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 ب

 :مقدمة 

لقد  أصبحت الرياضة حمط اهتمام الشعوب وغايتها، إذ ال يكاد جمتمع من اجملتمعات خيلوا من أي شكل 
وقواعدها ميدانا هاما واسعا من ميادين الرتبية العامة، وعنصرا أساسيا إلعداد  بنظمهامن أشكاهلا، ألهنا تشكل 

الفرد املفيد فكريا وبدنيا وعاطفيا عرب أطوار حياته ومتكنه اجتماعيا من حتقيق الصفات اخللقية كالنظام والطاعة 
 واالحرتام.

 باحلالة للتنبؤ هبا    االسرتشاد تمي اليت املؤشرات من وحجمه شكله ناحية من اإلنساين اجلسم دراسة وتعد

 العلم بأهنا "تعرف واليت اجلسمية القياسات مراعاة على العلماء يؤكد ما وعادة ، للفرد والنفسية والصحية البدنية

 وتعتمد ، " فيه الرتكيبية االختالفات وإظهار املختلفة وأجزاءه اإلنساين اجلسم قياسات دراسة على يؤكد الذي

  (. حميطات ، إتساعات ، اخلارجي )أطوال اجلسم تراكيب مقادير حساب على أساسا اجلسمية القياسات
 إىل الوصول فان هلذا ، اخلاصة اجلسمية متطلباته احلاضر الوقت يف رياضي نشاط لكل أصبحكما 

 يف التقدم على تساعد مواصفات وجود على كبري حد إىل يعتمد معني رياضي نشاط يف العالية الرياضية املستويات
 . النشاط من النوع ذلك

 من تعد هذه املقاييس أن إذ نتائج من يتحقق أن ميكن مبا التنبؤ يف لداللتها أمهية ذات اجلسمية فالقياسات

 الرياضي فإن ، " الفرصة للتفوق وتتيح العالية الرياضية املستويات بتحقيق ارتباطيه عالقة هلا اليت الفردية اخلصائص

 يف تدرجه فرتة خالل األداء أثناء عديدة مشاكل إىل يتعرض سوف املناسبة اجلسمية القياسات ميتلك ال الذي
 ميتاز الذي الزميل يبذله ما يفوق والوقت اجلهد من املزيد بذل إىل حيتاج وبالتايل العالية الرياضية املستويات

هذا اجملال  يف املختصني من كثري حيث يؤكد 1، الوقت وبنفس املطلوبة الواجبات ألداء تؤهله جسمية بقياسات
 .البدنية  واللياقة اجلسم شكل بني مؤكدة عالقة وجود عن

 

فكريا ، واجتماعيا وخلقيا وهي تعد من  الرياضات اليت تقوم على تنمية الفرد بدنيا ىإحد كرة السلةوتعترب  
 لونا ممارسيها على تضفى حيث الوقت نفس يف املمتعة و املفيدة التعليمية األنشطة من وتعترب ،أقدم الرياضات

  ،العديدة الفوائد إىل باإلضافة هذا املختلفة العمر مراحل يف متارس كما واحليوية، والنشاط البهجة من فريدا

                                                           

 
 كلية ، التوازن عارضة على األداء بمستوى للجسم والمحيطية القطرية األبعاد بعض عالقة :شحاتة ومحمود حسن اني 1

 .84ص ، 1980 الرياضية، التربية حلوان
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 ج

 انهأ إذ ، املختلفة الرياضية األنشطة بني بارزة مكانة من هلا ملا السباحة برياضة متته املتقدمة الدول أن جند و
 و األوليمبية أللعاب يف الصدارة متثل انهأ كما ، الرياضية و البدنية الرتبية يف األساسية و البارزة األنشطة أحد متثل

 .األعمار مجيع و تتناسب فهي سابقا قلنا كما و العاملية

 التباين مدى تبني اليت ( الوزن ، الطول) اجلسمية القياسات يف اختالفات مثة حتما اخلارجية املالحظة خالل فمن

 هذه يف حاولت لذابصفة عامة و صفة السرعة بصفة خاصة البدنية م مواصفاهت اختالف عن فظال الالعبني بني

العبني كرة م( اخلاص ب30البدين ) االختبار نتائج و (الوزن ، الطول) اجلسمية القياسات بعض إىل التطرق الدراسة
 :جانبني الدراسة هذه تناولت حيث السلة

 :التايل الرتتيب على وهي فصول ثالثة على حيتوي النظري اإلطار -

 اجلسمية القياسات إىل فيه تطرقت األول: الفصل .  

 و الصفات البدنية كرة السلة  إىل فيه تطرقت الثاين: الفصل. 

 سنة(. 15إىل  12) املراهقة إىل فيه تطرقت الثالث: الفصل 

 :يلي ما إىل تطرقت فقد التطبيقي اجلانب يف أما -

 امليدانية الدراسة منهجية أسس :الرابع الفصل. · 

 الدراسة نتائج وحتليل عرض :اخلامس الفصل. 

 :مناقشة نتائج الدراسة. الفصل السادس 
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 :مشكلة البحث -1
 د،هاجل درجات أقصى بذل بلتتط اليت الرياضية والفعاليات األلعاب من اهكغي  كرة السلة رياضة إن

 البدنية الالعب يةلوقاب الفعالية، لنوع املالئم التدريب اهمن ة،لومتداخ عديدة عوامل ىلع بذلك معتمدة
و القياسات اجلسمية اليت تعترب عامل مهم  يف رياضة   )اجليد التكنيك) يملالس األداء ىلع والقدرة والوظيفية،

 .األداء مستوى رفع يف تساعد اليت التدريبية ئقراوالط الوسائل استخدام عن فضال ،السباحة
حتتل القياسات اجلسمية يف الوقت احلاضر مكانًا بارزًا يف اجملاالت العلمية املختلفة وأن هذه القياسات و 

حتدث مبفاهيم وأسس معينة تتبع الفرصة لذوات العالقة بني شكل اجلسم واألداء البدين الذي يقوم به ، 
العايل من اللياقة البدنية حيث أنه يف فالقياسات اجلسمية هي من املتطلبات اليت توصل الرياضي إىل املستوى 

حال متساوي جلميع العوامل األخرى فإن الفرد الالئق تشرحيياً يتفوق على الفرد غي الالئق تشرحيياً وبعبارة أخرى 
أن الرياضي الذي ال ميتلك القياسات اجلسمية املناسبة سوف يتعرض إىل مشاكل عديدة أثناء أدائه املهاري 

يف املستويات الرياضية العالية وبالتايل حيتاج إىل بذل املزيد من اجلهد والوقت يفوق بالبذل زميله  خالل فرتة تدرجه
الذي ميتاز بقياسات جسمية تؤهل ألداء املهارات املتعلق هبا ، وبنفس الوقت يؤكد كثي من الباحثني عن وجود 

 عالقة مؤكدة بني شكل اجلسم واللياقة البدنية . 
عناصر اللياقة البدنية  إحدى إهناحبيث  العيب كرة السلةمن الصفات البدنية اهلامة لدى  و تعترب السرعة

السرعة غي مقتصرة على ركض املسافات القصية .   أمهية إنالرياضات املختلفة ،  أشكالاملهمة والضرورية جلميع 
فها كثي من العلماء والباحثني بتعاريف مرتبطة ومؤثرة يف مجيع عناصر اللياقة البدنية املعروفة ، وقد عر  أهناكما 

 حركة معينة يف اقصر وقت ممكن أداءتصب يف هدف واحد ، فهي " قدرة الفرد على  أهنا إالختتلف يف تعبياهتا، 
 .لالعب كرة السلة ينعرف اهلدف الرئيس علينا أن جيب ، و "

 :و من هنا نطرح التساؤل التايل 
صنف  العيب كرة السلةو صفة السرعة لدى  ()الطول،الوزن القياسات اجلسمية بعض هل هناك عالقة بني

 ؟ شبالأ

 :التساؤالت الفرعية
  ؟ العيب كرة السلةالطول و صفة السرعة لدى  مؤشر بني ارتباطيهتوجد عالقة هل 
  ؟ العيب كرة السلةالوزن و صفة السرعة لدى  ارتباطيه بني مؤشرتوجد عالقة هل 
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 الدراسة:فرضيات  -2
 الفرضية العامة:

 العيب كرة السلةو صفة السرعة لدى  ()الطول،الوزن القياسات اجلسمية بعض بني ارتباطية توجد عالقة 
 .شبالصنف أ

 :الفرضيات اجلزئية
  كرة السلةالعيب  توجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الطول و صفة السرعة لدى. 
   السلة كرة  العيب كرةتوجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الوزن و صفة السرعة لدى. 

 :أمهية البحث -3
 أمهية أكادميي حبث فلكل ، 1 البحث خطة إعداد يف األساسية و اهلامة العناصر من البحث أمهية حتديد يعترب"

 بني املفرتضة العالقة وحتليل كشف يف تكمن أمهيته فإن هذا حبثنا خيص وفيما لتحقيقه، يسعى حمدد وهدف بالغة
 .العيب كرة السلةصفة السرعة لدى و الذراعني و الرجلني (  الوزن،حميطات,)الطول اجلسمية القياسات بعض
 :التالية النقاط يف البحث أمهية حصر ميكن حيث
  اجلسمية والقياساتالبدنية  الصفات ومعرفة العيب كرة السلة الدراسة هذه من يستفيد أن املتوقع من 

 . املطلوبة
  كرة  فيدرالية خاصة كرة السلة جمال يف التكوين على القائمون الدراسة هذه من يستفيد أن املتوقع من

  .الرياضة و الشبيبة وزارة و السلة
 العيب كرة السلة مع التعامل يف املثبتة العلمية األسس من انطالقا موضوعي و علمي توجه بناء. 
  تتوصل وما للدراسة النظري اإلطار على اإلطالع خالل من وذلك ،لألحباث معرفية حصيلة إضافة 

اهتمام    جملال اخلصب الذي حيتاج إىلا هذا يف األحباث من مزيد عمل إىل يؤدي مما توصيات، و نتائج من إليه
 .كبي

 :أهداف البحث -4
 .العيب كرة السلةلدى اختبار السرعة  نتائج و الطول مؤشر بني العالقة عن الكشف -1
 .العيب كرة السلةلدى اختبار السرعة  نتائج و الوزن مؤشر بني العالقة عن الكشف -2
 

                                                           
  9ص, 2007 ,اإلسكندرية,الجامعية الدار,العلمي البحث مناهج:هللا عبد أحمد,محمود مصطفى 1 
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 :أسباب اختيار املوضوع -5

 من األسباب الرئيسية اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع هي:   

 . كرة السلةالعالقة بني القياسات اجلسمية و السرعة يف  الرغبة يف التعرف على  -   

 . العيب كرة السلةصفة السرعة لدى التعرف عن قرب على بعض القياسات اجلسمية  و أثرها يف  -   

 نقص الدراسات اليت هتتم هبذا اجملال، خاصة الدراسات باللغة العربية. -   

 :حتديد املصطلحات الواردة يف البحث -6 

يعترب املفهوم العنصر األساسي الذي تتكون منه املعرفة العقلية بأشكاهلا و مستوياهتا، فاألحكام و الفروض هي     
عبارة عن أنساق من املفاهيم، و املفهوم ببساطة هو عبارة عن رمز أو فكرة تعرب عن أشياء يف الواقع أو الذهن، و 

تخدمة يف البحث خاصة املصطلحات الواردة يف عنوان على الباحث أن حيدد أهم املفاهيم و املصطلحات املس
 ، إذ يقول يف هذا الشأن:1مشكلة الدراسة

(J (freund « يتطلب على كل عامل أن يقرر بنفسه ما هي املفاهيم املناسبة له، و ما هي الدقة و احملتوى الذي
 .2«يعطيه هلا حىت جيعلها موافقة ألهداف حبثه

 ليت سنتطرق إليها يف حبثنا هذا هي:و من هنا فإن أهم املفاهيم ا

 .القياسات اجلسمية 
 كرة السلة. 
 الصفات البدنية. 
 .املراهقة 

 

 

                                                           
 .339، ص 1995 –بدون طبعة  –مصر  –جامعة اإلسكندرية  –دار المعرفة  –نخبة من أساتذة علم اإلجتماع: المرجع في مصطلحات علم االجتماع :  1

 : 2freund (j) : sociologie de max weber, édition, puf, paris, 1986,p36. 
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 :الجسميةالقياسات  -أ

هي مجيع القياسات املتعلقة جبسم اإلنسان، و يعترب الطول و الوزن ذات درجة ثبات عالية، باإلضافة إىل     
 القدمني و عرض الكتفني و وزنه أكثر القياسات ثباتا. ذلك فإن أطوال أجزاء اجلسم مثل طول الذراعني و

 الصفات البدنية: -ب

وتشمل كل من )القوة ، السرعة ، التحمل ، الرشاقة ، املرونة (  لإلنسان ،  البدنية أوللتعبي عن القدرات احلركية 
 .تتشكل من عناصر بدنية ، فنية خططية ونفسية اليتالرياضية " الفورمةويربطون هذه الصفات مبا نسميه "

   :كرة السلة  -ج

هي لعبة جتري بني فريقني، يسعى كل فريق إلدخال الكرة يف سلة مرتفعة عن ارض امللعب، ويف كل جهة       
 سلة لفريق يركض أعضاء الفريق إلدخال الكرة يف السلة لتسجيل نقطة تفوق.

وهي إحدى األلعاب الرياضية األكثر شعبية يف العامل بعد كرة القدم، يستطيع الرجال والنساء ممارستها        
 ضمن القوانني نفسها والقواعد املهارية ذاهتا.

 المراهقة: -د

يدل مفهوم كلمة املراهقة يف علم النفس على مرحلة االنتقال من الطفولة إىل مراحل أخرى من النمو 
هقة(، وتتميز بأهنا فرتة بالغة التعقيد ملا حتمله من تغييات عضوية ونفسية وذهنية جتعل من الطفل كامل النمو, )املرا

 .1وليس للمراهقة تعريفا دقيقا حمددا، فهناك العديد من التعاريف واملفاهيم اخلاصة هبا

 الدراسات السابقة: -7

األعمال السابقة أو املشاهبة مصادر جيب على الباحث أن يتناوهلا ويثري هبا حبثه، والغرض منها هو  تعترب
املقارنة أو اإلثبات أو النفي لكن مل جند دراسات مشاهبة إلشكالية حبثنا ورغم ذلك وجدنا دراسات تناولت 

 من دراستنا أال وهي: أجزاءضمنيا 

 

                                                           
 .49عبد الرمحن الوايف , وزيان سعيد :  النمو من الطفولة إىل املراهقة. اخلنساء للنشر والتوزيع. دون تاريخ. ص 1
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 . البدنية الصفات ببعض اجلسمية تالقياسا بعض عالقة :الدراسة عنوان -1

 العراق دياىل جامعة / الرياضية الرتبية كلية علي سليمان عكلة و عذاب علي عباس : الدراسة صاحب
2005. 
 طالب300 على الدراسة جمتمع اشتمل حيث املسح بطريقة الوصفي املنهج الباحثان استخدم :الدراسة تصميم

 العراق بدياىل البدنية  الرتبية كلية من

 اجلسمية القياسات بعض بني العالقة على التعرف إىل الدراسة خالل من الباحثان هدف :الدراسة أهداف
 .العامة البدنية الصفات وبعض
 السفلي الطرف طول -الذراع طول- الرأس مع اجلذع طول-الطول-الوزن) اجلسمية القياسات :الدراسة أدوات

 (الصدر عرض- الكتفني رضع-الصدر حميط-الكتفني حميط-
 القوة لقياس العريض القفز-الطائر الوضع من االنتقالية السرعة لقياس مرت 30 كضر : البدنية االختبارات 

 الركض- بالسرعة املميزة
 املادة والعضالت الفقري العمود مرونة لقياس الوقوف من اجلذع ثين- الرشاقة لقياس مثانية شكل على املتعرج

 .الوسائل استخدام ومت,التنفسي الدوري للجهاز العامة املطاولة لقياس مرت 1000 ركض-للفخذين
 . بيسون البسيط االرتباط معمل املعياري االحنراف احلسايب الوسط :التالية اإلحصائية

 ذات الرياضات بعض يف واحلركية البدنية القدرات ببعض وعالقتها اجلسمية القياسات :الدراسة عنوان -2
 . الطاقة أنظمة

 .العراق للبنات الرياضية الرتبية كلية :مكان 2006 سنة خلف حممد بان :الدراسة صاحب

 املنتخبات العبات من وهن البحث لعينة املسحي بأسلوبه الوصفي املنهج الباحثة استخدمت : الدراسة تصميم
 ألنظمة "تبعا جمموعات ثالث إىل صنفوا العبة ( 29 )من تكونت اليت 2003-2004 للموسم العراقية الوطنية
 ركض / اليد كرة / الطائرة كرة ) بالفعاليات متثل الذي الالهوائي الطاقة لنظام العبات ( 10 ) وهي الطاقة

 كرة / م 1500 و م 800 ركض )بالفعاليات متثل الذي املختلط الطاقة لنظام العبات ( 10 )،و ( م 100
 املسافات ركض ) بالفعاليات متثل الذي اهلوائي الطاقة لنظام العبات (9 )و ، (األرضي التنس /للسيدات القدم

 االستطالعية التجربة إجراء لغرض نظام لكل العبتني ومبعدل العبات (6 )استبعدت فيما ،(الدراجات / الطويلة
 . البحث جمتمع من
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 البدنية بالقدرات وعالقتهما لاّلعبات اجلسمية والقياسات اجلسمي الرتكيب على التعرف :الدراسة أهداف
 (.اهلوائي. املختلط. الالهوائي ) الثالثة الطاقة أنظمة وحسب املختلفة الرياضية بالفعاليات اخلاصة واحلركية
 واحلركية البدنية االختبارات عن "فضال اجلسمي الرتكيب وقياسات اجلسمية القياسات :الدراسة أدوات

 .املتغي طبيعة حسب قيمة اقل أو قيمة أعلى استخدام إىل باإلضافة

 حلكام البدنية اللياقة اختبارات بنتائج (الوزن ، الطول )اجلسمية القياسات بعض عالقةعنوان الدراسية:  -3
 .القدم لكرة احملرتفة للرابطة الساحة

 .بسكرة خيضر حممد جامعة/  سامي زواوي : الدراسة صاحب

 للموسم احلكام الفيدراليني  من وهم البحث لعينة تجرييبال املنهج الباحث استخدمت : الدراسة تصميم
 من عشوائية بطريقة اختيارهم مت القدم كرة يف جزائري حكم فيدرايل ( 20 )من تكونت اليت 2011/2012
  .حكم 35 ب حجمه املقدر و الكلي اجملتمع

 الدراسة أهداف
 .الفيدراليني الساحة حلكام البدنية االختبارات نتائج و الطول مؤشر بني العالقة عن الكشف /1
 .الفيدراليني الساحة حلكام البدنية االختبارات نتائج و الوزن مؤشر بني العالقة عن الكشف /2
 .الفيدراليني الساحة حلكام البدنية االختبارات نتائج و السن عامل بني العالقة عن الكشف /3
 .الفيدراليني الساحة حلكام البدنية االختبارات نتائج و اجلسمية الكتلة مؤشر بني العالقة عن الكشف /4
 .الفيدراليني الساحة حلكام البدنية االختبارات نتائج و اخلربة عامل بني العالقة عن الكشف /5

 (الطول-اجلسمية)الوزن القياسات اجلسمية القياسات :الدراسة أدوات

  االختبارات البدنية:
 (مرات 6×م 40)، السرعة جري:األول االختبار
 . خمصصة ملسافة متوسطة بسرعة متكررة جريات أداء: االختبار من اهلدف

 وتكن هرولة أو مشيا الرجوع للحكم ،حيق وأخرى حماولة بني دقيقة الراحة مرات 6 م 40 مسافة جري
 الساحة حلكام ثا 6,2 عن الوقت يزيد ال أن ،جيب الطريقة بنفس االختبار هذا يكرر م 40 املقطوعة املسافة

 من يقصى ثانية مرة فشله حالة ويف فقط واحدة إضافية حماولة له تعطى احلكم فشل حالة يف تكرار، لكل
 االختبار ويعترب فاشال.



 التمهيدي الفصل  

 

11 

 (10*150)السرعة، حتمل جري:الثاين الختبارا

 بشدة رياتاجل من سلسلة أداء على املقدرة : االختبار من اهلدف

 أقل أو ثا 30 يتعدى ال وقت يفمرة  20 × 150  مسافة احلكام جيري حيث الوقوف من االنطالق يكون

 حىت إهناء عدد احملاوالت. هكذا مشي م 50 مسافة لقطع ''ثا 35 '' مقدارها راحة مع حماولة كل يف
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 : متهيد
 سيما ال العلوم هذه يف املشتغلني لدى القبول البشرية جمال يف واستخدامها القياس فكرة لقيت لقد

 احلاجة ظهرت هنا ومن وغريها، والقيم واالجتاهات وامليول والقدرات الفردية والفروق التعلم بدراسة منهم املهتمني
 وإحصائية رياضية معاجلة تعاجل أن ميكن ومنه جتريبية نتائج إىل الوصول بواسطتها ميكن للقياس أدوات وضع إىل

  1األخرى العلوم مشروع يف حدث ما حنو على
اجملال  يف واملختصني العلماء من كثريا اهتمام وحجمه، شكله ناحية من الرياضي اإلنسان جسم نال فقد

 عليها يطلق اخلصائص، من اجلسم هذا به يتصف ما على الوقوف دفهب بعيد أمد منذ وذلك الرياضي
 .اآلخرين عن مميزا جتعله وحمددة معينة مواصفات وهي املرفولوجية، اخلصائص

 تتضمنها اليت املتغريات أهم من و حميطات و أطوال أطرافه وطوله اجلسم وزن من كل قياس ويعد
 العلمية التاجملا يف بارزا مكانا احلاضر الوقت يف اجلسمية القياسات حتتل لإلنسان، حيث اجلسمية القياسات
 املختلفة،

  البدين واألداء اجلسم شكل بني العالقة لدراسة الفرصة تتيح معينة وأسس مبفاهيم متدنا القياسات هذه وأن
 لنشاط مهم والطول ، املصارعة مثل الرياضية األنشطة خمتلف ملمارسة مهم الوزن أن املختصني بعض يرى كما
 .السلة كرة

  يف أنه حيث البدنية اللياقة من العايل املستوى إىل الرياضي توصل اليت املتطلبات من هي اجلسمية فالقياسات
 ذلك ويؤكد تشرحييا قغري الالئ الفرد على يتفوق تشرحييا الالئق الفرد فإن األخرى العوامل مجيع تساوي حالة 

 (1982 الفتاح عبد العال أبو) البدنية واللياقة اجلسم شكل بني مؤكدة عالقة وجود على الباحثني من كثري
 .البدنية اللياقة من العايل املستوى إىل الرياضي توصل اليت املتطلبات من فهي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  7،ص  1993القاهرة، ، العريب الفكر دار ، القدم كرة لالعيب والقياسات االختبارات :خمتار حممود حنفي1
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 : القياس -1
  :القياس مفهوم -1-1

 على املصطلح هذا إيضاح ممكن فإنه القياس مبصطلح املتعلقة املعاين وتداخلت الكلمات تعددت مهما
 :التالية التعريفات خالل من وذلك تفصيال أكثر حنو
 الظاهرة أو والقدرة للسمة الكمي التقدير يستهدف وهو اإلنسانية، العلوم جمال يف االنتشار واسعة ظاهرة أنه -

 .املقاسة
 أساس على يتم الكمي التحديد هذانقيسه، ملا الكمي التحديد يتطلب مما؟  كم :السؤال عن جييب القياس -

 .1لغكبال اجلسم وزن قياس أو بالسنتيمرتات، القامة طول قياس مثل النسيب، الثبات صفة عدهلا وحدات استخدام
 األحداث أو األشياء أو للمجموعات اخلواص بعض جتميع فيها يتم عملية عن عبارة سلقياا : أن سافرت ويقول
  .2 القواعد لبعض طبقا

 للمزايا الفرصة يتيح هر بدو  وهذا رقمية صورة يف البيانات وصف يعين " فور جيل " نظر وجهة من والقياس
 .احلسايب التفكري ومع األرقام مع التعامل من تنتج اليت العديدة

 .3 معينة لقواعد طبقا أحداث أو املوضوعات أرقام حتديد وهو القياس أن  "كامبل  "ويرى
 .القياس موضوع عن كمية ومالحظات معلومات مجع هو القياس أن إىل " الغريب رمزية " تشري كما
 تكون ،واليت واملوضوعية املقننة اإلجراءات تلك هو القياس بأن "رضوان الدين ونصر -عالوي حممد " رأي ويف

 .اإلحصائية للمعاجلة قابلة نتائجها
 معني إطار وفق كميا تقديرا ستوياتاملو  األشياء تقدير بكونه إحصائيا "حسنني صبحي حممد " ويعرف

 .4 "قياسه ميكن مقدار على مقدار له يوجد ما كل  "ثورندايك فكرة على اعتمادا وذلك املدرجة املقاييس من
 .للشيء الكمي التحديد بأنه القياس تعريف ميكن أنه القول ميكننا كما

 خصائص من الشيء حيتويه ما كمية عن تعرب ومناسبة حمددة قياس وحدات باستخدام القياس موضوع
   .5إحصائيا ذلك تقدير يتم لكي

                                                           
  22ص ،  2006القاهرة، للنشر الطبع مركز ، 1ط ، والرياضية البدنية الرتبية يف القياس اىل املدخل  :رضوان الدين نصر حممد 1

2 SAFRIT Margarè /j; Measurement un physical education and Exercise ,Science , library 
of congress ,U .S.A. ,p87. 

 ،  21ص،1998 القاهرة ،  2،ط العريب الفكر دار ،  "الرياضي النفس وعلم الرياضية الرتبية يف القياس  " :رضوان الدين نصر حممد ، حسنني صبحي حممد 3
 .50مرجع سابق،ص 4
  28ص ،  2001القاهرة، ،  1ط للنشر، الكتاب مركز ، "الرياضية الرتبية يف واالختبار القياس " :فرحات السيد ليلى 5
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 للمعاجلة قابلة نتائجها تكون اليت واملوضوعية املقننة اإلجراءات تلك إىل يشري القياس أن سبق مما نستخلص
 نفسها عن عربت إذا فقط معىن هلا يكون النتائج ؛وهذه عددية أرقام إىل القياس نتائج تشري ؛حيث اإلحصائية

 .1رقميا
 : املقاييس أنواع-1-2
  :النسبة مقاييس -1-2-1

 ويتميز .فيه توجد املعيارية اليت الوحدات عدد معرفة هبدف معياري مقدار أو بوحدات معني شئ مقارنة
 من وغريها الصدر حميط الكتفني، عرض (،سم) الطول قياس مثل .مطلق صفر وله متساوية وحدات له بان

 .اجلسمية القياسات
  :املسافة مقاييس -1-2-2

 ذلك سعة حتديد ميكن حىت عليها متفق تقليدية قواعد ضوء يف كميا وصفا شيئا وصف عملية هي
 .الوحدات وتساوي املطلق الصفر توافر النوع هذا يشرتط وال الشيء،

  :الرتبة مقاييس -1-2-3
 وهذا (قصري أو طويل صغري، أو كبري )مثل كيفيا وصفا يقدم مقياس يف مكانته أو الشيء مرتبة حتديد

 .الكمي للوصف اللجوء دون للصفة العدم أو الوجود ددحي للقياس املعىن
  :االمسية املقاييس -1-2-4

 .معىن أو داللة هلا وليس التصنيف أو للتحديد األمساء أو الصفات أو األرقام استخدام وهي
 :املوضوعية املقاييس -1-2-5

 :مثل للخطأ عرضة اقل تكون وسائل على تعتمد اليت تلك
 .درجة حماولة ولكل احملاوالت من حمدد عدد أو زمنية فرتة خالل (الصحيح األداء) النجاح مرات عدد -
 وحتدد ،وغريها متداخلة أشكال ، مربعات ، كدوائر حمددة أهداف تستخدم حيث : األداء يف الدقة -

 أن جيب إذ احملاوالت عدد النوع هذا يف يراعى ،األصغر للهدف األكثر الدرجة وتكون منها لكل درجات
 . وغريها واجلنس واملستوى للغرض مناسبة تكون

 .لألداء املخصص الزمن -
                                                           

 . 31 ص 2003 ، التوزيع و للنشر الوراق ، 1 ،ط الرياضية و البدنية الرتبية يف التقومي و القياس : الياسرى جاسم ،حممد يدعبد احلم مروان 1
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 لألداة أو . القفز ، الركض ، الوثب فةامس متثل فهي لالعب كان سواء : األداء يستغرقها اليت املسافة -
 . الركل ، الدفع ، الرمي مسافة متثل فهي

 تقومي مثل األداء عن (تقومي) معلومات على للحصول كوسيلة تستخدم :التقديرية املقاييس -1-2-6
  للتقومي الوحيدة تكن مل أن اهلامة الوسائل من العتبارها إضافة املهارة يفهتم ملستويا وفقا األفراد ترتيب، التكنيك

  .1وغريها للماء والغطس كاجلمباز األلعاب بعض يف

 :القياس خصائص -1-3

 : كمي  تقدير القياس -1-3-1

 إذ اجتماعية أو نفسية أو عقلية أو ركية أوح بدنية خصائص أو قدرات أو لصفات كمي تقدير القياس أن
 غريها أويف التحصيل أو االستعداد أو النمو يف األفراد مستوى عن تعرب بيانات على لنحصل القياس نستخدم أننا
 . املميزة واخلصائص السمات من

  :مباشر وغري مباشر القياس -1-3-2

 املرت باستخدام األطراف حميطات و الصدر حميط و الوزن و كالطول مباشرة بطريقة قياسه ميكن ما فهناك
 مباشرة غري طريقة نستخدم عادة فأننا الشخصية السمات و العقلية لالستعدادات بالنسبة نقيسه ما أما ,امليزان أو

 هو املباشر القياس أن شك فيه وليس الدقة درجة يف ختتلف احلالتني كلتا يف املقاييس أن جند لذلك و ،للقياس
  . املباشر الغري القياس من أدق و أسهل

  :الفردية الفروق حيدد القياس -1-3-3

 حاجة هناك كانت ما الفروق هذه لوال إذ املختلفة بأنواعها الفردية الفروق عن الكشف حول القياس يدور
 بني حتدث ظاهرة وهي البشري اجلنس رادأف بني عامة ظاهرة الفردية الفروق ظاهرة أن املعروف ومن، القياس إىل

 . والوظيفية البنائية والصفات السمات يف األفراد مجيع

 : قياسها ميكن اليت الفروق أهم ومن

 . الرياضة اجلماعات بني الفروق _ األفراد بني الفروق _ الفرد ذات يف الفروق _
                                                           

 .32مروان عبد الحميد،مرجع سابق،ص 1
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  :للمقارنة وسيلة القياس -1-3-4
 معينة مجاعة مستوى من مأخوذة معايري من يستمد القياس نتائج على فاحلكم مطلقة ليست القياس نتائج

 نقارنه مل ما لنا بالنسبة شيء يعين ال السرعة يف اللياقة اختبار يف معينة درجة على الفرد فحصول األفراد من
 أو العايل بالقلق يتميز أن يعين ال للقلق ما مقياس على الفرد وحصول ، إليها ينتمي اليت اجلماعة مبستوى

 .1زمالئه درجات مبستوى الفرد هذا مقارنة نستطع مل ما املنخفض
 القياس: يف تؤثر اليت العوامل -1-4

 .قياسها املراد السمة أو قياسه املراد الشيء -
 .القياس أهداف -
 . املستخدمة القياس ووحدة , املقياس نوع -
 .املالحظات ومجع بالقياس يقوم الذي تدريب ومدى القياس طريقة -
 بنوع عالقته و أخرى جهة من املقياس طبيعة و جهة من املقاسة الظاهرة بطبيعة متعلقة أخرى عوامل -

  .2 املقاسة الظاهرة         
  .3احملكمني قبل من التحيز -

 :األنثروبومرتي القياس -2

( يعين دراسة مقاييس جسم اإلنسان, وهذا يشمل Anthyopometryإّن املصطلح انرتبومرتي)
 بالطبع قياسات الطول و الوزن واحلجم واحمليط للجسم ككل,وألجزاء اجلسم املختلفة.

إّن أول املؤشرات اليت استخدمت يف اختبارات الرتبية البدنية لتصنيف األشخاص والتكهن عن قابليتهم »     
احلركية هو العمر,حيث أعطت قسم من هذه الدراسات العلمية بعض املؤشرات إىل وجود عالقات بني عمر 

الرمي تشري إىل أّن معدل اإلجناز يف ,وقابليته احلركية وبصورة عامة جند أّن نتائج اختبارات الركض,والقفز و الفرد
سنة رغم أن  13سنة,وبالنسبة لإلناث إىل حد 18املهارات احلركية,يتحسن بازدياد العمر بالنسبة للذكر إىل حد 

 .4«نسبة هذه الزيادة قد ختتلف من سنة ألخرى وتتأثر بالفروق الفردية بني األفراد

                                                           
 . 20،ص  2009، ،عمان الدجلة ،دار ط ،ب القدم كرة يف التكتيك و االختبارات  :اهليىت سيد موفق 1

 . 2ص ،  2000، القاهرة ، 1،ط املصرية االجنلو مكتبة "الرياضية الرتبية يف املقاييس و االختبارات  " :عمران صربي  ,باهى مصطفى 2

 . 23ص ، سابق مرجع :اهليىت سيد موفق 3

 .171:، ص1،1999القياسات النرتوبومرتية,دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع عمان، ط  :اجمليد إبراهيممروان عبد  4
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تخدام العمر لوحده ال يعطي صورة كاملة على قابليات لقد وجد املهتمون باالختبارات والقياس أّن اس
,و على هذا األساس دخل استخدام بعض القياسات األنثرويومرتية املبسطة كعامل إضايف إىل العمر يف الفرد

التقييم,و من أول القياسات األنثروبومرتية اليت استخدمت هلذا الغرض هي الوزن والطول لذا فإن كثريا من املدارس 
أخرى هي أكثر دقة من ذلك ميكن والتصنيف,إاّل أّن هناك مقاييس  مهبذين املقياسني ألغراض التقيي تكتفي

 .استخدامها لألغراض نفسها وألغراض البحوث العلمية

 .األنرتوبومرتية املؤشرات و احلسابات خمتلف وكذا األنثروبومرتي القياس نقاط و بأجهزة اخلاصة النقط وتشمل
 :األنرتوبومرتي القياس تعريف -2-1

 اإلنساين اجلسم يقيس الذي العلمبأهنا  األنثروبومرتية القياسات تعريف على وفوكس تيوس ما من كل اتفق
 من وغريها املختلفة واحمليطات األطوال قياسات ويتضمن اإلنسان وصف علم فروع من فرع أيضا وهي وأجزائه،

 أوجه على للتعرف اإلنساين  اجلسم تقييم ميكن األنثروبومرتية القياسات طريق عن أنه فؤاد ثناء وتشري القياسات،
 .1 اجلسم وبناء اجلسم أداء بني والربط األفراد، بني االختالف

 و , املختلفة نسبه و اجلسماين البنيان قياس إىل يشري مصطلح بأنه االنرتوبومرتي م 1994 ميللر ويعرف
 .2الرياضية الرتبية يف األخرى القياس مبوضوعات باملقارنة مبكرا بدا قد االنرتوبومرتية بالقياسات االهتمام يبني
 األنثروبومرتية: القياسات تطور -2-2

  اهلند يف انه إىل اإلشارة متت القدم ففي العهد، قدمية تارخيية مرجعية ذات كبرية أمهية اجلسمية للقياسات
 إىل اجلسم قسموا الفراعنة عهد القدمية مصر ويف (Smith) مسيث بطريقة جزء 48 إىل الرجال يقسمون كانوا
 األجسام لبنية نظرا األوسط األصبع فيه يستعمل قياسي، معيار هو القطاع أن ذكر مع متساويا، قطاعا 19

 وحدة إىل التوصل بغية احملاوالت من العديد بذلت القدمية، اإلغريقية احلضارة فرتة ويف الوقت، ذلك يف الضخمة
 حتديد لصعوبة وهذا اجلسم، أجزاء تناسب صحة من التأكد إىل اجلسمي بالقياس املهتمني و القائمنيمتكن  قياس

 اآلهلة، أجسام من مواصفاته يف يقرتب الذي ذلك يف األمثل النمط يشبهون كانوا حيث للجسم األمثل النمط
 بوليكليس اعد كما البشري اجلسم أجزاء و تتناسب اليت املقاييس ملعرفة منوذجا 20 الغرض هلذا فاستخدموا

(Polyclets ) التصميم هذا فضل ،اجلسم ألجزاء تناسق أكمل  وضع منه حماولة الرمح، برمي خاص منوذج 
 .سنة مائة من أكثر مثاليا منوذجا

                                                           
 . 1ص ،  1996، لقاهرة ا ، والطباعة للنشر املعارف دار ، اجلسمية القياسات يف املرجع :حسنني صبحي 1

 . 20ص القاهرة ،  1997، العريب الفكر دار ، اجلسمية القياسات يف املرجع  :رضوان الدين نصر حممد 2
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 جوشوار قام م 1770 عام يف (Jochoire) يف الفردية بالفروق االهتمام ضرورة إىل اإلنتاج بتوجيه 
 خالل العظمية القياسات على تظهر اليت التغريات و البلوغ مرحلة إىل الطفولة مرحلة يف اجلسم مقاييس

 .النمو مرحلة
 اإلنسان حياة على املؤثرة العوامل و املتوسط الرجل قياسات كوبتليت حددت م 1830 عام يف. 
 السن، )قياساته تضمنت حيث هيتشكون به قام الذي البحث أمهية أظهرت م 1861 عام يف 
 ،العقلة على بالشد ( الذراع عضالت قوة الساعد، العضد، الصدر، حميط الوزن. 
 ذلك تلقى مث ستكت هو ابتكرها من أول كان و بالطول،هتتم  حبوث عدة ظهرت م 1900 عام يف 

 و أملانيا، يف جريسلري السويد، يف كي ، الدامنارك يف هارتل ، جالتون م:منه نذكر الباحثني من جمموعة
 .1األمريكية املتحدة الواليات يف جودار

 سنة 21-5من  اإلنسان جسم منو حول دراسة – فيلد سربيدج – يف هاستنج أجرى م 1902 عام يف 
 العادي للشخص ميكن حبيث مبسطة صورة يف وحدة شيء لكل مئوية نسب إىل مقسمة انتائجه ووضع

 .املوضوعة القياسات عن اختالفه مدى يدرك أن
 الوزن و الطول بداللة اجلسم منط على للتعرف جديدة معادلة استخدام يف 1920 عام شيلدون جنح كما

 حيث احلقيقية أبعاده يأخذ األنثروبومرتي بالقياس االهتمام بدأ بعدها ' ،الوزن/ الطول = اجلسم منط' وهي
 و الطول معدل يعد مل حيثهذا اجملال  يف املعمقة الدراسات اءر أج يف كبريا اهتماما تبدي اجلامعات أصبحت

 بعني تأخذ بذلك وهي الفخذين الصدر، قياسات تضمنت بل فقط البشري اجلسم قياس عن يعرب وحده الوزن
 للطول النموذجية اجلداولهبا  تتصف اليت للعيوب نظرا و الطفل منو التقومي إىل التوصل يف اجلسمي البناء االعتبار

 منو تتبع أسلوب استخدام يف الشهرية دراستهما يف جريد و واتزل جنح فقد املختلفة العمرية املراحل يف الوزن و
 .2اجلسماين النمو ضوء يف النمو لتفسري عام بعد عاما الطفل

 األنثروبومرتي: القياس أمهية -2-3
 على تتم اليت االنثروبومرتية القياسات نتائج توظيف ميكن انه على األنثروبومرتي علماء معظم يتفق

 : هي األغراض من هامة جمموعة لتحقيق الكبار و الشباب و السن صغار التالميذ و األطفال

                                                           

، 2010/2011بسكرة  .، الرياضية و البدنية الرتبية يف ماسرت مذكرة ، البدنية اللياقة عناصر ببعض اجلسمية القياسات بعض عالقة: عنرت بن مراد ، الدين حسام1
 .24ص
 
 .25، مرجع سابق صعنرت بن مراد ، الدين حسام 2
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 من  أخرى جمموعة بدرجاتدرجاهتم  مقارنة طريق عن ذلك ووعات اجمل و لألفراد الراهنة احلالة تقومي
 .قياسية أخرى جمموعة بدرجات نفس اجملتمع

 معدالت عن الالزمة باملعلومات االنثروبومرتية القياسات متدنا حيث للجسم حتدث اليت التغريات وصف 
 اجملتمعات. و لألفراد حتدث اليت التغري

 قد ممااجملتمع،و بني اجملتمع و اجملتمعات األخرى  داخل حتدث اليت االنثروبومرتية التغريات على التعرف 
 .البيئة و (اجلينات) الوراثة من لكل النسبية األمهية و السوي البدين النمو عملية عن معلوماتنا من يزيد
 بدال اجلسم كثافة و السمنة تقدير يف منها االستفادة ميكن اليت املختلفة االنثروبومرتية املؤشرات اشتقاق 

 من هلا املفحوصني تقبل لعدم أوخلطورهتا  احملظورة أو التكاليف الباهظة املقاييس بعض استخدام من
 .االجتماعية الناحية

 ة للطريق وفقا اجلسم، منط حتديد يف احلاضر الوقت يف االنثروبومرتية القياسات بعض نتائج تستخدم
 .1كارتر و هليث األنثروبومرتي اجلسم منط :طريقة باسم املعروفة

 األنثروبومرتي: القياس أهداف -2-4
 اجلسماين البنيان تقومي . 
 اجلسماين البنيان على تؤثر أن ميكن اليت البيئية العوامل على التعرف. 

 يف يوضع حبيث اجلسم أبعاد من كاف عدد قياس طريق عن اجلسماين البنيان تقومي يتحقق أن وميكن
 الفرد حياة أسلوب و الرياضية املمارسة و التغذية :مثل البنيان ذلك على تؤثر أن ميكن اليت العوامل كل االعتبار

 .غريها و الوراثة و االجتماعي و االقتصادي املستوى و
 :2يلي كما األنثروبومرتي القياس أهداف حتديد ميكن  ( 1997 )الدين نصر رضوان وحسب
 البيئية بالعوامل املعدالت هذه تأثر ومدى املختلفة، العمر لفئات اجلسمي النمو معدالت على التعرف 

 .املختلفة
 املختلفة العمر لشرائح اجلسمية النسب اكتشاف. 
 العمل، طبيعة و نوع املدرسية، احلياة : مثل اجلسم تركيب و بنيان على العوامل بعض تأثري من التحقق 

 .الرياضية املمارسة
 اجلسم تركيب و بنيان على الرياضي للتدريب املختلفة األساليب و الرياضية املمارسة تأثري على التعرف. 
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 :1مها عام بشكل البدنية الرتبية يف للقياس أساسيني غرضني هناك أن بريقع جابر و شحاتة إبراهيم ويرى
 األفراد عن املعرفة زيادة.  
 التدريب أو التعليم عملية حتسني.  

 :للقياس خاصة أغراض ستة هناك خاص وبشكل
 (:Diagnostic )التمييز -أ

 عن املنظورة فاملعرفة ،املالئمة الربامج وضع أجل من األفراد بني امليول القدرات، يف الفروق لتمييز ضروري القياس
 .2والعادية املنظمة التدرجيية، الربامج واإلصالحية، العالجية الربامج لتجنب وأساسية ضرورية الفرد
 (:Classification) التصنيف -ب
 يف فيها املصنف يكون واليت متجانسة جمموعات إىل األفراد وتقسيم تصنيف األحيان بعض يف املفيد من إنه

 .والعادية املالئمة القياسات نتائج يف غالبا التصنيف ومير اخلربة، أو املنافسة اخلاص، التعليم شكل
 (:Achèvement)لتحصيل ا -ت
 األفراد لتحصيل بالنسبة النتائج دقة على للمحافظة املوضوعية القياس وسائل على احلصول األمهية من إنه

 .والعالمات الدرجات وحتديد الربنامج حمتوى اختبار يف األساس تشكل النتائج هذه ألن نظرا وتقدمهم،

 :(Administration)اإلدارة -ث
 وقيادة والتوجيه التعليم يف الطرق أفضل لتحديد كأساس القياسات من املطلوبة املعرفة على احلصول ميكن

 للتقدم واستعدادهم للطلبة النجاح حتديد يف تساعد الدقيقة فالقياسات املالئمة، واخلربات التجارب يف الطالب
 املرغوبة املعرفة تزويد يف املساعدة تستطيع لالختبارات واملناسبة الالئقة فاإلدارة بعد، فيما األعلى للمستوى
 .املدارس ومديري األمور وأولياء واملدرسون الطالب من واملطلوبة

 (:Supervisory)اإلشراف -ج
 لإلشارة استخدامها وميكن التعليمية، املدرسني كفاءة تقييم قيمة ذات املوضوعة االختبار نتائج تكون أن ميكن
 .إليها والوصول حتقيقها ميكن املدرسني من املوضوعة األغراض كانت إذا عما
 (:Research)البحث -ح
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 الطرق لفاعلية ضروري، فالبحث املثال سبيل وعلى للبحث القيمة بالفرص ومليء غين البدنية الرتبية جمال يعترب
 ملختلف واالجتماعي النفسي ،الفسيولوجي اجلانب يف والطالب الالعبني لدى التقدم نسبة التعليم، يف املختلفة

 يكون أن ميكن العلمي البحث فإن حال أية وعلى املدرسة، يف للرتبية الداخلي النشاط لتقييم وكذلك األنشطة،
 .1املالئمة والقياسات االختبارات استخدام عند فقط وفعاال مؤثرا

 الناجح: األنثروبومرتي القياس شروط -2-5
 :يلي كما(1995) حسانني، صبحي حممد) قدمها ما حسب الناجح األنثروبومرتي القياس معامل تتحد
 يلي مبا تام إملام على القياس بعملية القائمون يكون أن يستلزم : 

o القياس ألماكن احملددة التشرحيية النقاط. 
o القياس أثناء( املفحوص) املخترب أوضاع. 
o القياس أجهزة استخدام طرق. 
 التالية الشروط مراعاة مع بدقة وتطبيقها والتنظيمية، الفنية القياس شروط: 
o الوزن وخفيف مسيك غري تبان عدا اللباس من جمرد املفحوص يكون أن. 
o للجسم الكلي الطول و الوزن قياسات يف خاصة حذاء بدون املفحوص يكون أن . 

 أن املفحوص على فيجب الذكر سابقيت النقطتني حتقيق تعذر حالة يف أنه إىل كارتر و هيث أشار وقد
 .للفرد العام الوزن من األخرية هذه أوزان حتذف مث املالبس من ممكن قدر أقل يرتدي
o احلرارة درجة الزمن، حيث من املفحوصني جلميع القياس ظروف توحيد. 
o ذلك أمكن كلما بالقياس القائمني توحيد. 
o كاستخدام جهاز من أكثر استخدام األمر تطلب وإذا القياس، يف املستخدمة األجهزة توحيد 

 جمموعة على النتائج نفس للميزانني أن من التأكد جيب احلالة هذه ففي مثال الوزن لقياس ميزانني
 .املفحوصني األفراد من واحدة

o صالحيتها من التأكد و القياس يف املستخدمة األجهزة معاينة. 
o الشهرية الدورة بفرتة ميرن ال أهنن من التأكد جيب بالغات إناث على جترى القياسات كانت إذا 

 . القياسات إلجراء مغلق مكان ختصيص جيب كما القياس، أجراء أثناء
o 2املوضوعية للتعليمات ووفقا بدقة، التسجيل بطاقات يف القياسات تسجيل. 
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 األنرتوبومرتي: القياس أجهزة -2-6
 القياس ووسائل أجهزة توفري وجب البحث، عينة أفراد من فرد لكل املرفولوجية اخلصائص خمتلف حتديد هبدف

 :يف املتمثلة األنرتوبومرتي
 :قياس أجهزة من حتتويه وما األنرتوبومرتية احلقيبة-2-6-1

  (:Harpenden Caliper)كاليرب هاربندن جهاز -2-6-2
 حتت للمساحة ملم(2غ/10)اجلهاز طريف على الضغط يتجاوز ال حبيث اجللد، ثنايا مسك لقياس يستعمل
 .اجللدية
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 النتيجة وتعطى القياس مناطق على لفه خالل من اجلسم حميطات لقياس يستعمل :مرتي شريط -2-6-3
 .بالسنتيمرت

 
 :املرتاكبة القوائم ذو االنرتوبومرت جهاز -2-6-4
 .االنرتوبومرتية النقاط وعلو األطوال لقياس 
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 :الصغري واملدور الكبري املدور -2-6-5

 .1 الصغرية و الكبرية اجلسمية لإلتساعات لقياس 

 األنرتوبومرتية: واملقاطع النقاط -2-7 

 العلماء أحباث و أعمال ثبتتها واضحة كمعامل تعد حمددة، عظمية نقاط على نعتمد األنرتوبومرتية القياسات يف
 قياسها خالل من اجلسم واتساعات أطوال حتديد يف تستعمل النقاط هذه .Ross et al (1982) أبرزهم من
 .األنرتبومرتية الوسائل طريق عن
 قاعدة خالل من دراستها الواجب األنرتبومرتية املؤشرات واختيار لتثبيت فتستعمل األنرتبومرتية املقاطع أما

 واحد كل يتعامد حيث الفراغ يف األساسية األبعاد من اشتقت أساسية مقاطع ثالث وهناك نظرية، معطيات
 :هي املقاطع وهذه قائمة بزاوية اآلخر على منهما
 اجلبهي املقطع (Plan Frontal ): 

 .خلفي وقسم أمامي قسم إىل اجلسم يقسم آخر إىل جانب من ميتد عمودي مسطح وهو
 األفقي املقطع : 

 .السطح باجتاه سفلي ونصف اجلمجمة اجتاه يف علوي نصف إىل ويقسمه للجسم العمودي احملور ميثله
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 الشاقويل أو الطويل املقطع: 
 .اخللفي األمامي املسطح األحيان بعض يف عليه يطلق قد أيسر، ونصف أمين نصف إىل اجلسم يقسم 

 :األنرتوبومرتية القياسات أنواع -2-8
 :التالية القياسات وتشمل

 اجلسمية: األطوال قياس -2-8-1

 العظام، على حتديدها يتم اليت األنرتبومرتية النقاط بني املسافة تقدير أساس على اجلسم أجزاء أطوال قياس ميكن
 لنمو احملددة األجزاء أهم عن مبعلومات متدنا القياسات هذه الطويل، احملور امتداد على القياس يتم أن بشرط
 .1القامة طول على يتم الطويل القياس اجلسم، وحجم

 يقف حبيث  العظام وأطوال للجسم العام للحجم جيدا مؤشرا   (Stature) القامة طول يعترب :القامة طول -
 للقائم مالصقة والظهر الردفني ويكون متالصقني العقبني املتنقل، مارتن جهاز أمام القامة معتدل املفحوص

 .2 الرأسي
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 إىل نظره  و ويقف املفحوص يصعد حيث كلغ 0.5 قياس بدرجة طيب ميزان بواسطة ويتم :الوزن قياس -
 .املالبس من عاري شبه األمام،

 اجلسمية: االتساعات قياس -2-8-2
 يستخدم كما والعيادية البحثية األغراض من العديد لتحقيق (Diamètres) اجلسم إتساعات قياس يستخدم

 املنزلقة والصغرية املنزلقة الكبرية القياس مداور باستخدام اجلسم إتساعات وتقاس اجلسم، منط حتديد يف
(Palmer) اآلتية القياسات وتتضمن: 

 احلافة على منهما واحدة كل تقع اللتني وميتني األخر العالمتني بني البعد عن املعرب ومي األخر االتساع 
 .اللوح عظم لشوكة اخلارجي الطرفهناية  يف لألخروم اخلارجية

 اخلط عند السادسني الضلعني على تقعان خارجيتني نقطتني أعلى بني البعد عن ويعرب الصدر اتساع 
 .للجذع املنصف األوسط

 الضلعني متفصلهناييت  بني املوصل اخلط على األنرتوبومرتية النقطة بني البعد وهو الصدر عمق اتساع 
 نفس يف تقع اليت الظهرية للفقرة الشوكي النتوء فوق األنرتوبومرتية النقطة وبني القص عظم مع الرابعني
 .القفص لعظم األنرتوبومرتية للعالمة األفقي املستوى

 لعظم  احلرقفي للعرف العلوي احلد على وحشيتني نقطتني أقصى بني املسافة وهو احلوض عرض اتساع 
 .اليسار إىل اليمني من احلرقفة
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 لعظمي  الكبريين للمدورين الوحشيني للحدين بروزين أبعد بني املسافة وهو الفخذين املدورين اتساع 
 .الفخذين

 الفخذ عظم لقميت الوحشي األقصى والوجه األنسي األقصى الوجه بني البعد أي الركبة اتساع 
(Condyle Fémoral). 

 للتمفصل الوحشي والكعب األنسي الكعب بني املسافة وهو (الكعب و العرقوب) القدم رسغ اتساع 
 .القدم مفصل مع الشظي القصيب

 للكعربة اإلبري والنتوء للزند اإلبري النتوء بني املسافة عن عبارة وهو اليد رسغ اتساع. 
 لعظم األنسي اللقمي فوق والنتوء الوحشي اللقمي فوق النتوء بني املسافة وهو (الكوع) املرفق اتساع 

 1.العضد
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 :اجلسمية احمليطات قياس -2-8-3
 .اجلسم أجزاء من للعديد العرضي املقطع حجم تبنيألهنا  املهمة األنرتوبومرتية القياسات من تعد
 قياسات بنتائج نتائجها ربط يتم عندما منها يستفاد كما البدين للنمو كمقاييس احمليطات قياسات وتستخدم

 .األخرى اجلسم حميطات قياسات بعض بنتائج نتائجها بربط أو اجلسم، جزء لنفس اجللد ثنايا مسك
 :اآليت على األنرتوبومرتية احمليطات قياسات وتشمل اخلاصة، الفنية األساليب لبعض وفقا وتقاس

 املؤخري يف  وبالعظم احلاجبني بأعلى مير حميط وهو للرأس، حميط أقصى تقدير ويستهدف الرأس حميط
 .املؤخري اجلبهي احمليط باسم احمليط هذا يعرف حيث اجلمجمة عظمهناية 

 النتوء فوق الرقبة حول القياس شريط بتمرير ويتحقق للرقبة، حميط أقل إىل يشري الذي الرقبة حميط 
 (.آدم تفاحة) احلنجري

 عظم مع الرابع الضلع متفصل مستوى عند األمام من القياس شريط بلف يقاس الذي الصدر حميط 
 .اجلسم جانيب على القياس شريط مرور أثناء السادس الضلع مستوى وعند القص

 الرابع الضلع متفصل مستوى عند األمام من القياس شريط بلف يقاس الذي الراحة حالة يف الصدر حميط 
 .اجلسم جانيب على القياس شريط مرور أثناء السادس الضلع مستوى وعند القص عظم مع

 متفصل مستوى عند األمام من القياس شريط بلف يقاس الذي أعظمي شهيق حالة يف الصدر حميط 
 .اجلسم جانيب على القياس شريط مرور أثناء السادس الضلع مستوى وعند القص عظم مع الرابع الضلع

 الضلع متفصل مستوى عند األمام من القياس شريط بلف يقاس الذي قوي زفري حالة يف الصدر حميط 
 .اجلسم جانيب على القياس شريط مرور أثناء السادس الضلع مستوى وعند القص عظم مع الرابع

 للوسط الطبيعي أو املألوف املستوى عند يقع وهو للجذع حميط أصغر إىل ويشري الوسط حميط. 
 للبطن أمامي بروز أقصى مستوى عند القياس شريط لف خالل من املقاس البطن حميط. 
 عند يقاس الذي للفخذ العلوي اجلزء حميط هي رئيسية قياسات ثالثة على يشتمل الذي الفخذ حميط 

 وحميط للفخذ املنصفة االنرتوبومرتية العالمة عند يتضح الذي األوسط اجلزء حميط مباشرة، اإلليةهناية 
 لعظم األنسي اللقمي فوق للنتوء القريب املستوى عند ويقاس الركبة حميط باسم املعروف السفلي جزئه

 . الفخذ
 الوسطي الركبة، من بالقرب العلوي احمليط : هي قياسات ثالث على اآلخر هو ويشتمل الساق حميط 

 .1الكعربة عظم من القريب القدم رسغ عند والنهائي الساق، خلف أمية التو للعضلة نقطة أعلى عند
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 منصفة عالمة وهي له، املنصفة األنرتوبومرتية العالمة عند العضد حول الشريط بلف وذلك الذراع حميط 
 على يشتمل احمليط وهذا العضد، عظم على تقع نقطة وأقصى اللوح عظم لشوكة األخرومي النتوء بني

 .منبسط وهو العضد وحميط منقبض وهو العضد حميط مها قياسني
 له قراءة أكرب يعطي الذي احمليط وهو للساعد حميط أكرب حول القياس شريط يلف حيث الساعد حميط. 
 حتسسها ميكن واليت والكعربة الزند لعظميت اإلبريتني النقطتني حول الشريط بلف ويقاس اليد رسغ حميط 

 .اليد بأصابع
 القياس يف يدخل الو اإلهبام  األربعة األصابع حول الشريط بلف ويؤخذ اليد حميط.  
 1للسالميات النهائية املنطقة يف الرجل حول الشريط بلف يؤخذ الذي القدم حميط. 

 :اجللد ثنايا مسك قياس -2-8-4

 بأصبعي ميسك حيث اجللد حتت ما أنسجة هو قياسه ينبغي الذي اجلزء بأن يراعي القياسات هذه إلجراء
 برغي استخدام يتم و , األنسجة هذه حتت الواقعة العضلة عن بعيدا يسحب و ليسرى لليد السبابةاإلهبام و 

 الدهن كثافة قراءة تتم بعدها و , ليسرى اليد أصابع بواسطة سم (1 ) لقياس عليه بالضغط اجللد ثنايا جهاز
 . املنثين للجزء
 املفحوص على و , النتيجة نفس تعطىفإهنا  اليمىن اجلهة أو اليسرى اجلهة ناحية اجللد ثنية قياس مت وسواء

 ملم.1/10 ألقرب تكون القياس رجة د أما باسرتخاء، الوقوف
 الجلدية الثنايا قياسات: 
   هي مناطق أربع في الدهن و الجلد سمك قياس يتم :  

 . ( منتصف العضلة يف رأسية ثنية ) العضدية رؤوس الثالث ذات العضلة فوق اجللدية الثنية طبقة مسك -أ
 .ة(العضل منتصف راسية ثنية ) العضدية الرأسني ذات العضلة فوق اجللدية الثنية طبقة مسك -ب
 . ( راسية ثنية – املربعة املنحرفة العضلة ) اللوح و اإلبط منطقة أسفل اجللدية الثنية طبقة مسك -ت
 .سم(7-5 من مسافة أفقية ثنية) للحوض العليا الشوكة فوق اجللدية الثنية طبقة مسك -ث

 العضدية رؤوس الثالث ذات للعضلة الجلد ثنايا قياس : 
 اخلط منتصف يف باسرتخاء ألسفل مدالة الذراع و , العضدية رؤوس الثالث ذات للعضلة اجللد ثنية تقاس

 . املرفقني نتوء و الكتف نتوء بني الواصل
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 العضدية الراسين ذات للعضلة الجلد ثنايا قياس: 
 املستوى نفس يف الداخل من املرفق حفرة فوق الذراع ملقدمة العضدية الرأسني ذات للعضلة اجللد ثنية تقاس
 . العضدية رؤوس الثالث ذات للعضة القياس فيه مت الذي

 اللوح تحت الجلد ثنايا قياس: 
 . اللوح عظم أسفل للخارج تتجه درجة 45 بزاوية اللوح حتت اجللد ثنية قياس يتم

 الحوض مستوى عند الجلد ثنايا قياس : 
 حىت اإلبط زاوية من الواصل اخلط على تلتقي اليت وسم 7-5 من مسافة احلوض شوكة فوق اجللد ثنايا متسك
 .درجة 45 بزاوية للخارج و أسفل إىل يتجه قطري خط يف الشوكة
 جيب الطبية البيانات بعض فان بالصحة تتعلق أعمق علمية دراسات يف االختبارات هذه تناول حالة يف 

 .1(اخل ..الدهون نسبة – الدم ضغط ) مثل قياسها
 :الوزن و الطول عامل -3
 :الوزن تعريف -3-1
 . اإلنسان جلسم املكونة املادة كمية هو
 :الوزن أمهية -3-1-1

 على أساسا تعتمد فبعضها ،الرياضية األنشطة مجيع يف هاما دورا يلعب إذ الرياضى النشاط يف هام عنصر
 ..... و غريها. ةألوزاهنم كاملصارع تبعا التصنيف يتم وعليه الوزن

 خص ،كما عبئا الزائد الوزن ميثل إذ كاملاراطون األخرى الرياضية األنشطة بعض يف عائقا يكون قد كما
 وثبت بالتعب اإلصابة إىل يؤدي عبئا ميثل األلعاب بعض يف الطبيعي الوزن عن % 25 مبقدار الوزن زيادة بذلك
  .2عموما احلركي االستعداد و احلركية ،والياقة النضج و بالنمو الوزن ارتباط علميا

o يلي كما الطبيعي والوزن املثايل الوزن بني الفرق العلمية البحوث وأظهرت : 
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 املثايل الوزن: 
 للذكور بالنسبة الطول يف األول للمرت بالنسبة الزائدة السنتيمرتات لعدد تقريبا مساويا يكون الذي الوزن هو

 لنمو نظرا الرياضيني على ينطبق ينطبق ال وهذا كلغ 5 إىل 2 من املعدل هذا عن يقل املثايل فالوزن اإلناث أما
 . العضلي جهازهم

 الطبيعي الوزن : 
-10مبا ال يزيد عم  العلماء اختالف حسب املثايل الوزن عن زيادة أو نقص من الوزن الحنراف حمددة قيمة هو

 النحافة إىل بالفرد يتجه بالنقصان ذلك عن يزيد وما الطبيعي الوزن حدود يف مازال الفرد جيعل 15-20-25%
 .السمنة إىل وبالزيادة

 : الطول تعريف -3-2
 . القدم على اجلسم ارتكاز ونقطة أفقية حالة يف الرأس لوضعية بالنسبة نقطة أعلى بني تفصل اليت املسافة هو
  : الطول أمهية -3-2-1

 األطراف بعض طول أو ككل اجلسم طول كان سواء الرياضية األنشطة معظم يف أمهية ذو الطول يعترب
 . اخل.. والطائرة السلة ككرة كبري بشكل عليها يعتمد اليت

 يف الضعف إىل املفرط القامة طول يؤدي إذ األخرى الرياضية األنشطة بعض يف عائق ميثل الطول أن كما
 الدراسات أثبتت وقد. األثقال رفع رياضة يف ذلك ومثال األرض عن الثقل مركز لبعد ،وذلك االتزان على القدرة

 بعض أشارت ،كما االتزان قاعدة من ثقلهن مركز لقرب وذلك الرجال من االتزان على قدرة أكثر اإلناث أن
  .1،الذكاء ،التوازن ،الدقة ،الرشاقة ،الوزن السن مع الطول ارتباط إىل البحوث
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 : خالصة
 متدنا القياسات هذه وأن املختلفة، العلمية جملاالتا يف بارزا مكانا احلاضر الوقت يف اجلسمية القياسات حتتل

 فالقياسات، به يقوم الذي البدين واألداء اجلسم شكل بني العالقة لدراسة الفرصة تتيح معينة أسس مبفاهيم
 تساوي حالة " يف أنه حيث البدنية اللياقة من العايل املستوى إىل الرياضي توصل اليت املتطلبات من هي اجلسمية

 . تشرحييا لالئق غريا الفرد على يتفوق تشرحييا الالئق الفرد فإن األخرى العوامل مجيع
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 تمهيد
وخالل منتصف القرن العشرين م1891يات املتحدة األمريكية عام كرة السلة يف الوال  ابتكار لعبةلقد مت 

قد عرفت رياضة كرة السلة تطورا  كبريا خاصة يف و ة،شعبية يف املالعب الداخلي األكثر العامليةأصبحت الرياضة 
 طرق التدريب و التحضري البدين و املهاري و اخلططي و النفسي.

 و يرجع هذا التطور باألساس إىل الربامج التدريبية املسطرة من طرف اجلهاز الفين للفريق الذي يساهم يف       
لتصحيحها وتنميتها حيث يعتمد وضع الربنامج التدرييب جناح هذه العملية من خالل حتديد نقاط القوة والضعف 

 على حتيد االحتياجات واملتطلبات والربنامج املناسب .
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 نشأة كرة السلة في العالم:-1

 على يد جيمس نايث 1891يف مدينة سبريجنفيلد بوالية ماسيشوستس األمريكية يف هناية سنة نشأت
مسيث أستاذ الرتبية الرياضية وعضو مجعية الشبان املسيحية الذي كلفه عميد الكلية لوثر جوليك أن يضع حلوال 
عملية ملشكلتني هامتني: األوىل هي التفكري يف اخرتاع نشاط رياضي ميكن ممارسته يف األماكن املغلقة وذلك من 

يف مابني موسم كرة القدم األمريكية والبيسبول،  أجل تغطية اهتمام و وقت الرياضيني خالل الشتاء الطويل،
واملشكلة الثانية إثارة روح التجديد يف دروس التمرينات البدنية لرياضي املنافسات خالل توقف املوسم الرياضي 
حيث أراد أن تكون هذه اللعبة جمرد وسيلة للراحة النشطة لالعيب كرة القدم األمريكية خالل فصل الشتاء حيث 

 ملباريات ويزداد هطول األمطار.تتوقف ا
وكان  1892أقيمت أول مباراة بني فريقني من مجعية الشبان املسيحية مبدينة سربينجفيلد يف مطلع عام   

ذلك يف صالة مغلقة علق على جدراهنا سلتني كان على احلكم مهمة الصعود على سام إخراج الكرة من السلة 
 رة أخرى من منتصف امللعب.عقب كل إصابة ناجحة مث يستأنف اللعب م

اجتذبت اللعبة كثري من الشباب يف ذلك الوقت مث انتقلت إىل املدارس و اجلامعات األمريكية، وتولت 
 مجعية الشبان املسيحية نشر اللعبة يف الواليات املتحدة األمريكية عن طريق فروعها املنتشرة يف معظم الواليات. 

أقيمت أول  1902يف معظم املدارس واجلمعيات األمريكية. ويف سنة  بدأت البنات ممارستها 1900ويف سنة 
 دورة يف كرة السلة بني الشباب بعض اجلامعات األمريكية.

مبدينة  1904بدأ شباب العامل يتعرف على اللعبة خالل دورة األلعاب االوملبية اليت أقيمت يف سنة 
أمام جمموعة من املشاركني يف هذه الدورة ومنظميها  سان لويس األمريكية حيث قدمت بعض العروض الفنية للعبة

 وقد أدت هذه العوض باالعرتاف باللعبة ومت إدراجها ضمن برنامج األلعاب األوملبية
مت طبع أول قانون لكرة السلة وتوزيعه ومع ذلك مل تتقيد به مجيع الفئات املمارسة للعبة،  1905يف سنة

قانون أخر وللبنات قانون ثالث، وهذا ما دعى إىل تكوين جلنة من  حيث كان للجامعات قانون خاص وللمدارس
لدراسة مواد القانون وتعديله ليناسب مجيع الفئات  1906أساتذة الرتبية الرياضية املهتمني باللعبة وذلك يف سنة 

 يف ضوء املشاكل اليت طرأت عند ممارسة اللعبة.
األوملبية اليت أقيمت مبدينة برلني بأملانيا سنة  ظهرت كرة السلة أول مرة ضمن برنامج دورة األلعاب

 دولة بفريق لكرة السلة. 21واشرتكت يف هذه الدورة  1936
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كرة السلة انتشارا واسعا وسريعا وأقيمت أول بطولة لكأس العامل للرجال   تالدورة انتشر بعد انتهاء هذه 
، مت تكوين بكل قارة احتاد لكرة السلة يضم الدول األعضاء يف االحتاد الدويل كالتحاد األورويب 1950سنة 

ي تكون سنة والتحاد أسيوي و املنظمة اإلفريقية لكرة السلة، كما تكونت احتادات إقليمية كالتحاد العريب الذ
وكان مقره بريوت ويضم دول: مصر، األردن ، سوريا، لبنان، العراق، تونس، اجلزائر والسودان،  مث   1945

 1تسويته بانضمام دول اخلليج وجمموعة أخرى من الدول العربية.
 :نشأة كرة السلة في الجزائر-2

ري من الدول العربية عامة واجلزائر هو سبب انتشار هذه اللعبة يف الكث اثبت التاريخ أن اجليش الفرنسي
عن طريق وحداته املشاركة يف احلرب ، واليت كانت تنتقل من بلد إىل أخر ، فتنتقل معها  1932خاصة سنة 

فكرة هذه اللعبة وتعمل على نشرها، وكانت هذه اللعبة حمتكرة على الفرنسيني الذين كانوا ميارسوهنا بغرض الرتويح 
فراغ والراحة، مث اقتبست من طرف اجلزائريني بطريقة بدائية، مث تطورت بعد ذلك وتوسعت عن النفس أثناء وقت ال

، أما 1947منخرط سنويا يف مناطق اجلزائر الوسطى، وهران، وكان ذلك سنة  5000حىت بلغ عدد املنخرطني 
وز فريق وهران منخرط سنويا ويف تلك الفرتة كان مستوى كرة السلة جيد، وذلك ما يؤكده ف 10000قسنطينة 

وكان رئيسها السيد  1962أكتوبر 17بطل اجلزائر وإفريقيا الشمالية، مث تأسيس االحتادية اجلزائرية لكرة السلة يف 
ألف منخرط وقد أنشأت هذه اللعبة نوادي خاصة هبا  150شريفي علي وبلغ عدد املنخرطني يف تلك السنة 

) ياء وهران هذا األخري الذي نال ثالث بطوالت متتاليةمنها نادي مولودية العاصمة، نادي بين صاف، كيم
1963 ،1964 ،1965 .) 

مشلت كل أحناء القطر اجلزائري لكلى اجلنسني، وأصبحت كرة السلة اجلزائرية معروفة  1976ويف سنة 
على هذا  على املستوى العريب واإلفريقي، على سبيل املثال مشاركات اجلزائر يف البطولة العربية لألواسط وزيادة

حتصلت على مراتب آنذاك على املرتبة الثالثة ونالت ميدالية برونزية واملشاركة الثالثة يف القاهرة يف شهر أوت عام 
وحتصلت على املرتبة الثانية ونالت ميدالية فضية وحتصلت على املرتبة الثالثة يف أخر بطولة افريقية جرت  1986

 رفقة أنغوال واحتلت املرتبة ما قبل األخرية، وتكون بذلك أول مرة وتأهلت إىل كأس العامل 2000باملغرب يف 
 2.تتأهل إىل كأس العامل يف تارخيها

 

 
                                                           

، 2004، القاهرة، 04، المكتبة المصرية للنشر والطباعة والتوزيع، الطبعة كرة السلة للناشئينأحمد أمين فوزي:  – (1)

 .13-12ص
2Anep.1990.p464; almoumach de sport algerien. Edition. HAMID GRIN 
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 تعريف كرة السلة:-3

 فائزًا الفريق ويُعد  ، العبني مخسة من منهما كل   يتألف فريقني بني ومسلية،جتري ومثرية سريعة رياضة هيو 
 كبرية كرة بقذف نقاطًا لالعبون وحيرز، اآلخر الفريق سجله ما يفوق النقاط من عدد تسجيل استطاع مىت

 بالكرة يتقدم أن الالعب يستطيع .السلة كرة ملعب طريف أحد عند سلة ُيسّمى عال هدف داخل باهلواء ُمنفوخة
 كل  وحياول .هزميل إىل الكرة بتمرير أو(،اليد إىل لرتتد باألرض الكرة ضرب تكرار)المحاورة طريقة عن السلة حنو

 .النقاط إحراز من اآلخر الفريق مينع أن ـأيًضاـ فريق

 قد الالعبني من عدد بأقل تُلعب أن وميكن .منظَّمة مجاعية رياضة أهنا لرتويح،كماا أساليب أحد السلة كرة  تُعد  
 .مستو   كرة،وسلة،وسطح  هو حيتاجانه فقط،وكلما اثنني العبني عن يزيد ال

 الوصول بإمكاهنم ميزة،ألن القامة طوال ولالعبني .احتمال سريعة،وقوة فعل وردود مجاعًيا عمالً  السلة كرة  تتطلب
 هلم القامة قصار الالعبني أن إال .املرتدة الكرات ،وصدفوق الالعبني من بتصويأو الاهلدف، قريبا من بسهولة

هي إحدى األلعاب الرياضة األكثر شعبية يف العامل بعد كرة و ،الالعبني منبني خبفة واحملاورة املناورة يف مهم دور
والقواعد املهارية ذاهتا حيث تقام مباراة كرة السلة  انفسه القواننيضمن  اوالسيدات ممارستهيستطيع الرجال القدم 

بكرة بني  ومخسة أو سبعة احتياطيني حسب طبيعة املباريات لتبدأ املباراة يضم كل منهما مخسة العبنيبني فريقني 
اثنني يف الدائرة املركزية يستطيع الالعب خالهلا مترير الكرة أو رميها أو ضرهبا أو دحرجتها أو احملاورة هبا يف حدود 
القوانني. وغاية كل فريق هو رمي الكرة يف سلة الفريق املنافس وتسجيل أكرب عدد ممكن من النقاط ومنع الفريق 

وحتسب اإلصابة نقطتني أو ثالث حسب املسافة اليت يرمى منها الكرة املنافس من تسجيل النقاط يف سلته 
  وحتسب نقطة واحدة يف الرميات احلرة .

 طبيعة كرة السلة :-4

بني فريقني يتألف كل  منهما من  ي، وجتر تتطلب عماًل مجاعًيا وسرعة وحتمالً  كرة السلة رياضة سريعة 
ما سجله الفريق اآلخر، وحيرز  تطاع تسجيل عدد من النقاط يفوقالفريق فائزًا مىت اس ويُعد  .العبنيمخسة 

 .الالعبون نقاطًا بقذف الكرة داخل هدف عايل ُيسّمى سلة عند أحد طريف ملعب كرة السلة
 تكرار ضرب الكرة باألرض لرتتد إىل طريقة احملاورة ويستطيع الالعب أن يتقدم بالكرة حنو السلة عن 

 .إحراز النقاط فريقه، وحياول كل فريق أيًضا أن مينع الفريق اآلخر من إىل زميل منأو بتمرير الكرة  اليد،
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الالعبني،  أو التصويب من فوق الوصول بسهولة قريًبا من اهلدف، ولالعبني طوال القامة ميزة، ألن بإمكاهنم   
 .1الالعبني خبفة من بني اورةالقامة هلم دور مهم يف املناورة واحمل وصد الكرات املرتدة، إال أن الالعبني قصار

 : خصائص رياضة كرة السلة-5
 :الخصائص البدنية لالعب كرة السلة -5-1

لالعب كرة السلة خصائص بدنية يستلزم عليه أن ينميها ويقوم بتطويرها بالعمل والتدريب املنتظم 
 واملتواصل وتتمثل هذه اخلصائص يف: 

 القوة العضلية:-5-1-1
 .هي القدرة على املواجهة والتغلب على مقاومات خمتلفة 

 السرعة:-5-1-2
 تعرف السرعة  بأهنا القدرة على حتقيق احلركة يف أقل زمن ممكن. 
 التحمل:-5-1-3
 القدرة على حتقيق عمل مرتفع الشدة ألطول فرتة ممكنة، أو مقاومة التعب ألطول فرتة ممكنة. 
 الرشاقة:-5-1-4

بيوت شر بأهنا القدرة على تغيري أوضاع اجلسم يف اهلواء وتتضمن عنصر تغيري االجتاه وهو يعرفها تشارلز 
 2.عامل هام

يرى بأهنا القدرة على التوافق اجليد للحركات بكل أجزاء اجلسم أو جبزء معني كاليدين،  لمانييأما 
 الرجلني أو الرأس، وحتدد مستوى صفة الرشاقة ليس من األمور السهلة.

 المقاومة:-5-1-5
هي تعويد الصفات العصبية، العضلية والعضوية حيث جيعلها قادرة على حتمل كمية كبرية من دين األكسجني  

 1وهذا يعين تقوية األلياف العضلية.
 الخصائص النفسية لالعب كرة السلة: -5-2
 الذكاء:-5-2-1

                                                           
 .21:36، الساعة: 2010مارس  23طبيعة كرة السلة، موقع طالب التعليم المفتوح،1
 .مرجع سابق :د امر هللا احمد السمباطي2
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وهو سهولة التكيف مع الوضعيات اخلارجية اجلديدة سواء كانت حقيقية أو خيالية، والعب كرة السلة جيب أن  
لتكيف اآلين مع األوضاع يتصف بذكاء حقيقي متطور ويأخذ بعني االعتبار اخلطط السيكولوجية املتعلمة وأيضا ا

 الطارئة.
 
 اإلرادة: -5-2-2

تعترب واحدة من أحسن القدرات ملواجهة الصعوبات أثناء املنافسة وتتدخل بكثرة يف التحضري الرياضي ألنه بدون 
 إرادة الالعب ال يستطيع مواجهة الوضعيات الصعبة اليت يتلقاها خالل املنافسة. 

 الروح الجماعية:-5-2-3
 اجلماعة وتعترب أسس ضرورية يف الرياضة اجلماعية.تقبل االنضباط واخلضوع، تقبل الغري كما هو، فهم ديناميكية  

التحكم يف بذل اجلهد واالندفاع البدين: العب كرة السلة جيب أن يتحكم يف توجيه سلوكياته التهجمية 
)االندفاعية ( البدنية واليت جيب أن تبقى دائما غي إطار قوانني كرة السلة وبدون جتاوز جيب أن يظهر مقاومته يف 

 النفعالية ) الضبط النفسي ( من أجل عدم الوقوع يف حالة اخلمول.الوضعيات ا
 وهاتان الوضعيتان متثالن الوضعيات الرئيسية للتعديل الذايت من اجل لعب مكثف وحمصور.   
 إدراك اللعب: -5-2-4

ريا وقد تتحسن يف كرة السلة يتم تتابع األحداث بسرعة فائقة فامليكانيزمات السيكولوجية لالستجابة تلعب دورا كب
 باحليطة والرتكيز وتنقص بالتعب.

وهناك الكثري من االدراكات يف كرة السلة كاإلدراك البصري )العدو الذي هو استجابة حركية(،  اإلدراك    
) عندما يكون الالعب يف الدفاع وخصمه يراقبه واضعا   أللمسيالسمعي ) االستجابة لصفارة احلكم (، اإلدراك 

 1(. كفه هذا األخري
 الخصائص المورفولوجية لالعب كرة السلة: -5-3

إن األشخاص الذين يتمتعون بأبعاد جسمية )سيقان طويل + أكتاف عريضة(، )سيقان طويلة + أكتاف ضيقة( 
 هلم بعض املؤهالت يف كرة السلة احلديثة.

ا استنتج الباحثون من خالل ويف حتليل املخطط االنثروبومرتي أعطى قيمة متثل القامة املتوسطة لإلنسان، كم   
 سنة القيمتني التاليتني: 18رياضي أكثر من  647القياسات األنثروبومرتية اليت أجروها على 

                                                           
 .44، ص2002،القاهرة، 7، دار الفكر العربي، الطبعةعلم نفس التدريب والمنافسة الرياضيةد.محمد حسن عالوي: 1
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 سم بالنسبة للممارسني. 181 -

 سم بالنسبة لألبطال.  186.9 -

عدل غري أن هذا كان يف العشريتني املاضيتني ، أما مع طهور اللعب التكتيكي يف اهلجوم والدفاع ارتفع م
 قامة الالعبني.

 سم . 195على املستوى األورويب معدل القامة يصل اىل  -مثال:
 سم . 193.6على املستوى اإلفريقي معدل القامة يصل اىل -

، ومنه فان ازدياد  1995سم سنة  192.5كما كان معدل القامة لدى املنتخب الوطين اجلزائري يصل اىل 
 القامة منذ القرن ظل مهما.

( الكالسيكية واليت تقول بأن BROCAو الوزن بالنسبة لالعب كرة السلة ال يتماشي يف الغالب مع الصيغة ) 
الذي  PLIVODAمرت مثل الالعب الروسي  1غلى الفرد أن يزن بالكلغ عدد سنتيمرتات قامته الزائدة على 

 يدة حسب قامته، جنسه، سنه.واليت تعطي الوزن األمثل للفرد املتمتع بصحة ج Lorentيتناسب والصيغة 

 القامة−150 100 –الوزن= القامة 
4 

 السن−20+  
4

 
 

أن Babouchkineكما يوضح   Brocaوهي صيغة تعطي وزن أقل لالعب كرة السلة مقارنة مع صيغة     
ية العالقة املوجودة بني طول الذراعني وطول الساقني بالنسبة للجذع ( عي كمؤشرات مورفولوج أبعاد اجلسم )

قاعدية عند العيب كرة السلة، كما الحظ عدد املتغريات كالسيقان الطويلة والقصرية أو األذرع الصغرية وحركة 
املفصل، الكتف، إضافة إىل تشوهات جزئية يف العمود الفقري يف األوزان املسطحة وكذا االضطراب اهلرموين 

 1.يسبب تضخما ألجزاء خمتلفة من اجلسم
 :ةلكرة الس  قانون-6

غرض كل . مخسة العبني تلعب كرة السلة بني فريقني يتكون كل منهما من: تعريف اللعبة   -6-1
ستحواذ على الكرة أو أصابه الفريق األخر من اال فريق هو أن يقذف الكرة يف سلة الفريق املضاد وأن مينع

                                                           

 http://forum.iraqacad.org 26/03/2014 .5:55االعداد البدني لكرة السلة:د أثير محمد صبري الجميلي:1

 

http://forum.iraqacad.org/
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 اجتاه داخل حدود امللعب وذلك يفقذفها أو ملسها أو دحرجتها أو احملاورة هبا يف أي  جيوز مترير الكرة أو.اهلدف
 .السلةحدود قواعد كرة 

مستطيل الشكل خال من العوائق  هو عبارة عن مسطح مستو صلب السلة:ملعب كرة  طبيعة -6-2
 .سم( 5للملعب املرسومة داخله بعرض )  مرتا ومجيع اخلطوط احملددة 15مرتا وعرضه  28طوله 

العبا أذا كان عدد  12ويزداد هذا العدد أيل  العبني 10يتكون كل فريق من  :الفرق   -6-3
البطولة يزيد عن ثالث مباريات وحيدد لكل فريق ) رئيس ( يقوم بتوجيه العبيه  املباريات اليت سيلعبها أي فريق يف

 . يقهمللعب وله احلق يف االستفسار من احلكم عن بعض األمور غري الواضحة بالنسبة لفر  داخال

 –ميقايت  –ثان  حكم –يدير املباراة جمموعة من احلكام هي ) حكم أول  المباراة: إداريو -6-4
 .(ثانية 30ميقايت  –مسجل 

بكرة قفز بني العبني اثنني من كل فريق من دائرة منتصف امللعب وال  تبدأ املباراة بدء اللعب :  -6-5
 .الدائرة ميسكها ولكن يلمسها فقط أيل أن تصل أيل أي العب خارجالالعبني أثناء كرة القفز أن  حيق ألي من
البد أن يفوز أحد  . دقائق للراحة 10أربعون دقيقة على شوطني بينهما  وقت المباراة:  -6-6

( دقائق 5السلة ويلعب وقت أضايف واحد مدته ) الفريقني فأن انتهى الوقت وتعادل الفريقان جترى قرعة الختيار
 .الفريقنيويتكرر ذلك أيل أن يفوز أحد  أخرمر التعادل يلعب وقت است وإذا. 

 .دقائق 5دقائق وبني كل شوط راحة  10أشواط كل شوط  جتدد القانون املباراة أربع :ملحوظة
غري املشرتك يف امللعب , والالعب املشارك يف اللعب يكون  هوا لالعب الالعب االحتياطي :  -6-7

 . من نفس الفريق أخرتبديله وحل حمله يف امللعب العب  احتياطيا أذا مت

تعمد ركل الكرة  –املخالفات هي ضرب الكرة باليد وهي مقبوضة  بعضالمخالفات :   -6-8
 االستحواذ على الكرة –الكرة أيل املنطقة اخللفية للفريق  إرجاع –خارج حدود امللعب  خروج الكرة –بالقدم 

الكرة من خارج احلدود  إدخال مالمسة خطوط امللعب أثناء – األخرة احملرمة للفريق ( ثوان يف املنطق3أكثر من )
 . اخلأو عند قذف الرميات احلرة ....

خالل  تتقرر نتيجة املباراة يف صاحل الفريق الذي حيرز العدد األكرب من النقاط المباراة : نتيجة -6-9
 .زمن اللعب
 :كيف تحتسب النقاط  -6-10

 .الكرة من رمية حرة واحدة على السلة واحدة عند قذفتسجل نقطة - 
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 . الفريق املضاد وأثناء اللعب ومن داخل القوس الكرة يف سلة إدخالتسجل نقطتان عندما -

 .الكرة يف سلة الفريق املضاد أثناء اللعب من خارج القوس إدخالتسجل ثالث نقاط عندما يتم -
 :هيالفنية للمباراة  األجهزة -6-11

 . ساعة توقيت املباراة-

 .تسجيلاستمارة -

 . ثانية 30توقيت  جهاز-

 . باللون األمحر5باللون األسود ورقم   4أيل  1العالمات الرقمية من - 

 . جهاز عالمات األخطاء السبعة للفريق- 

 ب:المباراة باالنسحا إنهاء-6-12
 . بذلك خيطرها حلكميعترب الفريق خاسرا للمباراة باالنسحاب أذا رفض اللعب بعد أن -

 . احملدد للمباراةدقيقة من الوقت  15 انقضاءأذا مل حيضر الفريق املباراة بعد - 

اسرا املباراة تعترب منتهية ويعترب الفريق خ فأن انثننيلعب عن العبني ث أن نقص عدد العيب الفريق يف املأذا حد-
 ب.املباراة باالنسحا

  :الالعبين تبديل -6-13

خمالفة ويتم تبديل  نتيجة الحتساباللعب  إيقافيتم تبديل الالعبني عندما يصفر احلكم ويعلن 
 األخرخمالفة وبناء علية يتم تبديل العبني من الفريق  الكرة عند حدوث إدخال هإليالالعبني للفريق الذي سيناط 

  .الفريقني طلب التبديل وعند احتساب اخلطأ ميكن ألي من

 :الفريق عندما يحتسب خطأ على مدرب: الخطأ على مدرب الفريق  -6-14

 .يدخل أرض امللعب بدون أن يسمح له احلكم بذلك-

 .ليتتبع حركه اللعب يرتك مكانه-

 . املباراة بصورة غري الئقة وإدارييخماطبة احلكم -

 على العب مخسة أخطاء وأثناء خروجه من امللعب ارتكب خطأ فأن هذا اخلطأ اجلديد يسجل أذا ارتكب- 
 .مدرب الفريق
بسبب احتكاكه مع الالعب منافس  هو اخلطأ الذي يرتكب من العب: الخطأ الشخصي -6-15

 .سواء كانت الكرة موضوعه يف امللعب أو يف حاله لعب أوحاله الكرة املوقوفة
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نتيجة لسلوك غري رياضي أو غري مشروع أو  هو اخلطأ الذي يرتكبه الالعب: نيالخطأ الف -6-16
 . يتغاضى عن تعليمات احلكم

 ة:الممسوك الكرة -6-17

بيد واحدة أو باليدين معا وعلية فتجرى   تعترب الكرة ممسوكة أذا أحكم العبان متنافسان أو أكثر أمساك الكرة- 
 . بالكرةكرة قفز بني الالعبني املمسكني 

احلكم يف معركة املسئول عن  تعترب الكرة ممسوكة أذا تسبب العبان متنافسان يف أخراج الكرة خارج احلدود وشك-
 .أخراجها

خمالفة باحتساب  األخراحلكمني باحتساب خمالفة لفريق واحلكم  أذا أختلف قرار احلكمني بأن يقوم أحد- 
  د.للفريق املضا

 .حامل السلةاستقرت الكرة على  ذاإ- 
العب ضد العب منافس ليس يف حوزته الكرة  هو اخلطأ الذي حيدث من: الخطأ المتعمد -6-18

 . أو تعمد االحتكاك مع العب يف حوزته الكرة
سبعة أخطاء سواء   عندما يرتكب الفريق الواحد أخطاء جمموعها: األخطاء السبعة للفريق -6-19

تني. جيب أن جيازي ر رميتني ح فأن كل خطأ بعد ذلك يصبح جزاؤهكانت شخصية أو فنية يف الشوط الواحد 
أال أذاكان الفريق املرتكب للخطأ مستحوذا على الكرة  (One to one rule)واحد لواحد طبقا لقاعدة

  .أحد أفراد الفريق االخر من خارج حدود امللعب بإدخاهلاويقوم  فيكون اجلزاء فقد الفريق حليازة الكرة

  :األمامية للفريق والمنطقة الخلفية وخط المنتصف والدائرة المركزية المنطقة -6-20
 .لدائرة املركزية يف منتصف أرض امللعب ترمسا- 
 .خط املنتصف مواز للحدين النهائيني- 

 .الفريق املنافس وخط املنتصف املنطقة األمامية للفريق هي جزء امللعب الواقع بني احلدين النهائي خلف سلة-

 .املنتصفمبا فيها خط  من امللعب يعترب املنطقة اخللفية الباقياجلزء -
مطلوب رمسها كروكيا وليس فيه : الحرة المنطقة المحرمة ومنطقة الرمية الحرة وخطأ الرمية -6-21

 مقاييس
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يتواجد داخل أرض امللعب عند بداية املباراة فقط مخسة العبني من كل  جيب أن: الفرق -6-22
عن  العبيهقل عدد الالعبني عن مخسة قبل بداية املباراة يعترب الفريق الذي يقل عدد  فإذا جاهزين للعبفريق 

  مخسة خاسرا املباراة باالنسحاب
العبا وغري ذلك  ما بتواجده داخل امللعب فأنة يعدأفراد فريق  أذا مت تعيني فرد من:الالعب -6-23

 .يعترب احتياطيا
  :متى تحتسب وقيمتها اإلصابة -6-24

 .اخرتاقاهتايف حالة لعب يف السلة من أعلي احللقة واستقرت فيها أو  أذا دخلت الكرة وهي اإلصابةحتتسب -

 اليت تسجل خالل اللعب نقطتني أال أذا متت احملاولة من خلف القوس ))خط الثالث نقاط اإلصابةحتتسب -
 .اليت تسجل نتيجة رمية حرة حتتسب بنقطة واحدة ةصابفتحتسب بثالث نقاط واإل

تعادل الفريقان يف  أذا: (ضافيإلة )الوقت ااالوقت األصلي للمبار  انتهاءالتعادل بعد  -6-25
( دقائق أو ألي عدد من 5لوقت أضايف مدته ) النقط بعد انتهاء الشوط الثاين للمباراة جيب أن تستمر املباراة

 . آخرحىت تنتهي النتيجة بفوز فريق على  ( دقائق5كل منها مدته )  اإلضافيةاألوقات 
 

  :وجزاءاتهااألخطاء  -6-26
احتكاك شخصي مع العب منافس أو سلوك غري رياضي  وبصحبهخروج على قواعد اللعب : خطأ شخصي-

 .للفريق األخرالستحواذ على الكرة من خارج احلدود أو برمية واحدة أو أكثر  وجزاؤها
تنفيذ تعليمات احلكام أو يسلك  حيتسب هذا اخلطأ على الالعب الذي يتغاضى عن : اخلطأ الفين على الالعب-

يضايق العبا مضادا حماوال  عن معاين االحرتام أو سلوكا غري رياضي أو يستخدم أساليب غري مهذبة وبعيدة
 املباراة أو يغري رقمه اخلاص به أو يتعلقباملباراة بطريقة غري الئقة أو يعطل  حجب الرؤية أو خياطب أي أداري

اليت تتيح ملرتكبيها فرصة غري  عموما جلميع املخالفات املتعددة واليت تتسم مبجازاة السلوك الرياضي أو –باحللقة 
 . مشروعة

العبني متنافسني ضد بعضهما البعض يف وقت واحد وجزاؤه  هو اخلطأ الذي حيدث من : خطأ مزدوج- 
  .وتستأنف املباراة بكرة قفز صي على كل منهمااحتساب خطأ شخ
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جتاهل الكرة واحتكاكه بالعب مضاد متحكم يف الكرة أو  هو اخلطأ شخصي يتعمد ارتكابه الالعب :املتعمد - 
وحيتسب  اآلخروجزاؤه رميتني حرتني وحيازة الكرة يف منتصف امللعب للفريق  العب منافس ليس حبوزته الكرة

 . ب املخطئعلى الالع خطأ شخصي
أخراج الالعب فورا من امللعب حىت لو كان هذا  خطأ جسيم يتناىف مع الروح الرياضية وجزاؤه : عدم األهلية-

من  إلدخاهلا األخرومنح رميتني حرتني واستحواذ على الكرة للفريق  . اخلطأ هو اخلطأ الشخصي األول لالعب
 .منتصف امللعب

الفريق أو يرتكبه العب  هو خطأ أما يرتكبه مدرب : اخلطأ الفين على مدرب الفريق أو الالعب االحتياطي-
 إلدخاهلااملضاد دقيقتني حرتني واستحواذ على الكرة  احتياطي وجزاؤه خيتلف عن بقية اجلزاءات حيث مينح الفريق

 :حتدث نتيجة يف منتصف امللعب وعموما األخطاء
 .عرقله-1

 .مسك-2

 .دفع-3

 .دفع من اخللف -4
 .اهلجوم واالحتكاك باملدافع اندفاع -5
  استعمال غري مشروع لأليدي -6
 . (احلجز)التغطية -7
 

االحتياط فتسجل على املدرب , مينع  ملحوظة : مجيع األخطاء تسجل على الالعبني مرتكبيها أال الالعب
وفنية . ومينع املدرب من االستمرار يف توجيه فريقه شخصية  الالعب من تكملة املباراة أذا ارتكب مخس أخطاء

 . فنية أذا احتسب ضده ثالثة أخطاء
 : قواعد التوقيت -6-27

ثوان عندما تكون الكرة يف حيازة  3املنطقة احملرمة مدة تزيد عن  ثوان ال حيق لالعب مهاجم أن يبقى يف (3)- 
 ه.فريق

على الالعب  داخل امللعب أو لقذف الرمية احلرة جيب إلدخاهلاثوان عندما يسلم احلكم الكرة لالعب  (5)- 
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الكرة ومينعه من مترير  ثوان. عندما يطبق العب على العب مستحوذ على 5أن يتخلص من الكرة يف حدود 
 .للكرة ثوان يفقد الالعب املستحوذ على الكرة حيازته 5الكرة ملدة 
يف املنطقة  ثوان 10من  أن حيرص على أال يبقى أكثر ثوان على الفريق الذي يستحوذ على الكرة (10)- 

  الكرة لفقدانه حيازةاخللفية للفريق وخمالفة هذه القاعدة تعرض الفريق 
حدود  التصويب يفأن حياول  داخل امللعبثانية على الفريق الذي يستحوذ على الكرة أثناء اللعب  ( 30)- 

  ثانية وليس أكثر 30
 .اليت متنح للفريق عندما يطلب وقتا مستقطعا ألعاده ترتيب خططه دةوهي املدقيقة واحدة ( )-

حدوث دقيقة لعب فعلي ( وعند  40يلعب الفريقان املباراة بوقتها كامال )أي  اللعب:وقت  -6-28
 إدخالغري عادي يف  وتأخريأو خطأ تقف ساعة التوقيت ويعترب وقتا خارجا أو عندما تصبح الكرة ممسوكة  خمالفة

 .الكرة من خارج احلدود...اخل
حق االحتجاج وذلك عقب انتهاء املباراة مباشرة بأن يذهب  لرئيس الفريق االحتجاجات: -6-29

حيتج التوقيع على استمارة التسجيل باالحتجاج وعلية أن يبلغ احلكم بالنقاط اليت  ويطلب أليهللحكم األول 
 1.ساعة من املباراة 24أن يقدم االحتجاج مكتوبا بعد  عليها

 

 :لصفات البدنيةا -7
 :لصفات البدنيةتعريف ا -7-1

 أووالكتلة الشرفية مصطلح "الصفات البدنية "  السوفييتيطلق علماء الرتبية البدنية والرياضية يف االحتاد 
وتشمل كل من )القوة ، السرعة ، التحمل ، الرشاقة ،  ، لإلنسان البدنية أو"احلركية " للتعبري عن القدرات احلركية 

تتشكل من عناصر بدنية ، فنية خططية ونفسية  اليتالرياضية " الفورمةاملرونة ( ويربطون هذه الصفات مبا نسميه "
دنية " عليها اسم "مكونات اللياقة الب األمريكيةوالرياضية يف الواليات املتحدة البدنية بينما يطلق علماء الرتبية 

، واليت تشتمل على مكونات  اجتماعية ، نفسية وعاطفية  لإلنسانمكونات اللياقة الشاملة  إحدىباعتبارها 
)مقاومة  باإلضافةإىلوعناصر اللياقة البدنية عندهم تتمثل يف العناصر السابقة على حسب رأي الكتلة الشرقية 

ي التنفسي القدرة العضلية ، التوافق ، التوازن والدقة(. املرض، القوة البدنية ، واجللد العضلي ، التحمل الدور 

                                                           
 .83، 75ص  2002مصر  2جامعة ام القرى طكرة السلة للمبتدئين :د احمد علي خليفة1
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 .1حول بعض العناصر ااختلفو مكونات وان  أهناكال املدرستني اتفقتا على   إال إنوبالرغم من هذا االختالف 
 عناصر اللياقة البدنية على حسب رأي الكتلة الشرقية :  إىلوتطرقنا يف حبثنا هذا 

 
 أنواع الصفات البدنية: -7-2
 القوة:-7-2-1

مراتب البطوالت الرياضية كما  إلىأعلىعليها وصول الفرد  يتأسسالقوة العضلية هي اليت  إنيرى العلماء 
، كالسرعة   التحمل ، الرشاقة ، كما يرى خرباء األخرىتؤثر بدرجة كبرية على تنمية بعض الصفات البدنية  أهنا

الذين يتميزون بالقوة العضلية يستطيعون تسجيل درجة  إناألفراديف الرتبية البدنية والرياضية  سواملقايياالختبارات 
 ،عالية يف القدرة البدنية العامة وميكن تعريف القوة بأهنا قدرة العضلة يف التغلب على املقاومات املختلفة )خارجية

 .2داخلية(  ومقاومتها
 بأهنااجملهود العضلي ، و فيزيولوجيا نستطيع تعريف القوة  القدرة على حتمل خارجي بفضل» القوة هي 

 3«التقلص  أثناءالذي حتدثه العضلة  األقصى التوتر
قد تكون  املختلفة واملقاومات  علىمقدار العضالت على التغلب » تعريف القوة يف جمال اللعبة هي  أما

 4«االحتكاك أوالكرة  أواملنافس  أوهذه املقاومات جسم الالعب نفسه 
 القوة : أنواع -7-2-1-1
 و اليت اتفق عليها معظم علماء الرتبية البدنية و الرياضية : اآلتيةالرئيسية  األنواع إىلميكننا تقسيم صفة القوة    
 «.هلا  إراديانقباض  أقصىاكرب قوة تستطيع العضالت توليدها من » و تعين  القوة العضلية القصوى :أ ـ

 «.مقدرة العضالت يف التغلب على مقاومات باستخدام سرعة حركية عالية» و تعين  :ةـسرعة القو ب 

 «.املقدرة على التغلب على املقاومات لفرتات طويلة » و تعين  حتمل القوة :ج ـ
 

                                                           
 .171ص ، 1992 ، نظريات و طرق الرتبية البدنية و الرياضية ، ديوان املطبوعات اجلامعية الشاطئفيصل ياسني  ، حممود عوض البسيوين1

 
 .171مرجع سابق،ص، الشاطئفيصل ياسني  ، حممود عوض البسيوين2

3Matvieu ( I.P ) Apects gonda , entaux de l'entrainement " édition vigot , Paris  1983". 
 . 62، ص 1974العلمية يف تدريب كرة القدم ، دار الفكر العريب ،  األسسحممود خمتار ،  حنفي4
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 املـــــرونة: -2 -7-2
احلركي الرياضي ، كما تشكل مع باقي  األداء أثناءتعد املرونة عنصر مهما من عناصر اللياقة البدنية 

احلركي  فهي تعرب عن مدى احلركة يف  ألداء إتقاناعليها اكتساب و  يتأسسالركيزة اليت  األخرىالصفات البدنية 
مدى سهولة احلركة يف مفاصل اجلسم املختلفة » بأهناعدد كبري من املفاصل ، فيعرفها " باروف "  أومفصل واحد 

 .1«احلركات ملدى واسع  أداءالقدرة على »  بأهنا ي " فريى " خارابوج أما، « 
 هناك نوعان من املرونة :املرونة :  أنواع -7-2-2-1

 «.مقدرة املفاصل املختلفة باجلسم على العمل يف مدى واسع »  تعين:املرونة العامة :أ ـ 

 .2«مقدرة املفاصل الضرورية االستخدام يف نشاط ما من العمل يف مدى واسع »  تعين:اخلاصة:املرونة ب ـ
  3مها:نوعني  إىلو هناك علماء يقسمون املرونة 

مقدرة املفصل على العمل يف مدى واسع نتيجة النقباض جمموعات عضلية معينة تعمل املرونة االجيابية :ج ـ 
 تلقائية بدون مساعدة . بصورة أماماعلى هذه املفاصل ، مثل ثين اجلذع 

 تأثريمدى للحركة الناجتة عن  أقصىحتصل بواسطة الفعالية القوى اخلارجية ، أي   املرونة السلبية :د ـ 
التمرينات مبساعدة الزميل ، و تكون درجة املرونة السلبية اكرب من  أداءبعضالقوى اخلارجية ، كما هو احلال عند 

 درجة املرونة االجيابية .
 الرشاقة : -7-2-3

،  األخرىترتبط بالصفات البدنية  أهناتعترب الرشاقة من القدرات البدنية اهلامة ذات الطبيعة املركبة ، حيث 
 " اجتاهه بسرعة ودقة . ويعرفها أوضاعهأومنه على تغري  أوأجزاءقدرة اجلسم  أهناوتعين الرشاقة بشكل عام 

 .4أوالرأسالقدم  أوجبزء معني منه كاليدين  أواجلسم  أجزاءفق اجليد للحركات بكل االقدرة على التو  "بأهنامانيل

 التحمل: -7-2-4
البدين لفرتة طويلة ،  اإلعدادللياقة البدنية يف الفعاليات الرياضية اليت يتطلبها  األساسيةيعترب التحمل من الدعائم 

مستمرة و طويلة  تبانقباضاش " انه القدرة على القيام و ختتلف تعاريفه بالنسبة لكل عامل ، فيعرفه " تشارلزبو 

                                                           
 .220مرجع سابق،ص، الشاطئفيصل ياسني  ، حممود عوض البسيوين1

 . 226، ص  3199،  1محاد ، بناء فريق كرة القدم ، دار الفكر العريب ط  إبراهيممفيت 2

3Jurgen  Weineck,manuel d'entrainement, édition vigot , paris  , 1986,  P273 . 
 .197مرجع سابق،ص، الشاطئفيصل ياسني  ، حممود عوض البسيوين4
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على وظائف اجلهاز الدوري  إللقاءالتعب و العبءباستخدام عدد من اجملموعات العضلية بقوة وملدة كافية 
 .1فرتة ممكنة ألطولي" بأنه القدرة علىتحقيق عمل مرتفع الشدة جوالتنفسي .ويعرفه " خارابو 

 2عمل حركي حبجم معني لفرتة طويلة دون انقطاع أداء" على انه قابلية الفرد على بينما يعرفه " اوزلني. 
 
 التحمل : أنواع -7-2-4-1

الفعالية وذلك باستخدام  أوهو القدرة على التحمل لفرتة طويلة دون هبوط مستوى الكفاءة التحمل العام:أ ـ 
جمموعات كبرية من العضالت ومبستويات متوسطة من احلمل من استمرار عمل اجلهاز الدوري والتنفسي بصورة 

أداء عملي  عن طبيعية وهذا حسب رأى الدكتور صالح السيد قدوس الذي يرى أيضا إن التحمل العام هو عبارة
اق وقت طويل للعمل وارتباط صفة التحمل ارتباطا وثيقا بظاهرة لتكوين مقاومة ضد التعب اجلسمي نتيجة استغر 

 .3التعب
يعرفه " رياتشكوف" انه قابلية الرياضي على مقاومة التعب الذي حيصل خالل مراحل اخلاص:التحمل ب ـ 

 .4"فعالية رياضية معينة  أداء
   األخرىقررنا أن تكون الدراسة مفصلة مبا أن حبثنا يهتم بدراسة صفة السرعة بأكثر تفصيل من الصفات البدنية

 أكثر.
يفهم حتت مصطلح السرعة يف اجملال الرياضي تلك املكونات الوظيفية املركبة اليت متكن الفرد :السرعة-7-2-5

 .5من األداء احلركي يف أقل زمن
 تعرف السرعة بأهنا القدرة على أداء حركات معينة يف أقل زمن ممكن.

 اجلهازين العصيب والعضلي.تتأثر السرعة بكفاءة -   
يعتمد إظهار أقصى سرعة لالعب على زمن رد الفعل واالنقباض العضلي الديناميكي واملرونة وطريقة األداء -   

 .6والتحمل

                                                           
 .186مرجع سابق،ص، الشاطئفيصل ياسني  ، حممود عوض البسيوين1

 . 4198 ، قاسم حسن حسني ، قيس ناجي عبد اجلبار كمونات الصفات احلركية ، مطبعة اجلامعة بغداد2

 . 68 ،ص  1977،  1ط  ، العلمية احلديثة يف رياضة املالكمة ، دار الفكر العريب األسسصاحل السيد قدوس ، 3

 4198 ، ونات الصفات احلركية ، مطبعة اجلامعة بغدادكم، قاسم حسن حسني ، قيس ناجي عبد اجلبار 4

 .187، ص:1997بو العالء عبد الفتاح، التدريب الرياضي: األسس الفسيولوجية، ب ط،دار الفكر العريب، مصر، أ5
 .244، ص:1999، ب ط،دار الفكر العربي، القاهرة، النمو الحركيأسامة كامل، 6
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  مرت 100وكمثال: عدو –تعرف السرعة بأهنا معدل تغري حركة اجلسم أو جزء منه يف املسافة والزمن 

مرت/ثانية 8ثانية فإن السرعة املتوسطة هلذا الطالب 12.5مرت يف 100فإذا استطاع طالب عدو  -كقياس للسرعة
ثانية(. والسرعة املتوسطة ميكن أن حنددها يف إطار نوعني من السرعة: زمن رد 12.5مرت مقسومة على 100)

ثري ما، أو هو الزمن املنقضي فيما بني ظهور وزمن رد الفعل هو الزمن املستغرق لالستجابة مل–الفعل وزمن احلركة 
مرت عدو فإن الزمن املستغرق من حلظة مساع طلقة 100أو مساع املثري وبدء حركة اجلسم كاستجابة. وكمثال يف 

 البدء وحتريك أي جزء من أجزاء جسم الالعب يعرف بزمن رد الفعل.
–أجزاء منه أو أية أداة أخرى واستكمال احلركة  أما زمن احلركة فإنه الزمن الواقع بني بدء حركة اجلسم أو

مرت عدو يبدأ من أول حركة للجسم حىت قطع شريط النهاية مبالمسة الصدر. أما 100فزمن احلركة املستغرق يف 
 Ave rageعن مكونات زمن احلركة فإنه ميكن حتليله يف ضوء تزايد السرعة أو العجلة والسرعة املتوسطة 

velocity قصوى.والسرعة ال 
وإحدى طرق تقدير هذه العجلة يتم من خالل طرح السرعة –وعجلة السرعة تعين معدل التغري يف السرعة 

 .االبتدائية من السرعة النهائية ويقسم الناتج على الزمن الذي من خالله تغري السرعة

 السرعة االبتدائية -سرعة العجلة= السرعة النهائية  

 الزمن المستغرق لتغيير السرعة

مرت يف زمن 20( إىل عالمة بعد 0مرت فإن الالعب ينطلق من مكعبات البدء )سرعة ابتدائية=100ففي عدو     
ثانية( ومن املعادلة السابقة للعجلة فإن السرعة النهائية جيب حساهبا من أجل 4.4مرت/20مرت/ثانية )4.55قدره 

 ا من املعادلة التالية:حتديد العجلة،وتقدير هذه السرعة النهائية ميكن احلصول عليه
 السرعة املتوسطة = السرعة النهائية + السرعة االبتدائية    

                                  2 
 مفهوم السرعة: -7-2-5-1
 .1السرعة مبفهومها البسيط هي القدرة على أداء حركة بدنية أو جمموعة حركات حمددة يف أقل زمن -
على أداء حركات متكررة من نوع واحد يف اقصر زمن ممكن سواء صاحب ذلك  تعين السرعة مقدرة الفرد -

 انتقال للجسم أو عدم انتقاله.

                                                           
 . 157اإلسكندرية، ص: ،، ب ط، منشأة المعارفتخطيط التدريب في كرة السلةعلي فهمي ألبيك وشعبان إبراهيم محمد،1
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فهي تبعا ملفهوم "الرسون و يوكم" عدد احلركات يف الوحدة الزمنية وتبعا لرأي كالرك فهي سرعة عمل 
الستجابات العضلية الناجتة عن التبادل احلركات من نوع واحد بصورة متتابعة يف السرعة ميكن التعبري عنها بأهنا ا

 السريع ما بني حالة االنقباض وحالة االسرتخاء العضلي.
  "السرعة بأهنا القدرة على حتريك أطراف اجلسم أو جزء من روافع اجلسم ككل يف  1980ويعرف "فرنك ديك

 اقل زمن ممكن.
  لألمام بأسرع ما ميكن.وعرفها "هارة" بكوهنا السرعة االنتقالية: القدرة على التحرك 
  و يعرفها " كالرك ": بأهنا سرعة عمل حركات من نوع واحد بصورة متتابعة 
  و يعرفها البعض بكوهنا: تلك االستجابات العضلية الناجتة عن التبادل السريع ما بني حاالتاالنقباض و حالة

 1االسرتخاء العضلي.
 تصنيف السرعة: -7-2-5-2

 ميكن تصنيف السرعة إىل األنواع الرئيسية التالية : 
 .السرعة احلركية 
 .السرعة االنتقالية 

 .2سرعة زمن الرجع ) رد الفعل (, و يقسمها " وديع ياسني ": إىل زمن رد الفعل زمن احلركة 
 السرعة احلركية :  -أ

متتايل من املرات يف أقل زمن يقصد بالسرعة احلركية أداء حركة ذات هدف حمدد ملدة واحدة أو لعدد 
 ممكن , أو أداء حركة ذات هدف حمدد ألقصى عدد من التكرارات يف فرتة زمنية قصرية و حمددة .

وهذا النوع من السرعة غالبا ما يشتمل على احلركات املغلقة اليت تتكون من مهارة حركية واحدة و اليت 
و حركة تصويب الكرة أو احملاورة بالكرة كما قد تتضمن تؤدى ملرة واحدة و تنتهي مثال : حركة ركل الكرة أ

حركات تشتمل على أكثر من مهارة حركية واحدة مثال : سرعة استالم و مترير الكرة أو سرعة احملاورة و تصويب 
 الكرة , كما يتضمن هذا املفهوم سرعة األداء على عجلة السرعة لفرتة زمنية حمددة .

                                                           
 .5، ص:1998ة األوىل، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان األردن، ريسان خريبط جميد، تطبيقات يف علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضي، طبع1

 
 .186، ص:1986وديع ياسني وياسني طه، اإلعداد البدين للنساء، ب ط، مديرية دار الكتاب لطباعة والنشر، املوصل العراق، 2
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ويف بعض األحيان يطلق على هذا النوع من السرعة مصطلح سرعة حركة أجزاء اجلسم ألنه خيتص بأجزاء 
أو مناطق معينة من اجلسم فهناك السرعة احلركية للذراع و السرعة احلركية للرجل , وعموما تتأثر السرعة احلركية 

 ؤداة .لكل جزء من أجزاء اجلسم بطبيعة العمل املطلوب و اجتاه احلركة امل
 سرعة االنتقال :  -ب

على التحرك من مكان ألخر يف أقصر زمن ممكن وغالبا ما يستخدم هذا  االنتقال القدرةيقصد بسرعة 
املصطلح يف األنشطة الرياضية اليت تشتمل على احلركات املتماثلة املتكررة كاملشي و اجلري و السباحة و ركوب 

 الدراجات.
الرياضية يرى بعض الباحثني قصر هذا املصطلح على سرعة االنتقال يف اجلري  و يف جمال القياس يف الرتبية

 النواحي الفنية لألداء )التكتيك(.أو العدو نظرا ألن األنواع احلركية األخرى ترتبط ب
 أمهية السرعة : -7-2-5-3

هاذين  "إن السرعة تتوقف على سالمة اجلهاز واأللياف العضلية ،لذا فالتدريب عليها ينمي ويطور
أمهية كبرية من الناحية  ااجلهازين ملا هلما من أمهية وفائدة يف احلصول على النتائج الرياضية،كما أن هذه الصفة هل

 الطاقوية اليت تساعد على زيادة اخلزينة الطاقوية من الكرياتني والفوسفات وأدينوزين ثالثي الفوسفات."
ية لألداء البدين واملهاري واخلططي ،حيث وضعها العلماء السرعة من أهم الصفات البدنية الضرور  دكما تع

( عاملا 30%من ثالثني)50،أمجع  1978ضمن املكونات املختلفة للياقة البدنية ،"ففي مسح علمي أجري سنة
( أهنا ضمن مكونات 20( علماء من عشرين)09على أهنا من املكونات الرئيسية للياقة البدنية كما أقر تسع)

 1،كما ترتبط بالعديد من املكونات البدنية األخرى.1977ة ملسح علمي أجري عام القدرة احلركي
 
 
 
 
 

                                                           
1edgarthil et ant:manuel d'éducation sportif,opcit,p1157. 
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 1العوامل املؤثرة على السرعة : -7-2-5-4
 هناك بعض العوامل اهلامة اليت يعتمد عليها يف تنمية وتطوير صفة السرعة، ومن أهم هذه العوامل: 
 درجة احلرارة: -أ

تعمل احلرارة على زيادة سرعة االنقباضات العضلية لذلك جيب على الفرد االستفادة من اإلمحاء والتهيئة  
 قبل البدء يف ممارسة التمارين الرياضية.

 السن واجلنس: -ب
سرعة الرجل ميكن زيادهتا حىت سن العشرين، بعد ذلك تتجه السرعة إىل التناقص مبعدل ثابت، أما املرأة 

يف سن السادسة عشر حىت السابعة عشر، وقد أثبتت التجارب بأن سرعة السيدات تصل إىل حوايل  فتصل سرعة
 من سرعة الرجل. 85%

 املرونة: -ج
إذا قلت املرونة عن املعدل املناسب يف منطقة احلوض ميكن أن تعوق السرعة وخاصة يف اجلري السريع  

العضالت غري املشرتكة يف اجملهود، كما أنه ال يوجد دليل ألنه يف هذه احلالة سوف تزيد من املقاومة عن طريق 
 حىت اآلن على أنه ميكن زيادة السرعة عن طريق تنمية املرونة أكثر من املعدل املناسب.

 اخلصائص التكوينية لأللياف العضلية: -د
من املعروف أن عضالت جسم اإلنسان تشتمل على ألياف محراء وأخرى بيضاء، فاأللياف العضلية  

احلمراء تتميز باالنقباض البطيء يف حني تتميز األلياف البيضاء باالنقباض السريع مقارنة باأللياف احلمراء، 
نسبة أليافه احلمراء يف معظم عضالته ونتيجة لذلك فإنه يصبح من الصعوبة تنمية مستوى الفرد الذي يتميز بزيادة 

 والوصول إىل مرتبة عالية يف حالة أداء التمرين.
 النمط العصيب والتوافق العضلي العصيب للفرد:  -ه

 يتعلق هذا مبدى جناح عمليات التكيف واإلثارة للعضالت العاملة يف احلركة.

                                                           
 313،صأحمد فؤاد الشاذلي ويوسف عبد الرسول بوعباس1
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 القوة العضلية: -و
القوة العضلية هامة لضمان السرعة، ونستطيع القول أن هناك عالقة طردية بني القوة والسرعة، حيث أثبتت  

التجارب العملية أن تنمية القوة العضلية زادت من سرعة عدائي املسافات القصرية عن غريها من العيب املسابقات 
 األخرى.

 القدرة على االسرتخاء العضلي: -م
اصة يف العضالت املقابلة من العوامل اليت تعوق سرعة أداء التمرين، وغالبا ما يعود التوتر التوتر العضلي خ 

العضلي لعدم معرفة الفرد بالطريقة الصحيحة لكيفية أداء التمرين أو إىل ارتفاع درجة االستثارة والتوتر االنفعايل، 
 .لذلك فاالسرتخاء العضلي هام جدا للحركات اليت تتطلب عنصر السرعة

 قابلية العضلة لالمتطاط: -ي
أن العضلة القابلة املطاطية تستطيع تغطي انقباضا سريعا وقويا بعكس العضالت القليلة املطاطية وال تقتصر أمهية 

على العضالت العاملة يف احلركة فقط ولكن هناك أمهية كربى للعضالت املقابلة حىت تتم احلركة بسهولة  االمتطاط
 .1ويسر دون حدوث أي مقاومة من العضالت املقابلة
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 خالصة:
 ،تروحيية صحية بدنية، النواحي مجيع من وفوائدها السباحة على التعرف إىل الفصلا هذ يف تطرقنا لقد

 . السباحة أنواع إىل تطرقنا وغريها،كما أخالقية تربوية ،عالجية
 ممارسيها على تضفى حيث الوقت نفس يف واملمتعة املفيدة الرياضات نم تعترب السباحة أن إىل تطرقنا وقد

 نواحي يف كثرية  بفوائد املمارس الفرد على تعود متعددة فوائد ،فللسباحة واحليوية والنشاط البهجة امن فريد لونا
 .والفسيولوجية البدنية الناحية من وكذلك والعالجية الرتبوية،النفسية ،االجتماعية، الرتوحيية كالناحية  متعددة

كما أشرنا اىل الصفات البدنية بصفة عامة و صفة السرعة بصفة غاصة الرتباط موضوع البحث هبذه 
 الصفة.
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 متهيد:

مدرسية فقط، إال أن ذلك ال مينع من  العتباراتيعتقد العلماء والباحثون أن دراسة فرتة املراهقة تكون 
 دواتناعملية نفعية جتعلنا أقدر على التعامل مع املراهق من جهة، وعلى فهم  العتباراتدراسة هذه املرحلة 

 واألصول النفسية من جهة أخرى.

فاملراهقة مرحلة من املراحل األساسية يف حياة اإلنسان وأصعبها لكوهنا تشمل على عدة تغيريات عقلية 
العضلي العصيب، باإلضافة إىل النمو االنفعايل  وجسمية، إذ تنفرد خباصية النمو السريع غري املنتظم وقلة التوافق

والتخيل. وعلى هذا األساس جيب دراسة الظواهر النفسية والسلوكية للمراهق وكذا ما حيدث يف جسمه من 
تغريات فيزيولوجية وعقلية وانفعالية وعاطفية إدراكا ملا قد ينجر عنها من نتائج سلبية أو إجيابية. فهذه الفرتة قد 

 طة األخرية للفرد كي يعدل سلوكه ويتم شخصيته يف ظل اخلربات اجلديدة يف حياته.تكون احمل

ومن هذا املنظور ارتأينا يف هذا الفصل التطرق إىل مفهوم املراهقة ,وأطوار املراهقة,وخصائص الفئة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( سنة ومشاكل املراهقة املبكرة،حىت يتسىن لنا اإلملام جبميع جوانب املوضوع .  15-12العمرية)
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 املراهقة : -1

من الطفولة إىل مراحل أخرى من النمو  يدل مفهوم كلمة املراهقة يف علم النفس على مرحلة االنتقال
(,وتتميز بأهنا فرتة بالغة التعقيد ملا حتمله من تغيريات عضوية ونفسية وذهنية جتعل من الطفل كامل 1)املراهقة( )

 النمو, وليس للمراهقة تعريفا دقيقا حمددا، فهناك العديد من التعاريف واملفاهيم اخلاصة هبا.

 لغة: -1-1

ملراهقة" من الناحية اللغوية االقرتاب والدنو من احللم وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعىن تفيد كلمة "ا   
" Adolescence,واملراهقة باللغتني الفرنسية واإلجنليزية "2يف قوهلم "راهق" مبعىن اقرتب من احللم ودنا منه

 .3واالكتمالدنو من النضج والنمو وال االقرتاب" وتعين  Adolescere مشتقة من الفعل الالتيين "

 اصطالحا:  -1-2

واملراهقة من الناحية االصطالحية حسب "ستانلي هول" هي تلك الفرتة الزمنية اليت تستمر حىت سن    
,ويرى مصطفى زيدان يف املراهقة:"تلك الفرتة اليت تبدأ بالبلوغ وتنتهي 4اخلامسة والعشرون واليت تقوده ملرحلة الرشد

سنوات، من سن الثانية  08إىل  07لنمو، تبدأ من الطفولة وتنتهي يف سن الرشد وتستغرق حوايل بالتوقف العام ل
 .5عشر لغاية العشرين بالنسبة للفرد املتوسط مع وجود اختالفات كبرية يف الكثري من احلاالت"

بدايتها وحسب "دوريت روجرز"، املراهقة هي فرتة منو جسدي وظاهرة اجتماعية، ختتلف هذه الفرتة يف 
 .6وهنايتها باختالف اجملتمعات احلضارية واجملتمعات األكثر متدنا واألكثر برودة

 
 
 

                                                           
 .49الرمحن الوايف , وزيان سعيد :  النمو من الطفولة إىل املراهقة. اخلنساء للنشر والتوزيع. دون تاريخ. ص عبد(1

 .14. مصر. ص1998. مكتبة التوبة .  1:  خصائص النمو يف املراهقة. ط حممد السيد حممد الزعبالوي  (2

 .527.ص1975. دار الفكر العريب.القاهرة.  4لبهي فؤاد السيد :  األسس النفسية للنمو. ط ا (3
 .301. ص  1973. دار النهضة العربية .  4النمو النفسي . ط بد املنعم املليجي وحلمي املليجي: ع  (4
 .31ص. 1995.  اجلزائر . ديوان املطبوعات اجلامعية.  علم النفس اإلجتماعي :   فى زيدانحممد مصط(5
 .152 -158 ص.  . جدة .دار الشروق . علم النفس الرتبوي: حممد مصطفى زيدان  (6
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 أطوار املراهقة:-2
 مرحلة املراهقة املبكرة: -2-1

 .1سنة من العمر 14إىل سن  12ويطلق عليها أيضا أسم املراهقة األوىل، وهي تبدأ من سن 
ومتتددد هددذه الفددرتة مددن بدايددة البلددوغ إىل مددا بعددد وضددوي السددمات الفزيولوجيددة اجلديدددة بعددام تقريبددا، وهددي فددرتة تتسددم 
باالضدددطرابات املتعدددددة، حيدددر يشدددعر املراهدددق خالهلدددا بعددددم االسدددتقرار النفسدددي واالنفعدددايل وبدددالقلق والتدددوتر و ددددة 

بداء واملدرسدني يف هدذه الفدرتة علدى أهندم رمدز لسدلطة اجملتمدع  دا االنفعاالت واملشاعر املتضاربة، وينظر املراهق إىل اآل
جيعلددده يبتعدددد عدددنهم ويرفضدددهم، ويدفعددده إىل االجتددداه ادددو رفقائددده وصدددجابته الدددذين يتقبدددل  رائهدددم ووجهدددات نظدددرهم، 

 ويقلدهم يف أمناط سلوكهم.  
ووظائفدده،  ددا يددؤدي إىل فهددذه املرحلددة تعتددرب فددرتة تقلبددات عنيفددة وحددادة مصددجوبة بتغددريات يف مظدداهر اجلسددم 

املصداحبة للتغدريات الفزيولوجيدة ووضدوي  االنفعاليدة االضدطراباتالشعور بعدم التدوازن و دا يزيدد األمدر صدعوبة ظهدور 
     2الصفات اجلنسية الثانوية وضغوط الدوافع اجلنسية اليت ال يعرف املراهق كيفية كبح مجاحها أو السيطرة عليها.

 الوسطى: مرحلة املراهقة  -2-2 
سدنة مدن العمدر، وفيهدا يشدعر املراهدق بالنضدج اجلسدمي واالسدتقالل الدذايت  17إىل  14وهي تبددأ مدن سدن    

 .3نسبيا، كما تتضح له كل املظاهر املميزة واخلاصة مبرحلة املراهقة الوسطى

 و يتميز املراهق يف هذه الفرتة باخلصائص التالية: 

  .النمو البطيء -

 والتجمل.زيادة القوة  -

 التوافق العضلي والعصيب. -

 .4المقدرة على الضبط والتحكم في الحركات -

                                                           
 .51عبد الرمحن الوايف و زيان سعيد : النمو من الطفولة إىل املراهقة . مرجع سابق . ص 1

 .354 - 353. صاملكتبة اجلامعية احلديثة، اإلسكندرية . علم نفس الطفولة واملراهقة ألقذايف :رمضان حممد  2

 .55عبد الرمحن الوايف , و زيان سعيد : النمو من الطفولة إىل املراهقة . مرجع سابق . ص 3
 .73 -72. ص 1997. دار الفكر، عمان .  1: املناهج املعاصرة يف الرتبية الرياضية . ط أكرم زاكي خطايبة 4
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 املراهقة املتأخرة:  مرحلة -2-3
سددددنة مددددن العمددددر، وتعتددددرب هددددذه املرحلددددة يف بعدددد  اجملتمعددددات مرحلددددة  22-21إىل سددددن  17تبدددددأ مددددن سددددن 

وهددي كددذلك فددرتة حيدداول فيهددا املراهددق ه شددتاته ونظمدده املبعثددرة، ويسددعى خالهلددا إىل توحيددد جهددوده مددن  ،1الشددباب
 أجل إقامة وحدة متآلفة من جمموع أجزائه ومكونات شخصيته.

، بعددد أن يكددون قددد وبددااللتزام، وبوضددوي اهلويددة، باالسددتقاللو يتميددز املراهددق يف هددذه املرحلددة بددالقوة والشددعور 
 2احملددة. االختياراتاستقر على جمموعة من 

 ( سنة :15-12خصائص الفئة العمرية) -3
 النمو اجلسمي: -3-1

و السدرعة فهنداك ارتفداع مطدرد يف قامتده واتسداع منكبيده ،اشدتداد يف  االنتظاميتميز هذا النمو يف بداية املراهقة بعدم 
عضددالته ،واسدددتطالة ليديه،وقدمه،وخشدددونة صدددوته و الطالئدددع األوىل للجيدددة و الشدددارب مدددن الشدددعر الدددذي يوجدددد يف مواضدددع 

بعددد البلددوغ و  إىل جانددب التغددريات الفيزيولوجيددة كاعفددال معدددل النددب ‘خمتلفددة مددن جسددمه عددالوة علددى اإلفددرازات املنويددة 
االرتفدداع للضددغط الدددموي و اعفددال اسددتهالك اجلسددم لركسددجني .الشددعور بالتعددب و التخدداذل و عدددم القدددرة علددى بددذل 
اجملهود البدين الشاق و تصاحب هذه التغريات االهتمام  الشدديد للجسدم ،و الشدعور بدالقلق ادو التغدريات املفاجئدة للنمدو 

 .3 ا يتصل هبذه التغريات حماوالت املراهق التكيف معهااجلسمي ، احلساسية الشديدة للنقد 

 النمو العقلي: -3-2 
الوظائف العقلية املختلفة اليت تدنظم البنداء العقلدي للطفدل يغشداها التغدري والنمدو وذالدك كلمدا تقددم الطفدل يف 

لعيددان يف هددذه الفددرتة يف  مراحددل العمددر املختلفددة حددىت يصددل إىل مرحلددة املراهقددة وجنددد هددذه التغددريات املتمثلددة واضددجة ل
يف تقدددير قدراتدده العقليددة ويسدداعد هددذا  اكددل الوظددائف العقليددة والشددك إن النمددو العقلددي للمراهددق يعتددرب عددامال حمدددد

على أن يفهم املراهق نفسه أو يستفيد مبا ينتظم شخصيته من ذكاء وقدراته عقلية خمتلفدة ومدن السدمات الشخصدية 
 واالجتاهات وامليول ...اخل.

                                                           
 .59ص  . مرجع سابق.  النمو من الطفولة إىل املراهقة : و زيان سعيد , عبد الرمحن الوايف)1
 .357. مرجع سابق . ص  علم نفس الطفولة واملراهقةرمضان حممد ألقذايف :   )2
 .256.ص2003اجلامعية .لتوزيع والنشر. ةامحد حممد عبد اهلل : النمو النفسي بني السواء واملرل .دارا ملعرف جمدي  (3

 



 سنة( 15-12الفصل الثالث:                        المراهقة الفئات الصغرى )
                                          

 

63 

مدن يقددوم علددى تنشدئة املراهددق بتنشددئة ومدا لديدده هددذه اإلمكانيدات الشخصددية ومددن أبددرز  دأن النمددو يسدداعكمدا 
مظاهر النمو العقلي يف مرحلة املراهقة أن الذكاء يستمر ولكن ال تبدو فيه الطفرة اليت تالحظ علدى النمدو اجلسدمي 

 18_15ضددجه يف بددني سددن ويصددل الددذكاء إىل اكتمددال ن’بددل يسددتمر النمددو بالنسددبة للبندداء العقلددي للمراهددق هبدددوء 
سدددنة وذالدددك بالنسدددبة لغالبيددددة أفدددراد اجملتمدددع إمددددا املتفدددوقني أو األذكيددداء فدددد ن نسدددبة ذكدددائهم تتوقددددف يف مدددا بدددني سددددن 

مينددددع اإلنسددددان مددددن الددددتعلم  سددددنة ولكددددن بددددالرغم مددددن توقددددف نسددددبة الددددذكاء يف هددددذا السددددن إىل أن هددددذا ال 21_20
 واالكتساب فهو يكتسب خربات جديدة طوال حياته.

وتصددبح القدددرات العقليددة أوضددح ظهددورا يف مرحلددة املراهقددة. ومددن هددذه القدددرات العدديددة القدددرة علددى التصددور 
 البصري املكاين ,القدرة على التعلم وكذا اكتساب املهارات احلركية وغري احلركية.

ويظهددددددر كمددددددا ينمددددددو اإلدراك و االنتبدددددداه والتددددددذكر والتخيددددددل والتفكددددددري....اخل. وتزيددددددد القدددددددرة علددددددى التخيددددددل 
االبتكار,ومييددل املراهددق إىل التعبددري عددن نقسدده وتسددجيل ذكرياتدده يف مددذكرات خاصددة بدده,كما يبدددو هددذا يف اهتمامدده 

 ألنشطة خمتلفة.
 النمو االنفعايل: -3-3

تعترب مرحلة الطفولة املتأخرة مرحلة االستقرار والثبات االنفعايل , ولذالك يطلق عليها مرحلة الطفولدة اهلادئدة  
تها يددربز امليددل للمددري وتنمددو لديدده االجتاهددات الوجدانيددة ,ومظدداهر الثددورة اخلارجيددة ,ويددتعلم كيددف يتنددازل عددن يف بددداي

حاجاتدده العاجلددة الدديت تغضددب والديدده وتعتددرب هددذه املرحلددة متثيددل اخلددربات االنفعاليددة الدديت مددر هبددا الطفددل وتالحددظ لديدده 
ة إىل الشدددعور بددداخلوف وعددددم األمدددن أدى ذالدددك إىل بعددد  األعدددرال العاطفيدددة , وإذا مدددا تعدددرل الطفدددل هدددذه املرحلددد

للطفل لقدد قدرر كثدري مدن علمداء الدنفس أن  يالقلق الذي يؤثر تأثري قويا على النمو الفسيولوجي والعقلي واالجتماع
ة املراهقة تتسم بالتوتر االنفعايل والقلق واالضطراب أو هي فرتة تتسم بتقلبدات انفعاليدة عنيفدة تتجددد مالحمهدا بدالثور 

, التندداق  الواضددح يف دالشددديد والتبلددد أو اهلدددوء الزائدد علددى الوالدددين واحمليطددني بدده , تذبددذب بددني االنفعددايل دوالتمددر 
بني الواضح واحلزن واالنقبال والتهيج , وتفسدري ذالدك انده يف مرحلدة املراهقدة يكدون الفدرد قدد انتقدل جزئيدا  هانفعاالت

 رى هي حياة الراشدين .من حياة الطفولة ودخل جزئيا إىل مرحلة أخ

وتبعددا ملفهددوم الكبددار ومالحظددالم فددان التعبددري االنفعددايل عنددد املددراهقني دائمددا يكددون غددري مالئددم , فهددو تعبددري 
يتسم بأنه شديد وقوي , صدار  بنسدبة تفدوق الواقدع واملقبدول ا و هدو تعبدري شدديد وكثيدف , فداملثري البسديط اخلفيدف 
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انفعدداالت  HURLOCKو ثددورة صدداخبة مددن الغضددب ولقددد وصددفى يثددري فدديهم عاطفددة مدويددة مددن الضددجك أ
 :أليتاكاملراهقني  

 عدم الثبات االنفعايل وقلة دوامها . -
 عدم الضبط أو نقص القدرة على التجكم يف انفعاالته بشكل واضح. -
 الشدة والكثافة . -

 .1 صوفيةمنو عواطف نبيلة مثل الوطنية والوالء والوقار , وكذالك منو نزعات دينية  -

 النمو االجتماعي:  -3-4

يأخذ النمو االجتماعي يف هذه املرحلة شكال مغايرا ملا كان عليه يف فرتات العمر السابقة , فبينما نالحظ 
اضطرار النمو االجتماعي للطفل منذ والدته , ومنذ ارتباطه يف السنوات األوىل بذات , اليت تتمثل فيها مجيع 

غذائه ومصدر أمنه وراحته وهي امللجأ الذي حيتضنه , أو مبعىن أدق هي الدنيا  مقومات حياته , فهي مصدر 
لتشمل األفراد اآلخرين يف األسرة مث األقارب وأطفال اجلريان  ةكاملة بالنسبة له ..مث اتساع دائرة الطفل االجتماعي

, وال خيرج  ااألسرة وارتباطال .. وهكذا .إال أن هذه العالقات مجيعها تكون داخل الدائرة االجتماعية اليت متثل
, وخيرج الطفل عن هذه الدائرة ليكون لنفسه  ااالجتماعية اليت متثل األسرة وارتباطال ةالطفل عن هذه الدائر 

 ارتباطات خاصة خارج نطاق األسرة إال يف فرتة املراهقة .

بالبيت تظل موجودة  وحىت عندما خبرج الطفل خارج البيت ليلعب مع أطفال اجلريان , جند إن صلته
باستمرار حىت أثناء لعبه, فأيب شجار حيدث بني األطفال إمنا حيسمه الكبار.. األب أو األم أو غريمها من الكبار 
أفراد األسرة , وعند أي اعتداء يقع على الطفل فانه يهرع إىل البيت شاكيا , وتنتهي مشكلته مبجرد إن تربت  

 ضاهنا وأمتسح له دموعه .األم على كتفيه , أو تأخذه يف أح

تتكون عالقات من نوع جديد تربط  املراهق بغريه وجبماعات معينة يشد ويزداد والئه هلا , وتكون هذه 
 . 2وهذا على حساب اندماجه لرسرة وإحساسه بال أمن وبراحة–يف العادة  –العالقات واالرتباطات 
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بددوين والكبددار عمومددا كمددا تزيددل رغبتدده يف أن يعامددل معاملددة تقددوي رغبددة املراهددق يف االسددتقالل والتجددرر مددن سددلطة األ
الشخص الكبري , ومن مث جيب أن يسر على معاملته للكبار على معاملتده لرطفدال ويزيدد مدن جلوئده إىل اجلماعدات  

 األخرى اليت تأكد ذاته وتعامله على املساواة ومن انتمائه إليها .

, تعلقه بفرد تتمثل فيه صفات أزعامه واملثل العليا وهذا هو  وهناك خصائص اجتماعية بارزة متيز املراهق
 .1مبرحلة عبادة األبطال –مرحلة املراهقة   -سبب تسمية هذه املرحلة 

 النمو اجلنسي: -3-5

مددن أهددم التطددورات الدديت تظهددر علددى أن املراهددق يوجددد يف موقددف خطددر أو أندده ميشددي خبطددوات سددليمة وحددذرة 
 اليت يبدأ فيها العمل الغريزي اجلنسي .للخروج من هذه املرحلة  

وهنا يظهر على املراهق نوع  من امليل إىل التجميل قصد لفت االنتباه إىل اجلنس األخر وهو بذالك يف 
 ر دائم عن رفيق من اجلنس اآلخر , وهذا هو أصعب األمور الن الغرل هو التلذذ و الظهور وليس الغرل 

عند اجملتمع وال عند  عله يندفع وراء االنفعال و سلوكات غري مستجبة القصد أخر وهذه الغريزة هي اليت جت
الطرف األخر . ونتيجة احلتمية أن املراهق يقع يف حالة الرف  للكبت فيظهر يف شكل أخر , التزمت الديين ونبذ 

ىل البجر عن اللذة اجملتمع وباألخرى اجلنس األخر وإما اهلروب إىل بع  التعرضات اجلنسية كاالستمناء أو رمبا إ
 .2مغايرة املظهر متطابقة املضمون

 النمو احلركي: -3-6

غري  عيف بدء مرحلة املراهقة ينمو اجلسم املراهقة ينمو اجلسم منوا سريعا " طفرة النمو" فينتج عن هذا النمو السري
املتوازن ميل املراهق ألن يكون كسوال خامال قليل النشاط واحلركة, وهذه املرحلة على خالف املرحلة السابقة 
)الطفولة املتأخرة( اليت كانت يتميز فيها الطفل بامليل للجركة و العمل املتواصل وعدم القابلية للتعب. وذالك الن 

معتدلة,فاملراهق يف بدء هذه املرحلة يكون توافقه احلركي غري دقيق النمو خالل الطفولة املتأخرة يسري يف خطوات 
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فنجد أن املراهق كثري االصطدام باألشياء اليت تعرتل سبيله أثناء حتركاته,وكثريا ما  تساقناالفاحلركات تتميز بعدم 
 .1تسقط من بني يديه األشياء اليت ميسك هبا

اجلسمية الواضجة واخلصائص اجلنسية  الثانوية اليت طرأت عليه ويساعد على عدم استقراره احلركي التغريات 
االجتماعية ,  ا يسبب له االرتباك وفقد  توتعرضه لنقد الكبار وتعليقالم وحتمله العديد من املسؤوليا

االتزان,وعندما يصل املراهق قدرا من النضج, تصبح حركاته أكثر توافقا وانسجاما , فيزداد نشاطه وميارس 
مثل : العزف  يبع  احلركات الرياضية اليت حتتاج إىل الدقة والتآزر احلرك اهقون تدريبات رياضية حماولني إتقاناملر 

 .2على اآلالت املوسيقية , وبع  األلعاب الرياضية املتخصصة, والكتابة على اآللة الكاتبة

 مشاكل املراهقة املبكرة: -4
تتميز مرحلة املراهقة املبكرة بالفوضى والتناق  فيبجر الفرد عن هوية جديدة، حياول جتاوز هذه األزمات 
والتأثرات بالرياضة واألعمال الفنية، يف األول األزمة تبدأ ببطء مث تنفجر، ويعود سببها إىل اإلحساس باخلوف 

ذه املشاكل لعدة عوامل من بينها عوامل نفسية  واخلجل واخلطأ، فهي مرتبطة مبستوى الذكاء كما ميكن إرجاع ه
كالعزلة وعوامل اجتماعية كعدم االمتثال للمجتمع)العدوانية( وقد يكون يبجر أيضا على االمتثالية فيتجنب 

 .3العادات والذات فيكون له القلق وهذا جنده عند الشباب وستلخص أهم هذه العوامل يف النقاط التالية

 :املشكالت النفسية -4-1

من املعروف أن هذه املشاكل قد تؤثر يف نفسية املراهق انطالقا من العوامدل النفسدية ذالدا الديت تبددو واضدجة 
يف تطلع املراهق او التجرر واالستقرار وثورته لتجقيقه بشىت الطرق، واألساليب، فهو ال خيضع لقيدود البيئدة وتعداليم 

أصددبح ميجددص األمددور ويناقشددها ويزينهددا بتفكددريه وعقلدده، وعندددما  وأحكددام اجملتمددع وقيمتدده اخللقيددة واالجتماعيددة، بددل
يشعر املراهق بان البيئدة تتسدارع معده وال تقددر موافقدة وال حتدس بأحاسيسده اجلديددة، هلدذا فهدو يسدعى دون قصدد يف 
درون اندده يؤكددد بنفسدده وثورتدده ومتددرده وعندداده، فدد ذا كاندددت كددل مددن املدرسددة، األسددرة، واألصدددقاء ال يفهموندده وال يقددد

 يعرتف الكل بقدرته وقيمته. قدراته ومواهبه، وال يذكر و

                                                           
 . 29. ص مرجع سابقهدى حممد قناوي :  سيكولوجية املراهقة .  1
 .29،مرجع سابق،صهدى حممد قناوي :  سيكولوجية املراهقة 2
 .72،ص1971مصر .   خليل ميخائيل عول :  مشكالت املراهقة يف املدن والريف . دار املعارف . 3
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 املشكالت الصجية: -4-2

إن املتاعددب الدديت يتعددرل هلددا الفددرد يف سددن املراهقددة هددي السددمنة، إذ يصدداب املراهقددون بسددمنة بسدديطة مؤقتددة 
  ها اضطراباتولكن إذا كانت كبرية فيجب العمل على تنظيم األكل والعرل على طبيب خمتص، فقد تكون وراء

شديدة يف الغدد، كما جيدب عدرل املدراهقني علدى انفدراد مدع الطبيدب النفسداين لالسدتماع إىل متداعبهم وهدو يف ذاتده 
 1جوهر العالج الن عند املراهق أحاسيس خاطئة والن أهله ال يفهمونه.

 املشكالت االنفعالية: 4-3

انفعالددده وحددددلا وانددددفاعالا، وهدددذا االنددددفاع  إن العامدددل االنفعدددايل يف حيددداة املراهدددق يبددددو واضدددجا يف عندددف
االنفعدددايل لددديس أساسدددية نفسدددية خالصدددة، بدددل يرجدددع ذلدددك إىل التغدددريات اجلسدددمية، ف حسددداس املراهدددق ينمدددو جسدددمه 
وشعوره بأن جسمه ال خيتلف عن أجسدام الرجدل وصدوته قدد أصدبح خشدنا فيشدعر املراهدق بدالزهو واالفتخدار وكدذلك 

 اء واخلجل من هذا النمو الطارئ.يشعر يف الوقت نفسه باحلي

 املشكالت االجتماعية: 4-4

حياول املراهق أن ميثل رجل املستقبل، امرأة املسدتقبل، بدالرغم مدن وجدود نضدج علدى مسدتوى اجلسدم، وإال أن 
تصددرفاته تبقددى غددري ناضددجة، وهددذا التصددادم بددني الددراغبني يددؤدي إىل عدددة مظدداهر انفعاليددة وإىل عدددة مشدداكل نفسددية 

 أن نربز السلوك االجتماعي عند املراهق مايلي: وميكن

إن الفرتة األوىل من املراهقة يفضل فيها العزلة بعيدا عن األصجاب، وهذه نتيجدة حلالدة القلدق أو االنسدجاب 
مددن العدداه احملدديط بدده، والرتكيددز علددى متديددد الددذات والسددلوك االنفعددايل املددرتبط مبجموعددة حمدددودة غالبددا مددا تكددون مددن 

س، أمدددا يف منتصددف هدددذه الفكددرة يسدددعى املراهددق أن يكددون لددده مركددز بدددني اجلماعددة وذل عدددن طريددق القيدددام نفددس اجلددن
 بأعمال تثبيت االنتباه للجصول على االعرتاف بشخصيته.

 

 

                                                           
 .72خليل ميخائيل عول :  املرجع السابق . ص1
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 مشاكل الرغبات اجلنسية: 5 -4

دون أن  من الطبيعي أن يشدعر املراهدق بامليدل الشدديد للجدنس األخدر، ولكدن التقاليدد يف جمتمعده تقدف حدائال
ينددال مددا ينبغددي، فعندددما يفصددل اجملتمددع اجلنسددية ف ندده يعمددل علددى إعاقددة الدددوافع الفطريددة املوجددودة عنددد املراهددق جتدداه 

األخدددر وإحباطهددا، وقدددد يتعدددرل الارافددات وغريهدددا مددن السدددلوك املنجدددرف، باإلضددافة إىل جلدددوء املدددراهقني إىل  اجلددنس
س األخدددر للتشدددهري هبدددم أو الغدددرق يف بعددد  العدددادات واألسددداليب أسددداليب ملتويدددة ال يقرهدددا اجملتمدددع كمعاكسدددة اجلدددن

 .1املنجرفة

 دوافع  ارسة األنشطة الرياضية لدى املراهق: -5

تتميددز الدددوافع بالطددابع املركددب نظددرا لتعدددد أنددواع األنشددطة الرياضددية وجمااللددا , والدديت حتفددز املراهددق باملمارسددة وأمهيتهددا 
لنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه فلكل فرد دافع حيثه للقيام يعمدل مدا  ولقدد حددد ذالك بالنسبة للفرد الرياضي أو با

 الباحر "رويدك" أهم الدوافع املرتبطة باألنشطة الرياضية وقسمها إىل قسمني :

 دوافع مباشرة : -5-1

 اإلحساس بالرضى واإلشباع بعد هناية النشاط العضلي نتيجة احلركة . - 

 شاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد . املتعة اجلماعية بسبب ر  - 

 االشرتاك يف التجمعات واملنافسات الرياضية .  -

 دوافع غري مباشرة : -5-2

 حماولة اكتساب الصجة والياقة البدنية عن طريق  ارسة الرياضية  -
 اإلحساس بضرورة الدفاع عن النفس , انقبال الوزن الزائد  -

الدددوعي بالشدددعور االجتمددداعي إذ يدددرى املراهدددق وجدددوب املشددداركة يف األنديدددة والسدددعي لالنتمددداء للجماعدددة والتمثيدددل  -
 الرياضي 

                                                           
. قسم اإلدارة  التجارية وعلوم التسيري نعمي عادل, و خرون : أمهية املراقبة الطبية والصجية لدى العيب كرة القدم فئة أصاغر . مذكرة ليسانس . كلية العلوم االقتصادية وعلوم 1

 .96-95. ص 2008املسيلة.  الرياضي . جامعة والتسيري
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 .1حتقيق النمو العقلي والنفسي -

 دور الرياضة يف مرحلة املراهقة : -6
لوحدها بل اإلنسان عبارة عن وحدة متكاملة عقال وجسما , وجدانا, فال يستطيع القيام بتجربة حركية 

البد من عملية التفكري والتنسيق بني ذالك من الفعال والتصرف إزاء هذا املوقف أصبجت الرياضة لدف للتنمية 
لدى الناشئ تنمية كاملة من الناحية الصجية جسما وعقال ومن الناحية االجتماعية والنهول به إىل املستوى 

سرتعيت يف ذالك املراحل اليت مير هبا الفرد يف فرتة النمو الذي يصبح به فعاال يف جمتمعه وحميطه ووطنه لذا إ
وقسمت  ير وضعت برامج لالعتماد عليها كي يتجقق اهلدف من ورائها ضمن أغراضها العامة واليت ندرجها  

 كما يلي :

 تنمية الكفاءة البدنية  -

 تنمية القدرة احلركية - 

 تنمية الكفاءة العقلية  -

 العالقات االجتماعية  تنمية -

 تنمية الكفاءة البدنية: -6-1

املقصود هبا اجلسم السليم من الناحية الفيزيوجية أي سالمة اجلهاز الدوراين التنفسي وكذا اجلهاز العصيب 
والعظام واملفاصل خالبا من التشوهات اجلسمية أو األمرال الوراثية املكتسبة باإلضافة للنظام الغذائي املتوازن 

لنظافة اجلسمية مبا يناسبه من تدريبات للمرحلة السنية لتقوية العضالت واملفاصل وتنمية القدرة الوظيفية وا
 لرجهزة .

 

 

 
                                                           

1 caga- Etleill.R.Thomas:  Manuel de ledenciation sport. Evigot.paris.1993.p227 
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 تنمية الكفاءة احلركية : -6-2

لتأدية مجيع احلركات بكفاءة منقطعة النضري وأثرها ما  متؤثر خاصة يف الناحية البدنية اليت تؤهل جلس
اكتسبه اجلسم من خفة ورشاقة ومرونة وقوة التجمل وسالمة  لية التنفس وغريها من عناصر الياقة البدنية وقدرات 

 اجلنس"–الدراسة كيفية التنمية للقدرة احلركية برنامج خاص أيضا "العمر 

 تنمية الكفاءة العقلية : - 6-3

مة البدددن هلددا تددأثري اكددرب علددى اخلاليددا اجلسددمانية وحتديدددها املتواصددل  ددا جيعددل األعضدداء بدددورها بشددكل سددال
كدان اجلسدم   أن إالاملعلومدات ومندو القدوى العقليدة والتفكدري العميدق ليدأيت بصدورة مرضدية  بسليم فالقدرة على استيعا

ة وان جمددال ا أللعداب املختلفدة املمارسدة املهددارات متامدا حيدر إن اجلسدم هددو الوسدط للتعبدري عدن العقدل واإلراد سدليما
 .وطريقة اللعب واخلطط املتبعة فيها تتطلب قدرا من التفكري وتشغيل العقل

 

 تنمية العالقات االجتماعية : - 6-4

أغراضددها تربويدددة تتصدددف بأهددداف ميكدددن للفدددرد اكتسددداهبا عددن طريدددق األلعددداب املختلفددة حيدددر يكتسدددب منهدددا 
يددة محيدددة " كالصددرب, قددوت التجمددل, االعتمدداد علددى الددنفس ,الطاعددة ,النظددام,احرتام الطددرف عددادات وصددفات خلق

األنانية,املثابرة,الشددددددجاعة,احلذر مددددددن الغري,الثقددددددة بددددددالنفس, التعدددددداون مددددددع الفريق,وحدددددددة  اآلخر,تقبددددددل اهلزميددددددة,إنكار
يت تعددددل مددن سدددلوك الفددرد وتقدددوم ,الرتابط األسدددري,اختاذ املواقددف املهمدددة..."وغريها مددن الصدددفات الددةالعمل,املسددؤولي

 .1شخصيته ولذيبها هذا الشيء البسيط فقط من  ارسة النشاط الرياضي

 التطور البدين لدى فئة املراهقني: -7
لتدريب" فيمكن  أن رياضة املستوى العايل تتطلب تدريب إجباري وأكثر تعقيدا "مبدأ التدرج التجملي

 طري السؤال التايل: إىل أي حد ميكن الوصول باملراهق بواسطة التدريب؟

                                                           
الرياضي.كلية العلوم  عيرت هباء الدين , و خرون: دور رياضة كرة القدم يف تنمية جانب االجتماعي لدى املراهقني . مذكرة ليسانس. قسم اإلدارة والتسيريز 1

 .16. ص 2007والعلوم التجارية . جامعة مسيلة .  االقتصادية وعلوم التسيري
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إذا علمنا إن املراهقة تتميز بنمو وتطور متواصل هذا النظام السريع واملتغريات تظهر جليا هناك ثالث 
 عوامل تؤثر يف النمو:

 فرازات اهلرمونية.عوامل حمددة بعامل النضج التغريات املرفولوجية حتت تأثري اإل -

 ينتج إال أثناء وجود محل متزن وكايف. عوامل نامجة عن تدريب غري خمطط النمو العظمي الذي ال -

 املعقدة. تعوامل نامجة عن تدريب خمطط التعلم النسيب لبع  احلركا -

الطبيعية بالنسبة للمدرب ليس من الضروري تبديل العاملني األولني وإمنا العكس جيب معرفة أي الطرق 
لتمام عملية النمو الطبيعي,فبدون تدريب خاص تتجاهل مركبات هذه الطريقة اليت ميكن تعديلها بواسطة تدريب 

 .1مالئم ويف أي وقت تكون انسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .16عيرت هباء الدين , و خرون: مرجع سابق .ص ز 1
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 :خالصة
مدددن خدددالل مدددا طدددري يف هدددذا الفصدددل نسدددتخلص أن اإلنسدددان ميدددر بعددددة مراحدددل يف عمدددره وأمههدددا هدددي مرحلدددة 

املرفولوجيدة الديت  و الفسديولوجيةاملراهقة املبكرة اليت هي أصدعب مرحلدة يف حياتده , وذالدك مبدا تتميدز بده مدن متغدريات 
 هلا تأثري مباشر على نفسيته واليت تنعكس بصورة واضجة يف سلوكه .

وجدددب علدددى املدددريب أو املددددرب أن يعدددرف خصدددائص واحتياجدددات ومتطلبدددات املراهدددق الضدددرورية ليجقدددق مندددوا  و
 حياته.متزنا ويكون شخصية قوية ومتزنة يف 
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 :متهيـد 
لكل باحث من خالل حبثه يسعى إىل التحقق من صحة الفرضيات اليت وضعها، ويتم ذلك بإخضاعها 

وذلك بإتباع منهج يتالءم وطبيعة الدراسة، وكذا القيام إىل التجريب العلمي باستخدام جمموعة من املواد العلمية، 
 .بدراسة ميدانية عن طريق تطبيق االختبارات

ويف هــذا انانــب التطبيقــي ســنحاول أه نوضــء أهــم إنــراءات امليدانيــة الــيت اتبعناهــا يف هــذ  الدراســة و مــن 
 للتجريب مرة أخرى .أنل احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا و اعتبارها نتائج موضوعية قابلة 

و بالتــاا احلصــول علــى نفــج النتــائج اووىل، كمــا هــو معــروه أــإه مــا يتميــ  بــه أ  حبــث علمــي هــو مــدى 
 قابلية للموضوعية العلمية، هذا ال ميكن أه يتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة و موضوعية.

الفصـــل اوول وميثـــل الطـــرق املنهجيـــة للبحـــث والـــيت  ويشـــتمل انانـــب التطبيقـــي لبحثنـــا هـــذا علـــى أصـــل  ،
تشـــتمل علـــى الدراســـة االســـتطالعية والـــال املكـــار وال مـــار وكـــذا الشـــروا العلميـــة لـــ داة وهـــي الصـــدق والثبـــات 
واملوضــوعية مــع ضــبا متلــاات الدراســة كمــا اةــتمل علــى عينــة البحــث وكيفيــة اختيارهــا واملــنهج املســتخدم وأدوات 

 لك إنراءات التطبيق امليدار وحدود الدراسة.الدراسة وكذ

أمــا الفصــل الثــار أيحتــو  علــى عــرج ولليــل نتــائج الدراســة ومناقشــتها يف ضــوء الفرضــيات مــع ا الصــة 
 العامة للبحث.
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 الدراسة االستطالعية: -1

،هتـده إىل التعـره علـى هنا عبارة عن دراسة علمية كشـفية أالدراسة االستطالعية على  يعره )ماثيو نيدير(
 وتقوم احلانة إىل هذا النوع من البحوث، عندما تكوه املشكلة حمل البحث نديـدة   يسـبق إليهـا ، أو املشكلة ،

 1. عندما تكوه املعلومات أو املعاره املتحصل عليها حول املشكلة قليلة وضعيفة

يت جيب على الباحث القيام هبا قصد وعلى هذا اوساس تعترب الدراسة االستطالعية من أهم املراحل ال
التأكد من مالئمة مكاه الدراسة للبحث و مدى صالحية اوداة املستعملة حو ل موضوع البحث ، وهلذا  قمنا 

الوالية )بسكرة( وقد كاه اهلده من هذ  الدراسة مجع  املركب الرياضيبدراسة استطالعية على مستوى 
اةر مبتلاات الدراسة  واليت ميكن من خالهلا التأكد من مالئمة  املركبات املعلومات اليت هلا ارتباا وثيق و مب

 كاه اللرج منها :و أيضا   الرياضية ملوضوع دراستنا

 .والتعره على الصنف املعين بالدراسة كرة السلةالتعره على النظام الداخلي للناد  وخاصة أرع   -

 .االحتكاك امليدار واالطالع على امللفات اإلداريةالتعره على أأراد العينة قيد الدراسة من خالل  -

 واطالعه على موضوع الدراسة. االةبالاالتصال مبدرب صنف  -
 .تفقد الوسائل املستعملة ومعرأة أوقات تدريب الفريق -

التوصل إىل أأضل طريقة إلنراء االختبارات وجتنب العراقيل واملشاكل اليت ميكن أه توانهنا خالل العمل  -
 .امليدار 

 مقابلة الطاقم املسؤول وكذا مدرب الفريق ومت االتفاق على الوقت املخصص إلنراء االختبارات. -

 :نتائج الدراسة االستطالعية 
 الــاد بســكرةبالنــاد  الرياضــي  أةــبالبا عينــة البحــث وهــي الصــنف ســاعدت هــذ  الدراســة االســتطالعية علــى ضــ

 .أرع كرة السلة

 االحتكاك الفعلي بأأراد الفريق .

 تسطا برنامج لتنفيذ احلصص املقرتحة.
 

                                                           
 elnaby.spaces.live.com-abd-mohamed--http://dr" ،ترمجة ملكة ابيض ،منهجية البحث العلميماثيو نيدير: " - 1
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 منهج البحث :  -2
علـــى حســـب اخـــتاله  هإه االقـــرتاب مـــن موضـــوع مـــا يفـــرج إىل الباحـــث إتبـــاع مـــنهج معـــ   وهـــذا يكـــو 
أ مبالحظـة الظـواهر وإنـراء دمشكالت البحث واوهداه املسطرة من قبل الباحث ويتمثـل املنهج"عـدة خطـوات تبـ

التجــارب و وضــع الفــروج الــيت لــدد نــوع احلقــائق الــيت ينبلــي أه يبحــث عنهــا وتنتهــي مبحاولــة التحقــق مــن صــدق 
 "1ا ب  الظواهر وتوند العالقة بينها الفروج أو بطالهنا توصال إىل وضع قوان  عامة ترب

 هأــا الســلةالعــك كــرة عالقــة بعــض القياســات انســمية بصــفة الســرعة لــدى ومــادام موضــوع الدراســة بتعلــق 
 يكتشـف" خالهلـا مـن الـيت الطريقـة أنـه علـى )ونيـه ( حسـب يعـره الـذ  و الوصـفياملـنهج املناسـب هـو املـنهج 

 إ  إىل وصف إلجياد الطريقة هذ  يستخدم و إحصائيا يعاملها و العالقات و املعلومات و البيانات حجم الباحث

 ."2يبعضها املتلاات يربا حد

 :وصفياملنهج ال -2-1

يعره الدكتور "عبد القادر حممود رضـواه" هـذا املـنهج علـى انـه دراسـة ووصـف خصـائص وأبعـاد  ـاهرة مـن 
واملعلومات الالزمة عن الظاهرة، والعوامـل الـيت تـتحكم أيهـا الظواهر يف إطار مع ، ويتم من خالله نميع البيانات 

  .3"، وبالتاا استخالص نتائج ميكن تعميمها مستقبال

عنـد  عالقـة بعـض القياسـات انسـمية بصـفة السـرعة لـدى السـباح كما أه رغبة الباحـث يف التعـره علـى 
يف هـذ  ،والتعامـل معـه بدقـة نظـرا  صـائص و يـ ات أأـراد العينـة قيـاسالصنف أصاغر يتحـتم عليـه إخضـاع ذالـك لل

 . ( و اختبار السرعة  القياسات ) الطول،الوزه بعض الدراسة اعتمدت على

 أدوات الدراسة و إنراءات بناءها :  -3

اهــا وعلــى الدراســة االســتطالعية الــيت أنرين باالعتمــاد علــى نــوع املعلومــات والبيانــات الــيت  ــن بصــدد مجعهــا
قيـاس  وعلى الوقت املسـمو  بـه واإلمكانـات املتاحـة لنـا، ونـدنا أه اوداة اوكثـر مالئمـة إلنـراء هـذ  الدراسـة هـي

 ،وبتونيه من املشره قمنا باختيار االختبار املناسب للدراسة. انسم و القيام باالختبار )قياس السرعة(

                                                           
 .14ص1989باوت عبد الرمحاه عيسو . االحصاء السيكلوني التطبيقي. دار النهضة العربية. 1
 102ص , 1988 ,بغداد,الموصل جامعة,للطباعة الكتب مديرية ,مناهجه و العلمي البحث طرائق  :محجوب وجيه 2
 57الجزائر ص  1عبد القادر محمود رضوان ، سبع محاضرات حول األسس العلمية لكتابة البحث العلمي ، ديوان المطبوعات الجامعية ط 3
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وحــت تكــوه االختبــارات الــيت وضــعت لقيــاس متلــاات الدراســة ، ذات مصــداقية وتقــيج مــا وضــعت ونلــه 
 .املوضوعية( -الثبات –ينبلي أه تتوأر أيها ةروا االختبارات انيدة)الصدق 

 الصدق:  -أ

تـــائج تعتـــرب درنـــة الصـــدق هـــي العامـــل اوكثـــر أييـــة بالنســـبة للمقـــاييج واالختبـــارات وهـــو يتعلـــق أساســـا بن
 .                                                                               1االختبار

 .2كما يشا "تابلر": أه الصدق يعترب أهم اعتبار جيب تواأر  يف االختبار

 .3تا تاماحيدد "كيورتن" الصدق باعتبار  تقدير لالرتباا ب  الدرنات ا ام لالختبار واحلقيقة الثابتة ثبا 

  الثبات: -ب

أعيــد  ،حــت و إهإذا أنـر  اختبــار مـا علــى جمموعـة مــن اوأـراد ورصــدت درنـات كــل أـرد يف هــذا االختبـار 
إنــراء هــذا االختبــار علــى نفــج هــذ  الموعــة ، ورصــدت أيضــا درنــات كــل أــرد ودلــت النتــائج علــى أه الــدرنات 

يف املــرة اووىل لتطبيـــق االختبــار هـــي نفــج الـــدرنات الــيت حصـــل عليهــا املختـــرب يف املـــرة  الــيت حصـــل عليهــا املختـــرب
الثانيــة، اســتنتجنا مــن ذلــك أه نتــائج االختبــار ثابتــة متامــا وه نتــائج القيــاس   تتلــا يف املــرة الثانيــة بــل  لــت كمــا  

 .4كانت قائمة يف املرة اووىل

 .املسائيةمت اختبارهم يف الفرتة  العب 12على العينة وهم  و القياسات أنر  االختبار

  املوضوعية: -ج

تعتــرب املوضــوعية احــد أةــكال الثبــات وهــي مــن العوامــل املهمــة الــيت جيــب أه تتــوأر يف االختبــار انيــد ةــرا 
املوضــوعية والــذ  يعــين التحـــرر مــن التحيــ  أو التعصـــب وعــدم إدخــال العوامــل الشخصـــية للمختــرب ك رائــه وأهوائـــه 

                                                           
، ص  1996، دار الفكـر العـر، ، القـاهرة ، مصـر ،  3نصـر الـدين غضـ  : القيـاس يف الرتبيـة الرياضـية وعلـم القيـاس الرياضـي ، احممـد حسـن عـالو  م حممـد  1

321. 
 

 .183، دار الفكر العر، ، القاهرة ، مصر ، ص 3، ا1حممد صبحي: القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرياضية ، ج 2

 .13، ص 1999م: اوسج العلمية والطرق اإلحصائية لالختيارات والقياس يف الرتبية الرياضة ، عماه ، اورده ، مرواه عبد اليد إبراهي 3

 
 14، ص1999مرواه عبد اليد إبراهيم: اوسج العلمية والطرق اإلحصائية لالختيارات والقياس يف الرتبية الرياضة ، عماه ، اورده ،  4
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صـف قـدرات الفـرد كمـا هـي مونـودة أعـال ال  الذاتية وميوله الشخصي وحت لي   أو تعصبه، أاملوضـوعية تعـين أه ت
 .1كما نريدها أه تكوه

 ضبـا متلـاات الدراسـة: -4
يعترب ضبا املتلاات عنصرا أساسيا يف أ  دراسة ميدانية، وقد ناء ضبا متلاات املوضوع الذ   ن 

 بصدد دراسته كما يلي:

 :املستقل املتلا -4-1

 أو السبب كذالك املتلا يسمى و التابع املتلا يف التأثا لقياس نتداوله الذ  املتلا" أنه على يعره

  :يلي أيما لدد الدراسة متطلبات وحسب "2النشا

 (الوزه,)الطول انسمية القياسات بعض. 

 التابع: املتلا -4-2

 أيما لدد الدراسة متطلبات حسب و  "3 التلاات قياس أنل من الفعل عليه جير  الذ  املتلا "أنه على يعره

 :يلي

  العك كرة السلةنتائج اختبار السرعة لدى 

 :أصلي جمتمع -5
 .عام نلرايف حي  يشللوه و بالدراسة مرتبطة خصائص يف املشرتك  اوأراد مجيع
 :متا  جمتمع-5-1 

  .4معه التعامل الباحث يستطيع نلرايف حي  يشللوه و مرتبطة بالدراسة خصائص يف املشرتك  اوأراد مجيع
 العب كرة سلة حسب عدد املنخرط  يف الناد  الاد بسكرة. 20 على للدراسة التمع املتا  اةتمل عليه و

 اةبال.صنف العب كرة سلة  12علىت اةتمل أقد أما العينة
                                                           

 . 145مرواه عبد احلميد إبراهيم : مرنع سابق ، ص  :1

 ان ائر،,للنشر دار القصبة ، عملية تدريبات اإلنسانية العلوم يف العلمي البحث منهجية :(سبعوه سعيد,بوةره كمال,صحراو  بوزيد) ترمجة ، أجنرس موريج 2
 169 ص ، 2006

 .170،مرنع سابق،صعملية تدريبات اإلنسانية العلوم يف العلمي البحث منهجية :(سبعوه سعيد,بوةره كمال,صحراو  بوزيد) ترمجة ، أجنرس موريج 3

 2011 ,بسكرة,الرياضية و البدنية الرتبية قسم,املراهق و الطفل عند حركية تربية اختصاص ماسرت لطلبة التدريب ملتقى حماضرات :رواب عمار 4
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 جمتمع الدراسة: -6
من  جمموعة يف أأراد  يشرتك الذ  و لديد التمع املعين الباحث على تفرج علمية دراسة أ  إه
 : قسم  إىل الدراسة جمتمع ينقسم حيث ا صائص

 :الدراسة عينة -6-1

 بشكل لديدها و املعاينة ةروا احرتام جيب الالزمة باملصداقية تتمتع نتائج إىل التوصل ضماه أنل من
قصديه من التمع  بطريقة اختيارهم مت من أريق الاد بسكرة العب12 على الدراسة عينة اةتملت حيث دقيق

  العب.20 حجمه املقدر و لكليا
 :العينة القصدية )اللرضية( -6-2

وهي اليت يتم اختيارها بناءا على حكم ةخصي أو تقدير ذايت هبده التخلص من املتلاات الدخيلة 
 .إلللاء مصادر التحريف املتوقعة

 جماالت الدراسة: -7

 الال البشر : -7-1

ترتاو  الاد بسكرة منخرط  يف أريق  أةبالمن الصنف  العب كرة سلة12ضم الال البشر  للدراسة 
 سنة. 15إىل  12أعمارهم ما ب  

 الال ال مار: -7-2

وتنقسـم هـذ  الفـرتة  2016و ةـهر مـا   2015انر  هذا البحث يف الفرتة املمتدة مـا بـ  ةـهر نـوأمرب 
 إىل مرحلت  :

وخصصت هـذ  املرحلـة للبحـث النظـر  ومجـع  2016اىل ةهر نانفي 2015من ةهر نوأمرب  : اووىلاملرحلة 
 .املعلومات حول الدراسة

وكــذا مناقشــة  ومت خالهلــا تطبيــق االختبــار 2016إىل غايــة ةــهر مــا   2016مــن ةــهر مــارس املرحلــة الثانيــة : 
 ولليل النتائج.
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 :الال املكار -7-3

مت إنـــراء  بســـكرة، كـــذلك بالنســـبة لالختبـــارواليـــة  املركـــب الرياضـــي "العاليـــة"مت إنـــراء الدراســـة امليدانيـــة يف 
 .املركبا اصة به يف نفج الدراسة امليدانية 

 : الدراسة يف املستخدمة الوسائل -8

 : النظر  التحليل -8-1

 املعلومات من  كن قدر أكرب استخالص للرج املتوأرة املختلفة اوننبية و العربية املرانع خمتلف من وذلك

 .الدراسة موضوع حبصر تسمء اليت النظرية

 :البشرية الوسائل -8-2

 تطبيـق علـى املسـاعدة بلـرج واالختصـاص ا ربة ذو  من املؤهل  اوةخاص من جمموعة على االعتماد مت

 . االختبارات البدنية إنراء ةروا ولقيق وانهد الوقت ربء بلرج ، إنرائها مت اليت واالختبارات القياسات

 : املرأولونية الوسائل -8-3

 احلقيبة تتوأر يف الرياضة مرأولونيا يف انسمي القياس يف تستعمل اليت اوساسية الوسائل أه املعروه من
 :يلي  ا تتكوه اليت اونثروبومرتية

  . رامغيلو كلبا النتيجة وتعطي الوزه لقياس يستعمل الطك املي اه -

 .قياس الطول ب السنتيمرت نهاز -
 : البدنية االختبارات -8-4

 :أيها املستخدمة الوسائل -8-4-1
 االختبار يف املستلرق الوقت حلساب : ميقايت. 

 االختبار يف االنطالق إةارة إلعطاء: صاأرة. 

 االنتقالية و هو كاآليت: و متثل االختبار يف أنه اختبار السرعة
  : ختبار السرعة االنتقاليةا

 : العك كرة السلةقياس السرعة االنتقالية لدى  إىليهده هذا االختبار  اهلده . 
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  يبدأمرت حيث  30سرعة  كنة ملساأة  بأقصى العب كرة السلة انر  : املطلوب من التعليمات 
 .ويللى االختبار يف حالة البدء ا اطئ انر   يبدأالبدء  إةارةوعند مساع  بوضعية الوقوهاالختبار 

 : بالثوار الوصول  ا النهايةيتم تسجيل الوقت املستلرق من اومر لبدأ حت حلظة  التسجيل. 

 : اإلحصائية الوسائل -8-5
 المتوسط الحسابي:  -أ

وهو الطريقة اوكثر استعماال ، حيث يعترب احلاصل لقسـمة جمموعـة املفـردات أو القـيم يف الموعـة الـيت أنـر       
.  وصـيلة (n).............................س ه. علـى عـدد القـيم  4، س 3، س 2، س 1عليها القياس، س

 املتوسا احلسا، تكتب على الشكل التاا:

 

 

 
 
 
 

 .1ه : عدد القيم    
 اال راه املعيار : -ب

التشتت ونه أدقها ، حيث يدخل  استعماله يف كثا من قضـايا التحليـل اإلحصـائي ويرمـ  هو أهم مقاييج 
لــه بــالرم  )ع(، أــإذا كــاه اال ــراه املعيــار  قليــل أــإه ذلــك يــدل علــى أه القــيم متقاربــة والعكــج صــحيء ويكتــب 

 على الصيلة التالية:

 ع=

 حيث ع: اال راه املعيار .

 س: املتوسا احلسا،.
                                                           

   . 53، 45، ص  1992املطبوعات انامعية ، ان ائر ، عبد القادر حليمي :مدخل اإلحصاء ، ديواه  1

 = ــــ س

M
 )س– س(2 

 ــــــــــــــــــــــــ
  1ن ـــ

 ــــ

 ــــ
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 س: قيمة عددية ) نتيجة االختبار . 
 ه: عدد العينة.

 (:باسوه) االرتباا معامل -ج
 تلا يكوه أه مبعىن متلاين ب  مونبا االرتباا يكوه وقد بينهما، عالقة ونود يعين  اهرت  ب  االرتباا

 االجتا ، نفج يف اآلخر يتلا مع  اجتا  يف احديا تلا إذا أنه ذلك يعين و طرديا، أ  واحد اجتا  يف الظاهرت 

 ذلك ويعين عكسيا أ  متضادين اجتاه  يف الظاهرت  تلا يكوه أه مبعىن متلاين ب  سالبا االرتباا يكوه وقد

 .اآلخر نقص املتلاين أحد زاد كلما أنه
 .االرتباا مبعامل ويسمى ،1 - اودىن وحد  ،1 + اوعلى حد  مقياس متلاين ب  العالقة قياس يف ويستخدم

 : التاا بالقانوه وحيسب (ر) بالرم  له ويرم 

 
 : حيث

 . ضعيف ارتباا يوند %0.25 -%0.01من 

 .متوسا ارتباا يوند %0.50 -%0.26من 

 .قو  ارتباا يوند %0.75 -%0.51من 

 .ندا قو  ارتباا يوند %0.99 -%0.76من 

  .1تام ارتباا 1

                                                           
 . 232،ص سنة دوه ، ،املنصورة ا ،ب الرياضية لرتبية يف التطبيقي اإلحصاء مباديئ :الرباو  حامد إيهاب.د 1
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 :عرض و حتليل النتائج-1
 :القائلة األوىل و بالفرضية املرتبطة النتائج حتليل و عرض -1-2
 ". السلةالعيب كرة عالقة ارتباطيه بني مؤشر الطول و صفة السرعة لدى توجد  "

 السرعة 'سم' الطول 

 

 6.00 164.66 املتوسط احلسايب

 0.70 7.02 االحنراف املعياري

 6.65 179 أعلى قيمة

 5.11 155 أدىن قيمة
 0,854- معامل االرتباط

 .البدين االختبار و الطول لقياس االرتباطية اإلحصائية النتائج( 01 )جدول

  
 االختبارات بنتائج الطول مؤشر ارتباط مثلي بياني ( منحنى09الشكل رقم )

 :حتليل اجلدول و املنحىن البياين 
اكرب قياس للطول يقدر ب  أن( نالحظ 1يف اجلدول رقم ) اليت مت التحصل عليهامن خالل املعطيات 

م والذي 30ثا( يف اختبار5.11) ( والذي حقق نتيجة2" انظر امللحق رقم )أمينجماليت "عب لالسم( 179)
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" حيث حقق تقالت اسالم"  عبلالسم( 155قياس للطول ) ألدىن، كما سجلنا بالنسبة األوىلحل يف املرتبة 
 .األخريةثا( وحل يف املرتبة 6.65نتيجة )

ثا( 5.28" بزمن)سامل نصر الدين"لالعب ختبار االنتيجة حمققة يف  ثاينلنتائج فكانت لباقي ا بالنسبة أما
لالعب  األخرية،كما كانت املرتبة ما قبل طول  أعلى( حسب 2املرتبة )سم( وحل 172بقياس طول )  و
  (.11والذي حل يف املرتبة )ثا( 6.42سم (وبزمن '164عالء" بقياس طول ) يمشكو ر "

 (،وكذلك مت7.02)،(164.66لمتوسط احلسايب و االحنراف املعياري للطول مت تقديره بــــــ )بالنسبة لأما 
 م.30الختبار السرعة  (0.70)و االحنراف املعياري  ( 6.00احلسايب )تسجيل املتوسط 

 قويةعكسية  ارتباطيه( دلنا على وجود عالقة -0.854ومن خالل حساب معامل االرتباط واملقدر ب )
 .لدى العيب كرة السلة سرعة م30ختباربني قياس الطول و ا جدا

 :القائلة و ةالثاني بالفرضية املرتبطة النتائج حتليل و عرض -1-3
 ". العيب كرة السلةتوجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الوزن و صفة السرعة لدى " 

 .البدين االختبار و وزنال لقياس االرتباطية اإلحصائية النتائج( 02)جدول

 السرعة الوزن 'كغ' 

 

 6.00 60 املتوسط احلسايب
 0.70 8.71 االحنراف املعياري

 6.65 71 أعلى قيمة
 5.11 46 أدىن قيمة

 0,59- معامل االرتباط
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 م25االختبار  بنتائج الطول مؤشر ارتباط يمثل بياني ( منحنى10شكل رقم ) :

 حتليل اجلدول و املنحىن البياين 
( نالحظ أن أكرب قياس للوزن عند 02يف اجلدول رقم ) اليت مت التحصل عليهامن خالل املعطيات 

م 30ثا( يف اختبار 5.11الذي حقق نتيجة )و  -02أنظر امللحق رقم –كلغ( 71)ـــــ بـ" جماليت امين"الالعب
 عبلال( كلغ46( ألقل زمن حمقق ، كما سجلنا أقل قياس للوزن يقدر بـ)01لسرعة، حيث احتل املرتبة )ل
 .  األخرية ثا( يف االختبار  و حل يف املرتبة 6.65" حيث حقق نتيجة )تقالت إسالم"

" سامل نصر الدين"لالعب م  26السرعة لنتائج فكانت ثاين نتيجة حمققة يف اختبار لباقي ا بالنسبةأما 
قبل  كما كانت املرتبة،   العب 12بني  وزن( حسب أعلى 2( وحل املرتبة )كلغ62)ووزن  (ثا5.28بنتيجة )
 .(11كلغ( واحتل املرتبة )60ثا( ووزن )6.42لالعب "مشكوري عالء" بزمن )األخرية  

 (،وكذلك مت8,71(،)60لمتوسط احلسايب و االحنراف املعياري للوزن مت تقديره بــــــ )بالنسبة لأما 
 م.30( الختبار السرعة 0.70( و االحنراف املعياري )6.00تسجيل املتوسط احلسايب )

( دلنا على وجود عالقة ارتباطيه عكسية -0.59حساب معامل االرتباط واملقدر ب ) ومن خالل
 .سرعة العيب كرة السلة م30و اختبار الوزنبني قياس  متوسطة
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 :الدراسة بفرضيات املرتبطة النتائج مناقشة و عرض -1
و صفة السرعة لدى )الطول،الوزن( توجد عالقة بني القياسات اجلسمية  ":تقول للدراسة العامة الفرضية باعتبار

 ". العيب كرة السلة
 :تقول جزئية بفرضيات مرتبطة فرضية وهي

  العيب كرة السلةعالقة ارتباطيه بني مؤشر الطول و صفة السرعة لدى توجد. 
  العيب كرة السلةالوزن و صفة السرعة لدى  ارتباطيه بني مؤشرتوجد عالقة. 

 مناقشة النتائج و عرض مت ذلك خالل من و هبا، املرتبطة الفرضيات بصدق مرتبط العامة الفرضية فصدق فعليه
 .أوال اجلزئية بالفرضيات املرتبطة

 :القائلة األوىل و بالفرضية املرتبطةمناقشة النتائج  -1-1
 ". العيب كرة السلة و صفة السرعة لدى طولمؤشر التوجد عالقة ارتباطيه بني " 

م 30لألزمنة احملققة يف اختبار من أجل التأكد من صحة هذه الفرضية و يف ضوء النتائج اليت مت عرضها 
 افراد يف الوقت املستغرق لقطع مسافة االختبار بني  تقاربيتبني لنا أن هناك   -(02)أنظر امللحق رقم  – سرعة

"  الالعبمستغرق يف قطع املسافة يف حني حقق  وقت" أقل جماليت امين " الالعب حقققد و عينة البحث 
 ايضا متقاربة اآلخرين كما كانت األزمنة احملققة لالعبنيمستغرق بالنسبة لالختبار   زمن طول" أ تقالت اسالم

فيما بينها،و من خالل نتائج القياسات اجلسمية تبني لنا أن اللذين كانت هلم قياسات عالية يف الطول هم من 
سم( و الذي  179" بقياس طول )جماليت امين" الالعبحققوا أقل زمن يف االختبار البدين و الدليل على ذلك 

 155سم(،بينما أقل قياس طول ) 172ل )" بطو سامل نصر الدين" الالعبحقق أقل زمن يف االختبار و يليه 
 .لالعب "تقالت اسالم" زمن يف االختبار طولسم( حقق أ

قوية ( دلنا على وجود عالقة ارتباطيه عكسية -0,854حساب معامل االرتباط واملقدر ب )خالل و من 
 . سرعة لالعيب كرة السلة م30بني قياس الطول و اختبار جدا
 ةمحقق العيب كرة السلةو صفة السرعة لدى  طولعالقة ارتباطيه بني مؤشر البوجد  القائلة الفرضية وعليه. 
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،لعب الرياضي امليدان يف بالغة أمهية يكتسي مورفولوجي ومعيار جسمي كقياس الطول أن لنا يتبني هنا من
يف اجملال  املختصني آراء من العديد مع يتوافق ما العيب كرة السلةالبدين اخلاص  راالختبا نتيجة حتديد يف دور

 املميز العضلي احلجم زيادة على أخرى جهة من و الطول بعامل السرعة تأثر على جهة من تؤكد اليت الرياضي
 علي عباس،هذا ما تؤكده الدراسة اليت قام هبا باإلجياب السرعة نتيجة على يؤثر ما غالبا الطويلة القامة ألصحاب

 بعض عالقةحتت عنوان ) 2005 العراق دياىل جامعة / الرياضية الرتبية كلية علي سليمان عكلة و عذاب
 على التعرف إىل الدراسة خالل من الباحثان هدفحيث كان (  البدنية الصفات ببعض اجلسمية القياسات

 .العامة البدنية الصفات وبعض اجلسمية القياسات بعض بني العالقة
 :القائلة الثانية و بالفرضية املرتبطةمناقشة النتائج  -1-2
 ". العيب كرة السلةو صفة السرعة لدى  وزنتوجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر ال" 

م 30من أجل التأكد من صحة هذه الفرضية و يف ضوء النتائج اليت مت عرضها لألزمنة احملققة يف اختبار 
 افراداملستغرق لقطع مسافة االختبار بني  الزمن يف تقارب يتبني لنا أن هناك   -(02أنظر امللحق رقم ) – سرعة

تقالت "  الالعب" أقل زمن مستغرق يف قطع املسافة يف حني حقق جماليت امين" الالعبحقق  قدعينة البحث و 
اآلخرين متقاربة فيما بينها،و  لالعبني كانت األزمنة احملققة   كما" أطول وقت مستغرق بالنسبة لالختبار   اسالم

و الذي ال يتجاوز  وزنقياسات اجلسمية تبني لنا أن اللذين كانت هلم قياسات عالية يف المن خالل نتائج ال
جماليت " الالعبهم من حققوا أقل زمن يف االختبار البدين و الدليل على ذلك  السنتيمرتات الزائدة يف الطول

  62)بوزن " مل نصر الدينسا" الالعب( و الذي حقق أقل زمن يف االختبار و يليه كلغ  71) وزن " بقياس امين
 ( حقق أطول زمن يف االختبار.كلغ  46) وزن(،بينما أقل قياس كلغ

( دلنا على وجود عالقة ارتباطيه عكسية -0,59حساب معامل االرتباط واملقدر ب ) خاللو من 
 . سرعة لالعيب كرة السلة م30و اختبار وزنبني قياس ال متوسطة

 ةمحقق العيب كرة السلةو صفة السرعة لدى  وزنارتباطيه بني مؤشر البوجد عالقة  القائلة الفرضية وعليه. 
 ويف حافز يعترب الرياضية األنشطة بعض يف أنه حيث الرياضي النشاط يف مهم الوزن حتديد أن املعروف من

 .الطول مبؤشر مرتبط وهو فيه اإلنقاص أو الزيادة خالل من فيه التحكم نستطيع عائق، يعترب اآلخر البعض
 اختصاص يف االنتقاء مبعايري املتعلقة خاصة العلمية اآلراء مع تتوافق النتائج أن القول نستطيع التحليل خالل ومن

 أقل يكون أي الطول مع متناسب الوزن كان فكلما, النتائج حتقيق اجل من الوزن أمهية على تؤكد اليت السرعة
 "جماليت امين"  الالعبمن  احملققة النتائج ذالك على دليل أفضل وخري ذالك كان املرت بعد الزائدة السنتمرتات من
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 8بلغت  و اليت املرت بعد الزائدة السنتمرتات من أقل وزنه كان الذي ،و اجلسمية مواصفاته و البدين االختبار يف
 كلغ71سم و وزنه 179طوله  أن حيث سنتمرتات

 بعض عالقةحتت عنوان ) 2012 بسكرة خيضر حممد جامعة/  سامي زواويهذا ما تؤكده الدراسة اليت قام 
 (،القدم لكرة احملرتفة للرابطة الساحة حلكام البدنية اللياقة اختبارات بنتائج (الوزن ، الطول )اجلسمية القياسات

 : هدفحيث كان 
 .الفيدراليني الساحة حلكام البدنية االختبارات نتائج و الطول مؤشر بني العالقة عن الكشف /1
 .الفيدراليني الساحة حلكام البدنية االختبارات نتائج و الوزن مؤشر بني العالقة عن الكشف /2

 العالقة بني مؤشر الوزن و اختبار السرعة الذي قام به و حقق فرضيته. إثباتو أستطاع الباحث 
 
 

 
 
 
 
 
 

 حمققة
 
 
 
 
 
 
 

 الفرضية العامة محققة

 الفرضية العامة:

توجد عالقة ارتباطية بين بعض القياسات الجسمية)الطول،الوزن( وصفة 

بين العبي كرة السلة صنف اشبالالسرعة   

 

توجد عالقة ارتباطية بين 

 مؤشر الطول وصفة السرعة

دى العبي كرة السلةل  

 

توجد عالقة ارتباطية بين 

مؤشر الوزن وصفة السرعة 

 لدى العبي كرة السلة
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 استنتاجات: -3

من خالل عرض و مناقشة النتائج مت استخالص أن  لبعض القياسات اجلسمية )الطول، الوزن( عالقة 
، حيث كان االرتباط و نسبه ختتلف من متغري آلخر شبالصنف أ العيب كرة السلةبصفة السرعة لدى ارتباطيه 

 نصيغها يف النقاط التالية:
 .العيب كرة السلة صنف أشبالتوجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الطول و صفة السرعة  -1
 الأشبصنف العيب كرة توجد عالقة ارتباطيه بني مؤشر الوزن و صفة السرعة  -2

 
 :التوصيات

 تكون أن املمكن من اليت التوصيات بعض تقدمي ارتأيت التطبيقي و النظري جبانبيها الدراسة هذه بعد االنتهاء من
 و اليت أوردها يف النقاط التالية: كرة السلةالقائمني يف جمال   تساعد ناجحة اقرتاحات
 املستوى الوصول إىل يف الرياضي مناسبة لكوهنا تساعد أنرتبومرتية قياسات ميلكون الذين الالعبني انتقاء 

 املرت بعد اليت تكون السنتيمرتات من أقل يكون الوزن األفضل من''، النتائج أفضل حتقيق و العايل
 . ''للطول

 الالعبنيحلالة  دورية متابعة. 
 جيدا تكوينا وتكوينهم العيب كرة السلة بانتقاء خاصة مدارس إنشاء . 
 .توفري الوسائل واملرافق األساسية للعمل يف أحسن الظروف 
 إجراء حبوث و دراسات مشاهبة يف العاب و صفات بدنية أخرى. 
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 :اخلامتة

كبرية يف أواسط   منذ نشأهتا إىل يومنا هذا ،أصبحت ذو أمهية كرة السلةرياضة  على الرغم من التطور السريع يف 
فقد حظيت بقسط وفري من التقدم العلمي يف اآلونة األخرية ،لذا يسعى القائمون على  الرياضات األخرى 

الرياضة اليوم الوصول هبا إىل أرقى مستويات التفوق والتميز عرب الرفع من املستوى العلمي يف عملية التدريب  
وساط الشبانية  وبات كذلك حتديث املنشات و التجهيزات من اجلانب املادي والبحث عن أفضل العناصر يف األ

من طرف العلماء والباحثني ومدى أمهيته يف حتسني املستوى الرياضي   يمن الضروري االهتمام باجلانب املورفولوج
 ، العيب كرة السلةب اخلاص البدين االختبار نتائج وحتسني حتديد يف دور تلعب اجلسمية القياسات بعض وكذلك 

 الرياضية املستويات بتحقيق ارتباطيه عالقة هلا اليت الفردية اخلصائص من فهي ، ذلك تبني الدراسة نتائج ولعل
 أفضل لتحقيق مؤهل يكون جيدة آنرتوبومرتية قياسات ميلك الذي العبلفا ، للتفوق الفرصة وتتيح العالية

 .استغالهلا أحسن إذا خاصة املستويات

 



                      h 
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