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سنة واالرتقاء بمستوى بعض قدراتهم البدنیة ) 13- 12(بطاریة اختبار النتقاء التالمیذ المتمیزین 
بألعاب القوى) م1200م، الوثب الطویل، دفع الجلة، جري 60عدو (واإلنجاز الریاضي في الرباعي 

الغرب الجزائريسنة في) 13- 12(بحث مسحي تجریبي على األساتذة والتالمیذ للتعلیم اإلكمالي 
بن سي قدور الحبیب: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس
معهد التربیة البدنیة والریاضیة

تعتبر التربیة البدنیة والریاضیة من أهم الوسائل التي تعمل على تحقیق غایة التربیة العامة، من أنها 
ونفسیا، لذلك أصبح تطورها ضرورة من تساعد على إعداد الفرد الصالح إعدادا بدنیا وعقلیا، واجتماعیا 

أسلوب "على أنها " ضروریات الحیاة وواجبا اجتماعیا هاما، یجب أن تعمل على تحقیق كما ینظر إلیها
وعلیه یعد النشاط الریاضي في ،)30، ص1996أمین أنور الخولي، ("مناسب لمعایشة الحیاة وتعاطیها

سلیمة میدانا هاما من میادین التربیة، وعنصرا قویا في تحقیق صورته التربویة الجدیدة، وبنظمه وقواعده ال
أهداف التربیة المنشودة، وتعتبر ألعاب القوى من أهم األنشطة الریاضیة التي تشغل ركنا أساسیا في 
المنهاج الرسمي لمادة التربیة البدنیة والریاضیة في الطور االكمالي، حیث أنها تعتبر القاعدة واألساس 

وتعد الفعالیات المركبة والرباعي على وجه الخصوص من أمتع . تخصصات الریاضیة األخرىلمختلف ال
ودفع الجلة، وجري ) م60عدو (فعالیات ألعاب القوى، كون أنه یجمع بین فعالیة الوثب الطویل والسرعة 

تخدام ، كما أن التعلیم أو التدریب على تلك الفعالیات ال یتطلب اس)م1200(المسافات المتوسطة 
الوسائل الریاضیة الكبیرة، بل على أبسط الوسائل والبدیلة منها وصوال بالریاضي لالرتقاء مستوى بعض 

وفي هذا الشأن سجل الباحث من خالل الزیارات . قدراته البدنیة األساسیة واإلنجاز الریاضي في الرباعي
ا االختصاص الریاضي، كون أن المیدانیة ضعف مستدیم وعجز واضح في مجال التعلیم والتدریب في هذ

هذا العامل أصبح مبني على العفویة، األمر الذي دفع بالباحث إلى تناول هذا الموضوع بالدراسة لما 
محاولة تقدیم أنجع الحلول لترشید وتنویر المختصین في مجال تدریس وذلك في .یكتسیه من أهمیة بالغة

وذلك من خالل اقتراح بطاریة اختبار لهدف انتقاء المتمیزین التربیة البدنیة والریاضیة والتدریب الریاضي، 
عدو (سنة واالرتقاء بمستوى بعض قدراتهم البدنیة واإلنجاز الریاضي في الفعالیات المركبة ) 13- 12(

.بألعاب القوى) م1200م، الوثب الطویل، دفع الجلة، جري 60
:وعلى هذا األساس تم طرح التساؤالت التالیة

؟) الرباعي(التربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة االكمالیة یسهم في تعلیم الفعالیات المركبة هل واقع- 
هل أن بطاریة االختبار المقترحة تسهم في االنتقاء المتمیزین نحو ممارسة مسابقة الرباعي ؟- 
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ألساسیة واإلنجاز هل البرنامج التدریب المقترح یساهم في االرتقاء بمستوى بعض القدرات البدنیة ا- 
سنة في الفعالیات المركبة ؟) 13-12(الریاضي لدى المتمیزین 

:أهداف البحث
معرفة واقع ممارسة ألعاب القوى واألسباب التي تمنع من تدریس الفعالیات المركبة بصفة عامة -أ

.والرباعي بصفة خاصة في درس التربیة البدنیة والریاضیة
.في انتقاء المتمیزین لمزاولة مسابقة الرباعيأهمیة بطاریة االختبار -ب
.معرفة مستوى اإلنجاز الریاضي لدى التالمیذ المتمیزین- ج
معرفة مدى تأثیر البرنامج التدریب المقترح في االرتقاء بمستوى بعض القدرات البدنیة واإلنجاز - 

ل، دفع الجلة، جري م، الوثب الطوی60عدو (سنة في الرباعي ) 13- 12(الریاضي لدى المتمیزین 
.بألعاب القوى) م1200

:فروض البحث
واقع التربیة البدنیة والریاضیة ضمن طور التعلیم االكمالي ال یساعد في تعلیم مسابقة الرباعي على -أ

.الرغم من سهولة تطبیقه میدانیا
.إن استخدام بطاریة االختبار یساعد على انتقاء المتمیزین في مسابقة الرباعي-ب
البرنامج التدریب المقترح یساهم في االرتقاء بمستوى بعض القدرات البدنیة واإلنجاز الریاضي لدى - 

بألعاب ) م1200الجلة، جري م، الوثب الطویل، دفع 60عدو (سنة في الفعالیات ) 13-12(المتمیزین 
.القوى

تمیزین، لصالح هذه األخیرة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین العینة الضابطة وعینة التالمیذ الم- ج
.في بعض القدرات البدنیة واإلنجاز الریاضي مسابقة الرباعي

:تحلیل نتائج المقابلة المباشرة
حول معرفة واقع ممارسة ألعاب القوى من حیث التدریب، المشاركة، االنتقاء، التكوین وخاصة الفعالیات 

والعطاء والحوار والتفاعل في جو من الصداقة المركبة والرباعي على وجه التحدید، حیث وبعد األخذ 
:وعالقة الود، إضافة إلى مراعاة الباحث االعتبارات التالیة

.إعطاء المستجوب الوقت الكافي لإلجابة- 
بعد حصول الباحثین .عدم توجیه أكثر من سؤال في وقت واحد، مراعاة المستوى الثقافي للمستجوب- 

المقابلة صحیحة وصادقة، فیما وضعت لذلك، خلص الباحث من خالل على تقاریر المستجوبین كون أن 
:إلى ما یلي) اختصاصیین في ألعاب القوى(نتائج المقابلة المباشرة المنجزة مع عینة المستجوبین 

.عفوي مبني على الخصوصیة من طرف المدربین في غالبیة اإلجابة: التدریب- 
.حدود الضعیففي مجال ألعاب القوى یبقى في : التكوین- 
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نوعا ما تبقى محتشمة، وغیاب شبه كلي بالنسبة للمشاركة في الفعالیات المركبة إلى منعدم، : المشاركة- 
.نتیجة غیاب ممارسة هذا االختصاص ضمن األندیة الریاضیة في أغلب اإلجابات

العلمي في هذا المجال، على الرغم من التطور : االنتقاء في ألعاب القوى باستخدام الوسائل الحدیثة- 
العدو الریفي المدرسي، (عملیة االنتقاء معتمدة على نفس األسس وبناء على رأي المستجوبین، فإن

، دون استخدام وسائل القیاس والتقویم في مجال )المتمیزین في درس التربیة البدنیة والریاضیة، المالحظة
.التدریب

ناك عالقة وطیدة بین النادي الریاضي والمدرسة، حیث أن ه: التواصل بین المدرس والنادي الریاضي- 
لكن االنتقاء یبقى مختصر على بعض . هذه األخیرة تعتبر خّزان بشري یتم على مستواه تكوین األندیة

.المعاییر الخصوصیة
:وفیما یلي نتائج التجربة االستطالعیة التي تؤكد على مدى صدق وثبات االختبارات

االختبارات
معامل الصدقالمحسوبة. رالجدولیة. راإلحصائیة. د.معینةحجم ال

إذ
10100.050.6020.9840.991ذ) ثا(م 80جري 
0.9830.991إ) ثا(م 60جري 

0.9920.995)كغ3(رمي الكرة الطبیة لألمام ذكور 
0.9910.995)كغ2(رمي الكرة الطبیة لألمام إناث 

0.9710.985)كغ3(الكرة الطبیة للخلف ذكور رمي 
0.9920.994)كغ2(رمي الكرة الطبیة للخلف إناث 
0.9750.983الوثب العمودي من الوقوف ذ
0.9690.984الوثب العمودي من الوقوف إ
0.8870.934الوثب العریض من الوقوف ذ
0.8770.936الوثب العریض من الوقوف إ

0.9740.986م ذ500جري 
0.9520.975م إ500جري 

0.9420.967الوثب الثالثي من الثبات ذ
0.9310.965الوثب الثالثي من الثبات إ

.إلنجاز البحث على نحو األفضل، استخدم الباحث المنهج المسحي التجریبي
300ذكور، 400: تلمیذ موزعین على النحو التالي700تتكون من تم تطبیق االختبارات على عینة- 

.إناث
.ذكور10إناث، 10: تلمیذ موزعة كاآلتي20عینة من تالمیذ المتمیزین بلغ حجمها - 
.ذكور10إناث، 10: عداء موزعة كاآلتي20عینة ضابطة بلغ حجمها - 
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:وتمثلت مجاالت البحث في
م، شمومة 1962جویلیة 5إكمالیة السوافلیة، بوقیراط، سیرات، زغلول، : مستغانموالیة بعض إكمالیات 

.المركب الریاضي. الجدیدة، إكمالیة عبان رمضان
20/05/2004إلى غایة 10/11/2003لقد امتدت فترة الدراسة المسحیة من 

700لغ حجمها سنة ب) 13- 12(أنجزت التجربة األساسیة على عینة من التالمیذ تراوحت أعمارهم 
طبقت علیهم بطاریة ) إناث300(وحجم الثانیة ) ذكور400(تلمیذ، موزعة على مجموعتین حجم األولى 

وع اعتماد الباحثین على المعاییر المعتمدة ضمن الهیئات " ف"االختبار وباستخدام التوزیع الطبیعي 
ثم ) ذكور10إناث، 10(م الریاضیة، حیث وبعد التوظیف تم الحصول على متمیزین وقد بلغ عدده

عدائي وفاق مزغران ووفاق (طبقنا علیهم مسابقة الرباعي كل منهم على مدى یومین، والعینة الضابطة 
.طبقنا علیها مسابقة الرباعي) مستغانم

على لقد اعتمد الباحث خالل إصدارهم لألحكام الموضوعیة حول نتائج التجربة االستطالعیة، واألساسیة 
ات الخام المتحصل علیها إلى درجات معیاریة، وذلك باالستخدام األمثل لبعض الوسائل تحویل الدرج

:اإلحصائیة التالیة
.النسبة المئویة- 
.وتتمثل في المتوسط الحسابي: مقیاس النزعة المركزیة- 
.وتمثل في االنحراف المعیاري، معامل االختالف: مقیاس التشتت- 
".ف"التوزیع الطبیعي - 
وتمثل في معامل االرتباط البسیط لبرسون، ): االرتباط(الحاسوب، مقیاس العالقة بین المتغیرات جهاز- 

، معامل الصدق، اختبار حسن المطابقة "ف"، واختبار التباین "ت"مقیاس الداللة وتمثل في اختبار الداللة 
).م2كا(
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:عرض ومناقشة النتائج عند الذكور
اإلحصائیةالمقاییس 
بطاریة االختبارات

داللة الفروقح.د الداللة. مج" ف"قیمة م.قیمة فاالختالف. مم/ إ ح/م 

- 11.790.675.682.731.880.059)ثا(م 80عدو 
390

دال إحصائیا

- 1.520.2315.133.681.880.059)د(م 500الجري 
390

دال إحصائیا

- 5.011.4328.544.371.880.059رمي الكرة الطبیة لألمام
390

دال إحصائیا

- 5.951.6327.398.71.880.059رمي الكرة الطبیة للخلف
390

دال إحصائیا

- 1.650.2917.5710.941.880.059)م(الوثب العریض 
390

دال إحصائیا

- 5.150.8917.282.321.880.059)م(الوثب الثالثي 
390

دال إحصائیا

- 30.79.631.276.11.880.059)سم(الوثب العمودي 
390

دال إحصائیا

یوضح الالتجانس الوسطي في النتائج الخام باستخدام اختبار معامل االختالف واختبار ):1(جدول رقم 
"ف"تحلیل التباین 
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:عرض ومناقشة النتائج عند اإلناث
اإلحصائیةالمقاییس 
بطاریة االختبارات

داللة الفروقح.د الداللة. مج" ف"قیمة م.قیمة فاالختالف. مم/ إ ح/م 

- 11.671.5413.193.81.880.059)ثا(م 60عدو 
290

دال إحصائیا

- 1.871.1662.032.11.880.059)د(م 500الجري 
290

دال إحصائیا

- 4.190.7923.157.861.880.059)م(رمي الكرة الطبیة لألمام 
290

دال إحصائیا

- 4.100.8620.977.151.880.059)م(رمي الكرة الطبیة للخلف 
290

دال إحصائیا

- 1.410.2719.142.971.880.059)م(الوثب العریض 
290

دال إحصائیا

- 4.390.8419.132.771.880.059)م(الوثب الثالثي 
290

إحصائیادال

- 24.066.8528.473.581.880.059)سم(الوثب العمودي 
290

دال إحصائیا

نتائج الخام باستخدام اختبار معامل االختالف واختبار لالتجانس وسطي في یوضح ا):2(جدول رقم 
"ف"تحلیل التباین ال
:التوزیع الطبیعي عند الذكورعرض ومناقشة نتائج المعالجة اإلحصائیة للنتائج الخام باستخدام - 

الرمي للخلفالرمي لألمامالوثب العموديالوثب الثالثيالوثب العریضم500جري)ثا(م 80عدو 

جید جدا
فما تحت10.84فما تحت9.30فما تحت59.5فما تحت7.82فما تحت2.52فما فوق0.85فما فوق9.85

00000000000000
10.68- 9.167.58- 58.546.44-7.7338.34- 2.516.05- 1.301.95- 11.950.88- 9.91جید

89908554976570
7.5- 6.304.32- 39.343.45-621- 1.364.26-1.581.9- 12.51.53-11.20متوسط

258260208266213299255
4.3-3.442.8- 202.26-4.2510- 0.782.48- 21.35-131.9-12.54ضعیف

535010780903675
ضعیف 

جدا
فما فوق27فما فوق2.23فما فوق9.98فما فوق2.47فما فوق0.75فما تحت2.02فما تحت31.15

00000000000000
"ف"الطبیعيالتوزیعباستخدام اختبار معامل عند الذكور المعالجة یوضح الدرجات المعیاریة للنتائج الخام ):3(جدول رقم 
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:عرض ومناقشة نتائج المعالجة اإلحصائیة للنتائج الخام باستخدام التوزیع الطبیعي عند اإلناث- 
ط .رمي كالوثب العموديالوثب الثالثيالوثب العریض)د(م500جري)ثا(م 60عدو 

لألمام
ط .كالرمي 

للخلف

جید جدا
فما تحت7.10فما تحت6.68فما تحت44.61فما تحت6.91فما تحت2.22فما فوق0.59فما فوق7.2

00000000000000
7- 6.595.15- 43.934.96- 6.8330.9- 2.195.25- 1.411.68- 10.280.71- 7.36جید

22402943326733
5.06- 4.873.22- 30.23.24-5.1517.21- 1.673.55- 2.101.14- 13.361.52-10.44متوسط

271199253228225197238
3.12- 3.151.28- 16.561.52-3.4710- 1.111.87-2.450.6- 16.442.25- 13.5ضعیف

07551829433526
ضعیف 

جدا
فما فوق1.18فما فوق1.5فما فوق9.95فما فوق1.79فما فوق0.58فما تحت2.5فما تحت16.4

00000000000000
المعالجة باستخدام اختبار معامل اإلناثیوضح الدرجات المعیاریة للنتائج الخام عند ):4(جدول رقم 

"ف"التوزیع الطبیعي 
من خالل الجدولین أعاله، یتضح لنا أن النتائج التالیة كانت بالنسبة للذكور واإلناث وحسب الدرجات 

.ي تتضمن بطاریة موضوع البحثالمعیاریة من الضعیف، المتوسط إلى الجید في جمیع االختبارات الت
وبعد المقارنة الداخلیة على مستوى الفئات المتحصل علیها، وبعد المعالجة اإلحصائیة تم انتقاء األوائل 
المبحوثین عند المستوى الجید لكون أن المستوى أعاله لم یسجل أیة نتائج، وعلیه تم استخالص النتائج 

:التالیة
العینة   

المستوى
إناثذكور

3223جید
یوضح التالمیذ األوائل عند مستوى الجید):5(جدول رقم 

كما اعتمد الباحث المعیار المعتمد ضمن الهیئات الریاضیة، حیث وبعد التوظیف تم الحصول على 
.اإلناثعند 10عند الذكور و10المتمیزین والذي بلغ عددهم 
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عرض ومناقشة نتائج مسابقة الرباعي لدى المتمیزین ذكور وٕاناث- 
االختبارات

العینات
السرعة حجم العینة

م الطویل60
دفع الجلة

م1200
السرعة 

م الجلة60
الوثب الطویل 

م1200
م 60السرعة 

م1200
الوثب الطویل 

دفع الجلة
0.700.640.68-100.900.760.79ذكور
0.670.750.76-100.920.730.88إناث

یوضح مقدار العالقة أو مدى االرتباط الحاصل في نتائج الفعالیات الرباعي عند الذكور ):6(جدول رقم 
واإلناث المتمیزین

:عرض ومناقشة نتائج المتمیزین، مقارنة الرقم القیاسي الوطني وأفضل نتیجة عند الذكور- 
)ن(اإلنجاز م1200جري دفع الجلةالوثب الطویلم60السرعة الفعالیات
8.45.258.873.899.5أحسن نتیجة

8.914.648.014.1687.8متوسط العینة
85.1510.23.36128الرقم الوطني
أحسن نتیجة، متوسط العینة، (یوضح التباین في النتائج الریاضیة لفعالیة الرباعي بین ):7(جدول رقم 

).الرقم الوطني لدى الذكور
:عرض ومناقشة نتائج المتمیزین، مقارنة الرقم القیاسي الوطني وأفضل نتیجة عند اإلناث- 

)ن(اإلنجاز م1200جري دفع الجلةالوثب الطویلم60السرعة الفعالیات
9.34.157.854.3989.5أحسن نتیجة

9.823.76.914.7177.17متوسط العینة
8.104.909.354.14135الرقم الوطني
أحسن نتیجة، متوسط العینة، (یوضح التباین في النتائج الریاضیة لفعالیة الرباعي بین ):8(جدول رقم 

).الرقم الوطني لدى اإلناث
)ذكور(الریاضیة للمتمیزین مقارنة مع العینة الضابطة عرض ومناقشة النتائج - 

قیمة عینة المتمیزینالعینة الضابطةن
م" ت"

قیمة 
ج" ت"

الداللة حح.دالداللة.م
)س()س()ع()س(

م60السرعة 

10

8.920.518.910.330.50

2.100.0518

غیر دال
دال3.420.324.640.358.13الوثب الطویل

دال5.520.78.020.459.25دفع الجلة
دال3.630.234.160.195.30م1200جري 

دال717.1987.85.965.40)ن(اإلنجاز 
یوضح الفروق في النتائج اإلحصائیة عند الذكور باستخدام اختبارات ستودنت):9(جدول رقم 
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:االستنتاجات* 
واقع تدریس ألعاب القوى میدانیا ال یزال مقتصرا فقط على بعض فعالیات الجري والوثب دون إن - 

التنویع في تدریس بقیة الفعالیات األخرى، وعلى وجه الخصوص مسابقة الرباعي التي ال یوجد لها أثر 
ألجهزة البسیطة في درس التربیة البدنیة والریاضیة في الطور اإلكمالي رغم سهولة أدائها، وتعتمد على ا

.البدیلة
بطاریة االختبار تسعى من أجل انتقاء التالمیذ لمزاولة مسابقة الرباعي في درس التربیة البدنیة أو في - 

.مجال التدریب
:الرباعي من حیث- 
تبین لنا أنه لیس هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في مستوى ): ذكور، إناث(م 60السرعة -1

لمقدرة الجدولیة ا" ت"، أقل من )0.6، 0.5(المحسوبة على الترتیب " ت"العینتین، كون أن قیمة أداء 
2.10بـــ
تبین لنا أنه هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في مستوى األداء ): ذكور، إناث(الوثب الطویل -2

الجدولیة " ت"أكبر من ) 2.76) (8.13(المحسوبة على الترتیب " ت"كون قیمة ) ذكور، إناث(العینتین 
.لصالح عینة التالمیذ المتمیزین2.10والمقدرة بـــــــ

تبین لنا أنه هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في مستوى أداء ): ذكور، إناث(دفع الجلة -3
الجدولیة " ت"أكبر من ) 3.37) (9.25(المحسوبة على الترتیب " ت"كون قیمة ) ذكور، إناث(العینتین 
.لصالح عینة التالمیذ المتمیزین2.10المقدرة بـــــ

تبین لنا أن هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في مستوى أداء ): ذكور، إناث(م 1200الجري -4
لصالح 2.10الجدولیة المقدرة بـــ" ت"أكبر من ) 6، 5.3(المحسوبة على الترتیب " ت"كون قیمة العینتین

.بطةالعینة الضا
تبین لنا بالنسبة للذكور أنه هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في ): ذكور، إناث) (ن(اإلنجاز -5

2.10الجدولیة والمقدرة بــ" ت"أكبر من قیمة 5.4المحسوبة والمقدرة بــــ" ت"مستوى األداء، كون قیمة 
لیس هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة لصالح عینة التالمیذ المتمیزین، أما بالنسبة لإلناث تبین أنه 

.2.10الجدولیة المقدرة بـــ" ت"أقل من قیمة 0.64المحسوبة المقدرة بــــ" ت"في مستوى األداء كون قیمة 
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:الخاتمة العامة للبحث والتوصیات* 
، من أهم المسابقات المشوقة والمثیرة التي تستحق المشاهدة والمتابعة، ألنها تعتبر المسابقات المركبة

والنجاح فیها متوقف أساسا على االنتقاء ) العدو، القفز، الرمي(تجمع بین مختلف الفعالیات من ناحیة 
ترات أنه عملیة یتم من خاللها اختیار أفضل الریاضیین على ف" زاتسیورسكي"العلمي الجید الذي یعتبره 

زمنیة مبنیة على المراحل المختلفة لإلعداد الریاضي، ویرى الباحث أن هذه الخطوة العلمیة تعتبر في 
غایة األهمیة خاصة في ألعاب القوى والفعالیات المركبة على وجه الخصوص، وعلیه فإنه وبالرغم من 

ل التدریب الریاضي من حیث التطور العلمي الحالي الذي مس حقل التربیة البدنیة والریاضیة، وكذلك حق
اإلثراء لوسائل التقویم الحدیث، ألجل االنتقاء الموضوعي للمتمیزین في مختلف أنشطة العاب القوى 
والفعالیات المركبة على وجه التحدید، إال أن هذا األمر وحسب رأي الباحث، یعتبر شبه منعدم لكون أنه 

لقوى، وبفضل نتائج االستمارات الموزعة على العاملین من خالل المالحظات المیدانیة في میادین العاب ا
في حقل التربیة البدنیة والریاضیة، وكذا من خالل متابعتنا للبطوالت المدرسیة أللعاب القوى، والمقابالت 

تبین أنه على الرغم من أن المدرسة تعتبر میدان خصب الكتشاف . المباشرة مع أهل االختصاص
للوصول بهم إلى ما یسمى بصناعة األبطال، إال أن ممارسة هذه الفعالیة ضمن المتمیزین وٕاعدادهم جیدا 

درس التربیة البدنیة والریاضیة تبقى منعدمة للعدید من األسباب، بینما االنتقاء یبقى عفوي إلى منعدم، كما 
المشاركة ضمن نفس االختصاص یبقى ضعیف، لكون أن األمر مقتصر على الجهوي أحیانا أن مستوى 

أو الوطني بشكل ضعیف، في حین یبقى التدریب عفوي ومبني على الخصوصیة نتیجة نقص التكوین 
للید المختصة، وعلى هذا األساس تناول الباحث الظاهرة بالدراسة منتهجا المنهج المسحي التجریبي، وقد 

:أحصى الباحث التالي
ور االكمالي، لما تكتسیه من فاعلیة في ضرورة إقحام تدریس فعالیة الرباعي ضمن المنهاج الوزاري للط- 

.تحقیق أهداف التربیة البدنیة
غیرها من وسائل التقویم أواالبتعاد عن العفویة أو الخصوصیة، وذلك باالعتماد على بطاریة االختبار - 

.الحدیث التي تثبت فاعلیتها لنفس الغرض
لیه یجب على المدرس أو المدرب أن سنة تعتبر مرحلة جد مهمة، وع) 13- 12(إن المرحلة العمریة - 

.یلم بكل الممیزات والخصائص العامة حین یتعلق األمر بالتدریس أو التدریب
.ضرورة إقحام الفعالیات المركبة والرباعي على وجه التحدید ضمن برنامج المسابقات الالصفیة- 
لتقویم أداء التالمیذ في مسابقة استخدام الدرجات المعیاریة المستخلصة من بطاریة االختبار المقترحة - 

.الرباعي



المجلة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية                  

2005الخامس لعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

كمة مجلة علمیة مح

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

50

:المصادر والمراجع باللغة العربیة
العاب القوى لمعاهد التربیة البدنیة والریاضیة، ترجمة قصي المهدي القیسي، : أوزلین، ماكروف-1

.1976موسكو، 
الحدیث، ، دار الكتاب 4القیاس في المجال الریاضي، ط: أحمد محمد خاطر، وعلي فهمي ألبیك-2

.1996اإلسكندریة، 
.طرق التدریب في المجال الریاضي: أحمد عباس السامرائي، وأحمد البسطویسي-3
.1996، دار الفكر، عمان، األردن، 1موسوعة كرة الطائرة الحدیثة، ط: أكرم زكي خطابیة-4
دیوان المطبوعات عالقات القدرة على التفكیر االبتكاري بالتحصیل الدراسي، : الطاهر سعد اهللا-5

.1996الجامعیة، الجزائر، 
سلة المعارف الریاضیة سل(سباقات المیدان والمضمار والجري والسباقات المركبة : أمین أنور الخوري-6

).س.ب(، دار الفكر العربي، القاهرة، )للبراعم
ار الفكر العربي، ، د1منهاج التربیة البدنیة المعاصر، ط: أمین أنور الخوري، جمال الدین الشافعي-7

.2000القاهرة، 
.1994، دار الفكر العربي، القاهرة، 2النمو الحركي من الطفولة إلى المراهقة، ط: أسامة راتب كامل-8
دراسة مقارنة لفاعلیة التدریب باستخدام أسلوبي األمري والتضمیني في تنمیة : بن سي قدور الحبیب-9

في العدو والحواجز، كلیة العلوم االجتماعیة والتربیة تلمیذبعض الصفات البدنیة واألداء الحركي لل
.2002الریاضیة، مستغانم، 

.1999أسس ونظریات التدریب الریاضي، دار الفكر العربي، القاهرة، : بسطویسي أحمد- 10
، دار الفكر العربي، 1، ط- تعلیم، تدریب-سباقات المضمار ومسابقات المیدان: بسطویسي أحمد- 11

1997.
.1984طرق التدریس في مجال التربیة الریاضیة، مطبعة جامعة بغداد، : بسیوني أحمد- 12
.1965ألعاب القوى، ترجمة وٕاعداد قصي محمود القیسي، موسكو، : ازولین. انكي.مكارف. ب.د- 13
تطور مهارات تدریس التربیة الریاضیة، ترجمة عباس السامرائي عبد الكریم : درایل ساید نتوب- 14

.1992، دحمود السامرائي، دار الحكمة، بغدام
.1988تاریخ التربیة الریاضیة، دار المعارف للطبع والنشر والتوزیع، بغداد، : هاشم منذر الخطیب- 15
موسوعة ألعاب القوى والرمي والمسابقات المركبة : زكي محمد درویش، عادل محمود عبد الحافظ- 16

).س.ب(
.1995، علم الكتاب 5علم النفس نمو الطفولة والمراهقة، ط:حامد عبد السالم زهران- 17
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.1993االختبارات والقیاسات لالعبي كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، : حنیفي محمود مختار- 18
.1984التعلم الحركي، دار المعارف، اإلسكندریة، : یوسف الشیخ- 19
التربیة البدنیة والریاضیة، ترجمة قصي محمود ألعاب القوى بمعاهد : یورفي أندریف وآخرون- 20

.1985القیسي، 
، دار الفكر العربي، 3اللیاقة البدنیة ومكوناتها، ط: ومحمد صبحي حسانین. كمال عبد الحمید- 21

.1977القاهرة، 
المنافسات المتعددة في ألعاب القوى، ترجمة وٕاعداد قصي محمود القیسي، موسكو، : أو.ث.كودم- 22

1981.
، دار الفكر العربي، القاهرة، 2القیاس واالختبار في التربیة البدنیة والریاضیة، ط: لیلى السید فرحات- 23

2003.
.1970اللیاقة البدنیة والتدریب الریاضي، دار الفكر العربي، مصر : موسى فهمي إبراهیم- 24
.1996، 1البحث العلمي، مناهجه وتقنیاته، ط: محمد زیان عمر- 25
األسس النفسیة النتقاء الریاضي، طبع بالهیئة العامة للشؤون المطابع األمیریة، : مد لطفي طهمح- 26

.2002القاهرة، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2نظریات وطرق التربیة البدنیة، ط: محمد عوض البسیوني- 27

).س.ب(
اء، دیوان المطبوعات مقدمة في اإلحص: أبو صالح، وعدنان محمد عوض. محمد صبحي- 28

.1984.الجزائر. الجامعیة
. دار الفكر العربي.3ط.1ج.القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة: محمد صبحي حسنین- 29

.1995. القاهرة
.1992.القاهرة. دار المعارف. 12ط. علم التدریب الریاضي: محمد حسن عالوي- 30
. دیوان المطبوعات الجامعیة. المربي الریاضيسیكولوجیا نمو : محمد حسن عالوي- 31

.1992.الجزائر
. دار الفكر العربي. البحث العلمي في المجال الریاضي: محمد حسن عالوي، أسامة راتب- 32

.1987.القاهرة
. دار الفكر العربي.3ط.اختبارات األداء الحركي: محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان- 33

.1994.القاهرة
. اإلسكندریة. منشأة المعارف. المرشد في تدریس التربیة البدنیة والریاضیة: محسن محمد حمص- 34

1996.
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.1978.موسكو. ترجمة قصي محمود القیسي. مشاكل التعلم والتدریب الریاضي: ماتفیف- 35
.1992. الجزائر. دار العلوم للنشر والتوزیع. المعین في اإلحصاء: معین أمین السید- 36
. دار الفكر العربي. 2ط. تخطیط وتطبیق وقیادة. التدریب الریاضي الحدیث: مفتي إبراهیم حماد- 37

.2001. القاهرة
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