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خصائص بعض الصفات البدنية و الحركية لدى التالميذ
المراهقين ذكور حسب البيئة العمرانية

د /بشير حسام أستاذ محاضر أ جامعة العربي بن مهيدي _أم البواقي
أ /سعادنة ضياء الدين طالب دكتوراه جامعة العربي بن مهيدي _أم البواقي
الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق في خصائص بعض الصفات البدنية والحركية بين التالميذ الذكور في الطور

الثانوي بأعمار( )18 -15سنة حسب البيئة العمرانية (المدينة والريف) لوالية – قالمة – .
إستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المقارن لمالءمته وأهداف البحث ،حيث تمثل مجتمع البحث في تالميذ
الطور الثانوي ذكور بأعمار ( )18 -15سنة في المناطق الريفية والحضرية لوالية قالمة ،وشملت عينة البحث التالميذ
الذكور في بعض الثانويات الواقعة في قلب مدينة قالمة والبعض االخر في الثانويات الواقعة بالريف .وقد بلغ عدد العينة
 116تلميذ ( 62تلميذ في المدينة و 54في الريف).
بعد تحديد الصفات البدنية والحركية من طرف الخبراء وجمع من االساتذة المحكمين تم تطبيق اإلختبارات البدنية
والحركية على عينة البحث .وبعد إستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة توصل الباحث إلى الكثير من االستنتاجات من
أبرزها:
-1وجو و و ووود فو و و ووروق فو و و ووي الصو و و ووفات البدني و و و ووة والحركيو و و ووة التاليو و و ووة :التحملللللللللا العلللللللللامل القلللللللللو ا نفجاريلللللللللة ل طللللللللل ار
السللللللللفليةل القللللللللو ا نفجاريللللللللة ل طلللللللل ار

العلويللللللللةل السللللللللر ة ا نتقاليللللللللة ب و و ووين تالمي و و ووذ الط و و ووور الث و و ووانوي حس و و ووب

االطو و و و ووار الد ارس و و و ووية بأعم و و و ووار ( )18-15س و و و وونة ف و و و ووي الري و و و ووف .وال توج و و و وود ف و و و ووروق ف و و و ووي ص و و و ووفة " المرونللللللللللة " ب و و و ووين

تالميذ الطور الثانوي حسب االطوار الدراسية بأعمار ( )18-15سنة في الريف.

-2وجود فروق في الصفات البدنية والحركية التالية :التحما العامل القو ا نفجارية ل ط ار
ل طرا

السفليةل القو ا نفجارية

العلويةل السر ة ا نتقالية بين تالميذ الطور الثانوي حسب االطوار الدراسية بأعمار ( )18-15سنة في

المدينة .وال توجد فروق في صفة " المرونة " بين تالميذ الطور الثانوي حسب االطوار الدراسية بأعمار ( )18-15سنة

في المدينة.

 -3وجود فروق في الصفات البدنية والحركية التالية :التحما العامل القو ا نفجارية ل ط ار
ل طرا

السفليةل القو ا نفجارية

العلويةل المرونة بين تالميذ الطور الثانوي بأعمار ( )18-15سنة حسب البيئة العمرانية (الريف -المدينة).
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) سنة حسب البيئة18-15( وال توجد فروق في الصفة البدنية السر ة ا نتقالية بين تالميذ الطور الثانوي بأعمار
.) المدينة-العمرانية (الريف
Résumé
Le but de Cette étude c’est la connaissance des caractéristiques dans certaines qualités physiques et motrices
entre les élèves de sexe masculins dans le cycle secondaire de la tranche d’âge(15-18) ans selon leur milieu (zone
urbaine et rurale) de la wilaya de _Guelma_.
Le chercheur a utilisé l’approche Descriptive en comparant cette étude conforme à ces objectifs.
Cette catégorie d’élevés à laquelle cette étude a été réalisée sont au nombre de 116 dont 62 élèves de la zone
urbaine et 54 élèves de la zone rurale
Le choix des professeurs et des experts consistent dans les qualités physiques et motrices,Pour cela, des tests
ont été appliqués pour ces élèves. Une analyse statistique qui s’avèrent concluants, tels que:
1-Après une analyse comparative entre les élèves de sexe masculin du cycle secondaire rural entre (15-18)
ans, nous avons découvert des déférences au niveau des qualités physiques et motrices (endurance général, la
force explosive des membres supérieurs, la force explosive des membres inférieurs et la vitesse de transition), mais
non pas au niveau de la souplesse.
2-Après une analyse comparative entre les élèves de sexe masculin du cycle secondaire urbaine entre (15-18)
ans, nous avons découvert des déférences au niveau des qualités physiques et motrices (endurance général, la
force explosive des membres supérieurs, la force explosive des membres inférieurs et la vitesse transition), mais
non pas au niveau de la souplesse.
3 -Nous avons découvert des différences au niveau des qualités physique(endurance général, la force
explosive des membres supérieurs, la force explosive des membres inférieurs et la souplesse).Mais non pas au
niveau de la vitesse transition selon le milieu des élèves(zone urbain et zone rurale).
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خصائص بعض الصفات البدنية و الحركية لدى التالميذ المراهقين ذكور حسب
البيئة العمرانية.

Les caractéristiques de certaines qualités physiques et motrices chez les élèves
adolescents de sexe masculins selon leur milieu (zone urbaine et rurale).

مقدمة:

ان الصووفات البدنيووة والحركيووة هووي عبووارة عوون صووفات فطريووة موجووودة بووداخل جسووم اإلنسووان

ويمكوون العم وول عل ووى تنميته ووا لتجع وول الف وورد ق وواد ار علووى إتق ووان جمي ووع المه ووارات الحركي ووة وزي ووادة كف وواءة

أعض وواءه الداخلي ووة وتنمي ووة جه ووازه العض وولي وال وووجيفي للوص ووول ألعل ووى كف وواءة جس وومية ( .الجن ووابي،

)07 ،2002

فاإلنسووان ابوون بيئتووه يو ثر فيهووا ويتوأثر بهووا ففووي مقدمووة ابوون خلوودون تطوورق الووى البوودو والبووداوة

وعالقة ذلك بالحضر اذ يبين ان البدو اقدم من الحضور وسوابق عليوه ان الباديوة اصول العموران ،وقود
تناول ابن خلدون نشأة المدن وما يجب مراعاتوه فوي اوضوال المودن مون حيوث الجوروف وبوذلك وضوع
ابن خلدون بادئة التفكيور فوي توأثير االنسوان علوى مكانوه وتوأثره بوه وتطورق كوذلك الوى االنسوان وتكيفوه
مووع بيئتووه المعيشووية اذ صوونف النووول البشووري موون الناحيووة النفسووية واالجتماعيووة والجسوومية حسووب البيئووة

التي يعيش فيها.
ونج و ار لمووا يضووفيه هووذا الجانووب موون البحووث موون اهميووة فووي الجانووب التربوووي والنشوواط البوودني
والممارسة الرياضية جهرت الكثير من الدراسات تناولت عالقة الرياضيين والفورد ببيئتوه حسوب العديود
من المراحل العمرية منهوا مون تطورق الوى الجانوب النفسوي والوبعض االخور الوى الجانوب البودني ومود

تأثره بالبيئة التي يعيش فيها الفرد او الرياضي (مراد خليل( )2012 ،نهاد البطيخي)2010 ،

(لطفوي عبود النبوي ،سوعد سوليمان معيووف( )2008 ،طالوب جاسوم محسون( )2011 ،أ .م .د .علوي
جواد عبد ،)2012 ،وقد اهتمت هذه الدراسات باللياقة البدنية لد الفرد والجانب النفسي.
والكشووف عوون خصووائص الصووفات البدنيووة لوود التالميووذ فووي مرحلووة المراهقووة يكووون موون خووالل

إجراء اختبارات بدنية تتناسب والمرحلة ،وذلك النتقاء المواهب والكشوف عون الحالوة الصوحية للتالميوذ
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وكفاءتهم البدنية ،ومن هنا برزت فكورة البحوث الحوالي التوي تقووم علوى إجوراء بعوض االختبوارات بدنيوة
للكشووف عوون مسووتو اللياقووة البدنيووة لوود تالميووذ الريووف وتالميووذ المدينووة والمقارنووة بينهمووا ب يووة كشووف
االبهام الحاصل بين االنسان او المراهق ومد تأثره بمكان تواجده وعيشه والجروف المحيطة به.
 -1اشكالية البحث:

يعتبور تحسوين اللياقوة البدنيوة موون اهوم اهوداف التربيوة البدنيوة والرياضووية لموا لهوا مون ارتبوواط

ايجووابي بعوود يوود موون

المجوواالت الحيويووة كالووذكاء ،والتحصوويل والنضووج االجتموواعي والنم وو البوودني،

والصحة البدنية والعقلية واالجتماعية ،والتكيف وتأثير التعوب واالجهواد ،واموراض الشويخوخة ،واالنتوا

البشوري وانمواط االجسوام ،واالعوداد البودني للشوباب والموراهقين فوي كافوة الرياضوات ،وحسون اسوتخدام
وقت الفراغ ومواجهة الطوارئ غير المتوقعة( .عبد الحميد وحسانين)06 ،1985 ،
واللياقووة البدنيووة تعنووى كفوواءة البوودن فووي مواجهووة متطلبووات الحيوواة ،خاصووة كانووت أو عامووة،
فاللياقة البدنية هي انعكاس مباشر لحالة صحية جيدة وكفواءة حركيوة ومهوارات توافقيوة ،ومون ثوم فهوي

انعكاس لوراثة جيدة وت ذية مناسبة ،وممارسات رياضية متنوعة ،وهي إلى جانب ذلك قوام جيود خوال
من التشوهات ،ونموط جسومي مناسوب ومقواييس جسومية مالئموة ومتناسوقة ،وقودرات حركيوة ميكانيكيوة،
وسلوك حركي مقنن ،وخلو من األمراض والتشوهات( .سالمة)105 ،1997،
اذ قووام العديوود موون العلموواء بتصوونيف خصووائص الجسووم والبوودن حسووب العموور والجوونس وذلووك

بتحديوود مختلووف الصووفات البدنيووة والحركيووة والم ش ورات الجسوومية ،وتعتبوور مرحلووة المراهقووة موون أهووم
مراحل النمو ألنها تشكل حجر الزاوية في تكوين الفرد ،فالمراهق وهو في مرحلة النمو له صفات
بدنية وحركية خاصة حسب البيئة والجروف المعيشية التي تحيط به( .مفتي)93 ،2008 ،
ويستخدم اإلنسان نشاطه الذي يتطوابق موع العمول اليوومي والزموان والمكوان الوذي يعويش فيوه

بصورة فنية في الرياضوة ،وتعود اللياقوة البدنيوة مون المسوتلزمات الرئيسوية فوي جميوع األعموال للوصوول
إلى تحديد المستو  ،ويعتبور تحسوين وتطووير الصوفات البدنيوة والحركيوة مهموة لشفوراد بشوكل عوام فوي
كل االعمار وللرياضيين بشكل خاص ،وترتبط هذه المهمة باألفراد ألنهم يحتاجون إليها فوي األعموال
اليوميو ووة والحيو وواة الد ارسو ووية ومواجهو ووة جو ووروف العو وويش حسو ووب البيئو ووة التو ووي يعيشو ووون فيهو ووا ،ويحتاجهو ووا
الرياضيون من اجل تحقيق نتائج جيدة للوصول إلى أعلى المستويات( .حسين)11 ،1998 ،

وب يووة د ارسووة العالقووة القائمووة بووين الفوورد وبيئتووه موون جانووب بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة

وبالخصوووص لوود التالميووذ الم وراهقين فووي المرحلووة العمريووة ( )18-15سوونة تووم اختيووار هووذا البحووث
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74

مجلة التحدي – عدد رقم 2016/07/15 – 10

لكشف التأثير القائم بين التلميذ المراهق في المرحلة الثانوية من حيث الجانب البدني وبيئته حيث ان
منطقة الريوف لهوا خصائصوها وجروفهوا المعيشوية الخاصوة وكوذا المدينوة التوي تختلوف عون الريوف فوي
الكثيوور موون المميوزات والخصووائص وب يووة الكشووف عوون بعووض الفووروق الموجووودة بووين تالميووذ المرحلووة
الثانويووة فووي الريووف والمدينووة فووي بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة نبعووت فك ورة البحووث الحووالي الووذي

تطرق له البعض من الباحثين فيما سبق ولهذا تمثلت معالم مشكلة البحث في التسا الت التالية:

 هوول توجوود فووروق فووي بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة لتالميووذ الطووور الثووانوي ذكووور بأعمووار
( )18-15سنة في الريف حسب االطوار الدراسية ؟

 هوول توجوود فووروق فووي بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة لتالميووذ الطووور الثووانوي ذكووور بأعمووار
( )18-15سنة في المدينة حسب االطوار الدراسية؟
 هوول للبيئووة العمرانيووة تووأثير فووي نمووو وتطووور بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة لتالميووذ الطووور
الثانوي ذكور بأعمار ( )18-15سنة؟
-2

اهدا

البحث :يهدف هذا البحث إلى ما يلي :

 التع و وورف عل و ووى خص و ووائص بع و ووض الص و ووفات البدني و ووة والحركي و ووة لتالمي و ووذ الط و ووور الث و ووانوي ذك و ووور
بأعمار( )18-15سنة في الريف.

 التع و وورف عل و ووى خص و ووائص بع و ووض الص و ووفات البدني و ووة والحركي و ووة لتالمي و ووذ الط و ووور الث و ووانوي ذك و ووور
بأعمار( )18-15سنة في المدينة.
 التعوورف علووى الفووروق الموجووودة بووين تالميووذ الطووور الثووانوي ذكووور بأعمووار ( )18-15سوونة فووي
بعض الصفات البدنية والحركية حسب البيئة العمرانية.

 -3فرضيات البحث :يفترض الباحث ما يلي:

 وجووود فووروق فووي بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة لتالميووذ الطووور الثووانوي ذكووور بأعمووار (-15
 )18سنة في الريف حسب االطوار الدراسية.

 وجووود فووروق فووي بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة لتالميووذ الطووور الثووانوي ذكووور بأعمووار (-15
 )18سنة في المدينة حسب االطوار الدراسية.
 وجود فروق بين تالميذ الطور الثانوي ذكور بأعمار ( )18-15سنة في بعض الصوفات البدنيوة
والحركية حسب البيئة العمرانية (الريف -المدينة).
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 -4مجا ت البحث:
 -1-4المجاا البشري:

التالميذ المراهقين بأعمار( )18-15سنة في المرحلة الثانوية بوالية قالمة.

 -2-4المجاا المكاني:
-5

 -ثانوية غجاتي عالوة - .بلدية الركنية والية قالمة -

-6

 -ثانوية محمود بن محمود - .قالمة -

-8

 -ثانوية بن مارس محمد العربي - .قالمة-

-7

 -ثانوية عبد الحق بن حمودة - .قالمة-

 -3-4المجاا الزماني:

المدة من  2015/02/15الى .2015/05/02

 -5مصطلحات البحث:

 -1-5الصفات البدنية:

تع و و و و وورف الص و و و و ووفات البدني و و و و ووة بأنه و و و و ووا ” ق و و و و وودرة الرياض و و و و ووي عل و و و و ووى أداء الت و و و و وودريب بكف و و و و وواءة عالي و و و و ووة
دون ش و و و و ووعوره بالتع و و و و ووب م و و و و ووع بق و و و و وواء بع و و و و ووض الطاق و و و و ووة الت و و و و ووي تلزم و و و و ووه للت و و و و وودريب ”(بسطويس و و و و ووي،
 ،) 80 ،1999ويعو و و و و و وورف نصو و و و و و وويف بأنهو و و و و و ووا ” تلو و و و و و ووك الصو و و و و و ووفة الفطريو و و و و و ووة والمكتسو و و و و و ووبة التو و و و و و ووي

تجعو و و و و وول الفو و و و و وورد قو و و و و وواد ار علو و و و و ووى العمو و و و و وول ألقصو و و و و ووى حو و و و و وودود قوتو و و و و ووه الجسو و و و و وومية ،وبو و و و و ووذل أقصو و و و و ووى
إمكانياته الفعلية بروح معنوية عالية"( .السقاف )38 ،2010 ،

 -2-5المراهقة:

يقووول الوودكتور محموود مصووطفى( :إن كلمووة مراهقووة  ADOLESCENSEمشووتقة موون الفعوول الالتينووي

 ADOLECSERIEومعناهووا التوودر نحووو النضووج البوودني الجنسووي واالنفعووالي والعقلووي وهنووا يتض و

الفورق بوين كلموة مراهقوة وكلموة بلووغ وهوذه األخيورة تقتصور علوى ناحيوة واحودة مون نوواحي النموو ،وهووي
الناحيووة الجنسووية فنسووتطيع أن نعوورف البلوووغ بأنووه نضووج ال وودد التناسوولية واكتسوواب معووالم جنسووية جديوودة
تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إلى بدء النضج)( .زهران)182 ،1995 ،
 -3-5البيئة العمرانية:
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البيئة العمرانية هي نتا عالقة اإلنسان بالبيئة التي يعيش فيها سواء عالقة مباشرة ،والبيئوة العمرانيوة
هووي ذلووك النسوويج المووادي المعبوور عوون نوواتج تفاعوول اإلنسووان مووع بيئتووه بهوودف إشووبال متطلبووات اإلنسووان
المادية والروحية في إطار محددات خلفياته الثقافية واالجتماعية والفكرية.
(شادي)68 ،1986 ،
 -6اجراءات البحث:
 -1-6منهج البحث:

اسووتخدم الباحووث الموونهج الوصووفي باألسوولوب المق ووارن باعتب وواره أفضوول المن وواهج لتحقي ووق أهووداف ه ووذا

البحث.
 -1-6مجتمع و ينة البحث:
 -1-1-6مجتمع البحث:

شومل مجتموع البحوث التالميوذ الوذكور للمرحلوة الثانويوة بأعموار ( )18 -15سونة ،الوذين يدرسوون فوي
الثانويات المتواجدة بوالية قالمة ،بعض هذه الثانويات متواجدة في بيئة ريفية وأخر متواجدة فوي بيئوة
حضرية (المدينة) ،بحيث تم اختيار هذه الثانويات حسب توزيعها الج رافي والبالغ عوددها  4ثانويوات

متواجدة على مستو والية قالمة كما هو موض في الجدولين رقم ( )01ورقم (:)02

الجدوا رقم ( : )01يوضح دد التالميذ الذكور وأسماء الثانويات المتواجد في المدن الحضرية.
المنطقة الجغرافية

دد التالميذ الذكور

المؤسسة
ثانوية محمود بن محمود

وسط مدينة قالمة

387

ثانوية بد الحق بن حمود

شمال مدينة قالمة

142

اقصى شرق مدينة قالمة

94

ثانوية بن مارس محمد العربي

العدد الكلي لتالميذ المدينة623:
الجدوا رقم ( : )02يوضح دد التالميذ الذكور وأسماء الثانويات المتواجد في الري .
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المؤسسة
ثانوية الو غجاتي

المنطقة الجغرافية

دد التالميذ الذكور

ببلدية الركنية (منطقة ريفية)

180

 -2-1-6ينة البحث:

العينووة هووي "جووزء معووين أو نسووبة معينووة موون أف وراد المجتمووع األصوولي ،ثووم تعمووم نتووائج الد ارسووة علووى

المجتمع كله ،ووحدات العينة تكون أشخاصا كما تكون أحياء أو شوارعا أو مدن أو غير ذلك".

(زرواتي)334 ،2007 ،

وقد قام الباحث باختيوار العينوة بالطريقوة العمديوة والتوي تكونوت مون ( 62تلميوذ) فوي الثانويوات الواقعوة
في المدينة حيث تم سحب  %10من كل سونة د ارسوية (االولوى -الثانيوة – الثالثوة) فوي كول الثانويوات
المتواجودة بالمدينوة و( 54تلميوذ) فووي الثانويوات الواقعوة بوالريف وتووم ذلوك بسوحب  %30مون كول سوونة

دراسية.

الجدوا رقم ( :)03يوضح العدد النهائي لعينة البحث المختار .
المنطقة

المؤسسة التعليمية
ثانوية محمود بن محمود

المدينة
الري

ثانوية عبد الحق بن حمودة
ثانوية بن مارس محمد العربي
ثانوية عالوة غجاتي

دد التالميذ

العدد

ا جمالي

النسبة

المئوية %

39
14
62

53.45

09
54

54

46.55

العدد النهائي لعينة البحث 116 :تلميذ
 -7وسائا جمع المعلومات:
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مو و و و و وون اجو و و و و وول الحصو و و و و ووول علو و و و و ووى بيانو و و و و ووات دقيقو و و و و ووة وصو و و و و ووحيحة اسو و و و و ووتعان الباحو و و و و ووث بو و و و و وواألدوات
واالجهزة التالية:
 -1-7ا دوات وا جهز المستخدمة في البحث (العتاد):
جهاز لقياس الطول والوزن.
ساعة توقيت الكترونية.
كرة طبية ( 3كغ).

صندوق مدر بطول  40سم.

صافرة واقمال وكرسي.
استمارة جمع البيانات للتجارب االستطالعية والرئيسية.
 -2-7ادوات البحث:

المراجع العربية والفرنسية و االنجليزية.

شبكة االنترنيت الدولية.

االختبارات البدنية والحركية.

استبيان لشساتذة والمختصين لتحديد الصفات البدنية.
الدراسات السابقة والمشابهة.
 -8تحديد الصفات البدنية والحركية:

بعود االطوالل والفحوص الجيود علوى الم ارجوع والمصووادر العلميوة والد ارسوات السوابقة ب يوة التعورف علووى

بعووض الصووفات البدنيووة والحركيووة التووي تتماشووى والفئووة العمريووة ( )18 -15سوونة فووي مرحلووة التعلوويم
الثانوي.

ولتحديد الصفات البدنية والحركية واهميتها بالترتيب قوام الباحوث بتوزيوع اسوتبيان لتحديود اراء االسواتذة
المحكمين (اساتذة المعهد)  ،وبعد جمع االستمارات وترتيب البيانات حددت اهم الصفات البدنية التي

تتماشى مع الفئة العمرية المذكورة سالفا.
 -9تحديد ا ختبارات البدنية والحركية:
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بعوود ان تووم تحديوود اهووم الصووفات البدنيووة والحركيووة للفئووة العمريووة ( )18 -15سوونة فووي مرحلووة التعلوويم
الثانوي ،قام الباحث باختيار االختبارات البدنية والحركية الخاصة بالصفات البدنيوة والحركيوة المحوددة
سووابقا اسووتعانة بووالمراجع والمصووادر العلميووة حيووث تمتوواز هووذه االختبووارات بالمعووامالت العلميووة العاليووة
ورودا في المراجع.

الجدوا رقم ( :)03يبين ا ختبارات البدنية والحركية المنتقا من المراجع.
الترتيب

ا ختبارات

الصفات البدنية والحركية

1

التحمل العام

اختبار ركض – مشي لمدة ( )12دقيقة

2

القوة االنفجارية لشطراف العليا

اختبار رمي الكرة الطبية زنة ( )3ك م

3

القوة االنفجارية لشطراف السفلى

اختبار الوثب الطويل من الثبات

4

السرعة االنتقالية

اختبار ركض ( )30م من البدء العالي

5

المو و و و وورونة

اختبار ثني الجذل من الوقوف

-10

التجربة ا ستطال ية:

تعتبوور التجربووة االسووتطالعية بمثابووة القاعوودة األساسووية والممهوودة للتجربووة الموراد القيووام بهووا ،وذلووك حتووى
تكون للباحث فكرة ونجرة حول كيفية إعداد أرضية جيدة للعمل وهدفت التجربة االستطالعية الى:
و صدق وثبات وموضوعية االختبارات البدنية والحركية.
و مد استجابة عينة البحث لالختبارات البدنية والحركية.
و الصعوبات التي قد تعرقل سير االختبارات.

و التأكد من صالحية األدوات المستخدمة في التجربة الرئيسة.
و مراعاة التسلسل في مراحل االختبارات البدنية والحركية.
و التعرف على المدة المست رقة إلجراء االختبارات ومد جدية المختبرين.
 -1-10الثبات:
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يقصوود بثب ووات االختب ووار أن يعط ووي االختبووار نف ووس النت ووائج إذا م ووا أعي وود علووى نف ووس األفو وراد ف ووي نف ووس
الجووروف (عنايووات ، )152 ،1998 ،ويعوود أسوولوب إعووادة االختبووار( )Test – Re-testموون أهووم
أسوواليب الثبووات ويووتلخص هووذا األسوولوب فووي اختبووار عينووة موون مجتمووع األصوول ثووم إعووادة اختبووارهم مورة
أخر باالختبار نفسه في جروف مشابهة تماما للجرف التي سبق وتم االختبار فيها.

وهذا ما قام به الباحث حيث قام بتطبيق التجربة االستطالعية على  18تلميوذ مووزعين علوى ثانويوات
الري ووف وثانوي ووات المدين ووة حي ووث ت ووم اخ ووذ  03تالمي ووذ م وون ك وول ط ووور د ارس ووي ف ووي الفتو ورة الممت وودة م وون
 2015/03/25الى .2015/04/07
 -2-10الصدق:

ل رض التأكد من صدق االختبارات  ،استخدم الباحث معامل الصدق الذاتي والذي يقاس بحساب
الجدر التربيعي لمعامل ثبات االختبارات والقياسات ،وهذه االختبارات والقياسات المستخدمة في
الدراسة لها معامل صدق في كثير من الدراسات السابقة لكن الباحثان قاما باختبار االختبارات
الخاصة بالبحث والجدولين رقم ،)5(،)4( :تبينان الصدق والثبات لوحدات االختبارات البدنية
والحركية التي اجريت في الدراسة االستطالعية على عينتي الريف والمدينة.
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ا ختبار

ا ختبار

ا ختبارات البدنية والحركية

ا ختبارات البدنية والحركية
اختبار ركض – مشي لمد

مشي لمد
ركض –
دقيقة
اختبار ()12
دقيقة م من
ركض) ()30
اختبار (12

البدء العالي لقياس السر ة

اختبار ركض ( )30م من البدء
ا نتقالية

العالي لقياس السر ة ا نتقالية

اختبار الوثب الطويا من الثبات

ا اد ا ختبار

س¯

س¯

2385,22

2662.44

5,08

معاما
معاما الصدق الالذاتي
صدق
الثبات

ا اد ا ختبار

±ع

±ع

256,59

س¯

2389,66

462.6497

0,54

4.61

0.3272

2.256

0.202

س¯

2662.44

5,15

±ع

±ع

253,75

الثبات

0.9986

461.945

0,55

0.9999

0,9845

الذاتي

0,9996

0,99994

0,9922

4.65

0.302

0.9457

0,97247

2.247

0.200

0.7397

0,86005

اختبار رمي الكر الطبية زنة
( )3كغم من وضع الجلوس

5.033

0.775

5.108

0.746

0.9576

0,97857

لى الكرسي

اختبار ثني الجذع من الوقو

9.233

4.346

2.256

0.202

0.9714

0,98559

الجدوا رقم ( :)4يبين معامالت الصدق والثبات لالختبارات البدنية والحركية لتالميذ المرحلة الثانوية بأ مار(-15
 )18سنة في الري .
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اختبار الوثب الطويا من
الثبات

1,95

0,38

1,96

0,29

0,7118

0,8436

اختبار رمي الكر الطبية زنة
( )3كغم من وضع الجلوس
لى الكرسي

اختبار ثني الجذع من
الوقو

4,31

0,69

4,33

0,61

0,8639

0,9294

6,11

3,44

6

3,27

0,9077

0,95273

الجدوا رقم ( :)5يبين معامالت الصدق و الثبات لالختبارات البدنية و الحركية لتالميذ المرحلة
الثانوية بأ مار( )18 -15سنة في المدينة.

-11

التجربة الرئيسية:

بدأت التجربة الرئيسوة بعود التأكود مون صوالحية االختبوارات البدنيوة والحركيوة المختوارة بحسوب الشوروط

العلميووة الخاصووة باالختبووارات والقياسووات (الصوودق-الثبووات) ،إذ تووم إجوراء االختبووارات البوودني النهائيووة
خالل الفترة الممتدة:
( 2015/04/12ااالساسية والمتمثلة في تالميذ المرحلة الثانوية بأعمار( )18 -15سنة في
الريف والمدينة بوالية قالمةى غاية )2015/04/22
على عينة البحث ا.

واتبع الباحث اجراء االختبارات البدنية والحركية وفق ما تمليه منهجية البحث العلمي على الترتيب
التالي:
اختبار ثني الجذل من الوقوف.
اختبار رمي الكرة الطبية زنة ( )3ك م من وضع الجلوس على الكرسي.
اختبار الوثب الطويل من الثبات.

اختبار ركض ( )30م من البدء العالي لقياس السرعة االنتقالية.
اختبار ركض – مشي لمدة ( )12دقيقة.
-12

الوسائا ا حصائية:
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قو ووام الباحو ووث بمعالجو ووة البيانو ووات احصو ووائيا باسو ووتخدام برنو ووامج الحزمو ووة االحصو ووائية االجتماعيو ووة
( )spssوهذا لتحديد واستخ ار ما يلي:
 .ا حصاء الوصفي:

أ -المتوسط الحسابي.

ب -االنحراف المعياري.
 معامل االلتواء لفيشر -بيرسون. .ا حصاء ا رتباطي:

أ -معامل االرتباط البسيط لبيرسون.

ب -اختبار(ت) T-test .للمجاميع غير المرتبطة
 اختبار أنوفاOne-Way ANOVA Test .د -اختبار أقل فرق الفروق المعنوية)LSD( .
-13

رض النتائج:

فو و و ووي ضو و و وووء التحليو و و وول اإلحصو و و ووائي المسو و و ووتخدم مو و و وون قبو و و وول الباحو و و ووث تو و و ووم التوصو و و وول مجموعو و و ووة

من النتائج سوف نتناولها تباع ا وكما يأتي:
أ-

للللللرض نتللللللائج الفللللللروق فللللللي بعللللللض الصللللللفات البدنيللللللة والحركيللللللة لللللللدى التالميللللللذ

الللللللذكور فللللللي الطللللللور الثللللللانوي حسللللللب المرحلللللللة العمريللللللة ( )18-15سللللللنة فللللللي

الري :

الجدوا رقم( :)06يبين تحليا التباين لبعض الصفات البدنية والحركية لدى التالميذ
الذكور للطورالثانوي حسب المرحلة العمرية ( )18-15سنة في الري
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درجة متوسط
مجموع
مصدر التباين
االختبارات البدنية
الحرية المربعات
المربعات
1488059
بين المجموعات 2 2976119
التحمل العام
100309
داخل المجموعات 51 5115776
0,664
2
بين المجموعات 1,328
القوة االنفجارية لألطراف السفلى
0,054
51
داخل المجموعات 2,736
4,612
2
بين المجموعات 9,224
القوة االنفجارية لالطراف العليا
0,372
داخل المجموعات 51 18,969
0,936
2
بين المجموعات 1,872
السرعة االنتقالية
0,123
51
داخل المجموعات 6,253
1,730
2
بين المجموعات 3,461
المرونة
25,382
داخل المجموعات 51 1294,505

قيمة ف
المحتسبة

االحتمالية

النتيجة

14,83

8,36E-06

فرق معنوي

12,38

4,15E-05

فرق معنوي

12,4

4,09E-05

فرق معنوي

7,64

1,26E-03

فرق معنوي

0,07

9,34E-01

فرق غير معنوي

.

الشكا رقم ( :)01يوضح المتوسطات الحسابية لبعض الصفات البدنية والحركية للتالميذ الذكور
للطور الثانوي حسب المرحلة العمرية ( )18-15سنة في البيئة الريفية.
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الجدوا رقم ( :)07يبين اختبار فرق الفروق المعنوية ( )LSDلبعض الصفات البدنية والحركية لدى التالميذ الذكور في الطور
الثانوي حسب المرحلة العمرية (18-15سنة) في الري .

ا ختبارات البدنية

التحما العام

المجمو ة

المجمو ة

فرق المتوسطات

ا حتمالية لالختبار

األولى

الثانية

الحسابية

()LSD

السنة

السنة الثانية

*-424,571

0,0003

فرق معنوي

االولى

السنة الثالثة

*-514,376

4,6E-06

فرق معنوي

السنة

السنة الثالثة

-89,805

0,4245

فرق غير معنوي

السنة

السنة الثانية

*-0,240

0,0042

فرق معنوي

االولى

السنة الثالثة

*-0,358

1,1E-05

فرق معنوي

السنة الثالثة

-0,118

0,1528

فرق غير معنوي

السنة

السنة الثانية

*-0,810

0,0003

فرق معنوي

االولى

السنة الثالثة

*-0,873

3,7E-05

فرق معنوي

السنة الثالثة

-0,064

0,7675

فرق غير معنوي

السنة

السنة الثانية

-0,184

0,1338

فرق غير معنوي

االولى

السنة الثالثة

*0,285

0,0130

فرق معنوي

الثانية
القو ا نفجارية
ل طرا

السفلى

السنة
الثانية

القو ا نفجارية
لالطرا

العليا

السنة
الثانية

السر ة ا نتقالية

السنة

السنة الثالثة

*0,470

0,0004

فرق معنوي

السنة

السنة الثانية

0,114

0,9478

فرق غير معنوي

االولى

السنة الثالثة

-0,476

0,7666

فرق غير معنوي

السنة الثالثة

-0,590

0,7408

فرق غير معنوي

الثانية

المرونة

النتيجة

السنة
الثانية
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للللللرض نتللللللائج الفللللللروق فللللللي بعللللللض الصللللللفات البدنيللللللة والحركيللللللة لللللللدى التالميللللللذ

ب-

الللللللذكور فللللللي الطللللللور الثللللللانوي حسللللللب المرحلللللللة العمريللللللة ( )18-15سللللللنة فللللللي

المدينة:

الجدوا رقم ( :) 08يبين تحليا التباين لبعض ا ختبارات البدنية والحركية لدى التالميذ الذكور للطور الثانوي حسب
المرحلة العمرية ( )18-15سنة في البيئة الحضرية (المدينة):

درجة متوسط
مجموع
مصدر التباين
االختبارات البدنية
الحرية المربعات
المربعات
642977
بين المجموعات 2 1285953
التحمل العام
102381
داخل المجموعات 59 6040489
0,163
2
بين المجموعات 0,326
القوة االنفجارية لألطراف السفلى
0,049
59
داخل المجموعات 2,882
5,176
بين المجموعات 2 10,352
القوة االنفجارية لالطراف العليا
0,336
داخل المجموعات 59 19,821
1,235
2
بين المجموعات 1,965
السرعة االنتقالية
0,196
59
داخل المجموعات 7,123
4,709
2
بين المجموعات 9,418
المرونة
22,660
داخل المجموعات 59 1336,969

قيمة ف
المحتسبة

االحتمالية

النتيجة

6,28

0,003

فرق معنوي

3,33

0,043

فرق معنوي

15,41

4,14E-06

فرق معنوي

8,15

0,009

فرق معنوي

0,21

0,813

فرق غير معنوي

الشكا رقم( :)02يوضح المتوسطات الحسابية لبعض الصفات البدنية والحركية للتالميذ الذكور للطور الثانوي
حسب المرحلة العمرية ( )18-15سنة في البيئة الحضرية (المدينة).
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الجدوا رقم ( :)09يبين اختبار فرق الفروق المعنوية ( )LSDلبعض ا ختبارات البدنية والحركية لدى
التالميذ الذكور في الطور الثانوي حسب المرحلة العمرية ( )18-15سنة في المدينة.

ا ختبارات
البدنية

التحما العام

المجمو ة

فرق المتوسطات

ا حتمالية

المجمو ة

السنة الثانية

*-289,275

0,006

فرق معنوي

السنة الثالثة

*-340,476

0,002

فرق معنوي

السنة الثانية السنة الثالثة

-51,201

0,598

فرق غير معنوي

السنة الثانية

-0,070

0,322

فرق غير معنوي

السنة الثالثة

*-0,180

0,014

فرق معنوي

السنة الثانية السنة الثالثة

-0,111

0,103

فرق غير معنوي

السنة الثانية

*-0,418

0,026

فرق معنوي

السنة الثالثة

*-1,021

9,15E-07

فرق معنوي

السنة الثانية السنة الثالثة

*-0,603

0,001

فرق معنوي

السنة الثانية

-0,050

0,746

فرق غير معنوي

السنة الثالثة

*1,236

0,016

فرق معنوي

السنة الثانية السنة الثالثة

*0,563

0,033

فرق معنوي

السنة الثانية

-0,089

0,953

فرق غير معنوي

السنة الثالثة

0,770

0,617

فرق غير معنوي

السنة الثانية السنة الثالثة

0,859

0,552

فرق غير معنوي

األولى

السنة االولى

القو ا نفجارية السنة االولى

ل ط ار

السفلى

القو ا نفجارية السنة االولى
ل ط ار

العليا

السر ة

ا نتقالية

المرونة

السنة االولى

السنة االولى

الثانية

الحسابية

لالختبار ()LSD

النتيجة
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ج -رض نتائج الفروق لبعض الصفات البدنية والحركية للتالميذ الذكور في الطور الثانوي
بأ مار( )18-15سنة حسب البيئة العمرانية:

الجدوا رقم ( :) 10يبين اختبار "ت" لبعض الصفات البدنية والحركية للتالميذ الذكور في الطور الثانوي (-15
 )18سنة حسب البيئة العمرانية.

االختبارات البدنية و الحركية

الريف

المدينة

المتوسط الحسابي (س¯) االنحراف المعياري (±ع) المتوسط الحسابي (س¯) االنحراف المعياري (±ع)
390,74
2731,63
346,56
2525,97
المداومة
0,28
2,11
0,23
1,97
القوة االنفجارية لالطراف السفلى
0,73
5,18
0,70
4,71
القوة االنفجارية لالطراف العليا
0,39
4,95
0,48
4,94
السرعة االنتقالية
4,95
7,61
4,70
4,16
المرونة

اختبار "ت" االحتمالية
3,00
2,97
3,51
0,09
3,85

النتيجة

 0.0033يوجد فرق معنوي
 0,00يوجد فرق معنوي
 0,00يوجد فرق معنوي
 0,92ال يوجد فرق معنوي
 0,45يوجد فرق معنوي

الشكا رقم ( :)03يوضح اختبار "ت" لبعض ا ختبارات البدنية والحركية للتالميذ الذكور في الطور الثانوي (-15
 )18سنة حسب البيئة العمرانية.
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ا ستنتاجات:

ف و و و و و و ووي ض و و و و و و وووء ح و و و و و و وودود العين و و و و و و ووة وخصائص و و و و و و ووها والم و و و و و و وونهج المس و و و و و و ووتخدم وأس و و و و و و وولوب التحلي و و و و و و وول
اإلحصائي المتبع تمكن الباحث من التوصل إلى االستنتاجات التالية:

-1وجو و و و ووود فو و و و ووروق فو و و و ووي الص و و و و ووفات البدنيو و و و ووة والحركيو و و و ووة التالي و و و و ووة :التحملللللللللللا العلللللللللللامل القلللللللللللو
ا نفجاريللللللللللة ل طلللللللللل ار

السللللللللللفليةل القللللللللللو ا نفجاريللللللللللة ل طلللللللللل ار

العلويللللللللللةل السللللللللللر ة

ا نتقاليللللللللللة بو و و و ووين تالميو و و و ووذ الطو و و و ووور الثو و و و ووانوي حسو و و و ووب االط و و و و ووار الد ارسو و و و ووية بأعمو و و و ووار ()18-15
سو و و و وونة فو و و و ووي الريو و و و ووف وهو و و و ووذا مو و و و ووا يحقو و و و ووق الفرضو و و و ووية االولو و و و ووى .وال توجو و و و وود فو و و و ووروق فو و و و ووي صو و و و ووفة "

المرونللللللللللة " بو و و و ووين تالميو و و و ووذ الطو و و و ووور الثو و و و ووانوي حسو و و و ووب االط و و و و ووار الد ارسو و و و ووية بأعمو و و و ووار ()18-15
سنة في الريف وهذا ال يتماشى مع الفرضية االولى.

-2وجود فروق في الصفات البدنية والحركية التالية :التحما العامل القو ا نفجارية ل طرا
السفليةل القو ا نفجارية ل ط ار

العلويةل السر ة ا نتقالية بين تالميذ الطور الثانوي حسب

االطوار الدراسية بأعمار ( )18-15سنة في المدينة وهذا ما يحقق الفرضية الثانية .وال توجد فروق
في صفة " المرونة " بين تالميذ الطور الثانوي حسب االطوار الدراسية بأعمار ( )18-15سنة في
المدينة وهذا ال يتماشى مع الفرضية الثانية.

 -3وجود فروق في الصفات البدنية والحركية التالية :التحما العامل القو ا نفجارية ل ط ار
السفليةل القو ا نفجارية ل طرا

العلويةل المرونة بين تالميذ الطور الثانوي بأعمار ()18-15

سنة حسب البيئة العمرانية (الريف -المدينة) وهذا يحقق الفرضية الثالثة .وال توجد فروق في الصفة
البدنية السر ة ا نتقالية بين تالميذ الطور الثانوي بأعمار ( )18-15سنة حسب البيئة العمرانية

(الريف -المدينة) وهذا ال يحقق الفرضية الثالثة.
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