل 

إليو، وباإلشارات العصبية اليت تصل إليو من اػباليا اغبساسة اػباصة باغبرارة اؼبوجودة يف اعبلد واليت من خالؽبا 
 (84،ص6666)اؽبزاع،ىزاع ؿبمد، . نية للجسم.ربدث االستجابة اؼبناسبة للحالة اآل

و يتم التخلص من درجة اغبرارة خاصة يف الظروؼ اغبرارية كاليت يتعرض ؽبا الفرد يف البيئة الصحراوية، إذل  
التوازف بُت مصادر اكتساب اغبرارة و نفاذىا إذل اػبارج، وذلك من خالؿ العديد من اؼبيكانيزمات والعمليات  

تتوفر عليها أجسامنا واليت بواسطتها يبكن للجسم احملافظة على  (، اليتخلية ) الغدد ،اؽبرمونات ...اغبيوية الدا
      للجسم.درجة حرارتو العادية، و اليت سبثل أحد أىم العوامل األساسية ؼبختلف العمليات اغبيوية 

،سواء مع اؼبتغَتات البيئية  على أف اإلنساف لديو قدرات غَت ؿبددة على التكيف – Selye. 1974 –ويؤكد 
وغَت البيئية، واليت من بينها متغَت درجة اغبرارة اؼبرتفعة أو اؼبتدنية ، فيفرز اعبسم عرقا يف اغبالة األوذل ويرتعد بشدة 

  (Nadel.E, 1995, P95) .يف اغبالة الثانية
و تطلق إذل اػبارج بأربعة طرؽ إذل أف معظم حرارة اعبسم تذىب يف ؾبرى الدـ إذل اعبلد  - Bar.Or, O-ويشَت

                (Bar-Or, O, 1999, p73 ):التالية أساسية متمثلة يف الطرؽ 
   التوصيل  Conduction) عرب االتصاؿ ) السباحة يف اؼباء البارد : 
   اغبمل Convection ) انتقاؿ اغبرارة إذل اؽبواء اؼبالمس للجلد )الرياح : 
    اإلشعاع  Radiation: ) فقداف اغبرارة عن طريق اإلشعاع )اعبو البارد 
 التبخر  Evaporation :.ربويل اغبرارة عن طريق العرؽ الذي يتبخر        

ومن خالؿ ىذه الطرؽ و فقط، يبكن للجسم احملافظة على درجة حرارتو العادية ،بالرغم من تعرض أجسامنا  
تفعة ،واليت قد تؤثر تأثَتا سلبيا على ـبتلف القدرات البدنية يف العديد من اغباالت اؼبناخية إذل درجة حرارة مر 

 و الوظيفية ألجسامنا لوال ىذه الطرؽ اؼبنظمة لدرجة حرارة اعبسم.
من بُت أىم اػبصائص الفسيولوجية اليت يبتاز هبا جسم اإلنساف من أجل تنظيم التعرق "وتعترب عملية"  -      

زبتلف كثافتها باختالؼ  ماليُت غدة عرقية موزعة يف اعبسم. و 6ػػ درجة حرارتو، حيث أف ىنالك ما يقارب
من خالؿ  اعبسم العاديةيساىم يف احملافظة على درجة حرارة  العرؽ والذيمناطق اعبسم واليت تعمل على إفراز 

 (66،ص6339)إبراىيم ضبة،  ربولو إذل اغبالة الغازية.
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ى فإف الغدد العرقية اؼبوجودة ربت اعبلد تقـو بإفراز كميات من حيث أنو عند التعرض إذل درجة حرارة أعل -     
العرؽ من مساـ اعبلد وتنتشر عليو لتتبخر، وإف عملية التبخر ىذه ربتاج إذل طاقة حرارية فتمتصها من اعبسم فبا 

 °.66يؤدي إذل تعديل درجة حرارتو واحملافظة عليها عند الدرجة الطبيعية 
إذل أف تعرض اعبسم إذل ظروؼ بيئية ذات حرارة طبيعية يؤدي  -  Jones. B& Daniel. J-ويشَت كل من  

إذل حدوث العديد من العمليات الفسيولوجية اليت تساىم يف احملافظة على درجة حرارة اعبسم العادية، واليت تتمثل 
  عبسم.دفع الدـ من داخل إذل خارج ا -                      سبدد األوعية الدموية للجلد - :يف

 زيادة حجم الدفع القليب يف الدقيقة. -   زيادة حجم الدـ يف الدورة الدموية. -           
وكل ىذه العمليات تساعد على زيادة كمية الدـ اؼبدفوع من الداخل إذل اػبارج فبا يزيد من مقدار اغبرارة  

سوؼ ال يصلها الدـ بالكمية الالزمة ىذا يكوف على حساب األعضاء اغبيوية يف اعبسم و اليت  ن، لكاؼبفقودة
وخاصة منها اعبهاز العصيب.فبا يؤدي إذل إحساس الفرد باالختناؽ حىت اإلغماء وخاصة يف البيئات ذات اغبرارة 

 العالية وخاصة منها الصحراوية .
ارة وإف التواجد يف بيئة حارة يؤثر على دينامكية الدـ ، وذلك بسبب ؿباولة اغبفاظ على ثبات درجة حر 

اعبسم،وبناءا على ذلك يزيد سرياف الدـ يف الشعَتات الدموية باعبلد للتخلص من اغبرارة الزائدة فبا يؤدي إذل 
–زيادة انتشار الدـ يف اعبسم، فبا يتطلب زيادة الدفع القليب لتعويض ذلك،حيث أكدا كل من 

Hendrson ,Hadgred- -  9.6إذل زيادة الدفع القليب منأدى ° 66ارتفاع درجة حرارة البيئة إذل  أفعلى 
ؿ/د، وباالنتقاؿ من مناطق منخفضة إذل مناطق حرارهتا مرتفعة أدى إذل زيادة الدفع القليب على 66.3إذل

 (660،ص6666)أبو العال عبد الفتاح،  حساب حجم الضربة.
الذين يصطلح عليهم بينت نتائج العديد من الدراسات على أف األفراد القاطنُت باؼبناطق الصحراوية و  و     

بالسالالت اؼبلونة ؽبم القدرة أكثر على التكيف للظروؼ اغبارة أكثر من غَتىم، وذلك راجع لبعض اػبصائص 
 اليت يتميزوف هبا واليت تتمثل فيما يلي:

 زيادة عدد الغدد العرقية واليت تفرز أكرب كمية من العرؽ وبتبخره يبكن حفظ درجة حرارة اعبسم. -
 واليت سبتص أشعة الشمس وسبنع انتقاؽبا إذل داخل اعبسم. الميالنين(للحبيبات اؼبلونة )امتالكهم  -
زيادة عدد الشعَتات الدموية و اليت تساىم يف نقل حرارة اعبسم الداخلية عن طريق الدـ إذل السطح و تفريغها  -

 (666،ص6666)علي عسكر، من خالؿ الطرؽ السابقة الذكر.
الفسيولوجية اليت سبتلكها أجسامنا، وكذا اؼبميزات التكوينية اليت يتميز هبا األفراد وخاصة وبالنظر إذل اػبصائص  

اؼبلونُت و الذين يقطنوف يف البيئات ذات اؼبناخ الصحراوي. و الذي يتميز بارتفاع معدؿ درجة اغبرارة مقارنة 
للحرارة دبا يسمح للفرد بالتكيف مع  باألقاليم اؼبناخية األخرى، فإنو يبكن تفادي اآلثار الناصبة عن التعرض

 الظروؼ اؼبناخية السائدة و ذلك من خالؿ إتباع اإلجراءات التالية:
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 زيادة نسبة استهالؾ اؼباء و خاصة يف الظروؼ اؼبناخية اغبارة. -.
  تفادي القياـ بأعماؿ ذات أضباؿ مرتفعة خالؿ اعبو اغبار. -
 مساءا 56:99صباحا إذل الساعة  59:99ة من الساعة تفادي التعرض مباشرة ألشعة الشمس و خاص -

إذل جانب إتباع بعض اإلجراءات الوقائية و اإلحتياطات، و اليت تتمثل حسب الباحثُت يف  استخداـ اؼبكيفات 
و ارتداء بعض اؼبالبس اػباصة اليت تساعد على التقليل من  ارتفاع درجة حرارة اعبسم أثناء تعرضو للحرارة 

ى يف البيئة الصحراوية ، و حىت يف بعض األياـ و الشهور اليت تتميز بزيادة اؼبدى اغبراري يف البيئة اؼبرتفعة سو 
 الساحلية وغَتىا من اؼبناطق .

أما من الناحية الرياضية فقد أكد العديد من الباحثُت على مراعاة الظروؼ اؼبناخية الصحراوية واليت تتميز  -  
يفقد كمية كبَتة من اؼباء خالؿ اعبهد البدشل بسبب زيادة معدؿ التعرؽ خالؿ باغبر الشديد خاصة وأف اعبسم 

إذل أف الفرد يفقد عند التدريب لفًتة طويلة يف اعبو اغبار أكثر  -أبو العال عبد الفتاح -ذلك ،  وىو ما أشار إليو 
ن وزف اعبسم يف م % 9-6ؿ( من سوائل اعبسم )التعرؽ( خالؿ كل ساعة، حيث يفقد الرياضي حوارل 6من )

 (666،ص6666)أبو العال عبد الفتاح،  سباقات التحمل.

غ 6إذل أف تبخر  -Greanleaf,J.Brock,P…1983 -  نقال عن كل من - إبراىيم ضبة -أكده  وىو ما
ؿ يف 66سعره حرارية، ويف حاالت اغبر الشديد يفقد اعبسم حوارل  6.0من سطح اعبلد وبتاج إذل  H2Oمن 
يتطلب اإلكثار من اؼباء لتعويض النقص يف كمية اؼباء نتيجة التعرؽ، والذي  لو آثار سلبية على ساعات، فبا  0

 (69،ص6339)إبراىيم ضبة،  باقي و وظائف اعبسم.

فبا يفرض على اؼبدربُت و الرياضيُت مراعاة ذلك خالؿ مزاولة ـبتلف األنشطة الرياضية ربت الظروؼ البيئية ذات 
اديا لتعرض اعبسم ؼبضاعفات خطَتة يف مثل ىذه اغباالت واليت قد تصل إذل حد حالة اغبرارة اؼبرتفعة، تف

اإلغماء. واليت ؽبا تأثَت سليب على تطور الالعب من صبيع النواحي البدنية واغبركية واليت سبثل أساس اؼبستويات 
 العالية. 

ية ، اليت هبب أف تراعى فيها الظروؼ ويبكن اؼبسانبة يف ربقيق ذلك من خالؿ إنشاء و ذبسيد اؽبياكل الرياض 
البيئية السائدة و األحواؿ اؼبناخية اؼبميزة للمنطقة، و خاصة منها القاعات و اؼبساحات اػبضراء...، إضافة إذل 

ذلك من أجل إتاحة الفرص ألكرب عدد من  و مراعاة الربؾبة العلمية اؼبناسبة لفًتة مزاولة النشاط الرياضي.
سن الظروؼ وخاصة وأف الدراسات أثبتت تفوؽ الرياضيُت الذين يعيشوف يف البيئات اؼبمارسُت و يف أح

الصحراوية يف العديد من اؼبسابقات، واليت من بينها ألعاب الساحة واؼبيداف وخاصة السباقات الطويلة كالسباؽ 
اة ومن ناحية أخرى إف مراع ،ـ...6666ـ و6666ـ و اؼبارطوف.. ،ونصف طويلة كمسابقة 66.666

شروط اؼبمارسة الرياضية لألفراد يف مثل ىذه البيئات تساىم بشكل كبَت يف ربقيق النمو السوي دبختلف مظاىره 
 اغبركي، والبدشل، والنفسي..فبا يساعد على اإلرتقاء دبستوى األداء اغبركي ؼبختلف الفعاليات الرياضية.
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 تأثير الرياح على الجسم: -2-55-2
كتل اؽبوائية مهما كاف نوعها على جسم اإلنساف، فإنو هبب اإلشارة ىنا إذل أف اغبكم أو قبل التطرؽ إذل تأثَت ال

ربديد نسبة و شدة تأثَت أي عنصر من العناصر اؼبناخية ال يتم بصورة منفصلة، حيث أف درجة اغبرارة    و سرعة 
شكل الصورة النهائية للمناخ واذباه الرياح و نسبة الرطوبة و مقادير الضغط اعبوي ... تتفاعل مع بعضها لت

 السائد.

إف إحساس الفرد باغبرارة أو الربودة ليس مرده درجة حرارة اؽبواء فقط، بل أف العوامل اؼبؤثرة على ىذا و   -  
اإلحساس ىي درجة اغبرارة و الرطوبة و الرياح كلها ؾبتمعة ،ىي اليت ربدد مدى استجابة الفرد للحالة اعبوية 

             (666،ص6330مد صربي،)ؿب اؼبوجود فيها.
 °،66و إف معظم دراسات األثر التربيدي للرياح على اعتبار أف معدؿ درجة حرارة جلد اإلنساف العادي ىي 

، واليت يتم التخلص  °66وبذلك يبدأ جسم اإلنساف باكتساب اغبرارة من اعبو إذا ما ارتفعت درجة اغبرارة فوؽ 
فة إذل اؽبواء احمليط بو )الرياح( والذي تؤثر سرعتو و نوعو )بارد، ساخن( على منها عن طريق تبخر العرؽ. إضا

 تعديل و ضبط درجة حرارة اعبسم.
على أف للرياح تأثَت واضح على إحساس اإلنساف بالربودة أو اغبرارة، حيث أف  - Bar-Or,O -ويؤكد      

على اإلنساف حسب سرعتها و نوعها فبا  " Chilling- Effect سرعة الرياح السطحية ؽبا تأثَت تربيدي "
    (Bar.Or.O, 1994, p95) .يساعد على تعديل حرارة اعبسم

أثر الرياح  ؿدراسات حو يت مثلت نتائج العديد من العديد من اؼبالحظات وال -Biofortte.1985 -وقد قدـ 
 (666،ص6666)علي عسكر، اليت يبينها اعبدوؿ التارل: بعض مظاىرىا و على سلوؾ الفرد و

 التأثيــرات الجويــة والسلوكيــة سا سرعة الرياح كلم/

 كلم/سا  6-6
 كلم/سا  0-66
 كلم/سا  9-63

 كلم/سا  66-66
 كلم/سا  66-66
 كلم/سا  66-66
 كلم/سا  66-06

 سكوف غَت مالحظ
 إحساس باؽبواء

 تطاير الشعر واؼبلبس
 زيادة نسبة الغبار وىوية التنفس
 سماإلحساس بضغط اؽبواء على اعب

 اؽبوية يف اؼبشي وعدـ االستقامة خالؿ ذلك
 وازفإعاقة التقدـ واغبفاظ على الت

 والتأثيرات المترتبة عنها. للرياح"   Biofortte"(يبين مقياس 97الجدول رقم )
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يبدأ اعبسم بفقداف اغبرارة باإلشعاع واإلزاحة  °66و هبب اإلشارة إذل أنو عند البفاض درجة حرارة عن 
          اء، لذلك تكوف خسارة اعبسم للطاقة اغبرارية كبَتة يف درجات اغبرارة اؼبتدنية.بواسطة اؽبو 

والذي يرى أف شعور اإلنساف بالربودة يعتمد على كمية الطاقة  - عطيةعاطف  -وىو الرأي الذي أكده    
لرياح كلما كانت كمية اغبرارة اغبرارية اليت يفقدىا اعبسم عن اعبلد للهواء احمليط بو، حيث أنو كلما زادت سرعة ا

 (666،ص6666)عاطف عطية، كثر.أاليت ىبسرىا سطح اعبلد 

( صغَتة أو عبارة عن رياح ىادئة فهذا سوؼ يؤدي بالفرد إذل Vوبالتارل فإنو إذا كانت سرعة الرياح )      
قدرة اعبسم يف تأدية ـبتلف  الشعور بدرجة اغبرارة ، و اليت تسبب التعب و خاصة يف اؼبناطق اغبارة فبا يؤثر على

و وظائفو اغبيوية، فبا يؤثر سلبا على نشاط و حيوية الفرد وبالتارل التأثَت السليب على ـبتلف سلوكاتو وخاصة منها 
اغبركية.وبناءا على التداخل و التفاعل بُت ـبتلف العناصر اؼبناخية، فإف العالقة بُت الرياح ودرجة اغبرارة تتمثل 

 :النقط التالية
 .كلما زادت سرعة الرياح زادت كمية اغبرارة اليت يفقدىا اعبسم 
 .إف الرياح اؽبادئة أو اػبفيفة تساعد على ثبات درجة حرارة اعبو 
 .)كلما قلت سرعة الرياح زاد ارتفاع درجة اغبرارة إال يف حالة نادرة )السَتوكو 
 ف بعد ذلك ببعض الربودة والراحة.كلما زادت سرعة الرياح تزيد سرعة تبخر العرؽ، حيث يشعر اإلنسا 

(Odile.Faure, 2005, p172) 
و بناءاً على األرقاـ و العالقة اؼبتبادلة بُت درجة اغبرارة و سرعة الرياح ، فإف زيادة سرعة الرياح يف اؼبنطقة  -      

دي الذي تؤديو سرعة الصحراوية )بشار( يساعد األفراد على تقبل درجة اغبرارة ،و ذلك بالنظر إذل الدور التربي
الرياح،عكس األفراد يف اؼبناطق الساحلية)مستغازل( خاصة يف اغباالت اليت يكوف فيها اؽبواء ساكن و الرطوبة 
مرتفعة. فبا يذؿ على مدى أنبيتو سرعة الرياح كأحد أىم العناصر اؼبناخية اؼبؤثرة على صحة و نفسية الفرد، 

ليات اغبيوية و األساسية للتوازف البيئي. فبا يفرض علينا  مراعاة ذلك إضافة إذل مسانبتها يف العديد من العم
خالؿ برؾبتنا ؼبختلف الربامج التدريسية والتدريبية يف ؾباؿ الًتبية البدنية والرياضية، وذلك من أجل إتاحة الفرصة 

ة واليت قد تعيق إذل حد بعيد للممارسُت لتطوير إمكانياهتم اعبسمية وقدراهتم اغبركية وفق، الظروؼ اؼبناخية السائد
 تطور وتقدـ مستوى مزاولة ـبتلف ألواف النشاط اغبركي والرياضي.

 تأثير الضغط الجوي على الجسم:   -2-55-3

أنو ال يبكن أف تستمر حياة  يعترب اؽبواء أىم عنصر من عناصر البيئة الطبيعية اؼبؤثرة على جسم اإلنساف، حيث 
الكيميائية والفيزيائية للهواء ؽبا تأثَت فيزيولوجي وصحي على جسم اإلنساف طبقا  الفرد بدوف ىواء.وإف الصفات
 للنتائج العديد من الدراسات.
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بارة 636666وتتفق الدراسات اعبغرافية على أف الضغط اعبوي ذا مقدار ثابت عند سطح البحر والذي يبلغ  -
ر ويزداد بالغوص داخل أعماؽ البحر، وؼبا ملم/زئبقي، ويقل مقداره باالرتفاع عن سطح البح606مايعادؿ 

 O2نتحدث عن مقدار الضغط اعبوي نأخذ العناصر اؼبناخية احملددة للحالة اعبوية فإننا نعٍت بو كمية األوكسجُت 
يف اؽبواء  طبقا للمقدار ىذا الضغط، وبالتارل فإف الضغط اعبوي على الكرة األرضية غَت ثابت وغَت متساوي 

 ف و االرتفاع الذي نتواجد فيو.وذلك طبقا للمكا
و إف الضغط اعبوي يكوف أكرب ما يبكن عند سطح األرض ويقل مع االرتفاع رأسيا، حيث يتكوف اؽبواء  - 

 بيعية،و أف رطوبة اؽبواء تقدر بػالنقي من خليط من الغازات اؼبختلفة كما أشرنا إذل ذلك يف مكونات البيئة الط
ملم/ز، وال يشعر اإلنساف بتأثَت الضغط إذل يف حالة زيادتو أو  606 وأف اؽبواء يولد ضغط مقداره 6%

 (Marcel.Pers, 1998, p60) .نقصانو وذلك ألف مقدار ضغط دـ اعبسم أعلى بقليل عنو يف الضغط اعبوي
ملم زئبقي ، والذي يبثل ؾبموع الضغوط للغازات اليت يتكوف 606ودبأف مقدار الضغط اعبوي عند سطح البحر 

اؽبواء اعبوي.أما إذا البفض الضغط عن طريق االرتفاع فوؽ مستوى سطح البحر أو بواسطة زبفيض الضغط منها 
داخل ) الغرفة البارومًتية( اػباصة فإهنا تؤثر يف كفاية اإلنساف البدنية مع تزايد البفاض الضغط اعبوي والذي 

لذي يؤثر يف اإلمكانات اعبسمية يسبب البفاض الضغط اعبزئي لألوكسجُت الذي يعد العامل األساسي ا
 (69،ص6663)رافع صاحل فتحي،  الوظيفية و ىو عامل قلة األوكسجُت يف الدـ.

صدد اغبديث عن الضغط اعبوي والذي يعترب مؤشر على كمية األوكسجُت يف اؽبواء فيجب اإلشارة ىنا وما دمنا ب
رة يف كفاءة وظائف اعبسم كباقي العناصر " كأحد العوامل الطبيعية اؼبؤث Les Altitudesإذل اؼبرتفعات "

حيث ال يكوف  ،ـ6666ويقصد باؼبرتفعات من الناحية اعبغرافية ىي االرتفاعات اليت تزيد عن  ،اؼبناخية األخرى
عن سطح البحر يبثل منطقة   ـ6666ىناؾ تأثَتات فسيولوجية مؤثرة للمرتفعات اليت تقل عن ذلك، و أف ارتفاع 

 (Odile. Faure, 2005, p194). كافية لقياـ اعبسم دبختلف وظائفوكمية أوكسجُت    كافية، حيث توجد هبا
إذل أف االستجابات الفسيولوجية زبتلف كثَتا كلما ارتفعنا عن سطح البحر،  -أبو العال عبد الفتاح -ويشَت 

جة فبا يؤدي حيث يقل الضغط اعبزئي لألوكسجُت يف اؽبواء اعبوي، و بالتارل يصعب وصوؿ األوكسجُت لألنس
 (636،ص6666)أبو العال عبد الفتاح،  .(Hypoxiaإذل حالة نقص األوكسجُت باعبسم )

 ومن بُت أىم األعراض الناصبة عن البفاض الضغط اعبوي بسبب نقص كمية األوكسجُت ما يلي:    
 ثياف والتقيوءالغ -                 زيادة يف سرعة التنفس -               الشعور بالنـو و النعاس -
 آالـ يف العضالت واؼبفاصل -     الرعاؼ )فقداف الدـ بُت األنف( -

وهبب اإلشارة ىنا إال أنو وبالرغم من ثبات مقدار الضغط اعبوي عند سطح البحر إال أنو تسجل بعض        
 الفروقات الصغَتة بُت مقاديره تبعا لعاملُت اثنُت.
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 .درجة اغبرارة 
 ؼبوجود يف اؽبواء) الرطوبة(.مقدار خبار اؼباء ا 
حيث أف الضغط يزداد بازدياد نسبة الرطوبة ويقل يف اؼبناطق اغبارة، وىذا ما تفسره الفروقات اؼبسجلة بُت  

  البيئة الساحلية والصحراوية يف مقادير الضغط اعبوي .

يف التأثر بالبفاض الضغط  وإف الضغط الفعلي لغاز األوكسجُت داخل اغبويصالت الرئوية ىو أكثر العوامل أنبية
ملم زئبقي، وإف النسبة 666اعبوي، وإف الضغط اعبزئي لألوكسجُت يف اغبويصالت على سطح البحر يساوي 

وىذه القيمة الطبيعية لإلنساف فإذا البفضت ىذه النسبة اؼبئوية للتشبع   %39لوبُت غاؼبئوية لتشبع اؽبيمو 
 )رافع .واػباليا واألنسجة تؤدي إذل عطل وظائف اعبسم سيؤدي ذلك إذل حالة نقص االوكسحُت يف الدـ

 (06،ص6663حلمي،
وعلى الرغم من اختالؼ الضغط اعبوي و ضغط األوكسجُت يف اؼبرتفعات إال أف النسبة اؼبئوية للغازات يف اؽبواء 

ثاشل أوكسيد   % 6.66أوكسجُت و %66.36ارتفاع فإف اؽبواء دائما وبتوي على أيتظل ثابتة، وعند 
ملم/زئبقي عند مستوى سطح البحر وأف 606نًتوجُت تقريبا.وإذا كاف الضغط مقداره  %  63الكربوف و

ملم/زئبقي عند مستوى سطح البحر،  606تعطي ضغطا جزئيا مقداره  فإهنا %66تقريبانسبة األوكسجُت 
 (66،ص6663)رافع صاحل فتحي،  التارل:والذي يتناقص مع االرتفاع كما يبينو اعبدوؿ 

 ضغط اْلوكسجين مليمتر/ زئبق الضغط الجوي مليمتر/ زئبقي لمرتفعات )متر(ا

 663.6 606 مستوى سطح البحر

6666 066 666.6 

6666 630 666.3 

6666 660 666.6 

6666 660 30.3 

3666 666 96.6 

 ر( يبين التغير في الضغط الجوي وضغط اْلكسجين طبقا لالرتفاع عن سطح البح98الجدول رقم )

ويؤكد العديد من االختصاصيُت يف ؾباؿ اعبغرافية الطبية على انعداـ تأثَت الضغط اعبوي على الوظائف  -    
اغبيوية للجسم خالؿ اغباالت العادية، ما عادا يف األنشطة الرياضية اليت سبارس يف أماكن يقل فيها أو يزيد 

 الضغط اعبوي ومن أىم األمثلة الشائعة:

 اف الضغط اعبويباؿ: نقصتسلق اعب 
 :اعبوي زيادة الضغط  الغطس 
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اإلجراءات  و واليت تفرض على القائمُت على إعداد و ربضَت الرياضيُت يف ىذه الفعاليات ازباذ االحتياط      
كتزويد متسلقي اعبباؿ باألوكسجُت الالـز لألداء يف مثل ىذه اغباالت،لتفادي اإلصابات اليت قد يتعرض ؽبا 

 .الرياضي خالؿ ذلك

 تأثير الرطوبة على الجسم: -2-55-4
تشَت الرطوبة إذل كمية خبار اؼباء يف اؽبواء، ومن و جهة نظر اؼبختصُت سبثل العنصر الثاشل للراحة بعد اغبرارة       

يف تصميم التكيف، حيث تؤثر نسبتها على سلوؾ و حيوية الفرد مثل بقية العناصر اؼبناخية األخرى وعندما تتم 
ة خبار اؼباء يف اؽبواء بكمية خبار اؼباء اليت يستطيع اؽبواء ضبلها عند درجة التشبع فإف ذلك يسمى مقارنة كمي

                      الرطوبة النسبية. 

أنو إذا كاف اؽبواء وبتوي على نصف كمية خبار اؼباء اليت يستطيع ضبلها فعندئذ تعادؿ  - ؿبمد صربي -ويشَت 
يف األحواؿ اعبوية اؼبتسمة بالسحب والضباب و فوؽ  % 666تبلغ أقصى قيمة ؽبا ، و  %66الرطوبة النسبية 

فبا يؤثر على درجة  %66احمليطات و البحار واؼبناطق الرطبة، أما يف اؼبناطق الصحراوية فتنخفض الرطوبة إذل 
 (666،ص6330)ؿبمد صربي، تقبل الفرد ؽبا.

"و  climate engineة تعترب أحد احملركات الرئيسية "إذل أف الرطوب-  Kohl & Trenbouth-ويشَت       
ذلك بسبب الطاقة اؽبائلة اؼبكتسبة أو احملررة عند ربوؿ اؼباء من حالة إذل أخرى، واليت تؤدي تغَتات دائمة يف 

 (Gerard.Berthland, 2004, p138)   .معدؿ العناصر اؼبناخية األخرى

من كمية اؼباء الكلية  %6366ل رطوبة يف اعبو قليلة جدا حوارل وبالرغم من أف كمية اؼباء اؼبوجودة على شك
من اؼباء . و بالنظر إذل أنبية عنصر الرطوبة كأحد  6ـ 696.666على األرض ،إال أنو يتبخر سنويا ما مقداره 

اعبسم  و أىم العوامل اؼبناخية و خاصة عند اقًتاهنا بدرجة اغبرارة فإهنا تؤثر بصورة مباشرة على ـبتلف و وظائف 
اليت هبب علينا معرفتها من أجل إتباع الطرؽ السليمة و استخداـ الوسائل اؼبضمونة لإلجراءات اؼبأمونة من أجل 

 التكيف مع درجات الرطوبة يف ـبتلف األقاليم اؼبناخية.
 %66حىت  %66على أف الرطوبة اؼبناسبة ىي اليت تنحصر ما بُت  -Martine.Tabeaud -ويشَت -    
 . واليت ال°66يت يبكن للفرد القياـ دبختلف أعمالو خالؽبا مع مراعاة درجة اغبرارة اؼبعتدلة و اليت ال تفوؽ ،و ال
 (Martine.Tabaued, 2000, p143) .سلبا على اعبسم  تؤثر

لوقت وإف ارتفاع درجة اغبرارة مع الرطوبة اؼبرتفعة يزيد من توصيل اغبرارة من اعبو إذل اعبسم، و يف نفس ا      
يعيق عملية التبخر و ذلك نتيجة اللزوجة الزائدة على سطح اعبسم، فبا يؤدي إذل مضاعفات خطَتة خاصة عند 
اؼبصابُت بارتفاع ضغط الدـ والكولسًتوؿ يف الدـ،و ذلك راجع إذل زيادة لزوجة الدـ . الذي ىو احملرؾ األساسي 

با يف اؼبناطق الساحلية و األماكن  احملاذية للمسطحات ؼبختلف الوظائف اغبيوية اعبسم ،و ىذه اغبالة تسجل غال
 (666،ص6666)عاطف عطية،  اؼبائية و خاصة يف فصل الصيف.
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ولذلك أصدرت اعبمعية األمريكية ألمراض القلب ربذيرا لكبار السن واألفراد الذين يعانوف من أمراض      
حىت ولو   %66صة إذا كانت الرطوبة تعادؿتنفسية أكدت فيو على التقليل من فًتات اػبروج من البيت خا

 فقط. وعللت ذلك إذل تعطل قدرة اعبسم على التعرؽ يف ىذه الظروؼ. 66كانت درجة اغبرارة 
ومن خالؿ األرقاـ واإلحصائيات اليت استقيناىا من ؿبطة األرصاد اعبوية لكل من والية مستغازل و والية بشار 

بة الرطوبة النسبية خالؿ معظم أياـ وشهور السنة، حيث تًتاوح بالبيئة فقد الحظنا أف ىنالك تباين واضح يف نس
فبا يؤدي  -%0636،%6936 -بينما تبلغ يف البيئة الصحراوية حوارل  -%96،%0636-الساحلية ما بُت 

م إذل االختالؼ يف اغبالة اعبوية السائدة و اؼبناخ اؼبميز لكل من البيئتُت و الذي لو التأثَت الواضح على جس
 اإلنساف طبقا للحالة الصحية و العمر بالنسبة لألفراد.

كأحد العناصر اؼبناخية   ومن خالؿ ماسبق ذكره حوؿ العناصر اؼبناخية قيد الدراسة ، فلم نتطرؽ لتأثَت اؼبطر
وذلك راجع أساسا إذل عدـ إثبات أثر واضح لنسبة التساقط على  ،على مبو الفرد األساسية يف اؼبنظومة البيئية

عدؿ مبو األفراد حسب الباحثُت، ولعل ما استعرضناه من دراسة و تفسَت لعوامل البيئة الطبيعية كاغبرارة و م
 النواحي. لنا بشكل قاطع مدى التأثَت اليت تًتكو ىذه العوامل على الفرد من صبيع ُتالرطوبة...، فيتب
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ـركــية ـدرة الحمفــهوم القـ -3  
كثَتا من العلماء يف رلاؿ الًتبية الرياضية بالبحث والدراسة يف مفهـو القدرة احلركية، وذلك بغية التعرؼ على   إىتم

مكوناهتا  وطرؽ تطويرىا وأساليب قياسها من أجل اإلرتقاء بادلستويات الرياضية والكفاءة البدنية للممارسُت يف 
 ليات احلركية  خالؿ كل مراحل ادلمارسة الرياضية.سلتلف الفعا

 و وشلا ىو جدير بالذكر،ويف حدود ما أمكن مراجعتو من كتابات ودراسات متخصصة يف رلاؿ النمو احلركي، فقد
بُت العلماء وادلتخصصُت يف رلاؿ الًتبية البدنية والرياضية فيما ؼلص حتديد مفهـو  اختالؼقفنا على أنو يوجد 

كاف يف اجلزئيات وليس يف  الكليات وذلك طبقا لتعدد   االختالؼاحلركية وتصنيف مكوناهتا. وأف ىذا القدرات 
 -الدراسات و نظرة كل منهم دلصطلح القدرات البدنية اجتاهمن جهة، ومن ناحية أخرى حسب  واآلراءادلفاىيم 

Physical Abilities-ة على ضلو مرادؼ دلصطلحات .فبينما يستخدـ بعض الباحثُت مصطلح القدرات البدني
 Motor Fitness  Barrow   احلركية اللياقةأو ،-  -Physical Fitnessأخرى مثل اللياقة البدنية

etMc.Gee ،  العلماء يرى أف القدرات البدنية مصطلح عاـ يتضمن كل من اللياقة البدنية  آخر منفإف فريق
يم السابقة تتشابو وتتداخل من حيث مكوناهتا والغاية من ... وغلب اإلشارة ىنا إىل أف كل ادلفاى واحلركية.

 خالؿ ادلمارسة الرياضية. استخدامها
فسيولوجية تولد مع اإلنساف،وتنمو بنمو ويتم تنفيذىا بواسطة  أووالقدرات احلركية ىي عبارة عن صفات بدنية 

الصفات البدنية  أوالقدرات  الكمية،  وذلذا فإف مصطلح أوحركات معينة حتدد رلموعة من الصفات النوعية 
 (218،ص1992)قاسم حسن حسُت، يطلق على كل اإلمكانيات احلركية للفرد. واحلركية
بأف القدرات احلركية ىي تلك القدرات العامة واليت ذلا صفة تركيبية متعددة ،وىي  -حسانُتصبحي  -ويرى 

ت احلركية الرياضية ،القدرة الرياضية ،اللياقة تتضمن رلموعة من القدرات األقل حجما واليت يصطلح عليها بالقدرا
 (26،ص1996)زلمد صبحي حسانُت، القدرات البدنية . اسمالبدنية ..... وكل ىذه التسميات تندرج حتت 

شخصية للفردالصائص اخل تلك بأف القدرة احلركية ىي -  Bob Davis et autre, 1985 -كل من   ويشَت   

 (Bernard.Macario, 1994,p48) .عديدات ء وإتقاف مهار ادتكنو من أدواليت 
على أهنا ناتج ادلقدرة الفطرية والتدريب وادلمارسة واخلربات  - 1891Barrow ,Mc. Gee -وقد  عرفها 

ادلكتسبة للقدرة على أداء ادلهارات احلركية التخصصية ذات الشكل الطبيعي العاـ واليت تتضمن احلركات 
 (Henri.Bensahel, 1998,p55) ايل بشكل خاص.التخصصية ذات األداء ادلهاري الع

الفرد دلمارسة نشاط معُت  استعدادأف القدرة احلركية ىي  - 1982سعد جالؿ وزلمد حسن عالي  - ويذكر 
وإذا أعطي التدريب ادلناسب أمكنو التفوؽ فيو خالؿ مزاولتو  النشاط،ىذا  خاصة يفقدرة  لديويتطلب أف يكوف 
 (47،ص1994د جالؿ، )سع .للفعاليات احلركية
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السابقة الذكر، فإنو يتبُت لنا بأف القدرات احلركية ىي عبارة عن عناصر أو رلموعة  اآلراءومن خالؿ ادلفاىيم  و  
، واليت ؽلكن تنميتها ازديادهالفرد )كالقوة ، التوازف ....( منذ  لدىمن الصفات البدنية والفسيولوجية ادلوجودة 

 ؿ التدريب ادلبٍت على أسس علمية.وتطوير مستوى أدائها من خال
على أف القدرة احلركية تشَت  - Barry.J&Jack. 1978; Andrew&Jakson.1989-وقد ذىب كل من

الفرد ويتجلى يف ادلهارات احلركية األساسية وذلك أكثر من   اكتسبوالفطري وادلستوى احلركي، الذي  االستعدادإىل 
 (R.Leca, 1999,p66) . ات أو األلعابكوهنا مستوى عاؿ من التخصص يف ادلسابق

بأف اللياقة البدنية ىي اخللو من األمراض ادلختلفة العضوية والوظيفية وقياـ  - Curten,1991.-ويذىب 
يف حتمل العبء  استطاعتو ومدىأعضاء اجلسم بوظائفها على أحسن وجو مع قدرة الفرد على السيطرة على بدنو 

 (49،ص2001)زلمد حسن عالوي،طويلة. دلدة 
بأف القدرة احلركية تشَت إىل الطاقة الفردية اليت تتصل                 -Jennifie.W&Nancy.M -وترى كل من 

باألداء واليت تؤثر على جودتو واليت دتكننا من االشًتاؾ يف سلتلف األنشطة احلركية بفعالية جيدة وفق متطلبات 
 (Charles.M.T, 1999,p82) ىذه األنشطة.

أف أىم ما ؽليز القدرة احلركية ىو التوافق الذي يظهر  األداء، إاللى القدرات احلركية يف العديد من مظاىر تتج و
)أسامة كامل جديدة.يف إمكانية الربط بُت النماذج احلركية األولية أو اخلاصة وذلك إلعطاء ظلاذج حركية 

 (87،ص1999راتب،
أف يعرفها بأهنا ذلك العمل البدين أو األداء احلركي الذي  يرتئيث وبناءا على ادلفاىيم السابقة الذكر فإف الباح

 البدنية واحلركية . اخلصائصدلستوى معُت من  امتالكويؤديو الفرد بشكل شليز، والناتج عن 
 مكونات القدرة الحركية  -3-1

ذين ؽلتلكوهنا ؽليلوف إىل إف مكونات القدرة احلركية ىي العناصر اليت ترتبط جبانب مهارة األداء ،ألف األفراد ال
التفوؽ يف األداء الرياضي يف العديد من ادلهارات احلركية الرياضية ، خاصة وأف معظم الفعاليات الرياضية تتسم 

الكثَت من الباحثُت يف رلاؿ الًتبية البدنية  اجتهدخالؿ ذلك . ىذا وقد  األداءبالتنوع احلركي وفق مواقف 
ديد مكونات القدرات احلركية وذلك بناءا على مكونات ومتطلبات األداء ادلتعددة والرياضية من أجل التعرؼ وحت

البدين واحلركي للفرد ،حيث أف ىنالك بعض األلعاب  االستعدادوادلختلفة والذي يتطلب مستوى معُت من 
دلضمار...، الفرد للسرعة ادلناسبة كالسباقات ا امتالؾتتطلب القوة العضلية مثل رياضات الرمي،وبعضها يفرض 

 الرياضيُت.وإعداد  اختيارواليت غلب مراعاهتا خالؿ 
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) زلمد حسن :التاليةإىل أف مكونات القدرة احلركية تتمثل يف العناصر  - زلمد نصر الدين رضواف -وأشار  
 (89،ص  1989عالوي 

رشاقة        ال -                    التوافق البدين  -القوة العضلية                         -  
اجللد الدوري التنفسي -                   االنتقاليةالسرعة  -   القدرة العضلية                    -  

عادلا من ادلتخصصُت يف رلاؿ الًتبية الرياضية  31بناءا على رأي   -1985زلمد صبحي حسانُت  -وقد توصل 
 (44،ص1996بحي حسانُت،)زلمد صإىل ظلوذج للقدرة احلركية يتكوف شلا يلي :

ادلرونة -               القوة  -  ق                         التواف -السرعة                 -  
 الدقة -             القدرة  - احلسي                      البناء -الرشاقة                -
                                    التحمل العضلي           -            التحمل -       رد الفعل            سرعة  -التوازف                 -

سبق ، أف عناصر ومكونات القدرات احلركية تشمل العديد من اخلصائص البدنية واحلركية  حيث يتضح لنا شلا
يف نسب ومقادير ىذه ادلكونات  الؼاالختواجلسمية واليت كلها دتثل القدرة احلركية للفرد . مع اإلشارة ىنا إىل 

 شدة وحجما وذلك حسب ادلتطلبات ادلهارية والبدنية للمهارات احلركية لكل الفعاليات الرياضية .

يتضمن  Motor Performanceإىل أف األداء احلركي  - Jack.K,1985 &David.S-ويشَت كل من 
 : ادلكونات التالية

                                               Balanceلتوازف        ا -          Coordination التوافق -
         Aglity     الرشاقة -                   Power  القدرة -
       Reaction timeالفعل زمن رد  -                          Speedالسرعة          -

ؽليزوف بينو وبُت  كي كمرادؼ الصطالح القدرة احلركية،وويستخدـ أصحاب ىذا الرأي اصطالح األداء احلر 
اليت تتمثل يف القوة العضلية،اجللد العضلي،ادلرونة،سعة اجلهاز الدوري  مصطلح اللياقة البدنية من حيث مكوناهتا و

 (Vincent.Lamote, 2005,p68) والتنفسي.

 أف القدرات احلركية األساسية إىل -  -  Mc .Clenagham,1982نقال عن - أسامة كامل راتب -ويؤكد 
للطفولة ادلبكرة واليت تليها مبثابة استمرار ظلو مرحلة احلركات األولية للرضيع...حيث دتثل ىذه ادلرحلة فًتة مناسبة 

 (70،ص1994)أسامة كامل راتب،  الستكشاؼ قدرات الطفل اجلسمية واحلركية.

 احلركية العامة و وبياف عالقتها باللياقة البدنية أف يصف مكونات القدرة - Clarke.1976 – استطاعولقد 
 ( ،تشمل القوة العضلية والتحمل العضلي وPhysical Fitness)واللياقة احلركية فقد رأى أف اللياقة البدنية 
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تشمل مكونات اللياقة البدنية إضافة  ) Motor Fitness  (أف اللياقة احلركية  التنفسي ، و التحمل الدوري و
مكونات  تشمل). Motor Abilityأف القدرة احلركية) السرعة . و ادلرونة و الرشاقة و درة العضلية وإىل الق

القدـ كما ىو مبُت يف الشكل  التوافق بُت العُت و الذراع و إليها التوافق بُت العُت و مضافااللياقة احلركية 
 (Marccario ,1996,P72)التايل:

  Clarke "  كل من اللياقة البدنية الحركية والقدرة الحركية كما أوضحها  نيفتص( يبين 11الشكل رقم )
ومن خالؿ ادلفاىيم السابقة الذكر فيما ؼلص مصطلح القدرة احلركية، وبعد إطالعنا على العديد من ادلصادر 

حو رأي دلعظم  الباحثُت مع الطرح الذي اقًت  اتفاؽوالدراسات يف ىذا اجلانب فقد خلصنا إىل أف ىنالك 
Clarck .  والذين أكدوا على أف القدرة احلركية أكثرا مشوال من حيث عدد القدرات ادلكونة ذلا عما ىي عليو يف

 اللياقة البدنية و احلركية .
مكونات  ثالثةبأف القدرة احلركية  تتجلى يف  - David.Gallahu &Charle.Buether-ويرى كل من 

 .تتمثل فيلي
 ػ ادلسك ،الوثب، الرمي اجلري،مثل  ولية:األالقدرة احلركية  -
القدرات البدنية : وتتضمن مكونات كل من مكونات اللياقة البدنية واللياقة احلركية مثل  القوة،الرشاقة ،  -

 (. 25ص  2000) زلمد صبحي حسنُت ، التحمل ، ادلرونة ، القدرة 
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:أف القدرة احلركية تتكوف من العناصر أو    "  Fleishmanعن -1987 زلمد نصرالدين رضواف ػـ  -ويذكر 
 الصفات التالية :

 :على:و اليت تشمل  القدرات الخاصة بالمجموعات العضلية الكبيرة في الجسم  
) السرعة ادلرتكبة لألطراؼ ػ سرعة تغَت االجتاه (السرعة  -    

 ادلرونة )مرونة ادلدى ، ادلرونة الديناميكية ( -
القوة ادلتفجرة ( الديناميكية،القوة  الثابتة،القوة )القوة  -  
لفًتات طويلة ( قصَتة،التحمل )التحمل لفًتات  -  
(35، ص 1989زلمد حسن عالوي) ازف الديناميكي، التوازف الثابت ، التو يالتوازف )التوازف البدين الكل -  

 :على:واليت تتمثل  القدرات الخاصة بالمجموعات العضلية الصغيرة في الجسم 
الثبات احلركي  -زمن الرجع                            - لتصويب                         ا -  
توجيو االستجابة  -                  التحكم يف ادلعدؿ   -دقة التحكم                        -  
ادلهارة اليدوية -                      األصبعمهارة  -  

تطرقنا لو سابقا فيما ؼلص مفهـو القدرات احلركية ، فيتضح لنا أنو بالرغم من بعض  من خالؿ ما -  
صر القدرة احلركية. إال أهنم بُت العلماء والدارسُت يف رلاؿ الًتبية الرياضية حوؿ مكونات وعنا االختالفات

غلمعوف على أف مكونات القدرة احلركية أو البدنية دتثل يف رلملها رلموع الصفات واخلصائص احلسية 
والفسيولوجية. و اليت غلب على الفرد أف ؽلتلكها ويعمل على تطويرىا من أجل حتقيق أفضل اإلصلازات احلركية يف 

وعليو سوؼ ضلاوؿ التطرؽ إىل أىم القدرات احلركية  أساسها.احلركية ات األلعاب الرياضية واليت تعترب القدر 
الرياضية اخلاصة بدراستنا مع تبياف أنواعها وطرؽ تطويرىا ميدانيا إضافة إىل أىم نتائج الدراسات اخلاصة هبا، مع 

ات الرياضية يف شىت التأكيد على أعليتها العلمية وادليدانية يف حتقيق أحسن األداءات احلركية دلختلف ادلهار 
 الفعاليات وادلسابقات .

La vitesse  3-1-1-   السرعة  
 احلركية،دتثل السرعة واحدة من ادلكونات األساسية ادلهمة للياقة احلركية والالزمة دلزاولة سلتلف األنشطة       

متكررة من نوع واحد يف كل ادلدارس والباحثُت فإف السرعة ىي داللة على قدرة الفرد على أداء حركات   وباتفاؽ
 شلكن.أقصر زمن 

وىو نفس الزمنية.على أف السرعة ىي عدد الوحدات احلركية يف الوحدة  -   Larsone&Yocom-ويشَت 
إىل أف السرعة ىي عمل حركات من نوع واحد وبصورة  أشاروالذي  - Clarke -الذي ذىب إليو  ادلفهـو
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 (188،ص2001)زلمد حسن عالوى،  معُت.متتابعة يف زمن 

بأف السرعة ىي قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من نوع واحد يف أقصر مدة زمنية  - Biecker -ويرى 
 (Regis.Dupre, 2002,p45) شلكنة وبصورة صحيحة وفاعلية.

على أف السرعة تعٍت مقدرة  Branta et autre 1984  - - نقال عن - Regis.Dupre -وىو ما أكده    
داء  حركات متكررة من نوع واحد يف أقصر زمن شلكن،سواء صاحب ذلك انتقاؿ اجلسم أو عدـ الطفل على أ

 ـ...(.30ـ، 25ث(، أو اجلري دلسافة قصَتة)8ث،4انتقالو واليت ؽلكن قياسها بزمن اجلري لفًتة زمنية صغَتة )
(Regis.Dupre, 2002,p58) 

ادلكوف األوؿ لعداء ادلسافات القصَتة  يالرياضية، فهة ودتثل السرعة أحد مكونات اذلامة يف العديد من األنشط 
ومعظم  ،ـ (كما أف ذلا نفس األعلية يف سباحة ادلسافات القصَتة وكذا سباؽ الدراجات....055ــ 155ـ ػ 55)

 يت، وال...، وأغلب ادلنازالت الفردية كادلالكمة وادلصارعة....اليد.القدـ وكرة السلة وكرة  ةالرياضية ككر األلعاب 
 احلركية.تتطلب السرعة يف تنفيذىا لتحقيق أفضل اإلصلازات 

على أف السرعة تعد أحد أىم عوامل األداء الناجح يف  -  Geé & Barraw . Me . -حيث يؤكد كل من 
 Lacoste et) بعض الفعاليات كالسباقات السرعة. يفم ػػػػػاحلاس  بل العامل ، الكثَت من األنشطة احلركية

autres , 2007 , p85) 
وعلى ىذا فإف عنصر السرعة ؽلثل إحدى أىم عناصر القدرة احلركية اليت يتوجب على كل ادلدرسُت مراعاهتا 

  واحلركي للمهارات الرياضية. خالؿ تصميم مناىج وبرامج إعداد الرياضيُت مبا يتماشى ومتطلبات األداء البدين
ي عبارة عن العالقة بُت زمن األداء وادلسافة حيث يعرب عن الباحث بأف السرعة ى ىادليكانيكية، ير ومن الناحية 

   :    حيث أف         X= V.T         التالية:ىذه العالقة رياضيا بادلعادلة 
X                        ادلسافة :V                          السرعة :T الزمن : 

التطور احلاصل يف السرعة،  مدى، لتحديد االختبارات نفيذتىذه ادلعطيات خالؿ  االعتباروعليو غلب أخد بعُت 
 السرعة.والذي يتناسب عكسيا مع  ،ذلكأو الوقت ادلستغرؽ خالؿ  األداءمبسافة  ساساوالذي يرتبط 

وكغَتىا من الصفات البدنية واحلركية ،تتأثر مقادير السرعة خالؿ األداء بالعديد من العوامل منها ماىو خاص 
جي ) القوى اخلارجية ( وأخرى عوامل داخلية تتعلق بالفرد .حيث يشَت كل من بالنظاـ اخلار 

5Jensen.C&Henry.F.197 -  بينها:إىل أف السرعة تتأثر بالعديد من العوامل واليت من 
 وزف اجلسم  - 
 االختبارنوع  - 

 الصفات البدنية ادلرتبطة هبا . -  
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 (Lacoste et autres, 2007, p83) طوؿ األطراؼ ومرونة ادلفاصل . -
إىل أف مقدار السرعة يتأثر بالعديد من العوامل منها  - Hugues, et autre -فيما ذىب كذلك كل من 

 فسيولوجية و أخرى تشرػلية ومنها، ما ىو ناتج عن تأثَت قوى خارجية وادلتمثلة يف :
 حجم العضالت  -
 ..االحتكاؾ. كالرياح،مقاومة القوى اخلارجية   -
     (Hugues.Monode2003, p65)بيضاء(. حيث كريات الدـ )محراء ػ األلياؼ العضلية من طبيعة  -

  بالعوامل التالية: يتأثركما أف عنصر السرعة مبختلف أنواعها، 
 العامل الوراثي -     
 اإلمحاء اجليد -    
 ادلرونة وادلطاطية -    
 زيادة طوؿ اخلطوة أثناء العدو -    
 يد السرعة وتتبيثهامرحلة تزا -    
 (62،ص2003)أمحد نصر الدين السيد،  خصوصية النشاط والتدريب الرياضي. -    

وتوجيو الرياضيُت خالؿ مزاولة الفعاليات الرياضية وخاصة  انتقاءذلذا فإنو غلب مراعاة ىذه العوامل خالؿ  و 
الطرؽ العلمية يف  إتباعمع مراعاة  السرعة، مسابقاتوخاصة يف  األرقاـالتخصصية واليت تسمح بتحقيق أفضل 

 ذلك.إعداد الرياضيُت خالؿ 
 فردية، أو كانت مجاعية الرياضية األلعاب سلتلف يف العالية ادلستويات بلوغ يف السرعة عنصر أعلية على وبناءا -

 اتفق فقد.  الرياضيةو  احلركية ادلهارات من العديد أداء دلستوى احملدد وادلعيار الرئيسة العوامل أىم أحد وباعتبارىا
 اعتبار على وآخروف -…. Larson ,Barrow,Harra ,Matviev,Zatsourski- من كل

 (Motor Fitness) احلركية اللياقة مكونات أحد السرعة
 أقـــسام الــسرعــة  3-1-1-1

،لذا ينبغي عدـ تعميمها على األداء احلركي يف مجيع األنشطة الرياضية لنستطيعوإف التعريفات السابقة للسرعة 
والتقديرات  األحكاـتعميم استخداـ مصطلح السرعة للحكم عما إذا كاف الفرد سريعا أـ بطيئا، وإظلا تكوف ىذه 

 خاصة بشكل معُت من أشكاؿ السرعة يرتبط بأداء حركي معُت .
السرعة إىل األنواع ولذلك يتفق كل الباحثُت وادلهتمُت مبجاؿ القياس يف الًتبية البدنية والرياضية على تصنيف 

 :التالية 
 السرعة احلركية       Sprint     
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  االنتقاؿسرعة   Movement Speed    
 سرعة رد الفعل  Réaction Time Speed    ،(196،ص2001)زلمد حسن عالوي 

تدؿ على قدرة الفرد على  - ننصرا لديمحمد حسن عالوي ومحمد -فالسرعة االنتقالية كما أشار كل من 
 ؾ من مكاف آلخر يف أقصر زمن شلكن التحر 

  زلددة،يف أداء حركة ذات ىدؼ زلدد ألقصى عدد من التكرارات يف فًتة قصَتة  احلركية فتتمثلأما السرعة 
 االستجابةأما سرعة رد الفعل أو سرعة الرمي.كالركض دلسافات قصَتة وسرعة االنقباض خالؿ سلتلف حركات 

من االستجابة دلنبو نوعي )مثَت ( برد فعل إرادي كسرعة ردفعل دلثَت طلقة فهي السرعة اليت يتمكن هبا الفرد 
 االستجابةيف سباقات السرعة ،وبالتايل فإف ىذه األخَتة داللة على قدرة الفرد على  االنطالقةادلسدس خالؿ 

 احلركية دلثَت معُت يف أقصر زمن شلكن .
ل التفوؽ الرياضي واليت غلب مراعاة تطويرىا وؼلتلف وعليو ؽلكن القوؿ أف صفة السرعة دتثل إحدى أىم عوام

أنواعها ،من خالؿ التنويع يف طرؽ التدريب والتدرج يف شدة وحجم محل الوحدات التدريبية خالؿ سلتلف مراحل 
 ادلمارسة الرياضية  خالؿ مراحل تطويرىا .

أجل التوصل  نالرياضية، ميف الًتبية  رلاؿ القياس والتقومي الباحثُت يفقبل  الدراسات منوقد أجريت العديد من 
فيما بينها طبقا  اختلفتوتطوير صفة السرعة مبختلف أنواعها. وقد  ؽلكن قياسإىل أحسن الطرؽ اليت من خالذلا 

ميدانية لقطع مسافة معينة كركض  اختباراتيف معظمها  استخدمتوقد  هبا،للهدؼ من الدراسة واجملاؿ ادلتعلق 
الباحثُت  وباتفاؽ....،إال أنو ث8، ث4الزمنية كالركض دلدة  االختباراتإىل  ةضاف، إ....ـ40، ـ30، ـ20

اخلاصة بذلك  االختبارات اختياروادلتخصصُت يف رلاؿ القياسات واالختبارات اخلاصة بتقومي القدرات احلركية أف 
 يتحدد بناءا على األسس التالية :

 ادلرحلة السنية 
  االختباراذلدؼ من  
 نية للمخترباحلالة البد . 

وبناءا على ما سبق ذكره فإنو غلب مراعاة كل الشروط والعوامل اليت تساعد على حتديد وتطوير مستوى صفة 
السرعة، وخاصة عند الناشئُت نظرا ألعليتها الكبَتة يف شلارسة العديد من األنشطة الرياضية من جهة ومن جانب 

 ادلستويات . أحسنرى األساسية يف حتقيق بالعديد من القدرات احلركية األخ ارتباطهاآخر 
وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات وجود عالقات منخفضة بُت السرعة احلركية وسرعة االنتقاؿ وسرعة زمن  -  

الفرد  لدىمتباينة  بدرجاتنتائج ىذه الدراسات إىل زيادة احتماؿ وجود ىذه األنواع ادلختلفة  ت، وأشار رد الفعل
ض األفراد يتميزوف بسرعة حركية عالية، إال أهنم يف نفس الوقت يتصفوف باطلفاض سرعة رد إذ تبُت أف بعنفسو.
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أجل حتسُت نوع السرعة ادلطلوبة وفق متطلبات األداء  التدريب منالفعل......شلا يفرض علينا مراعاة ذلك خالؿ 
 والبدنية. ادلهارية 

 -ياردة  35اختبار -طور ظلو سرعة اجلري من خالؿ دراستو ادلسحية لت - Espenshade1960 -وقد توصل
ياردة/ث لألطفاؿ من اجلنسُت يف السن الرابعة. 4لألطفاؿ وادلراىقُت، إىل أف سرعة اجلري تكوف يف ادلتوسط 

ويستمر حتسن سنة. 10ياردة/ث ألطفاؿ عمر 6وتتحسن سرعة اجلري مع الزيادة يف العمر حبيث تبلغ متوسط 
بينما يتوقف أو ينخفض معدؿ السرعة  سنة،17حىت سن  بالنسبة للذكورالعمر متوسط السرعة مع التقدـ يف 

 بالنسبة لإلناث.
يف دراستهما لتتبع ظلو سرعة  - Keogh&Sugden1975 -وىي تقريبا نفس النتائج اليت أتبتها كل من   

العمر وحتسن سرعة وجود عالقة طردية بُت الزيادة يف  نتائجهمات دكأسنة(،حيث 17-7اجلري للمرحلة السنية )
سنة.....مع  17 -10وأف الذكور يتفوقوف على اإلناث خاصة خالؿ الفًتة السنية اجلري لألطفاؿ من اجلنسُت.
 من سن الرابع عشر. بدايةاإلناث  لدىتسجيل اطلفاض يف معدذلا 

 تنفيذأثناء  اراالعتببعُت  خلدىااخلاصة بالدراسات السابقة، غلب  واالستنتاجاتوكل ىذه ادلالحظات       
ادلطبقة على عينة البحث بغية  االختباراتدراستنا. وذلك من أجل ادلقارنة والتفسَت العلمي دلختلف نتائج 

الوصوؿ إىل النتائج الدالة والصادقة واليت تعرب يف األخَت على مستوى ظلو وحتسن صفة السرعة طبقا للمتغَتات 
 للدراسة. ادليدانية

 :القوة العضلية -3-1-0
يشَت العديد من الباحثُت يف رلاؿ الًتبية البدنية والرياضية أف القوة العضلية تعترب من بُت  أىم مكونات األداء 

البدين ) احلركي ( إف مل تكن أعلها على اإلطالؽ.ودتثل عنصرا أساسيا من عناصر اللياقة البدنية حيث الختلوا أية 
ترب إحدى احملددات اذلامة يف اإلرتقاء مبستوى اإلصلاز احلركي لتلك لعبة أو فعالية من إحدى أنواع القوة واليت تع

 اللعبة أو الفعالية .
وتتفق أراء معظم اخلرباء على أف القوة العضلية ىي أقصى مقدار من القوة ؽلكن أف خترجو العضلة أو رلموعة من 

ية ىي قدرة العضلة يف التغلب على العضالت ادلشًتكة خالؿ العمل أو األداء ،بينما يرى البعض أف القوة العضل
مقاومة خارجية أو مواجهتها وذلك على أساس أف األداء البدين أو احلركي يتطلب زلاولة التغلب على ادلقاومة 

 )ثقل وزف اخلصم ...(.
)مفيت محاد ابراىيم،  وتعرؼ القوة العضلية على أهنا مقدرة العضالت يف التغلب على ادلقاومات اخلارجية.

 (152،ص1996
يستطيع الفرد أف يبدذلا أثناء بذؿ جهد أقصى دلرة واحدة فقط خالؿ  التي (Force)القوة العضلية ىي القوة  و
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 (15،ص2001)زلمد حسن عالوي،  األداء.
على أف القوة العضلية ىي أقصى مقدار للقوة ؽلكن للعضلة أداؤه يف أقصى انقباض  -Lamb.1984 -و يشَت

خلصائص اذلامة يف شلارسة الرياضة وتؤثر بصورة كبَتة على سرعة ودقة أداء ادلهارة عضلي واحد ،تعترب إحدى ا
 (84،ص2003)أبو العال عبد الفتاح،  ادلطلوبة دلختلف األلعاب الرياضية.

لكنها  القوة العضلية  الشاملة للجسم. ووغلب اإلشارة يف ىذا اجلانب على أف العضالت ىي مصدر   -  
ادلفاصل...(  -أثناء األداء احلركي، فهي مرتبطة مع بقية عناصر اجلهاز احلركي )العظاـ  ليست مطلقة يف عملها

ىذه العوامل بعُت االعتبار  ذلذا غلب أخذ و اجلسم.إضافة إىل اجلهاز العصيب ادلوجو وادلنظم جلميع حركات 
ك لضبط سلتلف ادلتغَتات الفنية على القوة و قياسها خالؿ سلتلف ادلراحل العمرية والتدريبية، وذل بخالؿ التدري

 والتشرػلية اليت تساعد على إخراج أكرب مقدار من القوة الالزمة لطبيعة األداء احلركي واذلدؼ منو.
بدرجة شلتازة ، كما أهنا  الرياضية ادلهارات معظم وتأدية ف القوة ضرورية حلسن ادلظهرأ - Mathews -ويرى 

 ,Mathews) لياقة كما تعترب من أىم وسائل العالج من التشوىات البدنية.تعترب أحد ادلؤشرات اذلامة حلالة ال
1989,p76) 

وبناءا على ماسبق،يتضح لنا مدى تعدد مفهـو القوة العضلية ، إال أنو يتحدد جبانبُت أساسيُت حسب -
Carl,1990- -  :(324،ص1998)قاسم حسن حسُت، وادلتمثالف يف                                                  

 اجلانب الفسيولوجي -اجلانب الفيزيائي                    -

يفهم من القوة العضلية على أهنا فاعلية األداء من جسم آلخر واليت تؤدي إىل التعجيل  ةالفيزيائي ناحية فمن ال -
 يا بادلعادلة التالية:)التسارع(، ومبفهـو أدؽ ىي عبارة عن ناتج الكتلة والتعجيل واليت يعرب عنها رياض

F=m.a  

   F : la force 

M :la masse 

a : l’accélération 

و تعد القوة السبب الرئيسي يف تغَت سرعة حركة اجلسم بادلقدار و االجتاه، فإذا انعدمت القوة العضلية فال حتدث 
ساسية و الرياضية .واليت ؽلكن  احلركة أو ال تتغَت، شلا يؤكد مدى أعليتها يف تنفيذ سلتلف ادلهارات احلركية األ

 (200،ص1998)طلحة حساـ الدين، حتديد مقدارىا من خالؿ ادلعادلة السابقة.
أما من اجلانب الفسيولوجي فيمكن فهم القوة العضلية بأهنا قابلية الفرد يف التسلط على مقاومة خارجية  -

القوة العضلية  -  Hettingr. 1989–بوساطة األعصاب وتبادؿ ادلواد الكيميائية يف العضلة، وحسب 
 فسيولوجيا تعٍت القوة اليت تستطيع العضلة إنتاجها يف حالة أقصى انقباض أيزومًتي إرادي.

وتتجلى أعلية القوة العضلية يف أهنا ليست زلصورة يف رلاؿ اللياقة البدنية فحسب، فهي عنصر أساسي أيضا يف 
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 ، وىي األساس يف اللياقة العضلية Motor Fitnessركية  واللياقة احل  Motor Abilityالقدرة احلركية 
Muscular Fitness   . 

 أنــواع القــوة- 3-1-3
يقسم الباحثُت القوة العضلية إىل تقسيمات متعددة طبقا لوجهات نظر سلتلفة، فمنهم من قسمها على أساس 

لتقلص العضلي خالؿ األداء...و تؤكد يف تصنيفها على نوع ا اعتمداألخر  ض، والبعاحلركي يف األداءأعليتها 
الدراسات ادليدانية يف رلاؿ التدريب الرياضي إىل ارتباط القوة بالعديد من الصفات والقدرات احلركية ،وذلك طبقا 

لنوع التخصص الرياضي ومتطلباتو البدنية والفسيولوجية وتصنف القوة على ىذا األساس إىل ثالثة أنواع متمثلة 
 فتمايلي : 

:وتتمثل يف قدرة العضلة على إخراج أكرب كمية من القوة خالؿ األداء ، وىي  القوة القصوى -3-1-3-1
 ضرورية لكل األنشطة البدنية والرياضية ادلرتبطة بالتغلب على ادلقاومات الكبَتة كدفع األثقاؿ ، والرمي بأنواعو...

عة عضلية على بذؿ أقصى جهد مقابل بأف القوة القصوى ىي قدرة العضلة أو رلمو  - Hapre,1989 -ويرى 
مقاومة دلرة واحدة أو أكثر، ودتثل القوة القصوى نسبة كبَتة يف التفوؽ الرياضي وخاصة يف بعض األلعاب  لذلك 

)قاسم حسن حسُت، يستحسن االىتماـ بتطوير الكتلة العضلية للجسم بصورة عامة،واخلاصة باألداء ادلرغوب .
 (.367،ص1998

: ترتبط القوة بصفة السرعة  يف أداء العديد من ادلهارات احلركية اليت المميزة بالسرعة  القوة-3-1-3-0 
تتطلب صفة القوة والسرعة يف نفس الوقت مثل الرمي بأنواعو والقفز العايل والطويل ومعظم مهارات األلعاب 

عند األداء دلرة واحدة فقط بأقصى اجلماعية والقوة ادلميزة بالسرعة ىي عبارة عن أقصى قوة ؽلكن للفرد أف ؼلرجها 
سرعة شلكنة . ولذلك تعترب حسب أراء العديد من الباحثُت مكوف ىاـ لتنمية السرعة لذا العدائيُت وخاصة 

تتوقف نسبة كل من القوة والسرعة يف األداء طبقا دلدى أعلية كل منها خالؿ  سباقات السرعة والسباحة...و
 ذلك.

 القوة العضلية والسرعة احلركية يف العضالت تعترب من متطلبات األداء الرياضي أف الربط بُت Barrow- -ويؤكد
ؽليز الرياضيُت ادلتفوقُت، إذ أهنم ؽلتلكوف قدرا كبَتا من القوة والسرعة  يف ادلستويات العالية، واف ىذا العامل أىم ما

 السريعة من أجل حتقيق األداء الفائق. وؽلتلكوف القدرة على الربط بينهما يف شكل متكامل إلحداث احلركة القوية
 (25،ص 2001)زلمد حسن عالوي، 

 



 القدرات الحركية

 

016 

 

:إف ادلقصود هبا ىو مقدرة العضلة أو رلموعات عضلية على مقاومة التعب أثناء قوة التحمل -3-1-3-3
هارات االنقباضات ادلتكررة وادلتتالية ، و بالنظر إىل تعدد ألواف النشاط الرياضي واذلدؼ من أداء العديد من ادل

فهنالك بعض ادلهارات اليت تتطلب بذؿ قوة عضلية دلرات متتالية يف زمن معُت كرفع الثقل فوؽ الرأس ، التعلق يف 
العمود الثابت ، ادلتوازي ...، شلا يتطلب خصائص فسيولوجية معينة غلب توفرىا يف العضالت واليت كلها تشكل 

 – قوة التحمل -مكوف يصطلح عليو 
ارة إىل أف ىذا التصنيف متعلق بالنسبة ألعلية أو مشاركة القدرات احلركية مع القوة خالؿ األداء وغلب اإلش -   

احلركي.ويرى االختصاصيُت يف رلاؿ التدريب إىل ارتباط القوة العضلية بالعديد من الصفات والقدرات البدنية 
لب قوة عضلية لفًتات طويلة أمتوسطة واحلركية ، فًتتبط القوة بصفة التحمل عند أداء بعض احلركات اليت تتط

كالتعلق يف العمود الثابت، رفع ثقل فوؽ الرأس عدة مرات... كما -وىو ما يصطلح عليو بصفة التحمل العضلي 
أهنا ترتبط بصفة السرعة يف أداء العديد من ادلهارات فردية كانت أو مجاعية واليت تتطلب قوة وسرعة يف األداء 

ولذلك يشَت العديد من الباحثُت يف رلاؿ الًتبية البدنية والرياضية إىل أف القوة العضلية  واليت تسمى قوة السرعة
 تعترب من بُت أىم مكونات األداء احلركي إف مل تكن أعلها على اإلطالؽ .

على أف القوة العضلية تعترب واحدة من العوامل  - Clarke, Larson, Harra.... -ولذلك يؤكد كل من
 ,R.Leca, 2005) الالزمة لألداء احلركي والسبب الرئيسي يف اإلرتقاء باألداء إىل أحسن مستوى.الديناميكية 

p123) 
 كما تصنف القوة العضلية نسبة إىل وزف اجلسم إىل تصنيفُت أساسيُت يتمثالف يف:

  .القوة العضلية ادلطلقة 
 .القوة العضلية النسبية (Hugues.Monode, 2003, p108) 

يأخذ بعُت االعتبار نسبة القوة إىل وزف اجلسم ،فالقوة العضلية ادلطلقة أو العظمى للفرد ىي وىذا التصنيف 
اخلاصة مبجموعة العضالت العاملة يف األداء بغض النظر عن وزف اجلسم ،أما القوة العضلية النسبية فهي القوة 

 ادلعادلة التالية :العضلية ادلبذولة بالنسبة لوزف اجلسم واليت ؽلكن التعبَت عنها رياضيا ب
 
 
 

أف اصطالح القوة ادلطلقة يطلق على قوة العضالت ادلنفردة وادلعزولة لإلنساف ،  -- Kres,1995ولقد أثبت - 
.بينما يرى  - -Schakou,1989ويفهم منو العالقة بُت القوة القصوى وادلقطع العرضي الفسيولوجي للعضلة 

لقصوى يف الوزف الذي التستطيع العضلة دفعو .أما القوة النسبية فهو آخروف أف مفهـو القوة ادلطلقة ىو القوة ا

 وزن الجسم

 = القوة العضلية النسبية     
 وزن الثقل
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مصطلح يدؿ على أكرب قوة تقع على كل كلغ واحد من وزف اجلسم ، والقوة  النسبية القصوى تعٍت القوة اليت 
من القوة تبذؿ أثناء الشد العضلي األيزومًتي اإلرادي أي القوة ادلبذولة اليت الحتتوي على االحتياطي ادلختزف 

 (.321،ص1998)قاسم حسن حسُت،  وتشبو إىل حد ما القوة القصوى .

كدفع -وىناؾ بعض األنشطة الرياضية اليت تتطلب بالدرجة األوىل دتيز األفراد بصفة القوة العضلية ادلطلقة  -  
، القفز، جلمبازالنسبية كاوبعضها األخر يتطلب دتيز ادلمارسُت بالقوة العضلية  -اجللة ،ورمي ادلطرقة ....

،شلا يفرض على ادلدربُت وادلدرسُت مراعاة ىذه اخلصوصية لتطوير سلتلف أنواع القوة وفق متطلبات  اجلري...
حية أخرى مبا يضمن جلسمية والبدنية للممارسُت من نااألداء احلركي للمهارة ادلراد حتسينها من جهة واخلصائص ا

  وفق األسس العلمية ادلعتمدة يف ىذا اجلانب . التخطيط السليم والتوجيو الصحيح للرياضيُت

وتصنف القوة العضلية من الناحية الفسيولوجية طبقا لنوع االنقباضات العضلية اليت تقـو هبا خالؿ األداء احلركي 
 :إىل نوعُت ىامُت علا 

       القوة العضلية الثابتة La Force Statique 

 القوة العضلية الديناميكية La Force Dynamique  : ،(37،ص2003)أمحد نصر الدين السيد 

 :العوامل المحددة للقوة العضلية -3-1-3-4
يعترب االنقباض العضلي ىو الوظيفة األساسية للعضلة، وتنتج القوة العضلية مبقدار ما أمكن تعبئتو من وحدات 

كما ؼلتلف شكل االنقباض العضلي حركية لتشًتؾ يف االنقباض العضلي...فقد يكوف انقباضها إراديا أو الإراديا،  
تبعا للتغَت الذي ػلدث يف طوؿ العضلة، أو تبعا للشكل اخلارجي لعملية االنقباض، وؽلكن حتديد أنواع االنقباض 

 (43،ص2003)أبو العال عبد الفتاح، العضلي يف اجلدوؿ التايل:

 التغير في طول العضلة أنواعه شكل االنقباض

 Dynamic  متحرؾ-0
 

 Isotonicتوين: أيزو -أ
 Concentricمركزي  *
 Eccentycالمركزي *

 Isokineticادلشابو للحركة -ب

 Plyometricالبليومًتي -ج

 
 تقتصر العضلة يف االجتاه ادلركزي ذلا.

 تطوؿ العضلة وتنقبض يف اجتاه أليافها.

 تقصر العضلة أو تطوؿ تبعا للحركة ادلطلوبة.
 ها مباشرةدتط العضلة أكثر من طوذلا قبل انقباض

 تنقبض العضلة يف نفس طوذلا. Isometric*أيزومًتي   Static  ثابت-1

 ( يبين أنواع وأشكال االنقباض العضلي50الجدول رقم)
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فالقوة العضلية الثابتة ىي القوة العضلية الناجتة عن االنقباض العضلي الثابت أو مايصطلح عليو االنقباض  -      
، والذي وعبارة عن قدرة الفرد على استخداـ انقباض عضلي يف وضع - Isometric- العضلي األيزومًتي

خاص دوف أف ينتج عنو حدوث حركة انتقالية من نقطة إىل أخرى.وىذا النوع من القوة يتضمن االنقباضات  
عن قوة  األيزومًتية للعضالت يف حاالت الشد أو الدفع أو الرفع ضد مقاومة ثابتة تفوؽ يف مقدارىا القوة الناجتة

العضالت ادلشًتكة يف العمل..، ويظهر ىذا النوع من القوة يف انقباض العضالت يف حاالت قياس قوة عضالت 
 الرجلُت أو الظهر وقياس قوة القبضة...أو قياس قوة رلموعات عضلية أخرى سلتلفة يف اجلسم.

وىذا  --Isotonicض العضلي األيزوتوينأما القوة العضلية الديناميكية فهي القوة العضلية الناجتة عن االنقبا -
النوع من القوة العضلية يستخدـ إلحداث حركة انتقالية من نوع ما  وىي تتضمن االنقباضات األيزوتونية 

للعضالت كما يف حاالت الشد ألعلى أو الدفع على ادلتوازي.... أو التغلب على مقاومة معينة خالؿ مدى 
 حركي معُت.

الجتاه الذي تسمح بو ادلفاصل ، وختضع خالؿ عملها جملموعة من ادلبادئ ادليكانيكية فالعضالت تتقلص يف ا -
والفسيولوجية.....واليت حتدد مقدار ونوع عمل اجلهاز احلركي، وبالتايل فإف القوة العضلية الناجتة عن التقلص 

 لية:( تتأثر بالعوامل التا ..…Isometric, Cosentrique, Exentriqueالعضلي بأنواعو )
 فًتة االنقباض العضلي. -
 ي ػضلػد العػة الشػزاوي -
 اجتاه ولوف األلياؼ العضلية. -
 مساحة ادلقطع الفسيولوجي للعضلة . -
 ((Rolf.Wirhed, 1998, p65 ( اخلارجية اخلاصة باألداء.Levierنوع الرافعة ) -

، و اليت تؤدي إىل زيادة القوة الناجتة عن كما أف عملية االنقباض العضلي خالؿ األداء احلركي تتأثر بعدة عوامل
 االنقباض العضلي أو نقصاهنا  بغض النظر عن نوع وشكل احلركة واليت من أعلها :

 التعب العضلي -
 درجة حرارة العضلة -
 حالة العضلة قبل االنقباض -
 (40،ص2003)أمحد نصر الدين السيد،  النشاط البدين و التدريب الرياضي. -

سبق ذكره حوؿ خصائص اإلنقبضات العضلية مبختلف أنواعها، والعوامل  الفسيولوجية وادليكانيكية ومن خالؿ ما
احملددة دلقدار القوة الناجتة عن ذلك، فإنو من واجب ادلدربُت والقائمُت على تدريب وإعداد الرياضيُت مراعاة ذلك 

متطلبات البدنية لكل مهارة حركية من جهة من أجل ضماف التحسن اجليد يف قوة األداء مبختلف أصنافها طبقا لل
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 وتفادي اإلرىاؽ واإلصابات اليت تعيق ىذا التطور ادلرغوب خالؿ مراحل ادلمارسة الرياضية .
أنو تزداد مقادير القوة مع التقدـ يف السن و يتفوؽ الذكور على اإلناث يف  ثأنواعها، حيالقوة العضلية مبختلف 

و أظهرت بعض نتائج الدراسات ادلمارس.طبقا لعامل السن ونوع النشاط الرياضي معظم اختبارات القوة العضلية 
- Mc.Cloy  -   وجود ارتباطات إغلابية عالية بُت القوة العضلية والقدرة البدنية العامة،باستخداـ اختبارات

 مأو رمي الثقل ألبعد مسافة شلكنة.100الشد على العقلة والعدو دلسافة 
وأتبتث الدراسات والبحوث احلديثة أف تطور القوة العضلية يتم بصورة واضحة يف مراحل ادلراىقة بشكل أسرع من 

سنة  16، 14ادلراحل اليت قبلها...، وإف أقصى فًتة زمنية تظهر فيها القوة العضلية عندما يصل الذكور إىل عمر 
  (Hotman, 1988  )   
لتقومي يف الًتبية البدنية والرياضية على أف االجتاه احلديث يف قياس القوة العضلية ويؤكد معظم خرباء القياس وا -   

 التقليدية مثل الشد ألعلى، ثٍت االختباراتيقـو على أساس استخداـ األثقاؿ ألهنا تعطي نتائج أفضل من 
لى وزف اجلسم وىي كلها اختبارات تتضمن حركات تتكرر أكرب عدد شلكن من ادلرات للتغلب عالذراعُت..، 

وإف توظيف ىذه االختبارات يعطينا نتائج األداء.مقارنة بالثقل الذي يعرب عن مقدار القوة العضلية ادلبذولة خالؿ 
أكثر داللة ومصداقية تعرب عن مدى تطور وظلو القوة العضلية ادلراد قياسها واليت على أساسها نتمكن من معرفة 

 ت الطبيعية للنمو.معدالت النمو احلاصلة مقارنة بادلعدال
 :الـمرونـــة -3-1-4

إىل   -أو القدرة  االستطاعة -"وىي تعٍت يف الالتينية bilis " إضافة كلمة  اللغة نتيجةادلرونة مصطلح ظهر يف 
. وقد أدى الربط بُت الكلمتُت السابقتُت إىل ظهور مصطلح ادلرونة يف -يثني –واليت تعٍت    "flecter" كلمة 

)زلمد حسن عالوي، . "Flexibility" واليت يقابلها يف اإلصلليزية "Flexibilis   "التينية شكل الكلمة ال
 (269،ص2001

وىو نفس ادلفهـو الذي أشار -" بأهنا مدى احلركة يف مفصل أو سلسلة من ادلفاصل  Clarke" يعرفها  و
ات دلدى واسع أو أهنا إمكانية الذي يرى أف ادلرونة تعرب عن القدرة على أداء احلرك " و Flieshmen."إليو

 (Charles.M.T, 1999, p148) حتريك اجلسم أو أحد أجزائو للمدى الكامل للحركة .
يرى أف ادلرونة ىي قدرة الفرد على أداء احلركات مبدى  والذي - Harra- وىو نفس ادلفهـو الذي أكد عليو

 (109،ص1999، )مرواف عبد اجمليد ابراىيمواسع يف سلتلف األداءات احلركية .
ومن خالؿ ىذا ادلفهـو يتجلى لنا بأف الًتكيز يف حتديد مفهـو مصطلح ادلرونة ينصب على احلركة وليس على  -  

مصطلح ادلرونة احلركية .وادلرونة احلركية  استخداـمرونة ادلفصل وبالتايل يفضل العديد من الباحثُت يف ىذا اجلانب 
حد أجزائو خالؿ أوسع مدى شلكن للحركة دوف أف ػلدث نتيجة ذلك ىي قدرة الفرد على حتريك اجلسم أو أ
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. األربطةدتزؽ العضالت أو   
وإف ادلفهـو العلمي دلصطلح ادلرونة على درجة عالية من األعلية، من حيث حتديد وتصنيف احلركات الرياضية 

لى حركة ادلفصل و اليت تندرج ضمن ألف مفهـو ادلرونة يدؿ ع ا، نظر األولية من الناحية التشرػلية وادليكانيكية...
إطار احلركات األساسية للجهاز احلركي.وبالتايل فإف حركات الثٍت ، ادلد، التقريب ، التبعيد.....، و حسب 
اإلمكانات التشرػلية للفرد ىي اليت حتدد ادلدى احلركي خالؿ األداء  والذي يعرب عن درجة ادلرونة . ويتجلى 

 اإلنساف يف أربعة أنواع تتمثل يف: ادلدى احلركي دلفاصل  جسم
 ادلدى اإلغلايب حلركة ادلفاصل 
 ادلدى القسري حلركة ادلفاصل 
 ادلدى الديناميكي حلركة ادلفاصل 
 ل.ػحركة ادلفاصػي لػػرػلػادلدى التش (Rolf.Wirhed, 1998,p86) 

 
ونة عمل إىل اعتبار ادلرونة احلركية  حركة تظهر من خالؿ  مر  -  Pipes,1985– يذىبولذلك 

ادلفصل،وفسلجة العضالت واألعصاب . واليت تدؿ على سعة حركة ادلفصل وأداء ادلرجحة البعيدة يف ادلفصل 
 (Lacoste.et autres, 2007,p95) ادلعُت خالؿ اإلصلاز احلركي.

على أهنا من وبالرغم من تعدد ادلفاىيم واالجتاىات يف حتديد مدلوؿ ادلرونة ، إال أف العديد من الباحثُت يتفقوف  
من الناحية النوعية أو الكمية . كما أهنا تشكل مع باقي مكونات األداء  لصفات اذلامة لألداء احلركي سواءبُت ا

احلركي كالقوة و الرشاقة ...الركائز اليت يتأسس عليها اكتساب وإتقاف األداء احلركي دلختلف ادلهارات احلركية 
 الرياضية.

ادلكونات األخرى كالسرعة  باقيرونة سواء كانت نوعية أو كمية تشكل مع إىل أف ادل - Mainel-ويشَت 
والرشاقة...الركائز اليت تؤذى إىل األداء اجليد للحركات، كما أهنا تساعد على حتسُت بعض السمات اذلامة  

 (334،ص1995)زلمد صبحي حسانُت،  كاإلرادة و الشجاعة والثقة بالنفس.

ية فإهنا تتأثر بالعديد من العوامل منها ما يتعلق بالفرد، وأخرى خاصة بطبيعة وكغَتىا من القدرات احلرك -  
إىل أف ادلرونة ادلفصلية تتأثر بالعديد من -Barrow&Mc.Geé .-كل من  وظروؼ العمل. حيث يشَت

 العوامل واليت تؤثر يف نسب ادلدى احلركي احملقق واليت غلب مراعاهتا سوى خالؿ التداريب أو خالؿ إجراء
 وادلتمثلة:بتقومي ادلستويات احملققة  القياسات اخلاصة

 احلالة الصحية للمفصل  -محاء                 اإل -
القدرة على التحمل  - جة احلرارة          در  -  
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 )341،ص2001زلمد حسن عالوي، ) طوؿ العضالت واألربطة احمليطة بادلفصل. -             االسًتخاء -
للمرونة احلركية قد ينجم عنو بعض الصعوبات خالؿ التعلم أو  االفتقارالباحثُت إىل أف  وأشار العديد من

(R.Leca, 2005,p118) التدريب على ادلهارات الرياضية واليت ؽلكن حتديدىا فيما يلي :   
وإتقاف احلركات  اكتسابعدـ القدرة على سرعة  -     
 بطة   سهولة التعرض لإلصابات كتمزؽ العضالت واألر  -   
 عدـ االقتصاد يف اجلهد خالؿ األداء احلركي -   

 صعوبة أداء احلركات ادلركبة وادلعقدة  -   
يف ميداف تعليم وتدريب الًتبية البدنية واحلركية إىل أف فعالية الفرد يف كثَت من  االختصاصيُتويشَت العديد من 

ة مفصل معُت ،وأف الفرد ذو ادلرونة العالية يبذؿ جهد األنشطة احلركية تتحدد بدرجة مرونة اجلسم الشاملة أو مرون
 (René.Paoletti, 2000,p143) .أقل خالؿ األداء شلا يزيد من فرص تعلم وإتقاف ادلهارات ادلتعلمة

األفراد وزلاولة  لدىسبق ذكره، فال يسعنا أف نؤكد على مدى أعلية توفر عنصر ادلرونة احلركية  وبناءا على ما
إحدى األسس اليت تساىم يف حتقيق أفضل اإلصلازات احلركية  مبختلف أنواعها وأشكاذلا  باعتبارىاتطويرىا وذلك 

مجيع احلركات وادلهارات الرياضية، فهي مرتبطة بالصحة والقدرة على األداء  ألداء.حيث تعترب مكوف أساسي 
ؿ الرياضي على أف ادلرونة ذلا أعلية كربى والكفاءة ساء كاف ذلك للذكور أو اإلناث... وذلذا يتفق الباحثُت يف اجملا

 .  Total Physical Fitnessيف حتقيق اللياقة البدنية الشاملة

       :أقـــــسام الـمرونـــة  -3-1-4-1
 :  وغَتىم وعلا ,Clarke,Harra.… ؽلكن تقسيم ادلرونة إىل قسمُت رئيسيُت حسب بسطويسي أمحد  

ة مجيع مفاصل اجلسم ، وتدؿ على إمكانية األربطة والعضالت واألنسجة : وىي تتضمن مرون المرونة العامة
الظامة على العمل ادلفصلي بصورة عامة و بأكرب مدى شلكن .و اليت ؽلكن حتقيقها بواسطة التدريب ادلتواصل 

، التبعيد ،  الثٍت ، ادلد -وإجراء دتارين اجلمباز مع الًتكيز على احلركات األساسية للمفصل وادلتمثلة يف حركات 
 .ذلكالتقريب، الدوراف ......خالؿ 

وىي ختص مرونة ادلفاصل الداخلة يف احلركة ، وتعرب عن إمكانية األربطة والعضالت واألنسجة  المرونة الخاصة :
 االستطالةبواسطة دتارين  اكتساهباالظامة على ادلفصل حلركات خاصة ومعينة بأكرب مدى شلكن ، وؽلكن 

Stritching )  ( للعضالت واألربطة واألوتار. 
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كما ؽلكن تقسيمها من ناحية ادلدى احلركي إىل نوعُت يتمثالف يف:-  

: وىي قدرة ادلفصل على العمل إىل أقصى مدى لو على أف تكوف احلركة المرونة السلبية -3-1-4-1-1
 ت أي حدوث احلركة على ادلفصل مع ارختاء كلى للعضال خارجية،الناجتة عن تأثَت قوى 

العضالت اليت  انقباض: تعٍت مدى احلركة اليت حتصل على ادلفصل نتيجة المرونة االيجابية  -3-1-4-1-0
)زلمد حسن عالوي، ادلفصل ويعترب ىذا النوع من ادلرونة ذا أعلية مقارنة باألوىل بالنسبة لألداء. تعمل على نفس

  (271،ص 2001
 
 وعُت رئيسُت من ادلرونة وعلا :أما من وجهة النظر احلركية فيمكن حتديد ن -
 ) الثابتة( : واليت تعرب عن ادلدى الذي يطرأ إليو مفصل مث الثبات فيو.  المرونة اإلستاتيكية -  
) ادلتحركة(: واليت ىي ادلدى الذي يصل إليو ادلفصل يف احلركة أثناء حركة تتميز بالسرعة المرونة الديناميكية  - 

 .إىل قوة ادلقاومة اليت حتدث خالؿ مدى حركة ادلفصل  ةينامكيالدالقصوى ، وتشَت ادلرونة 
وبغض النظر عن نوع ادلرونة و أعليتها يف حتديد اإلمكانات احلركية واليت يستطيع الفرد تأديتها ، إال أهنا تتميز يف 

بينما ال يكوف تطورىا وظلوىا بالنوعية واخلصوصية حبيث يتطور ظلو ادلرونة احلركية دلفصل معُت على ضلو جيد، 
 األمر كذلك دلفصل آخر..نظرا للعديد من العوامل و اليت تتمثل يف العوامل التالية:

 نوع ادلفصل -
 طبيعة تركيب ادلفصل)البنية التشرػلية ( . -
 والزاللية والعضلية احمليطة بادلفصل. الذىنية تالًتاكماحجم  -
 (Regis.Dupre, 2000,p125) مطاطية العضالت واألربطة اليت تعمل على ادلفصل. -

ؼلتلفوف حوؿ  ووجهة نظر الباحثُت فيما ؼلص مفهـو عنصر ادلرونة ومكوناهتا ، إال أهنم ال اآلراءوبالرغم من تعدد 
ذلك بالنظر إىل أعليتها يف حتديد نوع ومدى األداء احلركي يف  أحد أىم مكونات القدرة احلركية للفرد. و اعتبارىا

ية وذلك يعود باألساس إىل اخلصائص التشرػلية للمفاصل و اليت دتثل أصال احملاور الرئيسية سلتلف األلعاب الرياض
حيث يرى العديد من الباحثُت على ىذا األساس على أف ادلرونة ماىي إال توافق فسيولوجي  اجلسم.حلركات 

-لو يتفق كل من وذلذا ك ميكانيكي يتيح للفرد القدرة على أداء سلتلف الواجبات احلركية ادلطلوبة.
Larson,Yocom,Clarke ,Nelson….  -  يف رلاؿ القياس و التقومي يف الًتبية  ادلختصُتوغَتىم من

 Motor كيةاحلر أف ادلرونة تعد أحد أىم مكونات القدرة  ىاألحباث، علالرياضية بناءا على نتائج العديد من 

Ability  . 
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واليت خلص فيها بعد استقراء نتائج  -   Clarke1978 -ة ومن بُت أىم الدراسات فيما ؼلص ادلرونة، دراس
العديد من الدراسات عن ظلو ادلرونة احلركية، إىل أف أغلب مفاصل اجلسم حتقق ظلوا يف مداىا احلركي خالؿ الفًتة 

سنة بالنسبة 12سنوات بالنسبة لألوالد و10سنوات . مث ػلدث أف يتوقف ىذا النمو عند عمر 9-6العمرية 
 . ومن بُت أىم ادلالحظات الرئيسية دلنحٌت تطور ادلرونة احلركية مايلي :للبنات

 (سنة . 12-9-6ظلو مطرد لعنصر ادلرونة ألعمار)  -
 الرياضيُت.عالية من ادلرونة مقارنة بغَت  ة بدرجُتيتميز الرياضي -
 (سنة.18-15-12األعمار)انعداـ الفروؽ بُت مقادير ادلرونة بُت  -
 لى الذكور يف معظم قياسات ادلرونة احلركية يف مرحليت الطفولة وادلراىقة . تفوؽ اإلناث ع -

خالؿ القياسات ادليدانية لعنصر ادلرونة، وذلك من  االعتباركل ىذه ادلالحظات بعُت   نأخذومن جهتنا، سوؼ 
ي يسمح لنا بتحديد أجل التفسَت الصحيح دلختلف الفروقات ادلوجودة يف نتائج األفراد  ادلعنيُت بالدراسة .و الذ

 معدالت ظلو وتطور ادلرونة احلركية  خالؿ سلتلف ادلراحل العمرية شلا يتيح لنا حتديد اإلطار النظري لذلك .
             العضلية:القدرة  -3-1-5

ية عبارة عن قدرة مركبة مكونة من صفيت القوة العضل ياحلركية، وىتعترب القدرة العضلية أحد أىم مكونات اللياقة 
( لكن ىذا على أساس ادلفهـو ادليكانيكي ذلذه  القدرة( باإلصلليزية يعٍت بالعربية )Power)ومصطلح والسرعة.

 أف:الكلمة حيث 
 
 

 
إىل ادلصطلح السابق حىت يصبح ادلصطلح                              ) (Muscularلكن أضاؼ الباحثُت يف اجملاؿ الرياضي كلمة  -

Muscular Power   أي القدرة العضلية، وذلك حىت ؽلكن التمييز بُت مفهـو القدرة يف اجملاؿ ادليكانيكي و
فقد تناولت الدراسات احلديثة يف رلاؿ القياس يف الًتبية البدنية و الرياضية  األخَت، وفينا ؼلص ىذا اجملاؿ الرياضي

عة واقًتح بعض ادلختصُت استخداـ مصطلح يربط مابُت القوة والسر  الذيوالتدريب الرياضي حتليل ادلكوف ادلركب 
على أساس أف السرعة ادلستخدمة يف األداء تكوف مبثابة أقصى سرعة شلكن.وبالتايل فإف كال من  االنفجاريةالقوة 

، تعٍت مفهوما واحدا ىو ادلكوف احلركي ادلركب االنفجاريةالقوة ادلميزة بالسرعة أو القوة  مصطلح القدرة العضلية أو
 من الربط بُت القوة العضلية والسرعة القصوى خالؿ األداء احلركي .الناتج 

 - -Harraعلى أهنا إخراج أقصى قوة يف أقصى وقت شلكن ،كما أشار  -  -Larson&Yocumوعرفها  -
باستخداـ سرعة حركية مرتفعة وىي عنصر مركب ( Résistance ) بأهنا قدرة الفرد يف التغلب على ادلقاومات 

 الزمن

 القوة في المسافة
 القدرة =
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 = مؤشر الكفاءة  

 (394،ص1992)قاسم حسن حسُت،  لعضلية والسرعة .من القوة ا
الفرد إخراج أقصى قوة من العضلة يف أقل  استطاعةأف القدرة العضلية تعٍت  -- Barrow&Mc, Geéيرى  و

والذين أمجعوا على أف القدرة العضلية ىي  - -Clarke,Brocke,Carpenterويتفق معهم كل منشلكن.زمن 
للعضالت باستخداـ أقصى سرعة شلكنة أي أهنا القوة اليت تتميز بالسرعة  انقباضقدرة الفرد على إحداث 

 (178،ص2003)ليلى السيد فرحات، القصوى خالؿ األداء احلركي .
ومن خالؿ ادلفاىيم واآلراء السابقة الذكر، حوؿ مفهـو القدرة العضلية بأهنا مكوف مركب فهي عبارة عن مزيج 

يعٍت بضرورة حتقيق أكرب مقدار من القدرة العضلية، إذ يتوقف  ودعلا معا الولكن وج والسرعة.من القوة العضلية 
ذلك على مدى قدرة الفرد على إدماج ىذين ادلكونُت وإخراجهما يف صورة واحدة مبا يتماشى واذلدؼ من األداء 

ية القصوى حيث أف تطوير القدرة العضلية يتطلب زيادة سرعة االنقباض العضلي من جانب وحتسُت القوة العضل
 من جانب آخر يف نفس الوقت وفق متطلبات األداء احلركي اخلاص باللعبة .

باتفاؽ معظم الباحثُت فإف القدرة العضلية دتثل أحد ادلكونات الرئيسية يف شلارسة العديد من األنشطة  و -  
 مواليد، ومعظيف كرة السلة  الرياضية منها الوثب والقفز والرمي وسباؽ احلواجز يف ألعاب القوى والتصويب والرمي

 .العديد من ادلهارات احلركية اليت يتطلب إصلازىا توفر القوة ادلميزة بالسرعة و، حركات ودترينات اجلمباز.....
حيث أف الرياضيُت الذين ؽلتلكوف قدرا كبَتا من القوة و السرعة و ؽلتلكوف القدرة على الربط بينهما يف شكل 

قوية والسريعة واليت دتثل إحدى أسس التفوؽ يف اإلصلاز احلركي للعديد من ادلهارات متكامل إلحداث احلركة ال
 الرياضية.احلركية 

 استخداـعند  - Sarjent  -وغلب اإلشارة إىل أف القدرة العضلية تتأثر بالوزف والطوؿ حيث أشار ذلك  -
 ادلعادلة التالية للحصوؿ على مؤشر الكفاءة البدنية حيث أف :

 (68،ص 2001)زلمد حسن عالوي، الوزن بالكلغ في مسافة الوثب العمودي من الثبات               
 الطول )سم(                                          

ؽلكن حتقيقها بسهولة إال من خالؿ التصوير الفتوغرايف للحركة و حتليلها وفق األسس ادليكانيكية،    و  واليت ال 
       دة لعنصر القدرة العضلية.            دادير الكمية لكل ادلتغَتات  احملنتمكن من حتديد ادلقاليت من خالذلا 

وبناءا على ما سبق فإف القدرة العضلية أو )القوة ادلميزة بالسرعة ( ىي أقصى قوة ؽلكن للفرد أف ؼلرجها عند  -
ريق ادلسافة اليت يقطعها الفرد يف األداء أو األداء دلرة واحدة فقط وبأقصى سرعة شلكنة وؽلكن تسجيلها عن ط

 ادلسافة اليت تقطعها األداة ادلقذوفة .
كذلك ادلصادر ادلعنية مبفهـو ومكونات القدرة احلركية  ومن خالؿ إطالعنا على آراء العديد من الباحثُت و
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ف على وآخرو  - ..…Larson,Matviev,baferd,Fleishman-فخلصنا إىل أنو ىنالك إمجاع من طرؼ 
 .Motor Abilityأف القدرة العضلية تعترب أحد أىم مكونات القدرة احلركية 

 :طرق قياس القدرة العضلية -1 -3-1-5
بالنظر إىل أف القدرة العضلية مكوف مركب من القوة و السرعة فإف طرؽ قياسها ختتلف عن قياس باقي و 

               ضل الطرؽ لتحديد مقدارىا خالؿ األداء.  حيث حاوؿ بعض الباحثُت إغلاد أفاألخرى.القدرات احلركية 
عليها عن طريق بذؿ أقصى طاقة للفرد واحد  االستدالؿأف القدرة العضلية للفرد ؽلكن  -Fleishman-ويرى 

القدرة العضلية دائما بالعمل ادلطلوب إصلازه  اختباراتوترتبط  السريعة.أو رلموعة متتالية من احلركات القوية 
)كماؿ عبد احلميد،  رلموعات العضالت الكبَتة يف اجلسم. استخداـي يرتكز عادة على والذ

 (116،ص1997
و أظهرت اخلربات ادليدانية أف األعماؿ اليت تستخدـ العضالت الكبَتة يف اجلسم تظهر القدرة العضلية بشكل  

ات السابقة للقدرة العضلية فإهنا قد أفضل من األعماؿ اليت تستخدـ فيها العضالت الصغَتة ،وبناءا على التعريف
سرعة ( وتبدوا  أقصىيصعب إخضاعها للقياس نظرا ألهنا تشَت إىل عامل الزمن ) أقل وقت شلكن ،أقصر فًتة ،

 سهولة قياسها عن طريق ادلسافة من حيث أهنا ناجتة عن األداء احلركي التوافقي بُت أقصى قوة وأقصى سرعة . 

 و (F )   متغَتات أساسية ىي القوة ثالثةسابقة اخلاصة مبفهـو القدرة واليت تتضمن ومن خالؿ ادلعادلة ال -  
ؽلكن  واليت ال  الثالثة، وإف القياس الدقيق للقدرة البد أف يتضمن ىذه العوامل  T)( و الزمن )X  (    ادلسافة

 دليكانيكية .حتقيقها بسهولة إال من خالؿ التصوير الفتوغرايف للحركة وحتليلها وفق األسس ا
وآخروف على أف ىنالك طريقتُت  -  Boutcher, Clarck,Anarino,Larson  -ويتفق العديد من اخلرباء

 أساسيتُت لقياس القدرة العضلية وادلتمثلتاف يف :
قوة بأقصى سرعة وذلك برفع اجلسم ضد اجلاذبية األرضية،   أقصى:تتمثل يف قياسها عن طريق إخراج األولى  - 

 الوثب العمودي أو الوثب العريض من الثبات أو احلركة. اختباراتلك يف كما يتم ذ
قوة بأقصى سرعة بدفع اجلسم خلف أداة ،كرمي الكرة  أقصى:وادلتمثلة يف قياسها عن طريق إخراج  الثانية - 

 الطبية ....ألقصى مسافة شلكنة .
إىل أف من بُت أىم االختبارات ادليدانية  اومن خالؿ إطالعنا على العديد من ادلصادر والدراسات فقد خلصن -  

 يلي:قياس القدرة العضلية ما  وموضوعيتها يفواليت أثبتت بالتجربة مدى صدقها وثباهتا 
 الوثب العريض من الثبات اختبار      . 
 الوثبات ادلتتالية يف ادلكاف  اختبار. 
 الشد العمودي بالذراعُت . اختبار 
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 = مؤشر القدرة

 = مؤشر القدرة

 ات لسارجنت.الوثب العمودي من الثب اختبار 
لتصنيف ادلستويات سواء للذكور أو  االختباراتمن أحسن   Sargentاختبارعلى أف  -  Groff–كما أكد 

 ,R.Leca ,2005)  االختباروالوزف ال تؤثر بصورة مباشرة على نتائج اإلناث وذلك نظرا ألف عوامل السن 

,p138) 
ر القدرة العضلية بناءا على النتائج ادلتحصل عليها مؤش استخراجبعض ادلعادالت من أجل  استخداـإضافة إىل  

 : أفميدانيا حيث 
  الثاين  لالختباربالنسبة        =ـ/كلغ  درجة أحسن زلاولة يف وزف اجلسم                     

                                12 
 الثالث  لالختباربالنسبة  =ـ/كلغ   ات"يف الوثب العمودي من الثب15عدد الوثبات يف                     

 السن .الطوؿ                                     
أف عامل السرعة يرتبط بالقدرة العضلية بدرجة  على - - Carpenterولقد أظهرت بعض الدراسات كالدراسة 

األظلاط يف القدرة  يتفوؽ على باقي -Mesomorphy -أكرب منها بالقوة العضلية إضافة إىل النمط العضلي 
سلتلف القياسات من أجل حتديد مدى  تنفيذ..،شلا يستوجب علينا مراعاة ذلك خالؿ للذراعُت.العضلية وخاصة 

أعلية القدرة العضلية كػأحد القدرات احلركية األساسية و مدى مساعلتها يف فعالية ودقة األداء احلركي دلختلف 
التعرؼ على أىم الدالالت ادلعربة عن مستوى ظلو القدرة العضلية خالؿ إىل  إضافةادلهارات احلركية الرياضية، 

 ادلراحل العمرية وفق ادلتغَتات األساسية للدراسة . 
 ة:ـاقــالرش -6 -1 -3 

، تلف ادلهارات احلركية الرياضيةخداء احلركي دلىم الصفات البدنية واحلركية ارتباطا باألأتعترب الرشاقة من  
توفر صفة الرشاقة خالؿ  معينة  على درجة من الصعوبة تتطلب مهارة تنفيذالفرد  لغرض  حركة يؤديها أفحيث 
 . ذلك

أف الرشاقة تشمل التوافق السريع والدقيق لعضالت  – Barrow&Mc, Geé - كل من  ويرى- 
..خالؿ األداء اجلسم الكبَتة، والرشاقة تصبح أكثر فعالية حينما دتتزج مبستويات عالية من القوة العضلية والسرعة.

 (361،ص1995بحي حسانُت،)زلمد ص احلركي.
اهنا القدرة على رد الفعل السريع للحركات ادلوجهة اليت تتسم بالدقة مع امكانية  -Cureton  -ويعرفها  

 -ويتفق كل من . ، حبيث اليتطلب ذلك استخداـ القوة القصوى أثناء اداء ادلهارات احلركية تغيَت وضعو بسرعة
Larson&Yocum – .زلمد حسن  على اف الرشلقة ىي قدرة الفرد على تغيَت أوضاع جسمو يف اذلواء(

 (235،ص2001عالوى، 
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ويشَت العديد من الباحثُت إىل أف الرشاقة تظهر بصورة واضحة يف اشكاؿ االداء احلركي اليت تتطلب -  
اجلسم بسرعة. ولذلك اكد بعض الدارسُت  او التوقف مث البدء، اوتغيَت اوضاع و اجلري ادلتعرجأ ،ادلراوغة باجلسم 

إىل أف السعة يف خط مستقيم ليست ذلا أية اعلية بالنسبة للرشاقة ألف ىذه السرعة بدوف القدرة على تغيَت االجتاه 
 ليست ذات قيمة خالؿ األداء.

لى تغيَت أوضاع وعلى ىذا األساس يعرفها بعض ادلتخصصُت يف اللياقة البدنية واحلركية على أهنا قدرة الفرد ع
 .واجتاه اجلسم يف االجتاه الصحيح بالتوقيت الالـز لنجاح احلركة

على أف صفة الرشاقة ىي داللة على توافق يف حركات  -Gerard.B,Thierry.p   -ويشَت كل من          
داء معظم )اليدين،القدمُت والرأس...( أثناء األداء احلركي فمتطلبات لعبة كرة السلة تفرض على الالعب أ

 ،خلفا،جانبا،...( وفقا للغرض احلركي من األداء.اجتاىو )أماماادلهارات بالسرعة عالية إىل جانب تغيَت 
(Gerard.b, 1998,p186) 

وبناءا على اخلاصية اليت دتيز صفة الرشاقة مقارنة بباقي القدرات احلركية األساسية األخرى،و اليت تتمثل يف الربط 
ركيتُت  أو أكثر، فيعتربىا العديد من الباحثُت صفة أساسية للعديد من األنشطة الرياضية  او الدمج بُت صفتُت ح

 كاجلمباز والغطس والتمرينات الفنية .....إضافة إىل معطة ادلهارات احلركية لاللعاب اجلماعية .
 أقسام الرشاقة:-3-1-6-1

فو من مباراة إىل أخرى مػن حيػث نسػبة كػل خاصػية بالنظر إىل تعدد الفعاليات الرياضية وتنوع األداء احلركي واختال
ة....... خػػػالؿ األداء، كػػػل ىػػػذه العوامػػػل تػػػؤدي إىل قسػػػمُت مػػػن خاصػػػية الرشػػػاقة حسػػػب قػػػو الوحركيػػػة كالسػػػرعة، 
 اخلرباء ويتمثل يف:

 الرشاقة العامة:-3-1-6-1-1
يف أداء  مطلوبػػة ىػػيو  ي،لرياضػػقػػدرة الفػػرد علػػى حػػل واجػػب حركػػي يف عػػدة أوجػػو سلتلفػػة  مػػن ألػػواف النشػػاط ا ىػػىو 

 .وادلناىج مراعاة ذلك خالؿ سلتلف الربامج  درسُت وادلدربُتالعديد من ادلهارات الرياضية شلا يستوجب على ادل
 الرشاقة الخاصة:-3-1-6-1-0
مػػع  وذلػك بتنميػػة األداء احلركػي يف تناسػػق وتطػابق لفعاليػػة رياضػية معينػػة، ادلهاريػةالقػػدرة ادلتنوعػة يف ادلتطلبػػات  ىػىو 

خػػواص وتكػػوين احلركػػة يف ادلنافسػػة وختتلػػف خاصػػة الرشػػاقة يف ىػػذه احلالػػة بػػاختالؼ األداء ادلهػػاري لنػػوع النشػػاط 
 ادلمارس.

ادلختصػُت يف رلػاؿ القيػاس والتقػومي يف  العديػد مػن ، اجتهػدولقياس قدرة الرشاقة سوى لػدى األطفػاؿ أو الرياضػيُت 
 :بينها اليت من ومستوى العينة و سنالختبارات لقياسها وذلك طبقا لايف حتديد بعض  الًتبية البدنية والرياضية
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  Barrow ادلتعرج بطريقة جلريا -
  Fleischman بطريقةادلنعرج  اجلري-
 (034،ص1112ليلى السيد فرحات ، )  ثا10اختبار اخلطوة اجلانبية -

ف مجيع االختبػارات تتأسػس علػى ثالثػة فة الرشاقة، فإصقياس وبغض النظر عن نوع وصيغة االختبارات ادلستعملة ل
   اليت تتمثل يف:متغَتات أساسية و 

 الزمن -
 ادلسافة  -
 ادلوانع والعوائق....... -
 ؽدصػػػ معػػػامالتمعظػػػم االختبػػػارات ادلتػػػوفرة والػػػيت طبقػػػت يف عػػػدة دراسػػػات سػػػجلت وغلػػػب اإلشػػػارة ىنػػػا إال أف  

 وموضوعية عالية.
 
 ’endurance L :التحمل -3-1-7

تحمل من حيث أنو صفة بدنية أو من حيث أنو مكوف من مكونات األداء البدين واحلركي بالعديد من يرتبط ال
األنشطة الرياضية وغالبا ما يستخدـ مصطلح التحمل لإلشارة إىل اخلاصية أو الصفة الٍت يتطلبها األداء الدائم أو 

 ادلستمر أو األداء ادلتكرر لفًتات طويلة .
فسي داللة على مدى كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي على إمداد العضالت العاملة و التحمل الدوري والتن
 (213،ص1994)أسامة كامل راتب،  ستمرارىا يف العمل لفًتة طويلة.ـ الحباجتها من الوقود الالز 

ة مع التحمل بأنو القابلية على أداء عمل لفًتة طويلة تشًتؾ فيو رلاميع عضلية كثَت  -Azouline1965-ويعرؼ 
متطلبات عادية ألجهزة القلب والدوراف والتنفس، واليت تساعد الفرد على القياـ مبجهود بدين ألطوؿ فًتة زمنية 

 (René.Paoletti, 2000, p157)بكيفية جيدة .
العضالت من  دالدوري والتنفسي يف إمدا اجلهازينكما يعرؼ التحمل الدوري والتنفسي بأنو مدى كفاءة 

وكسجُت واليت بفضلها ؽلكن االستمرار يف أداء العمل لفًتات طويلة نسبيا وإطالة ظهور فًتة زلتاجاهتا من األ
 (Hugues.Monode, 2003, p187) اإلرىاؽ.

وينظر بعض الباحثُت إىل أف التحمل خاصية دتيزىا بعض الصعوبة يف حتديد مفهومها وذلك ألهنا ترتبط بظاىرة  
، وعليو يروف أف التحمل مبفهومو العاـ ىو القدرة على مقاومة التعب (La Fatigue)معقدة وادلتمثلة يف التعب

 La Récupération. (Emmanuel. Van, 2006, p89)الشفاء  استعادةأو القدرة على سرعة 
االنقطاع  ـالفًتة، انعدايز بطوؿ معلى أف التحمل أو ادلطاولة ىو مطاولة العمل الذي يت-   Matvieve-ويشَت
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)مرواف  قابلية مستوى القلب وجهاز الدوراف والتنفس. الكبَتة،العضالت  ل، حتم، قلة الشدة نسبيا(االستمرار)
 (106،ص1999عبد اجمليد ابراىيم،

وإف حالة التحمل الدوري والتنفسي للفرد ىي اليت دتكنو من حتمل القياـ مبجهود يتطلب انقباض العضالت 
لتكيف وظائف  أف ( لفًتات زمنية طويلة، حيث(Submaximale إلخراج قة متوسطة أو أقل من القصوى

ألطوؿ فًتة شلكنة مع االقتصاد يف  يف العمل االستمرارالقلب والرئتُت واجلهازين الدوري والتنفسي دورا ىاما يف 
 ) .(Jack.Savoldelli, 1998, p55 اجلهد ادلبذوؿ خالؿ ذلك

طاولة، حوؿ أهنا عبارة عن كفاءة الفرد من الناحية وتتمحور سلتلف التعاريف وادلفاىيم اخلاصة مبصطلح ادل 
الفسيولوجية يف أداء عمل لفًتة طويلة ،أي قدرة حتمل األجهزة الداخلية لشدة وحجم احلمل خالؿ التدريب أو 

 ادلنافسة.  
ذلك ادلكوف الوحيد للياقة البدنية، فوضع بناءا على  -  Cooper-فقد اعتربه  وبالنظر إىل أعلية عنصر التحمل

وحساب  دقيقة12األفراد دلدة  لدىوالتنفسي  يالتحمل الدور لقياس وتقومي   ' Teste Cooperالشهَت' اختباره
 (320،ص1995)زلمد صبحي حسانُت، ادلسافة خالؿ ذلك.

ويعترب التحمل أحد العوامل اذلامة يف شلارسة العديد من األنشطة الرياضية ،كما أنو ادلكوف األوؿ يف البعض منها  
و اليت تتطلب القدرة على استمرار العمل لفًتات طويلة كجري ادلسافات الطويلة والسباحة الطويلة ، ومعظم 

 األلعاب اجلماعية وغربىا من الفعاليات الرياضية واليت يعترب فيها التحمل الصفة ادلميزة لألداء.
 إمداداجلهاز الدوري والتنفسي على  ويفضل بعض الباحثُت يف الوقت احلايل اإلشارة إىل التحمل على أنو قدرة

ىذه الطاقة،وعلى ىذا يؤكدوف  احًتاؽاخلاليا باألوكسجُت لتوليد الطاقة الالزمة للعمل وإزالة ادلخلفات الناجتة عن 
على أف تطوير التحمل الدوري والتنفسي يرتكز بدرجة األوىل على زيادة كفاءة جرياف الدورة الدموية يف العضالت 

 (102،ص2001)زلمد حسن عالوي،  اء األداء البدين واحلركي.العاملة أثن
وادلفاىيم السابقة للذكر، فيتبُت لنا أف صفة التحمل ختتلف عن باقي القدرات احلركية من  اآلراءخالؿ  ومن -  

 حيث مدة األداء )طويلة(، وكذا كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي على التكيف مع متطلبات األداء احلركي دلختلف
التحمل أحد مكونات اللياقة احلركية والقدرة  اعتبارمن اخلرباء إىل  ذىب العديدوذلذا كلو الرياضي.ألواف النشاط 

 Motor Ability .احلركية 

 علا:يرى بعض الباحثُت أنو ؽلكن تصنيف التحمل إىل قسمُت رئيسيُت الـتـحمـل:أقــسام  -3-1-7-1
 التحمل العاـ 
 التحمل اخلاص 
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 العام:التحمل  -3-1-7-0
وىو الذي يهدؼ إىل التنمية الشاملة للجسم دوف الًتكيز على أبعاد معينة كما أنو ضروري جلميع األنشطة  

تقريبا ،  األلعابالرياضية ، وغالبا ما يهتم إىل حتسُت عمل اجلهاز الدوري والتنفسي . وىو متشابو يف معظم 
للعبة وغالبا مايهدؼ إىل تنمية العضالت الكبَتة العامة للجسم واجللد العاـ قد اليتفق يف مكوناتو مع طبيعة ا

 وحتسُت عمل اجلهازين الدوري والتنفسي .
 على أف التحمل العاـ ىو ذلك اجملهود البدين الذي يتميز بادلوصفات التالية : - -Matvieivويرى
  األداءطوؿ فًتة  -    
  األداءاالستمرار يف  -    
 نسبيا.ذات شدة غَت مرتفعة أف يكوف احلمل  -    

     (R.Leca, 2005, p93) مأكرب عد من اجملموعة العضلية الكبَتة للجس اشًتاؾ  
 الخاص:التحمل  -3-1-7-3

وىو التحمل جلزء معُت من اجلسم   أخرى،فهو عبارة عن نوع خاص من التحمل تتطلبها أنشطة رياضية دوف 
عند ادلالكمُت   الذراعُتأو التحمل العضلي لعضالت  اجات،الدر  دلمارسيكتحمل عضالت الساقُت بالنسبة 

  العضلية.كما أشرنا إىل ذلك سابقا عند تناولنا القوة 
 التالية:وإف التعلم أو التدريب بالتحمل اخلاص غلب أف يتفق مع كل من العناصر 

  طبيعة ومكونات اللعبة أو ادلهارة -     
  ةاالجتاه احلركي للعبة أو ادلهار  -     
   (Vincent. LaMotte, 2005, p141)معينة.العضالت األساسية للعبة أو مهارة  -      

 يف:كما يقسم بعض الباحثُت التحمل الدوري والتنفسي إىل قسمُت رئيسيُت وادلتمثالف 
  Aerobicالتحمل يف ظروؼ استخداـ اذلواء اجلوي -   
 (157،ص2001)زلمد حسن عالوي،  Anaerobicالتحمل يف غياب استخداـ اذلواء اجلوي  -   

ويدؿ التحمل يف ظروؼ استخداـ اذلواء اجلوي على القدرة اذلوائية للفرد ،واليت تشَت إىل قدرة اجلسم على إمداد 
الداخلة للجسم فإف الطاقة  األوكسجُتاخلاليا باألوكسجُت لكي يستمر يف العمل بكفاءة .ويف حالة نقص كمية 

 تعجل بسرعة ظهور التعب . ألهناالرياضي  لألداءة الىوائية واليت تعترب غَت فعالة بالنسبة الناجتة تتحوؿ إىل طاق

أما التحمل يف غياب استخداـ اذلواء اجلوي يدؿ على القدرة الالىوائية ،وىي تشَت إىل كفاءة العمليات اجلسمية 
ا النوع من التحمل من العوامل تعمل العضالت يف غياب أوكسجُت اذلواء اجلوي. ويعترب ىذ عندماادلختلفة 

األساسية واذلامة جدا بالنسبة لألنشطة الرياضية اليت تتطلب بذؿ رلهود يف فًتة زمنية قصَتة كركض ادلسافات 
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 ـ...، وكذا بغض الفعاليات اليت تتميز بالشدة أثناء األداء .200ـ،100القصَتة 
فالكل نوع من أنواع النشاط  ستخدمة خالؿ األداءأو كما  يرى البعض اآلخر تطبيقو طبقا للهواء وكميتو ادل

الرياضي نوعا خاصا من اجللد، فكل لعبة ذلا متطلباهتا اخلاصة واليت دتيزىا عن غَتىا من األلعاب من حيث 
 صعوبة أدائها واحلمل ادلطلوب للنجاح فيها .

  :طرق قياس التحمل -3-1-7-4
 رلاؿ قياس وتقييم اللياقة البدنية لألفراد، على أف طرؽ قياس التحمل يتفق معظم خرباء الًتبية البدنية والرياضية يف

 وادلتمثلتُت يف : اثنتُتالدوري و التنفسي الخترج عن طريقتُت 
: واليت تستلـز قياـ الفرد بأعماؿ تستدعي حتملو للمجهود الناتج عن احلركة الكلية للجسم  الميدانية االختبارات

 الذيري والتنفسي بالزمن و اجلري دلسافات زلددة ، حيث يقاس التحمل الد تاالختباراوتتضمن عادة ىذه 
 يستغرقو ادلخترب يف قطع مسافة االختبار.

وىي اليت هتدؼ إىل التحقق من حالة اجلهازين الدوري والتنفسي، وذلك من خالؿ قياس  الوظيفية: االختبارات
 ات قبل وأثناء وبعد األداء احلركي ادلختلف يف الشدة .سرعة القلب ،السعة احليوية للرئتُت وغَتعلا من القياس

و العديد من الباحثُت ادلتخصصُت إىل أف اختبارات  - -.…Schneider,Carlson,Eckertويؤكد كل من  
تتأثر  االختباراتالوظيفية،  وذلك لسهولتها يف التطبيق. فضال عن أف ىذه  االختباراتاجلري تعترب أفضل من 

وبغَته من ادلتغَتات بدرجة أقل من االختبارات الوظيفتو شلا يزيد من درجة صدقها كمقاييس  بالتحمل العضلي
 للتحمل الدوري و التنفسي .......

وىنالك العديد من االختبارات اليت تصلح لقياس التحمل الدوري و التنفسي سواء كانت ميدانية )حركية ( أو 
 فسيولوجية واليت من بينها :

 ـ255*5جري  اختبار -  توف                     كرامي  اختبار -
ـ400جري  اختبار - شنايدر                        اختبار -  
 ـ800جري  اختبار -  ىارفارد                        اختبار -

اليت اليت استخدمت يف العديد من الدراسات سوى كانت ميدانية أو وظيفية و  االختباراتإضافة إىل العديد من 
أثبتت مدى مصداقيتها يف قياس قدرة اجلهاز الدوري و التنفسي على حتمل عبئ األداء. واليت تتأثر نتائجها 

، و االختبارالظروؼ البيئية و مواصفات  ..، واجلسم(.بُت األفراد )وزف  بالعديد من العوامل كالفروؽ الفردية
 خالؿ عملية القياس. االعتباربعُت  تؤخذأف  الطرؽ و الوسائل ادلستخدمة يف تطبيقو و اليت كلها غلب

 



 القدرات الحركية

 

012 

 

ونظر ألعلية األوكسجُت يف إنتاج الطاقة )العمل العضلي ( ، فإنو ؽلكن تقومي مستوى التحمل الدوري      -
والتنفسي معمليا عن طريق قياس كمية األوكسجُت اليت يتمكن الفرد من استخدامها بالنسبة لكل كلغ من وزف 

يف بذؿ اجملهود لفًتة  االستمرارمية األوكسجُت اليت ؽلثلها اجلسم كبَتة فإف الفرد يستطيع اجلسم. فإذا كانت ك
و يظهر ىذا النمط من التحمل عند أداء فعاليات  قليلة،زمنية طويلة و مبعدالت أسرع منها لو كانت ىذه الكمية 

سافات طويلة والعديد من الفعاليات و السباحة دل م...،1555ـ و 5555، وكادلاراتوفطويلة.اجلري لفًتات زمنية 
 و خاصة األلعاب اجلماعية .

( يطلق على أكرب حجم الستهالؾ األوكسجُت أثناء العمل (Vo2maxاحلد األقصى الستهالؾ األوكسجُت و
 عليو من خالؿ ادلؤشرات التالية: والذي يستدؿمن عضالت اجلسم،  %50العضلي باستخداـ أكثر من 

               ألوكسجُت عند زيادة شدة احلمل البدينعدـ زيادة استهالؾ ا-
                     ضربة/دقيقة.185-180زيادة معدؿ القلب عن -
                      .1.1( عن(RQزيادة نسبة التنفس-
 (217،ص2003)أبو العال عبد الفتاح،  .%ملغ100-80اليقل حامض الالكيتك يف الدـ عن -

لتحديد كفاءة اجلسم  االختبارات( من أفضل  (Vo2maxد األقصى الستهالؾ األوكسجُتاحل اختبارو يعترب 
يف استخداـ األوكسجُت، ومن أكثرىا استخداما لقياس التحمل الدوري و التنفسي لألطفاؿ و البالغُت بالنظر إىل 

 (Jack.Savoldelli, 1998, p74) الشروط العلمية اليت يتصف هبا بإمجاع معظم الباحثُت.

أشار بعض علماء القياس يف اجملاؿ الرياضي  التنفسي،و كخالصة عامة حوؿ قياس قدرة التحمل الدوري و  -   
على أساس حساب كمية األوكسجُت اليت  اليت تقـوتلك  ي، ىلقياسوموضوعية بالنسبة  االجتاىاتإىل أف أكثر 

دالة إحصائيا بُت ىذه الكمية وبُت  ارتباطؽلتصها اجلسم من اذلواء اجلوي. حيث وجد أف ذلذه الكمية عالقة 
فيها على  االعتمادميدانية و أخرى سلربية مت  اختباراتعلى  ارتكزتجري ادلسافات القصَتة ، وأف كل الدراسات 

العلمية الدقيقة اخلاصة بقدرة حتمل  االستنتاجاتزيادة فًتة األداء أو زيادة ادلسافة، وذلك من أجل الوصوؿ إىل 
   يف سلتلف التخصصات الرياضية الرياضيُتوإعداد  انتقاءدوري والتنفسي واليت دتثل األساس يف عملية اجلهاز ال

 األوكسجُت أساس التقدـ فيها.  الستهالؾواليت ؽلثل احلد األقصى 
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Anthropometry

  Antropo(metry

Antropo

 Metryو  

GROLIR

Veralousicci

299186

- - Robert, M & Claude, B. 1990 
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:  La Taille 
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Le Poids

Macleé, Nilson, Karnez 
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Nilsson

Kretschmer.1905, Glifford.1928, Sheldon.1945 – 

 Endomorphie

  Mesomorphie

 Ectomorphie

4881Mc,Ardle
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Circulatory System 

CardiovascularRoberts- 

CardiovascularCardioVascular
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denah.Gould, 2001,p185
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Emmanuel.Vanpragh, 2006,p146
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Ventilation

InspirationExpiration
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et Medelli .J.1996
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 مراحـل الــنمــو: -5
من ادلألوؼ يف دراسة النمو تقسيم حياة الفرد إىل مراحل تتحدد دبميزات خاصة، ويتخذ الباحثوف أسسا  -      

سلتلفة ذلذا التقسيم تبعا حملاور الدراسة وأىدافها، وليس معٌت ذلك أّف ىناؾ انفصاال بُت ىذه ادلراحل، فعملية 
 رة ومتكاملة وتقسيمها إىل مراحل إظّلا يكوف بقصد الدراسات فقط، حيث يشَت النمو عملية حيوية متصلة، مستم

Pierre. Sprumont))  إىل ظلو وتطور الطفل يسَت يف مراحل مًتابطة ومتعاقبة ال فصل بينها...وأّف
  (pierre, 1996, P121) بيئيةاالختبلفات ادلوجودة إظّلا ىي فروقات فردية أو 

( العلمية اليت تبنت العديد نظريات النموجلانب إىل أنّو ىنالك العديد من االذباىات )وغلب اإلشارة يف ىذا ا 
من التقسيمات، وذلك من أجل الوصوؿ إىل ربديد سلتلف مظاىر النمو البدين والعقلي واحلركي...والتغَتات 

لتعامل معها وأخذىا بالعُت الطارئة على معدالتو، حىت يسهل على الدارسُت والقائمُت على تربية وإعداد األفراد ا
وبالرغم من أّف النمو عملية مستمرة ومتدرجة يف زيادهتا ونقصاهنا ال زبضع يف جوىرىا  االعتبار خبلؿ ذلك.

لطفرات ادلفاجئة، إاّل أنّو يأخذ يف كل جانب من جوانبو خصائص معينة زبتلف يف الشدة والعدد والنوع مع مرور 
لك فإنّو من الطبيعي أف صلد اختبلؼ بُت العلماء يف ربديد مراحلو من حيث فًتة زمنية معينة، وبناء على ذ

بدايتها وهنايتها وذلك نتيجة الفًتاضات مسبقة مبنية على بعض االعتبارات العلمية وادلعطيات السيكولوجية 
 واالجتماعية.

  5091Havgherste. ; 5091 Gessel .1945 ; Terman "ولذلك ارتأى العديد من العلماء  

Hurlock.1978     "  وآخروف، إىل تقسيم دورة العمر ادلتصلة من ادليبلد حىت البلوغ إىل مراحل معينة تبعا
يف مجيع اجملاالت الًتبوية  للخصائص ادلميزة لكل منها حىت يسهل دراستها وربقيق االستفادة التطبيقية منها

يت سبيز سلتلف مظاىر النمو واليت من خبلذلا نتمكن والطبية..، وذلك من أجل ربديد أىم اخلصائص وادلميزات ال
إف   من الوقوؼ على أىم اإلختبلالت احلاصلة خبلؿ ذلك، واليت بناءا عليها ؽلكن التأكد من معدالت النمو

التدابَت واإلجراءات ادلناسبة يف مثل ىذه  إزبادكانت طبيعية أو العكس خبلؿ سلتلف ادلراحل العمرية شلا يتيح لنا 
 ت .احلاال
ىذا وغلب أف نؤكد مرة أخرى أّف ىذه ادلراحل ليست منفصلة سباما، ولكنها متداخلة ومتصلة، وأّف األعمار      

ادلختلفة اليت ربدد بدأ وهناية كل مرحلة ما ىي يف جوىرىا إال متوسطات عامة زبضع يف جوىرىا للفروقات 
كما أشرنا إلى ذلك في العوامل المؤثرة لظروؼ الصحية )الفردية تبعا الختبلؼ البيئات اجلغرافية واالجتماعية وا

 .يف الفصل األوؿ  (على النمو
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 سنة 11-11المرحلة العمرية:  -5-1
يطلق على ىذه ادلرحلة دبرحلة الطفولة ادلتأخرة، واليت توافق مرحلة الدراسة االبتدائية ،وبناءا على ما ورد يف      

باتفاؽ كل الباحثُت، فإّف ىذه ادلرحلة سبثل ادلرحلة ادلثلى لتطوير سلتلف العديد من ادلصادر يف ىذا اجلانب و 
وتتمثل أىم  القدرات احلركية بالرغم من ضعف أو تباطؤ معدالت النمو دبختلف مظاىره وخاصة النمو اجلسمي.

 :يف ىذه ادلرحلة العمرية فيمايلي خصائص النمو

 النــمو الـجســمي: -5-1-1
لنمو دلختلف ادلقاييس اجلسمية و التغَت احلاصل يف القواـ يكتسي أعلية بالغة من الناحية إف معرفة معدؿ ا -  

الًتبوية ،حيث يساعد كل القائمُت على تربية و إعداد النشء التعرؼ على ادلميزات و اخلصائص اليت يتميز هبا 
بوية اليت تساىم و تساعد يف تطوير سلتلف األفراد مقارنة بأقراهنم، و بالتايل ضبط الطرؽ و الوسائل التعليمية و الًت 

 مهارهتم و مساهتم دبا تقتضيو ادلتطلبات ادلورفولوجية و البدنية دلختلف األنشطة الرياضية.

و خاصة   الزيادة البطيئة يف معدالت النموعلى سبيز ىذه الفًتة من حياة الطفل ب -أسامة كامل راتب –و يشَت 
كل من الطوؿ و الوزف، حيث أف التغَت يف البناء اجلسمي يكوف زلدودا خبلؿ   منها البدين، و لكنها مستقرة يف

    (329،ص3999)أسامة كامل راتب،  ىذه ادلرحلة.
     آخروف إىل أّف طوؿ اجلسم يزداد ابتداء من سن اخلامسة دبعدؿ يًتاوح مابُت  و -R, Thomas –يؤكد  و 

، و يبلغ يف هنايتها حوايل سم 332يصل طوؿ الطفل إىل حوايل  سم(، ويف بداية مرحلة الطفولة ادلتأخرة 5-7) 
سم، و بالرغم من ذلك إالّ أّف ىذه ادلرحلة تتميز بالثبات يف معدالت ظلو كل من الطوؿ، و الوزف، مقارنة  318

     (Thomas, 1989, p54) .بباقي ادلراحل العمرية السابقة و ادلوالية
يف السنة، بينما يشهد  %5ف الزيادة يف  الطوؿ يف ىذه الفًتة العمرية تعادؿ إىل أ  -حامد زىراف –وأشار      

،وىي سبثل نسبة ضئيلة مقارنة بنسب الزيادة يف ادلقاييس البدنية خبلؿ ادلراحل  السنية  %31الوزف زيادة بػ
  (242،ص3995)حامد زىراف، السابقة و مرحلة ادلراىقة .

و الذي أكد على أنو إذا كانت نسبة النمو يف سن  - - Jean,Kaller.1992ىب إليوذوىو نفس الرأي الذي 
، حيث تصل نسبة الطوؿ عند  %58من النمو العاـ، فإهنا تبلغ يف عمر الثانية عشر حوايل  %45الثامنة

سم .بينما يبلغ وزف 348سم حىت 318سم، أما عند اإلناث فتكوف من 345سم حىت 316الذكور من 
كلغ، وإف ىذه و ادلقاييس تتأثر بعوامل وراثية و بيئية 41-15غ أما وزف اإلناث من كل19-15الذكور تقريبا 

ودلك حسن نتائج العديد من  وكذا نسبة شلارسة النشاط الرياضي كأحد العوامل ادلؤثرة يف التغَت احلاصل
 (Michele.Jarrousse, 2002, p75)  .الدراسات يف ىذا اجملاؿ
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مراحل ظلوه ال تزاؿ ثابتة ومل تتغَت معادلها البيانية منذ أوؿ زلاولة قدمها العامل  و بالنسبة لصفة الطوؿ، فإّف  
Monpiare1827- -  و الذي بُت منحناه لنمو صفة الطوؿ كما أشارت غلى ذلك العديد من ادلصادر

، و اليت ؽلثل ها كل منحٌت وصفي مسايرتو للعمر الزمٍت عن اخلصائص الرئيسية ذلذا النمو و اليت مل تتغَت حىت اليـو
 (58،ص3997)زيداف حواشُت صليب، ذلذا النمو الذي يبينو اجلدوؿ التايل:

 ولـــــــــنمو صفة الط عمرـــــــــــــــــال

 الطفولة األوىل.

 سنة. 32إىل  4من 

 سنة. 35إىل  32من 

 سنة فأكثر. 35

 ظلو سريع.

 ظلو بطيء.

 تسارع يف النمو.

 النضج وتوقف النمو

 

     -Monpiare –( يبين نمو صفة الطول وفق العمر الزمني حسب 11الجدول رقم )   

رحلة ادلهد و الطفولة ادلبكرة، و دب بادلقاربةوإف أىم ماؽليز النمو اجلسمي  يف ىذه ادلرحلة ىو التباطؤ وذلك 
منو ويف  %51ـ، ويف العاشرةمن ظلوه العا %45بالنسبة دلرحلة ادلراىقة القادمة، حيث يبلغ ظلو اجلسم يف الثامنة 

 (214،ص 2111)عفاؼ أمحد عويس،  من النمو العاـ. %58الثانية عشر

و الذي يشَت  إىل أف ظلو  – Szceny, s. 1984 –و ىي نفس النسب و ادلعدالت اليت أكد عليها كذلك 
من النمو  %58لة إىل من ظلوه العاـ، بينما يصل يف هناية ىذه ادلرح %51اجلسم يف السن العاشرة يبلغ حوايل 

   (Maccario.J, 1996, p68) .العاـ
طولو النهائي عن الوالدة، و  ¼على أّف ظلو الطفل السريع يف السنوات األوىل يصل بو إىل  -Stifter -أشار  و

 طولو النهائي يف الثالثة، ويعقب ذلك تناقص تدرغلي ونسيب، وال تظهر الصفة ادلميزة يف ظلو الطوؿ والوزف إالّ  ½
   (65،ص2112)مرواف ابراىيم،  يف فًتة ادلراىقة.
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و من شليزات النمو البدين للجسم يف ىذه ادلرحلة ىو الزيادة يف نسبة القوة و الوزف، وإف ىذه الزيادة تكوف 
واضحة يف القدرة مقارنة بالوزف.حيث يساىم ظلو العظاـ واألنسجة العضلية يف زيادة نسب القوة عند الذكور 

 (Edgar. Thill, 1998, p83) .اإلناث إذ تتضاعف عما كانت عليو يف سن الساسة مرتُتمقارنة ب
و يشَت العديد من الباحثُت يف ىذا اجلانب ، على أّف النسب اجلسمية تتعدؿ و تنضج قريبة دلعدالهتا عند  -

ايد النمو العضلي، و فيمكن استطالة األطراؼ و يتز  حيث تبدأ ظواىر التغَت األوؿ لبناء و شكل اجلسم،الرشد،
، شلا يساعد طفل ىذه ادلرحلة على القياـ ببعض الواجبات احلركية تكوف العظاـ أقوى من ادلراحل العمرية السابقة

 األساسية واليت غلب أف التتسم بالقوة .

غَتات األوىل و و إف أىم ماؽليز ىده ادلرحلة السنية من الناحية اجلسمية ىو الزيادة يف النمو العرضي بعد هناية الت
( واليت سبثل ادلبادئ  اتجاه النمو ، اختالف معدل النموتباطؤ يف النمو الطويل، وىو ما يتوافق مع كل من مبدأ )

 ( 219،ص2113)زلمود عبد احلليم،األساسية اليت سبيز عملية النمو عامة و النمو اجلسمي خاصة.
احلقائق ادلتوفرة حوؿ معدالت النمو اجلسمي )الطوؿ،  و غلب اإلشارة يف ىذا الصدد إىل أنّو بالرغم من     

واليت حددىا     الوزف،...(، من خبلؿ إجراء العديد من الدراسات، إالّ أهّنا تتأثر بصورة مباشرة بالعديد من العوامل
- P/ Legros 1984- فيمايلي  : 

 .اخلصائص الوراثية لآلباء 
 .الظروؼ الصحية 
 .الغذاء  (P. Legros, 1986, p47) 

و الذين يتفق  -Jurgen 1986   Mina. 1984 -أمُت اخلويل، أسامة كامل راتب –وأكد يف ىذا اجلانب  
معهم العديد من الدارسُت يف رلاؿ األنًتوبولوجيا على أّف القياسات اجلسمية زبتلف باختبلؼ اجملتمعات و 

 – FRA)فيت الطوؿ و الوزف بُت البيئات، حيث أكدت نتائج العديد من الدراسات على وجود فوارؽ يف ص

USA)  مثبل، وبُت أفراد اجملتمعات الغربية وبعض الدوؿ العربية..، وكاف تفسَت ىذه االختبلفات بسبب تأثَت
ض على الدارسُت و ادلهتمُت يف ىذا اجملاؿ على إجراء الدراسات كل يفر العوامل البيئية و الوراثية والصحية... شلا 

ال غلوز تعميم نتائج دراسة واحدة على كل األفراد و اجملتمعات. وذلك من أجل ربديد حسب رلتمعو و بيئتو، و 
أىم شليزات األفراد النمائية جسمية كانت أو حركية أو غَتىا، و اليت سبثل األساس العلمي يف إعداد و توجيو 

 الناشئُت خبلؿ مسارىم الدراسي و ادلهٍت الذي غلب أف يوافق اخلصائص ادلميزة ذلم.
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 النـمو الـحركي: -5-1-1
إّف اخلصائص احلركية ذلذه ادلرحلة السنية، وباتفاؽ كل الدارسُت يف رلاؿ السلوؾ أىم ميزة من شليزات النمو،      

حيث يصبح الطفل قادرا على أداء العديد من احلركات ادلتعددة وادلتنوعة والتحكم يف سلتلف مركباهتا احلركية 
يساىم يف ظلو العديد من القدرات احلركية األساسية واليت سبثل البداية الفعلية الكتساب )كالدقة والتوازف..( شلا 

 ادلهارات احلركية الرياضية دبختلف أنواعها وأشكاذلا. 
يصبح قادرا على أداء حركات أكثر  (9السن التاسع )بأّف الطفل ابتداء من  -قاسم ادلندالوي –ويشَت      

مل ظلو اجلهاز العصيب ادلركزي، شلّا يساىم يف ربسُت الكفاءة التعليمية وذلك نتيجة اقتصادية، وذلك نتيجة تكا
 .(94،ص3991)قاسم ادلندالوي،  التنسيق والًتكيب بُت سلتلف الوحدات احلركية.

سنة(  32-31على أّف ادلرحلة السنية ) -....سعد جبلؿ وزلمد عبلوي ، وعصاـ عبد اخلالق -و يتفق كل من
ة القمة بالنسبة للتطور احلركي، و ذلك نتيجة زيادة قدرة الطفل على إدراؾ وحل سلتلف الواجبات تعترب دبثاب

 احلركية، و ىذا يعود بالدرجة األوىل إىل التطور احلاصل يف سلتلف الوظائف و األجهزة احليوية للجسم.
جسمو والسيطرة عليو، وىو ما ّف البطء ادلسجل يف ظلو الطوؿ والوزف، يعطي الطفل فرصة أفضل يف استخداـ إ و

 يفسر التحسن الواضح للطفل يف ىذه ادلرحلة من حيث التوافق والتحكم احلركي يف العديد من ادلهارات احلركية.
(Henri.Bensahel, 1998, p65)    

تتفق معظم آراء الباحثُت يف السلوؾ احلركي، على أّف أىم ما ؽليز طفل ىذه ادلرحلة ىو سرعة  و -     
القدرة على ادلوائمة احلركية دلختلف الظروؼ، حيث أنّو كثَتا ما نصادؼ  ستيعاب، وتعلم احلركات اجلديدة. ووا

ظاىرة تعلم الطفل من أوؿ وىلة، شلّا يساعد الكثَت من األطفاؿ على اكتساب ادلهارات احلركية اجلديدة دوف 
 (328،ص2113)زلمد السيد،  إنفاؽ وقت طويل خبلؿ ذلك.

بأف الطفل يف ىذه ادلرحلة يصبح يف مقدوره سرعة تثبيت ادلهارات احلركية اجلديدة ادلكتسبة  – Jaurken-ويؤكد
" بسبب النمو احلاصل يف اجلهاز العصيب ادلركزي والذي يساعد  التعلم من أول وهلةوىذا ما يسهم يف عملية "

)زلمد  ة تعلم ادلهارات احلركية اجلديدة.الطفل على اإلستفادة من ادلهارات السابق تعلمها، وذلك يف غضوف عملي
 (314،ص3998حسن عبلوي، 
على أف الطفل يف ىذه ادلرحلة يتمكن وبدرجة كبَتة من التوجيو  – سعد جبلؿ وزلمدعبلوي –وأشار كل من 

اذلادؼ حلركاتو والقدرة على التحكم فيها، شلا غلعلو أكثر اقتصادية يف بذؿ اجلهد شلا يساعده على اكتساب 
    (3996،311)سعد جبلؿ،  عديد من اخلربات احلركية.ال

و الذي يرى أنو بالرغم من أف ىذه الفًتة العمرية تتميز  –أسامة كامل راتب  - دىب غلبو كذلك وىو ما 
بالبطء  و استقرار النمو، إال أف الطفل ػلقق تقدما سريعا يف نواحي التعلم واألداء لؤللعاب و بعض األنشطة 
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ث أف ىذا االستقرار يف النمو يعطي الطفل  فرصة أفضل للسيطرة واستخداـ جسمو، شلا يساعده الرياضية،حي
 (313،ص3999)أسامة كامل راتب،  على ربقيق التوافق و التحكم احلركي للعديد من ادلهارات احلركية.

ليت سبيز أطفاؿ ىذه و على ىذا األساس و بناءا على ادلفاىيم و اآلراء السابقة، حوؿ اخلصائص و ادلميزات ا 
ادلرحلة السنية من النمو البدين و الوظيفي كما و كيفا، و النتائج اليت خلصت إليها العديد من الدراسات فيتجلى 

لنا بأف ىذه الفًتة تعترب الفًتة ادلثلى و ادلناسبة لتعلم و تطوير العديد من القدرات احلركية من حيث السرعة و 
 طة و ادلركبة، السهلة و الصعبة....دلختلف الفعاليات الرياضية.الدقة دبختلف أنواعها البسي

و تتمثل مدى أعلية ىذه ادلرحلة السنية من الناحية احلركية يف أّف النشاط احلركي يف ىذه ادلرحلة يكوف  -      
من شلارسة ىادفا، حيث أّف أطفاؿ ىذا السن لديهم الرغبة يف األداء البدين و بالتدريج يتحوؿ األداء احلركي 

األنشطة اإليهامية إىل األنشطة العلمية الواقعية، واليت ػلاوؿ من خبلذلا الطفل تقليد الرياضيُت ذوي ادلستويات 
 (Vincen.Lamoir, 2005, p108) .العالية شلا يزيد من فرص تعلم وتطور سلتلف احلركات

كية ذلذا السن، يعود باألساس إىل ميوؿ تتفق كل اآلراء على أّف ىذا التحسن احلاصل يف اخلصائص احلر  و -  
األفراد إىل احلركة الدائمة واللعب باختبلؼ أنواعو وأشكالو، وذلك نتيجة زيادة فرص ادلمارسة الرياضية للطفل 

األصدقاء...(، شلّا يساىم يف ربسُت قابليتهم البدنية و الوظيفية. شلّا يساعد الطفل على  -النادي -)ادلدرسة
اليت تعترب القاعدة األساسية للنجاح احلركي، حيث يعترب  دبختلف متطلباتو كالسرعة، الرشاقة...واألداء احلركي 

ىذا السن ىو السن الذىيب الكتساب ادلهارات احلركية وىي ادلرحلة اليت رلاؿ النمو احلركي أف العديد من الباحثُت 
 يتعلم فيها الطفل احلركات بصفة جيدة و ردبا منذ الوىلة األوىل.

وبناءا على ما سبق ذكره، و طبقا لنتائج العديد من الدراسات ،فإنّو ؽلكن القوؿ بأّف التطور احلركي الذي      
ػلققو أطفاؿ ىذه ادلرحلة السنية ذبعلنا نؤكد على أّف مرحلة الطفولة ادلتأخرة سبثل ادلرحلة ادلثلى للنمو احلركي   و  

   . شلّا يفرض علينا توظيف ىذه ادلعطيات من أجل انتقاء وإعداد كأحسن مرحلة للتعلم احلركي يف عمر الطفولة
و توجيو األطفاؿ إىل األنشطة الرياضية، و اليت تتناسب و مقاييسهم اجلسمية وإمكانياهتم احلركية من أجل التفوؽ 

 يف ادلراحل ادلتقدمة من ادلمارسة الرياضية.
 النمو الفسيولوجي: -5-1-3

عملية النمو فأنو من الطبيعي أّف التحسن احلاصل يف معدالت النمو اجلسمي و بالنظر إىل مشولية      
احلركي...،يصاحبو كذلك تغَتات يف العديد من و وظائف اجلسم، و اليت تسمح للطفل بالتكيف مع سلتلف 

 ادلتطلبات احلركية و البدنية اليت يستوجب القياـ هبا.

لعمرية من الناحية الفسيولوجية، ىو اقًتاب حجم القلب والرئتُت من أىم ما ؽليز ىذه الفًتة ا بُتوإّف من      
، بينما حجم القلب ينمو بصورة  1سم 3611-3511حجمهما الطبيعي، حيث يقارب حجم الرئتُت حوايل 
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عند البنات..، شلا يساعد أطفاؿ ىذا العمر  1سم 351عند البنُت و1سم381متوسطة حيث يقارب حجمو 
 ) .Jurgen, 1992, p36)  Weineck البدين. على التكيف للمجهود

وتعترب ىذه ادلرحلة مهمة جدا ألف الطفل يكوف متوازف و حيوي و ذلك لسرعة النمو القصوى دلختلف  -  
و يتجلى   - القفز في النمو -األعضاء الداخلية و ارتقاء ادلستوى الوظيفي، حيث تسمى ىذه ادلرحلة دبرحلة

)مرواف ابراىيم،  العضبلت الصغَتة بسبب النشاط الكبَت للجهاز الغددي.ذلك خاصة يف ظلو العظاـ و 
   (105،ص2112

و إّف ىذا التحسن احلاصل يف ظلو و وظائف األعضاء احليوية ىو راجع باألساس إىل االستقرار و فًتة  -   
كالسعة احليوية    الثبات الذي سبيز النمو اجلسمي شلا يساىم يف ظلو ملحوظ يف بعض القياسات الفسيولوجية

 للرئتُت، شلّا يساعد طفل ىذا العمر على مسايرة اجملهود البدين اخلاص دبختلف أنواع األداء احلركي.
بأف خبلؿ ىذا السن ػلدث ازدياد يف عمل و وظائف القلب و يصل وزف ادلخ حوايل  -During -ويشَت
 ,p78)5001 (Henri.Bensahel ,من ظلوه الكلي خبلؿ ىذه الفًتة.  95%
ف/د،  82أما فيما ؼلص ظلو و تطور حجم و وظائف القلب، فعند بداية ىذه ادلرحلة تكوف سرعة القلب  -    

 71/75لكن مع هنايتها و بداية مرحلة ادلراىقة األوىل يقًتب نبض القلب من النبض عند الكبار أي ما بُت 
.يف تطوير يساىمل اخلاصة باألنشطة احلركية شلا ف/د، شلّا يتيح لؤلطفاؿ ربمل العبء البدين وسلتلف درجات احلم

 (Emmenuel.Vanprah, 2006, p122) ادلؤشرات الوظيفية للطفل.
ؿ/د، و يزيد بزيادة العمر ليصل إىل  3225و إّف احلد األقصى للدفع القليب عند ىذه الفئة العمرية يصل إىل     

ؿ/د  3125ناث فيكوف يف بداية ادلرحلة حوايل سنة( ىذا عند الذكور، أّما عند اإل 32ؿ/د يف سن ) 3426
 31-9( يف  عمر ملل 66ؿ/د، أّما احلد األقصى حلجم الضربة فيكوف ) 3428ويزيد يف هنايتها يبلغ حوايل 
سنة، أّما ضغط الدـ أثناء الراحة فيكوف أقل عنو لدى  32-33ملل( يف سن  77سنوات، ليزيد إىل حوايل )

لم/ز يف هناية ادلرحلة، كما تزيد نسبتو بعد النشاط الرياضي بصورة كبَتة م (32/71الكبار حيث يصل )
 (Barryetal, 1992, p74) ( ملم/ زنبقي.351/322)

حيث أنّو نتيجة ىذا التحسن احلاصل يف معدؿ ظلو األعضاء الوظيفية، يطرأ ظلو ملحوظ يف بعض الوظائف  -  
نبض القلب، شلّا يساعد الطفل يف ىذه ادلرحلة على مسايرة اجملهود الفسيولوجية األساسية كالسعة احليوية للرئتُت و 

البدين اخلاص دبختلف أنواع األداء احلركي.  وبالرغم من ىذا التحسن يف درجة عمل األجهزة احليوية للجسم فإنّو 
ى ذلك نسجل ظهور التعب خبلؿ مزاولة األلعاب الرياضية وخاصة يف ادلنافسات، شلّا يفرض على القائمُت عل

مراعاة ىذا و ذلك لتفادي ظهور أعراض سلبية قد ربد من تطور الكفاءة البدنية والوظيفية لؤلفراد، و اليت من 
 ادلمكن أف تكوف سببا يف تباطؤ معدالت ظلو بعض الوظائف خبلؿ ادلراحل العمرية ادلتقدمة.
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أىم شليزات ىذه ادلرحلة السنية من الناحية و تشَت نتائج العديد من الدراسات الطولية وادلستعرضة أف من بيم      
بشكل خطي ابتداء من السن الرابعة حىت o2max Vالفسيولوجية، ىي زيادة حجم استهبلؾ األوكسجُت ادلطلق 

 (124،ص3999)أسامة كامل راتب،  سن ادلراىقة.
ؾ أقصى لؤلوكسجُت قبل إالّ أنّو و بالرغم من ىذا يفضل عدـ استعماؿ التمارين و األلعاب اليت تتطلب استهبل 

و الذي يرى أّف ادلؤشرات  -عبد الفتاح نصر الدين –ادلراىقة، و خاصة لؤلطفاؿ الغَت مدربُت، و ىو ما يؤكده 
الفسيولوجية ال تصل يف ظلوىا إىل ادلعدؿ الكلي، حيث تصبح ادلقدرة على التحمل زلدودة كثَتا لدى ىذه الفئة 

  (349،ص3994)عبد الفتاح نصر الدين،  العمرية.
و على الرغم من ىذا التحسن احلاصل يف سلتلف ادلؤشرات الفسيولوجية، واليت ىي داللة على النمو  -     

احلاصل يف سلتلف األعضاء ادلسؤولة عنها، إالّ أنّو ال غلب اإلفراط يف حجم و مدة اجملهود البدين، و ذلك نظرا 
احلقيقية بسبب عدـ بلوغها النضج الكامل. حيث أنّو يفضل و األجهزة ادلعدالت  إىل عدـ بلوغ ظلو األعضاء

مزاولة التمارين و األلعاب ذات الشدة اخلفيفة و ادلتوسطة ، مع الًتكيز على طوؿ فًتة االسًتجاع و اليت بدورىا 
تحقيق تساعد على تطوير احلالة الوظيفية ألطفاؿ ىذه ادلرحلة بالتدرج، شلّا يساعد على توفَت الظروؼ ادلناسبة ل

النمو السوي من جهة وتطوير القابليات البدنية و احلركية من ناحية أخرى وفق ادلتطلبات البدنية و الفنية دلختلف 
 الفعاليات الرياضية .

 النمو واالجتماعي االنفعالي: -5-1-4

جل يف سلتلف تتميز ىذه ادلرحلة بتغَتات ىامة من الناحية االجتماعية ،و ذلك راجع باألساس إىل التطور ادلس
ادلظاىر اجلسمية و البدنية و اليت تتيح الفرصة للطفل يف اإلقباؿ على مزاولة العديد من األنشطة الرياضية، شلا 

يساعده على اكتساب بعض ادلهارات االجتماعية نتيجة ادلواقف و ادلثَتات اليت توفرىا اجلماعات اليت يندمج فيها  
 كالكشافة ، الفرؽ الرياضية،...

التغَتات اإلغلابية يف ظلو و عمل سلتلف أجهزة و وظائف اجلسم خبلؿ ىذا السن، تساىم بوضوح يف  إف و 
ظهور مظاىر النضج االجتماعي حيث يصبح األطفاؿ أكثر قدرة على اللعب اجلماعي شلا يزيد من قدرهتم على 

 (326،ص3996)محاد مفيت ابراىيم،  التنافس االجتماعي.
 علم نفس النمو على أّف األطفاؿ يف ىذه ادلرحلة ؽليلوف إىل اكتشاؼ البيئة احمليطة هبم، و يؤكد معظم اخلرباء يف 

وذلك من خبلؿ االنضماـ إىل اجلماعات ادلنظمة اليت يستطيع من خبلذلا إشباع حاجياتو و رغباتو كاجلمعيات 
     (218،ص2111)عفاؼ أمحد عويس، الرياضية، و الكشافة.

إىل أف الطفل يف ىذه ادلرحلة يرغب يف االطلراط يف العديد  - Charles&Pierre, S  -كل من   و قد أشار 
من اجلماعات خارج نطاؽ األسرة ، و ذلك حسب ما توفره البيئة ادلوجود فيها حيث يساىم ىذا يف تعزيز و 
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لق مباشرة بأسرتو ات االجتماعية كالتعاوف و التنافس..، بعد ما كاف يف الفًتة السابقة متعيتطوير سلتلف السلوك
          (Charles.M, 1998, p119) وما تفرضو عليو من عادات وأساليب موجهة و زلددة.

و بالنظر إىل تعدد ادلواقف التعليمية و كذا زلتويات الربامج داخل ادلدرسة و تنوع األنشطة يف النوادي  -  
اميكية اجلماعة شلا يساعده على اكتساب بعض ، تزداد لدى الطفل ادلعرفة وادلعلومات عن سَت و دين...وغَتىا

 (243،ص2113)زلمود عبد احلليم،  الصفات االجتماعية كاالندماج و التعاوف...مع زليطو.
على أّف الطفل تزداد عنده النزعة إىل االستقبللية، و البداية يف التحرر من تعلقو  -René, Paoletti -يشَت و

يد من السمات النفسية و االجتماعية كاحلماس، الرغبة يف ادلنافسة...، واليت بوالديو، شلّا يساىم يف تطوير العد
من خبلذلا ؽلكن للطفل اإلحساس بالرضا و الراحة يف ادلواقف اليت يتعرض ذلا، شلا يساعد الطفل على تنوع 

 (René.Paoletti, 2000, p134) االجتماعية. مهاراتو 
تلف ادلؤسسات االجتماعية يف تعزيز فرص االستيعاب دلختلف ادلهارات شلّا سبق، يتجلى مدى أعلية سل و -      

احلركية واالجتماعية يف نفس الوقت، وعلى ىذا األساس يرى الًتبويُت بأف تراعي ادلناىج الدراسية سلتلف عناصر 
ر واكتساب البيئة االجتماعية للطفل. وكيفية التفاعل مع سلتلف عناصرىا ومكوناهتا من أجل مساعدتو على تطوي

العديد من مظاىر السلوؾ االجتماعي السوي كالتعاوف، التنافس، التحدي.... واليت كلها تساىم يف زيادة 
إحساس الطفل بكيانو االجتماعي مع التدرج يف النمو. شلا يساعد يف توجيو نشاطو ومعظم اىتماماتو ضلو احلياة 

العديد من اخلربات الًتبوية والتعليمية ، واليت أتبتث اجلماعية  واليت تتضاعف فيها فرصو دلزاولة واكتساب  
الدراسات بأهنا سبثل أحد العوامل ادلساعدة يف بلوغ ظلو الطفل من الناحية االنفعالية واالجتماعية مستويات جيدة 

 تتماشى وادلعايَت االجتماعية احملددة دلختلف السلوكات الفردية داخل اجملتمع.

فإف زيادة اتساع زليط الطفل يف ىذا السن كما أشرنا سابقا، يساعد الزلالة "  فعاليةالناحية االن"أما من  -  
على تطوير العديد من السمات النفسية واالنفعالية نتيجة االحتكاؾ الدائم مع أقرانو، واالختبلفات ادلوجودة بُت 

واكتساب  اخلصائص  األفراد من حيث رغباهتم وميوالهتم كلها عوامل مساعدة تساعد الناشئ على تعلم
واليت تساعده على فهم وإثبات نفسو داخل اجملتمع دبا ػلقق لو االندماج االجتماعي السوي يف االنفعالية اإلغلابية 

 .سلتلف ادلؤسسات االجتماعية
ر وال زبلو حياة أي فرد منذ ميبلده وحىت حلظة وفاتو من معايشتو العديد من اخلربات ادلليئة باالنفعاالت وادلشاع

على أّف ىذه ادلرحلة تتميز باالستقرار  – Izord 1982& De Frie 1985 -ادلختلفة وادلتنوعة، ويرى كل من
االنفعايل وعدـ تقلب ادلزاج، خاصة إذا مت توجيو الطفل إىل نشاط حركي أو عقلي يكوف رلاال إلشباع حاجاتو 

 (264،ص2111)فادية علواف،  النفسية.
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أف ىذه ادلرحلة تعترب البداية األولية دلرحلة ادلراىقة وذلك بسبب التغَتات الثقافية  إىل -  p,Osterrieh-ويشَت 
والبدنية اليت يصبح يتميز هبا الطفل نتيجة تأثَت البيئة ادلدرسية وطبيعة النشاط االجتماعي  واليت تساىم يف تعزيز 

 (Le-scanff, 2004, p148) .االذباىات ضلو األلعاب اجلماعية

، يبدأ يتجو إىل من خبلؿ ادلدرسة واللعب يف الشارع مع أقرانو ر إىل الفرص ادلتاحة لطفل ىذا العمروبالنظ   
ادلزيد من االستقرار بعد بروز شخصيتو وزيادة قدرتو على الضبط حبيث تصبح انفعاالتو زلدودة، وذلذا يطلق على 

  (235،ص2111)زلمد عماد الذين،  .''الطفولة الهادئةىذه ادلرحلة من طرؼ العديد من ادلختصُت دبرحلة 

ومن خبلؿ مامت ذكره حوؿ أىم السمات االنفعالية ذلذه ادلرحلة ، ليسعنا من جهتنا إال التأكيد على توجيو    
األطفاؿ دلزاولة سلتلف األنشطة يف سلتلف ادلؤسسات االجتماعية، واليت تساعد بشكل كبَت يف اكتساب 

شاركة اجلماعية للفرد فيها،شلا يساىم يف تطور سلتلف السلوكات ادلرغوبة اجتماعيا   االذباىات اإلغلابية من خبلؿ ادل
اليت سبثل أىم السمات ادلميزة لبلنفعاالت اإلغلابية للطفل واليت من خبلذلا ؽلكن لو  كالتعاوف ، التنافس.... و

 مسايرة الضوابط االجتماعية.     
  سنة 14 -11المرحلة العمرية:  -5-1
العديد من اخلرباء والباحثُت يف رلاؿ النمو دبختلف مظاىره على أف ىذه ادلرحلة السنية تندرج يف مرحلة يشَت  

سنة ؽلر خبلذلا الطفل بالعديد من ادلراحل زبتلف فيها معدالت النمو  21 -31ادلراىقة، واليت تنحصر ما بُت 
بعض الفًتات تابثة. ىذا مادفع العديد منهم إىل اجلسمي، والعقلي، والنفسي...، تارة متسارعة ومرة متباطئة ويف 

تقسيمها  إىل عدة مراحل من أجل الدراسة والتحليل دلختلف التغَتات احلاصلة يف مظاىر النمو وربديد العوامل 
واألسباب احملددة لذلك ،و ذلك من أجل ربديد اإلطار النظري لعملية النمو و اليت على ضؤئها نتمكن من 

امج وادلناىج الًتبوية. واليت غلب أف تراعى فيها سلتلف شليزات وخصائص ىذه ادلرحلة السنية زبطيط سلتلف الرب 
واليت تعترب حسب معظم اخلرباء أحد أىم ادلراحل العمرية لتميزىا  خبصائص  ىامة من مجيع النواحي وخاصة 

  اجلسمية والنفسية منها .

راىقت الفتاة "،دبعٌت أهنما ظليا ظلوا متواصبل ومستمرا،و النمو من وادلراىقة لغة معناىا النمو،ونقوؿ "راىق الفىت و 
 (221،ص3995)حامد زىراف، النضج واحللم.

أما اصطبلحا فتتفق معظم اآلراء على أف مصطلح ادلراىقة دبا يستخدـ يف علم النفس على أهنا مرحلة االنتقاؿ 
 (329،ص3997، )عبد العايل اجلسماين من الطفولة إىل مرحلة النضج و الرشد.

، و الذي يعٍت التدرج ضلو الرشد بكافة أوجهو، (Adolescenceو مصطلح ادلراىقة أصلها يف البلتينية الفعل ) 
وذلك نتيجة عدـ الفصل بينهما ' Adolescenceو ادلراىقة '‘  ‘ Pubertéىذا وغلب علينا التمييز بُت البلوغ

لبلوغ و النضج مفهوماف سلتلفاف سباما. ففي اإلصلليزية خبلؿ استعماؿ أحدعلا أثناء الدراسات، حيث أف ا
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' دبعٌت الشعر، إشارة ألوؿ ظهور للشعر يف ادلنطقة التناسلية  ‘ Pubes ' مشتق من اللفظ  ‘  Pubertyمصطلح 
من اجلسم و ذليل على بداية النضج اجلنسي، أمل ادلراىقة فهي الفًتة اليت سبتد ما بُت البلوغ و ربقيق النضج 

 تناسلي الكامل و لذلك ينظر إىل البلوغ كجزء من ادلراىقة و ليس مرادفا ذلا.ال
 5091Olifs، و3987بوشر  زوتشارل، 3986حامد زىراف ، و 3984انتصار يونس  –تفق كل من و ي 
 و العديد من الباحثُت إىل تقسيم مرحلة ادلراىقة إىل:     -

 ( 34 – 31 -32ادلراىقة ادلبكرة )سنة 
 سنة(. 37 -36 -35دلتوسطة )ادلراىقة ا 
 ( 21 -39 -38ادلراىقة ادلتأخرة .)(361،ص3989)مَتفت ابراىيم،  سنة 

سنة  34-32سنة لدى اإلناث و 31 -33فالطفل يتدرج إىل مرحلة البلوغ أو ادلراىقة ادلبكرة، حيث تبدأ من 
على الفرد،فالطفل ينمو جسميا و  لدى الذكور ،و تتسم ىذه ادلرحلة بالعديد من التحوالت و التغَتات اليت تظهر
ىذه ادلرحلة تتطور وتتغَت سلتلف  يف حسيا و يصاحبو ظلوا فيزيولوجيا و مورفولوجيا، و انفعاليا و نفسيا ..، فالطفل

 (René.Paoletti, 2000, p109)  و مظاىره. همقاييس ظلو 
بيولوجية حيوية عضوية يف بدايتها...و ظاىرة و ادلراىقة ىي ادلرحلة اليت تبدأ بالبلوغ و تنتهي بالرشد، فهي عملية 

اجتماعية يف هنايتها، واليت زبتلف عن باقي ادلراحل العمرية من حيث خصائصها وتأثَتىا على الفرد من مجيع 
 (396،ص2113)زلمد عبد احللييم منسي،  النواحي البدنية والنفسية واالنفعالية.

ثة منطلقات أو توجهات رئيسية لتعريف ادلراىقة و اليت إىل ثبل -  -Cobb.2001و على ىذا األساس أشارت
 :يفيما يلتتمثل 

 البيولوجي 
 السيكولوجي 
 (21،ص2116)رغدة شرمي،  االجتماعي  

برغم من جود بعض االختبلفات يف ربديد فًتة بداية ادلراىقة و هنايتها من طرؼ الباحثُت، إالّ أهّنا تبقى  و  
فرد، بالنظر إىل اخلصائص و ادلميزات النمائية اليت تطرأ على سلتلف أعضاء و مرحلة ىامة و أساسية يف  حياة ال

وظائف اجلسم كما و كيفا.وإّف طوؿ أو قصر فًتة ادلراىقة ؼلتلف من رلتمع آلخر، ومن طبقة اجتماعية ألخرى، 
 يئية. بل و زبتلف أيضا يف اجملتمع الواحد و ذلك تبعا للعديد من الظروؼ و خاصة االقتصادية و الب

ىذا و غلب اإلشارة من خبلؿ إطبلعنا على العديد من ادلصادر يف ىذا اجلانب، و اآلراء اليت اتفقت على      
اعتبار ادلراىقة أحد أىم ادلراحل يف حياة اإلنساف، ألهّنا تتضمن تغَتا و ربوال ىاما من الناحية اجلسمية  و 

ميالد  –يضا...، وقد اعتربىا العديد من الدارسُت على أهّنا اذلرمونية، فهي ذات طبيعة بيولوجية و اجتماعية أ
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دلا تنفرد بو من ميزات و خصائص ظلائية متعددة بدنيا و وظيفيا و نفسيا ... ،و اليت تتداخل فيما بينها  -جديد
 لتحدد يف األخَت الفرد كوحدة واحدة.

دلتوسطة، واليت توافق ادلرحلة اإلعدادية وسوؼ نقتصر يف دراستنا ىذه على مرحلة ادلراىقة ادلبكرة و ا     
)ادلتوسط(، و ادلرحلة الثانوية من مراحل التعليم ادلعتمدة يف ادلنظومة الًتبوية بببلدنا و اليت سبثل رلتمع العينة 

اخلاصة بدراستنا،مع التأكيد على شليزاهتا من الناحية اجلسمية و احلركية و الفسيولوجية فقط وذلك الرتباطها 
 ر الدراسة.دبحاو 
 النمو الجسمي: -5-1-1

يتميز النمو اجلسمي  يف ىذه الفًتة بزيادة يف معدالت و مقاييس معظم ادلقاييس اجلسمية ،وذلك راجع باألساس 
إىل الزيادة ادللحوظة يف عمل وإفرازات اجلهاز الغددي، إضافة إىل تكامل ظلو اجلهاز العصيب و اللذاف ؽلثبلف 

 ل التغَتات احلاصلة يف اجلسم بنائية كانت أو وظيفية . احملدداف الرئيسياف لك
على أّف ىذه ادلرحلة تتميز بطفرة يف ظلو الطوؿ   و الوزف،  -أمُت أنور اخلويل و مجاؿ الدين الشافعي –ويشَت 

ويتجلى ذلك أكثر يف اتساع الكتفُت و الصدر، و طوؿ اجلدع و الساقُت، و أّف متوسط الطوؿ و الوزف عند 
 (237،ص2111)أمُت أنور اخلويل،  ت يكوف أكرب منو عند الذكور.البنا

يتجلى النمو اجلسمي يف ىذه ادلرحلة يف زيادة مساحة اجلدع بعد ما كاف يف ادلرحلة السابقة منحصرا يف  و
األطراؼ، حيث يبدأ اجلسم يف التشكيل ألخذ الصورة الكاملة جلسم اإلنساف من خبلؿ الزيادة يف أطواؿ و 

 (75،ص2111)توما جورج خوري،  معظم أعضاء اجلسم. زليطات
بأف من أىم مظاىر النمو البدين يف ىذا العمر ىو ظلو العضبلت الكبَتة على   – أمل زلمد حسونة –و يؤكد 

ضلو أسرع من العضبلت الصغَتة..، شلا يساىم يف استطاعة الطفل على أداء العديد من القدرات احلركية األساسية 
 (368،ص2114)أمل زلمد حسونة، ه ادلرحلة السنية.مع بداية ىذ

إّف سرعة النمو و عدـ انتظامو خبلؿ ىذه ادلرحلة يؤدي إىل االختبلؿ و عدـ التوازف، شلّا يؤدي إىل انعداـ      
االنتظاـ و التناظر يف أجزاء اجلسم ادلختلفة، كعدـ تناسب طوؿ اجلسم مع عرضو...، شلّا يؤثر على بعض 

 اخلصائص احلركية ألطفاؿ ىذه ادلرحلة.
 5بالزيادة يف معدؿ النمو اجلسمي، حيت  أّف الزيادة يف معدؿ طوؿ القامة يصل إىل حوايل و تتميز ىذه ادلرحلة 

  22لًتتفع إىل  33كلغ يف سن   31سم/سنة، مع ازدياد الوزف اإلمجايل للكتلة العضلية، حيث تكوف يف حدود 
  (R.Leca, 2005,p114) سنة. 34كلغ يف هناية 
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ليت سبيز ىذه ادلرحلة السنية  ىو تسجل ظلو ملحوظ يف العظاـ و وإف من بُت اخلصائص اجلسمية  ا -    
األنسجة العضلية، شلّا يساىم يف زيادة نسبة القوة لدى أطفاؿ ىذه ادلرحلة مقارنة بادلرحلة السابقة شلا يساعدىم 

   (291،ص2111)زلمد عماد الدين،  يف أداء العديد من الواجبات البدنية.
النادر أف صلد أطفاؿ ىذا السن قد حققوا نضجا اجتماعيا دوف النضج اجلسمي...، وبصورة عامة فإنّو من    

حيث أّف النمو البيولوجي يتم قبل أف يصل ادلراىق للنضج النفسي، شلّا يفسر الزيادة ادللحوظة يف معظم ادلقاييس 
تنظيم ظلو ىذه الصفات و اجلسمية، وذلك راجع بالدرجة األوىل إىل زيادة يف نشاط و وظائف الغدد ادلسؤولة عن 

 ربديد مستوياهتا خبلؿ دورة العمر.
'  Growth hormone 'النمو و خاصة ىرموفالغددي  زنتيجة  نشاط اجلهاوإف التزايد يف اإلفرازات اذلرمونية 

اذليكل العظمي،شلا يساىم يف  إىل زيادة كبَتة يف حجم اجلسد و نضج يؤدي ' Thyroxine  وكذا ىرموف   '
 (26،ص6002)رغدة شرمي،  زيادة شكل اجلسم.انتظاـ 

مت التطرؽ إليو فيما ؼلص ظلو وتطور مقاييس اجلسم و خاصة منها الطوؿ إضافة إىل الوزف و  و من خبلؿ ما -   
أطواؿ وزليطات سلتلف أعضاء اجلسم  ، كل ىذا يتطلب منا أخذه بعُت االعتبار و ذلك من أجل الفهم 

اجلسمي و مقارنتها دبنحنيات النمو ذلذه الفئة العمرية.شلا ؽلكننا من ربديد  الصحيح دلختلف حيثيات النمو
القصور احلاصل يف معدؿ النمو اجلسمي و ربديد أسبابو ، و إرباد اإلجراءات ادلناسبة لذلك قبل بلوغ األفراد 

نمو. و اليت تعترب مرحلة النضج النهائي، و اليت عندىا الؽلكن تدارؾ ىاتو اإلختبلالت احلاصلة يف عملية ال
القاعدة األساسية يف توجيو األطفاؿ دلختلف األنشطة احلركية التخصصية خاصة و أف ىذه ادلرحلة تعترب من قبل 

العديد من الباحثُت مرحلة احلركات الرياضية بسبب ما يصبح ؽلتلكو الطفل من موصفات جسمية و بدنية تساىم 
 كية .يف تطوير سلتلف مهاراتو و خاصة منها احلر 

 النمو الفسيولوجي: -5-1-1
إف من أىم شليزات ىذه ادلرحلة السنية من الناحية الفيزيولوجية ىو حدوث عدة تغَتات يف وظائف كل جهاز  -  

من أجهزة اجلسم الداخلية....، حيث ؽلثل البلوغ اجلنسي أبرز التغَتات الفسيولوجية ادلميزة ذلذه ادلرحلة، كما أنّو 
 .          لعديد من الباحثُت يف ىذا اجلانبحلة ادلراىقة و لذلك ػلظى باىتماـ ادليل على دخوؿ مر 

على أّف أىم ما تنفرد بو ىذه الفًتة العمرية، ىو تكامل ظلو األجهزة الداخلية، السيما  -قاسم ادلندالوي –ويشَت 
احلركية حىت اليت تتسم بالشدة  الدورة الدموية و القلب، شلّا يساعد يف تكيف أفراد ىذا العمر دلختلف األنشطة

   (74،ص3998)قاسم ادلندالوي،  العالية.
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و بالنظر إىل التحسن الواضح يف ظلو األجهزة الوظيفية للجسم ،فإف ما ؽليز ىذه ادلرحلة السنية ىو تطور معدالت 
تطلبات البدنية وظائف القلب و اجلهاز الدوري و التنفسي إىل مستويات تساعد طفل ىذه الفًتة على مواكبة ادل

  (Emmanuel.Van, 2006,p137) .و الفسيولوجية دلختلف ادلهارات
ونتيجة التطور احلاصل يف حجم و وزف األجهزة احليوية، فيعادؿ احلد األقصى الستهبلؾ األوكسجُت     

VO2max لذكر. ؿ/د للذكور، أّما بالنسبة للرياضيُت فيصل إىل ضعف النسب السابقة ا 1ؿ/د لئلناث، و 2بػ
. (Bernard.J, 1992 ,p93)      
( بُت احلويصبلت اذلوائية CO2- O2بأّف التهوئة الرئوية و تبادؿ الغازات )  -عبلوي عبد الفتاح –ويذكر  

والبيئية اخلارجية، يكوف بنسب جيدة دبا يسمح ألفراد ىذه ادلرحلة العمرية بأنشطة تتميز بالتحمل و مقاومة 
 (Emmanuel.Van, 2006,p148) نشاط البدين.اإلرىاؽ خبلؿ مزاولة ال

بناءا على  نتائج دراساهتم حوؿ تطور معدؿ التنفس  -Fox et Mathews 1984 –و يشَت كل من     
خبلؿ ىذا السن،إىل أف ماؽليز أطفاؿ ىذا العمر ربسن معدؿ التنفس و ذلك راجع باألساس إىل تضاعف 

قة، شلا يساعد أفراد ىذه الفًتة العمرية على التكيف مع اجملهود البدين احلويصبلت اذلوائية مقارنة بادلراحل الساب
 (Maccario, 1996,p98)للحركات .

الذي أشار إىل أّف من أىم شليزات ىذه الفًتة ىو زيادة احلد األقصى  -Cryton –وىو نفس الرأي الذي أكده 
يف وزف النسيج العضلي و خاصة لزيادة باألساس إىل ا(، و ذلك راجع Vo2max)الستهبلؾ األوكسجُت 

 (Cryton, 1994,p35)  العضبلت الكبَتة.

وبالنظر إىل تزايد نشاط اجلهاز الغددي، ػلصل تطور ملحوظ يف و وظائف كل من القلب و الرئتُت شلا  -  
واليت يساىم يف ظلو مؤشرات عمل اجلهاز الدوري و التنفسي...واليت تعادؿ تقريبا مرحلة النضج الكامل لؤلجهزة 

 (317،ص2113)زلمد عبد احلليم ،  تعترب داللة على معدؿ النمو احلاصل خبلؿ ىذه ادلرحلة.
و إف ظلو اجلهاز العصيب و ربسن وظائف الغدة الكظرية وبداية إفرازات الغدة التيموسية يف ىذا العمر، يساىم يف 

التهوية الرئوية...( مقارنة بادلراحل السنية تغيَت ظلط وظلو العديد من الوظائف  احليوية )نبض القلب، ضغط الدـ، 
السابقة، واليت بفضلها ؽلكن لطفل ىذا السن االستجابة بصورة جيدة دلختلف ادلتطلبات البدنية و العقلية خبلؿ 

 (Denah.Gould, 2001,p161) .األداء بصورة عامة
جية نتيجة الزيادة يف ظلو األعضاء و من خبلؿ ماسبق ذكره حوؿ التطور احلاصل يف معظم الوظائف الفسيولو     

ادلسئولة عنها، فنؤكد على أنّو غلب مراعاة ىذه اخلصائص ادلميزة ذلذه ادلرحلة السنية واستغبلذلا يف تطوير القابليات 
احلركية و اإلمكانات الوظيفية لؤلفراد من أجل ضماف التوجيو السليم دلزاولة الفعاليات الرياضية التخصصية مجاعية  
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اليت تتطلب مستوى معُت من ىذه ادلؤشرات، واليت من خبلذلا ؽلكننا التعرؼ على مدى  أو فردية. وكانت 
 التطور احلاصل يف ىذه الوظائف مقارنة بادلعايَت ادلعتمدة يف ىذه الفًتة السنية. 

 النمو الحركي:-5-1-3
ة ادلميزة ذلذه ادلرحلة، لو التأثَت الواضح ادلميز دلختلف معدالت النمو اجلسمية والوظيفي إف التقدـ ادلستمر -      

على قدرة األفراد على أداء العديد من الواجبات احلركية وادلهارات الرياضية الدقيقة، ويعود ىذا إىل ارتباط األداء 
 احلركي بالنمو اجلسمي والوظيفي. 

ث يصل الطفل يف هناية ىذه إىل سبيز ىذه ادلرحلة بالنمو احلركي الكبَت، حي -زلمد حسن عبلوي –ويشَت     
ادلكانية( للحركة شلا يساعده على أداء العديد من  -ادلرحلة إىل مستوى جيد من التكيف ادلرتبط بادلفاىيم )الزمنية

 (312،ص3993)زلمد حسن عبلوي،احلركات .
ت تتحسن بصفة و بالنظر إىل التحسن ادللحوظ يف معدؿ النمو البنائي و الوظيفي للجسم، فإف ديناميكية احلركا 

بطيئة، من خبلؿ تطور الثبات والتوجيو احلركي وكذا ظهور البناء والوزف احلركي شلّا يساىم يف ربسُت القابليات 
  (R,Leca, 2005,p128) احلركية للناشئُت.

سنة يصبح ذا حركات أكثر اقتصادية  32على أف الطفل ابتدءا من سن  –قاسم ادلندالوي وآخروف  –ويشَت 
امل ظلو اجلهاز العصيب و الذي ؽلتلك مستوى عايل من التحليل، حيث يظهر قدرة شلتازة للتعلم و بسبب تك

 (21،ص3993)قاسم ادلندالوي وآخروف،  اإلتقاف.

و بناءا على العبلقة بُت النمو احلاصل يف معظم ادلقاييس و وظائف اجلسم، فأف طفل ىذه ادلرحلة يتمكن بدرجة  
حلركاتو والقدرة على التحكم فيها شلا غلعلو أكثر اقتصادية يف بذؿ اجلهد خبلؿ األداء كبَتة من التوجيو اذلادؼ 

  (315،ص3996)سعد جبلؿ،  احلركي.
وغلب اإلشارة ىنا إىل أنو بالرغم من التطور الواضح يف مظاىر النمو احلركي، من خبل ؿ أداء و إتقاف العديد  -  

ؿ ذلك بانعداـ التنظيم و االنسجاـ بُت ادلراحل احلركية وذلك بسبب من الواجبات احلركية، إال أهنا تتميز خبل
ادلستوى ادلرتفع الذي ؽليز معدالت النمو البدين شلا يشكل عبئا على اجلسم خبلؿ ىذه الفًتة من العمر. حيث 

راىق غَت إىل أف سرعة النمو يف فًتة ادلراىقة األوىل، ذبعل حركات ادل – عفاؼ أمحد عويس -تشَت يف ىذا الصدد
 (261،ص2111)عفاؼ أمحد عويس،  دقيقة و الػلقق انسجاما حركيا خبلؿ األداء.

و الذي أشار إىل أف حركات ادلراىق اليت كانت تتميز بالتناسق  و  -زلمد حسن عبلوي -وىو ما أكده
افر للمراىق تنظيم االنسجاـ اليت اكتسبها يف ادلراحل السابقة يعًتيها الكثَت من االضطراب و االرتباؾ،إذ اليتو 

     (327،ص3998)زلمد حسن عبلوي،  حركاتو حملاولة ربقيق ىدؼ معُت.
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و على الرغم من ىذا التطور يف سلتلف مظاىر السلوؾ احلركي  ، إىل أف سرعة النمو يف الفًتة األوىل من ىذه 
 يتسٌت لو إعادة تنظيم سنة ذبعل حركات الطفل غَت دقيقة، و ؽليل ضلو اخلموؿ و الًتاخي حىت31-32ادلرحلة 

 (Michele.Jarrouse, 2002,p105) عاداتو احلركية  دبا يبلئم ىذا النمو اجلديد.
و إّف من بُت أىم اخلصائص احلركية ذلذه الفئة العمرية، ىو التحسن الواضح يف أداء القدرات احلركية، وذلك 

بسنة تقريبا، شلا يزيد من قدرة الناشئ على نتيجة نضج و ظلو اجلهاز العصيب الذي يسبق  ظلو اجلهاز العضلي 
     (Charles.M.T, 1999,p131) .التحليل و التنظيم ألجزاء ادلهارات احلركية

و عليو فإّف الزيادة يف النمو العضلي و وزف اجلسم و ظلو اذليكل العظمي، ذلا تأثَت واضح يف األداء ادلهاري حيث  
ي والرمي، شلّا يساىم يف ارتقاء مستوى أداء الطفل للعديد من ادلهارات تتحسن العديد من القدرات كالقفز واجلر 

 احلركية ادلركبة و اليت سبثل مكونات سلتلف األلعاب الرياضية مجاعية كانت أو فردية .
على أف ىذه ادلرحلة تشهد تغَتات ىامة يف ظلو العديد من  – أسامة كامل راتب -و على ىذا األساس أكد 

ية الرياضية،وآية ذلك مساعلة القدرات ادلعرفية و الوجدانية ،فضبل عن تنوع و اتساع اخلربات احلركية ادلهارات احلرك
 (81،ص1994أسامة كامل راتب،اليت يواجهها  الطفل خبلؿ ىذه الفًتة)

ىل و من خبلؿ اضطبلعنا على العديد من الدراسات و ادلؤلفات اليت هتتم باجلانب احلركي، فإنّو خلصنا إ -     
 أّف من أىم ادلميزات احلركية ذلذه ادلرحلة السنية ما يلي:

 .األداء احلركي ادلتعدد و ادلتنوع 
 .التحكم يف أداء احلركات الصعبة 
 .القدرة على أداء احلركات ادلركبة 

 اإلقباؿ على شلارسة سلتلف ادلهارات احلركية. 

 
دلرحلة السنية، فنرى من جهتنا أنّو غلب على القائمُت بناءا على اخلصائص احلركية اليت تتميز هبا ىذه ا و -      

بتسيَت وإعداد الناشئُت يف سلتلف الفعاليات، استغبلؿ ىذه ادلميزات اجلسمية والوظيفية واحلركية ذلذه الفئة. من 
أجل توجيهها إىل األلعاب التخصصية واليت يبدوف تفوقا فيها واستعدادات ذلا، من أجل الوصوؿ إىل أفضل 

ائج يف مراحل سنية مبكرة، وخاصة يف بعض الفعاليات كاجلمباز و السباحة...، إضافة إىل االىتماـ بالنشاط النت
احلركي و الرياضي دلختلف األفراد، حيث يعترب ىذا األخَت من بُت العوامل ادلساعدة يف ربقيق معدالت النمو 

 بصفة عامة خبلؿ مراحل النمو القادمة.
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 ي و االنفعالي:النمو االجتماع -5-1-4
باعتبار عملية النمو عملية دينامكية تتداخل من خبلذلا كل مظاىر التطور احلاصلة للفرد خبلؿ مراحل  -  

حياتو،     فإّف التطور احلاصل يف ادلقاييس اجلسمية للناشئ من جهة، وزيادة فرص اكتشافو للعامل اخلارجي  
احلي...، كل ىذا يتيح لطفل ىذه ادلرحلة فرص عديدة للتحرؾ كادلدرسة والنادي، واحتكاكو مع باقي زمبلئو يف 

يف فظاءات أكرب شلّا كاف عليو يف ادلراحل السنية السابقة.شلا يساعده يف تكوين العديد من االذباىات اإلغلابية 
 نتيجة تفاعلو وتقبلو سلتلف سلوكات األفراد داخل اجلماعة . 

دلرحلة السنية تتميز بالرغبة يف التحرر من سيطرة ادلنزؿ واكتساب أّف ىذه ا -عبد الرمحن زلمود -فيشَت     
االمتيازات اليت يتمتع هبا الكبار، حيث ػلاوؿ األطفاؿ إبراز قدراهتم ومضاعفة رلهوداهتم للحصوؿ على مراكز 

 (368،ص3994)عبد الرمحاف زلمود،  شلتازة يف ادلباريات الرياضية والثقافية.
على أّف أىم ما ؽليز ىذه الفًتة العمرية، ىو اتساع وزيادة اخلربات  -Charles&Pierres -ويرى كل من      

 االجتماعية، وذلك بسبب سعي الناشئُت بشدة للحصوؿ على عضوية األندية وادلساعلة يف ادلواقف االجتماعية.

(Charles.M.T, 1999,p153) 
تتمثل يف سلتلف اجلماعات االجتماعية و اجلمعيات وبالنظر إىل الفرص ادلتاحة لطفل ىذه ادلرحلة السنية واليت 

الرياضية... ،و ادلدرسة كأحد أىم ىذه العوامل دلا توفره من خربات تعليمية و مواقف متعددة تساىم يف ظلو 
العديد من الصفات االجتماعية و السمات النفسية ،اليت من خبلذلا يتمكن من ربقيق الطفل لذاتو االجتماعية. 

سبق فإف الطفل يف ىذه ادلرحلة ػلاوؿ أف يكتشف البيئة احمليطة بو، حيث يصبح متلهف دلعرفة  ومن خبلؿ ما
األشياء اجلديدة من خبلؿ توظيف كل خرباتو و مهارتو العلمية، شلا يدفعو إىل تعديل سلتلف سلوكاتو وفق ما 

 تقتضيو ادلواقف احلياتية.

يتميز بالتنافس و زلاولة جلب االنتباه و التعاوف االجتماعي،  بأف طفل ىذه ادلرحلة – محاد مفيت إبراىيم –ويرى 
حيث تربز احلياة االجتماعية لدى األطفاؿ من خبلؿ مجاعة األصدقاء حيث ؽليل الطفل إىل اللعب مع أقرانو يف 

ضج 'بالنادلنزؿ و ادلدرسة و النادي يف جو يسوده التعاوف و ادلنافسة و تبادؿ لؤلدوار..وىذا مايصطلح عليو 
 (326،ص3996)محاد مفيت ابراىيم،  '. االجتماعي

بناءا عل التفاعبلت الناذبة من اجلماعات اليت ينتمي ذلا الطفل، و طبيعة األنشطة ادلدرسية و غَتىا....،.فإف  و 
 أطفاؿ ىذه ادلرحلة السنية يكتسبوف  اخلصائص االجتماعية التالية :

                                                                     الرغبة يف االنتماء والتوحيد مع اجلماعة -
اإلدراؾ للمعنويات واألخبلؽ يف سياقاهتا الثقافية                                                                 -
                                 الرغبة يف تقليد الزمبلء وأعلية تكوين صدقات دائمة.                        -
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                                                           .سيطرة وحب األطفاؿ وتقدير الطفولة على التفكَت -
عدـ الثبات أو االستقرار على موقف معُت.                                                                  -
  (228،ص2111)عفاؼ أمحد عويس،  االستقبلؿ عن الوالدين واالعتماد على النفس.الرغبة يف  -
 

مرحلة  –فيعرب من طرؼ العديد من العلماء على أف ىذه ادلرحلة تعترب  " الناحية االنفعالية "أّما من -  
أخرى بائس، و  حيث تتميز انفعاالت ادلراىق بالتقلب و عدـ الثبات، فتارة مرح و تارة -االضطراب االنفعالي

بأف االنفعاالت يف ىذه الفًتة تتصف بالعنف و التهور و ال تتناسب مع مثَتاهتا -زلمد حسن عبلوي – يشَت
 (344،ص3992)زلمد حسن عبلوي،وقد اليستطيع ادلراىق التحكم فيها وال يف ادلظاىر الناذبة عنها. 

نفعالية للفرد يف ىذا السن ىو التذبذب إىل أف من أىم ما ؽليز احلالة اال -  ,J - Le-scanff يذىب و
االنفعايل، حبيث يتقلب بتصرفاتو بُت سلوؾ الكبار و تصرفات الصغار..إضافة إىل عدـ الثبات على رأي واحد 

 (Le.scanff.J, 2004,p172) خبلؿ سلتلف ادلواقف اليت يصادفها.
ميزات االجتماعية و اخلصائص االنفعالية اليت ومن خبلؿ ما تطرقنا لو، يتضح لنا بأّف ىنالك العديد من ادل -     

تتفرد هبا ىذه ادلرحلة، خاصة و أهّنا مرحلة عبور بُت الطفولة ادلتأخرة و مرحلة ادلراىقة...، شلّا يستوجب علينا 
مراعاة سلتلف ادليزات اليت يتصف هبا الناشئُت خبلؿ ىذه الفًتة. وذلك من أجل التخطيط السليم دلختلف 

يمية كانت أو تدريبية و اليت غلب أف تراعى فيها ىذه اخلصائص، واليت  بفضلها نتمكن من ضبط الربامج تعل
واستغبلؿ سلتلف سلوكات و انفعاالت  األفراد يف اذباه تطوير السلوؾ اجلماعي الذي ؽليز سلتلف الفعاليات 

 الرياضية خاصة و احلياة بصورة عامة.

 سنة 16 -14المرحلة السنية:  -5-3
تندرج ىذه ادلرحلة السنية يف فًتة ما قبل النضج أو الرشد، أو كما أشرنا سابقا مرحلة ادلراىقة ادلتوسطة، و      

اليت تعترب مرحلة انتقاؿ من الطفولة إىل مرحلة الرجولة ادلستقلة الناضجة، ودبؤف ىذه ادلرحلة ستنتهي إىل النضج 
أىم الفًتات العمرية و اليت تتصف بالعديد من اخلصائص النهائي دلختلف أعضاء ووظائف اجلسم.فتعترب من بُت 

وادلميزات يف مجيع مظاىر النمو، وخاصة اجلنسي و االنفعايل  وحىت اجلسمي ولو بدرجة أقل مقارنة مع باقي 
 مظاىر النمو األخرى.

كوف جسمي (سنة فًتة س32-9لذلك يتفق العديد من الباحثُت على أنو إذا كانت مرحلة الطفولة ادلتأخرة ) و
 وانفعايل، فإف ادلراىقة مرحلة طفرة أو وثبة يف النمو اجلسمي والوظيفي وتقلب شديد يف االنفعاالت واالذباىات.

                        (256،ص2111)عفاؼ أمحد عويس، 
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 النمو الجسمي: -5-3-1

سماين، مع استعادة الفرد لتناسق وإف من أىم شليزات ىذه ادلرحلة ىو أهنا تتسم بالبطء يف معدؿ النمو اجل     
شلا يساىم  شكل اجلسم، وذلك من خبلؿ النمو الواضح يف عضبلت اجلذع والرجلُت بدرجة أكرب من ظلو العظاـ.

 (313،ص2112)مرواف عبد اجمليد ابراىيم،  يف ربديد البنية اجلسمية.
النمو لكل من الطوؿ و الوزف من  أف فًتة ادلراىقة تشهد طفرة يف معدالت -أسامة كامل راتب –ويرى  -  

حيث الزيادة والسرعة، وربدث ىذه الطفرة للنمو مبكرا لئلناث حبوايل سنتُت مقارف بالذكور يف ادلتوسط.فبينما 
سنة، مع األخذ بعُت االعتبار 38سنة فإنو يستمر لدى الذكور حىت 36يتوقف ظلو الطوؿ لدى البنات عند عمر

 (311،ص3999)أسامة كامل راتب،  .السابقة ادلعدالت احملققة يف ادلراحل
واليت أكدت على أف من شليزات النمو يف ىذه ادلرحلة  -  Denah,Gould–وىو نفس الرأي الذي أشارت إليو 

ىو الزيادة يف مقاييس اجلسم وخاصة األطواؿ بالرغم من الزيادة يف الكتلة العضلية.. شلا يساعد الفرد يف ىذا 
 (Denah.Gould, 2001,p157) .تلف األعماؿ وخاصة منها البدنيةالعمر على القياـ دبخ

وأكدت نتائج العديد من الدراسات اخلاصة بالنمو. على أف ظلو اجلهاز العضلي يتأخر عن ظلو اجلهاز العظمي 
)عفاؼ امحد  دبقدار سنة تقريبا، وذلك راجع باألساس لتوتر العضبلت وانكماشها مع ظلو العظاـ.

 (263،ص2111عويس،

ولئلشارة فإّف ىذا التباطؤ يف معدؿ ظلو الطوؿ والوزف، سوؼ يقابلو زيادة ملحوظة يف ظلوىا خبلؿ ادلرحلة  -     
سنة واليت تعترب حسب العديد من الباحثُت فًتة اكتماؿ النمو يف  21 -38القادمة )ادلراىقة ادلتأخرة( من 

 لى أداء العديد من الواجبات احلركية وغَتىا.سلتلف ادلقاييس وخاصة اجلسمية منها شلا يساعد الفرد ع
ومن خبلؿ ماذكر سابقا، فإنّنا طللص إىل أنّو من أىم شليزات النمو اجلسمي ذلذه الفًتة العمرية، ىو ظهور      

التكامل والتناسب بُت أجزاء اجلسم، حيث يبدوا مظهر اجلسم مقارب دلا يكوف عليو عند النضج الكلي.حيث 
وظ يف معدؿ بعض ادلقاييس وخاصة اجلسمية غلب أف يؤخذ بعُت االعتبار مع مراعاة العوامل أف أي تأخر ملح

 األخرى احملددة للنمو.
  النمو الفسيولوجي: -5-3-1

بالنظر إىل التطور احلاصل يف سلتلف ادلقاييس اجلسمية وكدا حجم األعضاء الداخلية للجسم، فتظهر العديد من 
 ف األجهزة احليوية جلسم أفراد ىذه الفًتة السنية.    التطورات يف عمل وظائف سلتل

إىل أّف أىم ما ؽليز ىذه ادلرحلة من الناحية الفسيولوجية، ىو   -  Hugue.S &Monode.C-ويشَت كل من
تكامل ظلو األجهزة الداخلية للجسم وخاصة الدورة الدموية واألوعية والقلب، حيث معدالهتا تصل إىل مستوى 

 (Hugue.S, 2003,p112) .و النهائيالنضج الكلي أ
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إىل أّف حجم القلب  -Johnston 1968, Hulas 1965 -نقبل عن -أمل زلمد حسونة –وتذىب    
من حجمو الكلي يف هناية النمو خبلؿ ىذا العمر ما يساعد على ربمل  %91والرئتُت يصل إىل ما يقارب 

 (384،ص2114)أمل زلمد حسونة،  العبء البدين.
لنظر إىل ادلعدالت اليت يبلغها حجم القلب وقدرة اجلهاز الدوري والتنفسي نسجل ربسنا ملحوظا يف وبا -    

العديد من ادلؤشرات الفسيولوجية، ككمية الدـ ادلدفوعة والضغط الشرياين واليت تساىم يف مساعدة ادلراىق على 
 رياضية.التكيف ومقاومة التعب الناتج عن مزاولة سلتلف األنشطة الدراسية وال

ملل عند الذكور ومقاربا دلا ىو عند  321ونظرا للزيادة يف حجم العضلة القلبية، يصل الضغط الدموي      
)علي امحد وادي،  سنة. 39ملل يف حدود السن  315اإلناث يف بداية ادلرحلة، وتنقص ىذه الكمية إىل حوايل 

 (71،ص2115
حلة السنية ىو اطلفاض نبض القلب ،والذي يدؿ على ظلو سرعة وإف من بُت أىم اخلصائص الفسيولوجية ذلذه ادلر 

ف/د شلا يضاعف من كمية الدـ ادلدفوع سوى خبلؿ الراحة  75-62العضلة القلبية، حيث يعادؿ نبض القلب 
 (84،ص3997)ابو العبل عبد الفتاح، أو اجلهد البدين.

ر بالعديد من الظروؼ كالتغذية مثبل، فإنّنا نبلحظ نتيجة ظلو الكتلة العضلية خبلؿ ادلراحل السابقة، واليت تتأث و
.شلا يساىم يف ربسُت سلتلف VO2maxزيادة نسبية يف ادلعدؿ العاـ الستهبلؾ احلد األقصى لؤلوكسجُت 

      (Emmanuel.Van, 2006,p173) .العمليات احليوية للجسم
وظائف الفسيولوجية، فإنّو البد علينا من وبناءا على ما سبق ذكره حوؿ ادلعطيات واألرقاـ ادلميزة دلختلف ال

استغبلذلا يف تنمية باقي القدرات احلركية البدنية لبلرتقاء دبستوى األداء احلركي ألفضل النتائج ماداـ ىنالك 
 اإلمكانات اليت تساعد ادلراىق على التحمل والتكيف دلختلف ادلتطلبات البدنية اخلاصة بالنشاط الرياضي.

د من الباحثُت أّف ىذه الفئة العمرية سبثل أحسن فًتة للتخصص الرياضي يف سلتلف الفعاليات وذلذا يرى العدي 
( الذي يصل إىل VO2max.الرياضية، وذلك يف ظل مستوى ادلؤشرات الفسيولوجية )معدؿ التنفس، النبض، .

 مستويات جيدة.
 النمو الحركي: -5-3-3

ه اجلسمي والوظيفي مستويات جيدة...وكذا التحسن الواضح يف بالنظر إىل بلوغ معدؿ النمو دلختلف مظاىر      
مستوى وظائف اجلسم احليوية من جهة، ومن ناحية أخرى زيادة فرص احلركة وادلمارسة الرياضية نتيجة اطلراط 
ادلراىق يف الفرؽ والنوادي الرياضية، فإّف مستوى أداء العديد من القدرات احلركية يتم بصورة جيدة وذلك من 

 ؿ التحكم يف سلتلف ادلتغَتات البدنية والفنية دلعظم ادلهارات احلركية الرياضية.خبل
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على أّف التطور احلاصل يف البناء اجلسمي الكمي والكيفي، يساعد يف زيادة القابلية  – Khnapp. B -ويرى 
 والدقة يف األداء.احلركية لدى أفراد ىذا العمر على تعلم احلركات الصعبة وادلعقدة، واليت تتطلب السرعة 

(R.Leca, 2005, p150) 
وتتفق آراء العديد من الباحثُت يف ىذا اجملاؿ على أّف ديناميكية احلركات تتحسن خبلؿ ىذه ادلرحلة  -    

،وتتطور كذلك الدقة يف التصرؼ احلركي، مع مبلحظة ثبات التوجيو والبناء احلركي دلختلف األداءات احلركية 
 و اجلسم من الناحية التكوينية والوظيفية.نتيجة التكامل يف ظل

نتيجة التطور احلاصل يف ظلو سلتلف ادلقاييس اجلسمية وادلؤشرات الوظيفية خبلؿ ادلراحل العمرية السابقة، و 
النمو احلركي خبلؿ ىذه ادلرحلة السنية بصورة متميزة، حبيث تتطور الكثَت من اخلصائص احلركية كالقوة  ػلدثّ 

 فق...لتقارب ادلستويات احملققة عند الفئات ادلتقدمة.بسبب التحسن الواضح يف معدؿ النمو العاـ.والسرعة والتوا
 (338،ص2112)مرواف عبد اجمليد ابراىيم، 

إىل أف ظلو القوة العضلية خبلؿ ىذه الفًتة يتضاعف مقارنة دبقدارىا يف مرحلة  -أسامة كامل راتب -ويشَت
ظلو الكتلة العضلية العامة للجسم، شلا يساىم يف ظلو العديد من القدرات احلركية  الطفولة ادلتأخرة، وذلك راجع إىل

 (212،ص3994)أسامة كامل راتب،  األساسية والرياضية.
يظهر يف ىذه ادلرحلة االتزاف التدرغلي يف نواحي االرتباؾ واالضطراب احلركي، وتأخذ سلتلف النواحي النوعية  و

والرقي لتصل إىل درجة عالية من اجلودة، كما يبلحظ ارتقاء مستوى التوافق العضلي للمهارات احلركية يف التحسن 
 (312،ص3998)زلمدحسن عبلوي،  العصيب بدرجة كبَتة.

وبالنظر إىل اإلمكانات اليت تتيحها البيئة )ادلدرسة، النادي...( وكذا ادلعدالت احملققة يف مظاىر النمو بشقيو  -  
على أنّو خبلؿ ىذا السن يتحسن التوقع احلركي  -Thomase,R Matvieve,A&-البنيوي والتكويٍت، فيشَت

والتحكم يف سلتلف الواجبات احلركية وخاصة األساسية، إضافة إىل تطور السرعة وخاصة سرعة رد الفعل، شلّا 
 ركي ادلرغوب.يساعد على توجيو األفراد إىل مزاولة العديد من الفعاليات واليت ؽلكن أف ػلققوا فيها اإلصلاز احل

(Maccario, 1996, p125) 
وبناءا على اخلصائص احلركية اليت من ادلفروض ربقيقها ذلذه الفئة العمرية، بتوفر مجيع الشروط الصحية      

 Henri ,B . René,P،...،أسامة كامل راتبادلندالوي،قاسم عبلويزلمد  –والبيئية، فيتفق كل من 

.Mainel,K.....- حثُت على أّف فًتة ادلراىقة الثانية تعترب فًتة جيدة للتعلم السريع، وبالتايل قمة والعديد من البا
 جديدة للتطور احلركي.

و على ىذا فإنّو ؽلكن القوؿ بناءا على ما سبق ، إّف تعدد فرص ادلمارسة الرياضية والتحكم يف الشروط      
حلركية، واليت بإمكاف سلتلف وظائف اجلسم التكيف الصحية، يساعد األفراد على االرتقاء بقابلياهتم البدنية وا
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ذلذا يفضل العديد من اخلرباء على زيادة حجم محل شدة أداء التمارين، وخاصة للمراىقُت  معها وتقبلها. و
ادلدربُت من أجل الوصوؿ هبم إىل أحسن ادلستويات يف سلتلف احلاالت احلركية اليت تفرضها طبيعة األلعاب 

و يستوجب من القائمُت على إعداد برامج اللياقة احلركية ربديد مستوى النمو احلركي وتدعيمو، الرياضية. حيث أنّ 
من خبلؿ توجيو ادلراىقُت إىل النشاط الرياضي واالستفادة من برامج الًتبية الرياضية و اليت ؽلثل النمو احلركي أحد 

 األىداؼ اليت تسعى إىل ربقيقو.
 
 تماعي:النمو االنفعالي واالج -5-3-4

دبا أّف النمو عملية كلية ومستمرة تتأثر مظاىرىا فيما بينها، فإّف النمو االنفعايل يتأثر بالتغَتات اجلسمية      
 والوظيفية اليت يصبح يتميز هبا ادلراىق يف ىذا السن نتيجة التطور احلاصل يف ادلراحل العمرية السابقة.

، حيث ادلميزة للمجتمع  لف اجلنسي وقبوؿ ادلعايَت االجتماعية العامةوتتميز ىذه ادلرحلة السنية بزيادة التآ     
بأّف أىم ما ؽليز ادلراىقُت من الناحية االنفعالية ىو تقلب وعدـ ثبات االنفعاالت، فهو  -ميخائيل إبراىيم –يرى 

 (288،ص3992)مبخائيل إبراىيم،  يتقلب من حالة الزىو إىل حالة اليأس يف فًتة قصَتة.
يرى العديد من اخلرباء بأّف مرحلة ادلراىقة  سبثل مرحلة والدة جديدة بالنظر إىل األحداث اليت تواكبها، و      

ويقاؿ بأّف ادلراىقة ىي مرحلة من مراحل النمو السيكولوجي وفًتة من فًتات تكامل الشخصية،و ػلدث التغَت 
ليت تشكل النموذج النفسي واالجتماعي للمراىق  والتطور يف العديد من السمات النفسية واخلصائص االنفعالية، وا

 (95،ص2111)توما جورج خوري،  واليت تتمثل يف:
 ربكم ادلراىق يف انفعاالت الغضب والفرح. -
 اضطراب انفعايل وحساسية شديدة للنقد -
 تأثر ادلراىق بسرعة للمثَتات االنفعالية ادلختلفة. -
 عة.التخلص من األنانية الفردية واالطلراط يف اجلما  -

 تردد ادلراىق يف اإلفصاح عن انفعاالتو شلّا يصعب التعامل معو. -

 االندفاع وراء انفعاالتو بتهور دوف مراعاة العواقب ادلًتتبة عن ذلك. -

 حبث ادلراىق عن االستقبللية يف الرأي بعيدا عن الوالدين واألفراد احمليطُت بو. -

يف ىذه ادلرحلة حاالت نفسية مضطربة، وذلك لتأثره  بأّف ادلراىق يعيش -زلمد حسن عبلوي -ولذلك يؤكد     
وادلزاجية  ادلباشر بالتغَتات اجلسمية والفسيولوجية، شلا يؤدي إىل ظهور العديد من التغَتات على احلالة االنفعالية 

 (317،ص3998)زلمد حسن عبلوي،  تتمثل يف: واليت
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 زيادة ادليل اجلنسي بُت الطرفُت -
 اب بالنسبة دلعاملة الكبار ذلم.ازدياد حساسية الشب -
 ازدياد النزعة إىل االستقبللية يف الرأي والتصرؼ حىت يشعر بادلساواة مع الكبار. -
 الرغبة يف ربمل ادلسئولية وشلارسة احلياة الدؽلقراطية عن طريق االنتماء إىل مجاعة. -
 .رتباؾ الناتج عن الفشلاحلاجة إىل فهم االنفعاؿ والتغلب على ادلخاوؼ كالقلق واخلجل واال -

لذلك يستلـز من ادلربُت أخذ كل ىذه اخلصائص بالعُت االعتبار، من أجل إغلاد وإتباع أفضل السبل  و     
دلعاملة ىذه الفئة وفق شليزاهتا االنفعالية.وتوجيهها توجيها صحيحا يراعي سلتلف االحتياجات النفسية واالنفعالية 

 ذه ادلرحلة.للمراىقُت بالنظر إىل خصوصية ى

فإّف النمو االجتماعي يتصف يف ادلراىقة دبظاىر رئيسية وخصائص أساسية  " الناحية االجتماعية"أّما من  -    
سبيزه إىل حد ما عن ما يتسم بو يف مرحلة الطفولة والرشد، وذلك انطبلقا من نتائج العديد من الدراسات 

 االجتماعية اخلاصة بادلراىقة.
أّف ادلراىق يف ىذا السن يقاـو السلطة، وػلاوؿ التحرر من  -حامد عبد السبلـ زىراف -الصدد ويشَت يف ىذا     

 سلطة الوالدين، ومن سلطة مجيع من حولو يف اجملتمع من خبلؿ مبادرتو يف ازباذ العديد من القرارات الشخصية.
 (174،ص3995)حامد زىراف،

إىل مسايرة اجملموعة اليت ينتمي إليها، فهو ػلاوؿ  وميلسن ىو إف من أىم شليزات ادلراىق اجتماعيا خبلؿ ىذا الو 
خبلؿ مشاركتو يف كل األنشطة  يفعلوف منجاىدا أف يظهر دبظهرىم، كما أنّو يتصرؼ كما يتصرفوف ويفعل كما 

 (384،ص2114)أمل زلمد حسونة، اجلماعية.
مور االجتماعية، وال يتم ربقيق ذلك إّف كل مرحلة من مراحل احلياة تتطلب من الفرد أف يتعلم عدد من األ

 بالنسبة للمراىق إالّ من خبلؿ مجاعتو وأقاربو، عكس ما كاف عليو يف طفولتو ادلرتبطة بوالديو فقط.

بأّف كل ما تقدـ ادلراىق يف النمو يظهر على سلوكو الرغبة يف تأكيد ذاتو وربقيق مركزه  -Birch. A -ويرى     
و ازباد القرار يف العديد من ادلواقف اليت يتعرض ذلا داخل اجلماعة اليت ينتمي ضمن مجاعتو من خبلؿ زلاوالت

 (Brich.A, 1997, p116) .إليها

 مظاىر النمو االجتماعي ذلذه ادلرحلة السنية فيما يلي:ربديد أىم  وؽلكن     

 الوالء والطاعة للجماعة واألصدقاء. -
 ادليل للجنس اآلخر نتيجة النمو اجلنسي والنفسي. -
 حبو للمنافسة مع إخوتو وأقرانو يف ادلدرسة واجلماعة. -
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 االستقبلؿ وميل ادلراىق للتحرر من قيود األسرة وتبعتها. -

 التمرد على األسرة وادلدرسة واجملتمع بتصرفاتو وآرائو اخلاصة. -
 ػلاوؿ ربقيق مكانتو االجتماعية من خبلؿ إبراز قدراتو البدنية والعقلية... -

ا سبق ذكره حوؿ شليزات كل مرحلة من ادلراحل العمرية السابقة ، يتجلى لنا مدى أعلية ومن خبلؿ م -       
مرحلة ادلراىقة كمرحلة انتقالية من الطفولة إىل النضج، واليت تنفرد خبصائص خاصة مقارنة دبراحل العمر ادلختلفة، 

راىق خبلؿ مراحل ظلوه حىت  ينمو وذلذا يتفق اخلرباء يف ىذا اجلانب على أنو من الضروري متابعة ومراقبة ادل
ويكتمل نضجو اكتماال سليما وصحيحا ، و من أجل التحكم يف سلوكاتو وضبط انفعاالتو وتدعيم مهاراتو يف  

تتمثل كل اجملاالت وتوجيهو عل أسس علمية تراعى من خبلذلا مجيع خصائص ومظاىر مرحلة ادلراىقة واليت 
 :أساسا يف ادلظاىر التالية

                                  ضلو النضج اجلسمي                                              التقدـ  -
 ليػػج العقػػنضػو الػػحػػدـ نػػالتق -
 يػنسػػػج اجلػحو النضػػػدـ نػػالتق -
 يػعالػج االنفػضػحو النػدـ نػػالتق -
 يػػتماعػػضج االجػػحو النػدـ نػالتق -

 ( 393،ص2113)زلمد عبد احلليم منسي،  ية وتوجيو الذات.ربمل ادلسؤول -
ألطفاؿ ىذه ادلرحلة السنية ، يتبُت لنا  ادلميزات االجتماعية واالنفعاليةومن خبلؿ ماذكر آنفا ، حوؿ اخلصائص و 

والنفسية واليت غلب مراعاهتا خبلؿ سلتلف  االجتماعيةمدى التغَت الواضح يف تطور وظهور العديد من السمات 
العمليات الًتبوية من أجل توجيو وإعداد أطفاؿ ىذه ادلرحلة السنية دبا يتوافق ورغباهتم من جهة، ومايتميزوف بو 
، من قدرات ومهارات من ناحية أخرى، واليت سبثل اإلطار النظري والتطبيقي لتحقيق معدؿ النمو دبختلف مظاىره

واخلطط  لتحقيقها أو ضبطها وفقا  تسعى سلتلف ادلناىج الغايات الًتبوية اليت أىمحد أوالذي ؽلثل يف حد ذاتو 
 للمعايَت ادلتعارؼ عليها يف ىذا اجملاؿ .
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 تمهيـــــــد:

واليت تتمثل يف ربديد الطريقة ادلناسبة  ،إن ربديد احلقيقة العلمية يعتمد على إتباع العديد من اإلجراءات ادليدانية
واليت من خالذلا ميكن لنا مجع ادلعلومات والبيانات حول ،وسلتلف مستلزماهتا من أداوت ومعدات نظرية وتطبيقية 

 ىا وق  خلكيات ااتتة... وىو ما سو  نتناولو يف اإلاار.موضوع الدراسة  وربليلها وتكسَت 

 مــنهــــــج البحــــــــث:-1-1

يتك  اخلرباء يف رلال البحث العلمي على أن ادلنهج يعٍت القواعد واألسس اليت يتم إتباعها من أجل الوصول إىل 
ينا إتباع منهج معُت من تُت ادلناىج احلقيقة العلمية، وإن تعدد ادلواضيع واختال  ادلشكالت ىو الذي يكرض عل

العلمية ادلعتمدة يف سلتلف رلاالت البحث العلمي. وتناءا على مشكلة حبثنا وادلتمثلة يف كشف معدالت النمو 
لبعض ادلقاييس اجلسمية وادلؤشرات الوظيكية ألقراد عينة البحث ومقارنتها تُت كل من للبيئة الساحلية والصحراوية 

 اسب ىو ادلنهج الوصكي )ادلسحي(.قإن ادلنهج ادلن

والذي ىو عبارة عن دراسة وربليل وتكسَت الظاىرة من خالل ربديد خصائصها وأتعادىا ووصف العالقات ادلوجودة 
 (31،ص2003)خالد حامد،  .تينها، وذلك هبد  الوصول إىل وصف علمي متكامل

و ادلقاييس اجلسمية والقدرات احلركية وكذا ادلؤشرات " يف دراسة تتبع من العرضيةالطريقة" إضاقة إىل اعتمادنا على 
 من دراستنا. رجوةابقا لألىدا  ادل اقيما تينه ادلقارنةالكسيولوجية لعينة البحث،و 

 
 ــــــينة البــحـــــــث:ع -1-2

تعترب العينة ىي األساس يف سلتلف البحوث العلمية حبيث ىي اليت يرتكز عليها الباحث يف وصف الظاىرة 
و ميكن للباحث أن خيتارىا تعدة ارق وذلك ابقا إلجراءات البحث واخلصائص اليت جيب ،العالقات ادلوجودة و 

ىدا  ابقا لأل تطريقة عشوائية ابقيو ذكورمن التالميذ ادلتمدرسُت  وقد قمنا تاختيار عينة البحث ،قيها أن تتوقر
  اليت نصبوا إليها من خالل حبثنا.

االتتدائي، ادلتوسط،  –من سلتلف أاوار التعليم  ذكورتلميذا  240ينة البحث وقد مشلت عينة مشلت ع -
 موزعُت حسب البيئة قيد الدراسة كاآليت: -...الثانوي

 تلميذ من والية مستغاًل )البيئة الساحلية( 120 -
 من والية تشار )البيئة الصحراوية(. تلميذ 120-
 كما ىو مبُت يف اجلدول التايل:اليتُت  التعليمية يف كل من الو موزعُت حسب ادلؤسسات و 
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 نـــــــــــــــــــــــالس
 سنة16 سنة14 سنة12 سنوات11

 المـؤسســة البيئــة

 لساحليةا

   30 30 مدرسة نكوسي معمر

  30   متوسطة توتشاشة زلمد

 30    اانوية تن زازة مصطكى

 الصحراوية

   30 30 محيدي زلمدمدرسة 

  30   ياليل الياتساجل متوسطة

 30    حامد الغزايلأيب  اانوية

 المجمـــــوع

60 60 60 60 

241 

 

 ة.ـــــــــــــة التي شملتها الدراســــــــ( يبين توزيع أفراد العين 11) دول رقم ــــــــــالج

 ىي: رلاالت واليت تتمثل يف االاة مجاالت البحث: -1-3*

 المجال البشري:-1-3-1

العمرية ادلعنية  الثانويات حسب األعمار  و أجريت ىذه الدراسة على تالميذ ادلدارس االتتدائية واإلكماليات - 
 . تالبحث قيد)مستغاًل ( و والية )تشار( ابقا لنوع البيئة والية  من تلميذ لكل 120تعدد ، تالبحث
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 المجال المكاني:-1-3-2

اليت اختَتت قيها  تادلؤسسات تكل مؤسسة من والساحات اخلاصةأجريت القياسات واالختبارات يف ادلالعب 
 .عينة البحث

  المجال الزمني: -1-3-3

 وذلك وق  ادلراحل التالية: 10/08/2009إىل غاية  05/05/2003دبا أن ىذه الدراسة من تاريخ 
 ادلشاهبة.واالضطالع على الدراسات  ادلادة اخلربية مجع 30/12/2005إىل  05/05/2003
 البحث.وقصول   متطلباتادلادة اخلربية حسب  وتنظيم ترتيب 25/07/2006إىل  01/01/2006
 .وعينة البحث ادلعنية تالدراسة ربديد االختبارات والقياسات   10/12/2006إىل15/09/2006 

 الدراسة الرئيسية. إجراءاتالقيام تالدراسة االستطالعية وربديد   25/07/2007إىل  20/01/2007
 .أقراد عينة البحث ىوالقياسات علتطبي  االختبارات  20/06/2008إىل  15/10/2007
 ربليل النتائج  النهائية  للدراسة وتكسَتىا.2009/ 15/30إىل10/10/2008
 :في البحث مواصفات االختبارات والقياسات المستخدمة -1-4
 :المقاييس الجسمية اختبارات -1-4-1

 :قياس الوزناألول:القياس -1-4-1-1
  تعيُت وزن اجلسم. القياس: الهدف من 

اليت يتم قياسها يف الدراسات والبحوث العلمية   األنثروتومًتيةيعد الوزن من أكثر ادلتغَتات  أهمية القياس: -  
ميكن االستكادة منو كأحد مقاييس التصكية حلاالت النمو  لدىكما يعد مقياسا مركبا للحجم الكلي للجسم 

 السليمة وحاالت سوء التغذية البدين غَت سوية وكذا
 ميزان ايب. األدوات المستعملة:-
 القسم اخلاص تادلدرسة. مكان األداء:-
يتخذ ادلكحوص وضع الوقو  قوق ابلية ادليزان ويف منتصكها متاما حبيث يكون وزن  وصف االختبار وأدائه:-

ٌت أن يرتدي أخف ادلالتس ادلمكنة دبع اإلمكاناجلسم موزعا على القدمُت ويتحرر ادلكحوص من ادلالتس قدر 
 ويكون حايف األرجل مث يقرأ الباحث ادلؤشرات دلعرقة الوزن.
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 :ربديد الوزن من خالل الرقم ادلطات  دلؤشر ادليزان وتدقة.تقييم االختبار  
  قياس طول القامةالقياس الثاني: -1-4-1-2

 تعيُت اول اجلسم. القياس: الهدف من 
 اول القامة مؤشرا جيدا للحجم العام للجسم وأاوال العظام. يعترب أهمية القياس:- 

كما يستعمل كوسيلة ىامة للكشف عن اإلصاتة تاألمراض وخاصة أمراض سوء التغذية عند األاكال ولتكسَت 
 الوزن والتنبؤ تو.

 لوحة خشبية مرقمة عموديا. األدوات المستعملة:
 القسم اخلاص تادلدرسة. مكان األداء:
يقف ادلكحوص معتدل القامة أمام اجلهاز حبيث يكون العقبان متالصقان ويكون  ار وأدائه:وصف االختب

 الردقان والظهر والعقبان مالصقة للقائمة الرئيسي للجهاز.
يتخذ ادلكحوص الوقكة الصحيحة تدون تصلب، وأن يكون الذراعان على جانب اجلسم، ويكون الرأس وضع 

وزن اجلسم موزعا على القدمُت، وتعد ذلك يتم قياس ادلساقة تُت أعلى نقطة متعامد مع اجلسم والنظر لألمام و 
 يف الرأس )اجلمجمة( ومساحة االرتكاز حيث تكون الرجلُت حاقيتُت.

 :الطول الكعلي للمخترب من خالل الرقم ادلطات  ألعلى نقطة يف اجلسم ربديدتقييم االختبار 
 
 لعلويقياس طول الطرف ا  :الثالثالقياس  -1-4-1-3

 اول الطر  العلوي. ديدرب :الهدف من القياس 
 شريط مًتي.   :األدوات المستعملة -

 : القسم اخلاص تادلدرسة.األداء مكان - 
: جيب أن يكون التلميذ يف وضعية شاقولية مث نقيس ادلساقة من أعلى نقطة يف الكتكُت إىل وصف االختبار - 

 .األوسط من اليد األصبع هناية
 عبارة عن ادلساقة احملسوتة تُت النقطتُت:تبارتقييم االخ 

 
 قياس طول الطرف السفليالقياس الرابع: -1-4-1-4

  تعيُت اول الطر  السكلي.القياس الهدف من : 
 : شريط مًتي.األدوات المستعملة -
ة تُت ونقوم حبساب ادلساق جيب أن يكون التلميذ يف وضعية عمودية وتكون الرجلُت حاقيتُت :االختباروصف  -

 إىل غاية مساحة االرتكاز. (L’anche)أترز نقطة جانبية يف حزام احلوض 
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 تقييم االختبار: 
 .عبارة عن ادلساقة احملصورة تُت النقطتُت 
 
 IMC(indics de masse corporelle) :قياس مؤشر البدانة-1-4-1-5

كما يسمح لنا تتحديد ايظا   الكرد ىو عبارة عن مؤشر يعرب عن الكتلة اجلسمية والذي يسمح لنا تتقييم تدانة
 درجة الدىون يف اجلسم.

 IMC =   مؤشر البدانةأن:حيث  -        

  :ويتم تقييم الدرجات اخلاصة تادلؤشر حسب اآليت:تقييم المؤشر        
 . 25و 18الشخص العادي إذا تراوح ادلؤشر  تُت يعترب 
 .25 قيمة ادلؤشر أكثر منالشخص مسينا أو تدينا إذا كانت  يعترب
 .18ل من قالشخص ضليكا إذا كانت قيمة ادلؤشر أيعترب 

 قتعترب ىذه حالة مرضية. 40كرب من أإذا كانت قيمة ادلؤشر 
 
  اختبارات القدرات الحركية: -1-4-2

 اختبار الوثب العريض من الثباتاالختبار األول: -1-4-2-1
 عضالت الرجلُت.قياس القدرة العضلية لالقياس:  الهدف من 

 أرض مستوية ال تعرض الكرد لالنزالق، شريط قياس، يرسم على األرض خط البداية. :اإلجراءات -
مع مرجحة يقف ادلخترب خلف خط البداية والقدمان متباعدتان قليال والذراعان عاليا  وصف األداء: -

ىت يصل إىل ما يشبو وضع البدء يف أمام، أسكل، خلف مع اٍت الركبتُت نصكا وميل اجلذع أماما ح الذراعُت
أماما تقوة مع مد الرجلُت على امتداد اجلذع ودقع األرض  ُتالذراعومرجحة السباحة، من ىذا الوضع 

 تعد مساقة شلكنة.أللواب أماما لتالقدمُت تقوة يف زلاولة 
 :تعليمات االختبار- 

 .صلب يسمح تإعطاء الدقع ادلطلوبيقام االختبار على سطح  -
 .لتأكيد على االرتقاء تالقدمُت وليس تقدم واحدةا -
 .اإلمحاء اجليد قبل أداء االختبار -
 .لكل سلترب االث زلاوالت متتالية -
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 :تقيم االختبار 
 .درجة ادلخترب ىي القياس من خط البداية حىت آخر نقطة يصلها تعد األداء -
 .ربتسب للمخترب درجة أحسن زلاولة -         

 
 ثني الجدع من الوقوف اختبار :ختبار الثانياال -1-4-2-2

 -و ركااات الثااٍت لألمااام ماان وضااع الوقااقياااس ماادى مرونااة اجلااذع والكخااذ يف ح :االختبــار الهــدف مــن   
 :اإلجراءات-

يثبت ادلقياس )ادلسطرة ادلدرجة( حباقاة ادلقعاد أو ادلنضادة، حياث يكاون منتصاف ادلقيااس أعلاى حاقاة  - 
 احلالكة. ادلقعد والنصف اآلخر أسكل

( تكاااون يف منتصاااف حاقاااة ادلقعاااد، النصاااف الساااكلي يكاااون مااادرج 0أن التدرجياااة الصاااكر ) التأكيااد علاااى -    
 تادلوجب والنصف العلوي تالسالب.

 وصف األداء: -
 يتخذ التلميذ وضع الوقو  على حاقة ادلقعد، حيث تكون القدمان مالمستان جبانيب ادلقياس. 
مام مث األسكل، حيث تصبح األصاتع أمام ادلقياس، ومان ىاذا الوضاع  ااول يقوم التلميذ تثٍت اجلذع لأل 

التلميذ اٍت اجلذع تأقصى مدى شلكن تقاوة وتابطء ماع مالحظاة أن تكاون أصااتع اليادين يف مساتوى واحاد وأن 
 تتحرك لألسكل موازية للمقياس.

 :االختبارتعليمات  -
 ذع والرقبة.تدون تصلب يف عضالت الذراعُت واجل االختباريؤدي  -
 من وضع قرد الركبتُت. االختباريؤدي  -
 يكون اٍت اجلذع لألسكل تبطء وتقوة، وزلاولة ربقي  أقصى مدى شلكن من الثٍت لألسكل. -
 أن يتم ذلك قبل الصعود للمنضدة. علىقبل القياس  االختبارإلمحاء والتدريب على ا -
 زلاولتُت أو االث زلاوالت  للمخترب تعطى -

 قيم االختبار:ت -    
 أقصى نقطة على ادلقياس يصل إليها التلميذ من وضع اٍت اجلذع أمام وإىل األسكل. -
 ربسب درجة أحسن زلاولة -

 متر) السرعة(61اختبار الجري االختبار الثالث:  -1-4-2-3
  قياس السرعة االنتقالية: من االختبارالهدف 
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 اإلجراءات : -  
 م1.25طوط حسب كل رواق تعرض ربديد منطقة إجراء االختبار خب -
 توضيح خط البداية والنهاية اخلاصة تاألداء -
 وصف األداء:-
وضعية االستعداد ادلائل خلف خط البداية، وعند اإلشارة يقوم تقطع مساقة االختبار  تأخذيقوم ادلخترب   -

 غاية ذباوزه خط النهاية . إىلم(، 60)
 تعليمات االختبار: -
 ختبار معا لضمان توقر عنصر ادلناقسةيؤدى كل متساتقُت اال -  
 دقائ  راحة. 5يعطى لكل سلترب زلاولتُت تُت كل زلاولة وأخرى  - 
 على كل سلترب اجلري يف ادلضمار ادلخصص لو . - 

 :تقيم االختبار 
 ترب أقل زمن يسجلو يف احملاولتُت سب للمخ-

 
 اختبار الجري المتعرج) الرشاقة(الرابع:االختبار  1-4-2-4

 قياس القدرة على تغيَت االذباه أاناء اجلري.االختبار:  هدف من ال 
 :اإلجراءات-
 .(م يرسم خط للبداية اولو 02( وعرضها )09ميدان للجري يقام على أرض صلبة اوذلا )-
م وادلسااقة تاُت كال 3.6( شواخص يف مواجهة خط البداية، حبيث يكون احلاجز األول منهاا علاى تعاد 04)-

 ربديد نقطتُت عند اريف خط البداية والنهاية.مع  .م1.8حاجز وآخر 
 .، تطاقة تسجيلساعة إيقا و  شريط قياس-
 وصف األداء:-

عنااد إعطاااء ادلختاارب إشااارة الباادء ، و يتخااذ ادلختاارب وضااع االسااتعداد ماان الباادء العااايل خلااف خااط البدايااة 
ويسااااتمر يف اجلااااري تااااُت  مث ياااادور حااااول احلاااااجز األخااااَت، 8تااااُت الشااااواخص علااااى شااااكل  اجلااااري يباااادأ ادلختاااارب

 الشواخص تنكس الطريقة الساتقة.
 االختبار:تعليمات -

 يبدأ ادلخترب من وضع الوقو . -
 يكون اذباه اجلري تُت الشواخص األرتعة. -
 تأن يقطع ادلخترب خط النهاية تأقصى سرعة شلكنة. االختبارينتهي  -
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 يعطى للتلميذ زلاولة واحدة ققط. -
 تقييم االختبار: 
منذ حلظة إعطائو إشارة البدء حىت يقطع  االختبارجة كل تلميذ ىي الزمن الذي يستغرقو يف أداء در  -

 خط النهاية.
 طريقة إجراء االختبارات الفسيولوجية-1-4-3
 نبض القلب األول: ختباراال-1-4-3-1

 إجياد نبض القلب يف حالة ادلرحلةالهدف من االختبار : 
 طريقة العاديةتلنبض وميقايت حلساب النبض ساب احلساعة خاصة : األدوات -  
: جيلس ادلكحوص ويأخذ راحتو مث يقوم ادلخترب تالتحسس على الشريان السبايت مث عند األداء وصف -  

 اوان. 01اإلشارة يعدد عدد نبضات القلب دلدة 
 تعليمات االختبار -  

 االث زلاوالت لكل سلترب. -
 ربسب النتيجة ادلتكررة -

 تقييم االختبار: 

 " لنحصل على معدل النبض يف الدقيقة. x 6 سب نبض القلب من " عدد النبضات 

 
 Sargent ـــــــاختبار الوثب العمودي ل :االختبار الثاني -1-4-3-2

  الهدف من االختبار( قياس الكًتة الالىوائية الاللبنية :P.A.A) 
 تمارة تسجيل.،اسقطعة ابشور ملون، : جدار مدرجاألدوات -   
إىل  الذراعرقع  : يقف ادلخترب جبنب احلائط ادلدرج مع الًتكيز على استقامتو خالل الوقو ، واإلجراءات -    

أعلى نقطة تبلغها. ووضع عالمة تطبشور. مث يقو ادلخترب تدحرجة الذراعُت مع اٍت الركبتُت مث القكز إىل األعلى مع 
 ذلا اليد أاناء القكز.وضع عالمة اانية عند أعلى نقطة تصل 

 تعليمات االختبار -  
 جيب القيام تاإلمحاء قبل األداء. -
 ادلكاصل واٍت الذراعُتعلى مرجحة  التأكيد -

 لكل سلترب االث زلاوالت. -

 ربسب درجة أحسن زلاولة. -
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  :قرحات ،  )ليلى السيد :ربسب القدرة الالىوائية الاللبنية من خالل ادلعادلة التاليةتقييم االختبار
 (228،ص3112

 *PPA=2.21XPX أن:                                                                 حيث 
 PPA.القدرة الالىوائية الاللبنية : 
 3230 األجسام.: مقدار ااتت خاص تسقوط 
 P : .وزن ادلخترب 
 H.مقدار مساقة الواب :  

 
 STEP-TEST تبار الخطوةاخ:االختبار الثالث-1-4-3-3

  تقدير احلد األقصى الستهالك األوكسجُت  الهدف من االختبار:      Vo2max     
 تسجيل ت، تطاقا، ميقايتسم10صندوق تارتكاع  أومدرج :األدوات - 
خطوة يف  31 تإيقاعقوق ادلدرج  والنزولاالنطالق تالصعود  إشارةيقوم ادلخترب تعد مساع :اإلجراءات - 

وقت راحة  ادلخترب يأخذدقائ ، وتعد هناية العمل  2قة،حيث تكون اخلطوة تالصعود والنزول ويدوم العمل الدقي
اانية يف أرتعة الستخراج ادلعدل النسيب لنبض القلب يف  01اانية وتعدىا يقاس نبض القلب خالل  01قدره 

 الدقيقة.
 حلد األقصى الستهالك األوكسجُتميكن استخدام ادلعادلة التالية الستخراج ا: تقييم االختبار 

Vo2max= (N.0.42)-111033 ml/mn/kg 

 أن:حيث   
 ىي قيمة ااتتة تالنسبة لذكور - 000222

 ىي قيمة ااتتة – 1213

N  - معدل النبض تعد االختبار 
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 التجربة االستطالعية: -1-5
كل تاحث تنكيذىا وذلك لعدة تعترب الدراسة االستطالعية من أىم مراحل البحث العلمي، واليت جيب على  

 .اعتبارات ميدانية وتنظيمية، وذلك لغرض الوقو  على الصعوتات اليت قد تواجهنا خالل تنكيذ الدراسة األساسية
نتمكن من ربديد كل ادلتغَتات ادلشوشة وعزذلا واليت قد تؤار على النتائج النهائية  ىاتو الدراسة من خاللو 

 صدق وابات وموضوعية القياسات واالختبارات اخلاصة تالبحث. للدراسة، إضاقة إىل التأكد من
 كما يلي:  3112وقد قام الباحث تالتجرتة االستطالعية خالل الشهر العاشر من سنة 

  االختبارات القبلية    3112-01-1يوم 
  البعدية االختبارات  3112-01-03يوم 

سنة من إكمالية "نكوسي عبد القادر" وذلك  01تالميذ، والذين يبلغون  01وقد مت تطبيقها على عينة من 
وذلك لتواجد تالميذ ىذه ادلؤسسة تادلركب إلجراء حصة الًتتية  توالية مستغاًل، الرائد قراج الرياضيتادلركب 
 البدنية.

 األسس العلمية لالختبارات:- 1-6
نتأكد كان التد علينا أن مية  ، وإتباعا للمنهجية العللكي تكون القياسات واالختبارات ادلطبقة ذات مصداقية  

حىت تكون النتائج اليت سو  نتوصل إليها أكثر العلمية الضرورية  ذلذه االختبارات والقياسات  األسسمن تواقر 
 واليت تتمثل يف التايل :دقة وداللة 

 االختبار:  تثبا-1-6-1
، مث تعد أسبوع أعيد نكس االختبار على ابات االختبار يعٍت أنو إذا مت تطبي  اختبار أو قياس ما على عينة ما إن 

 "مقدم عبد احلكيظ"نكس العينة وربت نكس الظرو ، وجب ربقي  نكس النتائج كما يف األول، حيث يعر  
ابات االختبار على أنو "مدى الدقة واالستقرار نتائجها قيما لو ابقت على عينة من األقراد يف مناسبتُت 

ولثبات االختبار  ،ريا جيب توقره يف أي اختبار مهما كان رلال وموضوع الدراسة. ويعد الثبات شراا ضرو سلتلكتُت"
، مث مقارنتو مع قيمة "ر" تُت االختبار القبلي واالختبار البعديبَتسون"ر"لتاستخدام معامل االرتباط  لباحثقام ا

ميت "ر" احملسوتة لكل . ومن خالل ادلقارنة تُت قي(9(، وتدرجة احلرية )1211اجلدولية عند مستوى الداللة)
ا يؤكد تأن االختبارات شل(،  12613)االختبارات والقياسات واليت كانت أكرب من قيمتها اجلدولية ادلقدرة تاااا 

 .اآليتوالقياسات تتمتع تدرجة ابات عالية كما يوضحها اجلدول 
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              صدق االختبارات:-1-6-2
ويعد يف رأي معظم ادلختصُت يف رلال   ،لقياس ما وضع لقياسو اراالختبعلى مدى صالحية  االختبار يدل صدق

من تأكيد ال، ومن أجل القياس من تُت أكثر ادلعايَت أمهية واليت جيب توقرىا يف سلتلف القياسات واالختبارات 
معامل الصدق الذايت، الذي يعرب عنو  استخدم الباحثادلستخدمة يف دراستنا  صدق االختبارات والقياسات 
 تاجلذر الًتتيعي دلعامل الثبات.

مع قيمة "ر" اجلدولية واليت تساوي  ومقارنتهاكل القياسات واالختبارات، لصدق العامالت حساتنا دلوتعد  
ن القياسات أا يدل على شلقوجدناىا أكرب  (،9( وتدرجة احلرية )1211( عند مستوى الداللة )12613)

 كما يبينو اجلدول اآليت.تميز دبعامل صدق عايل،  ت نايف حبث اليت استخدمناىاواالختبارات 

 
 المستخدمة في البحث.ارات واالختب يوضح معامالت الثبات والصدق للقياسات ( 12) رقم جدولال
 موضوعية االختبارات: -1-6-3
 يعر  "تارومك جي" ادلوضوعية تكوهنا "درجة االتساق تُت أقراد سلتلكُت لنكس العينة، ويعرب دبعامل االرتباط".  

 اإلحصائية  الدراسة      
 االختبارات

 مستوى الداللة حجم العينة
درجة 
 الحرية

T 
 الجدولية

 معامل الصدق معامل الثبات

Taille(m) 

11 1.15 19 1.65 

1.95 1.96 
Poids(kg) 1.96 1.94 
T.m.s(cm) 1.97 1.94 
T.m.i(cm) 1.92 1.91 
IMC(kg/m) 1.86 1.91 

FC(n/m) 1.78 1.82 
Paa(kg.m) 1.86 1.88 
Vo2max 1.89 1.91 
F(c.m) 1.92 1.95 
S (cm) 1.89 1.91 
V (m/s) 1.78 1.81 

A (S) 1.92 1.93 
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 وادلوضوعية تعٍت عدم تأار االختبار تتغَت الكاحصُت أو القائمُت تاالختبار، وتعبارة أخرى مهم كان القائم
 .تالتحكيم لالختبار قإن االختبار يعطي نكس النتائج إذا ما أجري على نكس العينة

من حيث مكرداهتا  استخدم الباحث رلموعة من القياسات واالختبارات السهلة والواضحةتناءا على ذلك و  
يد من الدراسات يف ، إضاقة إىل أهنا تتصف تدرجة عالية من الصدق والثبات تناءا على نتائج العد واريقة تنكيذىا

 رلال القياس والتقومي يف الًتتية البدنية والرياضية.
من حيث اريقة أدائها  ومتطلبات كل االختبارات، إضاقة إىل كل ىذا حرص الباحث على تبيان وشرح تكاصيل 

ل البعد عن غَت قاتلة لتأويل وتعيدة كشلا جيعلها  موضوعيتها،  وتقييمها والتعليمات اخلاصة تكل منها دبا  ق
 التقومي الذايت.

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث:-1-7
إن الدراسة ادليدانية يف سلتلف البحوث تكرض على الباحثُت العمل أوال على ضبط ادلتغَتات، وذلك قصد 

من تقية ادلتغَتات )ادلشوشة( اليت تؤار تصكة مباشرة يف النتائج النهائية شلا يصعب  عزلالتحكم قيها من جهة،و 
على  -حسن الشاقعي، وسوزان أمحد علي-عملية ربليل وتكسَت سلتلف ادلعطيات ادلتحصل عليها. وىو ما أكده 

يصعب   أنو يتوجب على الباحث مراعاة تثبيت كل العوامل ادلؤارة على الظاىرة تاستثناء العامل ادلراد دراستو، وقد
: تأنو عامر بوحوش ومحمد الدينبات -ا أشار إليوتثبيت مجيع العوامل وخاصة يف العلوم اإلنسانية، وىو م

 يصعب على الباحث أن يتعر  على ادلسببات احلقيقة للنتائج تدون شلارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيح.
 وتتمثل ادلتغَتات األساسية دلشكلة حبثنا يف اآليت:

 البيئة الطبيعيةالمتغير المستقل: 
 حلركية:القياسات اجلسمية واالمتغير التابع 

وكذا ضبط  من أجل ذبانس الوسط ادلبحوثو  ،أمهية عملية الضبط اإلجرائي دلتغَتات البحث مدى وتناءا على -
إىل العديد من اإلجراءات قصد  قد جلأنا،  أو التقليل من تأاَت تاقي ادلتغَتات ادلشوشة ادلتعلقة دبوضوع دراستنا

 ربقي  ذلك واليت متثلت يف:
 نة البحث )ذكور(ربديد جنس واحد لعي -
 إتعاد التالميذ الذين تقل أو تزيد أعمارىم عن السن احملدد. -
 عدم إدراج التالميذ ادلعكيُت من شلارسة ت/ب/ر يف الدراسة. -
  إتعاد التالميذ ادلمارسُت يف الكرق واجلمعيات الرياضية. -
 . ةحصة الًتتية البدنية الرياضادلعكيُت عن شلارسة  إتعاد -
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 أقراد عينة البحث ادلتقارتُت سنا )شهريا(.اختيار  -
 ألقراد عينة البحث. carnet de santeاإلاالع على الدقًت الصحي وادللكات الطبية  -
 ربديد الوضع االجتماعي ألقراد العينة )مهنة األب، مهنة األم، احلالة االجتماعية.....(. -
 مراعاة الظرو  ادلناخية خالل تنكيذ االختبارات. -
 جراء زلاولتُت لكل قياس واختبار جلميع أقراد العينة.إ -
 مراعاة مجيع الشروط النكسية والتنظيمية خالل الدراسة. -
 سا(. 12سا إىل 10إجراء االختبارات والقياسات يف توقيت موحد. ) -
 توحيد الوسائل واألدوات ادلستعملة يف الدراسة ادليدانية على عينة البحث. -
 البحث: أدوات ووسائل -1-8

من أجل تنكيذ اجلانب التطبيقي للدراسة والذي يتمثل يف تطبي  سلتلف القياسات اجلسمية واالختبارات ادليدانية، 
قاستجوب علينا ىذا توظيف الوسائل واألدوات ادلناسبة لذلك واليت جيب أن تراعى قيها الشروط العلمية احملددة 

 األدوات قيما يلي:لدقة القياس يف مثل ىذه احلاالت ومتثلت ىذه 
 الدراسات الساتقة ادلشاهبة. و البحوث -
 ادلعلومات ادلناخية اخلاصة تأنواع البيئة قيد الدراسة. -
 تطاقة معلومات خاصة تأقراد عينة البحث. -
 االختبارات احلركية والكسيولوجية-
 استمارات تسجيل نتائج االختبارات. - 
 ميزان ايب.  -
 la toise) ) جهاز قياس القامة -
  صاقرات، أشراة، ميقايت لضبط الزمن. -
 (décamètre)شريط مًتي لقياس أاوال اجلسم  -
 لتحليل النتائج ' 19نسخة '" SPSS ترنامج " -
 الوسائل اإلحصائية )معدالت، مدرجات، أشكال...(. -
 ادلصادر وادلراجع تاللغات العرتية، اإلصلليزية والكرنسية. - 
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  إلحصائية:الوسائل ا-1-9

تعترب لغة األرقام أكثر داللة ومعٌت من لغة الكالم، لذلك تظهر احلاجة إىل توظيف تعض ادلعادالت اإلحصائية 
من أجل التوصل إىل مؤشرات كمية دالة على ربليل وتكسَت سلتلف نتائج االختبارات والقياسات اخلاصة تالدراسة 

 واليت تتمثل يف:
ىم مقاييس النزعة ادلركزية واألكثر استعماال من تُت ادلعادالت اإلحصائية : ىو أحد أالمتوسط الحسابي-*

 األخرى، وىو حاصل قسمة رلموع القيم على عددىا والذي ميكن حساتو من خالل ادلعادلة الرياضية التالية: 

 
 حيث أن: 

 : ادلتوسط احلسايب. 
 ن: عدد أقراد العينة أو القيم.

 .مج: رلموع القيم
 
 : يعترب أحد أىم مقاييس التشتت و سب من خالل القانون التايل:االنحراف المعياري-*

 حيث أن:   

  ع: االضلرا  ادلعياري.
 : ادلتوسط احلسايب. 

 س: القيمة.
 ن: عدد أقراد العينة والقيم.

 
تُت ادلتغَتات ادلختلكة ويرمز لو تا "ر" و سب من : وىو ما يسمى دبقياس العالقة معامل االرتباط لبيرسون -*

 خالل ادلعادلة التالية:
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 ر: قيمة معامل االرتباط
 : ادلتوسط احلسايب للمتغَت س.

 : ادلتوسط احلسايب للمتغَت ص. 

 : رلموع حاصل ضرب االضلراقات.
 

 .ودنتستي Tاختبار الداللة اإلحصائية -*
 يشمل لقياس داللة الكرق يف ادلتوسطات ادلرتبطة والغَت مرتبطة والعينات ادلتساوية والغَت متساوية.

 
 حيث أن:

 : متوسط اجملموعة األوىل.

 : متوسط اجملموعة الثانية.
 : عدد أقراد العينة.

 جموعة األوىل.: االضلرا  ادلعياري للم
 : االضلرا  ادلعياري للمجموعة الثانية.

 صعــــــــوبات البحــــــــث: -1-11
إن القيام تأي دراسة أو حبث ال تد وأن تتخللو تعض الصعوتات سوى قنية أو مادية شلا يؤار يف تعض احلاالت 

 اليت واجهتنا خالل دراستنا قيما يلي:أىم الصعوتات  وقد متثلت، للدراسةعلى اإلجراءات ادليدانية 
 قلت ادلصادر وادلراجع اخلاصة دبوضوع البيئة واإلنسان. -
 تباعد أقراد عينة البحث اليت ابقت عليها االختبارات. -
 صعوتة مجع أقراد العينة يف وقت واحد. -
صعوتة احلصول على ادلعطيات اخلاصة تادلناخ . -  
قط يف حصة الًتتية البدنية والرياضيةإجراء االختبارات والقياسات ق -  
 قلة الدراسات والبحوث ادلشاهبة ادلتعلقة تأار ادلناخ على الكرد. -
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 عرض ومناقشة نتائج البحث: -2

بدون أي داللة علمية، دمّا تعترب النتائج اخلام ادلتحصل عليها من تطبيق االختبارات والقياسات نتائج أولية  -
يستوجب علينا حتليلها وتفسريىا بغية الوقوف على أىم الفروقات وادلتغريات احملددة دلختلف مستويات أفراد عينة 

 البحث.

 

 ( يمثل  المعدل السنوي للمؤشرات المناخية  لكل من البيئة الساحلية والصحراوية31) :الجدول رقم

 ادلعنية بالبحث ادلؤشرات ادلناخيةخمتلف  اجلدول السابق واليت تتعلق بنسب ومعدالت  من خالل النتائج ادلبينة يف -
 بكل من والية مستغاًل وبشار  ) درجة الحرارة ،الضغط الجوي، نسبة الرطوبة ، نسبة التساقط،سرعة الرياح (

 .فيتجلى لنا الفرق الواضح يف معدل معظم العناصر ادلناخية سوى بالزيادة أو النقصان

V PP H SLP T 
  Indics 

Année  

5.72 334.06 72.70 1015.8 18.19 27 
2003 

15.02 72.88 27.06 922.5 22.5 08 

6.51 394.56 72.21 1017.6 17.65 27 
2004 

15.10 62.72 29.77 921.8 21.70 08 

7.15 258.34 71.4 1016.5 17.23 27 
2005 

13.50 59.98 31.15 924.3 22.125 08 

6.75 556.75 68.65 1016.3 18.20 27 
2006 

41.41 166.62 37.70 7.3.4 21.85 08 

5.31 145.11 85.76 4441.5 45.33 27 
2007 

43.47 444.33 3...1 7.4.1 .4.57 08 
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وفيما طمص درجة احلرارة فإنو بالرغم من تقارب ادلدى السوي بني الواليتني إال أن درجة احلرارة تبلغ درجات قياسية -
أحيانا خاصة يف فصل الصيف عكس والية مستغاًل اليت تتميز باالعتدال احلراري يف  °04يف والية بشار تفوق 

 العموم.
فرق بني ادلنطقتني وذلك بالنظر إىل موقعهما بالنسبة لسطح البحر، أما فيما طمص مؤشر الضغط اجلوي فل يوجد -

 ملل......والذي ليس لو أي تأثري من الناحية اجلغرافية. 0044و  544حيث بلغ يف والية بشار ما بني 
ما  3440و 3442أما مؤشر الرطوبة فإن نسبتها بادلنطقة الساحلية تعادل ضعفها يف الصحراء، حيث بلغت سنة 

 بأقصى حد خالل السنوات ادلعنية بالدراسة . %2373، بينما مل تتعدى يف والية بشار %32ل تقريبا يعاد
أما فيما طمص سرعة الرياح وكمية التساقط فسرعة  الرياح يف والية بشار تعادل ضعفها  يف والية مستغاًل، أما كمية 

 مرات عن ما ىي عليو يف والية بشار. 5التساقط فتزيد حبوايل 
ان يف منطقتني عوالية مستغاًل يق بشار و ن واليةإات ادلناخية ادلعتمدة فصنيفومن خالل ىذه ادلؤشرات وطبقا للت

) ادلناخ الصحراوي و مناخ البحر األبيض ادلتوسط (وذلك راجع باألساس إىل  دتايزا كليا من الناحية ادلناخية متمايزتني
وىده ادلميزات ادلناخية تتفق إىل حد   -البيئة  –اعتبارات فلكية وحمددات جغرافية واليت مت ذكرىا سابقا يف فصل 

 بري مع التصنيفات ادلناخية ادلعتمدة يف  اجملال اجلغرايف.ك

 

 نسب المدى الحراري بكل من والية مستغانم و والية بشار  ( يمثل 14):الجدول رقم

 المدى الحراري               

 السنوات                     
 بشـــــــــــار مستغانــــــــــــــم       

3443 

3442 

3440 

3445 

3442 

3443 

0072 

0273 

02 

0572 

0275 

0570 

3574 

3074 

3275 

3475 

3375 

3574 
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تبني لنا الفرق يف مستوى ادلدى احلراري  ا وادلنحىن ادلرفق لو (00رقم) وادلعادالت ادلبينة يف اجلدول األرقام إن -
واليت يتضح لنا من خالذلا الفرق يف نوع ،والية بشار )الصحراوية(  ن والية مستغاًل )الساحلية( والسنوي بني كل م

أن ادلدى احلراري يف والية بشار يفوق مثلو يف  3443إىل  3443ادلناخ السائد يف ادلنطقتني وتشري األرقام من سنة 
اجلو ذلا تأثري على سمط حياة األفراد وعاداهتم دما تقريبا، وأن ىذه االختالفات يف درجة حرارة  °04الساحل مبتوسط 

إضافة إىل تأثريىا على باقي معدالت العناصر ادلناخية األخرى وخاصة نسبة  .يؤثر على سلوكياهتم ومعدالت سموىم
 الرطوبة ونوع الرياح وليس سرعتها دما يساىم يف ثبات احلالة ادلناخية السائدة  .
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 والية بشار ( يبين مقارنة معدل المدى الحراري لكل من والية مستغانم و13المنحنى البياني رقم) -
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 البيئـة                    

 قيم درجة الحرارة

 السنوات )بشار( الصحراوية )مستغانم( الساحلية

T 
 

 

202.(°33/4)- M - 

4(°43/3) - m - 

00(30/43) - M - 

074-(43/3) - m - 

2003 

352.(42/4)   

075(42/2) 

00(02/4)  

0(40/2) 

2004 

242.(42/3)  

0(03/-03) 

0272(35-43)  

-5 (24-40) 

2005 

202.(24/44) 

472(04/0) 

0374(-44/-4) 

-070(°-45/-0) 

2006 

232.(32/4) 

2(45/0) 

02(-45/-3) 

-40(20/-03) 

2007 

 

كل من والية مستغانم و والية بشار في درجات الحرارة الدنيا والقصوى ( يبين المقارنة بين  31الجدول رقم:)
 المسجلة خالل السنوات التي شملتها الدراسة

من خالل األرقام الواردة يف اجلدول السابق واليت ختص ادلقارنة يف معدل درجة احلرارة) الدنيا والقصوى ( ادلسجلة  -
ووالية بشار ) البيئة الصحراوية( خالل كل سنة ، يتبني لنا مدى الفرق  بني كل من والية مستغاًل )البيئة الساحلية(

، خالل كل السنوات  يف والية بشار خاصة يف فصل الصيف 04°يف درجة احلرارة ادلسجلة يف ادلنطقتني واليت فاقت 
 يف الناحية ادلناخية  يف والية مستغاًل خالل ادلوسم. دما يؤكد الفروقات بني ادلنطقتني 23نما مل تتجاوز الدرجة يب

وإمكانية تصنيفهما إىل البيئة الساحلية والصحراوية طبقا خاصة عند مقارنتنا لدرجات احلرارة ادلسجلة يف الواليتني 
 للتصنيفات ادلناخية ادلعتمدة يف ىذا اجملال .
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 القياسات واإلختبارت الخاصة بالدراسة : عرض ومناقشة نتائج -2-2

 حجم العينة
321 321 

01 01 01 01 

 السن                       
 االختبارات والقياسات

 سنة 30 سنة 31 سنة 32 واتسن    31

 صحراء ساحل صحراء ساحل صحراء ساحل صحراء ساحل 

 الوزن )كلغ(
 56.20 60.61 45.86 49.03 38.15 41.76 30.49 32.5 س  

 5.65 7.26 3.72 4.41 3.52 532. 2.24 2.47 ع

 ل )سم(الطو 
 1.54 1.51 1.45 1.43 1.39 1.37 1.37 1.35 س  

 0.06 0.05 0.05 0.04 0.31 0.36 0.09 0.03 ع

 طول الطرف العلوي )سم(
 08.11 08.29 01.12 01.18 18.01 19.13 19.80 10.62 س  

 1.93 1.11 1.13 1.19 1.92 1.61 1.18 1.12 ع

 طول الطرف السفلي )سم(
 82.1 81.1 81.1 90.61 63.39 08.11 06.11 08.32 س  

 6.21 9.12 1.13 0.11 2.13 31.11 1.16 2.12 ع

 مؤشر البدانة )سم/كلغ(
 21.63 24.13 22.07 21.08 19.74 20.8 16.11 17.8 س  

 2.29 1.59 2.35 2.09 1.41 1.98 1.61 1.72 ع

 F/Cنبض القلب   
 61.1 60.9 66.1 93.10 68.10 91.91 92 96.61 س  

 1.18 9.91 0.19 6.33 0.23 9.13 1.88 0.21 ع

 PAAالقدرة الالهوائية 
 11.12 11.91 11.69 12.11 13.11 18.92 11.12 11.2 س  

 1.61 0.92 0.19 6.31 0.39 9.10 8.26 6.61 ع

VO2 max 
 19.21 11.00 11.61 19.31 11.12 11.13 11.39 18.00 س  

 1.32 1.39 1.26 1.19 1.32 1.11 1.61 1.10 ع

 القدرة العضلية
 3.91 3.83 3.11 3.01 3.18 3.13 3.11 3.11 س  

 1.31 1.32 1.68 1.62 1.18 1.01 1.162 1.108 ع

 ةــــــــــــــــرعـــــــالس
 8.81 9.31 31.02 31.31 33.13 31.89 31.1 32.98 س  

 1.69 2.36 1.13 1.12 1.09 1.16 1.12 1.81 ع

 ةـــــــــــرونــــــــــــــالم
 1.10 3.81 1.13 1.19 1.29 1.62 0.60 1.31 س  

 2.82 1.02 2.81 1.81 2.91 1.11 3.01 2.21 ع

 ةـــــــــــاقــــــــــــالرش
 0.19 0.31 6.31 0.91 6.93 6.18 8.31 9.86 س  

 1.11 1.18 1.16 1.62 1.02 1.01 1.91 1.92 ع

 

 ياسات أفراد عينة البحث في البيئة قيد الدراسة( يمثل نتائج اختبارات وق 30):الجدول رقم
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 عرض ومناقشة نتائج القياسات الجسمية: -2-2-3
 النتائج الخاصة بمقياس الوزن: -2-2-3-3

 الدراسة اإلحصائية
     العينة

حجم  ع س  
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 
 اجلدولية

T 
 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

  3703 .23.5 ساحل
 
 
24 

 
 
 
54 

 
 
 
4745 

 
 
 
3740 

2722 
 

دالة 
 3730 24705 صحراء إحصائيا

03 
 سنة

دالة  0755 3752 00732 ساحل
 3753 24705 صحراء إحصائيا

00 
 سنة

دالة  3742 0700 05742 ساحل
 2733 02742 صحراء إحصائيا

02 
 سنة

دالة  3723 3732 24720 ساحل
 5725 53734 صحراء إحصائيا

 

 عينتي البحثلنتائج قياس الوزن يمثل ( 36):الجدول رقم

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، واليت دتثل متوسطات مؤشر الوزن لدى أفراد عينة البحث يف كل من      
 20702ادلتوسط بالنسبة ألفراد البيئة الساحلية حوايل البيئة الساحلية والصحراوية، يتضح لنا بأن مؤشر الوزن بلغ يف 

سنة( يف حني بلغ نفس ادلؤشر  02 -00 -03 -04ذلك لألعمار على التوايل ) ( و2472، 5474، 0370)
( لنفس ادلراحل السنية السابقة.وبعد ادلعاجلة 5373، 0573، 2575، 2374لدى أفراد البيئة الصحراوية )

( احملسوبة Tفقد حصلنا على ) 54درجة حرية  ، و4745يودنت عند مستوى الداللة ( ستTاإلحصائية بواسطة )
( وىي قيم كلها 3723-3742-0755-3.36( سنة على التوايل )02 -00 -03 -04بالنسبة لألعمار )

ينتني ، دما يدل على أن الفروق ادلسجلة دالة إحصائيا بني أفراد الع3740 ( اجلدولية وادلقدرة بـTأكرب من قيمة )
 .ولصاحل عينة البيئة الصحراوية الساحلية والصحراوية
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ويعزي الباحث ىذا الفرق يف مؤشر الوزن إىل طبيعة النمط الغذائي والذي طمتلف من البيئة الساحلية والصحراوية 
              إليو ىو ما أشار  النمط ادلعيشي اخلاص بالفرد بكل من البيئتني، وإىل  وخاصة من الناحية الطاقوية، إضافة 

Tenner1991 " كالدرجة ؤثر على نسب أجزاء اجلسم  والذي أكد أن البيئة تعترب أحد العوامل اذلامة اليت ت
يتفاوت تأثريىا يف ذلك حيث يزيد أثرىا يف الوزن وعرض األكتاف وحميط الصدر ويقل بالنسبة  و..، ..احلرارة

رارة على جسم أفراد عينة البيئة الصحراوية بالنظر إىل زيادة ادلدى احلراري إضافة إىل تأثري درجة احل .للمقاييس الطولية
دما يضاعف من  ،سواء اليومي أو السنوي يف والية بشار مقارنة بوالية مستغاًل والذي يؤدي إىل زيادة كمية التعرق 

من وزن اجلسم دما  %25ل كمية ادلاء ادلفقودة خالل ذلك. خاصة أن مجيع الدراسات أثبتت أن ادلاء ظمثل ما يعاد
 يؤدي إىل ازمفاض وزن الفرد مقارنة بغريه يف البيئة الساحلية.
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 ( يوضح مقارنة نتائج عينة البحث في مقياس الوزن13الشكل البياني رقم ) -
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 النتائج الخاصة بقياس الطول: -2-2-3-2

 اإلحصائية لدراسةا    

 العينة

جم ح ع س  
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 اجلدولية

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

  4742 0725 ساحل

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4745 

 

 

 

3740 

 دالة إحصائيا 3734

 4745 0723 صحراء

03 
 سنة

غري دالة  3730 4722 0723 ساحل
 4720 0725 صحراء إحصائيا

00 
 سنة

 دالة إحصائيا 3753 4740 0702 ساحل

 4755 0705 صحراء

02 
 سنة

 دالة إحصائيا 3732 4745 0750 ساحل

 4742 0750 صحراء

 

 عينتي البحثل( يمثل نتائج قياس الطول 39) :الجدول رقم

ج عينة البحث يف مقياس من خالل األرقام والنسب ادلبينة يف اجلدول السابق والذي ظمثل ادلقارنة بني نتائ
، 0705، 0725، 0723الطول،يتضح لنا بأن تالميذ والية بشار بلغوا متوسط حسايب يف صفة الطول مقداره)

( سنة،يف حني بلغ ادلتوسط احلسايب لعينة والية مستغاًل 04،03،00،02 ( مرت للفئة العمرية احلديثة)0750
 (  للنفس الفئة العمرية.0750، 0702، 0723، 0725الساحلية على التوايل) 

( سيتودنت Tوبعد استخدام ادلعاجلة اإلحصائية وحتديد االرمراف ادلعياري عن ادلتوسط لكل من العينتني وحساب )
، واليت ىي أكرب من 54ودرجة احلرية  4745عند مستوى الداللة ( 3730-3753-3730-3734)واليت مثلت

عينة لصاحل  داللة اإلحصائية يف معدل الطول وا يدل على وجود فروق ذات م 3740( اجلدولية ادلقدرة بـــــــ Tقيمة )
 البيئية الصحراوية.
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" فإنو ظمكن اعتبار Mendelوبناءا على أراء العديد من الباحثني ونتائج الدراسات يف ادليدان الطيب وخاصة الوراثة "
الوراثية اليت تظهر عند األبناء إذا كانت لدى ىذه الفروق نتيجة لعامل الوراثة، حيث تعترب صفة الطول من الصفات 

 اآلباء.
ها تتوافق مع بعض نتائج الدراسة اليت من بينها دراسة "ناصر عبد القادر يإضافة إىل أن معظم النسب ادلتحصل عل

ت ادلناطق اجلغرافية على ادلقاييس األنثربومرتية، جبامعة مستغاًل، بالرغم من بعض االختالفا أثرل و وآخرون" ح
واليت تعود باألساس إىل العوامل الوراثية كما أشرنا إىل ذلك  البسيطة واليت قد تكون بسبب الفروق الفردية بني األفراد

 .سابقا .
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 ( يبين مقارنة نتائج عينتي البحث في قياس الطول14رقم )الشكل البياني  -
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 س طول الطرف العلوي:النتائج الخاصة بقيا -2-2-3-1

 اإلحصائية الدراسة   

 العينة

حجم  ع س  
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 اجلدولية

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

  5723 52733 ساحل

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4745 

 

 

 

3740 

غري دالة  0700
 0755 54752 صحراء إحصائيا 

03 
 سنة

غري دالة  4720 2730 54700 ساحل
 2743 55722 صحراء إحصائيا

00 
 سنة

غري دالة  0734 2744 25745 ساحل
 0700 20743 صحراء إحصائيا

02 
 سنة

غري دالة  4735 0742 25734 ساحل
 5740 25745 صحراء إحصائيا

 

 نتي البحثعيل( يمثل نتائج قياس طول الطرف العلوي 38) :الجدول رقم

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول السابق واليت دتثل ادلقارنة بني ادلتوسط احلسايب واالرمراف اليساري بني أفراد  -  
 عينة البحث طبقا لنوع البيئة الصحراوية والساحلية يف قياس طول الطرف العلوي.

، 54752، 52733ا هتم احلسابية على التوايل )وتبني لنا من خالل اجلدول أن تالميذ والية مستغاًل بلغت متوسط
( سنة، بينما بلغ متوسط احلسايب لدى تالميذ والية 02-00-03-04( لألعمار النسبية) 22734، 22745

 ( لنفس األعمار النسبية السابقة.24742، 2373، 55722، 54752بشار ادلعدل) 
، فقد حصلنا على 54درجة احلرارية  و 4745لداللة وبعد ادلعاجلة اإلحصائية وحساب قيمة)آ( وىذا عند مستوى ا

. دما 3740( وىي قيم أصغر من قمة )آ(اجلدولية ادلقدرة ب 4735، 0734، 420، .0700مستوى قيم )آ() 
يدل على أن الفروق ادلسجلة بني العينتني ىي فروق غري دالة إحصائيا أو الطرق ادلستوى، وذلك بالرغم من وجود 

 حل عينة الساحل.روقات ولصافبعض ال
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ظمكن تفسري ىذه االختالفات إىل تأثري الوراثة إضافة الفروق الفردية بني األفراد واليت تعكس االختالفات بني  و -
 األفراد طبقا دلا ورثوه من األبوين، وما ظمتلكو من خالل سمط حياتو وفق البيئة اليت يتواجد فيها.
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 الطرف العلوي ( يبين مقارنة نتائج عينتي البحث في قياس طول15لبياني رقم )الشكل ا -
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 النتائج الخاصة بقياس طول الطرف السفلي: -2-2-3-1

 الدراسة اإلحصائية       
 العينة

 ع س  
حجم 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 
 اجلدولية

T 
 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

 3743 25703 لساح

24 54 4745 3740 

4745 
غري دالة 
 2743 24.35 صحراء إحصائيا

03 
 سنة

 04754 30.40 ساحل
0722 

غري دالة 
 3720 .33.1 صحراء إحصائيا

00 
 سنة

 2705 .43.7 ساحل
3704 

دالة 
 5750 5475 صحراء إحصائيا

02 
 سنة

 4703 5470 ساحل
3743 

 دالة غري
 3735 5375 صحراء إحصائيا

 
 ( يمثل مقارنة نتائج قياس طول الطرف السفلي بين عينتي البحث21) :الجدول رقم

 
ينب اجلدول السابق القياسات ادلسجلة من طرف أفراد عينة البحث وخاصة بطول الطرف السفلي )الساقني(  -  

، 30704، 25725دلتوسط احلسايب لتالميذ البيئة الصحراوية )وبعد الدراسة اإلحصائية دلختلف النتائج، بلغ ا
بعد ادلعاجلة  ( و4570، 4370، 34740، 25703( بينما بلغ لدى تالميذ والية مستغاًل )5072، 4270

( ومبقارنتها بقيمة)آ( 3743، 3704، 0722، 4745اإلحصائية دلختلف ادلعطيات، فقد بلغت قيمة)آ( احملسوبة)
قل حظ أن معظم الظروف غري دالة  3740 ـاحملددة ب و 445ومستوى الداللة . 54رجة احلركية اجلد ولية عند د

 إحصائيا.
   سنة فقيمة  02ر وقات غري دالة إحصائيا، أما بالنسبة لعمر فسنة فإن ال  02-03-04فبالنسبة للفئة العمرية 

(T )  3704اليت قدرت ب و اجلد ولية أقل من احملسوبة. 
ىذه ادلعطيات على أساس أن يف السن العاشر يكون دتاثل وتشابو بني أفراد ىذه ادلرحلة النسبية ومل  وظمكن تفسري

تكن تظهر معظم الفوارق اجلسمية، أما يف سن الثانية عشر فيتفق معظم الباحثني على أن ىذه ادلرحلة تباطؤ إن مل 



النتائجعرض ومناقشة   
 

197 
 

رف السفلي للعينتني ألن مرحلة ادلراىقة األول سنة فإن سمو الط 00نقل ثبات يف معدالت النمو، بينما يف العمر 
تسمى عند العديد من الباحثني مبرحلة " الوالدة الثانية " بنظر إىل ادلعدالت اليت حتققها خمتلف ادلقاييس يف ىذا 

 العمر.
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 رف السفلي بين عينتي البحث( يبين مقارنة المتوسطات الحسابية لمقياس طول الط30الشكل البياني رقم)
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 النتائج الخاصة بقياس مؤشر البدانة: -2-2-3-1

 اإلحصائية لدراسةا    

 العينة
 ع س  

حجم 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 اجلدولية

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

 0733 0374 ساحل

 

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4745 

 

 

 

3740 

2.50 
دالة 

 0.20 02.00 صحراء إحصائيا

 سنة 03
 0.54 34.4 ساحل

3732 
غري دالة 
 0.00 05.30 صحراء إحصائيا

 سنة 00
 3745 30.44 ساحل

4745 
غري دالة 
 3725 33743 صحراء إحصائيا

 سنة 02
 0755 30.02 ساحل

0745 
دالة 

 3735 30.22 صحراء إحصائيا

 

 بين عينتي البحث(IMC)( يمثل نتائج قياس مؤشر البدانة  23) :لجدول رقما

اخلاص بادلقارنة بني أفراد عينة البحث طبقا للبيئة قيد الدراسة يف مؤشر البدانة و دتثل النتائج السابقة يف اجلدول  - 
مستغاًل كان مؤشر البدانة لديهم والذي ىو داللة على العالقة بني الطول و وزن اجلسم، يتجلى لنا بأن تالميذ والية 

 أكرب دما ىو عليو عند تالميذ والية بشار.
 ، 3074 ، 3474 ، 0374وبعد ادلعاجلة اإلحصائية لنتائج العينتني فقد بلغ ادلتوسط احلسايب ألفراد عينة الساحل )

، 02700على التوايل) الذي بلغ ووية الصحراالبيئة  ن ادلتوسط احلسايب لعينة مأكرب  ىو(كلغ/م، والذي 30702
 ( سنة.02، 00، 03، 04لألعمار النسبية ) -،30722، 33743، 05.30
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، 2750 -فقد بلغت على التوايل 54ية ر درجة احلو  4745( ستيودنت عند مستوى الداللة Tبعد حساب )و 
ها لدى ( واصغر من04،03،02( اجلدولية وذلك الفئة العمرية )Tواليت ىي اكرب من ) -0745، 4745، 3732

( سنة، وغري 04،03،00سنة ما يدل على إن الفرق ادلسجلة بني عينتني دالة إحصائيا يف سن) 00ادلرحلة العدية 
 دالة بالنسبة لسن الرابع عشر.

 وظمكن تفسري ىذه الداللة نسبة إىل زيادة الوزن لدى تالميذ والية مستغاًل بناءا على ادلعادلة الرياضية للمؤشر، - 
 04درجات ادلؤشر فإن معظم أفراد العينة سوء يف البيئة الساحلية الصحراوية يندرجون ضمن الفئة العادية وبناءا على 

يف كل من طول ووزن  ادلسجلةإىل الفروقات  ىذه النتائج  (،وظمكن تفسري04سنوات اليت دتثل النحافة )اقل من 
 .ادلعادلة الرياضيةحسب  اجلسم حيث أن ادلؤشر يرتبط عكسيا مع طول وطرديا مع الوزن
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 ( يبين مقارنة نتائج عينة البحث في مؤشر البدانة36الشكل البياني )  -
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 عرض ومناقشة نتائج االختبارات الفسيولوجية: - 2-2-2

 :F/Cعرض ومناقشة نتائج اختبار نبض القلب  -2-2-2-3

 الدراسة اإلحصائية   

 العينة

 حجم ع س  
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 اجلدولية

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

  0734 4073 ساحل

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4745 

 

 

 

3740 

 دالة إحصائيا 3744

 2745 40742 صحراء

 دالة إحصائيا 3745 2735 44743 ساحل سنة 03

 0735 33743 صحراء

 دالة إحصائيا 3743 2725 .32.7 ساحل سنة 00

 0704 32742 صحراء

 دالة إحصائيا 3.00 4744 ..30 ساحل سنة 02

 5745 30.54 صحراء

 

 البحث لعينة F/C( يمثل نتائج اختبار نبض القلب 22) :الجدول رقم

أفراد عينة البحث طبقا لنوعي البيئة من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول السابق والذي طمص ادلقارنة بني  - 
بلغت على احلسابية لعينة البحث الساحلية  يتضح لنا أن ادلتوسطات الساحلية والصحراوية يف مؤشر نبض القلب،

( ن/د، بينما بلغ مقدار ادلتوسط احلسايب ألفراد العينة الصحراوية القيم 30700، 32732، 4473، 4073التوايل )
على  (سنة02، 00، 03، 04( ن/د، وذلك لألعمار السنية )30754، 32742، 33.43، 40742التالية )

 .التوايل

اليت بلغت على  ، و54ودرجة احلرية  4745( عند مستوى الداللة Tوبعد ادلعاجلة اإلحصائية وحساب القيمة ) - 
 .3740ــــ ( اجلدولية احملددة بــTاليت أكرب من قيمة ) (ن/د و3700، 3743، 3745، 3744التوايل )
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 ىذا ما يؤكد أن الفروق ادلسجلة بني أفراد العينتني فروق ذات داللة إحصائية ولصاحل عينة والية بشار.
أفراد عينة والية واليت ىي لصاحل  وظمكن تعليل ىذه الفروق يف نبض القلب عرب مراحل العمر لكل من العينتني -

ارتفاع درجة احلرارة اجلو تفرض على اجلسم حماولة احلفاظ على بشار ظمكن تفسريه على ضوء تأثري احلرارة، حيث أن 
درجتو حرارتو، وبناءا على ذلك تزيد سرعة سريان الدم يف الشعريات الدموية يف اجللد للتخلص من احلرارة الزائدة عن 

الدفع القليب(، طريق إفراز العرق وتبخره. دما يؤدي إىل زيادة يف نبض القلب لتلبية حاجة اجلسم من الدم )زيادة 
وبالنظر إىل طول الفرتة الزمنية اليت تتعرض فيها والية بشار إىل احلرارة،وكذا وزيادة مقادير ادلدى احلراري اليومي أو 

( نتيجة استمرار يف التقلص Adaptationالشهري يف البيئة الصحراوية. فان القلب يصل إىل حالة التكييف)
لساحلية دما يؤدي يف األخري إىل ازمفاض يف نبض القلب نتيجة الزيادة يف حجمو، مبعدالت مرتفعة مقارنة يف البيئة ا

إضافة إىل أن ادلعدالت ادلسجلة قد تتأثر بالعديد من الظروف النفسية والصحية واليت صمب أخذىا بالعني االعتبار 
 خالل عملية القياس.
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 قياس نبض القلبمقارنة نتائج عينة البحث في  ( يبين39الشكل البياني ) -
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 PAA:الاللبنيةعرض ومناقشة نتائج اختبار القوة الالهوائية  -2-2-2-2

 الدراسة اإلحصائية

 العينة
 ع س  

حجم 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 اجلدولية

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

 3730 0073 ساحل

 

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4.05 

 

 

 

3740 

 دالة إحصائيا 5723
 5733 25703 صحراء

 سنة 03
 4742 05743 ساحل

 دالة إحصائيا 5745
 2704 00700 صحراء

 سنة 00
 3705 53755 ساحل

 دالة إحصائيا 3702
 2724 02734 صحراء

 سنة 02
 2743 55744 ساحل

 دالة إحصائيا 2750
 5735 54743 صحراء

 

 عينتي البحثل PAA الاللبنيةنتائج اختبار القدرة الالهوائية  يوضح( 21) :الجدول رقم

على ضوء النتائج الواردة يف اجلدول السابق والذي ظمثل ادلقارنة من عينة كل من البيئة الساحلية والصحراوية يف  - 
، 05، 00احلسايب لتالميذ والية مستغاًل بلغ على التوايل) مؤشر القدرة الالىوائية الاللبنية،يتبني لنا بأن ادلتوسط

، 55703الذي ىو أكرب من ادلتوسط احلسايب لدى تالميذ والية بشار والذي دتثل يف) و  (كلغ.م/ثا،55744، 53
 ( سنة.04،03،00،02(كلغ م/ثا لألعمار التالية ) 5474، 02734، 00700

، واليت بلغت القيم 54ودرجة احلرية  4745عند مستوى الداللة  (Tوبعد ادلعاجلة اإلحصائية وحساب قيم ) - 
، فإنو ظمكن القول بأن 3740( اجلدولية احملددة بـــــــــ T( واليت ىي أكرب من قيمة ) 270، 3702، 5745، 5723)

 الفروق ادلسجلة بني العينتني دالة إحصائيا ولصاحل عينة البيئية الساحلية.
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م لصاحل تالميذ الوالية مستغاًل بسبب زيادة وزن اجلسم ،والذي يسمح بإخراج أكرب قوة وظمكن تعليل ىذا التقد-
. وبالتايل فإن ق=ك.تع(، حيث أن القوة من الناحية ادليكانيكية يعرب عنها من خالل ادلعادلة التالية:Ftالدفع )

إىل أن ثقل اجلسم يساعد على زيادة قوة رد الزيادة يف كتلة اجلسم دتثل أحد أىم العوامل يف زيادة مقادير القوة، اظافة 
"لتغلب على اجلاذبية األرضية و حتقيق أعلى ارتفاع، عكس أفراد الفئة الصحراوية والذين يتميزون  Rفعل األرض"

 بنقصان الوزن.
 نمطقد تكون راجعة للأسباب  وق تالميذ والية مستغاًل يف ىذا ادلؤشر إىل فت تفسري  إضافة إىل ىذا  ظمكن-
حيث أن مصدر ىذه الطاقة يعتمد على نسبة الغليكوجني والذي ينتج عن طريق استهالل  ادلتبع والسائد غذائيلا

اجلسمي السائد لدى أفراد العينة  إىل أن النمط إضافة، واليت ىي يف متناول األفراد يف ىده ادلناطق ادلواد الكربوىيدراتية
 الساحلية .
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  اختبار القدرة الالهوائية ( يبين مقارنة نتائج عينة البحث في 38) رقم الشكل البياني -
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  vo2maxمناقشة نتائج اختبار عرض و -2-2-2-1

 الدراسة اإلحصائية   

 العينة

حجم  ع س  
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 اجلدولية

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

  8.56 39.66 ساحل

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4745 

 

 

 

3740 

دالة  5.32
 4.75 45.18 صحراء إحصائيا

03 
 سنة

دالة  2.56 4.03 40.41 ساحل
 5.03 43.42 صحراء إحصائيا

00 
 سنة

دالة  5.51 4.08 38.15 ساحل
 4.27 40.75 صحراء إحصائيا

02 
 سنة

الة د 2.57 5.18 35.66 ساحل
 4.12 38.24 صحراء إحصائيا

 

 لعينتي البحث vo2max( يوضح نتائج اختبار 21) :الجدول رقم

عينة كل من البيئة الساحلية والصحراوية يف  بنيعلى ضوء النتائج الواردة يف اجلدول السابق والذي ظمثل ادلقارنة  -
، 05، 00احلسايب لتالميذ والية مستغاًل بلغ على التوايل) مؤشر القدرة الالىوائية الاللبنية،يتبني لنا بأن ادلتوسط

، 55703(كلغ.م/ثا ،والذي ىو أكرب من ادلتوسط احلسايب لدى تالميذ والية بشار والذي دتثل يف) 55744، 53
 ( سنة.04،03،00،02(كلغ م/ثا لألعمار التالية ) 5474، 02734، 00700

، واليت بلغت القيم 54ودرجة احلرية  4745عند مستوى الداللة ( Tوبعد ادلعاجلة اإلحصائية وحساب قيم ) -
( اجلدولية احملددة بـــــــــ Tواليت ىي أكرب من قيمة )ألفراد عينة البحث على التوايل (  270، 3702، 5745، 5723)

 احلية.، فإنو ظمكن القول بأن الفروق ادلسجلة بني العينتني دالة إحصائيا ولصاحل عينة البيئية الس3740
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بسبب زيادة وزن اجلسم ،والذي و ادلمثلة للبيئة الساحلية وظمكن تعليل ىذا التقدم لصاحل تالميذ والية مستغاًل -
(، حيث أن القوة من الناحية ادليكانيكية يعرب عنها من خالل ادلعادلة Ftيسمح بإخراج أكرب قوة الدفع )

، اظافة إىل العضلية سم دتثل أحد أىم العوامل يف زيادة مقادير القوة. وبالتايل فإن الزيادة يف كتلة اجلق=ك.تعالتالية:
"لتغلب على اجلاذبية األرضية و حتقيق أعلى ارتفاع، عكس  Rأن ثقل اجلسم يساعد على زيادة قوة رد فعل األرض"

 ودلك حسب نتائج قياس مؤشر الوزن. لصحراوية والذين يتميزون بنقصان الوزنعينة البيئة أفراد 
، الغليكوجنيالغنية ) غذائية الصادر ادلق تالميذ والية مستغاًل يف ىذا ادلؤشر إىل و تف تعليل  افة إىل ىذا  ظمكنإض-

 اجلسمي السائد ألفراد العني الساحليًة. الطاقة ، اظافة إىل أن النمط (دما يزيد من مقادير الكربوىيدراتية
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 vo2max( يبين مقارنة نتائج عينة البحث في اختبار  21قم )الشكل البياني ر  -
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 القدرات الحركية: اتعرض ومناقشة نتائج اختبار  -2-2-1

 عرض ومناقشة النتائج الخاصة باختبار القفز العريض "القدرة العضلية" -2-2-1-3

 الدراسة اإلحصائية

 العينة
 ع س  

حجم 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 جلدوليةا

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

 47425 0725 ساحل

 

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4745 

 

 

 

3740 

3702 
دالة 

 47433 0724 صحراء إحصائيا

 سنة 03
 4720 0750 ساحل

3705 
دالة 

 4755 0725 صحراء إحصائيا

 سنة 00
 4733 0724 ساحل

3742 
غري دالة 
 4735 0750 راءصح إحصائيا

 سنة 02
 4703 0750 ساحل

3720 
دالة 

 4704 0740 صحراء إحصائيا

 

 .عينتي البحثلنتائج اختبار القدرة العضلية  يبين( 21) :الجدول رقم

    

ركية بالنظر إىل إن النتائج ادلبينة يف اجلدول السابق واخلاصة بادلقارنة بني عينيت البحث يف أحد أىم القدرات احل  -  
 رات الرياضية.هامدى مساشمتها يف حتقيق أفضل ادلستويات يف باقي ادل

ومن خالل نتائج اختبار القدرة العضلية، يتضح لنا أن تالميذ البيئة الساحلية حققوا ادلتوسطات  -     
يذ البيئة تالم نتائج( سنة، أما 02-00-03-04(م لكل من ادلراحل السنية )0750 ،0724 ،0725،0750)

 (م على التوايل.0.40 -0.50 -0.02 -0724)بــــــالصحراوية فتمثلت يف ادلتوسط احلسايب لنفس األعمار 
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 4745( ستيودنت عند مستوى الداللة Tوبعد حتليل النتائج بواسطة ادلعادالت اخلاصة وحساب قيم ) -      
 ،3754نة البحث مرتبة تصاعديا على القيم )( للمراحل السنية لعيT، فقد حصلنا على قيم )54ودرجة حرية 

. وىذا داللة على أن الفروقات 3740( اجلدولية احملددة بـT( وىي قيم أكرب من قيمة )3732 ،3742 ،3705
 ادلميزة دلستوى عينة البحث دالة إحصائيا ولصاحل عينة البيئة الساحلية.

ادلراحل العمرية على تالميذ والية بشار يف القدرة العضلية وظمكن تفسري تفوق تالميذ والية مستغاًل خالل كل  -     
أداء يف كل  حتقيق أفضلفإن بسبب وزن اجلسم والذي ىو أكرب دما ىو عند تالميذ بشار. ومن الناحية ادليكانيكية 

جم من خالل توفري أكرب قوة دفع للقلب على ثقل اجلسم )اجلاذبية( وكلما زاد ح إال يتحقق القفز ال اختبارات
اجلسم )الكتلة العضلية( زادت قوة الدفع دما يساعد ادلخترب على حتقيق أحسن إذماز سواء كان أفقي أو رأسي. إضافة 

واليت أجريت على عينات   Flieshmen 1982ودراسة  Keogh 1964إىل نتائج العديد من الدراسات كالدراسة 
النحيف يف القدرة العضلية مقارنة بالنمط  Mesomorphy كبرية واليت أثبتت نتائجها تفوق النمط العضلي

 .والسمني
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 العضلية( يبين مقارنة نتائج عينة البحث في اختبار القدرة 23الشكل البياني رقم )  -     
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 م "السرعة الحركية"01عرض ومناقشة النتائج الخاصة باختبار ركض  -2-2-1-2

 صائيةالدراسة اإلح       

 العينة

حجم  ع س  
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 اجلدولية

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

  4752 03745 ساحل

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4745 

 

 

 

3740 

دالة  3702
 4753 0275 صحراء إحصائيا

03 
 سنة

غري دالة  3742 4753 04754 ساحل
 ...4 00.31 صحراء إحصائيا

00 
 سنة

دالة  2703 4703 04700 ساحل
 4750 04723 صحراء إحصائيا

02 
 سنة

دالة  3720 3703 4705 ساحل
 4734 5752 صحراء إحصائيا

 

 عينتي البحثلنتائج اختبار السرعة الحركية يبين ( 20) :الجدول رقم

من  البحث، واليتجلدول السابق ادلستويات احملققة يف اختبار السرعة لعينة دتثل األرقام والنتائج ادلبينة يف ا  -    
(         5705-5745-04754-03745ـ)ــــيتضح لنا أن عينة ادلنطقة الساحلية حققت متوسط حسايب يقدر ب اخالذل

ة الصحراوية على عينة البيئ لدىسنة(. بينما بلغ ادلتوسط احلسايب  02-00-03-04يف الثانية للمراحل السنية )
يف الثانية دما يدل على وجود فروقات يف مستوى سرعة اجلري بني  5752-04723-00720-0275التوايل: 

 عينيت البحث يف البيئة قيد الدراسة.
( ستيودنت Tوبعد استخدام ادلعاجلة اإلحصائية للنتائج السابقة وحساب ادلتغريات اإلحصائية، فإن قيم ) -     

( اجلدولية T( وىي قيم أكرب من قيمة )3702-2703-3742-3702الساحلية بلغت على التوايل )لعينة البيئة 
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، دما يدل على أن الفروق ادلسجلة ذات داللة 54ودرجة حرية  4745وىذا عند مستوى الداللة  3740ــ واحملددة ب
 إحصائية ولصاحل عينة والية مستغاًل.

من الدراسات يف ىذا اجملال فإننا نشري من جهتنا إىل أن تفوق تالميذ عينة  وبناءا على استقراء نتائج العديد -     
( F/Tالساحل يف السرعة احلركية يعود بالدرجة األوىل إىل عامل الوزن حيث أن الزيادة يف الوزن تزيد من قوة الدفع )

 ادلتفوقني يف سباقات السرعة.دما يساىم يف تسارع تردد اخلطوة خالل مسافة اإلذماز والذي يعترب أحد أىم دميزات 
" واليت تزيد عند عينة Chark 1974إضافة إىل ىذا فإن السرعة ترتبط مبستوى القدرة العضلية حسب "     

 الساحل مقارنة بعينة الصحراء دما يساعد التالميذ على حتقيق أقل زمن من خالل األداء.
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 البحث ةعين أفراد ( يوضح فرق المتوسطات الحسابية الختبار السرعة بين22) الشكل البياني رقم -
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 عرض ومناقشة النتائج الخاصة باختبار ثني الجذع من الوقوف "المرونة" -2-2-1-1

 الدراسة اإلحصائية

 العينة
 ع س  

حجم 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 اجلدولية

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

 3735 5702 ساحل

 

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4745 

 

 

 

3740 

 دالة إحصائيا 2734
 0725 2732 صحراء

03 
 سنة

 2740 0733 ساحل
 دالة إحصائيا 3700

 3745 5734 صحراء

00 
 سنة

 0754 0744 ساحل
0704 

غري دالة 
 3752 5740 صحراء إحصائيا

02 
 سنة

 2723 0754 ساحل
 دالة إحصائيا 3702

 3753 2742 صحراء

 

 ( يمثل مقارنة نتائج اختبار المرونة بين عينتي البحث26) :الجدول رقم

( والذي يبني مقارنة بني قيم ونتائج عينة البحث يف اختبار 33على ضوء النتائج ادلبينة يف اجلدول رقم ) -      
نة البحث ادلمثلة للبيئة الصحراوية بلغ متوسطها احلسايب قياس قدرة ادلرونة، يتجلى لنا بأن عي

سنة(، يف حني حققت العينة  02-00-03-04(م وذلك للفئة العمرية )2732،5704،0743،2753)
 ( ولنفس األعمار السابقة.2735-2755-0723-5702الساحلية متوسطا حسابيا مقداره )

( وذلك Tليل النتائج احملققة من طرف العينة وحساب قيمة )وبعد تطبيق ادلعادالت اإلحصائية من أجل حت -      
( احملسوبة للمراحل العمرية على التوايل T، فقد بلغت قيمة )54ودرجة حرية  4745عند مستوى الداللة 

-04، وذلك للفئة العمرية )3740( اجلدولية ادلعينة بـT( وىي قيم أكرب من قيمة )2734،3700،0704،3702)
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 Tسنة فكانت  00ا يبني أن الفروق ذات داللة إحصائية لعينة البحث الصحراوية، أما يف السن ( سنة دم03-02
 احملسوبة أقل من اجلدولية دما يدل على عدم داللة الفروق ادلسجلة يف ىذا السن.

ة، يرجع إىل ونشري يف ىذا اجلانب إىل أن الداللة اإلحصائية يف الفروقات لصاحل أفراد عينة البيئة الصحراوي -     
ازمفاض الوزن وبالتايل نقصان احلجم العضلي )القوة صغرية( حيث أن نتائج العديد من الدراسات أشارت إىل عالقة 
عكسية بني القوة العضلية وصفة ادلرونة، إضافة إىل أن زيادة حجم العضالت ضمد ويقلل من ادلدى احلركي يف 

 ىذا من الناحية التشرضمية.ادلفاصل وىو ما تؤكده نتائج العينة الساحلية 
أما من اجلانب البيئي فإن تعرض اجلسم لدرجة احلرارة لفرتة طويلة يساعد يف زيادة استطالة العضالت واألوتار      

اليت تعمل على ادلفاصل دما يساىم يف زيادة ادلدى احلركي دلعظم مفاصل اجلسم وبالنسب متفاوتة. وإن الفروقات 
يت البحث سواء يف الساحل أو الصحراء يعود بالدرجة األوىل إىل الفروق الفردية يف ادلقاييس ادلسجلة بني أفراد عين

 الة يف العديد من ادلراتد" والذي أكد على أن نتائج اختبارات ادلرونة غري Mc.Cloyاجلسمية، وىو ما أشار إليو "
تميز بقصر الساقني وطول الذراعني يتفوق على فادلخترب الذي ي وىدا يعود باألساس إىل بعض العوامل األنثروبومرتية،

ادلخترب الذي يتميز بقصر األطراف.وكل ىذه العوامل صمب أخذىا بالعني االعتبار خالل تطوير وقياس صفة ادلرونة 
 من أجل حتقيق الدقة وموضوعية القياس.
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 الحسابية في اختبار المرونة بين عينتي البحث ( يبين فرق المتوسطات21الشكل البياني رقم ) -
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 عرض ومناقشة النتائج الخاصة باختبار الجري المتعرج "الرشاقة" -2-2-1-1

 الدراسة اإلحصائية    

 العينة
 ع س  

حجم 
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

T 

 اجلدولية

T 

 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

04 
 سنوات

 4743 4753 ساحل

 

 

 

24 

 

 

 

54 

 

 

 

4745 

 

 

 

3740 

4740 
غري دالة 
 4744 5700 صحراء إحصائيا

 سنة 03
 4720 3755 ساحل

0725 
غري دالة 
 4723 3740 صحراء إحصائيا

 سنة 00
 4733 2744 ساحل

 دالة إحصائيا 3703
 4753 3705 صحراء

 سنة 02
 4725 2704 ساحل

4700 
غري دالة 

 4752 2754 صحراء اإحصائي

 

 عينتي البحثل( يمثل نتائج اختبار الرشاقة 29):الجدول رقم 

  ،تبني النتائج ادلوضحة يف اجلدول السابق مقارنة بني عينة البحث يف قدرة الرشاقة طبقا للبيئة قيد الدراسة -      
ايب يف اختبار الرشاقة على التوايل أن عينة البيئة الصحراوية بلغ متوسطها احلس ايتضح من خالذلاليت و 
( ثا ، بينما بلغ ادلتوسط احلسايب ألفراد البيئة الساحلية 5700،3740،3705،2754)
وبعد ادلعاجلة  ،سنة( 02-00-03-04، وذلك لألعمار حسب ادلراحل )ثا(4753،3755،2744،2704)

( بالنسبة للمراحل السنية بالتوايل Tنا على قيم )( للمقارنة بينهما، فقد حصلTاإلحصائية لنتائج العينتني واستخدام )
، 54ودرجة احلرية  4745( اجلدولية عند مستوى الداللة T( ومبقارنتها بقيمة )4740-0725-3703-4700)

فيتجلى لنا أنو بالرغم من الفروق ادلسجلة بني العينتني ولصاحل عينة البيئة الساحلية، إال أن ىذه  3740واليت تبلغ 
 سنة. 00سنة(، ودالة يف عمر  02-03-04ري دالة إحصائيا يف ادلراحل السنية )الفروق غ
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النتائج السابقة من حيث أن مستوى تطور الرشاقة قليل لدى العينتني مقارنة بتطور القدرات ظمكن تفسري و  -     
تقدم فيها يتطلب مستويات ىل كون أن صفة الرشاقة تعترب من بني القدرات احلركية ادلركبة وأن الإاحلركية األخرى. 

وإن تفوق عينة البيئة الساحلية على عينة البيئة الصحراوية يف  ،ية األخرى كالقوة والسرعة...دنجيدة يف اخلصائص الب
والذي يساعدىم ،القامة لدى ادلختربين  يف نقصانال( بسبب C.Gإذماز اختبار الرشاقة يعود إىل ازمفاض مركز ثقل )

يف معظم  السرعة أثناء تغيري االجتاه والذي يعترب أحد حمددات مستوى تطور صفة الرشاقةعلى حتقيق التوازن و 
 .االختبارات ادليدانية

ويعترب العديد من الباحثني أن الوراثة تلعب دورا ىاما يف تطور الرشاقة، وبالرغم من ذلك ظمكن تنميتها ولكن حتتاج  
 عليها. إىل درجة كبرية من التدريب لتطويرىا واحملافظة
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 بين عينتي البحث الرشاقة( يبين فرق المتوسطات الحسابية في اختبار 21الشكل البياني رقم ) -     

من ناحية العينة الواحدة من جهة ، وبني أفراد العينتني  أفرادكما ظمكن تفسري الفروقات يف نتائج االختبار بني  -
وامل اخلاصة وادلؤثرة يف األداء كبعض أنواع األحذية اليت يرتديها التالميذ خالل األداء واليت ال إىل بعض العأخرى 

دما  ظمكن تعميمها، حيث ختتلف من حيث معامل احتكاكها دما يسبب انزالق وعدم توازن ادلخترب خالل تغيري اجتاىو
 .يؤثر على النتائج النهائية لالختبار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 االستنتاجات والتوصيات

 

 

215 
 

 مقابلة النتائج بالفرضيات :-3-1
بعد إدتام سلتلف مراحل الدراسة من الناحية النظرية والتطبيقية، ومن الناحية ادلنهجية جيب التأكد من صّحة 

 الفروض اليت افًتضها الباحث يف بداية الدراسة من أجل إثبات صحتها أو نفيها طبقا للنتائج ادلتحصل عليها.
 : واليت دتثلت يفلول:: مناقشة الفرضية األ -3-1-1

 -يف بعض ادلقاييس اجلسمية بني أفراد عينة البحث إحصائيةىنالك فروق ذات داللة  -        
،  61، 61، 61من خالل حتليل النتائج ادلتحصل عليها من تطبيق القياسات اجلسمية وادلتمثلة يف اجلداول رقم 

اجلتها إحصائيا، سجلنا أن ىنالك فروق ذات داللة إحصائية وبعد معالبيانية ادلرفقة ذلا ، واألشكال . 02،  61
 يؤكد صحة الفرضية األوىل للدراسةيف بعض ادلقاييس اجلسمية وخاصة مقياس الطول والوزن، شلا 

 واليت دتثلت يف:مناقشة الفرضية الثانية  -3-1-2
 -بعض القدرات احلركية وجود تباين يف تأثري كل من البيئة الساحلية والصحراوية على مستوى-       

وبعد حتليل النتائج ادلستخلصة من تطبيق االختبارات اخلاصة بالقدرات احلركية، وحتليل النتائج اليت حصلت عليها  
، 01، 02، 02-كل من العينتني يف البيئة الساحلية )مستغاًل(. والصحراوية )بشار(، والواردة يف اجلداول رقم 

 اخلاصة هبا. واألشكال – 01
د تأكد لنا أن ىنالك فوارق بني مستوى التالميذ يف البيئة قيد الدراسة يف مستوى أداء بعض القدرات احلركية فق

 اليت مت التطرق ذلا يف البحث.
حيث أن تالميذ والية مستغاًل حققوا مستوى أفضل من تالميذ والية بشار يف اختبار كل من القدرة  

ية بشار مستويات أعلى يف اختبار صفة ادلرونة، و م تسجل أي فروقات العضلية والسرعة .بينما حقق تالميذ وال
 العينتني. أفراددالة يف اختبار قدرة الرشاقة بني 

القدرات  اختباراتىذا ما يؤّكد صحة الفرضية الثانية للدراسة، وأن التباين ادلسجل يف مستوى كل من البيئتني يف 
 البيئية. احلركية ميكن أن يكون بالسبب أحد العوامل

 وادلتمثلة يف مناقشة الفرضية الثالثة: -3-1-3
 -اختالف أفراد عينة البحث يف البيئة الساحلية عن غريىم يف الصحراوية يف بعض ادلؤشرات الفسيولوجية -

.     (02، 00، 06ارات الوظيفية وادلتمثلة يف اجلداول رقم )ببناءا على النتائج اخلاصة بعينيت البحث يف االخت
وبعد حتليل النتائج ومقارنتها فتبني لنا بأن تالميذ البيئة الصحراوية حققوا معدل األشكال البيانية التابعة ذلا. و

، بينما تفوق تالميذ مستغاًل يف اختبار  V02maxنبض أقل من تالميذ والية مستغاًل، وأكرب حجم من 
 عن تالميذ والية بشار . Paaالقدرة الالىوائية 
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ختالف بني أفراد العينتني يف بعض ادلؤشرات الفسيولوجية ، شلا يقودنا على تأكيد صحة الفرضية الشلا يفسر ا -
 الثالثة للبحث.

وبناءا على ماسبق ذكره حول مقارنة سلتلف النتائج ادلتوصل إليها من تطبيق القياسات واالختبارات الفسيولوجية 
، ومقابلتها بالفرضيات ادلقًتحة من طرفنا فقد لصحراويةواحلركية على عينة البحث لكل من البيئة الساحلية وا

 تأكد لنا صحة الفرضيات اخلاصة بالدراسة. 
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 :  االستنتاجات-3-2

بناءا على ما ورد يف الدراسة النظرية حول عملية النمو ومذكر تأثري بعض العوامل ادلناخية على معدالتو، وبعد 
ت القياسية وبعد ادلعاجلة اإلحصائية دلختلف نتائج االختبارات ادلعاجلة اإلحصائية دلختلف نتائج االختبارا

 والقياسات ادلطبقة على عينة البحث خلص الباحث على االستنتاجات التالية:
 من الناحية البيئية: -
 ( 26مثلث درجة احلرارة أكرب درجة يف العناصر ادلناخية بالبيئة الصحراوية مبقدار)°   مقارنة مع درجتها

 .°02احلية واليت بلغت بالبيئة الس
  "سجل مقياسTorrichelli  نسب متقاربة يف الضغط اجلوي بني كل من والية مستغاًل ووالية"

 على التوايل : mb(1.01-6262.0بشار مبقدار )

 - "سجل مقياسHygromètre نسبتها بوالية بشار  ¾ " نسبة مئوية للرطوبة بوالية مستغاًل

 ( .% 27- %12.21واليت مثلت )
 ن الناحية الجسمية لوالحركية :م-

 .زيادة يف مقدار منو خفة الطول لتالميذ والية بشار مقارنة مبقدار لتالميذ مستغاًل 
 .سجل تالميذ البيئة الساحلية أكرب وزن مقارنة بتالميذ والية بشار خالل سلتلف ادلراحل العمرية 
  ل األطراف السفلية والعلوية.ىنالك فروق غري دالة إحصائيا بني أفراد العينتني يف مقياس طو 
 ( عند تالميذ والية مستغاًل والذي 02.62- 06.62-02.1 -61.1بلغ مؤشر البدانة متوسط )

 ىو أكرب شلا ىو عليو عند تالميذ والية بشار .
 - تفوق تالميذ والية مستغاًل يف اختبار القدرة العضلية والسرعة خالل سلتلف ادلراحل العمرية ادلعنية 

 بالدراسة.
 .مثلت صفة ادلرونة أكرب نسبة لدى تالميذ والية بشار مقارنة بتالميذ والية مستغاًل 
  تقدم عينة البيئة الصحراوية يف مؤشر( FC وVo2max   )  وعينة الساحل يف مؤشرPaa  خالل

  بالبحث.سلتلف مراحل العمر اخلاصة 
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 : التوصيات-3-3

النظرية، وكذا االستنتاجات اليت خلص إليها الباحث إضافة إىل ادلالحظات بناءا على أىم زلاور الدراسة  -    

توصيات ال خلصنا إىلاولة النشاط الرياضي ز د ومر اإلطالع عليها فيما خيص العالقة بني البيئة والف متواآلراء اليت 

 التالية: 

.العمل على حتديد معدالت النمو العام واحلركي على وجو اخلصوص لألفراد 

تبار الظروف ادلناخية كعامل أساسي خالل ختطيط وتنفيذ الربامج التعليمية أو التدريبية.اع 

.توجيو التالميذ وادلمارسني إىل مزاولة األنشطة اذلوائية يف ادلناطق الساحلية 

.تفادي التعرض ألشعة الشمس بني العاشرة صباحا والرابعة بعد الزوال خاصة يف فصل الصيف 

ذ يف ادلناطق الصحراوية إىل الفعاليات اخلاصة بالقوة والسرعة.توجيو التالمي 

.اعتبار ادلقاييس ادلورفولوجية كمعايري النتقاء وتوجيو الناشئني يف سلتلف التخصصات الرياضية 

 دعم شلارسة األنشطة الرياضية اليت تزيد نسبة التفوق فيها طبقا خلصائص وشليزات األفراد من جهة ، والظروف

 خية من ناحية ثانية . ادلنا

.أمهية إجراء دراسات مشاهبة على فئات عمرية سلتلفة من حيث السن واجلنس 

 تفادي بررلة حصص الًتبية البدنية بعد بني العاشرة صباحا والثانية بعد الزوال يف مناطق اجلنوب وخاصة يف

 فصل الربيع والصيف.

لًتبوية يف اجلنوب لدعم ادلمارسة الرياضية يف الوسط ادلدرسيالعمل على إنشاء القاعات الرياضية يف ادلدارس ا.  

يف بالدنا لتطوير األداء الرياضي. والبيئي  ضرورة استغالل التنوع ادلناخي 

 .حتديد العوامل البيئية اليت تساىم يف حتقيق أفضل ادلستويات لألداء احلركي 
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 الخالصة العامة:
على مدى أمهية العالقة بني اإلنسان والبيئة، وذلك بالنظر إىل مدى تأثري  تتفق مجيع النظريات واالجتاىات -  

األفراد  بنيالتمايز وما  ىذه األخرية على الفرد من مجيع النواحي التكوينية والوظيفية وحىت النفسية واالجتماعية.
 ولون بشرهتم عرب مناطق العا م إال دليل على ذلك. وحجم أجسامهم يف أطواذلم

للفرد واليت  كياحلر النمو  تحد أىم اجلوانب احملددة دلعدالأعلى ىذا جاءت دراستنا لتلقي الضوء على وبناءا 
قاييس اجلسمية واخلصائص الفسيولوجية، وبالنظر إىل ادلميزات ادلناخية اليت تتميز هبا اجلزائر طبقا ادلتتمثل يف 

بني  ةدراستنا إىل ادلقارن هندف من خالل بق ومن خالل ما سلعديد من العوامل وخاصة منها اجلغرافية.....ل
 معدل منو بعض ادلقاييس اجلسمية وادلؤشرات الفسيولوجية لألفراد بني كل من البيئية الساحلية)والية مستغاًل(

ثر على مستوى منو القدرات احلركية ألفراد عينة الدراسة.إضافة إىل ادلقارنة أوالبيئية الصحراوية )والية بشار( ومدى 
 ادلناخية بني كل من ادلنطقتني. عناصر النسب ومعدالت البني
 انب،اجل اذى بناءا على آراء ونتائج بعض الدراسات يفو قيام بكافة اإلجراءات ادليدانية وادلنهجية، الوبعد  -  
والية بشار،  والية مستغاًل يتميزون بالزيادة يف مؤشر الوزن مقارنة بتالميذ أن تالميذ  نتائج الدراسة يف لتدتث دقف

.وخالل كل ادلراحل مقارنة بغريىم يف البيئة الساحلية فيتميزون بالزيادة يف معدل الطول عينة البيئة الصحراوية أما
( سنة، أما من الناحية الفسيولوجية فقد دتيز تالميذ والية بشار 61-62-60-62ية اليت مشلتها الدراسة)مر الع

ة مستغاًل واالخنفاض يف معدل نبض القلب، أما فيما خيص مؤشر مقارنة بعين Vo2 maxبالزيادة يف نسبة 
ذات داللة ولصاحل والية مستغاًل، أما فيما خيص منو مستوى  نتائجها(فقد جاءت Paaالقدرة الالىوائية )

فيها  مقارنة بصفة ادلرونة اليت كانوالسرعة بزيادة يف منو القدرة العضلية  القدرات احلركية فقد دتيز تالميذ الساحل
بني أفراد العينتني يف صفة الرشاقة بينما  م نسجل أي فروق ،الفرق دال إحصائيا ولصاحل تالميذ والية بشار

مدى تأثري بعض العناصر ادلناخية إضافة على العديد من العوامل احملددة  فروقات إىلال ،ويعزي الباحث ىذه
يت جيب أخدىا بعينة االعتبار يف الدراسات اليت ميثل وال اثةور ال النمط الغذائي و خاصة منها و دلعدالت النمو

 .    النمو موضوعها
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 - المصادر والمراجع بالعربية: 

  6003القرآن الكرمي، منار للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا  -

 .8665إبراىيم محة:تأثري اجلوانب الصحية على النشاط البدين والرياضي،دار الفكر للطباعة والنشر،عمان  -

 8664ريب،مصرأبو العال أمحد عبد الفتاح:فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضة،دار الفكر الع -
 .6002،دار الفكر العريب،مصر6ـــــطأمحد عبد الفتاح/أمحد نصرالدين:فسيولوجيا اللياقة البدنية، أبو العال -
 .6002دار الفكر العريب ،القاىرة ، 8ـــط، نظريات وتطبيقات أمحد نصر الدين السيد:فسيولوجيا الرياضة -

  .8666، القاىرة  دار الفكر العريب،8طـــــ مو و الدافعية ،أسامة كامل راتب /إبراىيم عبد ربو خيلفة: الن -
 8666، القاىرةأسامة كامل راتب: النمو احلركي)مدخل للنمو ادلتكامل للطفل وادلراىق(، دار الفكر العريب -
  .8661الفكر العريب، القاىرة  ر، دا6ـــــطــ، أسامة كامل راتب: النمو احلركي -
  9111مكتبة األجنلو:،2طحطب:منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إىل مرحلة ادلسنني، أمال الصادق/فؤاد أبو -
 .6001الدار العادلية للنشر،مصر، 1طــــ أمل حممد حسونة:علم نفس النمو، -

 .6002انتصار يونس: السلوك اإلنساين، دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية، مصر -
 6002،دار الفكر،عمان1طـــــباتريشيا ميللر: نظريات النمو، -
 .8663القاىرة  ،8،طبسطويسي أمجد بسطويسي : أسس ونظريات احلركة ،دار الفكر العريب  -
 .8666القاىرة  دار الفكر العريب،، 8ــطـــ هباء الدين سالمة: بيولوجيا الرياضة واألداء احلركي، -

 .8665 نشأة ادلعارف، اإلسكندريةجودة حسنني جودة: اجلغرافية الطبيعية لصحارى العامل العريب، م -
 .8662، عامل الكتاب، القاىرة 2ــــ، طحامد عبد السالم زىران: علم نفس النمو -

 .6000 ، عمانحسن مصطفى/ىدى حممد: علم نفس النمو، اجلزء الثاين، دار قباء للطباعة -
، رفة ادلعاحسن أمحد الشافعي/ سوزان أمحد على موسى مبادئ البحث العلمي يف ت.ب.منشا -

 8664اإلسكندرية
 .8663محاد مفيت إبراىيم:التدريب الرياضي للجنسني من الطفولة إىل ادلراىقة، دار الفكر العريب،القاىرة -

 .6002، دار رحيانة للنشر، اجلزائر 8طــــ خالد حامد: منهج البحث العلمي،  -
 .8665 ة، القاىر ، دار الفكر العريب1ط قاسم حسن حسني: أسس التدريب الرياضي، -

دجلة ،دار 8تدريب ادلرتفعات،طــــرافع صاحل فتحي وآخرون:تطبيقات يف الفسيولوجيا الرياضية و -
 .6006،عمانرللنش

  .   6003،دار ادلسرية للنشر، عمان 8طـــــرغدة شرمي: سيكولوجية ادلراىقة، -
      . 8664، القاىرة2،طــر الفكر للنشرزيدان جنيب حواشني/مفيد جنيب حواشني:النمو البدين عند الطفل،دا -
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 .8662زين الدين عبد ادلقصود: قضايا بيئية معاصرة، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية  -
 .8665سامح حسن غرايبة : معجم ادلصطلحات البيئية ، دارا لشروق للنشر،عمان  -
  .القاىرة ،دار ادلعارف،  2طـــسعد جالل/ حممد حسن عالوي: علم النفس الرتبوي،  -
 .6001سهري إبراىيم حاجم إذلييت : ادلسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار رسالن للنشر،سوريا  -

، دار خمتارات للنشر، 1طعاطف عطية/عبد الغين عماد:البيئة واإلنسان)دراسات يف جغرافية اإلنسان(،  -
 6006األردن

 .6005مطبوعات اجلامعية، اجلزائرعافر أمحد وآخرون: اجلغرافيا ،الديوان الوطين لل -
، العربية للنشر ر، الدا8طــ، عائشة عبد ادلوىل السيد: األسس العلمية لتغذية الرياضيني وغري الرياضيني -

 6000عمان
 .8666عباس حسن معوض: علم نفس النمو، دار ادلعرفة اجلامعية، القاىرة،  -

، األردن 2طوعلم النفس، مكتبة النهضة اإلسالمية، اإلحصاء يف الرتبية  ن عدس:مبادئعبد الرمح -     
8665. 

 .6006 األرقم، لبنان، ر، دا1طــــــعبد الرمحن ابن خلدون:  مقدمة ابن خلدون،  -
 8661مصر،8طــــعبد العايل اجلسماين: سيكولوجية الطفل وادلراىقة،الدار العربية، -

 8661 طبوعات اجلامعية،عبد العزيز فهمي ىيكل: مبادئ اإلحصاء، ديوان ادل -
 .8661الفكر العريب، القاىرة  ر، دا1ــــطعبد الفتاح نصر الدين: الرياضة وإنقاص الوزن،  -
 .2002دار وائل للطباعة والنشر،عمان، 2ط:أساسيات علم البيئة، وآخرونعبد القادر عابد  -

 6002(، دار ادلأمون للنشر،األردن عبد اهلل الديويب و آخرون: اإلنسان والبيئة)دراسة تربوية اجتماعية -

 8664القلم للنشر، الكويت ر، دا:النمو يف مرحلة ادلراىقةإمساعيلعماد الدين  -
 6002عصام أنور:اإلنسان و البيئة يف عامل متغري، مؤسسة الشباب اجلامعية، عمان -
  2002،عمان،1ـــطللنشر، عصام محدي الصفري،نعيم الظاىر/صحة البيئة وسالمتها ، دار اليازورى العلمية -

 .6002،عمان رمركز النش،دار الفكر للطب، 1ــــطعفاف أمحد عويس:النمو النفسي للطفل، -

 6004على طالب عبد القادر وآخرون: اجلغرافيا، الديوان الوطين للمطبوعات ادلدرسية، اجلزائر ، -
 عمان ،8ـطـجي،دار جرير للنشر،فسيولو علي أمحد وادي/إخالص أمحد اجلنايب:أساسيات علم النفس ال -

6002  
 6000علي علي البنا: ادلشكالت البيئية و صيانة ادلوارد الطبيعية، دار الفكر العريب،القاىرة ، -
 6002الدار العربية للكتاب ،مصر،8ـــطفادية علوان : مقدمة يف علم النفس اإلرتقائى،  -
 8665 مصر اجلامعية،دارا دلعرفة  ،1ــــط مبادئ اخلرائط،عبد العزيز أبو راضى: اجلغرافية العلمية و  فتحي -
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 .8666فؤاد حممد الصفار: دراسات يف اجلغرافية البشرية، وكالة ادلطبوعات، الكويت  -
 .8665دمشق  مطبعة الصفا،،8ــطفياض سكيكر وآخرون: مقدمة يف الثقافة البيئية،  -
 .8665 العراق،جامعة ادلوصل،6ات ادليدانية الرياضية،جقاسم ادلندالوي وآخرون: دليل الطالب يف التطبيق -

 8666ادلوصل، بغدادجامعة  ة، مطبعقاسم حسن حسني/قيس ناجي عبد اجلبار:مكونات الصفات احلركية -

 6002،مركز الكتاب للنشر،القاىرة6ــــطليلى السيد فرحات:القياس واالختبار يف الرتبية البدنية، -

حممود إمساعيل: فسيولوجيا التدريب البدين ، دار وائل للنشر، عمان، األردن  مهند حسن الشناوي، أمحد -
6003  

 .6006 ، عمان6ــــطمكرم ضياء: علم الوراثة:دار ادلسرية للنشر،  -
 6008زىراء الشرق، القاىرة  ة، مكتب8طحممد السيد عبد الرمحن: نظريات النمو)علم نفس النمو ادلتقدم(،  -
 8666، دار ادلعرفة، القاىرة ـ6طعلم النفس الرياضي،  حممد حسن عالوي: -
 8665،مركز الكتاب للنشر،القاىرة8ــــطحممد حسن عالوي:سيكولوجية النمو للمريب الرياضي، -

 حممد حسن عالوي، أبو العال عبد الفتاح: فيزيولوجيا التدريب الرياضي، دار الفكر العريب، القاىرة،  -
 .6003 علم ادلناخ واجلغرافية احليوية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،حممد ساحلي/أمال لدرع:  -
 .8663،دار الفكر العريب،القاىرة6ــــطحممد صبحي حسانني:القياس والتقومي يف الرتبية الرياضية، -
 6000،دار الفكر العريب،القاىرة 4ــــ،طحممد صبحي حسانني:القياس والتقومي يف الرتبية الرياضية -
 6008، مصراإلسكندرية للكتاب ز، مركحممد عبد احلليم منسي/عفاف بنت صاحل حمضر: علم نفس النمو -
  .8666 حممد عبد القادر الفقي: البيئة مشاكلها ومحايتها، مكتبة ابن سينا، القاىرة -

 .6000حممد عماد الدين إمساعيل: النمو يف مرحلة ادلراىقة، دار الفكر العريب، القاىرة  -     
 .6002،عمان1ط حممد عودة الرمياوي: علم نفس النمو) الطفولة وادلراىقة(،دار ادلسرية للنشر، -
 .6000، القاىرةالكتاب للنشر ز، مرك1ط حممد حممد احلما محي: التعدية و الصحة للحياة والرياضة، -
 .8664،القاىرة8حممد نصر الذين رضوان:ادلرجع يف القياسات اجلسمية،دار الفكر العريب،ط -
 . 8666لبنان ، دار اآلفاق اجلديدة، 2طإبراىيم أسعد: مشكلة الطفولة وادلراىقة،  لميخائي -
 .8661مصر دار الفكر العريب،، 1ط مروان عبد اجمليد إبراىيم: االختبارات والقياس والتقومي يف ت.ب.ر، -
  8662مقدم عبد احلفيظ: اإلحصاء والقياس الرتبوي، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر -
 . 2002، الدار الدولية للنشر عمان 9 ـــطمروان عبد اجمليد إبراىيم: النمو البدين و التعلم احلركي،  -

 .1991نايفة قطامي/عالية الرفاعي: منو الطفل و رعايتو ، دار الشروق،عمان -

 .2002نسيم يازجي: البيئة ومحايتها ، منشورات دار عالء الدين، دمشق -

 .6005حيي حممد نبهان: الفروق الفردية و صعوبات التعلم، دار اليازوري للنشر، األردن -
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 .8660 بريوتالعربية، ةدار النهض، 8ــــطيوسف عبد اجمليد قايد: جغرافية ادلناخ والنبات،  -
  .6000، دار الفكر العريب 1ـــط ادلعاصرة، دنيةببية الرت الويل، مجال الدين الشافعي: منهاج أمني أنور اخل -
 ،لبنانرادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنش، 6 طــــببار جورج:معجم ادلصطلحات اجلغرافية،ترمجة حممد الطفيلي،-

6006  
 .6000ادلؤسسة اجلامعية للدراسات،لبنان،ـ1ـــ طتوما جورج خوري:سيكولوجية النمو عند الطفل ادلراىق، -

عبد الرمحن حممود العيساوي: علم النفس الفسيولوجي يف تغيري السلوك اإلنساين، دار ادلعرفة اجلامعية،  -
  .8661اجلزائر، 

 ادلعارف، واختبارات األداء احلركي، منشاة حممد إبراىيم شحاتة/حممد جابر برقيع:القياسات اجلسمية -
 8665مصر اإلسكندرية،

  8662،دار الفكر العريب،القاىرة8حممد صبحي حسانني/حممد عبد السالم راغب:القوام السليم للجميع،ط -
 .8663حممد صربي حمسوب:البيئة الطبيعية)خصائصها وتعامل اإلنسان معها(، دار الفكر العريب، القاىرة  -
 6004، عمانللنشرادلسرية  ر، دا8، طاألسس النفسية لنمو الطفل بدير:كرميان   -

 6005اذلادي قطش وآخرون:أطلس اجلزائر والعامل،دار اذلدى،اجلزائر -
 البحوث و الدراسات: -

* عبد الباسط صديق عبد اجلواد محاد:أثر اختالف البيئة على بعض ادلتغريات الفسيولوجية و ادلورفولوجية 
 ، .8662نية و الرياضية جامعة حلوان لطالب اجلامعة :رسالة ماجيسرت غري منشورة ، كلية الرتبية البد

(سنة 81-86مريفت إبراىيم رخا : تأثري بعض العوامل البيئية على النمو البدين للتلميذات يف ادلرحلة )* 
 . 8652، و احلضر،رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية البدنية و الرياضية جامعة حلوان بالريف

( سنة: 86-6نات ادلقاومة و الشدة على حتفيز ىرمون النمو للمرضى من )* عاصم إبراىيم حسن:  تأثري متري
  .6001رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلسكندرية 
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 الرموز المستخدمة في البحث
 

 

-P : Poids. (kg) 

-T : Taille.(cm) 

-Tm.S : Taille de membre supérieur. .(cm) 

-Tm.I : Taille de membre inférieur. (cm) 

-IMC : Indice de masse corporelle (kg/cm) 

- F/C : Fréquence Cardiaque (N/m). 

-Paa :puissance anaérobique a lactique 

-VO2 max : Le volume maximal d’oxygène 

-S : Souplesse (Cm). 

-V : Vitesse (Seconde).  

-A : Agelity.. (Seconde). 

-T : La moyenne de température C°. 

-TM : Le maximale de température C°. 

-Tm : Le minimale de température C°. 

-SLP : La moyenne de puissance au niveau de mer (mb). 

-H : La moyenne de l’humidité (%). 

-PP : Quantité de précipitation (mm). 

-V : moyenne de vitesse du vent (Km/h).  

 
 

 



 :لوالية مستغانم السنوية المناخيةالمؤشرات  -

Les indice- 

Météorologique 

Le Mois 

Année 2003 

T SLP H PP V 

 Janvier   11 1021 77.3 39.37 2 

Février 11 1019 76.3 41.92 6.1 

Mars 14.4 1020 71.9 8.14 4.5 

Avril 15.4 1014.5 72.3 62.23 6.1 

Mai 18.7 1016.6 71.1 14.72 4.7 

Juin 24.4 1014.2 67.1 1.02 6.2 

Juillet 26.3 1014.8 68.2 0 5.7 

Aout 27.3 1014.5 65.8 0 5.2 

Septembre 23 1016.7 71.3 0 6.2 

Octobre 14.7 1013.6 76.4 34.9 6.6 

Novembre 15.1 1016.2 78.64 73.6 7.5 

Décembre 11.8 1019.7 76 58.16 7.9 

Moyenne 18.19 1015.8 72.70 334.06 5.72 
 Année 2004 
 T SLP H PP V 

 Janvier  10.8 1019.9 80 4.06 6.7 

Février 12.3 1021.3 78.1 28.47 6.7 

Mars 12.7 1018.7 76.8 27.18 6.9 

Avril 15 1013.8 68 14.23 11.7 

Mai 17 1014.4 73.3 61.74 8.5 

JUIN 22.5 1016.2 69 13.47 5.8 

JUILLET 25.8 1014.3 64.3 0 6 

AOÛT 26.8 1014 64.3 1.02 6.6 

SEPTEMBRE 23.7 1016.8 67.3 0 3 

OCTOBRE 20.6 1015.2 70.4 59.2 5.8 

NOVEMBRE 13.1 1018.8 78.2 98.54 3.2 

DÉCEMBRE 11.5 1018.3 76.4 88.65 7.3 

Moyenne 17.65 1017.6 72.21 394.56 6.51 
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Les indice-  

Météorologique 

Le Mois 

Année 2005 

T SLP H PP V 

JANVIER   ……….. 1025.7 72.5 11.18 5.7 

FÉVRIER 9 1017.9 71 54.09 7.8 

MARS 13.2 1017.5 76.4 38.1 7.2 

AVRIL 15 1015.8 69 6.09 9 

MAI 19.6 1015.6 67.1 0.25 8.3 

JUIN 23.6 1015.3 67.3 1.02 9.3 

JUILLET 25.7 1013.9 70.3 0 8.6 

AOÛT 25.2 1014.5 64.6 1.02 7.3 

SEPTEMBRE 22.1 1016.6 70.5 20.33 7.2 

OCTOBRE 19.7 1017.2 76.6 39.63 3.8 

NOVEMBRE 14.4 1020.8 73.5 42.17 4.8 

DÉCEMBRE 11.2 1019.9 78.2 44.46 6.6 

Moyenne 17.23 1016.5 71.4 258.34 7.15 

 Année 2006 

 T SLP H PP V 

JANVIER   9.9 1019.2 76.1 60.67 6.3 

FÉVRIER 10.5 1016.7 76.5 132.1 9.1 

MARS 14 1017 72.1 9.4 9.5 

AVRIL 16.9 1013.4 73.6 22.35 7.8 

MAI 20.1 1015 77.1 111 8.6 

JUIN 22.4 1015.2 67 4.06 8.3 

JUILLET 26.7 1015.4 62.6 0 6.6 

AOÛT 25.5 1012.4 63.2 0 7.2 

SEPTEMBRE 23 1014.8 69.5 38.6 5.9 

OCTOBRE 20.8 1015.6 73.2 0.51 5.3 

NOVEMBRE 16.2 1020.5 68.3 6.1 4.4 

DÉCEMBRE 12.5 1025.1 77.7 171.96 6.2 

Moyenne 18.20 1016.3 68.65 556.75 6.75 
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Les indice-  

Météorologique 

 

Le Mois 

Année 2007 

T SLP H PP V 

JANVIER   5.01 5.5101 5.01 11055 205 

FÉVRIER 5505 5.5201 5.01 52052 .02 

MARS 5501 5.5.0. 5.05 55055 .01 

AVRIL 51 5.5202 .50. .5055 .02 

MAI 5.02 5.51 5505 . .0. 

JUIN 550. 5.55 5102 . .0. 

JUILLET 520. 5.5202 2502 . . 

AOÛT 510. 5.5501 5505 5055 .02 

SEPTEMBRE 5505 5.5105 5201 2.05. 501 

OCTOBRE 5.0. 5.5505 5505 550.5 501 

NOVEMBRE 550. 5.5. 5.05 5.05 2 

DÉCEMBRE 5.02 5.5505 5501 550.5 201 

Moyenne 55055 5.5105 550.. 2.5021 5051 
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 بشار: المؤشرات المناخية السنوية لوالية -

Les indice-  

Météorologique 

 

Le Mois 

Année 2003 

T SLP H PP V 

JANVIER   9.4 928 39.7 0 11.5 
FÉVRIER 11.6 930.5 41 24.14 12.8 

MARS 17.6 925.2 31.9 3.05 13.1 
AVRIL 21.1 923 24.4 0 17.2 

MAI 26.1 926 22.1 1.02 16.7 
JUIN 32.2 918.4 17.5 0.51 19.1 

JUILLET 35.3 930.8 13.9 0 15.1 
AOÛT 33.1 921.1 20.8 7.87 12.8 

SEPTEMBRE 28.6 920.7 28.1 8.89 12 
OCTOBRE 22.8 919.3 44.1 25.9 25 

NOVEMBRE 16.5 922.8 45.5 1.25 13.5 
DÉCEMBRE 10.08 9126.3 47.5 0.25 11.5 

Moyenne 22.5 922.5 27.06 72.88 15.02 
 Année 2004 

 T SLP H PP V 

JANVIER   10.5 927.5 44.1 0 8.7 

FÉVRIER 13.5 922.6 39.1 2.03 13 

MARS 17.2 919.4 27.2 3.05 18.8 

AVRIL 20.9 928.2 24.2 5.08 17.7 

MAI 23.3 926.6 27.1 6.09 23.9 

JUIN 30.8 925.4 18.5 0 15.5 

JUILLET 34.4 920.8 16.2 2.28 17.2 

AOÛT 33.9 926.5 17.4 4.07 17.1 

SEPTEMBRE 28.6 923.8 21.4 1.02 13.4 

OCTOBRE 24.5 924.1 25.4 0.25 14.3 

NOVEMBRE 13.3 927.3 47 8.13 8.2 

DÉCEMBRE 9.4 930.8 49.7 30.72 13.2 

Moyenne 21.70 921.8 29.77 62.72 15.10 
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Les indice-  

Météorologique 

 

Le Mois 

Année 2005 

T SLP H PP V 

JANVIER   7.4 922.8 46.6 0.51 8.3 

FÉVRIER 9.4 924.1 41.4 1.02 12.2 

MARS 18.2 928 29.5 6.1 16.7 

AVRIL 23.2 920.7 21.9 0 17.4 

MAI 28.7 926.2 17.6 3.05 16.7 

JUIN 31.1 920 23.8 29.72 16.1 

JUILLET 35.9 924.6 11.9 0 16.1 

AOÛT 34.2 926.8 16.8 3.05 14.2 

SEPTEMBRE 27.8 921.3 30.2 21.08 14.9 

OCTOBRE 23.3 919.5 38.6 2.54 9.5 

NOVEMBRE 16.8 923.1 39.2 12.4 11.5 

DÉCEMBRE 9.5 924.2 56.5 0 8.2 

Moyenne 22.125 924.3 31.15 59.98 13.50 
 Année 2006 

 T SLP H PP V 

JANVIER   7.3 925.3 65.5 47.24 11.4 

FÉVRIER 11.5 919.7 52.3 3.05 13 

MARS 18.4 920 27.1 1.02 5505 

AVRIL 23.4 921.8 24.1 7.87 5.05 

MAI 27.1 923.1 25.5 9.15 5505 

JUIN 30.2 919.5 22.6 21.59 550. 

JUILLET 34.8 925 18.5 0.51 5105 

AOÛT 34 925.8 19.5 051 5202 

SEPTEMBRE 26 921.4 40 30.48 55 

OCTOBRE 23.7 918.7 38.9 23.11 .02 

NOVEMBRE 16 924.3 54.1 16.25 5. 

DÉCEMBRE 9.9 925.6 64.4 5.84 .05 

Moyenne 21.85 .5505 37.70 166.62 52051 
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Les indice-  

Météorologique 

 

Le Mois 

Année 2007 

T SLP H PP V 

JANVIER   5.05 .5505 210. 20.5 2 

FÉVRIER 520. .5505 2.02 10.. .05 

MARS 5105 .5.0. 5.05 . 5201 

AVRIL 5.01 .5201 5505 5505. 5.0. 

MAI 520. .5505 5501 50.5 5501 

JUIN 5502 .5.05 550. . 520. 

JUILLET 5205 .55 510. 505 5202 

AOÛT 5501 .5505 5505 5505 510. 

SEPTEMBRE 5.05 .5.01 5105 10.. 5.05 

OCTOBRE 55 .5.0. 550. 5.0.1 5505 

NOVEMBRE 5102 .5505 250. . 5501 

DÉCEMBRE .0. .5505 1505 550.5 0000000 

Moyenne 5505. .5501 55052 5..055 550.. 
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 سنوات ( 01)   قدرات الحركيةال اختباراتنتائج -

 

Mostaganem Bechar W 

A S V FM A S 
 

V FM 
 

Test  
N  

8,02 7 12,29 1,42 8,5 8 12,35 1,30 1 

7,46 2 13,05 1,38 10,05 9 12,05 1,25 2 

7,4 3 13,24 1,44 9,36 5 13,5 1,32 3 

9,05 8 12,72 1,43 10,19 6 12,98 1,42 4 

7,91 2 11,66 1,37 8,33 4 12,08 1,35 5 

8,02 7,5 11,46 1,4 8,16 5 12,65 1,27 6 

9,08 6 11,22 1,36 10,25 8 12,82 1,19 7 

8,78 5 13,08 1,26 7,48 7 12,95 1,22 8 

10,15 3 13,29 1,33 9,91 6 12,95 1,36 9 

10,66 1 10,89 1,35 9,88 8 12,33 1,27 10 

9,23 8 11,63 1,19 9,11 9 12,69 1,25 11 

10,12 6 11,55 1,45 10 10 13,05 1,34 12 

9,15 7 12,41 1,34 9,2 7 13,41 1,31 13 

9,28 6 13,19 1,27 9,1 6 13,98 1,26 14 

9,78 5 12,78 1,28 8,87 8 11,93 1,24 15 

8,98 1 14,08 1,27 9,22 5 13,59 1,15 16 

10,45 4 14,52 1,28 10,21 8 13,66 1,36 17 

8,87 8 13,72 1,35 8,68 9 14,12 1,31 18 

8,25 5 12,32 1,38 8,09 7 12,6 1,36 19 

9,08 3 11,26 1,37 9,04 5 11,96 1,29 20 

8,2 5 11,78 1,41 8,94 6 12,8 1,38 21 

9,04 7 12,15 1,35 8,79 8 12,78 1,34 22 

9,18 9 12,01 1,48 9,11 7 12,16 1,45 23 

8,57 4 11,43 1,29 8,48 4 12,58 1,21 24 

9,33 5 10,91 1,27 9,67 5 12,92 1,24 25 

8,15 8 13,02 1,35 11,05 4 12,89 1,36 26 

10,02 3 12,85 1,42 8,02 8 12,75 1,45 27 

8,94 3,5 11,75 1,29 9,05 6 12,73 1,27 28 

9,12 5 10,98 1,39 8,98 7 12,59 1,34 29 

8,86 7 12,72 1,45 8,52 8 12,97 1,45 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 سنة ( 01)   القدرات الحركية اختباراتنتائج  -
 

Mostaganem Bechar W 

A S V FM A S V FM 
Test  

N  

8,09 4 10,84 1,55 8,35 5 10,8 1,4 1 

8,32 2 9,98 1,42 7,18 3 11,02 1,38 2 

7,17 4 11,35 1,42 8,25 -1 11,28 1,42 3 

8,61 -1 10,62 1,54 7,56 6 10,98 1,52 4 

7,7 6 10,55 1,44 7,6 7 10,52 1,5 5 

6,62 4 11,16 1,39 7,5 6 11,11 1,35 6 

7,67 5 11,38 1,5 6,98 4 10,98 1,38 7 

7,48 5 10,81 1,47 7,57 8 10,78 1,4 8 

6,86 10 10,84 1,47 7,95 10 10,55 1,48 9 

7,82 6 9,94 1,51 8,44 -3 11,82 1,5 10 

8,88 3 10,62 1,62 6,88 8 9,95 1,48 11 

7,36 3 12,1 1,5 9,12 4 11,1 1,5 12 

9,05 6 10,72 1,52 7,36 7 10,88 1,41 13 

8,12 5 10,81 1,48 8,6 7 11,28 1,52 14 

7,18 0 11,15 1,47 8,75 5 12,2 1,35 15 

7,5 7 9,87 1,5 8,62 5 11,04 1,45 16 

6,98 -2 11,89 1,45 6,98 4 12,88 1,43 17 

7,35 5 10,65 1,53 7,75 6 10,65 1,52 18 

7,22 -3 10,73 1,6 7,24 5 11,62 1,5 19 

7,44 1 11,62 1,46 8,38 3 11,32 1,54 20 

6,82 0 12,02 1,42 7,92 11 12,25 1,52 21 

8,12 6 11,08 1,52 8,46 5 11,66 1,57 22 

7,89 4 9,98 1,58 7,22 4 10,08 1,52 23 

7,05 5 10,93 1,52 7,18 8 11,02 1,44 24 

6,92 -3 10,88 1,46 7,12 1 10,98 1,5 25 

8,22 3 10,87 1,59 7,45 6 11,55 1,44 26 

7,67 2 11,38 1,65 7,77 6 11,79 1,57 27 

7,25 4 11,04 1,59 7,66 3 11,66 1,4 28 

6,88 1 11,42 1,51 9,03 5 12,1 1,5 29 

7,54 5 11,15 1,48 7,46 5 12,35 1,45 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 سنة ( 01)   نتائج اختبارات القدرات الحركية-
 

Mostaganem Bechar W 

A S V FM A S V FM 
Test  

N  

6,91 6 10,32 1,55 7,02 6 10,41 1,48 1 

6,51 5 9,85 1,47 6,48 5 10,08 1,55 2 

7,13 0 10,88 1,58 7,02 3 10,02 1,5 3 

6,51 7 9,78 1,45 6,51 7 9,7 1,66 4 

5,98 10 10,45 1,55 6,25 9 10,24 1,78 5 

6,36 -2 10,63 1,75 6,04 5 10,82 1,5 6 

7,15 6 10,42 1,65 7,16 8 11,02 1,51 7 

6,17 3 11,05 1,52 6,91 6 10,98 1,48 8 

8,04 9 10,11 1,5 7,91 10 11,61 1,75 9 

6,78 8 9,78 1,58 6,88 4 9,87 1,49 10 

7,11 -10 10,19 1,66 7,31 6 10,32 1,62 11 

6,31 -3 9,69 1,48 6,28 0 10,44 1,5 12 

6,31 4 9,63 1,58 6,55 5 9,79 1,52 13 

6,15 9 10,15 1,7 7,75 8 10,82 1,43 14 

7,23 5 10,38 1,64 7,55 5 10,57 1,58 15 

6,23 5 9,42 1,52 7,92 4 9,75 1,52 16 

7,22 8 9,92 1,56 7,2 10 10,12 1,48 17 

6,55 11 10,22 1,57 9,01 7 11,33 1,51 18 

6,49 9 10,08 1,62 6,85 9 9,95 1,6 19 

6,85 11 10,44 1,71 7,9 11 10,75 1,5 20 

8 2 9,33 1,58 6,66 5 10,91 1,55 21 

6,08 6 10,05 1,63 7,21 6 10,66 1,52 22 

7,1 -3 9,28 1,49 6,5 5 10,76 1,47 23 

6,51 5 10,22 1,54 8,47 8 11,41 1,52 24 

8,09 7 10,51 1,54 7,05 6 9,88 1,48 25 

6,32 10 10,05 1,62 6,78 10 10,08 1,62 26 

6,91 4 9,77 1,6 6,78 6 10,21 1,5 27 

7,13 8 10,43 1,55 8,28 -3 11,05 1,51 28 

8,08 -2 9,98 1,68 7,66 5 10,66 1,6 29 

6,43 5 10,45 1,59 7,65 4 10,78 1,52 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سنة ( 01)   نتائج اختبارات القدرات الحركية-
 

Mostaganem Bechar W 

A S V FM A S V FM 
Test  

N  

6,18 -3 8,49 1,88 6,25 4 8,6 1,65 1 

6,21 1 10,01 2,02 6,12 8 9,56 1,88 2 

6,51 8 8,25 1,99 6,46 6 8,9 1,91 3 

7,05 0 9,12 1,95 7,02 7 9,45 1,92 4 

6,91 3 9,32 2,11 7,12 5 8,5 2 5 

6,35 -2 8,72 1,97 6,28 -6 9,42 1,98 6 

6,75 -2 8,69 2,12 6,7 5 8,45 2,05 7 

7,12 4 8,64 1,87 6,94 6 8,51 1,78 8 

7 2 7,92 1,75 7,05 8 7,66 1,92 9 

6,37 0 8,67 1,86 6,45 5 8,5 2,02 10 

6,75 6 10,25 1,95 6,68 4 10,12 1,88 11 

6,82 0 9,37 2,05 6,9 3 9,65 2,03 12 

8,03 -4 8,83 1,78 8,12 6 8,66 1,94 13 

6,01 5 9,05 1,88 6,5 -5 8,94 1,9 14 

7,45 6 7,42 1,87 7,38 4 7,46 1,85 15 

6,15 2 7,96 1,93 6,2 6 9,13 1,97 16 

6,45 7 8,25 1,75 6,82 10 8,95 1,85 17 

6,05 6 9,29 1,73 6,2 8 9,12 1,91 18 

7,08 3 9,05 1,79 6,65 -4 8,96 1,8 19 

6,2 4 9,37 1,88 7,08 -3 9,22 1,75 20 

7,11 -4 10,56 1,92 6,3 5 9,31 1,82 21 

6,14 5 9,18 1,98 7,05 8 8,98 1,7 22 

6,22 1 9,69 1,78 6,25 4 9,52 1,77 23 

7,01 -5 10,02 1,88 7,21 3 10,6 1,55 24 

5,98 5 9,15 2,03 6,2 7 9,44 1,68 25 

6,18 3 9,67 1,89 7,01 -2 9,81 1,75 26 

6,55 5 8,98 1,93 6,88 3 10,15 1,85 27 

8,1 4 9,68 1,95 6,05 8 9,85 1,6 28 

6,1 0 10,25 2,05 6,25 4 1,2 1,95 29 

6,37 -3 10,24 1,97 6,75 5 1,4 1,8 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (سنوات  01 )نتائج االختبارات الفسيولوجية  -
 

 

W Mostaganem Bechar 

I 
N 

VO2 max 

ml.Kg/m 

Paa 

kg.m/s 
FC n/m 

VO2 max 

ml.Kg/m 

Paa 

kg.m/s 
FC n/m 

1 38,15 42,94 92 52,44 47,58 83 

2 34,21 51,67 88 49,63 35,18 79 

3 39,25 49,15 87 51,63 28,47 68 

4 37,04 56,82 92 43,33 30,12 69 

5 29,42 46,14 96 54,45 32,46 78 

6 30,08 49,2 92 50,32 32,05 78 

7 35,16 53,05 89 42,39 29,2 68 

8 33,17 56,08 97 43,78 27,05 79 

9 32,1 61,25 95 45,68 37,57 72 

10 30,05 65,31 79 53,48 35,2 70 

11 31,84 63,2 95 55 34,04 76 

12 38,12 47,15 89 52,48 29,72 78 

13 36,33 59,44 87 41,93 43,85 69 

14 29,06 44,57 92 50,82 3 81 

15 32,16 40,84 80 54,2 33 76 

16 34,21 50,76 92 56,08 35,01 74 

17 57,52 48,58 84 42,76 49,19 69 

18 42,33 43,66 70 51,58 43,61 72 

19 58,14 42,01 95 50,37 34,2 78 

20 49,05 40,13 90 55,52 42,42 73 

21 38,2 33,33 95 52,79 48,82 68 

22 50,16 41,2 98 46,48 38,43 73 

23 53,31 51,01 89 50,21 33,02 66 

24 49,74 52,27 88 51 48,18 74 

25 33,54 40,68 98 40 49,12 85 

26 42,2 45,18 92 41,65 36,8 68 

27 40,51 41,32 86 52,66 36,27 75 

28 51,16 42,02 90 45,21 46,92 69 

29 36,23 52,12 94 46,08 40,2 78 

30 47,44 40,58 81 51,68 35,31 73 
 



 

 

 

 ( سنة 12 )جدول بين نتائج االختبارات الفسيولوجية -
 
 

W Bechar Mostaganem 

I 
N 

VO2max 

ml.Kg/m 

Paa 

kg.m/s 
FC n/m 

VO2 max  

ml.Kg/m 

Paa 

kg.m/s 
FC n/m 

1 46,36 49,12 72 47,33 48,38 94 

2 48,58 45,05 72 49,2 57,9  49,2 

3 45,46 48,2 84 42,05 41,09  42,05 

4 51,2 32,75 68 40,22 42,85  40,22 

5 49,42 48,15 85 45,8 45,66  45,8 

6 55,88 41,82 78 41,25 64,28  41,25 

7 52,35 38,05 72 46,43 55,02  46,43 

8 54,85 45 80 40,08 48,43  40,08 

9 42,02 39,91 82 50,72 53,96  50,72 

10 50,96 44,52 74 47,68 39,25  47,68 

11 45,33 38,84 77 41,18 48,3  41,18 

12 47,46 37,31 86 38,27 64,17  38,27 

13 44,26 39,42 94 42,2 41,22  42,2 

14 45,85 51,23 81 40,9 56,29  40,9 

15 46,18 49,92 85 50,21 46,05  50,21 

16 45,72 33,44 80 51,22 47,18  51,22 

17 39,28 32,31 74 48,3 58,67  48,3 

18 56,33 37,32 87 46,24 40,25  46,24 

19 46,18 29,2 82 46,92 45,75  46,92 

20 47,55 49,58 80 44,13 50,99  44,13 

21 48,02 35,08 74 42,53 44,13  42,53 

22 46,27 43,02 72 38,13 50  38,13 

23 40,2 38,19 80 38,22 49,51  38,22 

24 42,35 40,26 82 45,18 35,92  45,18 

25 43,93 46,43 70 50,52 68,12  50,52 

26 39,75 37,5 72 39,83 60,64  39,83 

27 55,66 48 86 47,35 57,38  47,35 

28 44,58 38,47 80 42,11 56,15  42,11 

29 58,29 49,94 87 41,72 55,02  41,72 

30 42,44 35,44 85 45,33 52,08  45,33 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 (سنة 01 )جدول يبين نتائج االختبارات الفيزيولوجية -

 
 

W Bechar Mostaganem 

I 
N 

VO2max 

ml.Kg/m 

Paa 

kg.m/s 
FC n/m 

VO2max 

ml.Kg/m 

Paa 

kg.m/s 
FC n/m 

1 54,2 42,25 80 41,18 39,6 83 

2 53,36 43,41 76 38,26 42,18 38,26 

3 47,58 45,48 82 41,08 43,62 41,08 

4 44,49 41,36 80 50,27 40,5 50,27 

5 43,2 44,38 76 35,18 47,05 35,18 

6 40,55 42,17 82 50,21 40,82 50,21 

7 56,12 30,75 78 38,05 39,12 38,05 

8 41,73 40,83 86 50,67 37,57 50,67 

9 50,57 30,27 80 41,48 35,31 41,48 

10 48,5 40,2 82 40,2 39,15 40,2 

11 33,32 31,54 78 36,27 38,01 36,27 

12 41,2 43,33 72 42,45 35,19 42,45 

13 45,66 40,36 88 40,07 29,1 40,07 

14 44,45 43,87 88 36,74 48,32 36,74 

15 50,25 40,08 80 40,09 37,06 40,09 

16 47,65 49,75 86 35,12 49 35,12 

17 51,29 52,36 78 42,78 42,02 42,78 

18 49,38 37,26 66 37,74 55 37,74 

19 50,49 30,62 84 41,42 54,25 41,42 

20 52,05 44,73 66 44,37 38,12 44,37 

21 51,54 40,06 67 40,09 44,65 40,09 

22 50,06 46,02 80 41,57 51,31 41,57 

23 44,16 41,28 66 36,11 42,28 36,11 

24 50,74 36,17 73 40,58 43,05 40,58 

25 48,81 39,2 84 37,22 53,42 37,22 

26 51,83 38,38 76 38,15 46,56 38,15 

27 54,45 42,25 73 50,66 48 50,66 

28 51,65 43,74 78 40,03 46,81 40,03 

29 44,33 30,83 67 43,41 50,71 43,41 

30 51,1 32,45 73 48,18 45,85 48,18 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 (سنة  01 )جدول يبين نتائج االختبارات الفيزيولوجية -
 

 

W Bechar Mostaganem 

I 
N 

VO2 

max  

ml.Kg/m 

Paa  

kg.m/s 
FC n/m 

VO2 max  

ml.Kg/m 

Paa 

kg.m/s 
FC n/m 

1 52,44 47,58 83 50,73 63,34 72 

2 49,63 55,18 79 48,68 47,2 64 

3 51,63 50 68 42,65 52,28 76 

4 43,33 40,12 69 44,13 58,5 69 

5 54,45 52,46 78 52,53 49,22 80 

6 50,32 42,05 78 49,2 60,75 78 

7 42,39 49,2 68 41,17 52,63 86 

8 43,78 47,05 79 41,32 59,45 65 

9 45,68 57,57 72 39,44 53 67 

10 53,48 45,2 70 50,88 58,7 75 

11 55 44,04 76 48,66 59,14 88 

12 52,48 48 78 53,65 61,13 67 

13 49 43,85 69 42,15 64,8 66 

14 50,82 52 81 50,05 44 88 

15 54,2 49 76 48,19 47 96 

16 56,08 55,01 74 45,22 51,44 78 

17 55 49,19 69 50,04 40 69 

18 51,58 43,61 72 50,2 51,5 86 

19 50,37 54 66 47,21 55,21 74 

20 55,52 62 70 50,15 61,57 73 

21 52,79 48,82 68 50,5 49,2 75 

22 46,48 58,43 66 48,25 55,41 69 

23 50,21 58 64 51,02 50,13 78 

24 51 48,18 74 55,32 67,04 92 

25 50 54 78 39,2 62 86 

26 41,65 50 68 41,02 68 65 

27 52,66 49 70 50,55 53,22 75 

28 45,21 46,92 69 43,48 59,84 80 

29 46,08 40,2 78 39,22 60,05 82 

30 51,68 60 73 49,36 58,26 87 
 

 

 



 

 

 



 Summary of the study 

    -  Is the environment and the associated variables important topics on a 

scientific level, because of their direct impact on human health and efficiency    

in the face of the basic requirements for life. Where it is influenced by and 

influence to varying degrees, the diversity of human races physically and 

functionally an indication of the influence is clear to the diversity and 

multiplicity of environmental elements. Where indicated, "Ibn Khaldun," the 

geographical environment have an impact in different human beings physically, 

mentally and psychologically and vitality, which was confirmed by "Tenner" 

which believes that the environment is one of the important factors that affect the 

standards Alontorphumicria, and percentage of body parts (such as location 

geographical - Temperature - H from the sea ...), 

Attributed most of the researchers that different individuals in the rates of growth 

of physical and functional due to the j individual's response and adaptation to 

different pressures of environmental factors resulting from some of the rates of 

unusual to climatic factors such as high temperature, increased humidity ... etc., 

and how the carrying capacity of the individual for that the result of several 

factors, especially those of adaptation and genetic determinants. 

Given the multiplicity and diversity of climatic conditions in Algeria, according 

to many geographical factors, this study was to identify the most important 

Alfruvat between individuals according to the environmental quality of coastal 

and desert in the rates of physical growth and employment and in relation to the 

level of motor abilities of the research sample. Our study included a sample of 

'240 'students from the states of Mostaganem and Bechar Al-aged (10-12-14-16) 

years, in order to compare them on some measures of physical and functional 

capacity and level of motor reverting the casual way. And show results obtained 

from the application of various tests and measurement differences are statistically 

significant in the rate of length and for the students and the state of Bashar as 

distinguished students of the state Mostaganem increase in weight, in addition to 

the students of the coastal environment are characterized by an increase in the 

rates of anaerobic capacity "Paa", the sample of the desert environment showed 

differences in function in the capacity aerobic "Vo2max" and lower heart rate. As 

for the growth and development of motor skills on the study, findings showed 

more than a sample of the coastal environment to test the ability muscle and 

speed, while the recorded sample of the desert environment, significant 

differences in testing flexibility while not record any differences between 

members of two samples to test agility. a It is imperative at existing and 

interested in preparing young people taken it these differences into account 

during the planning and implementation of various educational programs only in 

terms of educational or training to elevate the level of motor performance of 

practitioners, taking into account the climatic factors and environmental 

conditions as a criterion in that, for in the various views and trends of modern 

outweigh the state and offered in various sporting events depends mainly on the 

organization and a good investment of human capital available to it. 

 

Keywords: Growth - Environment - Climate - motor skills 



 

 رقيق مداني-

 بوالية تندوف21-11-1790-
 بشار 1771 إسالميةبكالوريا علوم  -
 مستغانم 1771  في التربية البدنية يسانسل -
 ية البدنية مستغانمبماجيستر في طرق ومناهج التر  -

 :ملخص الدراسة
تعد البيئة وما يرتبط هبا من متغريات أحد املوضوعات اهلامة على املستوى العلمي، ملا هلا من تأثري مباشر على صحة اإلنسان   -

حلياتو. حيث أنو يتأثر هبا ويؤثر فيها بدرجات متفاوتة، فتنوع السالالت البشرية جسميا  وكفاءتو يف مواجهة املتطلبات األساسية
" أّن البيئة اجلغرافية هلا أثرىا يف ابن خلدون"حيث أشارالبيئية .  ووظيفيا داللة على مدى التأثري الواضح لتنوع وتعدد العناصر

بأّن البيئة تعترب أحد العوامل اهلامة اليت  " الذي يرى Tenner " ،وىو ما أكدهاختالف البشر جسميا وعقليا ونفسيا وحيوية
  االرتفاع عن سطح البحر...(، -درجة احلرارة -تؤثر على املقاييس األنرتوبومرتية، ونسب أجزاء اجلسم )كاملوقع اجلغرايف

ي استجابة الفرد و تكيفو مع  دىأن اختالف األفراد يف معدالت منوىم اجلسمية والوظيفية يعود إذل م ويعزي معظم الباحثني
خمتلف ضغوط العوامل البيئية الناجتة عن بعض املعدالت الغري عادية للعوامل املناخية كارتفاع درجة احلرارة، وزيادة نسبة 

وتنوع  .وبالنظر إذل تعدداحملددات الوراثيةالرطوبة...اخل، و مدى قدرة حتمل الفرد لذلك نتيجة عدة عوامل وخاصة منها  التكيف و 
الظروف املناخية يف اجلزائر طبقا للعديد من العوامل اجلغرافية، جاءت دراستنا ىذه من أجل حتديد أىم الفروفات بني األفراد طبقا 
لنوعي البيئة الساحلية والصحراوية يف معدالت النمو اجلسمي والوظيفي ومدى عالقتو مبستوى القدرات احلركية لعينة البحث. 

(سنة ،بغية املقارنة 01-04-00-02تلميذ من والييت مستغامن وبشار من الفئة العمرية )  -042-ينة قوامها ومشلت دراستنا ع
من بينهم يف بعض املقاييس اجلسمية والوظيفية ومستوى القدرات احلركية متبعني يف ذلك الطريقة العرضية.وبينت النتائج املتحصل 

ات داللة إحصائية يف معدل الطول ولصاحل تالميذ والية بشار بينما دتيز تالميذ فروقات ذتطبيق خمتلف االختبارات والقياسات 
"،أما عينة Paaوالية مستغامن بزيادة يف الوزن،إضافة إذل أن تالميذ البيئة الساحلية يتميزون بزيادة يف معدالت القدرة الالىوائية "

منو  معدل نبض القلب .أما فيما خيص يف واخنفاض  "Vo2max "البيئة الصحراوية أظهرت فروقات دالة يف القدرات اهلوائية
يف اختبار القدرة العضلية والسرعة ،بينما   فأظهرت النتائج تفوق عينة البيئة الساحلية القدرات احلركية املعنية بالدراسةوتطور 

فراد العينتني يف اختبار الرشاقة .وىو ما سجلت عينة البيئة الصحراوية فروق دالة يف اختبار املرونة بينما دل نسجل أي فروقات بني أ
أخد ىذه الفروقات بعني االعتبار خالل ختطيط وتنفيذ خمتلف الربامج الرتبوية سوى يفرض عل القائمني واملهتمني بإعداد الناشئني 

معدالت النمو اجلسمي  تباربعني االع واألخذ من الناحية التعليمية أو التدريبية من أجل اإلرتقاء مبستوى األداء احلركي للممارسني
أن تؤكد خمتلف اآلراء واالجتاىات احلديثة على  ،حيثاملعايري يف ذلك  كأحدالعوامل املناخية والظروف البيئية   والفسيولوجي وكدا

 ا.تقدمها يف خمتلف الفعاليات الرياضية يعتمد أساسا على تنظيم وحسن استثمار الثروة البشرية املتوفرة لديه تفوق الدول و
 ركية حالقدرات ال    -المناخ    -ئة   البي -النمو  : الكلمات األساسية



 Résumé : 
-l'environnement et les variables qui luis sont associées sont importants sur le plan 

scientifique, en raison de leur impact direct sur la santé humaine et l'efficacité face aux 

exigences de base de la vie quotidienne. Où cette environnement est influencée et 

influence à divers degrés, la diversité des races humaines, physiquement et 

fonctionnellement est une indication clair de l'influence est de la diversité et la multiplicité 

des éléments de l'environnement. «Ibn Khaldoun» indique que l'environnement 

géographique a un impact sur Les différences entre les êtres humains sur le plan physique, 

mental, psychologique de vitalité. Ceci a été confirmé par «Tenner" qui estime que 

l'environnement est l'un des facteurs importants qui affecte les Anthropométriques 

normes, et le mesures de parties du corps (comme la positionnement géographique - 

Température - hauteur par rapport au nivaux de la mer ...). 

-la plupart des chercheurs indiquent que des différences dans les moyennes de croissance, 

physique et fonctionnelle entre les personnes sont Attribuées de la réponse de l'individu et 

son adaptation aux différentes pressions de facteurs environnementaux. Résultant de 

certains taux inhabituels des facteurs climatiques tels que l'élévation de la température, 

augmentation de l'humidité ... etc., et la capacité de l'individu les supportés d'épandant de 

plusieurs facteurs, notamment ceux de l'adaptation et les déterminants génétiques. 
 

-Compte tenu de la multiplicité et la diversité des conditions climatiques en Algérie, selon 

de nombreux facteurs géographiques, cette étude à comme objet d'identifier les plus 

important différences entre les individus en fonction de la qualité environnementale des 

zones côtières et désertiques dans les moyennes de croissance physique et fonctionnelles 

et sa relation avec le niveau de capacités motrices de l'échantillon. Notre étude porte sur un 

échantillon d'étudiants '240 ' des wilayas de Mostaganem et Bechar, âgé de (10-12-14-16) 

ans, afin de comparer à certaines mesures de la capacité physique et fonctionnelle du 

niveau moteur, selon une méthode longitudinale, les résultats obtenus des différents tests 

montrent des différences de mesure significatives dans la moyenne des tailles en faveur 

des étudiants de Bechar. Par contre les étudiants de Mostaganem se distinguent par leur 

poids, en plus les étudiants de l'environnement côtier se caractérisent par une 

augmentation du taux de la capacité anaérobie, l'échantillon de l'environnement du désert 

ont montré des différences significative dans la en la capacité aérobie "V02max" et une 

diminution dans le rythme cardiaque. Quant à la croissance et le développement de la 

motricité, les résultats montrent que les performances de l'échantillon de l'environnement 

côtier au teste de la capacité musculaire et de la vitesse, tandis que l'échantillon de 

l'environnement désertique enregistrent des différences significatives dans les tests de 

souplesse, et les résultats ne montrent pas de différence significative dans le test de 

l'agilité, il est impératif prendre en compte ces différences lors de la planification et la mise 

en œuvre de divers programmes en éducation ou de l'entrainement pour surélever le niveau 

de performance moteur des pratiquants. En tenant compte des facteurs climatiques et des 

conditions environnementales comme critère important, les différentes opinions et les 

tendances modernes soulignent que l'exploit des nations et leur succès dans les diverses 

manifestations sportives dépend principalement de l'organisation et de l'investissement du 

capital humain dont elles disposent. 
 

Mots-clés: Croissance - Environnement - Climat – motricité 
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