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 شكر وعرفان
 
 

 ى إحسانه، و الشكر على توفيقه احل د هلل عل

الذي مل   "  جعفر بوعرورياملشرف  " القدهر  ناألستاذ و العرفان أتقدم بالشكر اخلالص
فكان جن ا هنتدي به و  املتواصل الدعم والقي ة  التوجيهات والنرية  بالنصائح يناعل هبخل

قدوة على طرهق العلم نعتز به ف ن خالل إرشاداته اليت أفادتنا كثريا و اليت سامهت يف إعداد 
 هذه الدراسة ندعوا له بالتوفيق و أن هزهده اهلل من فضله.  

أساتذة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و  كل  إىل الشكر بكامل أتقدمك ا 
أستاذنا القدهر عبد املالك حم د و األستاذ  شكربسكرة و ال ننسى ب الرهاضية يف جامعة

القدهر مصطفى ولد محوا و األستاذ القدهر السعيد مزروع و األستاذ القدهر هدوش عيسى 
رئيس الفدرالية على كل املساعدة اليت قدموها لنا يف إطار إجناز هذه األطروحة، كذلك 

 إمتاممن أجل   تهممسامه كلعلى  و كل العاملني فيها  اجلزائرهة للدراجات و املدهر التقين

الئية لرهاضة الدراجات بسكرة و رئيسها خري الدهن برباري و كذلك الرابطة الو   الع ل
من كانوا لنا سندا و عونا حم د زروال و شرهف معتز باهلل ىل بلعرتوس ع ار و مجال نوراين إ

 .و بومعزة حم د نزمي و كل من ساعدنا

 األبرار شهدائنا على الغايل "اجلزائر" ونرتحم للوطن ةحار  حتية

 
 الباحث

 

 



 ملخص الدراسة
 "رياضة الدراجات على الطريق لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدراريةلراح بطارية إختبارات بدنية خاصة إقت"

 "دراسة ميدانية وطنية في رياضة الدراجات عند صنف األشبال ذكور"
يتم من خاللها تحديد مستوى إلى إقتراح بطارية إختبارات بدنية خاصة الوطنية الميدانية هدفت هذه الدراسة 

(، القوة اإلنفجارية، القدرة الالهوائية vélocitéالرياضيين بالنسبة لعناصر اللياقة البدنية )سرعة التدويس )
وضع سلم ترتيبي مبني على الدرجات و في كل وحدة من وحداتها الالحمضية، القدرة الهوائية القصوى( 
صنف األشبال لدى الدراجات على الطريق  رياضةفي ية المقترحة المعيارية التائية لجميع وحدات البطار 

 .إللتحاق بالثانوية الرياضية بدراريةغرض ال سنة15/16سن  ذكور
:  السن ) قصدية تميزت ب:يمثلون عينة بحث ذكور  شبالاألصنف من دراج  39 هذه الدراسة شارك في 

وزن الرياضي مع (، )كلغ 7,37± 60,02الوزن : (، )سنم 5,40± 170,92الطول : (،)سنة ±0.49 15,41
 .(كلغ 7,21± 70,14دراجته : 

ستخدام األساليب إعلى تحليل النتائج  اإلعتماد في تم ولمالئمته لحيثيات الدراسة  الوصفيتم إتباع المنهج 
اإللتواء، مل االمتوسط الحسابي، الوسيط، المنوال، اإلنحراف المعياري، مع المتمثلة في: اإلحصائية

 .ويةالنسبة المئالمستويات المعيارية، الدرجات المعيارية، 
راجات في دعمل على تقييم الجانب البدني لرياضيي التوصل الباحث إلى أن بطارية ااإلختبارات المقترحة ت

 ،  ] حسن[  ،] جيد[  و هي: معياريةمستويات خمس  دتحديمن خالل  سنة ذكور15/16صنف األشبال سن 
 لجميع إختبارات البطارية المقترحة و وضع درجات معيارية، ] ضعيف[  ،] تحت المتوسط[ ، ] متوسط [

 .لتحديد رتبة الرياضيين داخل المجموعة لبطارية اإلختبارات المقترحة
أوصى الباحث بضرورة إعتماد نتائج هذه الدراسة من طرف اإلتحاد الجزائري لرياضة الدراجات و  و لقد

و للفريق  ستخدامها في إنتقاء الرياضيين للإلتحاق بالثانوية الرياضيةإلو تعميمها الثانوية الرياضية بدرارية 
م الجانب البدني في رياضة يتقيإعتمادها في كذلك  ،سنة ذكور15/16الوطني في صنف الشبال سن 

  .لوطنيعلى الصعيد افي الفرق و الرابطات المختصة في رياضة الدراجات الدراجات 

بطارية اإلختبارات البدنية الخاصة  ،شبالاألصنف  ،: رياضة الدراجات على الطريقالمفتاحيةالكلمات 
 .برياضة الدراجات، المستويات المعيارية، الدرجات المعيارية

 



« Proposition d’une batterie de tests physiques spécifique en cyclisme sur 
la route pour    rejoindre le lycée sportif à Draria-Alger » 
«Une étude national en cyclisme dans la catégorie cadets 15/16ans» 

                                                       
                                                         Résumé                                                             
le but de Cette étude national est de proposer une batterie de tests physique spécifique en 
cyclisme pour déterminer le niveau de la performance des athlètes en ce qui concerne les 
éléments de la forme physique (vitesse de pédalage (Vélocité), puissance explosive, la 
puissance anaérobie alactique, la puissance aérobie maximal), il s’agit d’établir une échelle de 
ponctuation de sélection basé sur le (T-score) pour rejoindre le lycée sportif de Draria à Alger. 
Un échantillon de 39 coureurs cadets :( Âge: 15,41 ±0,49 ans), (stature: 170,92 ±5,40 cm), 
(poids: 60,02 ±7,37 kg), (poids athlète avec le vélo: 70,14 ±7,21 kg) ont participé à cette 
étude. 
On se basant sur l'approche descriptive, nous avons utilisé dans l'analyse des résultats  les 
méthodes statistiques suivante : la moyenne, la médiane, mode, l'écart-type, coefficient 
d’asymétrie, les niveaux standard, les scores standard, pourcentage. 
Le chercheur a constaté que la batterie de tests proposé travail sur l'évaluation de l’aspect 
physique de la catégorie cadette garçon 15/16 ans en identifiant cinq niveaux standard qui 
sont: ] très bon [, ] bon [, ] moyen [, ] en dessous de la moyenne [, ] faible [ dans tous les tests 
de la batterie proposé et aussi la batterie de tests proposé travail sur le classement des 
athlètes  par la détermination du rang de l’athlètes au sein du groupe testé. 
Le chercheur recommande que la  Fédération algérienne de cyclisme et le lycée sportif de 
Draria adoptent les résultats de cette étude réalisée pour sélectionné les cycliste afin de 
rejoindre le lycée sportif de Draria, et aussi la généralisé pour l’utiliser dans la sélection des 
athlètes de l'équipe nationale cadets garçon 15/16 ans, ainsi que pour évaluer l’aspect 
physique dans les clubs et ligues spécialisés Algérienne en cyclisme.  
Mots-clés : cyclisme sur la route, catégorie cadets, batterie de tests physiques spécifique en 
cyclisme, les niveaux standards, les scores standards. 
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 مقدمة: -
في وقتنا الحالي أصبحت مختلف المجتمعات تعمل على إبراز كل ما لديها من مظاهر للتقدم و الرقي في    

، حيث تتجلى هذه المظاهر في شكل صورة معبرة مختلف المجاالت السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية
مقدمة للعالم تبرز أهم ما وصلت إليه هذه المجتمعات من إبداعات في مجاالت العلوم و التكنولوجيا 
المختلفة، التي تعمل على توظيفها في مختلف الميادين و القطاعات لتبقى دائما في مقدمة المحافل الدولية و 

دان النشاط البدني الرياضي، هذا الميدان الذي أصبح في وقتنا الحالي ظاهرة العالمية و التي منها مي
إجتماعية  طغت على جميع ميكانيزمات سيرورة تطور المجتمع و رقيه، فأصبحت بذلك كل طبقاته و فئاته 
مهتمة به كل حسب مصلحته و غاياته فنجد منها السياسي و اإلقتصادي و العالم و اإلعالمي و المواطن 

لعادي...إلخ، فارتبطت هذه المصلحة و الغايات بأهمية النشاط البدني الرياضي في كونه عامال محققا ا
للصحة البدنية و النفسية و العقلية للفرد كذلك يعمل على خلق المناخ التربوي األخالقي التكويني و الترفيهي 

 الذي يساعد على تكوين المواطن الصالح الذي يعمل على بناء وطنه.
كما أن للنشاط البدني الرياضي هدف خاص و الذي يتمثل في شكله التنافسي من خالل العمل على    

تحقيق أحسن النتائج و المستويات الرياضية العالية عبر كل التظاهرات الرياضية العالمية من بطوالت و 
راتب األولى و الصعود ألعاب و دورات، حيث تتنافس خاللها الدول على تحقيق أفضل النتائج و إحتالل الم

على منصات التتويج العالمي، لهذا أصبح تحضير رياضيي النخبة للمنافسات العالمية عملية بالغة األهمية 
مبنية على عدد من العناصر أهمها اإلنتقاء، هذه المهمة الحساسة و الدقيقة التي تقوم بها كل الدول التي 

برياضيها إلى صفوة األبطال و التي تكون عن طريق اإلختيار تسعى إلى إبراز نتائجها الرياضية و الوصول 
العلمي الدقيق لهؤالء الرياضيين، فأصبح الوصول إلى النتائج العالية يتطلب المتابعة و اإلعداد الجيد  
للرياضيين عبر مراحل و فترات قد تدوم لعشرات السنين شرط أن تكون مبنية على أسس علمية صحيحة 

 .يار و اإلنتقاء الخاضعة لمعايير خاصة لها عالقة باألداء الرياضي المميزخالل عملية اإلخت
و من هذا المنظور أصبح اإلهتمام بفرق الناشئين في مختلف اإلختصاصات الرياضية أمرا هاما في    

 أحمد عمر الروبي وأبو العالء أحمد عبد الفتاح جميع مجاالت النشاط البدني الرياضي، حيث يذكر 
، فال سبيل (1)الموهوبين يمثلون ثروة يجب إكتشافها و تنميتها و رعايتها و الحفاظ عليها" دأن "األفرا (1986)

للوصول إلى هذه األهداف إال بالعناية البالغة باألجيال الناشئة و محاولة تزويدهم بالقسط األكبر من اإلهتمام 
 و العمل الجاد المبني على التكوين و التعلم و التربية. 

                                                             
 .05ص ،1986: إنتقاء املوهوبني يف اجملال الرياضي، عامل الكتاب للنشر ، أبو العالء أمحد عبد الفتاح و امحد عمر الرويب -1
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حيث نرى في السنين األخيرة إزدياد اإلهتمام بمؤسسات تجميع رياضيي النخبة من المواهب الشابة في    
العديد من الدول و التي منها الجزائر و التي تعد حاليا من الدول التي تعمل على تحقيق التقدم و الرقي في 

لبشرية و حشد كل ما يثري الجوانب هذا المجال من خالل توفير جميع الوسائل و اإلمكانيات المادية و ا
التعليمية و جوانب ممارسة النشاط الرياضي للمستوى العالي داخل مؤسسات تختص بهذا اإلطار الذي يجمع 

 Weinek(1993) فايناكبين التربية و التعليم و ممارسة الرياضة التنافسية في المستوى العالي حيث يرى 
الموهبة الرياضية تمثل إنتقاء األفراد الموهوبين و الذين سيتم تشجيعهم من مختلف  "أن عملية إكتشاف

و الذي ال يتم إال بواسطة اإلختيار األفضل للناشئين في نشاط ، (1)المؤسسات وفقا لتخطيط مدروس جيدا"
فات معينة أي إنتقاء األفراد الذين يتصفون بص ،رياضي معين و الوصول بهم إلى تحقيق أعلى المستويات

 تؤهلهم لممارسة النشاط الرياضي للمستوى العالي.
و عليه فال سبيل إلى الكشف على هذه القدرات و اإلستعدادات و العمل على تحقيق اإلختيار األفضل    

محمد صبحي للدراجين إال من خالل التقييم العلمي و البناء عن طريق اإلختبارت المقننة المعيارية فحسب 
"اإلختبارات تعمل على إجراء المقارنات بين الرياضيين و وجود مستويات و معايير  فإن (1987حسنين)

، و يعتبر اإلختبار بصفة (2)مقننة لها يسهل من إجراء هذه المقارنات و يجعلها أكثر صدقا و موضوعية"
تبر إنعكاس أدوات التقييم لقدرات الرياضي البدنية إذ يعأهم عامة و اإلختبار البدني بصفة خاصة من 

 و في هذا اإلطار تعتبرما تتطلبه هذه الرياضة و الرياضي في رياضة الدراجات  لمستوى الذي يتمتع بهل
تعمل على قياس قدرات الرياضي و لقياس و إختبار مجموعة من التي هامة الداة األاإلختبارات الميدانية 

، التي كل منها يقيس جانب معين للقدرات الصفات البدنية يجب إجراء أو القيام بمجموعة من اإلختبارات
البدنية و بهذا فهي تقيس مجتمعتا الجانب البدني بما يسمى بطارية اإلختبارات البدنية حيث أنها تتمثل في 

 "نستعين ببطاريات اإلختبارات(2009رأي مجيد خدا يخش أسد)مجموعة من اإلختبارات المقننة فحسب 
عندما يكون لدينا صفات معقدة يمكن أن نطلق عليها مصطلح الصفة العامة، و التي يمكن أن يتم تحليلها 

فكل هذا لتحقيق إنتقاء أفضل  ،(3)إلى مكونات أولية أقل تركيبا و ذلك للتمكن من قياسها بشكل دقيق"
 تسمح لهم من مزاولة دراستهم للرياضيين المتميزين في رياضة الدراجات لضمان إهتمام و متابعة خاصة لهم

 و كذلك ممارسة رياضة النخبة لتحقيق النتائج العالية المرجوة منهم.

                                                             
 1- Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, 3eme édition,vigot,1993,P87.15 

 .56ص ،1987،دار الفكر العريب،القاهرة،2: طرق بناء و تقنني اإلختبارات و املقاييس يف الرتبية البدنية و الرياضية ،طحممد صبحي حسنني -2
 .34،ص2009، دار غيداء للنشر و التوزيع،1يف مخاسي كرة القدم،ط ناء بطارييت إختبارات بدنية و مهارية ب جميد خدا خيش أسد: -3



 المقدمة

ظ  
 

و لكي نصل إلى الهدف من هذه الدراسة قمنا بتحديد منهجية لمسار البحث و التي تم تقسيمها إلى ثالث    
 جوانب جانب تمهيدي و جانب نظري و جانب تطبيقي.

o حتوى على إبراز إشكالية الدراسة و فرضياتها كذلك تناولنا فيه مجموعة من الجانب التمهيدي: الذي إ
 الدراسات السابقة و المشابهة.

o :الجانب النظري: و الذي إحتوى على اإلطار النظري للدراسة تكون من ثالثة فصول 
  برياضة الفصل األول: عنوانه )رياضة الدراجات و مميزاتها البدنية( حاولنا في هذا الفصل التعريف

 الدراجات و تحديد أهم المميزات البدنية التي ترتبط بممارسة النشاط البدني فيها.
  الفصل الثاني: عنوانه )التقييم البدني الخاص و اإلنتقاء في رياضة الدراجات( و الذي حاولنا فيه

بارات البدنية تحديد و إبراز أهمية التقييم البدني في رياضة الدراجات من خالل إستعمال بطارية اإلخت
 و كذلك إبراز أهمية اإلنتقاء الرياضي في اإلختصاص المذكور سابقا.

  الفصل الثالث: عنوانه )أشبال رياضة الدراجات و الثانوية الرياضية( و الذي قمنا فيه بالتعريف
بالتعليم في الطور الثانوى و الثانوية الرياضية و بيداغوجية التدريب فيها كذلك خصائص الفئة 

 سنة و أهم مميزاتها.  15/16عمرية لدى األشبال ال
o  الجانب التطبيقي: و الذي إحتوى على الدراسة الميدانية و منهجيتها و هو يضم الفصل الرابع

 والخامس.
  الفصل الرابع: عنوانه )اإلجراءات الميدانية( و تضمن عرض المنهج المتبع كذلك مجتمع و عينة

 األدوات المستعملة في الدراسة .البحث ومجال و متغيرات الدراسة 
 .الفصل الخامس: عنوانه عرض و تحليل النتائج يتضمن عرض و تحليل و مناقشة النتائج 

 من حيث: 
 اإلجابة على تساؤالت الدراسة بمقارنة النتائج مع الفرضيات. -

 كذا المالحق.و في األخير قدمنا توصيات و إقتراحات و إنتهى عملنا بتقديم خاتمة ، قائمة المراجع، و 
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 اإلشكالية : -1
الرياضية بالعمل للكشف عن المواهب الرياضية في الميادين الوصاية مؤسسات لم تقتصر إستراتيجيات    

كاديميات و في المراكز الرياضية أو في مجاالت األالمختلفة للنشاط البدني الرياضي سواء في األندية أو 
إلى تبني عدة مشاريع تضمن لها رعاية هذه الطاقات الناشئة و من هذه ذلك الرياضة المدرسية، بل تعدى 

الرياضية  و لقد أصبح اإلهتمام بفرق الناشئين في مختلف اإلختصاصاتالمشاريع إنشاء الثانويات الرياضية، 
نقال عن )جوكاديف،ف("أن أي فتى حاليا لديه نمو  سان خريبط مجيدير أمرا هاما و في هذا المجال يذكر 

فال سبيل , (1)طبيعي فيما يخص عناصر اللياقة البدنية من حقه أن يحصل على فرصة كي يصبح بطال 
ألكبر من اإلهتمام اولة تزويدهم بالقسط اللوصول إلى هذه األهداف إال بالعناية البالغة باألجيال الناشئة و مح

لى المستويات العليا، فحسب للوصول إو ال يتم هذا إال بواسطة اإلختيار األفضل للناشئين  و العمل الجاد
"فإن إكتشاف الموهبة الرياضية يمثل إنتقاء األفراد الموهوبين و الذين سيتم تشجيعهم من  (1993فايناك )
، أي إنتقاء الموهوبين الذين يتصفون بصفات معينة تؤهلهم (2)لتخطيط مدروس جيدا"لمؤسسات وفقا مختلف ا

حيث تتميز هذه الفئة بأنها أساس التكوين في هذه الرياضة ، لممارسة رياضة الدراجات في المستوى العالي
تعتبر مرحلة هي أيضا و  بيرة في تكوين القدرات التدريبيةأهمية ك التي لهافهي "تسمى المرحلة الحساسة 

 .(3)د المستوى الجيد لألداء الرياضي"مثالية لتطوير القدرات المختلفة للمراهق نحو تعزيز العوامل التي تحد
عدد على فيها تطوير قدرات المواهب الشابة  عتمدفي ممارسة رياضة الدراجات على الطريق ي هو عليه فإن   

تتجسد في شكل فالمهارية الخططية، المورفولوجية و البدنية ، بالجوانب البسيكولوجيةترتبط التي من العوامل 
و كباقي  الرياضيداء لألمستوى أعلى أداء متميز تتحقق من خالله النتيجة المرجوة و هي الوصول إلى 

في رياضة الدراجات  كماعوامل لها أهمية أكبر أو أقل على عوامل أخرى  توجداإلختصاصات الرياضية 
المستوى بين المتنافسين  عندما يكون و خاصةذا أهمية كبيرة فيها بر العامل البدني يعتالتي على الطريق 

التي إعتمدنا عليها في توظيف  (2016لياس لروي )إ وجعفر بوعروري كل من دراسة  ي أكدتهذو ال متقاربا
العالية في رياضة  ر في تحقيق النتائجيكبلعامل البدني دور أن ل من خالل ما أكدته منالعامل البدني للتقييم 

 .(4)سنة( في الجزائر15/16الدراجات لدى صنف الناشئين)األشبال سن

                                                             
 299ص ،1998،دار الشروق للنشر و التوزيع،عمان،االردن،1سيان خريبط جميد: النظريات العامة يف التدريب الرياضي من الطفولة اىل املراهقة،طر  -1

2 - Jurgen  Weineck : manuel d’entrainement, 3eme édition,vigot ,1993,P 87. 
3 - Jurgen Weineck : O.P.CIT ,1993,P  15 . 
4 - Djafar Bouarouri & Ilies Laroui : impacte de l’aptitude physique sur la performance des cyclistes cadets Algériens 
(15/16ans), revue des sciences humaines,N°42 ,2016,ISSN :2253-0347. 
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و لتحقيق القرار الصائب في هذا اإلتجاه يستوجب إستخدام إختبارات لتقييم القدرات البدنية للرياضي    
فإن للتقييم أهمية كبيرة بالنسبة لرياضي  Patrick Mallet (2011) باتريك ماليالناشئ الموهوب فحسب 

للوصل إلى أيضا ، و (1)الدراجات في المستوى العالي فهي تسمح  ببناء مخطط عام للتحضير طويل المدى
من خالل على األداة العلمية الصحيحة  اإلعتماد عن طريق ،التقييم الفعال لمختلف قدرات الرياضي البدنية

اإلختبار بأنه" أداة تسمح بالكشف عن  محمد الطاهر وعليو في هذا الصدد فقد عرف تطبيق اإلختبارات 
و يعتبر اإلختبار بصفة عامة و اإلختبار البدني بصفة خاصة  ،(2)داءات عن طريق مهمة يتم إنجازها"األ

أن رياضة الدراجات  تتطلب  و بما إنعكاس لقدرات الرياضي الحقيقية التي تمثلاألساسية التقييم  وسيلة
مجموعة لقياس عملية اإلختبارات الميدانية نقوم بتطبيق من خالل إننا ف مجهود خاص فوق الدراجة الهوائية

تمثل جانب معين من قدرات الرياضي و هذا ما يسمى داخل إطار موحد التي من الصفات البدنية الخاصة 
"مجموعة من اإلختبارات المقننة المطبقة  (1995حسنين)محمد صبحي بطارية إختبار بدنية و هي حسب 

عندما يكون نستعين بها "مجيد خدا يخش أسد ، و التي حسب رأي (3)معاييرها مشتقة بطريقة تسمح بالمقارنة"
لدينا صفات معقدة يمكن أن نطلق عليها مصطلح الصفة العامة، و التي يمكن أن يتم تحليلها إلى مكونات 

  .(4)"ا و ذلك للتمكن من قياسها بشكل دقيقأولية أقل تركيب
و تعد الثانوية الرياضية  بمدينة درارية من ضمن إحدى المشاريع التي تم إنشاؤها لتجيب على إشكالية    

و في النشاط البدني الرياضي التنافسي للمستوى العالي الشابة كبيرة تمثلت في مساعدة المواهب الرياضية 
فالدور حيث كان التوفيق بينهما يعتبر أمرا صعبا، المتمدرسين، للتوفيق بين دراستهم و ممارستهم للرياضة 

الرئيسي للثانوية الرياضية هو التربية و التعليم و التكوين و كذلك تطوير قدرات المواهب الشابة المنتميين 
نها رياضة الدراجات في إختصاص على لفرق النخبة الوطنية للعديد من اإلتحادات الرياضية و التي م

اشئين أو األشبال السن المؤهل سنة لفئة الن 15/16في رياضة الدراجات يعتبر سن حيث أنه ، الطريق
 .لتحاق بالثانوية الرياضيةلإل
 أن يكون الرياضي ناجحا في إختباراتبالثانوية الرياضية بدرارية  للدراسة فإذا كان من شروط اإللتحاق   

أن يكون قادرا على تحقيق نتائج رياضية عالية في مشواره الرياضي يجب كذلك شهادة التعليم المتوسط 
إختبارات بدنية بطارية تكون فعالة تمثلت في ميدانية اإلعتماد على أداة للتقييم  وجب تمما إس التنافسي،

                                                             
1 - Patrick Mallet : cyclisme  modern,2ème  édition ,@mphora ,2011,paris,p210. 

 299ص ،2016، الورسم للنشر و التوزيع، 2: التقومي البيداغوجي أشكاله و أنواعه، طحممد الطاهر و علي -2
 .41، ص1995، دار الفكر العريب، القاهرة، 11الرياضية، جحممد صبحي حسنني: القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و  -3
 .34، ص2009، مرجع سبق ذكرهجميد خدا خيش اسد: بناء بطارييت اختبارات بدنية و مهارية يف مخاسي كرة القدم،  -4
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للفريق الوطني في رياضة  من خالل إهتمام الباحث باللعبة و عمله كمدربف ،خاصة برياضة الدراجات
نتائج على عتماد يتم اإلالحظ أنه  (02)أنظر الملحق رقم  2012)ناشئين( منذ سنة  لاألشباالدراجات لصنف 
د طريقة منهجية و علمية معتمدة و هذا راجع لعدم وجو  لتحاق بالثانوية الرياضيةحيد لإلالسباقات كمعيار و 

نطالقا مما سبق ذكره تبلورت لدينا شبال في الجزائر، و إلصنف األ دان رياضة الدراجاتللتقييم في ميموحدة 
لتحاق لإلسنة ذكور 15/16رياضة الدراجات لصنف األشباللراح بطارية إختبارات بدنية خاصة فكرة إقت

لدينا اإلشكال  فاتضحنجاز و ال تتطلب وسائل كبيرة  بالثانوية الرياضية  التي تكون سهلة التطبيق و اإل
 التالي:
 لوحداتهانضع  التيرياضة الدراجات المقترحة اإلختبارات البدنية الخاصة لبطارية  من خاللهل  -1

 لتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية؟لإل الدراجين أحسن إنتقاءيمكن مستويات معيارية 
 الفرعية التالية: التساؤالتو منه تتفرع 

إنتقاء ثا يمكن 5( vélocitéالتدويس )هل من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار سرعة  -أ
 لتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية؟لإل الدراجين أحسن

متر جلوسا باإلنطالق الثابت  60هل من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار سرعة نهائية -ب
 لتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية؟لإل الدراجين إنتقاء أحسنيمكن 

متر جلوسا باإلنطالق الغير  200هل من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار سرعة نهائية -ت
 لتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية؟لإل الثابت يمكن تحديد مستوى الدراجين

 إنتقاء أحسن كلم ضد الساعة فردي يمكن 4هل من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار -ث
 رياضية بدرارية؟لتحاق بالثانوية اللإل الدراجين

لوحداتها نضع رياضة الدراجات المقترحة التي اإلختبارات البدنية الخاصة لبطارية  من خاللهل  -2
 الدراجين لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية؟ ترتيبيمكن معيارية  درجات

 الفرضيات: -2
رياضة الدراجات المقترحة التي لوحداتها مستويات البدنية الخاصة ل اإلختباراتبطارية  من خالل -1

 .الدراجين لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية إنتقاء أحسنيمكن معيارية 
 الفرعية التالية: فرضياتالو منه تتفرع 
 إنتقاء أحسنثا يمكن 5( vélocitéمن خالل وضع مستويات معيارية إلختبار سرعة التدويس ) -أ 

 .لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدراريةالدراجين 
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متر جلوسا باإلنطالق الثابت  60من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار سرعة نهائية  - ب
 .الدراجين لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية إنتقاء أحسنيمكن 

 متر جلوسا باإلنطالق 200من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار سرعة نهائية   - ت
 .الغير الثابت يمكن تحديد مستوى الدراجين لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية

 إنتقاء أحسنكلم ضد الساعة فردي يمكن  4من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار   - ث
 .الدراجين لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية

رياضة الدراجات المقترحة التي لوحداتها درجات البدنية الخاصة ل اإلختباراتبطارية  من خالل  -2
 .الدراجين لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية ترتيبيمكن معيارية 

 أهمية البحث: -3
الرياضيين تحديد قوائم  عملية أثناء عليها عتماداإل يجب التي الحقيقة الصورة نتبيا في البحث أهمية تتجلى

 اإلنتقاء المبني على طريقة من من خالل اإلنتقال ،بالثانوية الرياضية بدرارية تحاقلفي رياضة الدراجات لإل
 خاصةميدانية بدنية  إختبارات بطارية على اإلعتماد يتم فيهصحيح كأساس  العلمية الطريقة إلى الصدفة

 أنها نرى أنناحيث ، للرياضيين البدنية الخاصة م القدراتييتقيتم من خاللها  رياضة الدراجات على الطريقب
و تعمل  عليها تعتمد أنعلى المديرية الفنية لإلتحاد الجزائري لرياضة الدراجات  يجب ساليب التياأل من

اإلنتقاء  و مثل التقييم حساسة بعملية الخاصة المتغيرات مختلف ضبط من تمكنتوحيدها لتإعتمادها  و على 
 للنشاط  المالئمة  البدنية القدرات ذوي المناسبين رياضيينال ليهيتم تأ من خاللها التيألغراضه المختلفة 

 على عتماداإل خطأ في يقعون الذين المدربينالفنيين و  لمختلف توعية عن عبارة هي ذلك ىعل زد ،الممارس
هذا البحث عبارة عن دراسة نظرية  نتقاء،اإل عمليةوحيد في  عتمادها كمعيارو إ ونتائج السباقات المالحظة

لصنف  على الطريق ختصاص رياضة الدراجاتبإقتراح بطارية إختبارات بدنية خاصة بإو تطبيقية يهتم 
 :يلي فيما الدراسة أهمية و تكمن سنة15/16ذكور سن  شبالاأل
 و الدراسة بالثانوية الرياضية بدرارية. لتحاقالمساعدة على إختيار أحسن الرياضيين لإل -
موحدة يمكن  مقننة ختباراتلرياضة الدراجات على بطارية إ ريالجزائ إعتماد المديرية الفنية لإلتحاد -

 تطبيقها في الميدان و ال تتطلب وسائل كبيرة.
ندية األ البدني في ختبارات لتقييم الجانبعلى أهمية تطبيق بطارية إ التعرف في الدراسة نتائج تفيد قد -

 .على الطريق الرياضية المختصة في رياضة الدراجات
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لتعرف على لختصاص يارية خاصة بالجانب البدني في اإلتحديد مستويات معيمكن أن تفيد من خالل  -
 .سنة15/16ذكور سن  في صنف األشبالمستوى الرياضيين 

جات الجزائرية لدى صنف الدرا قد تبرز الدراسة أهمية تحديد المستوى البدني في رياضة -
 .سنة15/16األشبال

ترتيب نتائج اإلعتماد عليها في يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة في وضع صيغة يمكن من خاللها  -
 افة...إلخ. على الزمن و عدد التكرار أو المس الرياضين في إختبارات البطارية التي يعتمد القياس في وحداتها

يمكن أن تفيد من خالل تحديد الدرجات المعيارية الخاصة بالجانب البدني لكل رياضي في اإلختصاص  -
 سنة.15/16للتعرف على مستوى الرياضيين في صنف األشبال ذكور سن 

 أهداف البحث: -4
بالثانوية الرياضية  لتحاقلرياضيي الدراجات على الطريق لإل نتقاء السليملإل األنجعمعرفة األسلوب  -

 .بدرارية
ختبارات البطارية المقترحة القابلية لقياس و تقييم القدرات البدنية ألشبال رياضة الدراجات ن إلالتأكد من أ -
 سنة. 15/16
 سنة. 15/16لتحديد المستوى البدني ألشبال رياضة الدراجات على الطريق  وضع مستويات معيارية -
 سنة. 15/16وضع درجات معيارية لتحديد المستوى البدني ألشبال رياضة الدراجات على الطريق  -
إللتحاق بالثانوية لبدنية الخاصة برياضة الدراجات لبطارية اإلختبارات اوضع سلم ترتيبي من خالل نتائج  -

 الرياضية بدرارية.
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 و المشابهة: مرتبطةالدراسات ال -5
من الركائز التي يستطيع الباحث إثراء  كاديمية، فهيالسابقة و المشابهة أهمية كبيرة في البحوث األللدراسات 

"بأنه قد يستفيد (2008زنكنة) وأنور حيث أشار كل من ليه هذه الدراسات، بحثه  من خالل ما توصلت إ
بالده أو في بلدان عربية الباحث في دراسته بالدراسات السابقة التي أجريت في مجال بحثه سواء كانت في 

سابقة و عنا على دراسات إطال من خاللو هذا ما قمنا به في دراستنا الحالية ، (1)أو في بلدان أجنبية"
"أن البحوث و (2016أشرف صابر كامل)حيث يذكر  ،جانبا من متغيرات دراستناكل منها تناولت مشابهة 

فمن خالل البحث  ،(2)اآلخر و يفيد في دراسات الحقة"الدراسات العلمية متشابكة و يكمل بعضها البعض 
 ق و المسح البيبليوغرافي فيما يخص موضوع بحثنا وجدنا ما يلي: عمالم
 الدراسات الوطنية: -5-1
نتقاء عناصر تقييم و إ: بعنوان 2015/2016 و نبيلة ميموني محمد عبد المالكدراسة  -5-1-1

 .سنة15/16رياضيي الدراجات الناشئين 
(Eléments pour l’évaluation et la sélection des cyclistes cadets 15-16ans ) دراسة ميدانية أجرية

لتجيب على إشكالية  ، لرابطة  الجزائر العاصمة و البليدة في رياضة الدراجات على مستوى األندية الهاوية
 : بالشكل التاليصاغها الباحثان 

العوامل البدنية و المورفلوجية التي تحدد تحقيق األداء الرياضي الجيد رتباط الموجود بين ما هو حجم اإل -
(performanceعند ناشئي رياضة الدراجات؟ )  و عملية إنتقاء أحسن الرياضيين لتوجيههم للمشاركة في ،

 .للسرعة هل تعطينا نفس الرياضيين؟منافسات المداومة أو منافسات القوة المميزة 
 سنة15/16إلنتقاء العبي رياضة الدراجات من صنف الناشئين في سنإقتراح آلية  :دراسةال من الهدف -

  .من أجل توجيههم نحو إختصاصات المداومة أو نحو إختصاصات القوة المميزة بالسرعة
 .(سنة15/16سن  رياضي من صنف الناشئين) األشبال 30 تتكون منشتملت الدراسة على عينة إ :العينة -
 .يالوصف المنهج الباحث ستخدمإ :المستخدم المنهج -
حساب  و للقسم الوصفي و اإلنحراف المعياري يالمتوسط الحسابالباحث  ستخدمإ: اإلحصائية الطرق -

نسبة لبا 2010ستخدم الباحث نظام أكسل ميكروسوفت سون بالنسبة للقسم التحليلي وقد إمعامل اإلرتباط لبير 
من خالل المعادلة  T-Score de martinإختبار  الباحث في وضع المعايير ستخدماإلحصائي كما إ للتحليل
 .[T= 50 ± 10 x (Xi – m)/s]   :      التالية

                                                             
 .110، ص2015، الوضاح للنشر، دار 1ط، رية و الفنون اجلميلةمناهج البحث يف العلوم الرتبوية و النفسية و اإلجتماعية و اإلدا: سعيد جاسم األسدي و سندس عزيز فارس -1
 .81، ص2016، اجلامعيةدار ال، 1ط، أسس البحث العلمي: أشرف صابر كامل -2
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كل المؤشرات التالية ) الوزن، القامة، و طول األطراف السفلى، و العرض  نإلى أ الباحث توصل: النتائج -
، كذلك فإن البدنية الخاصة برياضة الدراجات اإلختبارات( مع p=0،05األخرومي( مرتبطة بداللة إحصائية )
مع إعطاء معامل لكل إختبار  (ت لمارتينيكون بمعادلة )الدرجات التائية تحويل نتائج اإلختبارات إلى نقاط 

الذي يتم به تمييز  اإلعتبار ستنتاج ترتيبين مختلفين حسبأمكن من إ ،همية القدرة التي يتم قياسهاحسب أ
 .(1)المعامالت سواء للتوجيه نحو سباقات المداومة أو سباقات القوة الممزة بالسرعة

الخصائص الفيزيولوجية لرياضيي  :بعنوان 2015/2016 آخروندوقي كمال و صدراسة  -5-1-2
أجرية على دراسة ميدانية  سنة من الفريق الوطني الجزائري، 17/18الدراجات على الطريق صنف شباب 

 مستوى الفريق الوطني لصنف الشباب )األواسط(
)Caractéristiques physiologique des cyclistes routiers juniors de 17et 18 ans de l’équipe 

national algérienne( 
تحديد الخصائص الفيزيولوجية لرياضيي الدراجات على الطريق في الفريق الوطني : البحث من الهدف -

 PWC170) ، و دراسة العالقة الموجودة بين نتائج اإلختبارات المخبرية سنة(17/18سن )أواسطشباب صنف
سرعة نهائية متر  100) إختبار و اإلختبارات الميدانية الخاصة في رياضة الدراجات( KATCHو إختبار 

ضد الساعة كيلومتر  1ثابت، إختبار سرعة نهائية باإلنطالق المتر  300غير ثابت، إختبار باإلنطالق ال
 كيلومتر ضد الساعة فردي(. 4داخل المضمار، إختبار فردي 

من صنف الشباب في الفريق الوطني  ينرياضي 09إشتملت الدراسة على عينة تتكون من  :العينة -
 الجزائري في رياضة الدراجات.

 .الوصفي المنهج الباحث ستخدمإ: المستخدم المنهج -
و اإلنحراف المعياري و حساب معامل اإلرتباط  يالباحث المتوسط الحساب ستخدمإ: اإلحصائية الطرق -

  .لبيرسون
الحد األقصى إلستهالك األكسجين عند رياضيي الفريق الوطني شباب  نإلى أ الباحث توصل: النتائج -

دراسة العالقة بين  ، كما أنهي مماثلة لدراسات أخرى أجريت على رياضيي الدراجات في المستوى العالي
تتطلب وسائل قياس متطورة لكي يتمكن الباحث من وضع اإلختبارات المخبيرية و اإلختبارات الميدانية 

                                                             
1 - Abdelmalek Mohamed et Mimouni Nabila: Eléments pour l’évaluation et la sélection des cyclistes cadets (15- 16 
ans), revue scientifique spécialisée en science du sport, école supérieure en sciences et technologie du sport ,4ème  
édition décembre 2015,ISSN 1112 -6744,p16. 
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ضعية مماثلة لإلختبارات الميدانية و التي يقترحها الباحث ليتم دراستها في و الرياضيين داخل المختبر 
 .(1)مستقبال

الطلبة بأقسام ومعاهد  لتقويم ختبارإ بطارية قتراحإ: بعنوان 2014/2015عز الدين مهدي دراسة  -5-1-3
لعاب القوى لدى السنة ، هذه الدراسة مقاربة تقييمية لبعض فعاليات أفي الجزائر التربية البدنية و الرياضي

طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في نظرية و منهجية التربية البدنية و الرياضية من في إطار أ  -الثالثة ذكور
 .03جامعة الجزائر

 و قد جاءت إشكالية الدراسة على الشكل التالي:
هل إقتراح بطارية إختبارات)بدنية و مهارية( لبعض فعاليات ألعاب القوى يؤدي إلى تقويم طلبة سنة الثالثة  -

 ذكور بأقسام و معاهد التربية البدنية و الرياضية في الجزائر؟
 تساءالت فرعية و هي:وقد تفرع عم هذا التساؤل ثالث 

 كل من : هل إقتراح بطارية إختبارات)بدنية و مهارية( ل -
يؤدي إلى تقويم طلبة سنة الثالثة ذكور بأقسام  دفع الجلة  -3للوثب الثالثي، و  -2، و متر 100سباق  -1

 و معاهد التربية البدنية و الرياضية في الجزائر؟
 الباحث فرضية عامة صاغها كما يلي: و لإلجابة على إشكالية البحث فقد وضع

إقتراح بطارية إختبارات)بدنية و مهارية( لبعض فعاليات ألعاب القوى يؤدي إلى تقويم طلبة سنة الثالثة  -
 ذكور بأقسام و معاهد التربية البدنية و الرياضية في الجزائر.

بارات)بدنية و مهارية( لكل من : إقتراح بطارية إخت -ثالث فرضيات جزئية تمثلت في: التي تفرعت عنها و 
دفع الجلة  يؤدي إلى تقويم طلبة سنة الثالثة ذكور بأقسام  -3للوثب الثالثي، و  -2متر، و  100سباق  -1

 و معاهد التربية البدنية و الرياضية في الجزائر.
في عملية التقويم للوحدات التطبيقية بأقسام التربية و  توضيح أهمية بطارية اإلختبارات: البحث من الهدف -

في عملية تقويم  الرياضة في الجزائر، و معرفة األسلوب الناجع و األفضل لإلستعمال من طرف األساتذة
 المقاييس التطبيقية ببطارية الإلختبارات.

الباحث في دراسته على العينة الطبقية التناسبية و قد قسم الباحث العينة إلى عينة خاصة  عتمدإ: العينة -
من المجتمع %  10،90أستاذ بنسبة  30ستبيان خاصة باألساتذة مقدرة ب: شتملت على عينة إبيان و إباإلست

                                                             
1 - Sadouki Kamel : Caractéristiques physiologique des cyclistes routiers juniors de 17et 18 ans de l’équipe national 
algérienne,4ème  édition, revue scientifique spécialisée en science du sport, école supérieure en sciences et technologie 
du sport ,4ème  édition décembre 2015,ISSN 1112 -6744,p28. 
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عدد ألساتذة الكلي المسيلة و الذي بلغ  –سوق اهراس  –بسكرة  –الشلف  –الكلي لجامعات كل من الجزائر 
من  %21،66طلب بنسبة  300و عينة طلبة خاصة بتطبيق بطارية اإلختبارات مقدرة ب: ،أستاذ 275فيهم 

 1385المجتمع الكلي للطلبة في الجامعات السالفة الذكر و الذي بلغ عدد الطلبة في السنة الثالثة فيهم 
 طالب.

 .التجريبيالمنهج  الباحث ستخدمإ: المستخدم المنهج -
الباحث في التحليل اإلحصائي لحساب نتائج الدراسة كل من المتوسط  ستخدمإ: اإلحصائية الطرق -

 رتباط.ف المعياري، حساب معامل اإلالحسابي و اإلنحرا
إختبارات بطارية  إقتراحتي تمثلت في ن فرضيات الدراسة قد تحققت و الإلى أ الباحث توصل: النتائج -

قسام و معاهد التربية تقويم طلبة السنة الثالثة ذكور بأمتر حواجز يؤدي إلى 110في سباق  بدنية و مهارية
بطارية إختبارات بدنية و مهارية في مسابقات الوثب الثالثي  إقتراحكذلك ، البدنية و الرياضية في الجزائر

كما أن ، الرياضية في الجزائرة البدنية و يؤدي إلى تقويم طلبة السنة الثالثة ذكور بأقسام و معاهد التربي
بطارية إختبارات بدنية و مهارية في مسابقة دفع الجلة يؤدي إلى تقويم طلبة السنة الثالثة ذكور بأقسام  إقتراح

 إقتراحو عليه فقد تحققت الفرضية العامة التي مفادها أن  و معاهد التربية البدنية و الرياضية في الجزائر
قسام و معاهد أتقويم طلبة السنة الثالثة ذكور بمهارية في ألعاب القوى يؤدي إلى بطارية إختبارات بدنية و 

 .التربية البدنية و الرياضية في الجزائر
البدنية  القدرات المهارية و لتقويم ختبارإ بطارية قتراحإ: بعنوان 2012/2013مزاري فاتح دراسة  -5-1-4

جرية على مستوى مسابح دراسة ميدانية أ ،سنة12/13للمرحلة العمرية  نتقاء السباحين الناشئينأثناء عملية إ
طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في نظرية و منهجية التربية البدنية و الرياضية في إطار أ -الجزائر العاصمة
 .03من جامعة الجزائر

 و قد جاءت إشكالية الدراسة على الشكل التالي:
 تقاء بعض السباحين الناشئين؟نستعمالها في عملية إو بدنية  إل مهارية هل يمكن إقتراح بطارية إختبارات -

 فرعية و هي: تساؤالتوقد تفرع عم هذا التساؤل ثالث 
 هل هاك تطبيق لبطارية اإلختبارات إلنتقاء السباحين الناشئين على مستوى أندية الجزائر؟ -1
ستعماله بطارية اإلختبارات أثناء إنتقاء إ عوامل التي تعيق المدرب على عدمما هي أهم الظروف و ال -2

 الناشئين في السباحة؟
  أثناء إنتقاء السباحين الناشئين؟فيما تكمن أهمية إقتراح بطارية اإلختبارات  -3
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 و لإلجابة على إشكالية البحث فقد وضع الباحث فرضية عامة صاغها الباحث كما يلي:
 .نتقاء بعض السباحين الناشئينو بدنية  ألستعمالها في عملية إ ةيمكن إقتراح بطارية إختبارات مهاري -

 و ثالث فرضيات جزئية تمثلت في: 
 هناك نقص كبير في تطبيق لبطارية اإلختبارات إلنتقاء السباحين الناشئين على مستوى أندية الجزائر. -1
دي في عملية اإلنتقاء على النايعمل كل من المؤهل العلمي للمدرب و إمكانيات النادي و تدخل مسؤولي  -2

ستعمال بطارية اإلختبارات من طرف المدربين لتقويم القدرات المهارية و البدنية أثناء إنتقاء السباحين إعاقة إ
 الناشئين؟

في تحديد القدرات المهارية و  تكمن أهمية إقتراح بطارية اإلختبارات أثناء إنتقاء السباحين الناشئين -3
 الضفر بالنتائج الجيدة. يضمن إختيار السباحين األكفاء و هذا مابصورة علمية و بالتالي البدنية بدقة و 

المبكر على المواهب الشابة و على حقيقة اإلنتقاء، كذلك تسليط الضوء على  التعرف: البحث من الهدف -
في السباحة و تكييفها وفق  ختباراتب المستعملة في عملية اإلنتقاء، إقتراح و تقنين بطارية إالطرق و األسالي

  سنة.12/13البيئة الجزائرية للناشئين 
و عينة  مدرب،11:مدرب و عينة مقابلة مقدرة ب60:ستبيان مقدرة بإشتملت الدراسة على عينة إ: العينة -

 سباح.20:البطارية مقدرة ب
 .يالوصف المنهج الباحث ستخدمإ :المستخدم المنهج -
 .2ختبار كاالباحث النسب المئوية، إ ستخدمإ :اإلحصائية الطرق -
تي تمثلت في نقص تطبيق بطارية ن فرضيات الدراسة قد تحققت و الإلى أ الباحث توصل: النتائج -

 مكانيات النادي وحة، يعمل كل من المؤهل العلمي و إندية السباالناشئين على مستوى أنتقاء اإلختبارات إل
عملية التقويم البدني و ختبارات في اإل ستعمال بطاريةإ عاقةعلى إ تدخل مسؤولي النادي في عملية اإلنتقاء

ختبارات تحدد بدقة و بصورة علمية السباحة، تطبيق بطارية اإل في الناشئين نتقاءالمهاري أثناء عملية إ
ى النتائج الجيدة، بالتالي يمكن لو بالتالي إختيار السباحين األكفاء للوصول إالقدرات البدنية و المهارية 

 نتقاء السباحين الناشئين.إقتراح بطارية إختبارات بدنية و مهارية إلستعمالها في عملية إ
 القدرات البدنية و لتقويم بعض ختباراتإ بطارية:بعنوان 2011/2012بوحاج مزيان دراسة  -5-1-5

جرية على قرق الرابطة (، دراسة ميدانية أسنة17/19)واسط صنف أنتقاء العبي كرة القدم المهارية أثناء إ
طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في في إطار أ فرق الرابطة الجهوية بوهران، و -الجهوية بالجزائر العاصمة

 .03نظرية و منهجية التربية البدنية و الرياضية من جامعة الجزائر
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 و قد جاءت إشكالية الدراسة على الشكل التالي:
العبي كرة القدم نتقاء في عملية إ يساعدبدنية  المهارية و ال لتقويم القدرات بطارية إختبارات إستعمالهل  -

 ؟صنف أواسط
 فرعية و هي: تساؤالتهذا التساؤل ثالث  وقد تفرع عن

تقاء الالعبين نمال بطارية اإلختبارات في عملية إالتقويم البدني و المهاري بإستع فيما يمكن إبراز أهمية -1
 .واسط؟رة القدم صنف أفي ك
ستعماله لبطارية اإلختبارات من أجل تقويم لعوامل التي يواجهها المدرب عند إهم الظروف و اما هي أ -2

 القدرات البدنية و المهارية أثناء عملية إنتقاء الالعبين في كرة القدم صنف أواسط؟
بإستعمال بطارية اإلختبارات أثناء عملية إنتقاء ستغالل نتائج عملية التقويم البدني و المهاري كيف يتم إ -3

 الالعبين في كرة القدم صنف أواسط؟.
 و لإلجابة على إشكالية البحث فقد وضع الباحث فرضية عامة صاغها الباحث كما يلي:

 نتقاء العبيية  يعتبر أساسا علميا في عملية إإستعمال بطارية إختبارات لتقويم القدرات المهارية و البدن -
 كرة القدم صنف أواسط.

 و ثالث فرضيات جزئية تمثلت في: 
في تحديد القدرات البدنية و المهارية بدقة و نتقاء إلعملية ا ثناءأأهمية التقويم بطارية اإلختبارات  تكمن -1

 عتمدت عملية تدريبهذا ما يضمن النتائج الجيدة إذا أاألكفاء و  الالعبينبصورة علمية ، و بالتالي إختيار 
 .علمية و مقننة

دي في عملية اإلنتقاء على يعمل كل من المؤهل العلمي للمدرب و إمكانيات النادي و تدخل مسؤولي النا -2
ستعمال بطارية اإلختبارات من طرف المدربين لتقويم القدرات البدنية و المهارية أثناء عملية إنتقاء إعاقة إ

 .العبي كرة القدم صنف أواسط
بدني و المهاري بإستعمال بطارية اإلختبارات في أي عملية إنتقاء سواء ة بنتائج التقويم المكن اإلستعاني -3

 كان ذلك في بداية الموسم الرياضي أو قبل المباراة أو في وقت آخر، و كذا على مختلف المستويات.
من خالل بطارية إختبارات  براز اهمية التقويم بصفة عامة و التقويم البدني و المهاريإ :البحث من الهدف -

تعادهم اد على المالحظة و المباريات و إعتمإلنتقاء العبي كرة القدم، تصحيح األخطاء السابقة من خالل اإل
براز دوره في الرفع من هذا الجانب في عملية اإلنتقاء في كرة القدم و إعن الجانب العلمي ،العمل على 

  تحقيق النتائج.
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مدرب و عينة منتظمة للبطارية  30:الدراسة على عينة مقابلة شكلها قصدية مقدرة ب شتملتإ: العينة -
  فريق.  41العبين من كل فريق عدد الفرق4العب ،عدد الالعبين المطبقة عليهم146:مقدرة ب

 .يالوصف المنهج الباحث ستخدمإ :المستخدم المنهج -
 .2ختبار كاإالباحث النسب المئوية،  ستخدمإ :اإلحصائية الطرق -
بطارية أنه تكمن أهمية و التي تمثلت في ن فرضيات الدراسة قد تحققت إلى أ الباحث توصل :النتائج -
أثناء عملية اإلنتقاء في تحديد القدرات البدنية و المهارية بدقة و بصورة علمية و بالتالي إختيار ختبارات اإل

تدخل  مكانيات النادي ويعمل كل من المؤهل العلمي و إ، الالعبين األكفاء و هذا ما يضمن النتائج الجيدة
م البدني و ختبارات في عملية التقوياإل ستعمال بطاريةإ عاقةمسؤولي النادي في عملية اإلنتقاء على إ

تائج التقويم البدني و المهاري بإستعمال ستعانة بنيمكن اإل كرة القدم، في الناشئين نتقاءالمهاري اثناء عملية إ
و في أي وقت آخر، إستعمال بداية الموسم أنتقاء سواء كان ذلك في اإلختبارات في أي عملية إ بطارية

ة انتقاء العبي كرة القدم صنف ساس علمي في عمليبطارية إختبارات بدنية و مهارية يعتبر أ
 سنة.17/19واسطاأل
ختبارات إ خالل بطاريةتحديد درجات معيارية من  :بعنوان 1999/2000بن برنو عثمان دراسة  -5-1-6

على مستوى  (سنة15/18)ساسية في الكرة الطائرة و كرة اليد يم المجال الحس حركي للمهارات األلتقو  مقترحة
لنيل شهادة ماجستير  بقسم التربية البدنية و الرياضية من جامعة  مقدمة طار رسالةفي إ ثانويات مستغانم.

 .(1)مستغانم
لعاب الجماعية )كرة اليد، المستخدمة لتقويم التالميذ في األمعرفة الكيفية و الطريقة  :البحث من الهدف -

وفق الوسائل المتوفرة و تحقيق ختبارات ت الجزائرية، كذلك تحديد بطارية إكرة الطائرة( في بعض الثانويا
لتقويم التالميذ  الرياضية حركي المنصوص عليها في منهاج التربية البدنية و -هداف في المجال الحساأل

ستخالص طريقة علمية (في بعض الثانويات الجزائرية، و إلعاب الجماعية )كرة اليد، الكرة الطائرةفي األ
  عداد مستويات معيارية.عية لعملية تقويم التالميذ في األلعاب المذكورة سابقا من خالل إموضو 

مد فيه على المالحظة، اليد و كرة الطائرة ذاتي يعتن التقويم المعتمد في كرة إلى أ الباحث توصل :النتائج -
فروق ذات داللة من خالل نتائج اإلختبارات بين الذكور، ذكور و إناث، كانت أغلب لى وجود كذلك توصل إ

ولى و الثانية تقع في مستوى المتوسط سنة األختبارات كرة اليد و كرة الطائرة للنتائج العينة ذكور و إناث في إ

                                                             
،السنة اجلامعية 3البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر عزايزية يسمينة :دور عملية التقييم يف تطوير القدرات احلركية لدى تالميذ الطور الثانوي، رسالة دكتوراه يف نظرية و منهجية الرتبية  - 1

 .23،22،21،ص 2014/2015
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لى المتوسط لنسبة للسنة الثالثة كانت ضعيفة إما باطبيعي لحساب الدرجات المعيارية، أع الحسب التوزي
 حسب الدرجات المتحصل عليها.

لعاب في التربية البدنية عامة و في األستخدام الطرق الموضوعية لتقويم التالميذ و قد أوصى الباحث بإ
يير و الدرجات لتحديد مستويات األداء المهاري المعا ستخدام، إبتعاد عن الذاتية و المالحظةباإل ،الجماعية

 لعاب الجماعية. للتالميذ في األ
درجات  لتحديد و تقويم ختبارإ بطارية قتراحإ :بعنوان 2006/2007حريزي عبد الهادي دراسة  -5-1-7

و  –أهلي البرج  –العاصمة  دراسة ميدانية لفرق )إتحاد .سنة(15/17معيارية إلنتقاء العبي كرة القدم أشبال )
طار مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في التربية البدنية و الرياضية من جامعة في إ -وفاق سطيف(

 .03الجزائر
 و قد جاءت إشكالية الدراسة على الشكل التالي:

 ؟ن الشباب في النوادي الجزائرية تخضع لشروط علمية مدروسة العبيالنتقاء هل عملية إ -
 فرعية و هي: تساؤالتوقد تفرع عن هذا التساؤل ثالث 

هل يمتلك الالعب الناشئ اإلسعدادات و القدرات التي تمكنه من تحقيق األغراض التدريبية الذي  -1
 البرنامج المقترح من طرف المدرب؟. يتضمنها

 اق بالالعبين الكبار؟تلك الالعب الناشئ المعلومات و المهارات الضرورية التي تمكنه من اإللتحهل يم -2
 هل للجانب البدني أهمية في عملية اإلنتقاء بالمقارنة مع الجانب المهاري؟. -3

 و لإلجابة على إشكالية البحث فقد وضع الباحث فرضية عامة صاغها الباحث كما يلي:
 نتقاء الالعبين الشباب في النوادي الجزائرية ال تتم وفق طرق علمية مدروسة.عملية إ -

 ث فرضيات جزئية تمثلت في: و ثال
 بطارية اإلختبارات المقترحة تتمتع بدرجة عالية من الصدق و الثبات و الموضوعية. -1
 .ال يمتلك الالعب الناشئ المعلومات و المهارات الضرورية التي تمكنه من اإللتحاق بالالعبين الكبار -2
 .اإلختبارات البدنية مناسبة في عملية اإلنتقاء -3
معرفة نوعية و واقع اإلختبارات المستخدمة في عملية اإلنتقاء، كذلك توضيح الدور  :البحث من الهدف -

البارز لعملية اإلنتقاء و هذا للرفع من مستوى كرة القدم الجزائرية ،و إبراز المكانة الحقيقية و تحديد 
 المستويات الفعلية لالعبين الناشئين كنقطة بداية للعملية التدريبية. 
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ستبيان خاصة ينة إلى عينة خاصة باإلستبيان و إشتملت الدراسة على عينة إقسم الباحث الع :العينة -
سيدي  –وهرانكل من ل مدربي الفرق الوالئيةمن المجتمع الكلي ل%71،42بنسبة  مدرب50مقدرة ب: المدربينب

الرابطات المسيلة و  – برج بو عريريج – اتنةب -سعيدة –الشلف -معسكر –تيارت  –مستغانم  –بلعباس
خاصة بتطبيق  العبينو عينة  مدرب70الكلي فيهم  المدربينالذي بلغ عدد ، هرانو  –سعيدة  –الجهوية باتنة 

العب 14العب و أهلي البرج  16ثالث فرق و هي وفاق سطيف من  العب 44بطارية اإلختبارات مقدرة ب:
 .العب14و إتحاد العاصمة 

 .مسحي و التجريبيال المنهج الباحث ستخدمإ :المستخدم المنهج -
 اإلنحراف المعياري، الوسيط، ،المتوسط الحسابيالباحث النسب المئوية،  ستخدمإ :اإلحصائية الطرق -
 .امل اإللتواء، الرقم الثابتعم
الالعبين  أن عملية إنتقاءن فرضيات الدراسة قد تحققت و التي تمثلت في إلى أ الباحث توصل :النتائج -

المقترحة تتمتع بدرجة االختبارات  ، بطاريةالشباب في النوادي الجزائرية ال تتم وفق طرق علمية مدروسة
 .كذلك اإلختبارات البدنية ذات أهمية بالغة في اإلنتقاء، عالية من الصدق و الثبات و الموضوعية

 الدراسات العربية: -5-2
دراسة عملية لتحديد بعض  :بعنوان 2009يوسف الزبيديثامر داود سلمان و علي دراسة  -5-2-1

 .في فرق الريشة بقطر دراسة ميدانية، اإلختبارات البدنية إلنتقاء ناشئي الريشة الطائرة
القائمين على العملية  تجلت إشكالية الدراسة من خالل عدم توفر اإلختبارات البدنية المقننة علميا لدى و قد

 .التدريبية
، و هدفت الدراسة إلى تحديد البناء العاملي البسيط )عوامل أولية( لإلختبارات البدنية :البحث من الهدف -

  .التوصل إلى مجموعة إختبارات بدنية مختصرة تصلح كأساس إلختيار الناشئين للريشة الطائرة
العبين اشتملت الدراسة على عينة  ،ينة بالطريقة العمدية )القصدية(لقد قام الباحثان بإختيار الع :العينة -

  .من المجتمع الكلي% 83،606بنسبة  بالع51:مقدرة ب
 .المسحي الوصفي باألسلوب المنهج الباحث ستخدمإ :المستخدم المنهج -
 ستخدمكما إالباحث النسب المئوية، المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري،  ستخدمإ: اإلحصائية الطرق -

 التباين التقديري.، لعينات المتساوية و الغير مرتبطةالباحثان طريقة المقارنة الطرفية بواسطة قانون )ت( ل
ان إلى تحليل المصفوقة اإلرتباطية للمتغيرات البدنية بطريقة هارولد هولتنج و تم الباحث توصل: النتائج -

، القوة اإلنفجارية و عامل الرشاقةة و عامل التوصل إلى ثالثة عوامل متعامدة و التي سميت بعامل المرون
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كذلك ترشيح أفضل اإلختبارات البدنية و هي : إختبار اإلستطالة، إختبار دفع الكرة الطبية، إختبار الجري 
 .(1)المتعدد الجهات

إيجاد درجات معيارية إلختبارات اللياقة  :بعنوان 2001ندى رياض محمد و آخروندراسة  -5-2-2
 البدنية.

قد تجلت إشكالية الدراسة من خالل الحاجة إلى المعايير و المقاييس التي نعتمد عليها في الوقت الحاضر و 
 سنة(.13/15و المستقبل لتقويم عناصر اللياقة البدنية لطالبات المدارس المتوسطة سن )

ابية في الكشف عن فترض الباحثين أن الدرجات المعيارية إلختبار اللياقة البدنية داللة معنوية ايجكما إ
   سنة(.13/15مستويات التالميذ بأعمار )

إيجاد درجات معيارية إلختبار اللياقة البدنية لطالبات المدارس هدفت الدراسة إلى  :البحث من الهدف -
  .سنة(13/15المتوسطة بأعمار )

 9مقدرة ب:  مدارسالدراسة على عينة  شتملت،إ العشوائيةن بإختيار العينة بالطريقة لقد قام الباحثيالعينة:  -
 . مدرسة 89و الذي يمثل من المجتمع الكلي %10بنسبة  مدارس

 .المسحي المنهج الوصفي باألسلوب الباحث ستخدمإ :المستخدم المنهج -
معامل  ، اإلنحراف المعياري،النسب المئوية، المتوسط الحسابي الباحث ستخدمإ :اإلحصائية الطرق -

 .، معامل اإللتواء و الدرجة المعياريةلبيرسون اإلرتباط
وضع جداول بالدرجات المعيارية و الدرجات الخام المقابلة لها في ن إلى يالباحث توصل :النتائج -
عتمادها في تقويم مستويات الطالبات، و الكشف عن مواطن الضعف ختبارات المستخدمة و التي يمكن إاإل

، كما أن تقنين إختبارات اللياقة البدنية توضح الخلل و نقاط الضعف في اإلمكانيات البدنية للتالميذ و القوة
 .(2)في المناهج التربوية

البدني و  االستعداد لقياس اختبار بطارية وضع :بعنوان1992جابر محمد أشرف دراسة -5-2-3
  .بالقاهرة سنة11/13القدم  كرة لناشئ المهاري

الالزمة  القدم كرة للعبة األساسية و المهارية البدنية العناصر أهم على التعرف :البحث من الهدف -
و التصنيف لناشئي كرة  االختيار في تسهم المستخلصة للبطارية معيارية مستويات وضع سنة11/13للناشئين
 سنة11/13القدم 

                                                             
، جامعة دياىل ، 2009ناشئي الريشة الطائرة، جملة علوم الرياضة، العدد األول،عض اإلختبارات البدنية إلنتقاء ف الزبيدي :دراسة عملية لتحديد بثامر داود سلمان و علي يوس - 1

 العراق.
 .www.iraqacad.org،2008، األكادمية العراقية،2001،ندى رياض حممد :إجياد درجات معيارية إلختبارات اللياقة البدنية، جملة الرتبية الرياضة، اجمللد العاشر، العدد الثاين - 2
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 .الزمالك بنادي القدم كرة ناشئ 120 :العينة -
  أخرى. رياضية أنشطة ممارسين سنة11/13طفل من سن  275

 .التجريبي المنهج الباحث ستخدمإ: المستخدم المنهج -
 .العاملي التحليل الباحث ستخدمإ: اإلحصائية الطرق -
 .(1)كرة في لناشئينلبدنية و مهارية  ختبارإ بطارية وضع إلى الباحث توصل: النتائج -
 القدمة كر ناشئ النتقاء راتاختبا مجموعة بناء: بعنوانم 1992دراسة عبد القادر عبد الباقي -5-2-4

 اللعبة. في بالتفوق المرتبطة المحددات بعض ضوء في سنة10/12
سنة( 12إلى10) من القدم كرة في للناشئين البدنية للصفات ختباراتإ مجموعة بناء: البحث من الهدف -

 .اإلسكندرية بمحافظة
 .المسحي بأسلوبه الوصفي المنهج الباحث ستخدمإ: المستخدم المنهج -
  .اإلسكندرية بأندية سنة10/12من أعمارهم حتراو ت ناشئا 210 العينة عدد بلغ: العينة -
 :المستخدمة والقياسات االختبارات -
 .عدو متر50 -
 .ثانية 30الرقود من الجلوس -
 .العمود الوثب -
 .المقاعد بين الزجزازي الجري -
 .وجري مشي ياردة200 –
 .رتباطاإل معامل المعياري، نحرافاإل المتوسط،: المستخدمة اإلحصائية الطرق -
 تم، سنة 10/12من القدم كرة في للناشئين البدنية الصفات ختبارات لقياسإ بطارية تقنين أمكن: النتائج -

 .(2)المستخلصة لالختبارات معيارية مستويات10 وضع
للياقة البدنية  راختبا بطارية بناء: م بعنوان2012دراسة عبد الرحمان محمد عبد الهادي بشير  -5-2-5

نابلس،  ،ر، جامعة النجاح الوطنيةستكمال درجة ماجستيجيش الفلسطيني، في إطار متطلبات إلدى ال
 فلسطين.

الجيش الفلسطيني، و من ثم فراد لدى أ البدنية للياقة ختبارإ بطارية التعرف غلى بناء: البحث من الهدف -
 .صةلمفردات البطارية المستخل بناء مستويات معيارية

                                                             
 .65، 64، ص2005حممد حازم حممد أبو يوسف :أسس اختيار الناشئني يف كرة القدم، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الطبعة االوىل، - 1
 .73، 72حممد حازم حممد أبو يوسف :مرجع سابق، ص - 2
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 .المسحي بأسلوبه الوصفي المنهج الباحث ستخدمإ: المستخدم المنهج -
 أعمارهم تراوحت عسكري 1885 العينة عدد بلغختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية تم إ :العينة -
عسكري و  618فرادها لبناء البطارية و التي بلغ عدد أ إلى مجموعتين األولى ، و تم تقسيمهمسنة18/32من

، و التي تم تقسيم درجاتهم المعيارية إلى فئتين عسكري 1267فرادها لبناء البطارية و التي بلغ عدد أ الثانية
ين تتراوح أعمارهم بين سنة( و الثانية تمثل األفراد الذ 25و18األولى تمثل األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين )

  سنة(. 32و 26)
 من SPSS برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية الباحث ستخدمإ :المستخدمة اإلحصائية الطرق -

ط بيرسون، رتبااإل معامل المعياري، نحرافاإل المتوسط،: ستخدام المعالجات اإلحصائية التاليةخالل إ
 .، و الرتب المئينية لبناء المستويات المعياريةختبار بدنيةإ بطاريةاإللتواء، و التحليل العاملي لبناء 

تم تحليل ستة عوامل أساسية بالترتيب و هي: عامل التحمل الدوري التنفسي، عامل القوة : النتائج -
 زة باإلستجابةيالرشاقة المم، و عامل ، و عامل السرعة اإلنتقاليةالعضليالعظمى، و عامل التحمل  العضلية

 .لكلتا الفئتين معيارية مستويات بناء تم كذلك  المثلى و أخيرا عامل المرونة الديناميكية،
  الدراسات الغربية:-5-3
إقتراح أختبار ميداني لمتابعة التحضير البدني لرياضيي كرة بعنوان:  A.Relave 1988دراسة  -5-3-1

  ،  القدم األمرييكية
(Proposition d’un test de terrain dans le suivi de la préparation physique du rugbyman : le 

15’’/1’).  
هو إقتراح و تقنين إختبار ميداني موجه إلى تقييم اللياقة البدنية لالعبي كرة القدم  الهدف من الدراسة: -

 .(Rugbyاألمريكية )
الفدرالي األول و –رياضي في كرة القدم األمريكية من المستويات 77الدراسة علىعينة  تملشتإ: العينة -

 . الثاني قسمالالفدرالي الثاني و المستوى المحترف 
 .التجريبي المنهج الباحث ستخدمإ: المستخدم المنهج -
 .، أنوفانحراف المعياريالمتوسط الحسابي و اإل: اإلحصائية الطرق -
قييم القدرة على إنجاز يسمح بت '1''/15إلختبار المقترح ان أثبت الباحث أ من خالل نتائج اإلختبار: النتائج -

 .، و هو مالئم لتقييم العب كرة القدم األمريكيةعمل متقطع
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  لتدريب للجميع في رياضة الدراجات،مراقبة ا بعنوان: P.Mallet 2005دراسة  -5-3-2
  (La surveillance de l’entrainement pour tous) 

 ختبارات لمراقبة الحالة البدنية للتدريبات في رياضة الدراجات.تطبيق بطارية إ الهدف من الدراسة: -
 .دراج10453ختبارات على عينة من طبقت بطارية اإل :العينة -
 .التجريبي المنهج الباحث ستخدمإ: المستخدم المنهج -
سبانية كاردجيريس التي تقوم رجومترية اإلاإلختبار على دراجة أستخدم الباحث إ: ةختبارات المستخدماإل -

 هي: مرتبطة بالنبضات القلبية و ؤشراتم 05بإعطاء 
 القدرة الهوائية القصوى. -
 العتبة الالهوائية. -
 القدرة القصوى معبر عنها بوحدة الواط. -
 السرعة الهوائية القصوى. -
 ثانية. 30دقيقة و خالل  1خالل القلبية البضات  -
ة في تقييم مستوى ختبارات كارديجيرس فعالطارية اإلن لبمن خالل نتائج اإلختبار أثبت الباحث أ: النتائج -

 الرياضيين في رياضة الدراجات للمستوى العالي.
شكل المقدرة لتحديد القدرات البدنية لرياضي  بعنوان: j.Pinot   2010و  F.Grappeدراسة  -5-3-3

 .The « power profile »to determine the physical capacities of the cyclist))          ، الدراجات
في رياضة ختبارات البدنية الخاصة من دون الحاجة إلستخدام اإل PPRتقييم تطبيق  الهدف من الدراسة: -

 الدراجات.
 رياضي في االختصاص. 20طبقت الدراسة على : العينة -
 .التجريبي المنهج الباحث ستخدمإ: المستخدم المنهج -
مؤشرات  05القط للقدرة الميكانيكية التي تقوم بإعطاء  SRMستخدم الباحث جهاز إاالختبارات المستخدم:  -

 مرتبطة بالمجهود البدني و هي:
 ؤشر القوة االنفجارية.م -
 .الكتاتالقابلية لحمض ال -
 تقييم القدرة الهوائية القصوى. -
 الالهوائية.تقييم العتبة  -
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 دقيقة.20تقييم المداومة خالل  -
يسمح بتقييم القدرات البدنية للدراجين من خالل  (Profil Puissance Record) قدرة القياسيشكل ال :النتائج -

 ختبارات في المختبر.لمختلف القدرات البدنية من دون إنجاز اإل التطور
صدق بطارية اإلختبارات البدنية  فعالية و: م بعنوان2012وٍ آخرون  R.Mourabyدراسة  -5-3-4

 (Fiabilité et validation de la batterie de tests physique diagnoform) .(diagnoformلتشخيص الشكل )
اإلختبارات المقترحة لتقييم القدرات البدنية عادة تطبيق و مالئمة قياس إ: البحث من الهدف -
(Diagnoform). 
 .التجريبيالمنهج  الباحث ستخدمإ :المستخدم المنهج -
 ،طفل 41مجموعة االطفال )األولى ، مجموعات 4تم تقسيمهم على  183 العينة عدد بلغ: العينة -

ختبارات عليهم إ تطفل رياضي( طبق 21 وطفل غير ممارس للرياضة  20 تكونت من ،سنة 9،4±0،7
Diagnoform Kid مراهق غير ممارس  21 سنة،1،1±13،1 مراهق ، 43)، و المجموعة الثانية للمراهقين

طالب غير ممارس 18 سنة،1،4±20،1 ،طالب 43مراهق رياضي(،المجموعة الثالثة طالب ) 22 و للرياضة
بالغ غير ممارس 24 سنة،5،9±32،8 بالغ ، 56مجموعة بالغين ) الرابعة و طالب رياضي(، 25 و للرياضة
      .Diagnoform Tonicختبارات عليهم إ ترة طبقوعات الثالثة األخيرياضي( هذه المجم32للرياضة،

 المستخدمة في البطارية: والقياسات ختباراتاإل -
 ختبار المداومةإ  -
 .ختبار السرعةإ -
 .ختبار القوةإ -
 .ختبار التناسقإ -
 ختبار المرونة.إ -
 .وجري مشي ياردة 200 -
 .رتباطاإل معامل المعياري، نحرافاإل المتوسط،: المستخدمة اإلحصائية الطرق -
 .لبدنيةهي وسيلة فعالة لتحقيق الهدف التقييمي للحالة ا  Diagnoformن طريقة التقويمإ :النتائج -
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اللياقة البدنية عند المسنين، تقييم  قياس  :م بعنوان2012وٍ آخرون  J.Fournierدراسة  -5-3-5
 .«Senior Fitness Test»اللياقة البدنية للكبار/ تكييف فرنسي للبطارية األمريكية 

(Mesure de la condition physique chez les personnes âgées. Evaluation de la condition 

physique des seniors/adaptation française de la batterie américaine «Senior Fitness Test»)       
( و وضع قيم مرجعية للمواطنين SFTمريكية )اإلختبارات البدنية األبطارية  مالئمة: البحث من الهدف -

 سنة. 89و 60الفرنسيين بين
 .الباحثون المهج التجريبي ستخدمإ: المستخدم المنهج -
سنة رجال و نساء طبق عليهم إختبارات البطارية  89و 60شخص السن بين 1237 العينة عدد بلغ: العينة -
 .مريكيةاأل
 :ختبارات و هيإ 6حتوت البطارية على إالمستخدمة في البطارية:  ختباراتاإل -
 (.seconde assis debout 30جلوس وقوف)"30ختبار إ  -
 .(flexion brasثني االيدي)ختبار إ -
 (.souplesse assis sur une chaiseختبار مرونة من على الجلوس فوق كرسي)إ  -
 .(aller-retour en marchantختبار الذهاب و االياب بالمشي)إ  -
 (.Gratte-dosختبار)إ -
 .(6minute marche)مشي '6ختبار إ -
 .رتباطاإل معامل المعياري، النسبة المئوية، نحرافاإل المتوسط،: المستخدمة اإلحصائية الطرق -
ختبارات بطارية اإل ،و مالئمتها بالفرنسيةتم ترجمتها  SFTختبارات المختلفة للبطارية اإلتعليمات  :النتائج -

 جات و تسمح بمتابعة نمو القدرات.حتياتحقق تقييم أولي للقدرات البدنية المناسبة لإل SFTالبدنية 
للرياضيين الشباب  اإلستعدادات البدنية :م بعنوان1998وٍ آخرون  C.de Bisshop دراسة  -5-3-6

 (Aptitude  physique  des  jeun es adultes  sportifs) البالغين.
لتحاق رات يوروفيت على مترشحين ذكور و إناث لإلختباإ 8دراسة نتائج بطارية من : البحث من الهدف -

 م 1995م و 1994بين سنة 5بمعهد الرياضة بجامعة باريس
 .التجريبيالمنهج  الباحث ستخدمإ :المستخدم المنهج -
 .شباب من الجنسين 2754 العينة عدد بلغ :العينة -
 المستخدمة في البطارية: والقياسات ختباراتاإل -
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 .(équilibre sur un piedختبار التوازن على قدم واحدة)إ  -
 .(préhension manuelختبار المسك باأليد)إ -
 .(souplesse du troncختبار مرونة العمود الفقري)إ  -
 .(saut en longueurفقي)ختبار القفز األإ  -
 .(redressement assisختبار التقويم من الجلوس)إ -
 .(suspension des brasيدي)التعلق من األ -
 .(course 5x10mمتر )10x5جري -
 .(course navette 20mمتر) 2جري نافات -
  .رتباطاإل معامل المعياري، نحرافاإل المتوسط،: المستخدمة اإلحصائية الطرق -
، إمتاز ختباراتنتائج أداء اإلناث كان في جل اإل أحسن من كان إن نتائج األداء الجيد للذكورالنتائج:  -

، إمتاز الذكور في باقي اإلختبارات المطبقة و األداء البدني عند اإلناث في إختبارات مرونة الجذع و التوازن،
 ختبارات تختلف حسب الجنس.ة التي تم قياسها عن طريق هذه اإلالقدرات البدني

 :و المرتبطة التعليق على الدراسات المشابهة -5-4
بعض النقاط الهامة التي  ستخالصإالمشابهة التي تم عرضها، يمكن  و السابقة من خالل هذه الدراسات

جودة بين هذه الدراسات في ن العالقة المو تساعدنا في موضوع دراستنا هذه، إ ستفادة منها و التي قديمكن اإل
ن ختبارات و إإلنتقاء و التقييم من خالل تطبيق اكونها إنتهجت األسلوب العلمي الصحيح في عملية اإل

 حاول تناول هذه الدراسات بشيء من التحليل.ي حين سنف ،ختصاصات رياضية مختلفةا  مجاالت و انت في ك
 العلمي الصحيحسلوب البحث على األ هذه الدراسات في شتركت جللقد إمن حيث الهدف:  -5-4-1

 هذه جل لقد إهتمت، مجال موضوع دراستهكل حسب  و إن كان لها تنوعو التوجيه  نتقاءللتقييم و اإل
و التي إعتمدت عليها في عملية  ختبارات البطاريةختبارات و خاصة إاإل في مجال بحثها بتطبيق الدراسات

البعض من هذه  تناولت حيثللرياضيين  تقييم الجانب البدني إلى تهدفو جلها  التقييم للجانب المهاري
في تطبيق لبطارية إختبارات بدنية من خالل  وضع مستويات معيارية لهابناء أو إقتراح أو  الدراسات

عبد المالك محمد و نبيلة ميموني دراسة ك ،السباحة و كرة القدمرياضة الدراجات، رياضات مختلفة مثل 
 طروحة دكتوراه)أ مزيان(، و دراسة بوحاج 2012/2013طروحة دكتوراه فاتح )أ اريمز (، و دراسة 2015)

(، و 1999/2000، و دراسة بن برنو عثمان)رسالة ماجستير1992( و دراسة أشرف محمد جابر 2011/2012
و بعض الدراسات كان  ،م2012وٍ آخرون  J.Fournierدراسة و  ، م2012وٍ آخرون  R.Mourabyدراسة 
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ختبارات مثل دراسة بطارية إهدفها تقييم عناصر اللياقة البدنية في رياضة الدراجات من خالل تطبيق 
F.Grappe  و j.Pinot 2010 و دراسة ،P.Mallet 2005 و دراسة ،J. F. Mayer 1988. 

حسن بدنية التي يمكن من خاللها إنتقاء أ اراتختبو يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى إقتراح بطارية إ
 شبال.ين في رياضة الدراجات لدى صنف األالرياضي

ستخدامات المناهج البحثية في الدراسات المشابهة المعتمد تنوعت إمن حيث منهج الدراسة:  -5-4-2
    .عليها بين المنهج الوصفي المسحي و المنهج التجريبي

 ،ينةختيار العشكل إ ،ت الدراسات المشابهة حسب أهدافهاعت عيناتنو من حيث عينة الدراسة:  -5-4-3
اإلعتماد في الدراسة  حيث تم ختبارات المقترحة،بطارية اإل ،مرحلة العمرية، اإلختصاص الرياضيمن حيث ال

  على العينات العشوائية و في البعض اآلخر تم اإلعتماد في الدراسة على العينات القصدية.
ختبارات في البطاريات للدراسات اإل ستخدامكان إالبطاريات:  فيختبارات من حيث شكل اإل-5-4-4

ختيار بالهدف من الدراسات حيث أن بعض الدراسات إستعملت عدد كبير من اإلختبارات إلالمشابهة مرتبط 
خر إستخدم مجموعة و البعض اآل ،منها لهدف الدراسة و التي يمكن إستخدامها في بطارية مقننة المالئم

 سبق تقنينها على مجتمعات مختلفة. ختبارات من خالل بطاريةإ
بهة حسب حصائية في الدراسات المشاإختلفت المعالجات اإلصائية: من حيث المعالجة اإلح-5-4-5

لمعياري لغرض نحراف االهدف من كل دراسة، حيث أن جميع الدراسات إستعملت المتوسط الحسابي و اإل
حيث تناولت بعض الدراسات دراسة الفروق مثل دراسة حصائية لكنها إختلفت في األساليب اإل ،العينةضبط 

راسات تناولت حساب الدرجات المعيارية التائية مثل دراسة عبد و بعض الد، 2015كمال صدوقي و أخرون 
 .2015المالك محمد و نبيلة ميموني

 مشابهة:ستفادة الباحث من الدراسات الكيفية إ -5-4-6
تعتبر هذه الدراسات السابقة و المشابهة بمثابة مجال ثري ساعد على إنارة الطريق للبحث ، و خبرات علمية 

 الطريقة األفضل لإلستفادة منها من خالل ما يلي:و عملية قامت بتوجيه عملنا نحو 
 وضع صياغة للفروض و تحديد أهداف البحث. -1
 الكيفية الصحيحة إلختيار العينة. -2
 إختيار المنهج المناسب للدراسة. -3
 معرفة الخطوات الصحيحة في تحديد خطوات البحث المتبعة في جميع جوانبه. -4
 طريقة المعالجة اإلحصائية الصحيحة لنتائج البحث المحصل عليها. -5
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 كيفية وضع المستويات المعيارية للبطارية المقترحة.  -6
 كيفية وضع الدرجات المعيارية للبطارية المقترحة.  -7

 ضبط المفاهيم و المصطلحات: -6
 ختبار:اإل -6-1
 متحنه.اإلختبار هو التجربة أو اإلمتحان و كلمة إختبره تعني جربه أو إ: صطالحاإ -
، و كلمة إختبره تعني إمتحنه أو جربه، و قد تعني كذلك معيار Examinationمتحان تحمل معنى اإللغة:  -
 .ت البدنية لألفرادستعداداهو مسابقة لتقييم اإل اإلختباركذلك ، (1)و محك أ
، (2)"كثرريقة نظامية للمقارنة بين فردين أو أأي ط"ختبار بأنه اإل Cronbach (1966)كرونباك  عرف  -

و موقف مقنن مصمم إلظهار عينة من أ ختبار المقياس الموضوعي المقنن لعينة السلوك،كذلك يقصد باإل
 و درجات نتيجة لتطبيق طرق توصف بالدقة.أسلوب للتقدير يمدنا بتقديرات أ، أي (3)السلوك الفرد
رصة ختبار يتيح الفو هذا اإل ،ذي يقوم بإعداده خبراء في القياسهو ال" (1998عالوي و رضوان )كما يعرفه 

 (.4)"ات للحصول على عينات من السلوك بإستخدام إجراءات منتظمة و متسقةدو إلستخدام طرق و أ

اإلختبار هو عملية منظمة تهدف إلى قياس ظاهرة معينة عن طريق بعض الوسائل و  التعريف اإلجرائي: -
  األدوات و التي من خاللها نستطيع أن نجمع المعلومات التي نحتاجها من أجل التحسين و التطوير. 

 ختبارات:إلبطارية ا -6-2
 معاييرها األشخاص نفس علىو المطبقة  المقننة تاختبار اإل من مجموعة هي":نحسني صبحي محمدعرفها 
 معا قننت سواء األشخاص لنفس أعطيت أكثر أو ختبارإ أحيانا بالبطارية يقصد وقد بالمقارنة، تسمح مشتقة

 .(5) "تقنن لم أو
هي  أو ، الفرد قدرات مستوى لقياس اتختبار إ وحدة هي:"فيقول للبطارية تعريفه في عياش فيصل ويضيف
 .(6) "عالميا عليها متعارف ختباراتاإل من سلسلة

بطارية اإلختبارات هي مجموعة من اإلختبارات المجتمعة ضمن تركيبة واحدة التي  التعريف اإلجرائي: -
 تقيس الظاهرة في شكلها الجزئي.  

 
                                                             

 .22،21،ص2008اىل القياس يف الرتبية البدنية و الرياضية، مركز الكتاب للنشر،  حممد نصر الدين رضوان: املدخل -1
 .11،ص4،1996امحد حممد خاطر، على فهمي البيك: القياس يف اجملال الرياضي، دار الكتاب احلديث،ط -2
 .33،ص2009،مرجع سابقجميد خدا خيش اسد: بناء بطارييت اختبارات بدنية و مهارية يف مخاسي كرة القدم،  -3
 .34،ص1998القاهرة، ،دار الفكر العريب،3حممد حيسن عالوي و نصر الدين رضوان: إختبارات األداء احلركي ،ط -4
 .39ص  ،2004 القاهرة، العريب، الفكر دار ،6الطبعة  ،1و الرياضية، ج البدنية الرتبية يف والتقومي القياس حسنني: صبحي حممد -5
 44،ص1987اجلزائر، :مبستغامن والرياضية البدنية الرتبية ألساتذة العليا املدرسة ومطبعة رت ا منشو -.احلركة علم يف املوجز عياش: رشيد فيصل  -6
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 ختبارات البدنية:اإل -6-3
 .(1)ختبارات التي تقيس الصفات البدنية الضرورية للممارسة نشاط معينهي اإل

 هي اإلختبارات التي تهتم بقياس الجانب البدني و مكوناته.التعريف اإلجرائي:  -
 القدرات البدنية: -6-4

 المعنيين من الكثير يتداوله والذي البدنية مصطلح القدرات أن "صالح عباس أحمد بسطويسي.د ويرى
 القدرات الحركية، الصفات أو الجسمية الصفات :فنجد متعددة أجنبية لمصطلحات ترجمة البدنية بالتربية
 التحمل، :التالية الصفات من تتكون وهي واحد مفهوم تعني كلها المصطلحات وهذه الفيزيولوجيا، الحركية،
 .(2)الرشاقة المرونة، السرعة، القوة،
 سواء الحالي المستوى هو" :بالقدرة المقصود أن "حسنين صبحي محمد و إسماعيل الحميد عبد كمال يرى
 .(3)"و االغراض لألهداف المحددة العوامل أحد يكون قد القدرة وتحديد المهارية أو البدنية للياقة ذلك كان
و التي القدرات البدنية هي مجموعة من الصفات األساسية في حركة جسم اإلنسان التعريف اإلجرائي: -

 ترتبط بشكل أدائه البدني.
 :صنف األشبال -5 -6

األشهر و المدة خالل سنة سنة في سنة الممارسة مهما كانت 16و15هم الدراجون الشباب الذين يبلغ سنهم 
 ف االتحادية الجزائرية للدراجات.في تصني ،والدتهم

 الدراجات على الطريق: رياضة -6-6
، (4)"و كأداة رياضية رياضتها تحافظ على قوة اإلنسان و رشاقته اإلنسان كوسيلة نقل االدراجة إستخدمه"

، كلم20كلم إلى5مسافته منمغلق تكون مسلك  تجرى سباقاتها على الطريق من مدينة إلى مدينة أو داخل
 .(5)الطريق العام ىمجمل المنافسات الفردية التي تجرى عل، في سب مرتبة الوصولالترتيب يكون ح

 الثانوي: التعليم -6-7
)االبتدائي + المتوسط( ويليها التعليم األساسيهو المرحلة األخيرة من التعليم اإللزامي، يسبق هذه المرحلة  

من التعليم األساسي القصري  لزامي أيهذه المرحلة من التعليم عادة باإلنتقال من اإلتتميز  و التعليم العالي
، و هو ري الذي يسمى "بعد المرحلة الثانوية"، أو "التعليم العالي"ختيايم العالي اإلختياري إلى التعلو ال إ

                                                             
  41،ص1995،نفس املرجع السابق القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرياضية، حممد صبحي حسنني:  -1
 24،ص1997والنشر،بغداد، للطباعة الكتاب دار مديرية ،3ط والرياضية، البدنية الرتبية جمال يف التدريس طرق صاحل: عباس أمحد بسطويسي -2
 .15 ص ،1992 -.والرياضية البدنية الرتبية وطرق نظريات ، 2 .ط الشاطئ: ياسني وفيصل بسيوين، عوض حممد -3
 .198،ص1993،بريوت،بالعلمية الكتاب دار ،1ط ،موسوعة األلعاب الرياضية املفصلة :مجيل ناصيف -4
 .11،134، ص  1998الفدرالية اجلزائرية للدراجات: القوانني العامة والتقنية، نشر سنة  -5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A


 الجانب التمهيدي

43 
 

أولى سنة( و تخص المستويات التالية )15/18مرحلة دراسية معتمدة في الجزائر و تمثل الفئة العمرية )
 .(1) ، ثالثة ثانوي(ثانوي، ثانية ثانوي

 الثانوية الرياضية: -6-8
طاء مجال للمواهب عتهدف إلى إ ،التربية الوطنية و وزارة الرياضةتشرف عليها وزارة  ،2001نشأت سنةأ

مهمتها الرئيسية  هي  ،بين دراستهم و ممارستهم للرياضة ال الرياضة و المتمدرسين للربطالشابة في مج
التربية والتعليم ،التكوين و تطوير قدرات المواهب الشابة في المجال الرياضي، فهي تحضر التالميذ 

 سنوات. 3لبكالوريا التعليم العام خالل الرياضيين
 المستويات المعيارية: -6-9

و ضروري لتحقيق شروط  ة من الإلختبارات و هي إجراء هامهي قيم معيارية موازية للقيم الخام المستخلص
"عبارة عن معايير قياسية تمثل الهدف أو الغرض المطلوب تحقيقه بالنسبة ألي و هي  ،(2)التقويم المثلى

،كذلك هي"المعايير القياسية التي تستخدم لتحديد الحالة النسبية للدرجات الخام بغرض (3)أو خاصية" صفة
 .(4)تفسير هذه الدرجات و تقويم نتائجها"

 الدرجات المعيارية: -6-10
هي قيم تحدد مركز الفرد النسبي و تساهم أيضا في وضع درجات كلية لوحدات مختلفة في وحدات قياسها 

، و هي إحدى الوسائل القياسية لتقييم األرقام المسجلة من األفراد في (5)إختبارات األداء البدنيخاصة في 
ضوء المتوسط و اإلنحراف المعياري حتى يمكن عن طريقها وضع المستويات القياسية)الدرجات الخام( إلى 

إلستخراج الكثير من درجات معيارية يسهل منها مقارنة كافة النتائج و جمعها و معاملتها إحصائيا 
 .(6)الداللة"

                                                             
 .20عزايزية يسمينة :نفس املرجع السابق ،ص -1
 .39ص  ،2004 ،مرجع سابقو الرياضية،  البدنية الرتبية يف والتقومي القياس حسنني: صبحي حممد -2
 .14ص  ،2014/2015 ،03أطروحة دكتوراه،جامعة اجلزائر، إقرتاح بطارية إختبارات لتقومي الطلبة باقسام و معاهد الرتبية البدنية و الرياضية يف اجلزائر :عز الدين مهدي -3
ص  ،2014/2015 ،03جامعة اجلزائر،رسالة ماجستري، حتديد ميتويات معيارية لبعض اخلصائص البدنية و املهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب :دهبازي حممد الصغري -4

05. 
 .39ص  ،2004 ،مرجع سابقو الرياضية،  البدنية الرتبية يف والتقومي القياس حسنني: صبحي حممد -5
 .13ص  ،2014/2015 ،مرجع سابق، إقرتاح بطارية إختبارات لتقومي الطلبة باقسام و معاهد الرتبية البدنية و الرياضية يف اجلزائر :عز الدين مهدي -6
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 تمهيد: -
التي لها ختصاصات المتكونة من عدد من األنشطة اإل يجتمع تحت إسم رياضة سباق الدراجات مجموعة من

دراج السرعة  و بهذا فإن في عدد من المزايا و الطرق الواحدة عن األخرىتختلف  فهي، خصائص متنوعة
النهائية المشارك في منافسة السرعة ال يمكن مقارنته بالدراج الخاص بالطريق المتسلق المواجه للرياح  و 
العب البولو بالدراجة ال يمكن أن يمارس رياضة الدراجات بنفس الطريقة لدراج التتابع على المضمار، رغم 

غير أن ، لى أنهم يختلفون خالل األداءإالدراجات  أن كل هؤالء الدراجين ينطوون تحت إسم ممارسة رياضة
تقترب جميعها في مستوى تصميم  إستخدامهم لوسيلة واحدة و هي الدراجة الهوائية جعل هذه اإلختصاصات

التي تسمى  وحركة أرجل اإلنسان ، هذه اآللة الموجهة بفضل عملية اإلنسان فهي متباينة في تحقيقها حركة
يجب تحقيق عامل التوازن  للركوب عليها والتنقل فوقهاكما أنه  الدراجة إلى األمام،تعمل على دفع  التدويس

ال يوجد فختصاصات حسب نوعية األداء في كل إختصاص و عليه تحدد مختلف اإل، و التحكم في قيادتها
 الممارسة لى أنها تتنوع فيما بعد حسب مستوياتطيد على األقل في مرحلة التعلم إرتباط و إختالف بينها بل إ

فكل مستوى له متطلباته المميزة لألداء فممارسة الرياضي الهاوي ليست كممارسة رياضي النخبة و فيها، 
كذلك ممارسة رياضي المدرسة، فكل مستوى له متطلباته األساسية ومن هذه المتطلبات نجد الجانب البدني 

العالية  للرياضي تحقيق النتائج الرياضية نكمالذي يعتبر عنصرا أساسيا، فمن دون لياقة بدنية معتبرة ال ي
ك سرعة و قوة و ن يتمتع الرياضي بمداومة جيدة كذللممارسة في رياضة الدراجات أفمن المتطلبات البدنية ل

 .مرونة و رشاقة و توازن فكل هذه العناصر مجتمعة تجعل من الرياضي ذا مستوى
إلى مفهوم رياضة الدراجات و و الدراجة و تاريخها  و إنطالقا مما سبق سنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف

أهم  معتاريخها كذلك سنتطرق إلى التعريف بإختصاص رياضة الدراجات على الطريق موضوع دراستنا 
العناصر التي تتحكم في الممارسة أما في الجزء الثاني من الفصل سنتطرق إلى مكونات اللياقة البدنية 

 صة في رياضة الدراجات على الطريق. أنواعها و أهم المكونات الخا
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 الدراجة رياضة للجميع: -1-1
ي كل الظروف وداخل مختلف إن أجمل ما هي عليه رياضة الدراجات و منافساتها أنها رياضة تمارس ف

ق المعبدة و المسالك ، على الجبال و عبر الطر داخل القاعات و في خيمات السيرك فهي تمارس ،المناطق
اضي ميسور الحال كذلك يمارسها الرياضي محدود الدخل و الري ،في الوديان وعلى التالل ،معبدةالغير 

 ،الدراجة سواء للتنزه ضمن مجموعة نها رياضة للجميع، إن اإلدمان على ممارسة رياضة ركوبالغني، أي أ
الرياضي داخل ريقة تعامل هي في األساس عملية تعكس ط ،منافسة مع النادي أو مع األصدقاءأو في 
القيم الحميدة التي يتعامل بها مع من خالل الدراجات  رياضي ، هذا المجتمع الذي يتأثر و يؤثر فيهالمجتمع

مظهر رياضة من رغم بالف"و آخرون  Roger Legeaروجي ليجيا  كل أفراد مجتمعه، كما أشار إلى ذلك 
لى ضي و هو فوق دراجته عندما يسارع إالرياالدراجات الفردي ال يوجد ما يدل و يفسر على موقف يقوم به 

رد الففيها ، غير أنها رياضة إجتماعية يكون و عند سقوطهفيقه الذي قد تتعرض دراجته لعطب أمساعدة ر 
، يصبح العيش داخل الفريق وسيلة عند ممارسة رياضة ركوب الدراجات ،(1)متشبع بالقيم الحميدة للجماعة"
جمع بينهم ، هذا اإلسم المميز لجماعة تموعة األساسية التي تسمى الكوكبةلقضاء أيام عديدة  ضمن المج

هذه الكوكبة توجد  داخلأن  ةعرففإنه من المهم مختالفاتهم  إمن رغم ال على، ممارسة رياضة الدراجات
ال  االرياضيين شعاره جميع ، فيها ميثاق قاعدته ذهبية بينضية سامية و عوامل العيش المشتركأخالق ريا

 فهيهي أيضا مفيدة للصحة ، ، رياضة الدراجات هي مدرسة للحياةاآلخرين بمثل ما تكره أن يعاملوكتعامل 
 حمايةألجل بممارستها ا دائميجابي على الدورة الدموية و القلب، لذلك ينصح األطباء أحسن وسيلة للتأثير اإل

 .ان من األمراض المزمنة المختلفةجسم اإلنس
  الدراجة الهوائية:تاريخ  -1-2

كان ذلك في الصين ثم بعدها في  م، ق 2300إلى سنة  البعض بداياتهللدراجة تاريخ مشوق و مثير، يرجع 
م( 1519-م1452) ليوناردو دافينشيم وضع العبقري اإليطالي 1482غير أنه في سنة ، (2)مصر و الهند

كتب على هذا اإلختراع أن يبقي في  لكن ،خطط لدراجة هوائية من مادة الخشبمشروع إختراع رسم فيه م
 له التجسيد على أرض الواقع. ىطي النسيان و لم يتسن

صاحب الفضل في تجسيد فكرة الدراجة الهوائية على أرض الواقع في  دي سيفيراكو يعتبر الكونت الفرنسي 
خشبي على هيئة حصان متصل تمثل شكلها في جسر التي  (vélocifèreفأطلق عليها إسم )  م1790سنة 

                                                             
1-Roger Legea et all :Cyclisme sur route, amphora ,avril 1999,P(10,139). 

 . (238ص) ،2012، عمان,،دار اسامة للنشر، األردن،1ط, املعجم الرياضي يف سطور :علي حسني ابو جاموس -  2
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، أما اإلختراع الذي أعتبر أول دراجة هوائية كان صاحبها البارون (1)، عجلة أمامية و عجلة خلفيةبعجلتين
، الذي أطلق عليها إسم الحصان الحديدي م1818في سنة كارل دريز فون سويبروناأللماني 

(draisienne)(2)،   م صاحب الفضل في اإلضافة التي 1855سنة بيار أرنست ميشواو يعتبر الفرنسي
مامية للدراجة حيث أنه قام بإضافة دواستان مع أذرعهما  إلى العجلة األ طت عالم الدراجة دفعة إلى األمامأع

، أما في السنوات العشرين التالية أصبحت تتميز (3)(vélocipède à pédale père)و التي أصبحت تسمى
و لعل أول من صنع  األمامية بهدف تحقيق سرعات أكبر رة في محيط العجلةالدراجة الهوائية بزيادة كبي

، بعد ذلك تم العمل على اإلنقاص م1871سنة  جامس ستارليدراجة ذات عجلة أمامية كبيرة هو اإلنجليزي 
أما في المرحلة " طارات مطاطية صلبة  بدال عنهامن وزنها عن طريق تغيير العجالت الحديدية و تركيب إ

رتفاع و ي تميزت بعجلتين متساويتين في اإلبتكار دراجة السالمة التالتالية إرتكزت عملية تطويرها على إ
 .(4)"طار على شكل ماسورةالخلفية و إسلسلة لدفع العجلة 

الذي أطلق عليه إسم دراجة م أفضل نمط و 1885سنة  ستارلي جون كيمبعتبر إبتكار اإلنجليزي لقد أ
حتى أصبحت على  الحين و الدراجة الهوائية في تطور مستمر فتعددت أشكالها و أنواعها، منذ ذلك األمان

من وضع إطارات للعجالت م 1887سنة جون دانلوب ، و قد إستطاع اإلنجليزي (5)ما هي عليه اليوم
مصنوعة من مادة المطاط ممتلئة بالهواء، هذه اإلطارات ساهمت و بشكل كبير في تحسين سرعات الدراجة 

، هذا اإلسم م1890في هذه الفترة أخذت الدراجة الهوائية إسم الملكة الصغيرة  أي منذ سنة كذلك ، الهوائية
رتبط بها ، و عليه فقد إلهوائيةملكة هولندا ركوب الدراجة ا (Wilhel min) ويلهال مينكان نتيجة لحب الملكة 

، (6)م1905لمغير السرعات في سنة ( Paul de Vivié) بول فيفيي بتكار الفرنسيلى يومنا هذا ، و يعتبر إإ
اإلبتكار األهم في هذه الفترة حيث أنه ساعد راكبي الدراجة الهوائية على تسيير المجهود البدني من خالل 

شهدت صناعة الدراجات الهوائية و بهذا  لذي يالئم األداء البدني المطلوبإختيار أفضل لمطور السرعة ا
، فظهرت أشكال مختلفة و أنواع عديدة نذكر منها الدراجات شكلها ومواد صناعتهاعلى تعديالت كثيرة 

تتسم بميزتين أساسيتين السياحية و دراجات المنافسة التي تستعمل في المنافسات و السباقات المختلفة فهي 
المخصصة  كيلوغرام للدراجات 11إلى 8، ليصبح بعد ذلك وزنها ما بيني وقت واحد و هما  الخفة و القوةف

                                                             
1- Bourabah Rabah : Historique du cyclisme,INFS/STS Ain Beniane,1er Trimestre,1994/1995.  
2-Wolfang Taubmann : guide méthodologique de cyclisme , PSA,1994, p 9,10. 
3- Fédération Française de Cyclisme : document de formation, arceaux 49, Montpellier, p 02. 

 . (16ص) -2013,اصدار االحتاد العريب للدراجات  ,االحتاد العريب للدراجات يف سطور-  4
 . (238ص) -نفس املرجع السابق: علي حسني ابو جاموس -  5

6 - R.Saadallah,D.Benfars:annales du cyclisme d’algerie.office des publications universitaires.alger.07-90.p10,11،.14 
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 68غرام فقط، ويبلغ قطره  200و100بين  فيما يتراوح وزن إطار الدراجة ما للممارسة على الطرقات،
  ، و عليه فقد تعددت و تنوعت مواد صناعتها فهي تصنع اآلن من مادة الكربون و التيتانيوم.(1)سنتيمتر

 رياضة الدراجات في األلعاب األولمبية: -1-3
إحدى الرياضات القليلة التي نظمت منافساتها في كل دورات األلعاب األولمبية  يرياضة سباق الدراجات ه 

، في إختصاصات السرعة، الكيلومتر، التي إحتضنتها مدينة أثيناو  م1896الحديثة منذ تأسيسها سنة 
لعاب األولمبية لسنة خالل األ ،ساعة و منافسة سباق الدراجات على الطريق12، سباق كلم10كلم، 100

في برلين حذفت بعض اإلختصاصات و أدمجت بعض الرياضات األخرى مثل السرعة، الكيلومتر م 1936
فتنوعت فعالياتها لتشتمل اآلن على عدة سباقات مثل سباقات الطريق، منافسات المضمار  في المضار ،
كيلو متر 100 :الة الجماعي بسباق ل سباق ضد الساعم أستبد1960، وفي سنة دراجة الجبليةومنافسات ال

، أما منافسات السيدات أدخلت في برنامج م1992من البرنامج األولمبي بعد أولمبياد  ذفللفرق ولكنه ح
، وتكرر ذلك في دورات (2)م وبواقع فعالية واحدة وهي سباق الطريق1984األلعاب األولمبية  في دورة عام 

األكثر سيطرة على نتائج القمة   عتبر األوربيونالرجال يم، وكما هو الحال مع 2000م و1996
يطاليا وكذلك هنالك دول من أوربا الشرقية حققت ميداليات عديدة  خصوصا  هذه الرياضة  بمسابقات فرنسا وا 

  .في سباقات دراجات المضمار
 رياضة الدراجات في الجزائر: -1-4

في ساحة الشهداء حاليا  (Mallebay)لرياضة الدراجات في الجزائر وجود عريق و يعتبر مضمار مالباي
، ثم في سنة و الذي تم هدمه بعد ذلك م1897بمدينة الجزائر العاصمة أول مضمار تم بناءه في الجزائر سنة 

ندية الرياضية الخاصة بهذه ، كما وجدت العديد من األناء مضمار آخر في مدينة و هرانم تم ب1900
ا نادي سبورتينق سماء مختلفة منهبلعباس، عنابة، تحت أالرياضة في عدة مدن جزائرية منها وهران، سيدي 

جزائري مارس هذه  رياضي ولما من سكان الجزائر األصليين يعد الريس عبد اهلل إبراهيم أأمدينة الجزائر، 
م حيث فاز بلقب الفيلوسيبدي الفرنسي )اإلتحاد 1910في سنة ذلك كان هو من أصول جزائرية الرياضة و 

، فبعد شهدت الحركة الرياضية دفعا جديدابعد نهاية الحرب العالمية الثانية الفرنسي لرياضة الدراجات(، 
م، نظم نادي نجم الدراجات لمدينة الجزائر أول سباق 1919نوفمبر11أشهر قليلة من توقيع معاهدة السالم في 

الذي شارك فيه أحسن ، و م(1919مارس2 حلتين في مرحلة ما بعد الحرب )كريتيريوم السالم بتاريخعلى مر 
وروبيين في الجزائر، شهد كذلك مشاركة دراج من أصول جزائرية و هو الرياضي رماضني الرياضيين األ

                                                             
1- http://www.adsc.ae/Pages/page_676.aspx, تاريخ دراجة هوائية , جملس أبو ظيب الرياضي  , vendredi 21/08/2015, à 19 :31H. 

 سا.19،20الساعة  ,2014افريل18يوم اجلمعة ,أرشيف االلعاب الرياضية  :منتديات كورة  -  2

http://www.adsc.ae/Pages/LinkDetails.aspx?id=676
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لقب بطل و يحقق  ، هذا الشاب يعاود سلسلة إنتصاراتهنة البليدة الذي فاز بهذا السباقأحمد شاب من مدي
م، و هكذا أصبح سكان الجزائر األصليون من أصول جزائرية يمكنهم 1919فريلأ11فرنسا آن ذاك بتاريخ 

، إختبارهم و تجريبهم ضة الدراجات بعد أن يتم إنتقاءهماإلندماج داخل النوادي الرياضية اإلستعمارية في ريا
لى الوجود ت في الجزائر دفعا كبيرا و ظهرت إاجام شهدت رياضة الدر 1920في مختلف المنافسات، في سنة 
خرى هي بطولة شمال إفريقيا، و التي ظهر فيها ات على الطريق و بطولة أبطولة الجزائر لرياضة الدراج

الدراج الجزائري رماضني أحمد الملقب بأسد البليدة الذي ال يقهر، و هكذا بدأ عهد جديد في هذه الرياضة 
رابح،  اسشانجزائرية كلمتهم في مختلف المنافسات، منهم الرياضي عياش،  أصول أين أصبح للرياضيين من

 كبيالن عبد القادر، الجياللي بن شيخ، عبد القادر مقراني و آخرون. 
ة فريق من الجزائر في بإقتراح مشارك (Auptitgendre) م قام عميد الصحفيين الفرنسي1929فيفري  16في 

، بسعدي و تركي ين من أصول جزائرية و هم كيبيالنشارك فيه ثالث رياضي هذا الفريق الذي ،دورة فرنسا
هذه المشاركة ساعدت في تكوين فكرة إنشاء دورة مماثلة لدورة فرنسا  ،ثمانية رياضيين من أصول أوروبية مع

فيها  نخرطيها اإلنتباه و التي إلإمارس أعلن عن برمجة دورة الجزائر التي شدت  4تسمى دورة الجزائر، في 
و قد بلغ إجمالي المنح التي قدمت لهذه الدورة مبلغ  ،ياضيين في رياضة الدراجات آن ذاكأعتى الر 
في الفترة الممتدة  ،كلم 2300آالف فرنك فرنسي، يتنافس عليها الرياضيون عبر مراحل على مسافة 10,000

 ،الدورة الرياضية األكبر قيمةذاك عتبرت دورة الجزائر آن م، و قد أ1929ماي من سنة19أفريل إلى 28من 
نم، وهران، لى تنس، مستغامشارك، إنطلقت القافلة من مدينة الجزائر إ 106ه النسخة األولى شارك في هذ

عنابة، سوق أهراس ،ورليون فيل) الشلف(، البليدة ، البويرة، سطيف، قسنطينة، سيدي بلعباس، معسكر، أ
 وزو، ثم العودة إلى مدينة الجزائر.تيزي ، كدة(، جيجل، بجايةي)سك فيليب فيل

م كانت هامة بالنسبة لرياضة الدراجات الجزائرية، لقد شهدت هذه السنة ميالد أول نادي في 1936سنة 
دي الذي سمي ب: ، و هكذا تم تأسيس هذا الناع فيه أحسن الرياضيين الجزائريينرياضة الدراجات يجتم

لوانه أبرز م، إجتمع تحت أ1936أكتوبر26سنة بألوان خضراء و بيضاء  (VSM) سالمياإل رياضينادي الال
، أحمد قبايلي، عباس عبد القادر، مجبري بن عيسى األسماء الرياضية في اإلختصاص منهم عماري رابح،

و بهذا ظهر جيل من الدراجين الجزائريين الذين يمارسون رياضة  عاف الطاهر، عمارة محمد، و آخرونز 
م 1949ستمرت دورة الجزائر من سنة ، في هذه الفترة إديني كجزائريينمثلون إنتمائهم الوطني الالدراجات و ي

 .(1)م1953إلى سنة 

                                                             
1 - R.Saadallah,D.Benfars:annales du cyclisme d’Algérie ,O.P.CIT.p20,16 ,29,51,88 . 
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مر من جبهة التحرير الوطني بإيقاف كل أشكال المشاركات و اإلنخراط في م جاء األ1956في سنة 
الرياضية إلتزم العبوا رياضة الدراجات  المنافسات و الهيئات الرياضية الفرنسية، و كباقي اإلختصاصات

بالقضية األم و هي تحرير الوطن، و كانت مشاركاتهم في الثورة التحريرية فعالة فقد إنخرط الكثير منهم في 
معركة  بطال الكبار فيلشهيد أحمد شيحة الذي كان من األصفوف جيش التحرير الوطني، نذكر منهم ا

 وانت.الجزائر مع الشهيد البطل علي الب
بعد إستقالل الجزائر أصبح مصير رياضة الدراجات الجزائرية بين أيدي الجزائريين، مباشرة بعد إستدعاء 
رئيس الجمهورية الجزائرية ل:أحمد قبايلي و الذي كلفه بإعادة بعث رياضة الدراجات في الجزائر المستقلة، 

بإنشاء اإلتحاد الجزائري لرياضة و آخرون  قام مع كل من تشبون مجبري، قامير أحمد، طاهير حسان
الدراجات، و التي ترأسها تشبون مجبري، نظمت أول منافسة في رياضة الدراجات الحديثة بتاريخ 

م في منافسات 1962فيفري17، بدأت المشاركات الدولية لرياضة الدراجات الجزائرية في 1962أكتوبر26
تلف لعجال، و هكذا بدأت المشاركات الدولية في مخبمشاركة كل من بياني و  (cyclocross) السيكلوكروس

 م شاركت رياضة الدراجات الجزائرية في منافسات الكريتيريوم1963مارس07ختصاصات، ففي اإل
(critérium)  كذلك في منافسات البطولة العالمية من نفس السنة، أما أول  ،الدولي لمدينة طرابلس في لبنان

م في دورة تونس 1964أفريل7لىإ مارس25الدورات الدولية كانت في الفترة منمشاركة للدراجات الجزائرية في 
 511رياضي و يناد 24و هكذا أصبح لرياضة الدراجات الجزائرية وجودها الخاص ب: ثم دورة المغرب
الجزائري  ، أعيد بعث دورة الجزائر من جديد في ضل السيادة الجزائرية و الذي نظمه اإلتحادرياضي منخرط
تحاد العربي في سنة ، إنظمت رياضة الدراجات إلى اإلم1988لى سنة إم 1970ت من سنة لرياضة الدراجا

 .م1975
م شكلت نقطة التحول بالنسبة لرياضة 1982، كما أن سنة بعث دورة الجزائر الخامسة أعيدم 1975نفس السنة

بعد الركود الذي عانته من لرياضي دفعا جديدا لهذه الرياضة لقد أعطى قانون اإلصالح ا الدراجات الجزائرية
إلى  23من في الفترة تم تنظيم دورة الجزائر السادسة م 1984كما أن في سنة  ،م1981م إلى سنة 1976سنة 
 ،بعد غياب في سنوات التسعينات إستمر(1)دورة الجزائرل م نظمت الطبعة التاسعة1987في سنة و  مارس 30

م إلى يومنا أصبح 2011نه إبتداء من سنة غير أ م،2003م و2001تنظيم هذه الدورة على التوالي في سنة 
 .(2)فأصبحت تسمى دورة الجزائر الكبرىلدورة الجزائر طابع آخر 

                                                             
1 - R.Saadallah,D.Benfars:annales du cyclisme d’algerie. O.P.CIT,p229,249,223,334,345,346,361, 
2- la-fédération Algérienne de cyclisme : histoire-du-cyclisme-algérien, http://fac-dz.com ,sameedi 01/01/2017, à 
10 :12H. 

la-fédération
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 مكونات الدراجة: -1-5
م( "أن الدراجة هي أجمل شيء في العالم"،" الدراجة هي شيء جميل 1973-م1881يؤكد بابلو بيكاسو)

مكانة صبحت لها أهذه اآللة " ،(1)سم الملكة الصغيرة"تستحق أن يطلق عليها إجامد"،"متحرك و ليست شيء 
 ستطاعت الحفاظ على دورها األولإ ،عالم رياضة المنافسةو أيضا في السياحة  ،ذات داللة في عالم الترفيه

مركبة  قطعة1300حوالي تتركب الدراجة من  ،( 2)اليومي" وسائل التنقلوسيلة من األساسي و هو  الدراجة  و
وقد جاء في وثيقة ، (3)"متحركة تعتمد على حركة أرجل اإلنسانو هي عبارة عن مركبة "، عدة أجزاءفي 

 :لها مكونات أساسية تمثلت فيما يليأن الدراجة التكوين لإلتحاد الفرنسي لرياضة الدراجات 
 الهيكل و الفرشات األمامية:  -1-5-1

، و هو يعطيها أهم خصائصها الميكانيكية يعطي الهيكل و الفرشات األمامية  للدراجة شكلها الهندسي كذلك
و يعتبر الجزء األهم فيها، يمتاز هيكل الدراجة بمجموعة من الخصائص مجمعة يتكون من مجموعة قطع 

المندمجة فيما بينها منها ما يتعلق بتكنلوجية صناعته و منها ما يتعلق بخصائصه الميكانكية و منها ما 
األداء الجيد فوقها، و عليه يجب أن يتوفر هيكل الدراجة على المميزات  يتعلق بقابليته على التكيف لتحقيق

 التالية: 
  :الرياضي كثيرا في المحافظة  إن صالبة هيكل الدراجة تساعد ،و مهم هي عامل أساسيالصالبة

عملية التدويس، فكل القطع للمجهود البدني عن طريق خالل أداءه  تهاطاق سالمته و على على
للقوى المختلفة الناتجة و التي تنتقل كبيرة يجب أن تكون لها قدرة مقاومة  تكون الهيكل المجمعة التي

كسدة المعدن الذي يتعلق بتأثير العامل الجوي مثل أ هناك عامل آخر ، كذلكمن هذا المجهودليها إ
 .  ، فالهيكل يجب أن تكون له مقاومة للظروف الخارجية المؤثرة فيهيصنع منه الهيكل

  يدفع وزن الهيكل أهمية كبيرة في ممارسة رياضة الدراجات، فال يمكن للرياضي أن يلعب ــة: الخـف
 هديحدتم ت الذي، و اصة فيما تعلق بوزن هيكل الدراجة، و خهاال فائدة و ال جدوى  منزائدة أوزان 

 .كلغ على األكثر 2: ب

                                                             
1-Roger LEGEA et coll :Cyclisme sur route, amphora ,avril 1999,P(10,139). 
2-Alexandre Ballaud et autres :VTT comprendre la technique, édition Savoir Gagner,2004,p11. 
3 - sites.google.com/a/sawa.tzafonet.org.il/sprt/home/tarykh-w-tryf-aldrajte-alhwayyte,تاريخ و تعريف الدراجة اهلوائية, موقع الرتبية  
 .vendredi 21/08/2015, à 20 :07H ,البدنية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
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 :وهذا الدائم للدراجة خالل األداءثبات إن الشكل الهندسي للهيكل يساعد على تحقيق ال الثبات ،
ن التعديل الدائم ضروري الرياضي فوق الدراجة، و عليه فإ الثبات يكون عادة على حساب مردود

 لتحسين الثبات المطلوب و أفضل مردود للرياضي فوق دراجته.
 :ة يمكن ، إن الشعور بالراحة أثناء القيادل له تأثير كبير على هذه الخاصيةن شكل الهيكإ الراحة

رضيات و عند السير بالدراجة فوق مختلف األالرياضي من إمتصاص اإلهتزازات التي تنتج 
 المسالك كذلك تمكنه من السير فوق الدراجة لمدة زمنية طويلة .

 العجالت: -1-5-2
ية فهي تساعد على تحقيق عنصرا هاما في أجزاء الدراجة الهوائية، و لها خصائص أساس تمثل العجالت

القوة الداخلية  و تحويل األداء الميكانيكي األفضل من خالل نقل و تحسين و إعطاءلدراجة ا فوقالثبات 
(، اإلطار Moyeu، تتكون العجلة من محور)الدراجة فوق األرضبها قل نتتحركة للرياضي إلى عملية 

(، و بهذا تدور Boyaux،Pneumatiqueالهوائي للعجلة)(، اإلطار Rayons(، أسالك العجلة )Janteالدائري)
، و يعتبر (Roulementالعجلة حول مركز المحور عن طريق وسيط ميكانيكي و هي لفائف التدوير)

( الجزء المركزي للعجلة يتكون من عدة أجزاء و هو الجزء الذي تعتمد عليه حركة العجلة Moyeuالمحور)
( التي Rayons، تتصل بالمحور أسالك العجلة)الهيكل من خالل جهاز تثبيتلة مع كذلك يرتبط محور العج

و هي  ،ملم 2,6و  1,4(، يبلغ قطر هذه األسالك ما بين Janteتلعب دور الرابط بين المحور و إطار الجلة )
، وهما إطار العجلة فهو ينقسم إلى نوعان(، أما Janteتختلف في الطول على حسب شكل إطار العجلة )

(، و هي ذات أقطار Pneu( و إطار خاص باإلطار المطاطي )Boyauxر خاص باإلطار المطاطي )إطا
 26بوصة إلى 16( و هي من Poucesمختلفة يعبر عنها بالمقاس األنجلو ساكسوني أي اإلنش أو البوصة)

ظائف ( و Janteملم، إلطار العجلة )700ملم إلى 500بوصة  أو بالمقاس الفرنسي بالميليمتر و هي من 
مات و التشوهات كذلك تعتبر عنصر أساسي لعملية متعددة منها تثبيت اإلطار المطاطي و مقاومة الصد

تساعد  ،اشرة مع األرضيقاف الدراجة، أما اإلطار المطاطي فهو الجزء الذي يتصل مبالكبح للتخفيض و إ
فضل أداء لسرعة تحقيق أ الدراجة على سطح األرض و اإلطارات المطاطية على تحقيق ثبات الرياضي فوق

 .(1)متصاص الصدماتبفضل إركوب التنقل الرياضي فوق الدراجة و إعطاء أكبر قدر من الراحة أثناء 
 
 

                                                             
1- Fédération Française de Cyclisme : document de formation, O.P.CIT, p 116,117,118,119,120. 
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 األجزاء الناقلة: -1-5-3
لألجزاء الناقلة في القطع التي تتكون منها الدراجة دورا في عملية حركة الدراجة فوق األرض، يمر نقل حركة 

 بعدد من قطع األجزاء  الناقلة و هي: التدويس
 :واحدة في الجهة اليمنى و الثانية على الجهة اليسرى، تكون مركبة على ذراع  2و عددها  الدواسات

الدواسة و هي تتصل مباشرة برجل الرياضي، لها أنواع مختلفة إذ يستعمل في رياضة الدراجات 
 جل الرياضي جيدا خالل قيادتها.الدواسات األوتوماتيكية و التي تمكن من تثبيت أر 

 :و هي على شكلين على ربط الدواسات بعلبة التدويس و هي أذرع حاملة تعمل أذرع الدواسات ،
الدواسة اليمنى تعمل على حمل الصحن المسنن و الدواسة اليمنى أما الذراع اليسرى فهي تحمل 

و يقدر  ،ويس إلى مركز الدواسةز علبة التدطوال مختلفة تقاس من مركاليسرى فقط، كما أن لها أ
 .(1)ملم170ملم الى 165طولها من 

 :مجودة أسفل هيكل الدراجةاألجزاء داخل علبة مجموعة من علبة التدويس  تكونت علبة التدويس، 
أجزاء مختلفة و هي:  5و هي تتكون من  ،اسية هي ضمان دوران سلس للدواساتوضيفتها األس

( و تكون دائما غير متساوية في الطول حيت أن النصف Axe du pédalierمحور علبة التدويس)
(، على Roulementاألطول هو دائما على الجهة اليمنى مكان الصحن المسسن، لفائف التدوير)

(، Cuvette mobile)وعاء متحرك(، على الجهة اليسرى Cuvette fixe)الجهة اليمنى وعاء ثابت
 (.de blocage Vis)(، برغي التثبيت Manchonغطاء أنبوبي مخرم)

 :لمسنن للدواسات و العجلة تعتبر السلسلة الجزء األهم في آلية نقل الحركة بين الصحن ا السلسلة
ها عن من مادة الفوالذ تترابط فيما بين ، يتميز هذا الرابط  بأنه قابل لإلنثناء، تصنع السلسلةالخلفية
يفتها اإللتصاق بترس الصحن المسنن للدواسات و ترس ظو ، ق المئات من الألجزاء أو الروابططري

 العجلة الحرة الملتصقة مع العجلة الخلفية عن طريق التشابك.
 :إن الصحن المسنن المرتبط بذراع الدواسة يمثل الصحن المسنن  الصحن المسنن للدواسات

على أسنان  ، يحتوي الصحنالطريق عادة على صحنين متجاورين للدواسات، تحتوي دراجة سباق
 ع من خليط من المعادن.تلف و هي تكتب عادة على ظهره، تصنعددها يخ

 :ساسي الذي يعمل على ترتبط العجلة المسننة الحرة بالعجلة الخلفية و هي الجزء األ العجلة الحرة
تميز هذا الجزء بأنه السلسلة إلى العجلة الخلفية، و ي نقل الحركة من الصحن المسنن للدواسات عبر

                                                             
1- Fédération Française de Cyclisme : document de formation, O.P.CIT, p 124. 
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كون هذا الجزء من جسم ، يتدواسات أو عند التوقف عن التدويسر فعال عند الحركة الخلفية للغي
أو  ق التراصمع محور العجلة الخلفية له وظيفة حمل التروس المسننة عن طري داخلي مثبت

، ا  الموضوع على جسم العجلة الحرةأما الجزء الثاني و هي التروس المسننة يختلف عدده ،البرغي
 .(1)ترس مسنن 11إلى5من  و هي

 و التوجيه: أجزاء القيادة -1-5-4
رتكاز ثابتة للرياضي و تمكنه من توجيه و قيادة الدراجة في اإلتجاه ه نقطة إتعطي أجزاء القيادة و التوجي

و هي أجزاء  في علبة اإلتجاهالجزء األول تمثل جزاء القيادة و التوجيه من جزئين، يالذي يختاره، تتكون أ
توفير حركة سلسة للفرشات األمامية و ل و هذاالفرشات األمامية مع غمد علبة اإلتجاه، بين ربط ال دورها 

تجاه سير الدراجة، و المقود الذي يعمل على تحديد إ الجزء الثاني يتمثل فيو إيقاف تأثير الصدمات الكبيرة، 
 المقود ميزة تمكن منة االيدي من خالل قوس تثبيت و حمل الجزء العلوي لجسم الرياضي، تعطي مسك

تسمح  كذلك القدرة العضلية، عمل ثبات لجذع جسم الرياضي فوق الدراجة مما يمكنه من زيادة التحقيق 
التعرض و  ( فوق الدراجة مما ينقص من Aérodynamiqueاأليروديناميكية ) ةللرياضي بإنجاز الوضعي

 مواجهة جسم الرياضي للرياح.
 السرج: -1-5-5

(، هذه الذراع Tige de selleمثبت على حامل يسمى ذراع السرج) ثابتة فوق الدراجة يمثل السرج نقطة إرتكاز
مثبتة على الجزء العلوي لألنبوب العمودي لهيكل الدراجة و الذي يسمى أنبوب السرج، و يعتبر ذراع السرج 

هايتها العلوية في األنبوب العمودي ،تحتوي في نالجزء الذي يربط السرج مع هيكل الدراجة عن طريق دخولها 
إلى  25، تتميز ذراع السرج بخصائص حيث يبلغ قطرها بين (Chariotلسرج تسمى رافعة )على آلية تثبيت ل

 ملم.200ملم و يبلغ متوسط طولها 27,4
ا ما في مادة البالستيك المقاوم له شكل مريح مدبب في مقدمته و عريض نوع من أما السرج فهو يتكون

ادة الشعور ، تعمل على زيدة البوليريتان أو من مادة الجلدمؤخرته، أسفل بدن السرج يوجد غطاء من ما
من فوق السرج، يتميز السرج بخصائص أساسية  منها العمل على ضمان  نزالقبالراحة و تنقص من اإل

الراحة للرياضي خالل أداء المجهود، كذلك يجب أن يكون ثابت و ال يتغير شكله، و يمكن تعديل وضعيته 
 بسهولة.

 

                                                             
1- Fédération Française de Cyclisme : document de formation, O.P.CIT, p 126. 
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  آليات تغيير السرعات: -1-5-6
، و هو على (Dérailleur) سرعةتحتوي دراجات منافسات الطريق على آلية لتغيير السرعة تسمى مغير ال

شكلين أمامي و الذي يكون مثبت على األنبوب العمودي، وظيفته نقل السلسلة من صحن إلى آخر 
هيكل، لها وظيفتان ال، أما الخلفي يكون مثبت على العروة في المؤخرة اليمنى أسفل ذراع الدواسةلتصقة بالم

لحرة الموجودة في العجلة السلسلة فوق التروس المسننة للعجلة اأساسيتان األولى تتمثل في العمل على نقل 
( الجزء الذي يمكن من تحديد Dérailleurو كذلك تعمل على تمديد السلسلة، يعتبر مغير السرعة ) ،الخلفية

ه فوق الدراجة حسب شكل الطريق مسافة مطور السرعة التي يستطيع من خاللها الرياضي ضبط سرعة تنقل
التاكتيكية في المنافسة، يشتغالن عن طريق سلك معدني و يتحكم فيهما عن طريق مقبض يدوي  ختياراتهو إ

، تعمل على تشغيل مغير السرعة األمامي و مغير السرعة الخلفي، تكون مثبتة و مندمجة (Manetteللتحكم )
، أما العجلة الحرةالخلفي الخاص بترس  مع مقبض الفرامل على المقود، تتحكم الجهة اليمنى بمغير السرعة

الجهة اليسرى فتتحكم في مغير السرعة األمامي الخاص بالصحن المسنن لذراع الدواسة، آللية تغيير السرعة 
د عالقات السرعة من خالل الربط بين عدد أسنان ي، تعمل كذلك هذه اآللية على تحيواع مختلفةأشكال و أن

افة الدورة الواحدة خالل الحرة و التي تعطي مس الصحن المسنن للدواسة مع عدد أسنان الترس للعجلة
قطعها عندما ر الدراجة من خالل المسافة التي ت"بإنتشا( 1993جميل ناصيف)و التي عبر عنها ، التدويس

يعتبر آلية تغيير السرعة في الوقت الراهن ذات أهمية كبيرة لما تتميز به من  ،(1)تدور الدواسة دورة كاملة"
دقة و التي يجب أن تكون فعالة من خالل وظيفتها األساسية و التي تتمثل في الحفاظ على إيقاع معتدل 

 للتدويس.
 آلية الكبح: -1-5-7

إيقاف المركبة عند من و السالمة للرياضي فوق الدراجة، فهي تعمل على تمكن المكابح من ضمان عامل األ
، تحتوي الدراجة على مكبحين األول في عند الحاجة الدراجة من سرعة تنقل وجود عائق أو التخفيض

يقاف تتمثل في القدرة على إخصائص يتميز عملهما بعمالن في وقت واحد، مؤخرة يستالالمقدمة و الثاني في 
  .(2)التدرج إليقاف الدراجةقدرة يكون لهما  وأ المركبة

 
 
 

                                                             
 .201، ص1993 ,، دار الكتاب العلمية، بريوت1ط,موسوعة األلعاب الرياضية املفصلة : مجيل ناصيف -  1

2- Fédération Française de Cyclisme : document de formation, O.P.CIT, p 142. 
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 المعدات األساسية لركوب الدراجة: -1-6
كذلك يحتاج ممارس رياضة الدراجات إلى معدات أساسية لركوب الدراجة والتي تتمثل في القبعة غطاء الرأس 

، يجب أن تتوفر (1) المذكورةاصة بالرياضة لبسة الخسفله، و األأمثبتة الواقي، الحذاء الخاص مع الصقات 
ها تحمي الرياضي من مختلف العوامل المحيطة به ات على خصائص منها الحماية حيث أنهذه المعد

ون صلبة و ال تعيقه، و أن تك كالحرارة أو برودة الجو، كذلك تساعده على أداء الحركات فوق الدراجة و
 راض و الحوادث. ، و لها وظيفة الوقاية من األمتتميز بدقة أداء عالية

 تعريف رياضة الدراجات: -1-7
 ، و هي نشاط بدني فوق الدراجة الهوائية و الذي(2)(cyclismeن الكلمة الالتينية لرياضة الدراجات هي )إ
 ، و قد جاء في تعاريف رياضة الدراجات ما يلي: (3)رتبط بها دائماي

ت في مجال ركوب الدراجة كبير من التخصصاعدد فيها جمع ( هي رياضة يLarousseفي المعجم الفرنسي )
هو كل نشاط رياضي يمارس فوق الدراجة الهوائية عن طريق ركوبها و و يبقى التعريف األساسي  ،الهوائية

، كذلك جاء في تعريف آخر لرياضة الدراجات هي ممارسة ركوب الدراجة الهوائية و (4)فوقها إجتياز مسافات
( هي ممارسة ركوب الدراجة encyclopédique Dictionnaire HACHETTE، أما في معجم )(5)رياضاتها

، تجتمع فيها  أشكاال و أنواعا مختلفة من المنافسات (6)الهوائية و هي كذلك رياضة ركوب الدراجة الهوائية
تختلف عن بعضها  البعض و لكنها تشترك في  ختصاصاتنشاط له طبيعة متعددة، كل هذه اإليكون فيها ال

و  نسان،بينها من خالل محرك واحد و هو اإلفهي ترتبط فيما  ،(7)نقطة واحدة و هي شكل أداء الحركة 
م أصل ميالد رياضة سباق الدراجات حيث نظم اإلخوة 1868( سنة Saint cloudيعتبر سباق سان كلو )

(Ollivier هذا السباق الذي فاز به )( البريطانيJames moore) (8)    . 
 
 
     

                                                             
 . 17ص-2013 ,اصدار االحتاد العريب للدراجات  :االحتاد العريب للدراجات يف سطور -  1
 .93ف س علوان: القاموس املزدوج عريب فرنسي، دار الكتب العلمية، ص  -  2

3 - Michael Attali , Jean Saint-Martin :Dictionnaire culturel du sport, armand colin, Paris, 2010 ,P 45. 
4 - http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cyclisme/21282,mardi11/08/2015,17:48H. 
5 - http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cyclisme/vendredi 21/08/2015,à 16:59H. 
6 - Emmanuel Fouquet, Dictionnaire HACHETTE encyclopédique , édition 01,     Rotolito,Italie,2001 ,p 416. 
7- Jean François Mayer : cyclisme entraînement ,pédagogie, O.P.CIT,p 143. 
8-http://www.memoire-du-cyclisme.eu/dossiers/dos_histoire.php ,sameedi 01/01/2017, à 10 :51H. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cyclisme/vendredi
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 ختصاصات في رياضة سباق الدراجات:اإل -1-8
صبحت اآلن لف مراحل تطور هذه الرياضة، حيث أنها أرياضة الدراجات خالل مختتنوعت أشكال ممارسة 

الدولي لرياضة  تحادبصفة خاصة بعد أن تأسست هيئة  اإلتتمتع بثراء كبير في مجاالت ممارستها، و 
 ، و التي عملت على تنظيم و هيكلة هذه الممارسة الرياضية. م1900سنة  (UCI) الدراجات

رياضة الدراجات لذوي دراجات ثمان تسميات رئيسية و هي:"يجتمع في تصنيف اإلتحاد الدولي لرياضة ال
(، Trial) :لا (،Cyclisme en salle، رياضة الدراجات داخل القاعة )(Para Cyclismeاإلحتياجات الخاصة )

(، المضمار Montain Bike(، الدراجة الجبلية )Cyclo-Cross(، السيكلوكروس )BMXإكس ) -أم -البي
(Piste( و رياضة الدراجات على الطريق ،)Route)"(1). 
 (:Cyclisme sur routeرياضة الدراجات على الطريق) -1-8-1

 حيث نظمت أول،(2)م1896الطبعة األولى سنة  األلعاب األولمبية منذهو جزء من برنامج  هذا اإلختصاص
كثر ممارسة في رياضة كثر شعبية و األاألاإلختصاص يعتبر كذلك  كما أنهم، 1927سنة بطولة عالمية فيه 

 يثح،(3)تنظيم أنشطتها على الطريق العام ، تنتمي إليه كل المنافسات الفردية و الجماعية التي يتمالدراجات
 رياضة الدراجات على الطريق"أن  Jean Pierre de Mondenard (1982) ماندينار يجون بيار د يرى

إلى األنشطة البدنية من صنف المداومة أو الهوائية، و هذا يعني أن إستهالك األوكسجين هو عامل  تنتمي
مستوى تدريب مناسب للرفع من مستوى اللياقة   يتطلب هذا اإلختصاص ،فيها أساسي لتحقيق النتائج العالية

هم تكيف لعل أ و البدنية و يعتبر العمل الهوائي هو الجانب المهيمن على األداء فيه فينتج عنها عدة تكيفات
، كذلك أثناء أداء المجهود البدني نخفاض في النبضات القلبية أثناء الراحة وهو إ ينتج داخل جسم الرياضي

ينتمي إلى هذه ،(4)"عتبارها ميزة للمداومة العامة لبية في الراحة كرقم أساسي يمكن إضات القو هكذا فإن النب
 الرياضة ثالث إختصاصات و هي: 

 (:Course en ligneسباق الدراجات على الخط ) -1-8-2
، ينتمي  إلى الرياضات األولمبية، ختصاص يمارس على الطريق العامسباق الدراجات على الخط هو إ

رياضيين فوق الدراجات( داخل مسلك، تتنوع سباقات هذا ينطلق فيه المتسابقون في كوكبة ) مجموعة ال
 :االختصاص بين

                                                             
1- http://fr.uci.ch/para-cycling/about/,vendredi 14/08/2015,à 10 :10. 
2-Wolfang Taubmann : guide méthodologique de cyclisme , O.P.CIT, p 19. 
3 - Jean François Mayer : cyclisme entraînement ,pédagogie , O.P.CIT,p 143. 
4 -Jean Pierre de Mondenar : la santé des cyclistes, édition amphora, février 1982 .p 22. 

http://fr.uci.ch/para-cycling/about/,vendredi
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من نقطة و الوصول في نقطة أخرى أو من مدينة إلى  سباقات اليوم الواحد التي يتحدد فيها اإلنطالق -
على شكل دائرة وحيدة مثل البطولة ، أو داخل مسلك مغلق روبي بفرنسا -رى مثل سباق باريسخمدينة أ

، تحدد مسافاتها في الجزائر ما بين و طويلةعلى هذا الشكل ذات مسافة متوسطة أالعالمية و تكون السباقات 
 .(1)كلم 20لى إ 5
هذه السباقات تكون "و سباقات المراحل التي تدوم أليام عديدة مثل دورة فرنسا، إيطاليا، الجزائر....الخ،  -

رضيات، و يتمتعون بمؤهالت قاعدية عالية و القادرين على التكيف مع مختلف األخاصة بالرياضيين 
، لقد حقق هذا النوع من المنافسة الشهرة و العدد الكبير سترجاع، و كفاءة عالية لإلدرة الهوائيةالمتمثلة في الق

 .(2) "من المتابعين  لرياضة الدراجات
 (:Contre la montre individuelضد الساعة فردي ) -1-8-3

إلى  45ختصاص تقام على مسافة رياضات األولمبية، سباقات هذا اإلختصاص أيضا من اليعتبر هذا اإل
يفصله فارق زمني  ولمبية، ينطلق فيه الرياضي وحيداكلم في البطولة العالمية و في سباقات األلعاب األ50

هذا لممارسة " ،لذي يحقق أحسن زمن يعلن فائزاو الرياضي ا دقائق 2إلى  1على الذي يليه يقدر  من 
ن يتمتع بلياقة ، و أعلى السير وحيدا فوق دراجتهن يمتلك الرياضي القدرة ختصاص و للتفوق  فيه يجب أاإل

تكون من خالل منافسات الطريق على  ختصاص، و عليه فإن إكتشاف المواهب في هذا اإل(3)"يدةبدنية ج
، إن يث يتم رصد إستعدات بعض الدراجين، حفالت  عن الكوكبةنط و محاوالت الهروب الناجحة و اإلالخ
 كلم/سا.42غلب سباقات ضد الساعة فردي على مسالك معتدلة تنجز بمعدالت سرعة تتعدى أ

 (:Contre la montre par équipeضد الساعة حسب الفرق) -1-8-4
ختصاص ضد الساعة فردي، لكنه يختلف عنه في عدد أعضاء الفريق، مبدأ هذا اإلختصاص مماثل إل

ختصاص في رياضيين كأقصى عدد، ظهر هذا اإل10كأقل عدد إلىإثنين   يتكون الفريق من رياضيين
 .(4)رياضيين لكل فريق6إلى5م شارك كل فريق ب: 2012البطولة العالمية سنة 

عتمادا على الخصائص الفيزيولوجية، الطريق إختصاص رياضة الدراجات على يتم دراسة المنافسة في إ 
عتماد على وضع برنامج للتدريب يراعي عامل السن و باإل ،و النفسية المهارية الخططيةكذلك الخصائص 
 الصنف للرياضي.

                                                             
1- fédération Algérienne de cyclisme : Règlement Généraux et Technique, O.P.CIT, p 28.  
2 - Jean François Mayer : cyclisme entraînement , O.P.CIT, p 192. 
3 -Daniel Clément : le cyclisme de l’école a la compétition route et piste ,édition amphora ,1982.p343. 
4 -http://fr.uci.ch/para-cycling/about/,vendredi 14/08/2015,à 10 :10. 

http://fr.uci.ch/para-cycling/about/,vendredi
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 دراج الطريق: -1-9
عوامل األساسية ، و عليه فإن من الالدراجات على الطريقضة من الصعب تحديد الشكل الرياضي لالعب ريا

القدرة  و  خالل األداء البدني الجيد بميزة ختصاص هو إكتساب قدرات هوائية جيدة للنجاح في هذا اإل
و إذا أردنا أن نضع تصنيف خاص بالرياضيين في رياضة الدراجات وفقا ألنواع أخرى مثل  اإلستطاعة،

لخ و التي تتحد مع القدرات الهوائية (...إGrimpeur(، التسلق)Rouleur، التدوير)(Sprinterميزة التسارع )
 - Rouleur) ، مدور أو متسلق(Rouleur- Sprinter) من مدور متسارعخاص ج نموذ ناتعطي ، فإنهاالجيدة

Grimpeur)، "تعمل على تشكل نموذج الرياضي في فهي الخصائص الفيزيولوجية و العصبية الحركية  كذلك
، إن الصفات البدنية و الفيزيولوجية الجيدة  تضمن مستوى (1)"الدراجات أكثر من  المعايير المورفولوجية

، و ال شك عامل أساسي في تحقيق النجاحفهي القدرات البسيكولوجية عالي لتحقيق النتائج من دون إهمال 
 عامل التأقلم مع محيط المستوى العالي.و روح الفريق يدخالن كذلك في   يجتماعأن العامل اإل

 ة رياضة الدراجات على الطريق:ممارسالقواعد العامة ل -1-10
 المسلك: ةعرفم -1-10-1

إن معرفة شكل المسلك الذي يسير فيه الرياضي في رياضة سباق الدراجات على الطريق و تحديد المناطق 
العوائق التي قد و باألخص تحديد مختلف أشكال  فيه تعتبر من العناصر األساسية للنجاح اإلستراتجية

تختلف من مكان إلى آخر كل حسب موقعها و  مسالك رياضة الدراجات من المعروف أن ،يالقيها الرياضي
تسمح  فإذا كانت المسالك مفتوحة و تحتوي على المرتفعات، فإن معرفة المسلك ،شكل تضاريسها... إلخ

للرياضي بتحديد مطور السرعة الذي يالئمه ليتمكن من صعود هذه المرتفعات بالطريقة التي تالئمه، كما أن 
إختيار مطور السرعة المالئم لألداء يختلف بين سباق على الطريق داخل الكوكبة و سباق على الطريق ضد 

 فإنفإذا كان مسلك السباق مغلق ون معتدل، الساعة فاألول إيقاعه يكون غير معتدل مقارنتا بالثاني الذي يك
الرياضي السير داخله لمرة واحدة على األقل فوق دراجته  منمما يستلزم  معادة عدة مرات تكون اته ر عدد دو 

المرتفعات و خاصة معرفة مسار و إتجاه  كذلك شبه عوائق مثل المرتفعات و المنحدراتلمعرفة مختلف ال
 .سلك شيء ضروري و هام لتحقيق النجاح في رياضة الدراجاتملن معرفة ا، و عليه فإالرياح

 معرفة الخصم: -1-10-2
الرياضي عند رياضي النخبة تستند معرفة الخصم على الخبرات المكتسبة خالل المنافسات التي يتسابق فيها 

يدركون  أن الدراج المتسارع ال يمكنه الفوز بسباق المرتفعات، و العكس  تجعلهم هذه المعرفة، نمع اآلخري

                                                             
1 - Jean François Mayer، cyclisme entraînement , O.P.CIT. p 153. 
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الهواة  المبتدئين و الناشئين فئة صحيح أي أن دراج المرتفعات ال يمكنه الفوز بسباق المتسارع،  أما عند 
خارج منطقة  في المنافسات يشاركونوخاصة عندما  ،بينهم و يتعارفون فيما ن قليال ما يحتكونفإن الرياضيي

، و األساسية تساعد على معرفة الخصم ، و بهذا فان اإلستعالم على الخصم المحتمل وعلى قدراتهنشاطهم
 .(1)خصائصه فهذه المعلومات الذاتية مستحبة إذا كانت هادفة في الميدان

 مقاومة الرياح: -1-10-3
ناخية تعيق سير الرياضي إذا الظاهرة الم، هذه ياضيتعتبر الرياح في رياضة الدراجات العدو رقم واحد للر 

ح في رياضة بأن مقاومة الريا"Peter Konopka(1991)بيتر كونوبك حيث أشار ، كانت أمامية أو جانبية
الواجهة األمامية عدد من العوامل تتمثل في الدراجات تزداد بقيمة سرعة التنقل مربع و هي تتحدد من خالل 

سرعة سير و  التي يمثلها الرياضي فوق دراجته، معامل إختراق جسم الرياضي للهواء، حجم كتلة الهواء
للتقليل من داخل مجموعة و لمقاومة هذه الظاهرة ينتظم الدراجون عن طريق العمل الجماعي ، (2)الدراجة"
أن مقاومة الرياح تقل "من  Wolfang Taubmann (1995) وولفانق طوبمانأليه  و هذا ما  أشار ،تأثيرها

في كوكبة مكونة من أربعة رياضيين مقارنة  %70فهي تقل ب: ،نسبتها كلما زاد عدد الرياضيين في الكوكبة
معرفة و  هذه المقاومة إذ تتطلب ،(3)" %100تقدر نسبة مقاومته للرياح ب: ذيبرياضي يكون وحيدا و ال

ؤخذ عامل يجب أن ي، فالرياح الظروف ذهكل رياضي، ليتصرف و بشكل آلي خالل ه لدىتحكم مهاري جيد 
تضاف إلى إختراق الرياضي للهواء  األن مقاومته ،أمامية¾ بعين اإلعتبار و خاصة إذا كانت أمامية أو في 

إنتظام عدد الدراج إذا كانت سرعة الرياح مرتفعة، إن مقاومة الرياح تتطلب  سير و التي تولد عائق لتطور
 تجنب التعب.و  من الدراجين لتكوين آلية مهارية تمكنهم من السير خاللها بأقل مجهود بدني

 السير في الكوكبة: -1-10-4
الدراجين الذين يكونون معا خالل التدريب أو في السباق،  من إسم يطلق على مجموعة مصطلح الكوكبة هو

حيث أنه يستطيع الدراج الناشئ الذي نشأ في مدارس رياضة الدراجات قيادة دراجته بسهولة داخل الكوكبة، 
إن الكثير من الحركات المهارية األساسية التي تعلمها تعطيه السهولة ،األمن و اإلسترخاء الالزم، ألن 

، (4) طاقة و التعرض لمخاطر السقوطالمهارة في قيادة الدراجة تساعد الرياضي على اإلنقاص من إستهالك ال
من  %30السير داخل الكوكبة من الحفاظ على يمكن  Cristian Vaast (2003) كريستيان فاست حسبف

                                                             
1- Jean François Mayer، cyclisme entraînement , O.P.CIT. p 153.  
2 - Peter Konopka:pratique du cyclisme ,2ème édition, vigot,1991 p 7.  
3 - Wolfang Taubmann : guide méthodologique de cyclisme , O.P.CIT, p 89,90.  
4 - Philipe Chanteau et all :cyclisme comprendre la technique, édition savoir gagher ,2004,p11. 
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ن تنشأ مسافة ة الرياضي الذي هو أمامه من دون أ، فهو يتبع عجلة دراج(1)المجهودقدرات الرياضي ألداء 
حركات سير و و متناسبة مع رتخاء و حركاته تكون دقيقة قود تكون بإسإمساكه للم بينهما، كذلك طريقة

 سرعة تنقل الكوكبة سواء عند تخفيض السرعة أو عند الزيادة فيها أو عند حاالت الفرملة.
ختباء من الرياح ،فعليه أن يتموضع في المراكز الثالثين األولى ير في الكوكبة يفيد الدراج في اإلكذلك الس

صعود إلى المقدمة عليه أن ينشأ ممر له عن طريق إبعاد في حالة رغبته في اللسباق، لمراقبة مجريات ا
و فرض سلطته للعبور و بإصدار صوت طرق ممسكات  يده و بإلحاح بواسطة الرياضي الذي يكون أمامه 

ب كما يمكن الصعود من الجان ،بجرأة و مهارة عند وجود أي فراغ الدخول الفرامل للتعبير على عدم صبره و
نه يكون على حافة الطريق و هنا تكون أخطار حصول عطب في عجلة الذي يكون محمي من الرياح إلى أ

 .(2)اآلخر فيكون الدراج معرض للرياح ، أما من الجانبلحجارة و الحفرالدراجة مرتفعة لوجود ا
 صعود المرتفعات: -1-10-5

هذا العائق لموانع التي تعيق سرعة تقدم الدراجة، ات داخل مسالك سير الرياضيين من أشكال اتعتبر المرتفع
هذه العملية ؤثر في عدد دورات التدويس و تصبح ي مماته السرعض تدريجيا يخفتاليفرض على الرياضي 

مهاجمة القيام بختيار مطور السرعة المالئم قبل فيجب إ ،مختلفة عن شكل األداء على الطريق المسطحة
ساسيتين للتسلق تنفس جيد تكون عن طريق وضعيتين أ و الوضيعة العامة المعتمدة للحصول على ،المرتفع
 و هما:

 التسلق بوضعية الجلوس: -1-10-6
نزالق األمامي الداخلي و الحوض يكون فيها جالسا ملتصق جيدا بالمقعد إلجتناب اإلتكون وضعية الرياضي 

رتخاء في أعلى افق تكون متباعدة مع إ، المر لى أطباق الفراملعلى المقود أو عثابت، األيادي تتمركز في أ
، من ى عمل العضالت التنفسية، هذه الوضعية تساعد علمسك الرياضي بالمقود من دون توترالجسد، ي

حركته من خالل كعب القدم نزوال إلى  خالل ضبط الرياضي لإليقاع التنفسي مع إيقاع التدويس، الذي تكون
تكون مرحلة الصعود  كبر قدر من القوة بالضغط و التدويس خالل مرحلة النزول و فياألسفل لتحقيق أ

 .(3)ي حالة تمدد لجذب الدواسة لألعلىالرجل ف
 
 

                                                             
1 - Christian Vaast :les fondamentaux du cyclisme, O.P.CIT, p437.  
2 - Wolfang Taubmann : guide méthodologique de cyclisme , O.P.CIT, p 120.  
3 - Wolfang Taubmann : guide méthodologique de cyclisme O.P.CIT, p 121. 
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 التسلق بوضعية الراقصة: -1-10-7
منطقة مركز تأثير من خالل  تأثير كبيروزن الجسم ليكون فيها  سلم،ال درج هي حركة رياضية تشبه صعود

الفرامل اليدين  تمسكان دائما أطباق  و الرياضي باإلرتكاز على الدواستين وقوفا يقومالثقل، في هذه الوضعية 
د دفع المقود و اليد عيالرجل الممتدة و اليد المقابلة ي منطقة التناوب منعن طريق حركة ، ومن دون توتر
الجسم فيجب أن يكون موقع و أما في تنبيه مستمر وتكون عضالت اليدين الظهر و البطن  ،األخرى تجذب

 قوة فتكون لتصاق العجلة الخلفية باألرضإض من يخفعمل على تفي وسط الدراجة بوضعية متقدمة التي ت
 ما النصف الثابت للجسم يبقى في محور التنقل.أ الجاذبية خلف الدواسة

اسة ألخرى سواء بميالن الدراجة أو بميالن وهناك طريقتين لالستفادة من وزن الجسم بتناوب الوزن من دو 
جة و هذه كبر للدراسطحي للجسم وتذبذب أ الجسم على الدراجة و أحسن طريقة هي عن طريق ميالن خفيف

 .(1)المهارة تستعمل كذلك لإلنطالق أو في السرعة النهائية
 االنطالق: -1-10-8
يتكون هو أو الكوكبة و لتملص من المجموعة غرض انطالق هو الهجوم المفاجئ بتغير عنيف للسرعة لاإل
 نطالق.مرحلتين و هي التحضير و اإل من
 التحضير : -1-10-8-1

عن  ،مكانيات الدراج و إمكانيات الخصمنطالق حسب إو هي مرحلة يقوم فيها الرياضي بإختيار مكان اإل
على الدراج أن يتموضع فو مجريات السباق،  المسافة المتبقية خصائص المسلك،لعتبار األخذ بعين اإل طريق

اليدان في أسفل المقود أو في حيث تكون  ليبدأ الهجوم مناسبويختار مطور السرعة ال خلف المجموعة
 أطباق الفرامل.

 نطالق و السرعة النهائية:اإل  -1-10-8-2
و  ،من خلف المجموعة نطالقالبدء في اإل تم إنجاز عمليةيجب مفاجئة الخصم ولهذا يفي هذه المرحلة 
أداء سرعة نهائية عن طريق إنهاء السباق و نطالق لإل كبيرمطور سرعة  ستعمالإمع  هاالمرور بعيدا عن

عدة خصوم لغرض الفوز الصراع بضراوة ضد خصم أو هو  رياضي الدراجات عند  معنالها و التي قصوى 
  .(2)بالسباق

 
 

                                                             
1 - Peter Konopka : pratique de cyclisme , O.P.CIT, p 303. 
2 - Peter Konopka : pratique de cyclisme , O.P.CIT, p 304. 
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 أساسيات ركوب الدراجة: -1-11
رياضة الدراجات عنصران أساسيان و هما اإلنسان أي الرياضي و  الوسيلة الرئيسية ممارسة يجتمع في 

لممارسة هذه الرياضة و هي الدراجة الهوائية، هذا الجمع بين اإلنسان و اآللة يتطلب قدرة عالية من التحكم 
 هيناصر رئيسية و الجيد و شكل كبير من القيادة المتقنة عن طريق عمليات أساسية تجتمع في ثالثة ع

 الدراجة. و توجيه مام و قيادةتوازن فوق الدراجة، دفع الدراجة إلى األال
 التوازن فوق الدراجة: -1-11-1
، منها ما هو عوامل متعددة متداخلة فيما بينهاثالث تحقيق التوازن فوق الدراجة الهوائية على عملية عتمد ت

سية التناسق العصبي الحركي و اإلستعدادات النفالبدنية و العصبية،  مثل   إستعداداتهخاص بالرياضي  ك
يتعلق  منها ماو  نتباه الجيد ... الخ،، التركيز و اإلالعقلية مثل حب ركوب الدراجة، الشجاعة فوق الدراجة

العجلة  لمسافة بين مركز محور العجلة األمامية و مركز محورإذ تعتبر ا ،شكل الدراجةو هندسة  يةنوعب
يلعب حيث ، زاد ثبات الدراجة و العكس صحيح متباعدةفكلما كانت المسافة بين المركزين  ،أساسيةالخلفية 
رعة س تعتبر و، عمليةهذه الو مركز محور العجلة الخلفية دورا هاما في  مركز ثقل جسم الرياضي كل من
فسرعة دوران العجالت )العجلة ، و العكس صحيح التوازنعملية يسهل في أساسيا عامال الدراجة  حركة
قوى التوازن الناتجة عن الطاقة الحركية الكامنة لدوران العجالت بين تعتبر من  مامية و العجلة الخلفية(األ

أما العامل الثالث فهي عوامل  ،تسمح بتحقيق التوازن  خالل قيادتها  ، فهيالتي تزداد مع سرعة تنقل الدراجة
و شكل الطريق أي مسار سير الدراجة  ،إرتباطا وثيقا بشكل اإلطار المطاطي للعجالت ةرتبطمخارجية 
العامل ، يعتبر إحتكاك العجالت فوق األرض تالمس اإلطار المطاطي مع األرضيةو مساحة  ،)المسلك(

فتصبح  كبيرة الهواء في اإلطار المطاطي إذ يقل هذا اإلحتكاك كلما كانت كمية ،األساسي في تحقيق التوازن
ار فإن مساحة كيلوب 8طار تقدر ب:ذا كانت كمية الهواء داخل اإل، فإصغيرةاألرض  التي تالمس مساحةال

 ، حيث يرى(1) و هذا ما يساعد في تحقيق التوازن فوق الدراجة ،2سنم 6لى إ 4تالمسه مع األرضية تقدر من 
طار المطاطي تقدير لكمية ضغط الهواء داخل اإل حسنن أأ Grappe Frederic (2014) فريديريك قراب

رضيات مسار الدراجة أحتكاك فوق جميع فهي تحقق أقل قوى إ ،كيلوبار 8و  7ون بين لعجالت الدراجة يك
و التي وضع لها معامالت   Ambrosini (1951) أمبروزيني رضيات تختلف حسبهذه األ، (2)الهوائية 
الطريق المعبدة  ،0,01، الطريق الغير معبدة المسالك المختلفة ان العجالت فوقحتكاك لدور مقاومة إ

                                                             
1 - Fédération Française De Cyclisme :document de formation , O.P.CIT, P 21-22. 
2 - Frédéric Grappe :cyclisme et optimisation de la performance,2ème édition, de boeck,2014, p 345. 
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، و الطريق المصنوعة 0,002، الطريق المعبدة باإلسمنت 0,004، الطريق المعبدة بالزفت 0,008باألحجار 
 . (1)0,001من الخشب 

 قاعدة دفع الدراجة الى األمام: -1-11-2
تحقيق تنقلها و جعلها في حالة حركة من خالل قوى متعاكسة فيما بينها،  علىلى األمام يعمل دفع الدراجة إ

 منها القوى الداخلية التي تساعد على الحركة و قوى خارجية التي تعيق هذه الحركة.
 القوى الداخلية: -1-11-2-1

تتمثل هذه القوى في القوى الناتجة عن التقلصات العضلية، هذه التقلصات تتطلب تغيير الطاقة الكيميائية 
إلى طاقة ميكانكية )طاقة حركية(، و عليه فإن الرياضي لكي يستطيع التحرك فوق دراجته يجب عليه أن 

، ى الدافعة مرتبطة بعدة عواملالقو يقوم بعملية التدويس من خالل إستعمال عضالت األطراف السفلى و هذه 
( وهو المسافة التي تقطعها الدراجة خالل دورة كاملة للدواسة، و قطر Braquetمطور السرعة ) منها إستعمال

في رياضة و العجلة المتحركة بشكل عام في رياضة الدراجات العجالت المستعملة ذات أحجام مختلفة 
ملم، كما أن لعدد مرات دوران التدويس عامال مؤثر 700ة هي الدراجات على الطريق قطر العجالت المستعمل

و الدفع بقوة على الدواسات لجعل ( "ه2014) Frédéric Grappeفي القوة الداخلية و التدويس حسب 
، إلى أربعة مراحل أساسية هي التدويسعملية نقسم ت، و (2)في حالة دوران لكي تسير الدراجة" العجالت

، مرحلة جذب القدم من النقطة اسة، مرحلة النقطة الميتة السفلىالضغط بالقدم على الدو مرحلة القدرة أي 
يركب ما عادة لتدويس يرتبط بطول ذراع الدواسات فو ا ،(3) الميتة السفلى، و أخيرا مرحلة النقطة الميتة العليا

 . (4)ملم170على درجات الفئات الكبرى أذرع دواسات طولها بمقاس 
 القوى الخارجية: -1-11-2-2

هذه القوى حددها ي رياضة الدراجات على الطريق، للقوى الخارجية تأثير كبير على األداء الرياضي الجيد ف
في ثالثة أشكال أساسية، تأثيراتها تكون حسب وضعية الرياضي فوق  Frederick Grappeفريديريك قراب 

لمقاومة شكال الرئيسية ( من األaérodynamique Trainéeيكية الهوائية )ماندراجته  و تعتبر المقاومة الدي
 ، إذ يعتبر الهواء في رياضة الدراجات القوة األولى التي تعيق سيرفي رياضة الدراجاتالقوى الخارجية 

، والمقاومة الديناميكية للهواء على عائق موضوع داخل مسار الهواءالقوة المطبقة مقدر و هي تمثل  الرياضي

                                                             
1 - Wolfang Taubmann : guide méthodologique de cyclisme, O.P.CIT, p95. 
2 - Frédéric Grappe : cyclisme et optimisation de la performance, O.P.CIT, 2014, p291. 
3 - Daniel Clément : cyclisme de l’école à la compétition, O.P.CIT, 1982, p232,233. 
4 - Michel Delore : cyclo sportif préparation et entrainement, édition amphora, avril 2008, p15. 
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، حيث أنه عندما يتنقل الدراج بسرعة خالل مسار مسطح ونات القوة الديناميكية الهوائيةتحديد مكتعمل على 
أخذ الوضعية الخاصة من خالل اإلنحناء أماما فوق الدراجة و هذا إلنقاص مساحة الواجهة األمامية  يهفعل

الرياضي  فوق دراجته هي قوى ، و القوة الثانية التي لها تأثير على سير للتقليل من مقاومة الهواء لجسمه
هذه القوى تزداد  ،(1)"يمكن أن يتمركز حولها وزن الجسم و" هي النقطة التي( Force de gravitéالجاذبية )

إسم  Konopka(1991) أطلق عليهاو التي  يتميز باإلرتفاعكان مسار سير الرياضي في ميدان كلما 
، و الذي على العجلة الخلفيةأفقي قل الرياضي مركز ثيصبح مسار حيث "المقاومة المعاكسة للمرتفعات 

الوزن الكلي للرياضي مع دراجته، زاوية اإلرتفاع، طول مسار عدد من العوامل تمثلت في يتحدد من خالل 
، فكلما الجيدعلى األداء معا وزن الرياضي و دراجته  من خالل تأثيرثير كبير تأهذا العامل له  ،(2)رتفع"الم

تسمح هذه  في كثير من األحيانف على األداء الرياضي فوق الدراجة ر هذا العاملييقل تأث قل هذا الوزن
متقاربا، و أخيرا تعتبر مقاومة  اهمخالل المنافسات  عندما يكون مستو بين الرياضيين ور الفارق بظه المسالك

في رياضة الدراجات،  أو قوى حركة دوران العجلة ذات تأثير كبير  (Résistance au roulementالدحرجة )
الة دحرجة و هي تتعلق بشكل ي تنتجها العجالت عندما تكون في حو تتمثل هذه القوى في المقاومة الت
في سرعة دوران العجالت و طبيعة وشكل ( Taubmannطوبمان )العجلة و مكوناتها  و قد حددها 

متباعدة أو و إن كانت عددها كذلك ( مسطحة أو دائرية Rayonsن كانت تحتوي على أسالك)، إالعجالت
ت مقاومة دحرجة ادت إنخفضفكلما ز الهواء في اإلطار المطاطي  شكل و نوع و كمية، كذلك (3)متقاربة

  .(4)العجالت
 قاعدة قيادة و توجيه الدراجة الهوائية: -1-11-3

نتاج قوة قادرة على مقاومة مختلف ه مسار سيرها من خالل العمل على إقيادة الدراجة هي عملية توجي
في ثالث عوامل تتمثل في مقاومة P Konopka(1991 )التي حددها العوامل التي تؤثر على هذه العملية و 

، هذه العوامل تتمثل في (5)"لسير على مسالك المرتفعاتاكسة لعمال  و المقاومة مقاومة الرياح" هي الدوران و
كذلك وزن الرياضي و  ،سلك أو قوى مقاومة دوران العجالترضية المإطارات العجالت فوق أ قوى إحتكاك

                                                             
 .96قاسم حسن حسني و إميان شاكر: مبادئ األسس امليكانكية للحركات الرياضية،دار الفكر للطباعة و التوزيع،ص -1

2 - Peter Konopka : pratique de cyclisme , O.P.CIT, p76. 
3 -Wolfang Taubmann : guide méthodologique de cyclisme, O.P.CIT, p95. 
4 - Frédéric Grappe : cyclisme et optimisation de la performance, O.P.CIT ,2014, p 353. 
5 - Peter  Konopka : pratique du cyclisme, O.P.CIT, P 30. 
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إن ي تزداد مع سرعة تنقل الدراجة، دراجته معا و قوى مركز الثقل التي تعمل على جذب الرياضي خارجا فه
 .(1)رضية المسلكبط بين نقاط تالقي العجلتين فوق أناتج هذه القوى يمر عبر الخط الذي ير 

كل من لبسلوك تكتيكي من خالل األخذ بعين اإلعتبار مهاري قيادة الدراجة الهوائية أداء  تعتبركذلك 
تجنب إزعاج   هذا يحتم على الرياضي، لك تواجد المنافسين داخل الكوكبةالخصائص الفيزيائية للمحيط و كذ
 الذي، و خالل السير داخل الكوكبةاآلخرين أمان مع الرياضيين  أخذ حيزالخصم خالل قيادة الدراجة و 

جموعة التي يكون مع المفوق دراجته السرعة التي يتنقل بها الرياضي  تحديدمع   يتطلب معرفة جيدة للمسلك
 .   (2)معها أي الكوكبة

 المتطلبات البدنية في رياضة الدراجات على الطريق:  -2
( في رياضة الدراجات تعتمد على Performanceإن عملية تحسين قدرة تحقيق النتائج الرياضية الجيدة)

، و التي يجب أن تطور من خالل اإلستفادة المثالية من مختلف جيدة لإلمكانيات البدنية للرياضيالمعرفة ال
Frederick Grappe (2014 ) فريديريك قراب، فحسب ئج الرياضية العالية المختلفةعناصر تحقيق النتا

تطوير عدة متغيرات و التي من المهم التعرف عليها و تحديدها بوضوح لكي  تكون هذه اإلستفادة من خالل
يصبح في اإلمكان تحسين نتائج الرياضي، و تقدير إستطاعته على تحقيق النتائج الرياضية الجيدة من خالل 

ذي يجب ر ال، هذا األخيو معيار مكونات اللياقة البدنية مها المعيار الذهني، معيار الصحةمعايير أساسية أه
، و وامل الوراثية و العوامل المحيطةو الذي تحدده و تؤثر فيه وبشكل كبير الع ،(3)أن يستغل إلى أقصى حد

طبعا مستوى النشاط البدني الذي يمارسه الرياضي و الذي هو أحد المحددات الرئيسية، و تتمثل المتطلبات 
يجابية لمتطلبات المجهود البدنية في مجموعة من العناصر التي تعطي القدرة للرياضي على اإلستجابة اإل

تمثل من خالل البنية الجسمية، مداومة ، هذه المكونات تكون مرتبطة بالصحة الجيدة للرياضي و هي تالبدني
، و مرتبطة بتحقيق النتائج الجيدة أو لمداومة العضلية، المرونة....إلخالجهاز التنفسي الدوراني، القوة و ا

ذه المتطلبات البدنية اإلستعدادات مثل القدرة، الرشاقة، التوازن، زمن ردة الفعل....إلخ، و عليه فإن مكونات ه
تتجلى من خالل مواقف متعددة للنشاط البدني الرياضي، والتي يمكن وصفها بمكونات  ، فهيمتنوعة جدا

 .لياقة البدنية أو الصفات البدنيةال
 
 

                                                             
1 - Fédération française de cyclisme : O.P.CIT, P 30. 
2 - Fédération française de cyclisme : Brevets Fédéraux, édition 1 mars 1994, P 31-32. 
3 - Frédéric Grappe : cyclisme et optimisation de la performance, O.P.CIT, 2014, p 5, 8, 9. 



 رياضة الدراجات و مميزاتها البدنية                            الفصل األول                 

68 
 

 اللياقة البدنية :  -2-1
في رياضة الدراجات تتحسن اللياقة البدنية بواسطة التنبيهات المثارة عمدا من خالل مكونات التدريب البدني 

ن خالل ظاهرة التعويض الزائد تأقلم جسم الرياضي المستمر لحمل األداء البدني المتزايد مو التي تعمل على 
، و قد جاء في مفهوم اللياقة البدنية نية الرياضيةو بهذا يكتسب الرياضي لياقته البد ستعادة الشفاء للجسمأو إ

اقة البدنية هي كفاءة الجسم في اللي"أن  (2004حسانين)، منها ما جاء به تعاريف متباينة و تفسيرات مختلفة
فقد عرفوا اللياقة البدنية  Courbin et Lindsey (1994)كوربين و ليدنسي مواجهة متطلبات الحياة، أما 

بأنها الحالة السليمة للفرد من حيث التكوين الجسمي بحيث تمكنه من إستخدام جسمه بكفاءة و مهارة في 
مفتي إبراهيم أما  ،(1)"إمتالك عناصر الصفات البدنية بأقل جهد ممكنأوجه النشاط البدني و التي تتطلب 

الحالة السليمة للفرد الرياضي من حيث كفاءة حالته الجسمانية و التي تمكنه "فقد عرفها بأنها  (2008حماد)
و حسب  ،(2)"من استخدامها بمهارة و كفاءة خالل األداء البدني و الحركي بأفضل درجة و أقل جهد ممكن

الكفاية الوظيفية للفرد بالنسبة لعمل ما و أن الشخص الالئق بدنيا "فإن اللياقة البدنية هي  عالويرأي 
يستطيع أن يمارس عمله اليومي دون حدوث تعب أو إجهاد سريع بل و يتبقى عنده قدرة إحتياطية لمواجهة 

 Emmanuel Van Praaghل فان براخ إيمانوا، و قد جاء في تعريف (3)"ما قد ينشأ من ضغوط غير متوقعة
مجموعة وحدات لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة أو بقدرة تحقيق النتائج "للياقة البدنية أنها  (2008)

، و منه فإن اللياقة البدنية تعطي للرياضي القدرة على إنجاز نشاط بدني (4)"(Performanceالرياضية الجيدة )
رياضي و تشير إلى قدراته الفيزيولوجية و البسيكولوجية التي يتمتع بها، و بهذا يمكن أن نعتبر أن اللياقة 

مى الصفات البدنية الرياضية هي الحالة السليمة لألداء الرياضي من خالل مكونات أساسية للياقة و التي تس
 البدنية.       

 : الصفات البدنية -2-2
أعطت المدارس المختلفة مفاهيم عديدة لمكونات اللياقة البدنية منها القدرات البدنية أو اإلستعدادات البدنية أو 

سرعة  –قوة  –الصفات البدنية و هي تتفق جميعا على أنها العناصر البدنية ) مداومة  الخصائص البدنية أو
نشاط رشاقة ... إلخ( التي يمتلكها الرياضي و التي من خاللها يستطيع أن يلبي متطلبات ال –مرونة  -

المتطلبات الحركية األساسية التي " بأنها Manno(1992)مانو ، وقد عرفها البدني الرياضي الذي يمارسه
                                                             

 يف ك ت ب ع ر يف اجلامعة اهلامشية : بناء مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية لطلبة بكالويوسحممود علي حسني احلليق و على شحادة أبو زمع -1
،www.pdffactory.com،  03ص سا،14:06،على الساعة 2016ديسمرب 15يوم اخلميس. 
 .143ص ، القاهرة،2008،دار الفكر العريب،2ط ,مفيت ابراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث -2
 . 193ص دار الكتاب احلديث ،أمحد حممد خاطر و علي فهمي البيك: القياس يف اجملال الرياضي،  -3

4 - Emmanuel Van Praagh : physiologie du sport enfant et adolecent, de Boeck, 2008, p 18. 
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، و قد جاء في العديد من التصنيفات لمكونات اللياقة البدنية التي يبني عليها الرياضي إستعداداته المهارية
مكونات اللياقة البدنية تنقسم إلى ثالثة "يرى أن ي الذPradet(1996 )براديت  وضعها المختصون، منهم 

صفات أو خصائص بدنية رئيسية ، األولى المداومة و هي أداء مجهود رياضي ألطول مدة ممكنة عن 
طاقة الثالثة والثانية القدرة و هي أداء مجهود رياضي بأقصى شدة ممكنة و الثالثة الرشاقة و طريق أنظمة ال

مكونات اللياقة البدنية يرى أن"( 1997ريسان خريبط مجيد )، كما أن (1)ببراعة" هي أداء الحركات الرياضية
، يتم تطويرها من خالل توافقيةبدنية و قدرات شرطا أساسيا لإلنجاز الرياضي و التي قسمها إلى قدرات 

التدريب الرياضي و التي ترتبط بعوامل مختلفة و هي القدرة الوظيفية لجميع أعضاء و أجهزة جسم اإلنسان 
فقد حدد مكونات  (2008مفتي إبراهيم حمادة )، أما (2)رة و الغير مباشرة بالعمل العضلي"ذات العالقة المباش

، القوة....إلخ و نب الحركي و هي المداومة، السرعةبالجا"أساسية تتعلق  اللياقة البدنية في ثالثة مكونات
أخرى تتعلق بالجانب الوظيفي و هي القدرات الوظيفية، و الثالثة مكونات مركبة تتمثل في القدرة العضلية و 

 Weinekفايناك ، أما (3)"هي مكونات ترتبط بكل من كفاءة األجهزة الفيزيولوجية و كفاءة األداء الحركي
نوع يتعلق بالحالة البدنية و عمليات إنتاج الطاقة مثل " د نوعين لمكونات اللياقة البدنيةفقد حد (1993)

، و عليه (4)"المداومة، السرعة، القوة و أخرى تتعلق بالمراقبة العصبية للحركة و تتمثل في التنسيق و المرونة
 –قوة  –فإننا نجد أن هذه الصفات هي نفسها ) مداومة  ،ه الصفات البدنية تصنيفات مختلفةفإذا كان لهذ

رشاقة ..إلخ( فإن كل خاصية بدنية من هذه الصفات تظهر من خالل ممارسة رياضة  –مرونة  –سرعة 
معينة  و التي تمتزج فيما بينها أثناء أداء المجهود البدني، كما أن هذه الصفات البدنية تعتبر أساس يبنى 

لبدنية للرياضي فكلما تطورت كفاءة هذه القدرات البدنية أو مكونات اللياقة البدنية تحسن عليه حالة اللياقة ا
مستوى اللياقة البدنية عند الرياضي من خالل اإلعداد البدني الشامل الذي يسمح برفع مستوى اللياقة البدنية 

لسليمة لكفاءة الحالة الجسمية الحالة ا"ألقصى مدى تسمح به قدراته، و اللياقة البدنية بمفهومها العام هي 
للرياضي و التي تمكنه من استخدامها بمهارة و كفاءة خالل األداء البدني و الحركي بأفضل درجة و أقل 

 ، و تحسين كل صفة منها يتطلب عمل خاص و محدد جدا و مختلف. (5)"جهد ممكن
 
 

                                                             
1 - Jean-Paul Doutreloux : physiologie et biologie du sport, 2ème édition, VIGOT, p 6,7. 

 .406، 405ص ،1997،دار الشروق للنشر و التوزيع،رام اهلل،فلسطني،1جميد: تطبيقات يف علم فيسيولوجيا و التدريب الرياضي،ط سيان خريبطر  -2
 . (144، 143ص) ، القاهرة،2008،دار الفكر العريب،2ط ,مفيت ابراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث -3

4 - Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, O.P.CIT,1993,P17. 
 . (143ص) مفيت ابراهيم محاد: مرجع سابق، -5
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 المداومة:  -2-3
الكثير من الممارسات الرياضية و خاصة رياضة الدراجات أو التحمل هذه الصفة البدنية التي تعتمد عليها 

نها مقدرة ا، و يمكن أن نقول عن المداومة بأعلى الطريق التي تتميز بطول مدة و مسافة األداء البدني  فيه
الرياضي على أداء جهد بدني لفترة زمنية طويلة فوق دراجته ،و قد جاء في ذلك تعاريف كثيرة منها تعريف 

المداومة هي قدرة الرياضي على إنجاز مجهود بدني الذي يرى أن"( 1990)آخرون و N Dekkarن دكار 
مفتي ، كما عرفها ( 1)"بشدة أداء معينة خالل مدة زمنية طويلة من دون حدوث نقص في فاعلية األداء

في األداء بفاعلية دون هبوط في كفاءته أو مقدرة  مقدرة الرياضي على اإلستمرار"بأنها ( 2008إبراهيم حماد)
و قدرة المداومة  فقد ربط في تعريفه بين (1997ريسان خريبط مجيد) أما ،(2)"الرياضي على مقاومة التعب
أنها قدرة "الذي يرى في المداومة على  Weinek(2003)فايناك ، كذلك (3)الرياضي على مقاومة التعب
، حيث أن هذا األخير يكون بقدرة مقاومة هي على شكلين بسيكولوجية و بدنيةو الرياضي لمقاومة التعب ، 

فيعرف  Hmeg Menouar (2011)حمق منور، أما (4)"في مجمله أو ألجهزته المختلفة للتعب الجسم
، و التعب حسب (5)"قدرة جسم الرياضي لمقاومة التعب خالل أطول مدة زمنية ممكنه"المداومة على أنها 

 ظاهرة مرتبطة بصفة المداومة و هو على أشكال هي:"(1990عالوي)محمد حسن 
  التعب البدني و هو نتيجة للعمل البدني أو النشاط العضلي و هو النوع الشائع في جميع أنشطة

 الرياضية .
 .التعب الحسي و يكون نتيجة إرهاق بعض الحواس كالعين في الرماية 
 نفعالية الحادة ، كما هو الحال عقب اإلشتراك في التعب اإلنفعالي و يكون نتيجة للخبرات اإل

 المنافسات التي تتميز بالكفاح و المنافسة.
  التعب العقلي يكون نتيجة اإلنشغال الدائم ببعض الموضوعات العقلية ، كما هو الحال في رياضة

الذي يرى أن المداومة هي القدرة  Habil D M (1993)هابيل د م ، و قد وافقه في ذلك (6)الشطرنج
 .(7)"على مقاومة التعب خالل تطبيق لحمل رياضي

                                                             
1 -  N.Dekkar et all : Technique d’évaluation physiologique des athlètes , O.P.CIT,p 12. 

 . 147ص مفيت ابراهيم محاد: نفس املرجع السابق، -2
 .416ص  سيان خريبط جميد: نفس املرجع السابق،ر  -3

4 - Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, O.P.CIT, 2003,P107. 
5 - Hameg Menaouar : la préparation physique des sportifs sur le térrain , O.P.CIT, P57. 

 . 183، 182، ص1990،دار الفكر العريب،11ط ,حممد حسن عالوي: التدريب الرياضي احلديث -6
7 -  Habil Dornhoff Martin :L’éducation physique et sportive ,office des publications universitaires , 1993 ,p 76. 
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حسب قاموس De Mondenard (1982 )دي ماندينار و المداومة في رياضة الدراجات على الطريق عند 
حددها و العناء، أما بمفهوم المدربين فقد  القدرة على مقاومة التعب" هي (Dictionnaire Larousseالروس )

ردود أفعال الرياضي و عمل الرئتين خالل المجهودات وفقا لدرجة شدتها وعلى حسب مدتها، و  بالرجوع إلى
عليه فهي تعرف على أنها قابلية الحفاظ على مجهود متواصل بشدة معتدلة لمدة زمنية طويلة أين يكون 

اءوا بعناصر أكثر دقة و موضوعية إمداد األكسجين في الدم يلبي حاجة العضالت، أما عند األطباء فقد ج
من خالل األخذ بعين اإلعتبار لنظام عمل القلب و عليه فإن المداومة هي العمل المنتظم لنبضات القلب 

ن/د و الذي يؤدي إلى زيادة في حجم القلب و خاصة التجاويف، أما الفيزيولوجيين فقد 140ن/د و 120بين 
الل اإلهتمام بإنتاج الطاقة داخل جسم الرياضي عبر ثالث أنظمة قاموا بإعطاء مفهوما آخر للمداومة من خ

، و من هذا (1)"أساسية هي النظام الالهوائي الالحمضي ، النظام الالهوائي الحمضي و النظام الهوائي
جانبان أساسيان تتميز " يرى  أن هناكJean Francois Mayer (1988 )المنظور فإن جون فرانسوا ميار 

القدرة، فاإلستطاعة تتمثل في القابلية على تمديد مدة العمل كميا  بهما أنظمة الطاقة هما اإلستطاعة و
بإستخدام نظام الطاقة المستهدف، و أما القدرة فتتمثل في القابلية لمواجهة عمل نوعي بإيقاع أكبر أو يساوي 

 فايناك، و هذا ما أشار إليه (2)"ى نظام الطاقة المستهدفإيقاع المنافسة و لكن بحجم أقل على مستو 
Weinek (2003) الهوائية  في تحديده ألشكال المداومة من جانب إنتاج الطاقة العضلية من خالل المداومة

اج الطاقة ، حيث أن في المداومة الهوائية كمية األوكسجين الالزمة تكفي لعملية إنتو المداومة الالهوائية
، أما المداومة الالهوائية فيكون فيها كمية األوكسجين غير كافية و الطاقة يتم التقلصات العضليةخالل 

إنتاجها عن طريق األكسدة، غير أنه ال يمكن أن يؤدي المجهود البدني الناتج عن النشاط البدني إلى تجنيد 
الهوائي، فعلى العكس يوجد  ، سواء أكان هوائي أولطاقة دون اآلخر في معظم األوقاتبحت ألحد أنظمة ا

 .(3)إندماج بين النظامين بنسب مختلفة حسب طبيعة نظام الطاقة و مدة وشدة المجهود البدني
 و مستوياتها في رياضة الدراجات على الطريق: مختلف أشكال المداومة -2-3-1

يؤدى المجهود البدني في رياضة الدراجات على الطريق خالل مسافات طويلة  (2014ريسان خريبط )حسب 
، و بهذا تعتبر رياضة الدراجات على الطريق رياضة مداومة ، هذه (4)كلم و أكثر 50و فوق الطويلة أي من 

و تؤهله للسير بسرعات متغيرة  ع مسافات كبيرة خالل أزمنة طويلةالصفة التي يستطيع من خاللها الدراج قط

                                                             
1 -  Jean Pièrre De Mondenard :la santé des cyclistes ,edition amphora , 1982 ,p 28,29. 
2 - Jean François Mayer، cyclisme entraînement , O.P.CIT. p 52. 
3 - Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, O.P.CIT, 2003,P107. 

 . 248،ص2014، مركز الكتاب للنشر، 1ريسان خريبط: اجملموعة املختارة يف التدريب و فيسيولوجيا التدريب ،ط -4
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تزداد حينا و تنخفض في أحيان أخرى عبر مسالك و طرق و أحوال جوية متغيرة  و هذا ما جعل من 
، التي ترتبط أساسا بشدة أداء المجهود لى مستويات مختلفة لصفة المداومةممارسة هذه الرياضة تحتوي ع

خالل المنافسة أو خالل التدريب أو خالل التنزه، و هذه البدني فوق الدراجة و تحدد مستواه سواء أكان ذلك 
المستويات التي اصطلح عليها المختصون ضمن كتب و أبحاث إختصاص رياضة الدراجات و هي حسب 

 كما يلي: Patric Mallet (2005)باتريك مالي 
 المداومة القاعدية: -2-3-1-1

، تعتمد (1)بدني في إطار رياضات المداومة يريعتبر هذا المستوى من المداومة قاعدة و أساس كل تحض
لرياضي من تخفيض وزن ااعد على ، و هي تسو السكريات كمصدر إلنتاج الطاقة أساسا على الليبيدات

ر المرونة و سرعة ويس و عمل مفصل كاحل القدم و تطو عملية التدمن ن خالل حرق الشحوم و تحس
 خالل عمليات التدريب.  على المكتسبات الخاصة بما تم تحقيقه ( و كذلك تحافظVélocitéالتدويس )

  (Endurance critique basseالمداومة الحرجة السفلى: ) -2-3-1-2
و تشمل كل المنطقة التي تقع بين العتبة الهوائية و العتبة الالهوائية، و منطقة النشاط القلبي التي تمثل 

من النبضات القلبية  %80إلى  %70اإلستطاعة الهوائية  بشدة أداء من المجهود البدني بالمداومة الهوائية أو 
القصوى، و التي يستطيع فيها الرياضي السير بدراجته لساعات عديدة من دون أن يشعر بالتعب، هذا 

 لطاقة و هو الدهون و السكريات.االمستوى يتطلب مصدر أساسي إلنتاج 
  (Endurance critique hauteالمداومة الحرجة العليا: ) -2-3-1-3

يصبح العمل    من النبضات القلبية القصوى أو العتبة الالهوائية %80عندما ترتفع شدة األداء البدني إلى 
منطقة المداومة الحرجة العليا و التي كانت تسمى منطقة القدرة الهوائية، هذا المستوى من األداء  ضمن

، تعتبر سرعة كبير بمجهود مماثل للمنافسةللمجهود البدني يكون أثناء تسلق مرتفع أو خالل إستعمال مطور 
نوعا ما مع وجود تراكم للتعب، السكريات هي مصدر إنتاج الطاقة، مدة العمل في هذه المنطقة تكون طويلة 

 .(2)فع نسبة الحمض الالكتيكي في الدمو يرت
  (Puissance Aérobieالقدرة الهوائية: ) -2-3-1-4

"يشير إلى المعدل الذي يتم به األداء أو العمل أو الجهد محمد نصر الدين رضوان إن مصطلح القدرة حسب 
( و هي w( و يرمز لها بالرمز)Wattsوحدة قياس تسمى وات)المبذول بالنسبة لوحدة من الزمن و التي لها 

                                                             
1 - Christian Vaast : les fondamentaux du cyclisme, O.P.CIT, p 221. 
2- Patrick  Mallet :cyclisme moderne, O.P.CIT,p 46. 
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األقل البدني القدرة الهوائية هي منطقة المجهود و عليه فإن ، (1)ستعملة في ميدان رياضة الدراجات"الوحدة الم
يأخذ تدريجيا  الذيتعتبر منطقة اإلنتقال من النظام الهوائي إلى النظام الالهوائي ن األقصى حيث أنها م

، مثل إختصاص ضد الساعة على الطريق ج الطاقة الالزمة للمجهود البدنيمكان النظام الهوائي في إنتنا
بضيق في التنفس و األلم في األرجل بإستمرار و هذا راجع الرياضي يشعر  داء المجهود البدني فيهخالل أ

 لوجود حمض الالكتيك بتركيز كبير في الدم. 
  (Puissance maximal aérobieرة الهوائية القصوى: )القد -2-3-1-5

تكون فيها النبضات  هائية من العمل بالقدرة الهوائيةأو اإلستهالك األقصى لألكسجين و هي المرحلة الن
كما أن اإليقاع التنفسي يصل  ،زادت سرعة أو قوة المجهود البدنيالقلبية في حدها األقصى ال تزداد إذا 

ففي هذا المستوى من  ، لرياضي في نهاية المجهود الهوائيو بهذا يكون ا أيضا األقصىخاللها إلى حده 
  بوسك ، و قد أشار كل من (2)األداء يكون من الصعب الحفاظ على نفس مستوى األداء لمدة طويلة 

Bosquet قوية بين تحقيق النتائج الرياضية الجيدة في رياضات  أنه توجد عالقة إرتباط( 2000)و آخرون
، و خاصة رياضة الدراجات التي تتطلب قدرات عالية في هذا (3)المداومة و اإلستهالك األقصى لألكسجين

المستوى فالرياضي الذي يتميز بمستوى عالي في قدراته إلستهالك كمية أكسجين قصوى تكون لديه قابلية 
على أن الزيادة في إستهالك  (2012جمال صبري فرج)اص الرياضي، إذ أكد للنجاح في هذا اإلختص

األكسجين تعني زيادة مقدرة العضلة على إنتاج الطاقة لذا تعد تنمية الحد األقصى إلستهالك األكسجين أحد 
 . (4)تنمية المداومةلاألهداف األساسية 

 أهمية المداومة: -2-3-2
ا هاما في جميع األنشطة المداومة باألشكال المختلفة التي تظهر بها تلعب دور إن قدرة األداء الجيد لصفة 

، إن مداومة قاعدية لم تطور جيدا تنقص من فاعلية المجهود البدني بظهور حالة التعب المبكرة و الرياضية
كذلك تخفض من زمن و مدة األداء و يصبح الرياضي غير قادرا على أداء مجهودات بدنية بشدة عالية، و 

و كافي لتحضير ، و على العكس من هذا فإن مستوى جيد (5)ال يستطيع جسمه تحقيق اإلسترجاع السريع
صفة المداومة يحسن من مستوى قدرة الرياضي على تحقيق النتائج الجيدة في المنافسة و على قابلية 

                                                             
 . 21حممد نصر الدين رضوان: طرق قياس اجلهد البدين ،مركز الكتاب للنشر، ص -1

2- Patrick  Mallet :cyclisme moderne, O.P.CIT,p 46. 
3- Bosquet L, Léger L, Legros P. Les méthodes de détermination de l’endurance aérobie. Science et sports2000 ; 15 
:55-73.P56  

 . 307، ص2012دار دجلة، مجال صربي فرج: القوة و القدرة و التدريب الرياضي احلديث، -4
5 - Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, O.P.CIT, 1993,p112. 
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ير قدرات جسم الرياضي الرياضي لتحمل عبئ األحمال الرياضية مع العبئ البسيكولوجي وتعمل على تطو 
لمداومة يستطيع التخلص سريعا سترجاع سريع حيث أن جسم الرياضي الذي يتدرب على صفة اعلى تحقيق إ

من الفضالت السامة الناتجة عن التعب ويعوض على نحو فعال النقص في مخزون الطاقة في جسمه مع 
اإلنقاص من إحتماالت حدوث اإلصابات الرياضية كذلك يكتسب الرياضي سرعة فعل و رد فعل ثابتة بفضل 

العصبي المركزي يكون غير متأثر في قدرات عمله القدرات العالية لإلسترجاع وهذا راجع إلى أن المركز 
صدار الفعل تجعل من الرياضي يقظ حذر و مركز إلى آخر رعة اإلدراك و الفهم و القرار و إحيث أن س

 .     (1)دقيقة
 القوة: -2-4

الرياضية و خاصة رياضة  تعتبر صفة القوة من عناصر اللياقة البدنية األساسية التي تتطلبها الممارسة
ة التي ترتبط بالرياضي و ، و القوة في هذا اإلختصاص تساعد الرياضي للتغلب على القوى المختلفالدراجات
، و هي صفة بدنية أساسها العضالت و خاصة عضالت األطراف السفلى التي تعتبر المحرك الدراجة

ا إلى األمام من خالل عملية التدويس، و منه األساسي الذي يعمل على دفع الدراجة و زيادة سرعة حركته
فالقوة العضلية تعمل على توليد القدرة الحركية الكافية التي تسمح للرياضي بالتغلب على مقاومة أو 

القوة بأنها القدرة Dornhoff (1993 ) دورنهوف، و قد عرف عتراضها عن طريق مجهود بدني عضليإ
بأنها التقلص Claude Bayer (1979)كلود بايار، كما عرفها (2)للتغلب على قوى خارجية أو لمقاومتها

بأنها "المقدرة أو التوتر التي  (2008مفتي إبراهيم حماد)،كذلك عرفها (3)األقصى لعضلة أو مجموعة عضلية
، أما في (4)تستطيع عضلة أو مجموعة عضلية أن تنتجها ضد مقاومة في أقصى إنقباض إرادي واحد لها"

بأنها قدرة رياضي الدراجات للعمل عن طريق عملية Mayer (1988 )ماياررياضة الدراجات فقد عرفها 
، و الذي يمثل دواسة و الترس الخلفي( معبر عنه بعدد أضراس صحن الBraquetالتدويس بمطور سرعة )

الخاصة في رياضة الدراجات تتحدد نسبها من   المسافة المقطوعة خالل دورة واحدة للدواسات، هذه القوة
خالل إيقاع دوران التدويس المرتبطة معها، و إنجاز كمية عمل في زمن معين و هذا ما يسمى المقدرة و هي 

، و هنا (5)ناتج القوة المميزة للسرعة، أي ناتج مطور السرعة المستعمل على إيقاع التدويس بالدورة في الدقيقة
دراجة أي السرعة الخاصة مرتبطة بكمية القدرة المطبقة في العمل من الرياضي، فزيادة تصبح سرعة سير ال

                                                             
1 - Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, O.P.CIT, 1997,p109. 
2 -  Habil Dornhoff Martin :L’éducation physique et sportive O.P.CIT,p 81. 
3 - Claude Bayer : l’enseignement des jeux sportifs collectifs, édition, vigot, 1982,p157. 

 . 147ص مفيت ابراهيم محاد: نفس املرجع السابق، -4
5 - Jean François Mayer : cyclisme entraînement ,O.P.CIT. p 57. 
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القدرة مرتبط بزيادة القوة الخاصة، كما أن مستوى القوة المطلوب إلنجاز جهد في المداومة يختلف عن 
بقة حسب وجد إختالف في مستوى القوة المطبالقوة اإلنفجارية و عليه فإنه ي مستوى القوة إلنجاز جهد

 المجهودات المنجزة.
 أشكال القوة: -2-4-1

لقد تعددت تقسيمات أشكال صفة القوة، و هذا راجع إلى أن هذه الصفة ال تكون في شكل أحادي خالل 
األداء في مختلف الرياضات، بل بدقة عبر دمج أكبر أو أقل لمختلف العناصر البدنية التي تؤثر على 

ثالثة أشكال  Weinek (2003)فايناك تحقيق النتائج الرياضية الجيدة، و قد جاء في تقسيم أشكال القوة عند 
 رئيسية و هي:

 القوة القصوى: -2-4-1-1
لعضلي خالل أقصى تقلص و هي أكبر قدر من القوة القصوى التي يستطيع إنتاجها الجهاز العصبي ا

، و هي تعتمد على ثالثة عوامل أساسية تتمثل في المقطع العرضي للعضالت و التناسق عضلي إرادي
يكون  ت العاملة في أداء المجهود البدني و التناسق داخل العضلة نفسها،العضلي الداخلي بين العضال

اإلنقباض العضلي الحادث خاللها ناتجا عن عدد ممكن من األلياف العضلية المستثارة في العضلة أو 
و التي تظهر خالل  المجموعة العضلية، أما القوة العظمى فهي نتاج القوة القصوى و القوة اإلحتياطية

 األوقات الحرجة و أما العجز في القوة فهو ناتج عن الفرق بين القوة العظمى و القوة القصوى.  
 القوة المميزة بالسرعة: -2-4-1-2

القوة المميزة بالسرعة تحدد القدرة التي يكتسبها الجهاز العصبي العضلي للتغلب على مقاومات بأكبر قدر من 
سرعة تقلصات عضلية ممكنة، فهي تضيف إلى حمل األداء األقصى مفهوم سرعة الداء األقصى، فهي 

 . (1)المظهر السريع للقوة العضلية و الذي يدمج كال من السرعة و القوة في حركة 
 القوة المميزة بالمداومة: -2-4-1-3

القوة المميزة بالمداومة هي قدرة الجسم لمقاومة التعب خالل مجهود بدني طويل المدة، لها معايير تتمثل في 
شدة المنبه الذي يتم تحديده من خالل النسبة المئوية لقوة التقلص العضلي األقصى، و حجم المنبه و 

، حجم المنبه و طاقة المستعملة يرتبط بشدة القوةالمجهود البدني، أما شكل إنتاج الالمتمثل في عدد تكرارات 
 .  (2)مدته
     

                                                             
 . 169ص مفيت ابراهيم محاد: نفس املرجع السابق، -1

2 - Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, O.P.CIT,p177. 
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 أهمية القوة: -2-4-2
 أهمية القوة العضلية من رياضة ألخرى فهي ذات أهمية كبيرة في الرياضات التي تتميز  تختلف

بالقوة و السرعة و ال يجوز إهمال تنميتها في بقية أنواع الرياضات األخرى حيث يحدد مستوى قوة 
 الرياضي.

 لمقطوعة كذلك عدد الحركات المتكررة في الثانية أو الدقيقة )التردد الحركي( و طول المسافة ا
تعلقة بقدرة مال بالحركة المنفردة في السباحة و التجديف و الدراجات و غيرها من أنواع الرياضة

 التحمل.
  قدرة الرياضي على تأدية الحركات الصعبة)منفردة أو مركبة( في الرياضات الفنية مثل الجمباز و

 .(1)التمرينات اإليقاعية و غيرها 
 السرعة: -2-5

تعتبر صفة السرعة من المكونات البدنية الرئيسية في الممارسة الرياضية، و السرعة ميزة بدنية تؤهل 
الرياضي ألداء نشاط بدني عن طريق إنجاز حركات بدنية في أقل زمن ممكن، و هي مرتبطة أساسا بسرعة 

بقدرة ردة فعل من خالل  ردة فعل الجهاز العصبي و العضلي و خاصة األلياف العضلية البيضاء التي تتميز
التقلصات السريعة عبر العملية الالهوائية خالل إنتاج الطاقة في العضلة، و قد جاء في تعريف السرعة 

و  Larsonالرسونهي سرعة عمل حركات من نوع واحد بصورة متتابعة" كما عرفها " Clarck كالركحسب 
هارة من نوع واحد في أقصر زمن ممكن"، أما  بأنها قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة" Youcomيوكم

فيرى أن السرعة هي" قابلية الفرد  إبراهيم سالمةفعرفها " بأنها القابية العالية لسرعة الحركة اإلنتقالية " أما 
جزء منه في ضوء للقيام بمهارة ناجحة في أقصر زمن ممكن" كذلك تعرف "بأنها قابلية تغيير الجسم أو 

و آخرون فقد جاء في تعريفهم للسرعة على أنها " القدرة على تحقيق  Dekkarدكار ، أما (2)المسافة و الزمن"
 عمل في أقل زمن ممكن، و هي على شكلين :

 ( سرعة بحركة متكررةcyclique و التي تزداد مع الزمن إلى حد معين مثل سباقات الجري، السباحة )
و رياضة الدراجات أين تكون السرعة بحركة متكررة مرتبطة بعدد من العوامل المختلفة التي تؤثر 

و مهارة أداء الحركة و العوامل البسيكولوجية  القوة اإلنفجارية لألطراف السفلىعلى تقدمها و هي 
 مثل الدافعية.

                                                             
 .481ص سيان خريبط جميد: تطبيقات يف علم فيسيولوجيا و التدريب الرياضي، نفس املرجع السابق،ر  -1
 .95، 94يسمينة :دور عملية التقييم يف تطوير القدرات احلركية لدى تالميذ الطور الثانوي، مرجع سبق ذكره،ص عزايزية -2
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 ( سرعة رد الفعلréaction و التي تحتوي على سرعة رد الفعل البسيطة و التي ترتبط بالمعرفة )
المسبقة إلشارة بدأ العمل و ردة الفعل، كذلك سرعة ردة الفعل المعقدة و التي تظهر على شكلين و 

سرعة هي سرعة ردة الفعل بمواجهة شيئ معروف مثل ردة فعل حارس مرمى كرة القدم على الكرة و 
 . (1)ردة الفعل اإلختيارية مثل ردة فعل حارس مرمى كرة القدم خالل ضربة جزاء

بتداء بطة بالعامل الوراثي و هي تتطور إأن السرعة صفة مرتClaude Bayer (1979 )أشار كلود بايارو قد 
، (2)سنة فإن تطور صفة السرعة يصبح بطيء14سنة، أما في سن 12/13من سن العاشرة و خاصة في سن 

كما أن هذه الصفة يمكن أن تكون عامة من خالل القدرة على أداء حركات أو مهارات يإستجابة سريعة و 
و السرعة الخاصة هي القدرة على األداء بسرعة كبيرة لمتطلبات  افية وفق أي من المثيرات العصبيةك

 .(3)الخارجيةمواقف المنافسة فهي تميز نوع الحركات و تكون متجاوبة وفق المثيرات أو ال
 أشكال السرعة: -2-5-1

 هي: مفتي إبراهيم حمادةحسب جاء في تقسيم الباحثين و العلماء للسرعة ثالثة أشكال رئيسية و 
  سرعة رد الفعل: -2-5-1-1

و هي "المقدرة على اإلستجابة لمثير بحركة في أقل زمن ممكن" بحيث يكون هناك فاصال زمنيا بين بدء 
اإٌلستجابة، إذ تعتمد على قدرة األعضاء لتحليل المعلومات مثل العينين و نشاط ظهور المثير و بدء 

 ، و هي تحتوي على ثالثة أنواع و هي:(4)العمليات العصبية المركزية و التناسق العصبي العضلي
  :و يعبر عنها الزمن المحصور ما بين لحظة ظهور مثير واحد معروف من سرعة رد الفعل البسيط

 قبل و بين لحظة اإلستجابة له كما هو الحال عند إنطالق إشارة السباحة أو الجري.
  :الزمن المحصور بين ظهور مثير للتمييز بينهما و اإلستجابة  و يعبر عنهاسرعة رد الفعل المركب

 التمييز بين مثيرين(.ألحدهما فقط )بعد إجراء عملية 
 :و يعبر عنها الزمن المحصور بين ظهور مثير و اإلستجابة له من خالل  سرعة الفعل المنعكس

 عزل التفكير و إتخاذ القرار في الفعل المطلوب القيام به.
 
 

                                                             
1 -  N.Dekkar et all : Technique d’évaluation physiologique des athlètes , O.P.CIT,p 12, 13. 
2 - Claude Bayer : l’enseignement des jeux sportifs collectifs, O.P.CIT, p157. 

 .282، 281، ص1994، دار الكتاب احلديث،4أمحد حممد خاطر و علي فهمي البيك: القياس يف اجملال الرياضي، ط-3
4 -  L P Matveive : Aspects fondamentaux de l’entrainement, vigot , 1983 ,p 144. 
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 سرعة الحركة الوحيدة: -2-5-1-2
بأنها " إنجاز حركة أو مهارة حركية واحدة في أقل زمن ممكن" من مظاهرها دفع الجلة و التصويب و  تعرف

 البدء في السباحة و الوثب و من المالحظ أنها كلها حركات مغلقة. 
 سرعة الحركة المركبة: -2-5-1-3

هرها الوثب و الضرب تعرف بأنها " إنجاز أكثر من مهارة حركية لمرة واحدة في أقل زمن ممكن" من مظا
 الساحق في الكرة الطائرة أو اإلستالم و التمرير في كرة السلة و القدم و الهوكي و اليد. 

 سرعة تكرار الحركات المتشابهة: -2-5-1-4
تعرف بأنها " إنجاز الحركات المتشابهة في أقل زمن ممكن " من مظاهرها العدو و الجري و التجديف و 

  .(1)المشيالدراجات و السباحة و 
 Mayerمايار، و قد حدد خاصة بالدراج و أدائه فوق دراجتهو السرعة في رياضة الدراجات صفة بدنية 

( حيث أنه أشار إلى أن vélocitéهذه الصفة في عاملين أساسين و هما السرعة و سرعة التدويس ) (1988)
( التي غالبا ما vélocitéالتدويس )السرعة تمثل القدرة لقطع مسافة معينة في أقل زمن ممكن، و سرعة 

تتماشى و صفة السرعة، فهي تمثل إيقاع دوران التدويس على شكل دورة في دقيقة، على مسافة معينة أو 
 خالل زمن و هي مرتبطة بمطور السرعة المستعمل، و قد قسم السرعة و سرعة التدويس إلى قسمين هما:

  :اء سرعة قصوى خالل مسافة قصيرة جدا و التي تمثل قدرة الرياضي على أدالسرعة القاعدية
عند الناشئين(، كما أن السرعة القاعدية تعمل  متر200تسمح للرياضي بتحقيق أداء كامل )مسافة 

 و هي مرتبطة بالقدرة الالهوائية الالحمضية للرياضي. ضي ألداء السرعة الخاصةعلى تكييف الريا
  :اإلعتبار لمطور  مسافة معينة من دون األخذ بعينو هي سرعة المنافسة خالل السرعة الخاصة

و السرعة الخاصة تتناقص تدريجيا بزيادة المسافة أو زمن أداء المجهود بتدخل  السرعة المستعمل
، تستقر هذه السرعة عندما ل سرعة مقارنتا بالسرعة القاعديةو تكون أق الالهوائي الحمضيالنظام 

 . خل النظام الهوائي إلنتاج الطاقةتفاع  بتديستمر زمن أو مسافة المجهود في اإلر 
 ( سرعة التدويسVélocité:القاعدية )   ماتفييف لقد جاء في تعريفMatveive (1983) :ل 

(vélocitéبأنها " عدد الح )"إيقاع التدويس  ، و هي تمثل(2)ركات الممكنه لكل وحدة من الزمن
في الدقيقة و السرعة القاعدية مرتبطة بالنظام  ، معبر عليه بعدد دوران التدويساألقصى بحمل سالب

                                                             
 . 204، 203ص السابق،مفيت ابراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث ، نفس املرجع  -1

2 -  L P Matveive : Aspects fondamentaux de l’entrainement, O.P.CIT,p 144. 
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الزمن الذي تصل  ثوان و هو" 7" إلى 3الالهوائي الالحمضي و تقاس خالل زمن قصير جدا بين 
 من دون التنقل فوق الدراجة. هااسيقم تيإلى حدها األقصى و السرعة فيه 

 (سرعة التدويسVélocité:الخاصة ) :و هي تنقسم إلى قسمين و هما 
 (سرعة التدويسVélocité :الخاصة بمطور السرعة ) و تمثل إيقاع التدويس األقصى معبر عليه

ل األداء باإلنطالق بدورة في الدقيقة بإستعمال مطور سرعة معين، يتم قياسها في الميدان من خال
 مضي.ق الدراجة في ميدان مسافته صغيرة و هذا لتحفيز تدخل النظام الالهوائي الالحالغير ثابت فو 

 (سرعة التدويسVélocité :الخاصة بمسافة السير )دويس معبر عليه و هي تمثل معدل دوران الت
و يتم  مطور سرعة موحد على مسافة موحدة، يتم الحصول عليها من خالل تطبيق بدورة في الدقيقة

اإلعتبار س سرعة التدويس الخاصة بمسافة السير على الطريق من خالل األخذ بعين اقيخاللها 
لمتوسط مختلف مطورات   مل على مجمل المسار أي في الطريقلمتوسط مطور السرعة المستع

السرعة المستعملة في كل جزء من المسار  و يستعمل هذا لحساب سرعة التدويس الخاصة بمسافة 
، و عليه فإن القدرة على الحفاظ ير للرياضي في منافسات ضد الساعةالسير إلنجاز مخطط س

 .(1)ل مرتفع لسرعة تدويس الخاصة لمطور السرعة تحدد سرعة التدويس الخاصة بمسافة السيربمعد
 أهمية السرعة: -2-5-2

ماتفييف تعتبر السرعة مكون أساسي لألداء الرياضي الجيد في الكثير من الرياضات، كما أشار لذلك 
Matveive(1983)  أن معظم الرياضات تتطلب مجموعة القدرات الخاصة بالسرعة و نجد في هذا المجال ما

 يلي:
  الوضعيات المتنوعة الرياضات التي تتطلب الحد األقصى من كل أو بعض مكونات السرعة في

 ، رياضات قتالية، ...إلخ()ألعاب رياضية
 عيات محددة) سرعة نهائية، الرياضات التي تظهر نفس الشروط لمكونات السرعة و لكن في وض

 الرمي بجري من أجل اإلقتراب،...إلخ(
 اومة ) رفع األثقال، الرياضات التي تظهر من خاللها مكونات السرعة أثناء أداء الحركات ضد مق

 ،.....إلخ(.رمي المطرقة

                                                             
1 - Jean François Mayer، cyclisme entraînement , O.P.CIT. p 52 au 57. 
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 صفة المداومة ) سباقات نصف طويلة، الرياضات التي يكون فيها مكونات السرعة محدودة ب
 .  (1)الدراجات ....إلخ(

همية ترتبط بالعديد من الصفات األخرى، و هي ذات أ و من هنا تظهر أهمية السرعة كصفة بدنية أساسية
 كبيرة في األداء الرياضي الناجح.

 المرونة: -2-6
، و المرونة صفة مرادفة لسهولة حركة المفاصل، إذ أنها يزة أساسية لألداء الرياضي الجيدتعتبر هذه الصفة م

 -المورفوال تعتبر عامال مسببا للحركة و إنما هي إحدى العوامل  بكونهاتتميز على باقي الصفات البدنية 
فهي ، د درجة حركة أعضائهيتحدمكن لجهاز الحركي الذي من خاللها يالمساعدة لسهولة حركة ا وظيفية

نها تتأثر أي أوتار والعضالت والمحافظ الزاللية المحيطة بها، ربطة واألالمفاصل وحالة األترتبط بطبيعة 
رتخائها هذا المفصل من حيث درجة توترها أو إ بحالة المفصل التشريحية وحالة العضالت العاملة حول

في ميدان أما ، ة على إنجاز حركة بأقصى مدى ممكنقدر المرونة بصفة عامة هي الو ومدى مطاطتيها، 
جاء في هذه الصفة عدة تعاريف منها " هي القدرة على تحقيق حركات بأكبر  النشاط البدني الرياضي فقد 

"بأنها الصفة التي تسمح لكل مفصل Bayer Claude (1982)ل بياركلود ، كما عرفها (2)سعة ممكنة "
دد المدى الحركي المتاح في المفصل أو عبأنها " فقد عرفها مفتي إبراهيم حماد ، أما (3)للحركة بأقصى مدى"

نها " " و كذلك تعرف بأمل على مدى واسعمقدرة مفاصل الجسم على العمن المفاصل" كما تعرف بأنها "
و المرونة تعتبر المكون البدني الذي من خالله يتحقق األداء ، (4)كفاءة الفرد على أداء حركة ألوسع مدى"

أهمية  يعطيمرونة لل يتطلب األداء فيهأن كل تخصص رياضي ، كما وةالقأداء  وأالسرعة أداء الجيد مثل 
 و المتمثل في حركة الثني و التمديد كبيرة لمفصل معين أو لعدة مفاصل تشترك في أداء حركي بشكل خاص

العمود الفقري و الكتف والرسغ والساعد لرياضيي الركبة والقدم و و بعض المفاصل مثل مفصل الفخذ ل
 .الدراجات

 أشكال المرونة: -2-6-1
، على عناصر أساسية أخذها العارفون في الميدان الرياضي بعين اإلعتبارالمرونة أشكال  اتتقسيم تعتمد

و ، في اإلختصاصنوعية النشاط الرياضي مع  عدد المفاصل العاملة و طبيعة األداء البدنيإرتبطت كلها ب

                                                             
1 -  L P Matveive : Aspects fondamentaux de l’entrainement O.P.CIT,p 145. 
2 -  N.Dekkar et all : Technique d’évaluation physiologique des athlètes , O.P.CIT,p13. 
3 - Claude Bayer : l’enseignement des jeux sportifs collectifs, O.P.CIT, p155. 

 . 194ص مفيت ابراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث ، نفس املرجع السابق، -4
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نوعان للمداومة علي فهمي البيك و أحمد محمد الخاطر ، و قد حدد الثبات والحركةتمثل في المشكل األداء 
 تمثلت فيما يلي:

 مرونة عامة: -2-6-1-1
 و هي قدرة الرياضي على أداء حركات بمدى واسع في جميع المفاصل.

 مرونة خاصة: -2-6-1-2
معينة طبقا للناحية الفنية الخاصة بنشاط  و هي قدرة الرياضي على أداء الحركات بمدى واسع في إتجاهات

 رياضي معين.
 كما أنها يمكن أن تقسم إلى:

 مرونة إيجابية: -2-6-1-3
و هي إمكانية الحصول على أقصى مدى ممكن لحركة ما في المفصل على حساب المجموعة العضلية 

 العاملة على هذا المفصل و التي تقوم بأداء تلك لحركات.
 :بيةسلمرونة  -2-6-1-4

و هي إمكانية الحصول على أقصى مدى ممكن لحركة ما في المفصل على حساب قوة خارجية تقوم بأداء 
 الحركة أو بالمساعدة في أدائها.

 أما من حيث الثبات و الحركة فهناك:
 المرونة الثابتة:  -2-6-1-5 

 يستطيع العضو المتحرك الوصول إليه ثم الثبات فيه أي مدى الحركة اإليجابي. و هي مدى الحركة الذي
 نة المتحركة : و المر  -2-6-1-6

قصوى أي و هي مدى الحركة الذي يستطيع العضو المتحرك الوصول إليه أثناء أداء حركة تتم بالسرعة ال
 .(1)هو مدى حركة إيجابي أيضا

 أهمية المرونة : -2-6-2
 ،بدنية تعمل على وقاية الرياضيين من كل أشكال خطر اإلصابات خالل الممارسة الرياضيةالمرونة صفة 

كالشد والتمزق والخلع ...إلخ، كما أنها ترتبط ببعض  ات المختلفةفهي من العوامل الوقائية المهمة لإلصاب
الحركة أداء سهولة في من داء الحركي بما توفره بكفاءة األكذلك  خرى كالقوة والسرعة وت البدنية األالمكونا

زالة على إتساعد من جهة أخرى فهي و ، لى تحقيق اإلقتصاد في الجهد والطاقة المبذولةإو التي تؤدي 

                                                             
 .379، 378، ص1994، دار الكتاب احلديث،4القياس يف اجملال الرياضي، طأمحد حممد خاطر و علي فهمي البيك:  -1
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تعليم  علىتساعد  ، كما أنهال الزيادة في المد الحركي المؤثرو الشعور بالراحة و اإلسترخاء من خال التعب
  .داء مهارات لمدى حركي معينعينة أو أتخاذ أوضاع مهارات الحركية التي تتطلب إالم
 :التنسيق -2-7

التحكم  التوافق، هذه الصفة التي يستطيع من خاللها الرياضي وأتعتمد رياضة الدراجات أساسا على التنسيق 
من ستعمال أكثر من عضو راجة، من خالل أداء حركات تتطلب إاألساسية لركوب و قيادة الد في الوظائف

في قالب واحد من خالل التكامل بين الجهازين العصبي و  هاو التكامل بين الحركي للرياضيأعضاء الجهاز 
هو قدرة الفرد " yocomيوكوم و Larson  الرسونالعضلي، و قد جاء في تعريف التنسيق أو التكامل حسب 

فقد جاء في  Mc Gee مك جي  و Brrow بارو" أما من أنواع مختلفة داخل إطار واحد على إدماج حركات
فليشمان ، أما الحركات في إطار محدد" بأنه "قدرة الفرد على إدماج أنواع من تعريفهما للتنسيق 

Fleishman " (1)قدرة الفرد على أداء عدد من الحركات المركبة في وقت واحد"فقد عرف التنسيق بأنه.   
  التوازن: -2-8

فوق ساسية أداء مهارات و حركات أ الهوائية، من خاللركوب الدراجة رياضة ممارسة  اتتطلبه صفةالتوازن 
، ى الجاذبية األرضيةالمحافظة على عالقة ثابتة بين الجسم وقو  من خالل ، تتطلب الحركة والوقوفالدراجة
، في المكان ل المعلومات بوضعيات األداءاستقبفي وضعيات التوازن عن طريق إالجهاز العصبي  يتحكم

يعتمد على ثالثة أجزاء معا و هي األذن الداخلية و هي أن التوازن " (2012)جمال صبري فرجحيث ذكر 
و هذا يأخذ  مهمة جدا و عملها ضروري أكثر بطئا و يجب أن تعامل من قبل الدماغ لتستعمل و توظف،

وقتا في مجال الذاكرة و اإلدراك، أما األعصاب الحسية النهائية فهي أكثر سرعة و يمكن أن تؤثر في 
 .(2)التوازن و السيطرة دون وصول المثيرات للدماغ"

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .99عزايزية يسمينة :دور عملية التقييم يف تطوير القدرات احلركية لدى تالميذ الطور الثانوي، مرجع سبق ذكره،ص -1
 .491،ص2012دار دجلة، القوة و القدرة و التدريب الرياضي احلديث، مجال صربي فرج : -2
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 خالصة:  -

اللعاب المشوق و المثير، نظمت ألعابها في جميع دورات لها تاريخها  رياضة الدراجات رياضة عريقة
تعتمد ممارسة رياضة الدراجات  ،بمدينة أثنا م1889األولمبية منذ تنظيم دورة األلعاب األولمبية األولى سنة

باألساس على الدراجة الهوائية هذه اآللة التي تتكون من مجموعة من األجزاء المتكاملة و المترابطة فيما 
كب عليها، تنقسم رياضة بينها، و التي تصبح في حالة حركة عن طريق المجهود البدني الذي ينجزه الرا

على الطريق هذا اإلختصاص الذي يعتبر  ياضة الدراجات لى عدد من اإلختصاصات منها ر الدراجات إ
بمعداتها األساسية للركوب و لها  كما أن رياضة الدراجات على الطريق تتميزاألكثر ممارسة و األكثر شهرة، 

قواعدها العامة كذلك لها أساسيات خاصة بها لركوب دراجة السباق منها معرفة الخصم و المسلك كذلك 
اح و غيرها من األساسيات، أما الجانب البدني في رياضة الدراجات فهو األساس فالرياضي اإلختباء من الري

 الذي يتمتع بقدرات بدنية جيدة يمكنه النجاح في هذه الرياضة.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 تمهيد: -
لما يعتبر مجال التقييم من المجاالت الهامة في جميع الميادين و خاصة في مجال النشاط البدني الرياضي، 

عن كذلك و بصفة عامة  المختلفةعناصر تحقيق النتائج الرياضية العالية  حقائقعن له من دور في الكشف 
 ريتطو األساس الذي تعتمد عليه عملية يعتبر التقييم  لذلك ،مسار تنميتها و تطويرها أهدافمدى تحقق 

المناسبة  األداةو لهذا وجب إختيار و تحقيق النتائج المرجوة في الممارسة الرياضية،  األداءمختلف عناصر 
أدوات القياس تختلف طرقه و أساليبه إن إستعمال األداة المناسبة جعل من  فبإختالف القياسخالل عملية 

، حيث نجد من هذه األدوات اإلختبارات التي تعددت النتائج المتحصل عليها ذات قيمة وداللة علمية كبيرة
و نتقاء و التي من بينها اإل تعمل على قياسها و أهدافها أيضا مجاالت التيالبإختالف أساليب إستخداماتها 

هذا المجال الذي القى إهتماما ، و التي ينتمي إليها صنف األشبال خاصة عند رياضيي فئة المواهب الشابة
 يحيث أصبح لعملية اإلنتقاء مكانة في البرنامج السنو خاصة في رياضة الدراجات في اآلونة األخيرة كبيرا 

أفضل العناصر التي تتمتع بمقومات محددة الوراثية منها أو  لرياضة الدراجات إلختيار لإلتحاد الجزائري
في هذا الفصل إلى التقييم، القياس و سنتطرق المكتسبة و متابعتها عبر مراحل متتالية و إنطالقا مما سبق 

نية البدنية في رياضة الدراجات و بطارية اإلختبارات البد و إلى اإلختبارات البدنية أنواع اإلختبارات  اإلختبار
 .ثم سنتطرق إلى اإلنتقاء مفهومة أهميته و أهدافه مراحله و بعض النماذج إلنتقاء الموهوبين
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 التقييم في المجال الرياضي: -1-1
، فإن ى مستوى الفرد أو الفريق الرياضيإذا كانت المنافسة شكل من أشكال الحكم الكلي و العام عل 

و  تمكن من معرفة الجوانب الفردية و الجزئية التي تكون في مجموعها ما يعرف بالحالة التدريبية، اإلختبارات
در من  ، و تتطلب هذه العملية تحديد قيمة أو ق(1)التي يمكن قياسها و تحديدها بواسطة اإلختبارات

ما كمية أو كيفية، إذا ، و  إصدار ألحكام قيمة عن شيء و تكون هذه األحكام إالمعلومات التي يتم جمعها
حسب و التقييم   ،ن يكون و هذا ما يقصد به التقييمفهي عملية تعتمد على المقارنة بين الوقائع و ما يجب أ

"إصدار أحكام على قيمة الشيء الذي تم قياسه إستنادا إلى  هو (2013مصطفى حسين الباهي و آخرون)
، فهو تقدير منهجي و (3)للحالة بناء على معايير موضوعةقياس فعلي و تقديري أي أنه  ،(2)معين" معيار

موضوعي من أجل تحديد مالئمة األهداف و مدى تحقيقها من خالل قيمة و أهمية النشاط و ما توفره هذه 
، هذا التقدير (4)العملية من معلومات بإعتمادها على فحض لألداء في ضوء معايير و تقدير لنتائج متوقعة

 رزقي بركانمحمد أشيء ما، و قد جاء في تعريف أساس تحديد قيمة أو كمية أو نوعية ليكون مبنى على 
( للتقييم على أنه إصدار لحكم على شخص أو مجموعة من األشخاص دون التعرض لألسباب التي 1996)

 .(5)أدت إلى النجاح لإلستفادة منها و العوامل التي أدت إلى الرسوب لتحاشيها في المستقبل
دكار و آخرون ، فحسب ة أو أهمية لألداء الرياضي الجيدالمجال الرياضي التقييم يمكن من وضع ميز و في 

في المجال الرياضي من خالل عزل مكونات األداء الجيد  (évaluation)يكون التقييم  (1990)
(performanceالوراثية )، و التي تتداخل في إطار   البيوميكانكية و المهارية الخططية ،الوظيفية ،النفسية

ممارسة إختصاص رياضي معين من خالل تقدير هذه المكونات كميا و تحديد عناصرها ذات األولوية و 
المتغيرات التي تتدخل في تحسين هذا األداء الرياضي الجيد و تسمح بتوجيه الرياضي نحو اإلستخدام الكامل 

 البدني. ئهأدا يجابيا أو سلبيا علىل الحكم إ، من خال(6)لقدراته
 
 
 

                                                             
 .331، ص  1999، دار املعارف ،11حممد حسن عالوي: علم التدريب الرياضي، ط -1
 .49، ص2013:مقدمة يف اإلختبارات و املقاييس يف اجملال الرياضي،مكتبة األجنلو مصرية،  مصطفى حسني الباهي و آخرون-2
 سا. 15:28، الساعة 2016أوت  07/،يوم األحد https://nata3alam.intel.com/ar/discussion/2625قياس،سيد عبد العز: الفرق بني التقومي و التقييم و ال -3
4-CAD))  - OCDE ، 19، ص  2000: معجم املصطلحات األساسية يف التقييم و اإلدارة القائمة على النتائج. 
 .55ص 1996، 05اجلزائرية للرتبية، العدد  : دور التقومي يف حتسني األداء الرتبوي،اجمللة حممد ارزقي بركان-5

6 -  N.Dekkar et all  :Technique d’évaluation physiologique des athlètes ,1er edition, COA , 1990 ,p1. 
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 : التقييم و التقويم-1-1-1
خالل جمع  إذا كان التقييم عملية يتم من خاللها تبيان و تقدير لقيمة الشيء أي التقدير و التثمين و النقد من

، فالتقويم أعم وأشمل فزيادة على إعطاء قيمة للشيء فهو يقوم بعملية التوجيه المعلومات و إعطاء حكم
بأنه تقويم و  (2004محمد صبحي حسنين) و التعديل بعد إصدار الحكم، و قد عرفه لمحاولة اإلصالح

تقدير و وزن الشيء  المقوم مع إصدار حكم عليه كما أن مفهومه يمتد أيضا إلى التحسين و التعديل و 
، فهو الحكم على األشياء و األفراد إلظهار على إصدار األحكام التطوير و هذا عن طريق اإلعتماد

محاسن و العيوب و مراجعة صدق الفروض األساسية التي يتم على أساسها تنظيم العمل و تطويره، و ال
التقويم في ميدان النشاط البدني الرياضي هو عملية يتم من خاللها تقدير لألداء ثم إصدار حكم على هذا 

أنه مرحلة تلي التقويم ب (2015محروس محمد محروس)، كما عرف (1)األداء في ضوء مواصفات محددة
القياس تشتمل على كل من التحديد الكمي و الوصفي للسمات أو الصفات كما تشمل الوصول إلى 

فقد عرفت التقويم الرياضي على أنه عملية الهدف منها تقدير قيمة األشياء   ليلى فرحاتأما   ،(2)قرارات
، حيث أن البيانات تمثل الحقائق حول سبة لجمع البيانات و إصدار أحكامبإستخدام وسائل القياس المنا

مختلفة لغرض تكوين األحكام و  مختلف المتغيرات التي يتم الحصول عليها بإستخدام أدوات و إجراءات
 ،(3)اذ القرارات، أما األحكام تعتبر تغيير في البيانات لتحديد الظروف الحالية أو التوقع لألداء المستقبليإتخ

تقديم التحليل المعمق و الموسع لمقارنة النتائج التي تتضمن  قياس األثر و   التي تعتمد في مضمونها على
درس للتالميذ يقصد به معرفة ، و التقويم في المجال النشاط البدني التربوي  الذي يجريه الم(4)اإلستمارية

التالميذ من درس و برنامج التربية البدنية في المدرسة و مدى تأثيره على تغيير سلوكهم و  ستفادةمدى إ
إكتسابهم للمهارات الحركية المتعددة و العادات الصحية السليمة، أما في التدريب فعملية التقويم يقصد بها 

و التقويم ينقسم  ،لى ذلكما هي األسباب التي تؤدي إالوقوف على حالة الالعب و مدى تقدمه أو تأخره و 
 إلى نوعان و هما:

  التقويم الموضوعي: -1-1-1-1
و فيه يعتمد المربي على المعلومات بإستخدام المقاييس الموضوعية كقياس الطول، و الوزن، و السعة 

 الحيوية لتحديد مستوى البدني مثال.

                                                             
 .28، ص مرجع سبق ذكره  حممد صبحي حسنني: القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرياضية،-1
 .29، ص2015،مؤسسة عامل الرياضة ودار الوفاء لدنيا الطباعة ، 1مي يف الرياضة املدرسية، طحمروس حممد حمروس: التقو -2
 .58، صمرجع سبق ذكره عزايزية نسيمة: دور عملية التقييم يف تطوير القدرات احلركية لدى تالميذ الطور الثانوي، -3
 .11ة هرننشل بل األملانية، ص ، مؤسس1دليل منظمات اجملتمع املدين حول التقييم و املتابعة: ، ط -4
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 التقويم الذاتي:  -1-1-1-2
و مثال ذلك المقابلة  بأية مقاييس موضوعية و فيه يلجا المربي إلى المقاييس الذاتية وحدها دون اإلرتباط

 . (1)الشخصية، أو المعرفة السابقة بمستوى األفراد، و الحكم بالمظهر الخارجي دون المضمون
تقديرا كميا وفق إطار نه تقدير األشياء و المستويات يعرف القياس على أالتقييم و القياس:  -1-1-2

، في المجال الرياضي يتم تقييم األداء من خالل قياس العوامل التي تكونه و (2)معين من المقاييس المدرجة
تؤثر فيه، و غالبا ما يتضمن القياس جمع مالحظات و معلومات كمية عن موضوع القياس هذا عالوة على 

محمد نصر ، فحسب (3)عة العملية أو السمة المقاسةأنه يتضمن أيضا عمليات المقارنة و هو يتأثر بطبي
أن القياس في مجال القدرات البدنية يمكن من إستخدام العديد من المقاييس لقياس  (2004الدين رضوان )

مة أو ، فالقياس يستهدف التقدير الكمي للصفة أو السلخ، أو القياسات الجسمية ...إبدنيةالظاهرة مثل صفة 
، فهو يشير إلى اإلجراءات التي يتم من خاللها تعيين قيم عددية لشيء ما وفقا المقاسةالقدرة أو الظاهرة 

، كما أن (4)لقواعد محددة بحيث تشتمل هذه القواعد على طرق و شروط تطبيق أدوات القياس المستخدمة
يرى أن القياس هو تقدير قيمة الشيء تقديرا كميا وفق إطار معين من المقاييس  (1980إبراهيم أحمد سالمة)

، و قد أشار كل (5)المدرجة، إذا فهو  تحديد لدرجة أو كمية أو نوع بعض الخصائص الموجودة في شيء ما
 بأن علماء التربية يشيرون إلى أن القياس هو تقدير  (1994علي فهمي البيك)  وأحمد محمد خاطر من 

و هو ال يتوقف على التقدير الكمي  ،ق إطار معين من المقاييس المدرجةلألشياء و المستويات تقديرا كميا وف
القياس " (2007بشير معمرية)، حسب (6)فقط و لكن أيضا يتضمن عملية مقارنة هذا الحكم بمستويات أخرى

األعداد لتدل على األشياء بطريقة تشير إلى كميات من الخاصية، و يشير  يكون عن طريق قواعد إستخدام
مفهوم القواعد إلى إجراءات إستخدام األعداد التي يجب أن تصاغ صياغة صريحة تكون قابلة للفهم و 
اإلتصال، أما مفهوم العدد فيشير إلى مقدار ما يوجد في الشيء أو في  الفرد من خاصية و تستخدم األعداد 

دل على هذا المقدار، أما مفهوم الخاصية فيشير إلى أن القياس يهتم دائما بصفة معينة من صفاة األشياء لت
أو األشخاص من خصائص و صفات، و عليه فالقياس هو التحقق بالتجربة أو اإلختبار من المدى أو 

 ة منها:، و للقياس أغراض عديد(7)"الدرجة أو الكمية أو األبعاد أو السمة بواسطة معيار
                                                             

 .08 - 07، ص1994، دار الكتاب احلديث،4أمحد حممد خاطر و علي فهمي البيك: القياس يف اجملال الرياضي، ط-1
 .29، صمرجع سابقحمروس خممد حمروس: التقومي يف الرياضة املدرسية، -2
 .37، ص مرجع سابق الرياضية،مد صبحي حسنني: القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و حم -3
 .20-19،ص  2004،مركز الكتاب للنشر،1املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية و الرياضة، ط حممد نصر الدين رضوان: -4
 .20، ص  1980إبراهيم أمحد سالمة: اإلختبارات و القياس يف الرتبية البدنية، دار املعارف، -5
 .09البيك: نفس املرجع السابق، ص أمحد حممد خاطر و علي فهمي -6
 .34، ص2007، منشورات احلرب،2بشري معمرية: القياس النفسي و تصميم أدواته للطالب و الباحثني يف علم النفس و الرتبية، ط -7
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 التمييز:  -1-1-2-1
، فالمعرفة راد من أجل وضع البرامج المالئمةالقياس ضروري لتمييز الفروق في القدرات، الميول بين األف

المنظورة عن فرد ضرورية و أساسية لتجنب البرامج العالجية و اإلصالحية البرامج التدريجية و المنظمة و 
 العادية.

 التصنيف:  -1-1-2-2
المفيد في بعض األحيان تصنيف و تقسيم األفراد إلى مجموعات متجانسة و التي يكون المصنف أنه من 

 فيها في شكل التعليم الخاص، المنافسة، أو الخبرة، و يمر التصنيف غالبا في نتائج القياسات المالئمة.
 التحصيل:  -1-1-2-3

بالنسبة لتحصيل األفراد على دقة النتائج إنه من األهمية الحصول على وسائل القياس الموضوعية للمحافظة 
 ، مضرا ألن هذه النتائج تشكل األساس في إختبار محتوى البرنامج و تحديد الدرجات و المعامالت.و تقدمهم

 اإلدارة: -1-1-2-4
يمكن الحصول على المعرفة المطلوبة من القياسات كأساس لتحديد أفضل الطرق في التعليم و التوجيه و 

عد في تحديد النجاح للرياضيين و الرياضيين في التجارب و الخبرات المالئمة، فالقياسات الدقيقة تساقيادة 
ستعدادهم للتقدم للمستوى األعلى فيما بعد، فاإلدارة الالئقة و المناسبة لإلختبارات تستطيع المساعدة في إ

 تزويد المعرفة المرغوبة و المطلوبة.
 اإلشراف:  -1-1-2-5

كون نتائج اإلختبارات الموضوعة ذات قيمة في تقييم كفاءة الكفاءة التعليمية، و يمكن استخدامها يمكن أن ت
 لإلشارة عما إذا كانت األغراض الموضوعة يمكن تحقيقها و الوصول إليها.

 البحث:  -1-1-2-6
جانب الفيسيولوجي، يعتبر البحث ضروري لفاعلية الطرق المختلفة في التعليم  ، نسبة التقدم للرياضيين في ال

النفسي، اإلجتماعي، لمختلف األنشطة و كذلك لتقييم النشاط الداخلي للتربية في المدرسة، و على اية حال 
 .(1)فإن البحث العلمي يمكن أن يكون مؤثرا و فعاال فقط عند استخدام اإلختبارات و القياسات المالئمة

في مجال النشاط البدني الرياضي فهو ( 2013)مصطفى حسين باهي و آخرون وأما أنواع القياس حسب 
 على نوعان:

  :كما يحدث عندما نقيس مسافة الغب وثب طويل أو عريض أو طول شخص.قياس مباشر 

                                                             
 .11 - 10كندرية، صحممد إبراهيم شحاته و حممد جابر بريقع: دليل القياسات اجلسمية و إختبارات األداء احلركي، منشأة املعارف باألس -1
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  :كما يحدث حين نقيس درجة الحرارة بداللة ارتفاع الزئبق في الترمومتر، أو عند قياس غير مباشر
  .(1)قياس تحصيل التالميذ في مادة ما 

 التقييم و اإلختبارات:  -1-1-3
و تعتبر  تعددة و مختلفة  منها اإلختباراتتعتمد عملية التقييم في النشاط البدني الرياضي على أدوات م

اإلختبارات من األدوات الهامة و الرئيسية لجمع البيانات و المعلومات و هي توضع لوصف الوضع الراهن 
، و اإلختبار في اللغة (2)يجة لتعرضها للعوامل و المؤثراتللظاهرة  و قياس ما يطرأ عليها من تغيرات نت

ها ، و قد جاءت عدة تعاريف وضع(3)متحنهتحان و كلمة إختبره تعني جربه و إيحمل معنى التجربة أو اإلم
كرونباخ عتباره عينة ممثلة للسلوك المراد قياسه و التنبؤ به حيث عرفه العلماء و الخبراء لإلختبار بإ

Cronbach كما عرفه بارو (4)بأنه طريقة منظمة لمقارنة سلوك شخصين أو أكثر ،Barrow  و ماجي
Megee معارفه أو  بأنه مجموعة من األسئلة أو المشكالت أو التمرينات  تعطى للفرد بهدف التعرف على

مصطلح يشير إلى  (Test)اإلختبار "فيرى أن ( 2004محمد نصر الدين رضوان)، أما (5)قدراته أو إستعداداته
مجموعة من البنود مرتبة بشكل يتيح تصحيح اإلجابات أو األداة حيث تستخدم الدرجات في تقدير الفروق 
الفردية للمفحوصين و اإلختبار عبارة عن أداة قياس تستخدم للحكم على جانب أو جوانب محددة بالنسبة 

د يتطلب اإلختبار تفاعال بين المختبر و للمفحوص مثل اإلنجاز أو الذكاء أو الشخصية أو غيرها، و ق
موقف اإلختبار الذي يعتبر أحد أهم متطلبات اإلستجابة القوية بالنسبة لإلختبار، فاإلنجاز على اإلختبار 

، حيث يعبر هذا األداء عن مستويات التحصيل أو ص أن يقوم بهف األداء بأقصى ما يستطيع المفحو يستهد
كفاءة في مجال محدد من المجاالت، و يكون المفحوص هو المسؤول األول القدرات أو اإلستعدادات أو ال

، مقبول أم غير  ى ممتازا أم ضعيفا، صحيحا أم خطأعن مستوى أنجازه و عما إذا كان هذا المستو 
أنه بالرغم من الفروق الكبيرة بين أنواع اإلختبارات فإن أي  ( 2004محمد صبحي حسنين )، ويرى (6)"مقبول
و تتوقف قيمة اإلختبار على مدى  هو عبارة عن عينة ممثلة للسلوك المراد قياسه و التنبؤ به، إختبار

                                                             
 .41، ص  12013مقدمة يف اإلختبارات و املقاييس يف جمال الرياضي، مكتبة األجنلو مصرية، مصطفى حسني باهي: -1
 .102، ص2009بوداود عبد اليمني و عطاء اهلل أمحد: املرشد يف البحث العلمي لطلبة الرتبية البدنية و الرياضية، ديةان املطبوعات اجلامعية، -2
سنة لفرق الرابطة احملرتفة لوالية قسنطينة، رسالة 20سنة و أواسط أقل من 17 – 16قامسي عبد املالك: بناء عاملي لبطارية إختبارات بدنية و حركية لالعيب كرة القدم صمف ناشئني  -3

 .11، ص2013 - 2012،السنة اجلامعية 02ماجستري، جامعة قسنطينة 
 .41، صمرجع سابق ومي يف الرتبية البدنية و الرياضية،حممد صبحي حسنني: القياس و التق -4
،السنة اجلامعية  03سنة،رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر17 – 15حريري عبد اهلادي: إقراح بطارية إختبارات لتحديد و تقومي درجات معيارية إلنتقاء العيب كرة القدم أشبال  -5

 .52، ص2007 - 2006
 .22البيك: نفس املرجع السابق، ص  أمحد حممد خاطر و علي فهمي-6
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رتباطه الحقيقي بين أداء المختبر له و بين أدائه في المواقف األخرى المماثلة من حياته الواقعية، و يتطلب إ
 أي إختبار إعتباران يجب توافرهما و هما:

 يير و تقنين طريقة إجراء اإلختبار.التقنين و له بعدان هما المعا 
  الموضوعية و هذا من خالل اإلتفاق بين حكمين، فاإلختبار الذي نصفه بأنه موضوعي تماما يعني

أن كل مراقب أو حكم يقوم بتقويمه يصل إلى نفس التقدير الذي وصل إليه زميله، و يمكن الحكم 
بين الدرجة النهائية التي يعطيها و على موضوعية اإلختبار عن طريق حساب معامل اإلرتباط  

 .(1)حكمان مستقالن كل منهما عن اآلخر
  التقييم القياس و اإلختبار: -1-1-4

و التقدم بالرياضي أو  الهدف منه هو اإلرتقاء ط البدني الرياضي ذا أهمية كبيرةيعتبر التقييم في مجال النشا
الفريق الرياضي من خالل الحكم على المعلومات التي تم جمعها عن طريق عملية القياس و العمل على 
إعطاء تقدير أو تثمين أو نقد لمستوى األداء للرياضي أو للفريق الرياضي من خالل عملية تشخيصية 

س يعتبر ركن من أركان التقييم فمن خالل القياس و القيا داة المالئمة لذلك منها اإلختبارتستخدم فيها األ
يمكن للمختبر أن يشخص مستوى الرياضي أو الفريق الرياضي، عن طريق تحديد و قياس العائد الحقيقي و 

حسن إختيار األداة المناسبة إن  الهام للنشاط البدني الرياضي أال و هو مستوى قدرات و كفاءة الرياضي،
لنشاط البدني الرياضي أساس التقييم الصحيح، و من هذه األدوات نجد اإلختبارات لعملية القياس في مجال ا

فهي من األدوات الهامة و الرئيسية لجمع المعلومات حول الحالة التدريبية أو الفورمة الرياضية للرياضيين و 
 بهذا فهي كثيرة اإلستخدام في مجال النشاط البدني الرياضي. 

 ط البدني الرياضي: اإلختبارات في النشا -1-2
(  اإلختبارات إلى 2009عطاء اهلل أحمد ) وبوداوود عبد اليمين في مجال النشاط البدني الرياضي قسم  

 أربعة أقسام أساسية و هي:
 اإلختبارات البدنية: -1-2-1

اإلختبارات ، هذه لخ(السرعة و المداومة .....إ و تهدف هذه اإلختبارات إلى قياس الجانب البدني ) كالقوة
القدرات على وصول إلى الوقوف تعطينا صورة واضحة عن الحالة البدنية للرياضي حتى نتمكن من ال

من أجل تقييم المستوى البدني و معرفة حالة الرياضي الحالية حتى نتمكن من بناء البرامج التدريبية،  ،البدنية
 مال.و التخطيط لها بشكل سليم مع مراعات عامل الزمن الجهد و ال

                                                             
 . 42 – 41حممد صبحي حسنني: نفس املرجع السابق، ص -1
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  اإلختبارات المهارية: -1-2-2
، حتى نتمكن من ضي في األنشطة الرياضية المختلفةهذه اإلختبارات تهدف إلى قياس المستوى المهاري للريا

كما تسمح  ،بناء البرامج التدريبية المناسبةمعرفة المستوى المهاري للرياضيين، و نستطيع تقييم لمستواهم و 
 في األلعاب الجماعية و الفردية. لنا بقياس المقدرة الخططية

 اإلختبارات النفسية:  -1-2-3
شاط الرياضي و الوقوف على اإلستعدادات س دوافع الرياضيين نحو ممارسة النتهدف هذه اإلختبارات إلى قيا

و هذا ألهمية العامل النفسي في  الرياضي أو للمشاركة في المنافسةالنفسية للرياضي لممارسة النشاط البدني 
حو نشاط تجاهات الرياضيين نا يسمح لنا قياس دوافع و ميول و إتحقيق النتائج الرياضية الجيدة المتوخاة، كم

ط السلوك قبل أو أثناء أو بعد الممارسة الرياضية مثل )القلق، العدوانية، أو قياس أنما ،رياضي معين
 التعاون... إلخ(.

  رات المعرفية:اإلختبا -1-2-4
 ط البدني الرياضي و كل ما يتصل به،معارف الرياضيين المرتبطة بالنشا تهدف هذه اإلختبارات إلى قياس

إلى غير ذلك بما  ،المختلفةسواء من حيث المفهوم، أو التاريخ، أو القانون، أو طرق التدريب أو التدريس 
 .(1)الرياضة و أثرها عليه من كل النواحييرتبط بالممارسة الرياضية  و معرفة الرياضي لدور 

 خطوات تصميم اإلختبارات: -1-3
 يوجد العديد من اإلعتبارات التي يجب على المختبر مراعاتها عند إعداد أو تصميم اإلختبار و هي: 

 .تحديد الهدف من اإلختبار 
 .تحديد المجتمع األصلي الذي يضع له اإلختبار 
 و السمة التي يقيسها اإلختبار.تحديد الصفة أ 
 و ذلك عن طريق إجراء دراسة  ألبعاد التي تتضمنها و تؤثر فيهاتحليل الصفة للتعرف على جميع ا

 مسحية لتحديد األبعاد و أهمية كل بعد بالنسبة للمجال ككل.
  ة المقاسة.هذه األبعاد التي تتكون منها السمإختيار وحدات اإلختبار بحيث تغطي جميع 
 ستطالعية على عينة من مجتمع البحث للتعرف على مدى مناسبة يق اإلختبار في دراسة إتطب

اإلختبار من حيث الصياغة و المضمون للتطبيق على عينة البحث و كذلك تحديد الوقت الالزم 
 لإلجراء.

                                                             
 .104 -103بوداود عبد اليمني و عطاء اهلل أمحد: نفس املرجع السابق، ص -1
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 ستجابات المفحوصين.فحص إ 
 ي الضعف التي ظهرت عند تعديل اإلختبار في ضوء نتائج الدراسة اإلستطالعية للتغلب على نواح

 التطبيق، و حذف البنود الضعيفة أو تعديلها.
  مراجعة اإلختبار للتأكد من أن جميع أبعاد السمة أو الصفة أو القدرة المقاسة الزالت ممثلة في

 اإلختبار بنسب مالئمة في ضوء أهميتها النسبية.
 .إجراء المعامالت العلمية من صدق و ثبات و موضوعية 
  اإلختبار و إعداد المعايير و يتم استخراج المعايير عن طريق تطبيق الصورة النهائية تطبيق

لإلختبار على عدد كاف من مجتمع البحث تتوفر فيه جميع خصائص المجتمع األصلي و تعد 
 .(1)المعايير من البيانات التي تم جمعها

  فوائد اإلختبارات : -1-4
، حيث تمكن من معرفة ما وصل إليه رياضي فوائد جمة و عديدةلبدني اللإلختبارات في مجال النشاط ا

الرياضيون من تقدم و تطور للحالة التدريبية لديهم سواء أكانت عامة أو خاصة، كذلك يستطيع من خاللها 
المدرب أو المربي أو أستاذ التربية البدنية و الرياضية من وضع برنامجه التدريبي أو التعليمي و ذلك في 

ائج التي أفرزتها اإلختبارات بعد مدة زمنية معينة من البدئ بتنفيذ البرنامج، كما تفيده كذلك في ضوء النت
تحديد أوجه الضعف لدى الرياضيين و بالتالي يستطيع وضع برنامج خاص لعالج هذا الضعف و معرفة 

لرياضي، أما في معدالت التطور أو اإلخفاق، و تعمل على حسن تقدير و التنبؤ لما يكون عليه مستوى ا
، كما أن اإلختبارات تعتبر (2)العملية التدريبية فهي تساعد المدرب على تنظيم و تخطيط عملية التدريب

و  نتقاءحقيق اإلتدريب مقنن يعود على الرياضي بالفائدة ، كذلك  تعتبر الوسيلة الموضوعية الصادقة لت
ادات التوجيه الرياضي الجيد فهي األسلوب العلمي المضمون لتوفير اإلمكانيات البشرية التي لديها اإلستعد

، أما في ميدان إكتشاف المواهب الشابة فإن اإلختبارات تلعب دور الكشاف المناسبة للوصول إلى التفوق
دنية التي تتناسب لى األنشطة البيهها إرية الممتازة، حيث يسهل توجعندما تلقي أضواءها على العناصر البش

كون بذلك قد ساهمت في وضع اإلمكانيات المناسبة في النشاط المناسب لها، فتزداد فرصة مكانياتهم فتو إ
طوات اإلنتقاء، أمينا في مجال البحث العلمي فإن التفوق، و يعتبر اإلكتشاف أولى خ النجاح و النبوغ و

همة لجمع البيانات و المستويات و األرقام التي تعتمد عليها البحوث في مال اإلختبارات تعتبر إحدى الوسائل

                                                             
 .59 – 58ص، 2007، مكتبة األجنلو املصرية، 1مصطفى باهي و صربي عمران: اإلختبارات و املقاييس يف الرتبيىة الرياضية،ط -1
 .20ه، ص1430 –م 2009، دار دجلة، 3موفق أسعد حممود: اإلختبارات و التكتيك يف كرة القدم،ط -2
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في  فوائد اإلختبارات  محمد جابر بريقع ومحمد إبراهيم شحاتة ، وقد أوجز كل من (1)الوصول إلى نتائجها
عنصرين أساسين و هما زيادة المعرفة عن الممارسين للنشاط البدني الرياضي و تحسين عملية التعليم و 

 . (2)التدريب
 الفرق بين المقياس و اإلختبار:  -1-5

إن اإلختبار في مجال النشاط البدني الرياضي هو طريقة أداء معينة و محددة بغرض قياس سمة أو صفة 
عداد الرياضي و طريقة القياس تكون من حيث الكيف قياس لمستوى يصل إليه  من الصفات المكونة إل

أنه يمكن إعتبار  (2004مد نصر الدين رضوان)مح، و يرى (3)الرياضي أو إمكانية أداء  أو عدمه
و أنه ال يجوز إعتبار كل المقاييس  هما وسائل )أدوات( لجمع البياناتاإلختبارات مقاييس لكون كل من

 فالمقاييس الجسمية مثال كمقياس الطول و الوزن و مقياس الميول الرياضية و اإلتجاهات نحو إختبارات
مقياس الشخصية ال يجوز وصفها بأنها إختبارات لكونها ال تتطلب من  وممارسة النشاط البدني الرياضي 

حان، أما القياس يضا ال تحمل بالنسبة للمفحوص معنى اإلمتالتفاعل أثناء التطبيق و لكونها أالمفحوص 
فيعد أكبر إتساعا من اإلختبار فنحن نستطيع أن نقيس بعض الصفات أو الخصائص يإستخدام اإلختبارات 
أو بدونها، فقد يستخدم لقياس خصائص  و سمات معينة بعض األساليب كالمالحظة  أو المقابالت 

انات كمية عن الظاهرة الشخصية و غيرها من الوسائل التي يمكن أن تعطينا معلومات في شكل بي
 .(4)المقاسة

 :  ت تقييم األداء البدني في رياضة الدراجاتاإختبار -1-6
في  (Performance)أن مراقبة األداء الرياضي الجيد  Habil D M (1993)هابيل دورنهولف مارتين يرى 

ميدان  التدريب هو عنصر ال غنى عنه من أجل تقييم القدرات البدنية الرياضية، و قد عرف مراقبة األداء 
عوامل القدرات البدنية  بأنها األسلوب الذي يسمح لنا بتقييم هذا األداء و (Performance)الرياضي الجيد 

، كما في رياضة (5)ة رياضية خاصة ، كذلك اإلستعدادات الفردية من أجل تحقيق حركات بدنيالرياضية
، فهي أيضا تمتاز الهوائي على المجهود الال هوائي الدراجات زيادة على أنها رياضة يطغى فيها المجهود

من خالل حركة األرجل، و شكل الممارسة فيها إذ  بخصوصية الحركة الخاصة فيها و هي حركة التدويس
يميزها عن جميع الرياضات  تعتبر رياضة محمولة أي أن األداء البدني يكون فوق الدراجة الهوائية، و هذا ما

                                                             
 .90 - 89 – 88حممد صبحي حسنني: نفس املرجع السابق، ص -1
 .10حممد إبراهيم شحاته و حممد جابر بريقع: نفس املرجع السابق، ص -2
 .192املرجع السابق، ص أمحد حممد خاطر و علي فهمي البيك: نفس -3
 .23 - 22حممد نصر الدين رضوان:نفس املرجع السابق ،ص  -4

5 - Habil Dornhoff Martin : l’éducation physique et sportive, office des publications universitaires,1993,Alger, p 148. 
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، إذ تتطلب هذه الخصوصية أسلوب تقييم خاص للعامل البدني يراعي في ذلك طريقة األداء للمجهود األخرى
الهوائية، عن طريق إستخدام األداة المناسبة لذلك  منها اإلختبارات البدنية الخاصة في  البدني فوق الدراجة

، ماثلة لوضعية الرياضي فوق دراجتهرياضة الدراجات الهوائية، و التي تستدعي أداء الحركات الخاصة الم
لمدرب أو علماء ، و عليه فعلى المربي أو امتطلبات خاصةالرياضيين  ألن شكل الممارسة فيها يفرض على

الرياضة وضع تقييم خاص و هذا لتحديد عدد مرات تطبيق اإلختبارات و أهمية هذه اإلختبارات بالنسبة 
 .(1) (Performance)لألداء الرياضي الجيد 

 ت تقييم األداء البدني في رياضة الدراجات: اأنواع إختبار  -1-7
لوب اإلختبارات البدنية في رياضة الدراجات تمثل األس" أن  Jean F M (1988)جون فراسوا مايار يذكر  

 :م إلى مقاربتين للتقييم الموضوعيو هي تنقس الصحيح لتقييم قدرات الرياضي
 .األولى و هي المقاربة العلمية التي تستخدم اإلختبارات داخل المخابر 
 التمرينات  عة و أهدافعلى بيانات علمية لتحديد طبي و هي المقاربة التجريبية التي تستند الثانية

، فهي تتطلب إستخدام إختبارات ميدانية أي في ميدان ممارسة رياضة المقترحة على الرياضي
 .(2)"الدراجات الهوائية

بإعادة تطبيقها و مقارنة و لكي تعطيها هذه اإلختبارات دالالت صادقة يتم إجراءها في حاالت مماثلة تسمح 
لإلختبارات  أمكن قياس األداء البدني للرياضي و هي على العموم حسب بحيث بوجود عدة أشكال  ،نتائجها

 مكان تطبيقها في رياضة الدراجات تنقسم إلى قسمين و هي:
 اإلختبارات المخبرية:  -1-7-1

للياقة البدنية الهوائية في عادة للتحديد المباشر و المتجدد هي إختبارات تطبق و أو اإلختبارات المعملية 
لجري و التجديف الرياضات التي تتميز فيها الحركات الخاصة بالتكرار و البساطة و اإلتزان  مثل رياضات ا

و هي نمط من اإلختبارات التي يتطلب تطبيقها إستخدام وسائل و أجهزة ضخمة معقدة  ،و رياضة الدراجات
إلى توافر كادر فني متخصص لتشغيل األجهزة و حساب النتائج،  التركيب و مكلفة الثمن كما يحتاج تطبيقها

و هي تتميز بأنها تطبق تطبيقا فردي داخل مخابر أو معامل مخصصة بها العديد من األدوات و األجهزة 
 نيكولسون و سليفاردراسة كل من  أشارت حيث، (3)العلمية المتطورة المعدة لخدمة عمليات القياس

Nicholson   وSleivert (2001)  ختبارات المخبرية عند رياضيي الدراجات لها اإلمن أن في هذا الموضوع
                                                             

1- N.Dekkar et coll, technique d’évaluation physiologique des athlètesO.P.CIT, 1990, p 03. 
2- Jean François Mayer, cyclisme entraînement ,pédagogie , O.P.CIT,p 90. 

 . 56حممد نصر الدين رضوان: طرق قياس اجلهد البدين يف الرياضة، مركز الكتاب للنشر، ص -3
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وامل الفيزيولوجية موضوع ، و في ظروف تجريبية للع(1)فعالية و تنتج نفس األداء الرياضي في المنافسة
الثالثة و عموما يتم قياس  ة ثر رواجا تهدف إلى تقييم قدرة و إستطاعة أنظمة الطاقو اإلختبارات األك الدراسة

 القدرات الهوائية على شكلين:
 و تمثل العالقة بين زمن بذل المجهود البدني مع القدرة المطبقة من  إختبارت القياس المباشر

إن إختبارات القياس  ،(2)(VO2maxالرياضي مثل قياس الحجم األقصى إلستهالك األكسجين )
  الثالثة اآلتية:ي إلى إحدى الطرق المباشر  تنتم

و مدة مستوى تدريجيا مع مراحل إسترجاع تتوسط األداء  طريقة الحمل المتقطع  المتزايد -
 دقائق. 6إلى  3شدة األداء تكون من 

دقائق  3إلى  1طريقة الحمل المتواصل المتزايد تدريجيا مع مستوى شدة أداء مدته من  -
 دون إنقطاع.

طاقة المفحوص بعد مرحلة حمل يعمل على إستنفاذ  ثابت يتضمن إختيارطريقة الحمل ال -
 دقائق.  6قل من دقائق وتكون أ 3من األداء تفوق مدتها 

 ستخدام إعن طريق  ستخدم لتحديد اإلستطاعة الهوائيةو هي ت إختبارات القياس الغير مباشر
خالل طرق أدائها  من تنوعت حيث أنها البساط المتحرك و اجة األرجومتريةوسائل مختلفة مثل الدر 

أداء ( تشتمل على مستويات لشدة progressiveبالطريقة المتدرجة ) تؤدى  و هي و بروتوكوالتها
( بحيث األداء في المستوى maximalو تكون إما بأقصى مجهود) ،مجهود بدني متصاعدة تدريجيا

( sou-maximalاألخير يمكن أن يصل أو يتعدى القدرة الهوائية القصوى أو أقل من القصوى)
من مستوى القدرة الهوائية  %80إلى  %70عندما تكون حمولة مستوى األداء األخير ال تتعدى 

ود البدني و لكن بأقصى للمجه القصوى،  أو غير متصاعدة تحتوي على مستوى شدة أداء ثابتة
للمجهود تتوسط األداء تسمح بمتابعة  سترجاعيمكن أن تكون متواصلة مع مراحل إ ، كماأداء ممكن

، يكون مستوى شدة ابعتها خالل أداء تمرين اإلختباربعض العوامل الفيزيولوجية والتي ال يمكن مت
ستقرار بأن يصل إلى حالة إ طول تسمح للمفحوصالبدني في هذه الحالة خالل مدة أأداء المجهود 

 . (3)ة التنفسية و الدورانيةلألجهز 

                                                             
1- R.Nicholson et G.Sleivert :Indices of lactate threshold and their relationship with 10 km running vélocity 
,Midicine and Sience in sport and exercise, 2001 ;22 :280-284. 
2- L.Bosquet et coll :Les méthodes de détermination de l’endurance aérobie,Sience et sport 2000 ;15 :55-73,p 56. 
3- N.Dekkar et coll : technique d’évaluation physiologique des athlètes,O.P.CIT, p 48-49. 
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 اإلختبارات الميدانية:  -1-7-2
حيث ت الرياضية  إلى أهمية اإلختبارات الميدانية، القد أشارت الكثير من الدراسات على مختلف اإلختصاص

في هذا اإلطار إلى أن عملية تقييم الرياضيين في الميدان من خالل  Fernandez (2005)فرنانديز  ذكر
، (1)خاصة تستجيب إلى ظروف األداء الرياضي التي توجد في وضعيات حقيقية خالل المنافسة إختبارات

، من خالل ارسة الرياضية في رياضة الدراجاتتعكس اإلختبارات الميدانية القدرات الخاصة في االمم
تسمح لنا من تحديد  التي قياسالوسائل من و اإلختبارات الميدانية تعتبر  هذه الرياضةخصوصية النشاط في 

و  ع في مجال النشاط البدني الرياضينمط شائ إذ تعتبر ،(2)مميزات مختلف عناصر الللياقة البدنية للرياضي
في الوقت قدر اإلمكان،  قد أعدت لكي يتم تطبيقها على مجموعة كبيرة من الرياضيين مستهدفة اإلقتصاد

حيث يتم التحكم على نحو تام في بعض المتغيرات المرتبطة بعمليات القياس كالدافعية و حالة الطقس و 
سع في مجال الرياضة تستخدم بشكل وا كما أنها، رض التي تجرى عليها اإلختباراتدرجة الحرارة و طبيعة األ

، و (3)ق بالكليات العسكرية، و كليات التربية الرياضية ...إلخإختبارات التصفية عند اإللتحاالمدرسية، كذلك 
أن اإلختبارات الميدانية في رياضة الدراجات يجب أن  Frédéric grappe (2012)فريديريك قراب يرى 

قابلة للتطبيق من قبل الرياضيين أو كادرهم الفني، إن  تكون ذات طابع خاص جدا و دقيق ليتم إعتبارها
التقييم الذي ينجز في الميدان يجب أن يسمح بمحاكاة وضعية حقيقية في المنافسة أو وضعية مشابهة لها و 

كبير في المتغيرات التحكم يتوفر عند إجرائها عامل الالتي ال تتحقق إال بتطبيق اإلختبارات الميدانية شرط أن 
بارات يمكنها أن تؤثر و تغير في نتائج اإلختبارات، هذه اإلختبارات التي يتم إختيارها من ضمن اإلختالتي 

يتم تقييم الجانب البدني في Jean F M (1988 )جون فرانسوا مايار ،و حسب (4)العلمية المقننة والمعتمدة
 رياضة الدراجات عن طريق نوعان من اإلختبارات البدنية و هي:

  اإلختبارات البدنية العامة: -1-7-2-1
في إطار التحضير البدني العام الرياضي في رياضة الدراجات ينجز الرياضيون عدد من األننشطة البدنية 

، و عليه البدنية األولية التي تهدف للوصول إلى الفورمة البدنية الرياضية تدريجيا إنطالقا من اإلستعدادات
مستوى التقدم  و الذي يكون من الصعب تقييمه في غياب المنافسة فإنه من المنطقي أن يتم الحكم على 

التي تعطي المعلومات الموضوعية المرتبطة بتأثير العمل المنجز، لذلك يتم اللجوء إلى إستخدام اإلختبارات 
                                                             

1- J.Fernandez :Specific field tests for tennis players,Med Sci Tennis, 2005 ;21 :459-467. 
2- Hameg Menouar: La préparation physique des sportifs sur le térrain evolution et évaluation ,1er édition, Richa 
elsam, Mai 2011 ,p 93. 

 . 55حممد نصر الدين رضوان: نفس املرجع السابق، ص -3
4- Frédéric grappe : puissance et performance en cyclisme, édition de boeck , 2012, p113. 
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 إنجاز ، و هي تستدعيم القدرات الهوائية و الالهوائية للرياضيالبدنية العامة و التي يتم من خاللها تقيي
مل أو من دونه وهذا لتقييم قدرة ستعمال حتمارين التقوية العضلية من خالل إ، تمارين الجري على األقدام

، التناسق بإمكانية قياس القوة اإلنفجارية بعض المجموعات العضلية، من خالل حركات محددة  تسمح
ليست محدودة بشرط أن الحركي، و زمن ردة الفعل على سبيل المثال، إن مجموعة اإلختبارات العامة 
الرياضي لممارسة رياضة تستوفي تحقيق هدف محدد الذي يمكن من تقييم اإلستعدادات البدنية التي تؤهل 

 الدراجات.
 اإلختبارات البدنية الخاصة:  -1-7-2-2

 ستعدادات البدنية التي تتطلبها ات لها عالقة إرتباط كبيرة مع اإلت إنجاز تمريناتستدعي هذه اإلختبار 
، و هي تعمل على تقييم هذه اإلستعدادات  من خالل إنجاز تمرينات تكون مدة النشاط ممارسة رياضة معينة

و عليه فإن هذه العمليات هي التي البدني فيها هو تعبير على  قدرة أو إستطاعة  مصدر الطاقة المتدخل، 
كبير ليتمكن من إنتاج أقصى قدر  تحدد المميزات البدنية لرياضيي الدراجات، والتي يجب أن يستغلها بشكل

فإن اإلختبار الميداني يحدد  Wodic (1987) و  Steinigerلكل من  و وفقا  ،(1)من اإلستجابة الجسدية 
الخاصة في رياضة  إن ميدان تطبيق هذه  اإلختبارات  ،(2)الشكل الميتابوليكي للرياضي أو لألداء البدني له

، و هذا ألن التمرينات التي المضمار الخاصة برياضة الدراجات الدراجات يكون على الطريق أو داخل حلبة
و في هذا السياق نشير إلى نتائج الدراسة يتم إختيارها و ظروف إنجازها تمثل ضمانة جيدة إلعادة تطبيقه، 

على رياضيي الدراجات خالل أدائهم للسرعة النهائية و  (2005بيرتوتسي و آخرون )كل من  االتي قام به
أثناء الحركة الفعلية فوق الذين يؤكدون فيها أنه لكي يكون التقدير صحيح فمن الضروري إجراء اإلختبارات 

 تميز بها ممارسة النشاط البدنيالتي تخصائص عدد من ال لها ، ألن رياضة الدراجات(3)الهوائيةالدراجة 
و تمارس في بيئة غير مستقرة وعلى أرض ذات هندسة جغرافية من الرياضات المحمولة  تعتبر، إذ فيها

 .(4)متغيرة
األثر و أما زمن إنجاز اإلختبار فهو يحدد  ر األساسي لتحديد طبيعة اإلختبارو يمثل عامل المسافة العنص 

الميدانية المناسبة حسب التأثير الذي يتم البحث عنه من خالل  ختيار اإلختباراتالفيزيولوجي كما يتم إ
                                                             

1- Frederic Grappe : cyclisme et optimisation de la performance, 2ème  édition,  de boek.2014, p 09. 
2- Steininger, K .Wodick : RE. (1987).Sports-specific fitness testing in squash.British Journal of Sports Medicine.21, 
23-26. 
3- William Bertucci et coll :differences between sprint tests under laboratory and actual cycling conditions, Sports Med 
Phys Fitness2005 ; 45 ; 277-83,p283.. 
4- Frederic Grappe :cyclisme et optimisation de la performance,1er  édition,  de boek.2005,p349. 
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مجموعة المتغيرات األساسية في عملية القياس كالصنف أو الفئة التي ينتمي إليها المفحوص مثل فئة 
و العوامل األخرى  ك العمر الزمني، المستوى ، الجنساألصاغر، أو  الناشئين، أو فئة الشباب....إلخ، كذل

، لذلك فإن التحليل الجيد لألداء البدني في رياضة الدراجات (1)ؤثر  و تعمل على تغيير النتائج التي قد ت
سوف يسمح لنا بتسليط الضوء على الصفات المطلوبة لتحقيق األداء البدني المطلوب في اإلختصاص، 

ففي كثير من األحيان يتم تقييم  ،(2)والتقييم الجيد لهذه الصفات يمكن من التنبؤ بالنتائج الرياضية المستقبلية 
يكون غير اللياقة البدنية للدراجين عن طريق اإلعتماد على نتيجة المنافسة، في رأينا هذا النمط من التقييم 

، حقيقه أو أداة للتدريب و التحضيركون إما هدفا يراد تألن أداء المنافسة قد ي كافي في بعض من األحيان
من خالل إجتماع عناصر العمل البدني الفردي  بشكل كامل وبطريقة فعالة فهي تعمل على تكوين الرياضي

، لذلك  يجب اإلعتماد على (3) التي تدرب عليها الدراج مثل القوة والسرعة والتحمل، والرشاقة ... الخ
األداء ، فنقيس قدرات تقترب من واقع الرياضة الممارسة التيبدنية الخاصة برياضة الدراجات و اإلختبارات ال

  .البدني من خالل الحركات األكثر تحديدا في رياضة الدراجات
  أشكال اإلختبارات البدنية من حيث التطبيق: -1-8

أنه يمكن تطبيق اإلختبارات تبعا للنوعية التي ( 1994أحمد محمد خاطر و علي فهمي البيك) يرى كل من
يمكن أن تأخذ الشكل الفردي من حيث تطبيقها أو الشكل  ختباراتإسوف يطبق عليها اإلختبار، فهناك 

وحدة واحدة و هو ما  يتضمنالجماعي، و يرتبط ذلك بما يحتويه اإلختبار من وحدات فهناك اإلختبار الذي 
عدة وحدات و يطلق عليه  يتضمن، و هناك اإلختبار الذي لواحدةإختبار العنصر الواحد أو الصفة ايعرف ب
 .البطارية إختبار

  إختبارات العنصر الواحد: -1-8-1
لرياضيين أو الكبيرة  فيها سواء على مجموعات صغيرة من ا و هي أسهل الطرق التي يتم فيها تنفيذ اإلختبار

و  آخر لألفراد الذين ينتظرون دورهمو  و ال تحتاج إال إلى مكان للمسجل و تنظيمها يسهل عمل األفراد
، رغم أنه يمكن تطبيق أسلوب العنصر الواحد على وحدات إختبار العنصر الواحد نادرا ما يستخدم رإختبا

 البطارية عند توزيع األفراد.
 
 

                                                             
1- Jean François Mayer : cyclisme entraînement ,pédagogie , O.P.CIT,p 97-98-99. 
2- N.Dekkar et coll : technique d’évaluation physiologique des athlètes, O.P.CIT,p08. 
3- Wolfang Taubmann: guide méthodologique de cyclisme, O.P.CIT,p168. 
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 إختبارات البطارية:  -1-8-2
يتطلب تطبيق إحتبار البطارية أن يعد مكان تنفيذ اإلختبار إعدادا جيدا بحيث ترتب محطات اإلختبار 

ن التحرك من وحدة إلى أخرى و لعل اإلشارات و العالمات ترتيبا يسهل على الممتحإلختبار( )وحدات ا
يسهل كان مرسوم منها على األرض أو على لوحات معلقة في أماكن  الموضحة خير معين لذلك سواء ما

دون  وحدات أن ينتقل األفراد من وحدة إختبار إلى وحدة أخرىاليضا عند تطبيق رؤيتها و قراءتها، و يراعى أ
إجراء  إختبارات البطارية فيكون الغرض هوستخدام دات أو المحطات، عندما نلجأ إلى إاإلخالل بترتيب الوح

ة بحيث يقيس كل ، و دائما ما تشتمل على عدد من اإلختبارات الفرديسريع لمجموعات كبيرة من األفراد تقييم
 ، كما أنه في بعض من األحيان قد تشتمل على عدد من اإلختبارات الفردية  و التي فيمنها عنصرا بدنيا

، و يراعى عند إختيار اإلختبارات المركبة أن ال يحتاج اإلختبار أثناء مجموعها تقيس عنصرا بدنيا واحدا
 .(1)التنفيذ إلى وقت طويل

   تعريف بطارية اإلختبارات: -1-8-2-1
لقد جاء في تعاريف البطارية على أنها مجموعة من األجزاء التي تعمل معا، مثل بطارية الصواريخ أو 

ستعمل إسم بطارية اإلختبارات للداللة على مجال النشاط البدني الرياضي فقد أبطارية السيارات، أما في 
أجل التشخيص أو التنبؤ و التي مجموعة من اإلختبارات التي تستعمل معا و التي تكون أجزاء البطارية  من 

، و تكون هذه اإلحتبارات لتقييم عامل واحد (2)ستعدادات و قدرات الفردخذ بعين اإلعتبار لمختلف  عوامل إتأ
محمد صبحي أو عوامل عديدة مجتمعة و مختلفة لعناصر تحقيق األداء الجيد للرياضي، و قد عرفها 

و المطبقة على نفس األشخاص و معاييرها المشتقة تسمح  بأنها مجموعة من اإلختبارات المقننةحسنين 
، (3)بالمقارنة وقد يقصد بالبطارية أحيانا إختبار أو أكثر أعطيت لنفس األشخاص سواء قننت معا أو لم تقنن

مقننة لها معايير تسمح بالمقارنة و التقييم و  بأنها مجموعة إختبارات( 2004آخرون) والخولي كما عرفها 
إن تأسيس و تعليل مستوى الرياضي يتعلق إلى حد كبير بوفرة و  ،(4)يتم تأديتها بترتيب محدد و شروط معينة

تكامل و صدق المعلومات التي يتم جمعها من خالل تطبيق بطارية اإلختبارات و التي تستهدف المراجعة 
، حيث يرى رات أو الفحوص المركبةب لمستوى األداء الرياضي المجراة  أثناء اإلختباالشاملة متعددة الجوان

                                                             
 .199 -42 - 41أمحد حممد خاطر و علي فهمي البيك: نفس املرجع السابق، ص-1

2- http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/batterie/8410/locution?q=batterie#168632 
، 3سنة، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر  13/  12السباحني الناشئني للمرحلة العمرية  مزاري فاتح: إقرتاح بطارية إختبارات لتقومي القدرات املهارية و البدنية أثناء عملية إنتقاء -3

 . 23، ص 2013/ 2012
 . 111، القاهرة، ص 2004أمني اخلويل و آخرون: سلسلة املراجع يف الرتبية البدنية و الرياضية، دار الفكر العريب،  -4
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أنه عند وضع بطارية اإلختبارات يجب مراعاة ما ( 2007ناهد أنور الصباغ ) وجمال عالء الدين كل من 
 يلي:

 .ضرورة التقويم أو التقدير الشامل متعدد الجوانب إلستعداد الرياضي 
 .وجود ذلك الحد األدنى من اإلختبارات التي تسمح بالحصول على معلومات كافية 

، حيث أن الهدف يعين لهدف الموضوع للعملية اإلختباريةكما أن عملية إنتقاء مؤشرات البطارية ترتبط با
صية و معايير التي يتم بمقتضاها مراجعة ثبات و إعالمية بطارية اإلختبارات، و هذه المعايير تحدد خصو 

 .(1)طابع نشاط المسابقة كل من عدد و محتوى المؤشرات التي توصف إعداد الرياضي فيها
  :خطوات وضع بطارية اإلختبارات -1-8-2-2

يتضمن وضع برنامج بطارية اإلختبارات  (2007جمال عالء الدين و ناهد أنور الصباغ )فحسب كل من 
 المراحل أو الخطوات التالية:

 .تحليل منطقي لنشاط المسابقة مع كشف العوامل المسببة لفعاليتها 
 . إنتقاء و ترشيح اإلختبارات التي تسمح بتقدير هذه العوامل 
 .وضع طريقة و منهجية العمليات اإلختبارية 
 .إجراء تطبيق أولي للوحدات اإلختبارية المرشحة بالبطارية المركبة للتقييم 
 لنتائج التطبيق األولي للوحدات المرشحة بالبطارية لكشف و -اإلحصائي-التحليل الميكانيكي

 إستخالص اإلختبارات ذات الثبات و اإلعالمية.
  وضع بطارية اإلختبارات في صورتها النهائية مع عمل جداول لمستويات معيارية لتقييم كل من

 . (2)وحداتها اإلختبارية
 تقييم القدرات البدنية في رياضة الدراجات:  -1-9

رتباطا وثيقا ، و هذا التنوع يرتبط إالدراجات لقد تنوعت إختبارات تقييم قدرات األداء البدني في رياضة
  و هي كاآلتي: بخصوصية ممارسة النشاط البدني الرياضي في هذه الرياضة

 
 

                                                             
 . 4، ص 2007رتولوجية لتقومي مستوى األداء البدين و املهاري و اخلططي للرياضيني، منشأة املعارف،مجال عالء الدين و ناهد أنور الصباغ: األسس امل -1
 . 5، 4مجال عالء الدين و ناهد أنور الصباغ: نفس املرجع السابق، ص  -2
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 ختبارات البدنية :اإل -1-9-1
 :من الجلوس ثابت نطالقمتر إ 60إختبار سرعة  نهائية  - ختبار االول:اإل -1-9-1-1

 نفجارية.القوة اإل قياس الغرض:
 نطالق الثابت.من اإل متر 60: أداء سرعة نهائية فوق الدراجة على مسافة داءطريقة األ

  الوسائل المستعملة:
 ختبار فيها خطر على الرياضي.طريق معبدة و مسطحة ال يشكل أداء اإل 
 زمنة بطريقة.جزء من المئة( بقدرة تخزين األ 1/100مؤقتين للزمن )بتوقيت 
 .شريط الصق و شريطين ديكامتر 

 تعليمات للرياضي المختبر:
 و يكون ذراع الدواسة مائل  مامية الخطيضع الرياضي دراجته أمام خط اإلنطالق، تلمس العجلة األ

 موازي لألنبوب المائل لهيكل الدراجة.
 متر كحد  6,94مسافته  52/17أو  39/12ترس ( ) مطور السرعة في الجزائرستعمال يجب إ

 قصى.أ
  لى خط الجلوس ينطلق الدراج بسرعة قصوى إاليد ممسكة بالمقود من داخل الجهة المقعرة، بوضعية

 الوصول.
 توجيهات للمراقب:

 و الثاني للوصول، مع تبيان خط  نطالقمتر األول لإل 60رض لمسافة وضع خطين على األ
 الوصول بقمعين ليكونا ظاهرين.

 .تخصيص منطقة لتخفيض السرعة بعد خط الوصول 
  نطالق.إلطرف الرياضي قبل امراقبة الترس المستعمل من 
 ن يعطيه له المراقب.للدراج الحرية في إختيار زمن اإلنطالق من دون أ 
 بمؤقتين للزمن. ثنينيجب أن يكون في المراقبة إ 
 النتائج:
 متر فوق الدرجة. 60ختبار هي زمن قطع الرياضي مسافة نتيجة اإل 
  :يمكن حساب القدرة المتوسطة المنتجة عن طريق القانون التاليP = 0,5 m. a. v. 1,2 

 هي القدرة المنتجة. Pحيث أن : 



 التقييم البدني الخاص و اإلنتقاء في رياضة الدراجات ني                        الفصل الثا

103 
 

            m هي كتلة الدراجة و الرياضي معا 
            a  السرعة /الزمن( -متر 60)السرعة اآلنية في  هي زيادة السرعة المتر /الثانية 
            v .السرعة القصوى 

 ثوان، بسرعة تنقل تقدر ب: 8ختبار قدره في اإلحقق زمن  كغ، 76مثال: يزن رياضي و دراجته 
                .(1)متر 60كلم/سا على مسافة 27

P =0،5×76(×10،27/8×)10،27×1،2 =599 واط 

 
 متر فوق الدراجة 60 ختبار سرعة نهائيةيبين إ 01شكل رقم: 

 
 غير ثابت:النطالق اإل  جلوسا من متر 200 ختبار سرعة  نهائيةإ  ختبار الثاني:اإل -1-9-1-2

 قياس القدرة الالهوائية الالحمضية. الغرض:
 نطالق الغير ثابت.متر من اإل 200الدراجة جلوسا على مسافة  : أداء سرعة نهائية فوقداءطريقة األ

  الوسائل المستعملة:
  ختبار فيها خطر على الرياضي.ال يشكل أداء اإل ،متر 500مسطحة مسافتها طريق معبدة و 
 زمنة بطريقة.جزء من المئة( بقدرة تخزين األ 1/100مؤقتين للزمن )بتوقيت 
 .شريط الصق و شريطين ديكامتر 

 تعليمات للرياضي المختبر:
 ه و يقوم بزيادة السرعة تدريجيا إستعدادا لإلنطالق  قبل خط اإلنطالق، يستعد الرياضي فوق دراجت

ختبار بسرعة قصوى فوق الدراجة لرياضي أداء اإلنطالق يبدأ اعندما تلمس العجلة األمامية خط اإل
 متر.  200حتى خط النهاية لمسافة 

                                                             
1- Fédération Française de Cyclisme : plan national de détection et d’évaluation des aptitudes physiques des cyclistes, , 
p 06. 
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  قصى.متر كحد أ 6,94مسافته  52/17أو  39/12يجب استعمال ترس 
 لى خط الوصول.مقعرة، ينطلق الدراج بسرعة قصوى إاليد ممسكة بالمقود من داخل الجهة ال 

 توجيهات للمراقب:
 نطالق و الثاني للوصول، مع تبيان خط متر األول لإل 200 رض لمسافةوضع خطين على األ

 الوصول بقمعين ليكونا ظاهرين.
 و منطقة  متر 150لى إ 100طقة للزيادة في السرعة قبل خط اإلنطالق مسافتها من تخصيص من

 لتخفيض السرعة بعد خط الوصول.
 نطالق.المستعمل من طرف الرياضي قبل اإل مراقبة الترس 
  ن يعطيه له المراقب.إلنطالق من دون أختيار زمن االحرية في إللدراج 
 بمؤقتين للزمن. ثنينيجب أن يكون في المراقبة إ 
 النتائج:
 (1)متر فوق الدرجة 200ختبار هي زمن قطع الرياضي مسافة نتيجة اإل. 

 
 متر انطالق غير ثابت فوق الدراجة 200اختبار سرعة نهائية  يبين 02 شكل رقم:

 
 نطالق غير ثابت.كيلومتر إ 4إختبار  ختبار الثالث:اإل -1-9-1-3

 قياس القدرة الهوائية القصوى. الغرض:
 نطالق الغير ثابت.كيلومتر من اإل 4لدراجة على مسافة سرع أداء فوق ا: تحقيق أداءطريقة األ

  الوسائل المستعملة:
 ختبار فيها خطر على الرياضي.طريق معبدة و مسطحة ال يشكل أداء اإل 

                                                             
1- Fédération Française de Cyclisme : plan national de détection et d’évaluation des aptitudes physiques des cyclistes, 
O.P.CIT, p07. 



 التقييم البدني الخاص و اإلنتقاء في رياضة الدراجات ني                        الفصل الثا

105 
 

 زمنة بطريقة.جزء من المئة( بقدرة تخزين األ 1/100مؤقتين للزمن )بتوقيت 
 .شريط الصق و شريطين ديكامتر 

 تعليمات للرياضي المختبر:
 لى خط الوصول.إنجاز مجهود ضد الساعة بأقصى إعتدال ممكن إ 
 قصى.متر كحد أ 6,94مسافته  52/17أو  39/12ستعمال ترس يجب إ 

 توجيهات للمراقب:
  و الثاني للوصول، مع تبيان خط  نطالقكيلومتر األول لإل 4خطين على األرض لمسافة وضع

 الوصول بقمعين ليكونا ظاهرين.
 نطالق.المستعمل من طرف الرياضي قبل اإل مراقبة الترس 
 ثنين بمؤقتين للزمن.يجب أن يكون في المراقبة إ 
 .على المراقب حساب متوسط السرعة المحقق 
 النتائج:
  (1)الدرجةكيلو متر فوق 4ختبار هي زمن قطع الرياضي مسافة اإلنتيجة. 

 
 .كلم ضد الساعة فردي4ختبار يبين إ  03 شكل رقم:

 (. Vélocité) سرعة التدويس ختباراالختبار الرابع: إ -1-9-1-4
 قياس سرعة التدويس. الغرض:

 (.Homme Trainerقصى سرعة تدويس فوق الدراجة على جهاز): تحقيق أداءطريقة األ
  الوسائل المستعملة:

 (جهازHomme Trainer.) 
                                                             

1- Fédération Française de Cyclisme : plan national de détection et d’évaluation des aptitudes physiques des cyclistes, 
O.P.CIT , p 08. 
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 زمنة بطريقة.جزء من المئة( بقدرة تخزين األ 1/100مؤقتين للزمن )بتوقيت 
  تردادت عدد دوران التدويسحساب سرعة القط لجهاز. 

 تعليمات للرياضي المختبر:
  ثوان. 5اليد ممسكة بالمقود من داخل الجهة المقعرة، ينطلق الدراج بسرعة قصوى لمدة 
  قصى، بدون قوة مقاومة دوران العجلة يكون متر كحد أ 5,2مسافته  39/17ل ترس ستعماإيجب

 حر.
 توجيهات للمراقب:

 .وضع جهاز عداد دورات التدويس على الدراجة 
 نطالق.المستعمل من طرف الرياضي قبل اإل مراقبة الترس 
 ثنين بمؤقتين للزمن.يجب أن يكون في المراقبة إ 
 (وضع الدراجة على جهازHomme Trainerمع مراعات عدم )  مالمسة العجلة الخلفية للدراجة

 الجهاز.
 داء السرعة القصوى.يجب تثبيت الجهاز أثناء أ 
 .حساب سرعة التدويس القصوى 
 .(1)سرعة تدويس حققها الرياضي عدد قصىنتيجة اإلختبار هي أ النتائج:

 

 
 فوق الدراجة (Vélocité)ختبار يبين إ 04شكل رقم: 

 
                                                             

1- Fédération Française de Cyclisme : plan national de détection et d’évaluation des aptitudes physiques des cyclistes, 
O.P.CIT ,p09. 
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 في رياضة الدراجات: اإلنتقاء -2-1
، هذه المهمة ينتج عنها إختيار أفضل من سيمثل لرياضيين الموهوبين عملية أساسيةتعتبر عملية إنتقاء ا

لى شاف الموهبة مبكرا و توجيهها إكتإذا تم إإال هذا ال يتحقق و األمة في مختلف المنافسات العالمية، 
هذه  ،النفسية العقلية، المهارية ....إلخ ،البدنيةمنها  الرياضيقدرات ذي يالئم ممارسة النشاط الرياضي ال

يها ف اأساسي في بعض الرياضات يكون السن المبكر عامالمثال نجد ف من رياضة ألخرى،تختلف المتطلبات 
عامل لال يعتبر  التي على الطريق رياضة الدرجات مثللتحقيق النتائج الرياضية الجيدة و في البعض اآلخر 

فحسب  في مرحلة التكوين،يكون الطفل  ألن، داء الجيد خالل المنافسةلتحقيق األ ذا أهمية فيها المبكرالسن 
الفيزيولوجية و  العقلية هقدراتكون الطفل ال ت سنوات 08قبل سن" Christian Vaast(2003) كريستيان فاست

ق المختلفة فو  اإلبداعية األلعاب ممارسة يكون مرتكزا على نشاطه، ألن رياضة الدراجات كي يمارسل مستعدة
بسهولة قطع يستطيع و القدرة ل ديهتكون لتالرياضي  فإنسنة  13سنوات إلى  08سن  و إبتداء من  دراجته
و إبتداءا من سن ، (1)"مفهوم المنافسة بالتدخل في هذه المرحلة يبدأكلم فوق دراجته و  15 مسافة

و ، نتقاء و التوجيهالنتائج الجيدة من خالل عملية اإلتبدأ أهمية العمل لتحقيق  سنة( 16-15-14)الناشئين
 " في هذا المجال يتخذ التحديد األمثل و الدقيق لتحقيق أفضل النتائج إهتماما (2014ريسان خريبط )حسب 

كبيرا، حيث يوصي عدد من الباحثين عند التخطيط إلعداد الرياضيين من ذوي المستويات المتقدمة التفريق 
 منرياضة الدراجات  ات الكبيرة األولى عند الرجال فيبين المراحل العمرية اإلنجازية، حيث لوحظت النجاح

فيكون بذلك سن الكشف  ،(2)"سنة 25إلى  21، و تتراوح منطقة اإلمكانيات المثلى خالل سنة 02 إلى 18سن 
سنة و سن البطولة من 17و16و سن التخصص الرياضي بينسنة  15و  14المبكر إبتداء من سن 

"اإلنتقاء و التوجيه في  إلى أن( 2003هدى محمد محمد الخضري)تشير  ، كما(3)سنة فما فوق18و17
إستعداداته حيث أن توجيه الناشئ إلى نوع النشاط الذي يتناسب مع   المجال الرياضي و جهان لعملة واحدة

مكانية وصوله إلى المستويات الرياضية العالية، و كذلك يساهم في نفس إتجاه مقدار و إمكانياته يزيد من إ
تفق على أن مصطلح دريب على نمو اإلستعدادات، لذلك أالمعرفة الدقيقة لدى فعالية تأثير عمليات الت

في مفهوم شامل، و هذا المفهوم يؤدي إلى التعرف اإلنتقاء يضم أو يعبر عن مصطلحي اإلنتقاء و التوجيه 
المبكر على األفراد ذوي اإلستعدادات و القدرات الرياضية العالية كإتجاه أولي ثم إختيار نوع النشاط الرياضي 

                                                             
1 - Christian Vaast :les fondamentaux du cyclisme, édition amphora,avril 2003, p 307.  

 . 78، ص 2014،مركز الكتاب للنشر ، 1ريسان خريبط: اجملموعة املختارة يف التدريب و فيسيولوجيا الرياضة،ط -2
 . 79، ص 2004هدى حممد حممد اخلضري: التقنيات احلديثة إلنتقاء املوهوبني الناشئني يف السباحة، املكتبة املصرية للطباعة و النشر و التوزيع،  -3
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و يعتبر إختيار الموهبة المناسبة لممارسة  ،(1)المناسب لهؤالء الرياضيين طبقا لهذه القدرات و اإلستعدادات"
في تعريفه Weinek(1993 ) فايناكو قد أشار  النشاط الرياضي هي أولى خطوات التفوق على سلم المنافسة

لم يعمل على تطوير  التيللموهبة على أنها إستعداد في مجال معين و التي يكون مستواها فوق المتوسط و 
التي و الموهبة الرياضية هي ذلك الطفل أو المراهق الذي يمتلك كل القدرات و الخصائص  قدراتها كليا

تساعده على تطوير و تحقيق النتائج العالية في الرياضة التي يختارها، حيث أن هذه القدرات و اإلستعدادات 
عن الموهبة فهي ، أما الكشف الرياضية أي كفاءته الرياضية تنتج عن تفاعل شخصية الرياضي مع محيطه

ؤسسات حسب مخطط موضوع جيدا، تمثل إنتقاء الرياضيين الموهوبين الذين يتم تكريمهم من قبل مختلف الم
ينة في رياضة معالخاصة بنتقاء هو عملية أخذ القرار حول تكوين الرياضي و مشاركاته في المنافسات و اإل

        .(2)فإن تحديد متطلبات األهلية و اإلنتقاء لهما شكل واحدو عليه  فترة معينة و لمدة محددة 
 نتقاء الرياضي:اإل تعريف  -2-1-1

 المنهجي طلب التدقيق و التمحيص و البحثتهذا اإلختيار ي، (3)اإلنتقاء في اللغة يعني" إختيار الشيئ "
في مجال ممارسة النشاط  و قد جاء في تعاريف اإلنتقاء فضلاأل الشيء العلمي الصحيح للحصول على

"إختيار أفضل ، و هو عملية (4)"مجاال حيويا و نظاما خاصا في إكتشاف الموهوبين"البدني الرياضي أنه 
لممارسة لعبة  ع بمقومات و محددات معينة سواء كانت موروثة أو مكتسبة لإلنضمامتالعناصر التي تتم

رياضية معينة مع التنبؤ بمدى تأثير العملية التدريبية الطويلة مستقبال على قدرات و إستعدادات هذه 
مفتي إبراهيم كما عرفه  ،(5)العناصر بطريقة تمكن من الوصول بهم إلى أفضل المستويات الرياضية العالية"

عدد كبير منهم عناصر من الالعبين من خالل عملية يتم من خاللها إختيار أفضل البأنه " (1996حماد)
"بأنه عملية يتم فيها إختيار أفضل العناصر من الالعبين/الالعبات  أيضا كما عرفه ،(6)"طبقا لمحدات معينة

ار لالعبين / من خالل عدد كبير منهم خالل برنامج زمني يتوافق و مراحل برامج اإلعداد، و هو أيضا إختي
ة المتاحة منهم من خالل الدراسة المتعمقة لجميع الجوانب المؤثرة في المستوى الالعبات في المجموع

يحيى السيد أسماعيل اء حسب و اإلنتق ،(7)الرياضي إعتمادا على األسس و المبادئ و الطرائق العلمية"

                                                             
 . 17هدى حممد حممد اخلضري: التقنيات احلديثة إلنتقاء املوهوبني الناشئني يف السباحة، مرجع سابق،ص  -1

2 - Jurgen  Weineck : manuel d’entrainement, O.P.CIT,1993,P87. 
 . 108، ص 1990، اجلزائر،1علي بن هادية و آخرون: القاموس اجلديد للطالب، املؤسسة الوطنية للكتاب،ط -3
 . 425ص،ISSN: 2253-0347،2016،جامعة حممد خيضر بسكرة، ا19العدد،جملة علوم اإلنسان و اجملتمع، اإلنتقاء يف كرة القدم حممد زروال:و مزروع  السعيد -4
 . 63، ص 2005،منشأة املعارف،1أبو زيد: التخطيط و األس العلمية لبناء و إعداد الفريق يف اللعاب اجلماعية، طعماد الدين عباس  -5
 . 309، ص 1996،دار الفكر العريب،1مفيت أبراهيم محاد: التدريب الرياضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقة ، ط -6
 . 303،دار الفكر العريب، ص 1طمفيت أبراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث ،  -7
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يتطلبها عملية إختيار األفراد الذين تتوفر لديهم خصائص أو سمات أو قدرات معينة " هو( 2004الحاوي)
أي أن لإلختبارات أهمية كبيرة في عملية  ،(1)النشاط الرياضي الممارس بناء على إختبارات و قياسات مقننه"

بأن عملية إنتقاء الموهوبين تكون خالل نينا بولقاكتوفا أشارت  حيث التوجيه في المجال الرياضي، اإلنتقاء و
اإلختبارات المقننة إلنتقاء الناشئين و توجيههم نحو " مرحلة طويلة المدى تتجسد بتطبيق مجموعة من 

دنا في الكشف و تقييم لمختلف عناصر تحقيق تساع  ختبارات المختلفةفاإل (2)إختصاص رياضي معين"
 .و التنبؤ بما سيكون عليه الرياضي الموهوب مستقبال العالية من أجل نجاح عملية اإلنتقاءالرياضية النتائج 

 اإلنتقاء الرياضي:أهمية  -2-2
بصفة عامة تستهدف  في أنها عملية "( 2004عنايات فرج و فاتن البطل) تكمن أهمية اإلنتقاء حسب
هدفها الوصول إلى إختيار أفضل الناشئين لممارسة نشاط معين،  عن طريق ،اإلنتقاء في المجال الرياضي

البدنية  في إستعدادات الناشئين اتإختالفلوجود و قد ظهرت الحاجة إلى هذه العملية نتيجة مستويات عليا، 
، و قد أصبح من المسلم به أن إمكانية وصول الناشئ إلى المستويات العليا في المجال و العقلية و النفسية

مع و توجيهه إلى نوع النشاط الرياضي الذي يتالئم من البداية  ذا أمكن إنتقائهأفضل إ كونالرياضي ت
و التنبؤ بدقة بمدى تأثير عمليات التدريب على نمو و تطوير تلك ، و قدراته المختلفة إستعداداته

عويس كما أشار  ،(3)اإلستعدادات و القدرات بطريقة فعالة تمكن من تحقيق التقدم االمستمر للرياضي
"العناصر الصالحة و الموهوبة فقط توفيرا للجهد و  أن أهمية اإلنتقاء تكمن في حسن إختيار( 1989)الجبالي

الزمن و المال عن طريق وضع الضوابط التي تسمح بإنتقاء أفضل العناصر وفق أسس علمية قابلة للتنفيذ 
لتحقيق أعلى مستوى  اإلكتشاف القدرات الخاصة للناشئين و مساعدتهم على إختيار المسابقات التي تتفق مع

قمي عن طريق رعاية الصفوة الممتازة لعدة سنوات متتالية مع التركيز عليهم بصفة ممكن من اإلنجاز الر 
ن لإلنتقاء الجيد أهمية كبيرة تتمثل في " ( أ2004سماعيل الحاوي)السيد إ يحيىكذلك يرى  ،(4)أساسية"
في تكوين هذا ، و بالتالي يساهم بالخصوص لى معرفة إمكانات رياضيي المستويات الرياضية العاليةالقدرة ع

جماعات أكثر كفاءة و إنسجام و تجانس، كما يتيح لهم النبوغ و التقدم مع توفير الوقت و الجهد الالزم 
 .(5)للتدريب و إظهار الموهوبين منهم و المبدعين"

                                                             
 . 36، ص 2004،املركز العريب للنشر،1حيىي السيد أمساعيل احلاوي: املوهبة الرياضية و اإلبداع احلركي ، ط -1

2 - Nina Boulgakova Sélection et préparation des jeunes nageurs, édition vigot,1990,P65. 
 . 244، ص 2004،دار الفكر العريب ،1عنايات فرج و فاتن البطل: التمرينات اإليقاعية اجلمباز اإليقاعي و العروض الرياضية ، ط -3
 . 20، 19، ص 1989عويس اجلبايل: ألعاب القوى النظرية و التطبيق ،مطبعة التيسري،القاهرة،-4
 . 37، ص2004، املركز العريب للنشر، 1بداع احلركي، طحيىي السيد إمساعيل احلاوي: املوهبة الرياضية و اإل-5
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في المجال الرياضي يعتبر أحد الركائز األساسية التي تبنى عليها عملية  و مما سبق يرى الباحث أن اإلنتقاء
التحضير لتحقيق النتائج الرياضية العالية في مختلف إختصاصات الممارسة الرياضية، فهي تساهم في 

ار المستقبلي و التي تساعد المختصين في تحديد المس بكرة بقدرات و إستعدادات الرياضيالمعرفة الم
فعال في ميدان الممارسة الرياضية المناسبة له، و التي تسمح لإلقتصاد  طيره و بشكلالل تأمن خ  للرياضي

 في المال و الوقت و الجهد.
 أهداف اإلنتقاء الرياضي: -2-3

 الرياضي نموذجعلى  كاملة لإلنتقاء الرياضي أهداف أساسية شاملة و عديدة تعمل على تكوين حوصلة
 المثالي الذي تهدف هذه العملية إلنتاجه، و قد حدد المختصين في هذا المجال و العارفين أهدافا تمثلت في:

  اإلكتشاف المبكر للموهوبين في مختلف األنشطة الرياضية، و هم الناشئون من ذوي اإلستعدادات "
ل نشاطهم و التنبؤ بما مجاالعالية التي تمكنهم من الوصول إلى المستويات العالية من األداء في 

 ليه هذه اإلستعدادات في المستقبل.ستؤول إ
 و إتجاهاتهم و  هملميول نشطة الرياضية إلى مجاالت مناسبةتوجيه الراغبين في ممارسة األ

إستعداداتهم بهدف الترويح و اإلستفادة من وقت الفراغ، و يمثل الوصول إلى مستويات عالية من 
 ة لهؤالء.األداء هدفا ثانويا بالنسب

 ،الخططية( التي تتطلبها  األنشطة الرياضية  المهارية، النفسية، تحديد الصفات النموذجية )البدنية
المختلفة، أي تحديد المتطلبات الدقيقة التي يجب توافرها في الالعب حتى يحقق التفوق في نوع 

 .(1)معين من النشاط الرياضي"
  الالعبين/الالعبات الواعدين." تركيز الجهود و الميزانيات على أفضل 
  تطوير مستوى الرياضة من خالل تحسين مستويات األداء ألفضل الالعبين/الالعبات مما ينعكس

 .(2)إيجابا على الرغبة في الممارسة و زيادة متعة المشاهدة "
 .اإلقتصاد في التكلفة المادية و الزمن و الجهد 
  الرياضية في المستقبل.التنبؤ بما سيكون عليه مستوى الموهبة 

 
 

                                                             
 . 244عنايات فرج و فاتن البطل: التمرينات اإليقاعية اجلمباز اإليقاعي و العروض الرياضية ، نفس املرجع السابق، ص  -1
 . 304مفيت أبراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث ، مرجع سابق، ص  -2
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 واجبات اإلنتقاء: -2-4
في " تحديد  تمثلت إلى أن لإلنتقاء الرياضي واجبات أساسية( 2004هدى محمد محمد الخضري)لقد أشارت 

إمكانيات الناشئ التي لها صفة التنبؤ بالمستوى الرياضي الذي يمكن أن يصل إليه الناشئ في الوقت 
و على الرغم من كون ه في ممارسة النشاط بمستوى ممتاز للبطولة، كذلك إمكانية ضمان إستمرار  اإلفتراضي

إال أن النتائج  يعتبر أحد مؤشرات صدق عملية اإلنتقاء، نجاح الناشئ في الممارسة بالمراحل األولى لإلنتقاء
خرى و هذا المستقبلي يخضع لعوامل أا النجاح و هذ نتقاءاإلثل لنجاح عملية مالمستقبلية تعتبر المعيار الم

و من هذه العوامل نجد الفروق الفردية بين الرياضيين و التي تتجلى من خالل ، (1)"ما يزيد المشكلة تعقيدا
و ميولهم لممارسة النشاط البدني الرياضي، فيعتمد على تصنيفهم في و قدراتهم  همإختالف إستعدادات

قدرات و إستعدادات الرياضيين تجانس ن أ تحديد برامج تالئم مستواهم، حيثمجموعات متقاربة ليتم بعد ذلك 
، كما يخلق جو من التنافس و يعمل على تنمية زيد من مقدار التحصيل و اإلكتسابيداخل المجموعة 

 .دافعيتهم لتحسين مستواهم
 سلوب العلمي:مزايا اإلنتقاء باأل -2-5

الرياضيين الموهوبين الناشئين عامال يتحقق من خالله  سلوب العلمي في تحقيق عملية إنتقاءيعتبر العمل باأل
 عدد من المزايا و هي:

  اإلنتقاء العلمي يساعد على وضع و تحديد األهداف التي تكون واضحة من خالل التنسيق بين
 ين الموهوبين.جميع الهيآت و المؤسسات ذات الصلة بعملية اإلهتمام و تطوير قدرات الناشئ

  في اإلنتقاء العلمي تتنظم اللجان المختصة في الجوانب المختلفة خالل عمليات الكشف عن
 الموهبة.

  يعطي اإلنتقاء العلمي للرياضيين الموهوبين مجاال خاصا يتم من خالله التكفل بهم صحيا و نفسيا
و الفكرية و يعطيهم رعاية ية قدراتهم العقلية كما يوفر لهم مجاال آخر يهتم بتنم و إجتماعيا،

 تعليمية و هذا لكي يتم حل مشاكلهم التي تتعلق بالدراسة.
  اإلنتقاء العلمي يساعد العاملين في ميادين النشاط البدني الرياضي للعمل بأفضل الطرق و

 الوسائل و الخدمات المتوفرة مع الناشئين.

                                                             
 . 21اخلضري: التقنيات احلديثة إلنتقاء املوهوبني الناشئني يف السباحة، مرجع سابق، ص  هدى حممد حممد -1
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 اإلختصاص الرياضي الذي يمكن لهم معرفة مجال لمي للرياضيين الموهوبين يتيح اإلنتقاء الع
للمنافسة في المستويات و التي تؤهلهم  ير اإليجابي على قدراتهم الكامنةاإلبداع فيه و التعب

 النخبوية العليا.
  اإلنتقاء العلمي يكسب الرياضي الموهوب ثقة في محيطه من فنيين و مربين و الذي ينعكس

 ة.مردوده خالل التدريب و المنافس إيجابيا على
 أنواع اإلنتقاء: -2-6

 هي:هذه األنواع و كل حسب الغرض من إنجازه اإلنتقاء إلى عدة أنواع بولجاكوفا لقد قسم 
 اإلنتقاء بغرض اإلستدالل: -

على إتاحة الفرصة لألطفال  كزتمن النشاط الرياضي المناسب للمبتدئ، حيث ير  مجالو هو نوع يكون على 
 لممارسة مجموعة من األنشطة الرياضية سواء الفردية أو الجماعية. 

 اإلنتقاء بغرض اإلستعداد الخاص للعبة: -
 و هو نوع يكون عند الطفال الناشئين، و يجرى في المراحل األساسية للتحضير طويل المدى.

 اإلنتقاء بغرض تشكيل فريق رياضي: -
 و هو نوع يكون لتكوين فريق رياضي لإلشتراك في المنافسات الرياضية كمجموعة متجانسة.

 اإلنتقاء بغرض تشكيل المنتخبات الرياضية: -
 يكون لتشكيل المنتخبات الرياضية للمستويات العالية من مجموع الالعبين في رياضات النخبة. و هذا النوع
 بتقسيم حدد من خالله ثالثة أنواع لإلنتقاء و هي:أكرموف كما جاء 

 اإلنتقاء التجريبي: -
، حيث يلعب التجريب دورا هاما البيداغوجي أو التقسيم التجريبي يعتمد هذا النوع من اإلنتقاء على البحث

بالنسبة للمربي الذي يقوم بمقارنة مستوى الرياضي بنموذج معروف على مستوى العالم، و هو نوع أكثر 
يتم فيها اإلعتماد على خبرات و شيوعا بين المربين، و يمثل بحث بيداغوجيا أو تقييم عن طريق اإلختبارات 

 تجارب المدرب أو المربي.
 تلقائي:اإلنتقاء ال -

رياضة معينة، حيث يتم اإلختيار  هذا النوع من اإلنتقاء مبكرا منذ ظهور  الميول و اإلهتمام لممارسة يبدأ
يما بينهم و مقارنة خصائصهم ثناء التدريب و خالل المنافسة، و هي عملية تتحدد بمقارنة نتائج الرياضيين فأ

 اذج رياضية معروفة.مع نم
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 اإلنتقاء المركب: -
ني، و القيام يتطلب هذا النوع من اإلنتقاء مشاركة كل من: المربي أو المدرب، الطبيب، المختص النفسا

لتطور المستقبلي كثر نجاعة لختبارات التي تسمح بالتنبؤ بصفة أبحاث العديدة و اإلبالتحليل الموحد لأل
على النتائج الجيدة فيما يخص مستوى الالعبين يجب أن يركز على و بهذا فإن الحصول  للموهوب الرياضي

   .(1)النوع المركب في عملية اإلنتقاء ألنه شامل لكل العناصر المحيطة بالرياضي
 نتقاء الرياضي:محددات اإل  -2-7

الموهوبين، هذه العناصر  العناصر األساسية التي يجب مراعاتها خالل عملية إنتقاء من تعتبر هذه المحددات
فايناك التي تلعب دورا هاما بصفتها عناصر مكونة لعوامل تحقيق النتائج الرياضية العالية، حيث أن 

Weinek(1993 )و قد وضع عدة محددات و هي: د في المستقبلداء الجييعتبرها محددة لتحقيق األ 
 المحددات األنتربومترية: -2-7-1

الوزن و الكثافة الجسمية للرياضي و عروض و ل و اطو يتعلق بجسم الرياضي من أكل ما و هي تتمثل في 
هذه العناصر تعتبر من الخصائص الفردية التي ترتبط بدرجة كبيرة  حيث أن"، ...إلخالتركيبة الجسمية

ن كل نشاط رياضي له متطلبات بدنية خاصة متميزة عن غيره لمستويات الرياضية العالية، ذلك أبتحقيق ا
من يمارس نشاط رياضي  الصفات الواجب توافرها فيات على متطلبنشطة األخرى و تنعكس هذه المن األ

  .(2)معين، و الذي يمكنه من إستيعاب مهارات اللعبة و فنونها"
 المحددات المتعلقة بعناصر اللياقة البدنية: -2-7-2

تتمثل في قدرات هي و  الجانب البدنيشرة بقدرات ومستوى أداء الرياضي من هذه المحددات ترتبط مبا
حيث أن الرياضي من خالل صفاته البدنية مثل المداومة الهوائية والالهوائية، القوة، السرعة، المرونة....إلخ، 

يجابي على بط بقدرات بدنية خاصة ذات تاثير إكل مهارة رياضية تر " أشار إلى أن ( 1999بسطويسي أحمد)
 . (3)" مستوى تلك المهارة

 :حركيةالمحددات المهارية ال -2-7-3
اإلحساس و و هي العناصر المتعلقة باألداء المتقن للمهارة الحركية مثل التوازن و القدرة على تقييم المسافة، 

 ، القدرة على التحكم في قيادة الدراجة...إلخ.المكاني الزماني
 

                                                             
 . 92،93سنة(، مرجع سبق ذكره، ص  13 -12مزاري فاتح: إقرتاح بطارية إختبارات لتقومي القدرات  املهارية والبدنية أثناء عملية  إنتقاء السباحني الناشئني للمرحلة العمرية) -1
 . 252فرج و فاتن البطل: التمرينات اإليقاعية اجلمباز اإليقاعي و العروض الرياضية ، نفس املرجع السابق، ص  عنايات -2
 . 438،ص 1999بسطويسي أمحد: أسس و نظريات التدريب الرياضي ، دار الفكر العريب،  -3
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 المحددات المتعلقة بقدرة الرياضي على التعلم: -2-7-4
في كل ما يتعلق بقدرات الرياضي على التعلم مثل سهولة التعلم وقدرات الرياضي على المالحظة و  و تتمثل
 التحليل.

 المحددات المتعلقة بإستعدادات الرياضي لتحقيق النتائج العالية: -2-7-5
في  و تتمثل ى تحقيق مستويات عالية في األداءو هي المحددات التي من خاللها يمكن للرياضي الوصول إل

 تحمل.الو  درات الرياضي على أداء التدريباتق
 المحددات المعرفية: -2-7-6

و القدرة على اإلبداع، القدرات  لية مثل الذكاء الحركي و التركيزو هي محددات ترتبط بالقدرات العق
 الخططية.

 المحددات العاطفية: -2-7-7
اإلستعدادات ألداء المنافسة، و التغلب على حاالت و هي ترتبط بالجانب النفسي مثل الثبات البسيكولوجي، 

يرى أن"الرياضي بجانب العبئ الرياضي يكون في  (1999)علي عادل عبد البصيرحيث أن ، القلق...إلخ
مقدوره القيام بالتفكير و تكييف نفسه لمالئمة المواقف المتغيرة أثناء ممارسة النشاط الرياضي و يتحدد ذلك 

، و بهذا فهو (1)يته في المنافسات و ما يرتبط ذلك من مشاكل في حالة ماقبل المنافسة"طبقا لمستواه و فاعل
يحتاجها خالل مشواره الرياضي و تعتبر هذه المميزات  يتميز بقدرات و سمات نفسية و عقلية و إنفعالية

أساس الممارسة الرياضية الناجحة التي يمكن للرياضي الموهوب أن يتمكن من خاللها تحقيق النتائج 
   الرياضية العالية المرجوة من عملية اإلنتقاء.

 المحددات المتعلقة بالعامل اإلجتماعي: -2-7-8
قة بالجانب اإلجتماعي مثل العالقات بين أفراد الفريق الرياضي، تقبل الفرد و هي المحددات التي لها عال

أشار إلى أن " الجوانب اإلجتماعية لها عويس الجبالي ، حيث أن للدور الموكل إليه داخل الفريق...إلخ
 .(2)أهمية خاصة عند األنتقاء"

مبني على هذه المحددات السالفة الذكر يجعل من الرياضي الموهوب قادرا على تحقيق  إن تحقيق إنتقاء
  .(3)النتائج الرياضية العالية

 
                                                             

 . 500،ص 1999، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،1عادل عبد البصري علي: التدريب الرياضي و التكامل بني النظرية و التطبيق ، ط-1
 . 41عويس اجلبايل: ألعاب القوى النظرية و التطبيق ،مرجع سابق، ص -2

3 - Jurgen Weineck : manuel d’entrainement,O.P.CIT,1993,P89. 
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 الناشئين الموهوبين: نماذج برامج إنتقاء -2-8
حسب مفهومه و حسب المتطلبات األساسية  كل ،نماذج برامج إنتقاء الناشئينو جهات النظر حول تعددت 

البرامج نماذج ببعض ( 2008مفتي إبراهيم حماد)التي يراها مالئمة للمارسة نشاط رياضي معين ،و قد جاء 
بشكل عام في أي التي "يقصد بها بعض المراحل التنفيذية المتسلسلة التي تستخدم في إنجاز عملية اإلنتقاء 

 و التي تمثلت فيما يلي: ،(1)ن نوعها"رياضة بغض النظر ع
 نموذج )هارا( إلنتقاء الموهوبين: -2-8-1

ى مستويات مجموعة من الخطوات التي يرى أنها تضمن إستمرارية تدريب الناشئين للوصول إل هاراو ضع 
 ق في المجال الرياضي و هي كما يلي:عليا أي النجاح و التفو 

 إخضاع الناشئين لبرامج تدريبية: - أ
المطلوب إنتقاء المواهب منهم لبرامج تدريب تهدف إلى رفع في هذه المرحلة يتم إخضاع الناشئين 

من مستوياتهم الرياضية بشكل عام، و خالل هذه البرامج يجري لهم تحليل مكثف لمواهبهم و 
 إستعداداتهم مع مراعاة ما يلي:

 .إعداد البيئة التدريبية السليمة المتكافئة 
 إلجتماعية في المجال الرياضي و المجال المجتمعي بشكل عام ، حيث أن إعداد البيئة ا

 يعتبر هذا العنصر مهم و له تأثير كبير في نمو و تطور الرياضي.هارا 
 إنتقاء الناشئين:-ب

الناشئين الموهوبين طبقا لمؤشرات محددة تعتبر فيصال في موهبة  يتم خالل هذه المرحلة إنتقاء
األداء الرياضي التخصصي في المستويات العالية و يجب وضع عامل الوراثة في اإلعتبار عند 

الل عالقة هذه الخصائص و قدراتهم من خإختيار هذه المؤشرات، و تقييم خصائص الناشئين 
 يعتمد في عملية اإلنتقاء من خالل القدرات البدنية الظاهرة ، أن البمستوى التطور البيولوجي لهم

فقط بل يجب األخذ بعين اإلعتبار للقدرات النفسية و المتغيرات اإلجتماعية و التي يكون  الواضحة
 كما يلي:تطبيق أسلوبه من خالل مرحلتين هارا لها تأثير كبير على إمكانية تفوقهم، و يقترح 

  و بشكل عامالرئيسية و يتم خاللها إختبار كافة قدراتهم الرياضية  :امعاإلنتقاء المرحلة ،
تتمثل في الطول و سرعة العدو و التحمل و التوافق و المقدرة على التفاعل في المواقف 

                                                             
 . 305مفيت أبراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث ، مرجع سابق، ص  -1
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التنافسية، و من المهم قياس مدى التفاعل في موقف فرد لفرد في الرياضات، و يضاف إلى 
 .لتي توضع حول الناشئالتقارير الخاصة بالمالحظات اذلك 

  أربعة ، من خالل إستخدامم خاللها إختبار القدرات التخصصيةيت و :اإلنتقاء الخاصمرحلة 
 مؤشرات التالية:

 .بعد خضوعهم للبرامجن ئو المؤشر األول و هو قياس مستوى األداء الذي وصل إليه الناش
 المؤشر الثاني و هو قياس تطور مستوى األداء.

 هو قياس مدى ثبات األداء خالل الظروف المتغيرة. المؤشر الثالث و
 المؤشر الرابع و هو قياس إستجابات الناشئين لمتطلبات التدريب.

تقاس المؤشرات األربعة خالل مشاركة الناشئين في البرامج التدريبية للرياضة التخصصية و 
فوق في األداء في نهاية البرنامج التدريبي يجرى تنبؤ بمدى فرصة الناشئ في تحقيق الت

 .(1)خالل المستويات الرياضية العليا
 نتقاء الناشئين:إل  (اور-بار)نموذج  -2-8-2

 أن عملية إنتقاء الناشئين الموهوبين تنظم عبر المراحل التالية:أور و بار يرى كل من 
 الفيزيولوجية و النفسية و متغيرات األداء. تقسيم الناشئين من خالل الخصائص المورفولوجية ، 
 وزان و أطوال الناشئين بجدول النمو للعمر البيولوجي.مقارنة قياسات أ 
 .وضع الناشئين في برامج تدريبات ذات ضغط يتميز بالشدة لفترة قصيرة ثم دراسة تفاعلهم معه 
 .تقويم عائلة كل ناشئ من حيث الطول و ممارسة النشطة الرياضية 
 (2)ات السابقة األربعة للتحليل العلمي من خالل نماذج األداءضاع الخطو إخ. 

 ل( إلنتقاء الناشئين:يمنموذج )ج -2-8-3
 نتقاء الناشئين على التحليل من خالل ثالث عناصر هامة و هي:إل جيمبليعتمد نموذج 

 الفيزسولوجية و المورفولوجية. تالقياسا 
 .القابلية للتدريب 
 .الدوافع 

 يجب أن يتم تحليل قدرات الناشئين من خالل عوامل داخلية و عوامل خارجية كما يلي: كما
                                                             

 . 306، 305مفيت أبراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث ، مرجع سابق، ص -1
سنة( يف مسابقة الرباعي بألعاب القوى، اطروحة دكتوراه، جامعة عبد احلميد بن باديس ،  13 -12بن سي قدور حلبيب: حتديد مستويات معيارية ألنتقاء التالميذ الناشئني ) -2

 . 41،ص 2009 – 2008مستغامن ، 
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 ات الناشئين.نل في دراسة جيثو تتم :الداخليةالعوامل  - أ
 و تتمثل في الظروف البيئية و العوامل اإلجتماعية و ظروف التدريب. رجية: الخاالعوامل -ب

 إنتقاء الناشئين:الخطوات التالية لعملية  جيمبلو قد إقترح 
 و البدنية التي تؤثر في األداء الرياضي في عدد كبير من أنواع  تحديد العناصر الفيسيولوجية

 الرياضة.
  إجراء اإلختبارات الفيسيولوجية و المورفولوجية و البدنية في المدارس ثم اإلعتماد على نتائجها في

 تنفيذ برامج تدريب تناسب كل ناشئ.
  شهر و يتم من خالل ذلك  24إلى  12تعليمي للرياضة المعنية يتراوح زمنه بين:تنفيذ برنامج

 إخضاع الناشئ لإلختبارات و رصد و تحليل تقدمه و تتبعه.
 ت ناجحة في نهاية البرانامج التعليمي يتم إجراء دراسة تنبؤية لكل ناشئ أو ناشئة و تحديد إحتماال

ت اإليجابية و السلبية التي إتضحت من تلك صصية طبقا للمؤشرامستقبال في الرياضة التخ
  .(1)الدراسة

 نموذج )ديريك( إلنتقاء الناشئين: -2-8-4
 إقترح ديريك ثالث خطوات إلنتقاء الناشئين الموهوبين في الرياضة و هي كما يلي:

 :و هي تتضمن إجراء قياسات تفصيلية في العناصر التالية: الخطوة األولى 
 الحالة الصحية العامة. - أ

 التحصيل األكاديمي. - ب
 الظروف اإلجتماعية و التكيف اإلجتماعي. - ت
 النمط الجسمي. - ث
 القدرة العقلية. - ج

  :و يطلق عليها مرحلة التنظير و هي تتضمن مقارنة سمات و خصائص جسم الخطوة الثانية
الناشئ من حيث نمطه و تكوينه بالخصائص المقابلة المطلوبة من الرياضة التخصصية و كذلك 

 بالخصائص ذاتها في الرياضة بشكل عام.مقارنتها 

                                                             
 . 60،61هدى حممد حممد اخلضري: التقنيات احلديثة إلنتقاء املوهوبني الناشئني يف السباحة، مرجع سابق، ص  -1
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 :و تتضمن هذه المرحلة تخطيط برنامج تدريبي ينفذ قبل بدء الموسم و يتم أداء  الخطوة الثانية
الناشئين في كافة الجوانب و كذلك الجوانب النفسية لهم و درجة تكيفهم للتمرين ثم بعد ذلك تتم 

 .(1)عملية التقييم التي من خاللها يتم اإلنتقاء
 :الرياضي مراحل عملية اإلنتقاء -2-9

" أن لإلختيار الرياضي أنواع منها ( 2004محمد جاسم الياسري)و روان عبد المجيد إبراهيم يرى كل من 
، حيث أن لكل رياضة مواصفات تلزم المدربين لى نوع الرياضة المناسبة للرياضياإلختيار لغرض التوجيه إ

، (2)إختيار الرياضي موضوعيا في النشاط أو الفعالية الرياضية المناسبة"األخذ بها عند إستخدامهم عملية 
إلى أن عملية اإلنتقاء من المستحسن أن تكون" على األفراد الموهوبين  Weinek(1997)فايناك كما أشار 

حدد رى أنها مرحلة موحدة و منهم من يتعددت األراء حول مراحل اإلنتقاء فمنهم من ي،  (3)الغير ممارسين"
زكي محمد محمد دد لإلنتقاء أربعة مراحل و من هذه اآلراء رأي لإلنتقاء ثالث مراحل و منهم من يح

 الذي قسم اإلنتقاء إلى ثالث مراحل و هي: (2006حسن)
 :) اإلنتقاء األولي(المرحلة األولى -2-9-1

مفتي إبراهيم خاللها حسب حيث يتم  ياضيين،تتمثل هذه الرحلة في محاولة جذب أكبر عدد من الر 
" الفرز األولي للناشئين الموهوبين في النشاط الرياضي بشكل عام و إلتقاط كل الناشئين الذين  (2008حماد)

يظهرون إستعدادات رياضية عامة دون تخصصية، حيث تجرى عليهم كافة الفحوصات و القياسات العامة و 
يحيى السيد إسماعيل هي حسب و ، (4)المرحلة الثانية"منهم كافة البيانات التي يستعان بها في  ؤخذت

" تهدف إلى تحديد الحالة الصحية العامة من خالل الكشف الطبي الشامل على جميع أجهزة  (2004الحاوي)
 .(5)الجسم الحيوية و كذلك تحديد الخصائص الجسمية و الوظيفية و سمات الشخصية الخاصة بالرياضي"

 اإلنتقاء التخصصي(:المرحلة الثانية ) -2-9-2
و الذين أظهروا مستوى متقدم  أو مرحلة اإلنتقاء الخاص و يتم في هذه المرحلة فصل الرياضيين الموهوبين

أعلى من المتوسط، حيث " يتم توجيههم إلى نوع النشاط الذي يتالئم مع إمكانياتهم، و تتم هذه المرحلة بعد 
سبيا قد تستغرق ما بين عام و أربعة أعوام طبقا لنوع النشاط أن يكون الناشئ قد مر بفترة تدريبية طويلة ن

و اإلختبارات الموضوعية لقياس مدى نمو  في هذه المرحلة المالحظة المنظمةالرياضي، و يستخدم 
                                                             

 . 318، 317مفيت أبراهيم محاد: التدريب الرياضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقة ، مرجع سابق، ص  -1
 . 247، ص2004، الوارق للنشر و التوزيع،1حديثة يف التدريب الرياضي ،ط مروان عبد اجمليد إبراهيم و حممد جاسم الياسري: إجتاهات -2

3 - Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, O.P.CIT,1997,P94. 
 . 311مفيت أبراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث ، مرجع سابق، ص -4
 . 42الرياضية و اإلبداع احلركي، مرجع سابق، ص حيىي السيد إمساعيل احلاوي: املوهبة-5
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الخصائص المورفولوجية و الوظيفية، و سرعة تطور الصفات البدنية و النفسية و مدى إتقان الناشئ 
في النشاط و تدل المستويات العالية في هذه الجوانب على موهبة الناشئ و إمكانية و مستوى تقدمه للمهارات 

 .(1)"وصوله للمستويات الرياضية العالية
 المرحلة الثالثة )اإلنتقاء التأهيلي(: -2-9-3

نخبة المستويات العليا، و فيها يتم تحديد أفضل العناصر بعد تدريبها و ذلك  أو هي كذلك مرحلة إنتقاء
لتحقيق المستويات العالية حيث يتم التركيز على تنمية اإلستعدادات الخاصة، و هي مرحلة مهمة حيث يتم 
 اإلختبار و القياس في ضوء أرفع مستويات األداء في النشاط الرياضي التخصصي، كذلك " قياس مستوى

الوظيفية الالزمة لتحقيق المستويات العالية، و نمو اإلستعدادات الخاصة  –نمو الخصائص المورفولوجية 
بنوع النشاط الرياضي و سرعة و نوعية عمليات إستعادة الشفاء بعد المجهود، كما يؤخذ بعين اإلعتبار قياس 

قرار إلى غير ذلك من السمات التي اإلتجاهات و السمات النفسية كالثقة بالنفس و الشجاعة في إتخاذ ال
 .(2)يتطلبها نشاط معين"

 دور العوامل الوراثية و البيئية في عملية اإلنتقاء: -2-10
فيسيولوجية الجسم إلى  أنه من الرغم من أن "للتدريب الرياضي تأثير على (2008مفتي إبراهيم حماد)يرى 

أن  Havlicekليثيك فهاأنه لعامل الجينات دور كبير في مستوى أداء الرياضي، حيث أشار إلى أبحاث 
المتغيرات الثابتة التي تحدد درجة النجاح مستقبال في الرياضة إنما هي متغيرات لها عالقة مباشرة بالجينات 

عددا من  Malinaمالينا و  Bouchardبوشارد من  كما قدم كلو يكون تأثير البيئة عليها ضعيفا، 
 المتعلقة بدور الجينات في التنبؤ بالمستوى الرياضي مستقبال و هي كما يلي:التوصيات 
 .إن نوع الجينات عنصر مؤثر في اللياقة الفيسيولوجية و الصحية لإلنسان بشكل عام 
 يعتمد بالدرجة و هو ل من درجة النمو و سرعته قالنمو البدني للصغار تحت الظروف العادية ي

 األولى على الجينات.
 مثل  ستمراريةبة لإلستثارات التي لها صفة اإلالجينات لها دور مهم في معدل و سعة اإلستجا

 التمرينات البدنية.

                                                             
 . 246عنايات فرج و فاتن البطل: التمرينات اإليقاعية اجلمباز اإليقاعي و العروض الرياضية ، نفس املرجع السابق، ص  -1
 . 246ابق، ص عنايات فرج و فاتن البطل: التمرينات اإليقاعية اجلمباز اإليقاعي و العروض الرياضية ، نفس املرجع الس -2
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جريت في رياضات منها رياضة و التي أ Charles Corbinتشارلز كوربين من جهة أخرى تؤكد أبحاث 
الدراجات "أن للبيئة تأثير كبير على التنبؤ باألداء و من أمثلة المؤثرات البيئية كل من األسرة و المدربين و 

 .(1)طبيعة التدريب و البيئة التدريبية"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 312مفيت أبراهيم محاد: التدريب الرياضي احلديث ، مرجع سابق، ص -1
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 خالصة:-

على التقييم عامة و في رياضة الدراجات خاصة في المجال الرياضي تحقيق النتائج الرياضية العالية يعتمد 
لمكونات ساسية التي لها أساس في قياس العناصر األ العلمية اإلختبارات المبني على نتائج البناء و الفعال 

، و التي منها الجانب البدني إذ يعتبر التقييم من رياضيالختصاص اإلممارسة أو للاألداء الرياضي الجيد 
لقدرات البدنية لرياضي الدراجات من خالل إختبارات البطارية ذا أهمية كبيرة حيث خالل قياس مختلف ا

القوة و الضعف  يمكن من خاللها إجراء عملية تقييم شاملة لمختلف قدرات الرياضي و هذا لمعرفة مواطن
ختبارات يمكن ى اللياقة البدنية العامة كما أن هذا الشكل من القياس أي تطبيق بطارية اإلكذلك لتحديد مستو 

من خاللها إجراء عملية إنتقاء صحيحة و فعالة حيث يتم من خالل نتائجها معرفة أحسن الرياضيين و 
 مميزات كل رياضي البدنية و التي تؤهله ألن يكون بطال. 
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 :تمهيد 
يعتبر إعداد الفرد للحياة من أهم األهداف التي ترمي إلى تحقيقها كل المجتمعات، و لهذا فقد قامت جميع 

في بناء و تشييد لتي تمثلت ف و ااهداأل الوسائل و اإلمكانيات لتحقيق هذه األمم و الحضارات بتسخير كل
و و التربوية و التكوينية لغرض تأهيل الفرد ليصبح فعال في مجتمعه  نواع المؤسسات التعليميةجميع أ

من خالل ما يقدمه من إبداع و تجديد، و من هذه المؤسسات نجد الثانويات و رقيه ليساهم في تطوره 
ة الثانويفي  التعليم يعتبر ومنها الجزائر،  لالكثير من الدو إعتمدتها الرياضية و التي تعتبر تجربة رائدة 

 مرحلة مثلت اجعله مما الجامعي، التعليم و األساسي التعليم فهي تتوسط المراحل سلسلة من حلقة الرياضية
المتعلم  اجاتتيحإل بالوفاء مطالبة فهياألساسي  الواجب عليها قعو  لذلك ،مسار التربية و التعليم  من متميزة

 و ثقافيالتعليمي و الو  تربويال دورالب عن طريق قيامها المجتمع حتياجاتإل بالوفاء مطالبة الوقت نفس في و
، و في إطار تسميتها الثانوية الرياضية أصبح لها أيها دور التحضير الرياضي لمستويات تحقيق جتماعياإل

و كذلك  هوى و القاري و الدولي،أحسن تمثيل على الصعيد الج و هذا لتمثيل الوطنالنتائج الرياضية العالية 
، اإلهتمام بتربية و تعليم رياضيي النخبة الموهوبين في جميع اإلختصاصات الرياضية منها رياضة الدراجات

كما تعمل على توفير و لهذا فهي تتكفل بتعليم الرياضيين الموهوبين الذين يتم إختيارهم و إنتقاءهم 
ي سن المراهقة و التي فب و مراعات خصوصياتهم بإعتبارهم همواالمستلزمات الرئيسية لتحضير هذه ال

 جسميا و نفسيا و إجتماعيا...إلخ.تتميز بتغيرات كبيرة تمس جميع جوانب نمو و تكوين الفرد الرياضي 
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 تعريف المدرسة الثانوية: -1-1
إذ ال يمكن تعتبر المدرسة البوتقة التي تجتمع فيها كل عناصر النظام التعليمي من أجل إعداد الفرد للحياة، 

 تتفاعل نظام له مجتمع و مناهج بل هي واجبات من فيها يدرس و ما الفصول و أقسام غرفإختزالها في 
 Emile إيميل دوركايمحيث أشار ، األفراد و ثقافة فكر صياغة في تؤثر التي العالقات من مجموعة فيه

Durkheim " "بأنها ناصر إاراهيم الدكتور عرفها و قد ،(1)بأن المدرسة هي إنعكاس للمجتمع الذي ينتجها 
 و تجعل الحياة شغلتهم الذين الكبار عن نيابة الصغار وتعليم المجتمع لتعنى بتربية أنشأها التي المؤسسة

أمين فهي حسب  ،الخبرات المختلفة و كافة المعارفمن خالل تزويدهم بالقيم و ، (2)نصالحي أعضاء منهم
هاته و أهدافه القريبة و البعيدة، و التي يسعى تجا"بناء إجتماعي له فكره و إ (1998آخررون ) والخولي 

اإلجتماعي و الذي يشمل  لى تحقيقها من خالل التفاعل و الوظائف و األدوار اإلجتماعية ألفراد هذا البناءإ
 الطالب و المعلمين و المشرفين على العملية التربوية و التعليمية.التالميذ أو 

( المكان الذي كان gymnaseالجمناز ) ا( يرجع أصلها إلى اإلغريق، لقد قيل أنهLycéeو المدرسة الثانوية )
فأصبح للمدرسة التي أسسها إسم ق م(،  355يعلم فيه الفيلسوف اإلغريقي أرسطو طاليس الفلسفة في )

(lyceum) و يرجح أن يكون هذا اإلسم هو أصل معنى مدرسة ثانوية نظرا لقرب هذه المدرسة أي ،
(lyceum )من مكان مقدس عند اإلغريق للوثن أ( بولو ليكوسAppolon Lyceios) . 

عمل على تكوين و الثانوي تأما في عصرنا الحالي تعرف المدرسة الثانوية بأنها مؤسسة عمومية للتعليم 
( فقد جاء تعريف Le petit Larousse، أما في القاموس الفرنسي )(3)لى شهادة البكالورياتحضير التالميذ إ
( بأنها مؤسسة توفر التعليم و تحضر لشهادة البكالوريا في التعليم الثانوي العام و Lycéeالمدرسة الثانوية )

اْلَمْدَرَسُة الَِّتي ، كما جاء في تعريف الثانوية بأنها المدرسة التي تعنى بمناهج التعليم الثانوي، (4)التكنلوجي
 .(5)ْدرَسة ُتِعدُّ للتعليم الجامعيَيْدُرُس ِفيَها التِّْلِميُذ الدُُّروَس الثَّاَنِويََّة أو مَ 

                                                             
1 – Azziz  Jellab : sociologie du lycée professionnel, in comptes rendus/sociologie du travail,54 (2012) 254-294, P288. 

و اإلجتماعية، عدد خاص امللتقى الدويل األول  آيت محودة حكيمة: أمهية املدرسة يف تنمية القيم السلوكية لدى التالميذ و دورها يف حتقيق توافقهم اإلجتماعي، جملة العلوم اإلنسانية -2
 .17،  15السوسيوثقافية يف اجملتمع اجلزائري ، معهد علم النفس و علوم الرت بية ، جامعة اجلزائر، ص حول اهلوية و اجملاالت االجتماعية يف ظل التحوالت 

3 - Emmanuel Fouquet : Dictionnaire HACHETTE encyclopédique, imprime par Rotolto,1er 

édition,2001,p961,962. 
4 - Le petit Larousse, édition,1995,p614. 

 سا.19:40،الساعة2016جانفي16، يوم السبت http://www.almaany.com/ar/dict/arاملعاين عريب عريب،قاموس  -5
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ة أنها مدرسة تظم طالب من سن و حول المدرسة الثانوية جاء في معجم المصطلحات التربوية و النفسي
 .(1)معين و يدرس فيها المواد بصورة أكثر توسعا مما هي عليه في المدرسة االبتدائية 

هي مدرسة تعليمية تربوية عمومية أو خاصة، خاضعة لوصاية وزارة التربية و التعليم، "في الجزائر الثانوية 
لمواطن المهارات، حيث أنها تعمل على ضمان تكوين اشعب المعارف و العلوم و مسؤولة على تلقين أبناء ال

 ،يستطيع التكيف معه و التأثير فيهبتزويده بمعالم المواطنة، و أن تكون له القدرة على فهم العالم من حوله و 
كذلك تعمل على تنشئة و تجذير الشعور باإلنتماء و اإلعتزاز بحب الوطن  ورموز األمة، بتقوية إرتباط هذه 

بالهوية الوطنية و القيم المتصلة باإلسالم والعروبة و األمازيغية و تقوية الوعي الفردي والجماعي، األجيال 
 ، فهي تعنى بتحضير وواألخالقية والثقافية والحضارية لتكوين جيل متشبع بمبادئ اإلسالم وقيمه الروحية

لتحاق إتمام التعليم الثانوي لإل شهادة لى إمتحان شهادة البكالوريا أيتكوين التلميذ خالل ثالث سنوات إ
 . (2)"بالتعليم العالي و تسمى مرحلة التعليم الثانوي

 :الجزائر في  الثانوي التعليم -1-2
، فهو يهتم بأن يكتسب اإلنسان المجتمعات اإلنسانية و إستمرارهاالتعليم من األسس التي تعمل على بقاء 

يستمد معانيه من األصول الفلسفية و التاريخية و السياسية و السلوك اإلنساني المتجدد نحو األفضل و الذي 
جاء في تعريف منظمة اليونسكو حول التعليم الثانوي بأنه ، لقد ة و األسس اإلجتماعية و الثقافيةالنفسي

 مرحلة تلقين و" نهبأ التعليم الثانوي أما  قاموس المعاني فقد عرف ،(3)المرحلة الوسطى من سلم التعليم
عليم العالي في بعض الدول، كذلك يعتبر ة بين التعليم المتوسِّط والتات و هو مرحلالمعارف والمهار يس ر تد

أو المتوسطة في البعض اآلخر وهي  عربية ة في بعض البالد الي مرحلة تعليمية بعد اإلعداديالتعليم الثانو 
، أما المنظمة (4)"إتمام التعليم الثانويي شهادة و الشهادة الثانوية ه على اإلعداد إلى التعليم الجامعيتعمل 

سبع سنوات بعد سنوات التعليم  تعليم يستمر"نه علوم فقد عرفت التعليم الثانوي بأالعربية للتربية و الثقافة و ال
لى طورين منها أربع سنوات من التعليم الثانوي األدنى و ثالث سنوات من التعليم الثانوي ئي، يقّسم إبتدااإل

هما مؤسستان تقدمان  يدرس الطور الثاني من التعليم الثانوي في المدرسة األكاديمية أو التقنية واألعلى، و 
 . (5)"تعليما عاما

                                                             
جامعة  سنة(حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ختصص نظريات و مناهج الرتبية البدنية و الرياضية16/18مرياد خليل: دوافع تالميذ الطور الثانوي ) -1

 .19،ص2011/2012منتوري، قسنطينة، املوسم اجلامعي 
 .08،09،ص،2008جانفي27،املتعلق بالقانون التوجيهي للرتبية و التعليم  ، املؤرخ يف 56إىل  53،املادة 04اجلريدة الرمسية، عدد  -2
 سا.20:34،الساعة2016جانفي16، يوم السبت http://uqu.edu.sa/page/ar/5240عبد احلكيم عبد اجمليد :التعليم الثانوي ، املرحلة الثانوية ، -3
 سا.19:40،الساعة2016جانفي1، يوم السبت http://www.almaany.com/ar/dict/arقاموس املعاين عريب عريب، -4
 .20،صمرجع سابقسنة(حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية، 16/18مرياد خليل: دوافع تالميذ الطور الثانوي ) -5
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المؤرخ  08/04وقد جاء في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية حول القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 
لسنة الرابعة متوسط ، كاديمي الذي يستقبل خريجي االمسلك األ"هو ن التعليم الثانوي أ 2008جانفي  23في 

لى شعب للتعليم العام و التكنلوجي، و هي تحضر جميعها للدراسات العليا و هو بذلك يتوج و هو منظم إ
 . (1)"بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

كان سنوات سواء  3حد المستويات التعليمية لمنظومة التربية الوطنية، و مدة مساره يعتبر التعليم الثانوي أ 
لقانون التوجيهي و من ا 18و مدارس ثانوية خاصة، كما جاء في المادة ذلك في مدارس ثانوية عمومية أ

اص لألشخ ع العمومي غير أنه يمكن فتح المجالالتربية الوطنية تعتمد على القطا"ن التي تنص على أ
 .(2) "الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص إلنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم

 مهام الثانوية الجزائرية في إطار غايات التراية: -1-3
دول  معظم في التعليمي المسار مرحلة تتوسط عتبارهبإ  الثانوي بالتعليم التربوية األنظمة هتمام مختلفزاد إ

 تغيير نحو نها تعتبر القاعدة الصلبة التي تدفعهالتلميذ، كما أ تكوين ساسية فيو أ مرحلة هامةو هي  العالم،
التعليمية  المستقبلي، و عليه فمن خالل هذه المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق هذه المؤسسة حياته مسار

 ساسية للثانوية الجزائرية وهي:التربوية تتجلى مهام أ
 التعليم:  -1-3-1

ن المدرسة الجزائرية تضمن تعليم أ 08/04من الفصل الثاني في قانون النظام التوجيهي  04كدت المادة لقد أ
كتساب معارف في مختلف ن لشخصية التالميذ، بتمكينهم من إنوعي يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتواز 

التعلم و بما يسهل عمليات  ،و المنهجيةدوات المعرفة الفكرية و التحكم في مختلف أ د التعليميةمجاالت الموا
علمي واألدبي والفني و و إثراء الثقافة العامة للتالميذ بتعميق عمليات التعلم بطابعه ال التحضير للحياة العملية

الثقافية والتكنولوجية والمهنية، مع تنمية قدرات التالميذ الذهنية  جتماعية وتكييفها بإستمرار مع التطورات اإل
ستعمال مختلف أشكال التعبير اللغوية منها والفنية والرمزية إ دنية وكذا قدرات التواصل لديهم والب سية والنف و
التراث الثقافي، و تزويد  اآلداب و الجسمانية، و في المجال الثقافي ضمان تكوين في مجاالت الفنون و و

حل المشاكل  وضعيات تواصل حقيقية و دائمة يمكن توظيفها بتبصر في متينة و التالميذ بكفاءات مالئمة و
كذا  قتصادية واإل الثقافية و المساهمة فعليا في الحياة اإلجتماعية و اة وبما يتيح للتالميذ التعلم مدى الحي

عتبارها اللغة الوطنية والرسمية و ترقية بية بإالتكيف مع المتغيرات، كذلك ضمان التحكم في اللغة العر 
للتفتح على تمكين التالميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على األقل  وتوسيع تعليم اللغة األمازيغية مع 

                                                             
 .24، ص2008،عدد خاص ،فيفري  2008جانفي23املؤرخ يف  08/04وزارة الرتبية الوطنية، النشرة الرمسية  للرتبية الوطنية ، القانون التوجيهي رقم  -1
 .50وزارة الرتبية الوطنية، النشرة الرمسية  للرتبية الوطنية ، نفس الرجع السابق،ص -2
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ه والتأكد تصال الحديثة في محيط التلميذ وفي أهداف التعليم وطرائقو إدماج تكنولوجيات اإلعالم واإل ،العالم
منح جميع التالميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية  و ستخدامها بفعاليةعلى إمن قدرة التالميذ 

 .(1)والفنية والترفيهية والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية 
 جتماعية:التنبشئة اإل -1-3-2

كائن عضوي إلى رد من التنشئة اإلجتماعية هي نتاج العمليات التي يتحول بها الف"أن  فؤاد الاهييرى 
، و تمتد لتشمل على كل ما يحدث للفرد حتى يتوافق بسلوكه مع معايير الجماعة التي شخص إجتماعي

التي لها تأثير كبير في  ، تمثل المؤسسات التربوية أهم المؤسسات اإلجتماعية(2) "ينظر لها و ألسلوب حياته
، حيث أن الطالب عند دخوله المؤسسة بناءعاون مع األسرة في تربية األ، فهي اإلدارة التي تتالمجتمع

التعليمية يكون لديه أنماط مختلفة من السلوك فإن المدرسة بنظامها التربوي تبقى على السلوك المقبول و 
أن هناك عوامل  (2015دماس ابشير )ثبتت دراسة فقد أ، (3)تعدل أو تحذف السلوك الذي يكون غير مقبول

خارجية عديدة تؤثر على التكيف اإلجتماعي للتالميذ داخل الوسط المدرسي )الثانوية الرياضية( مثل السن 
المبكر الذي يندمج فيه التلميذ و يتفاعل فيه إجتماعيا مع اآلخرين و طبيعة  الوسط اإلجتماعي الذي ينخرط 

لتنشئة كأساس ل حيث أنها، (4)بعاد نفسية ل ذات أي الذي يعيش فيه و هي عوامفيه، كذلك الجو العائل
 هذيبشخصيته و ت عن طريق تنشئتإجتماعيا  فردال كوينت تعمل علىالمختلفة  بوظائفها هياإلجتماعية ف

داخل  العاداتللغة و او العقيدة للهوية و التي تتمثل في إكتسابه ب الكاملندماج اإل و توفر لهسلوكه 
القادر و مع األسرة في تكوين الفرد السوي  المؤسسات التعليمية لها وظيفة تكاملية، و بهذا نرى أن مجتمعه

مع تنمية الحس المدني  ة و الروحية و األخالقية لمجتمعهالواعي المتعلم الذي يعمل على إحترام القيم الديني
 ش الكريم عن طريق العملعيبراز أهمية الكذلك إ لثقافة الديموقراطية لديهو تنشئته بقيم المواطنة و تنمية ا

قادرين على تحمل  كما تعمل على تلقين التالميذ مفهوم و معنى الحرية و المسئولية أي تكوين مواطنين
 مور حياتهم المختلفة.المسئولية و اإلبداع و حل المشاكل في أ

 
 

                                                             
 .08،09،ص،2008جانفي27تعلق بالقانون التوجيهي للرتبية و التعليم  ، املؤرخ يف ،امل04،املادة 04اجلريدة الرمسية، عدد  -1
، 6يف ظل التحديات الراهنة ، العدد  عبد الرمحان برقوق : دور مؤسسات التنشئة اإلجتماعية يف التأهيل البدين لطفل متالزمة داون، دفاتر خمرب املسألة الرتبوية يف اجلزائر -2

 .68، ص2010جانفي
، البويرة، السنة ISTAPSحمند اوحلاج، قسم بن عطاء اهلل حممد: اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية حنو ممارسة نشاط كرة اليد ببعض ثانويات والية اجللفة ، جملة معارف ،جامعة آكلي  -3
 .79،ص 1112-7007،ردم د 2015،جوان 16،عدد 8
بتكيفه اإلجتماعي مع متطلبات الثانوية الوطنية الرياضية  ، اجمللة العلمية املتخصصة  يف علوم الرياضة ،املدرسة العليا يف علوم و  دماس بشري: عالقة امللمح النفسي للرياضي الناشئ -4

 .17،  16،ص 1112-6744، ردم د 2015، ديسمرب 04تكنلوجية الرياضة، عدد 
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 التأهيل: -1-3-3
و الكفاءات األساسية التي تعمل  تلبي المدرسة الثانوية حاجيات التالميذ عن طريق تلقي مختلف المعارف

، فهي تؤسس إلبراز القدرة لإللتحاق بالمجال المهني أو لمواصلة تثمار الجيد للمعارف و المكتسباتعلى اإلس
مما يساعد على التكيف  بتكار الخالق في عالم الشغلاإل التكوين في التعليم العالي أو القدرة على المبادرة و

 في ليعيش المواطن ، إذ أنها تعمل على إعداد(1)لوجي، االقتصادي و العلمي بإستمرار مع التطور التكن
 في وباألخص التربوية الخبرات من بقدر تمد الفرد  كما التخصص على وقائم و التطور التغير دائم مجتمع
دعائم  عتبر من، و التي ت(2) تجاهاتو اإل الميول وتتكون لديه التخصص تتجلى مظاهر أين الثانوية المرحلة

وجوب أن تشبع المناهج الدراسية  عامة حاجات  (2014محمد سعد زغلول )، حيث يرى المعركة اإلنتاجية
الطالب ليتسنى لهم مواجهة المستقبل عن طريق األنشطة التي تتوافق مع طبيعة العمل المهني الذي يميلون 

   .(3)إليه
 خصائص التعليم الثانوي في الجزائر: -1-4

براز هذه الخصائص فيما متصلة بالنظام التعليمي و يمكن إ المدرسة الثانوية في الجزائر بخصائصتتميز 
 يلي:

 التعليم الثانوي نظام مختلط اين الانين و الانات: -1-4-1
و أنثى، بل لشروط الالزمة سواء كان ذكرا ألقد كفل الدستور الجزائري حق التعليم لكل جزائري توفرت فيه ا

من القانون التوجيهي للتربية و  10زامية هذا الحق و معاقبة كل مخالف له كما جاء في المادة لأكد على إ
مييز قائم على الجنس أو الوضع اإلجتماعي الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون ت تضمن ن أالتعليم 

بنات و )بنائها التعليم أمام جميع أالجزائرية على فتح مجال ساس عملت الدولة ، على هذا األ(4)أو الجغرافي
 .هتمامات السياسة التربوية(، حيث أن التلميذ يحتل مكانة مركز إبنين

 التعليم الثانوي مجاني: -1-4-2
لقد عملت الدولة الجزائرية على تحقيق مجانية التعليم داخل المؤسسات التعليمية العمومية لجميع الجزائريين، 

ن التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي من القانون التوجيهي أ 13كما نصت عليه المادة 

                                                             
 .09،ص2008،عدد خاص ،فيفري 2008جانفي23املؤرخ يف  08/04ون التوجيهي رقم وزارة الرتبية الوطنية، النشرة الرمسية  للرتبية الوطنية ، القان -1
لوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية، مساحلي الصغري : انعكاس مفردات حمتوى منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على ملمح خترج طالب النهائي )السنة الثالثة ثانوي(، جملة ع -2

 .81،ص 1112-9964، ردم د 2014، جانفي 01عدد ، 7جامعة اجلزائر 
 .166، ص2014، 1طحممد سعد زغلول: الرياضة املدرسية يف ظل اجلودة الشاملة و االجتاهات الرتبوية املعاصرة و النظرة املستقبلية، مركز الكتاب للنشر ،  -3
 .09السابق،ص وزارة الرتبية الوطنية، النشرة الرمسية  للرتبية الوطنية ، نفس املرجع -4
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انوي الجزائري ، و عليه فإن هذه الميزة التي يتوفر عليها التعليم الث(1)المستوياتللتربية الوطنية في جميع 
بناءهم لحقوا أكذلك تشجيع لألولياء لكي يجل التعلم و التكوين ،سمحت بإعطاء فرصة أكبر للتالميذ من أ

 للدراسة. 
 التعليم الثانوي تحت وصاية الدولة: -1-4-3
ستراتيجيا من األولوية من القانون التوجيهي أنه تعد التربية بإعتبارها إستثمارا إنتاجيا وا   08كدت المادة أ

 للتربية الوطنيةجتماعي وسائل الضرورية للتكفل بالطلب اإلاألولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات وال
في سياسة الدولة ستراتيجية ، و عليه يعتبر هذا القطاع ذا أهمية إ(2)ستجابة لحاجيات التنمية الوطنيةو اإل

و  ت تنظيم الجماعة التربوية وسيرهاالوزير المكلف بالتربية الوطنية  يقوم بتحديد كيفيا الجزائرية، حيث أن
ك فتح المؤسسات التعليمية كذل ،بما في ذلك المستوى الثانوي يمييصدر البرامج التعليمية لكل مستوى تعل

جراءات وشروط تحدد عن يخضع إل عتماد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وا 
 تنشأ الثانويات وتلغى بموجب مرسوم. حيث 57ا نصت عليه المادة التنظيم كمطريق 

 :إلزامي التعليم الثانوي غير -1-4-4
مي خالل تسع سنوات لزاسنة، فبعد تكوين التلميذ في إطار تعليم إ16لى سن لزامية التعليم في الجزائر إمتد إت

 ،ربع سنوات في التعليم المتوسطبتدائي و أساسية، على شكل خمس سنوات في التعليم اإلفي المرحلة األ
كاديمي يشتمل على شعب التعليم العام و األ لى مرحلة ما بعد التعليم اإللزامي، و الذي مسارهإينتقل 

 .(3)التكنلوجي التي تحضر لمواصلة الدراسات العليا 
 هيكلة التعليم الثانوي في الجزائر: -1-5

لى له تحضير التالميذ من مختلف شعب إكاديمي للتعليم الثانوي مدة ثالث سنوات، و يتم خاليمتد المسار األ
المؤرخ  07تم هيكلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وفقا للقرار الوزاري رقم ، الثانويهادة البكالوريا للتعليم ش
والمتضمن تحديد هيكلة  م،2005ماي  16المؤرخ في  16المعدل للقرار الوزاري رقم  م2013أفريل  07 في

سط إلى التعليم الثانوي  يوجه الثانوي العام والتكنولوجي، بعد إنتقال التلميذ من التعليم األساسي المتو التعليم 
 حد الشعب التعليمية التالية:إلى أ

 
 

                                                             
 .10وزارة الرتبية الوطنية، النشرة الرمسية  للرتبية الوطنية ، نفس املرجع السابق ، ص  -1
 .09،10وزارة الرتبية الوطنية، النشرة الرمسية  للرتبية الوطنية ، نفس املرجع السابق ،ص -2
 .51السابق،ص وزارة الرتبية الوطنية، النشرة الرمسية  للرتبية الوطنية ، نفس املرجع -3
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 في السنة األولى: -1-5-1
ن التعليم الثانوي العام و التكنلوجي ينظم في شعب كما يمكن من القانون التوجيهي أ 55كما جاء في المادة 

 ، و هذه الجذوع هي:(1)ولىيمه في جذوع مشتركين في السنه األتنظ
و لى شعبتين في السنتين المقبلتين بعد ذلك، و الجذع المشترك علوم المشترك آداب الذي يتفرع إالجذع 

 ربع شعب في السنتين المقبلتين بعد ذلك.تكنلوجيا الذي يتفرع هو اآلخر إلى أ
 في السنة الثانية و الثالثة: -1-5-2

 لى:راسي في كلتا الجذعين المشتركين إفي هذه السنة ينقسم المسار الد
 ية جنبو شعبة اللغات األ داب و الفلسفةلى شعبة اآلبالنسبة إلى الجذع المشترك آداب ينقسم إ

 سبانية.األلمانية و اللغة اإليطالية ، اللغة بخيارات ثالثة و هي :اللغة اإل
  هي: شعبة الرياضيات، شعبة  وربعة شعب المشترك علوم و تكنلوجيا فينقسم إلى أبالنسبة للجذع

خرى و هي: و شعبة تقني رياضي بخيارات أربعة هي األ شعبة التسيير و اإلقتصادالتجريبية، وم العل
    .(2)الهندسة الميكانكية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، هندسة الطرائق 

  :التكنولوجي و العام الثانوي االتعليم الخاصة األهداف -1-6
التي تؤهل  الضرورية للمعارف مثلاإلكتساب األ التكنولوجي هو تحقيق و العام الثانوي التعليم ن من أهدافإ

 البحث لديه روح ، من خالل ترقيةالتكنولوجية المختلفة و األدبية المجاالت في العليا التلميذ لمتابعة الدراسات
ظيف علمية و تو ال خلق نماذج للوضعيات على إشكالية، و تكوين فرد قادر وضعيات أو محاور من إنطالقا

 من عليها المتحصل المعارف توظيف النظرية من خالل المفاهيم ستعمالإل ، التي تؤسسالفكر المبدع لديه
 الذاتي التقييم على القدرة المواد، و تنمية بين التكاملية إطار في معينة مشكلة حل في التعليمية المواد مختلف

 . (3)محددة  معايير على عتماداإ
  النبشاط الادني الرياضي التراوي في المدارس الثانوية: -1-7

، و إنما الغاية منها ؤسسات التربوية غاية في حد ذاتهاال تعتبر ممارسة النشاط البدني الرياضي في الم
، من خالل جعل من الوسائل التربوية الهامةتعتبر  فهي تحسين اللياقة البدنية بواسطة الممارسة الرياضية

في إطار  الرياضيةالممارسة  البدنية و الرياضية دعامة أساسية للمحتويات التعليمية ضمن إطاراألنشطة 

                                                             
 .14،ص2008جانفي27،املتعلق بالقانون التوجيهي للرتبية و التعليم  ، املؤرخ يف 55،املادة 04اجلريدة الرمسية، عدد  -1
افريل 07،حرر باجلزائر يف  2013أفريل07يف املؤرخ  07وزارة الرتبية الوطنية، حتديد هيكلة التعليم الثانوي العام و التكنلوجي، النشرة الرمسية  للرتبية الوطنية ،قانون وزاري رقم  -2

 .01،02،ص2013
 .28سنة(حنو ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية، نفس املرجع السابق ،ص16/18مرياد خليل: دوافع تالميذ الطور الثانوي ) -3
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نطالقا من خصائص هذه األنشطة نفسها عن طريق طرح إشكاليات تبنى إحيث لتعلم بالمقاربة بالكفاءات ا
حدات تعلمية حيث يتم توزيعها في الزمان عبر و كما أنه  ،مل على إكتساب الكفاءات المنتظرةتعلمية تع

و الطالب مع تي تستدعي نوعية عالقات التلميذ أ،  واللحركية المميزة للفنيات الرياضيةتستعمل المهارات ا
محيط عمله و الوسائل المستعملة التعامل ـ التعاون ـ التضامن والقيام بأدوار إيجابية و نافعة ضمن مجموعة 

 .(1)العمل المنتسب إليها
  أبشكال النبشاط الادني التراوي في المدارس الثانوية: -1-7-1

حسب الدليل المنهجي ألستاذ التربية البدنية و الرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات جاء ترتيب النشاطات 
 البدنية والرياضية على النحو التالي : 

 نبشاطات تحدي المواجهة:  -1-7-1-1
ـــو هـــي األنشـــطة الرياضـــية التـــي تنتمـــي إ ـــدى ل ـــل كـــرة الي ـــة مث ، الكـــرة الطـــائرة و ، كـــرة الســـلةاأللعـــاب الجماعي

و ، المصـارعة الرياضـية بـين األشـخاص كالمبـارزة الرياضات التي تتميـز بـالتالحم و التـي ترمـي إلـى المواجهـة
 رياضة الكاراتيه.

   نبشاطات الهواء الطلق: -1-7-1-2
النشـــاطات الخاصــــة فـــي المدرســــة مثـــل الجــــوالت و هـــي األنشـــطة الرياضــــية التـــي يمكــــن إدراجهـــا فــــي إطـــار 

الرياضية و اإلستطالعية فـي الطبيعـة والمحيطـات الخاصـة ) سـباق التوجيـه (، كـذلك خرجـات النزهـة مشـيا أو 
جريـا علــى األقـدام أو علــى الــدراجات الهوائيـة فــي المحـيط الطبيعــي الــذي يتميـز بســهولة التفقـد، كــذلك األلعــاب 

ج المؤسســـة أو ألعـــاب الهـــواء الطلـــق، ألعـــاب الشـــاطل، ألعـــاب الجبـــال، ألعـــاب خـــار الرياضـــية الكبـــرى داخـــل و 
   ، األلعاب في الغابات ... إلخ.الرمال

 نبشاطات التحكم في الجسم و المحيط:  -1-7-1-3
هذه األنشطة الرياضية لها أهيمة كبيـرة فـي التكـوين البـدني و الفكـري للطلبـة، مـن هـذه األنشـطة  ألعـاب القـوى 

علـى األجهـزة، ة الجـري،  القفـز،  الرمـي، كـذلك النشـاطات الجمبازيـة مثـل الجمبـاز األرضـي، الجمبـاز نشطأ و
 إلخ.الجمباز اإليقاعي..

 لة:النبشاطات المكم -1-7-1-4
تعتبــر األنشــطة المكملــة للنشــاط البــدني الرياضــي ذات أهميــة كبيــرة و خاصــة أنهــا تتنــاول دروس وتطبيقــات  

، كـذلك  دروس و تطبيقـات اإلسـعافات األوليـة و األمـن الصـحي كيفية الوقايـة منهـا ث الرياضية وحول الحواد

                                                             
 .3وزارة الرتبية الوطنية : دليل استاذ مادة الرتبية البدنية و الرياضية، ص -1
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ثارهـا الثقافيـة و مـادة التربيـة البدنيـة و الرياضـة، تـاريخ الرياضـات و أ و النظافة  و دروس نظرية حول أهـداف
 .(1)العلوم المرتبطة بها

 :   النبشاطات الالصفية -1-7-1-5
إمتداد للحصص التعليمية الرسمية، تدخل في إطار النوادي العلمية ـ الثقافية و تعتبر األنشطة الالصفية 

هي عبارة عن فرق رياضية تنافسية مختصة تمثل  يفي مجال النشاط البدني الرياض للمؤسسة و الرياضية
إضافة المؤسسة في المنافسات الرسمية  المدرجة في البرنامج الرسمي للرابطة الوالئية للرياضة المدرسية 

األقسام والمؤسسات المسطر من قبل الهيئة التربوية في أمسيات يوم األعياد الوطنية  لبرنامج منافسات بين
والدينية، و على ذلك فإن مجاالت النشاطات الالصفية يمكن أن تشتمل على التدريب الرياضي و تنظيم 

 .(2)ورات المدرسيةالدورات ما بين األقسام و الفصول كما تخول المشاركة في إطار الد
 ممارسة النبشاط الادني الرياضي في المدارس الثانوية: -1-8

لقد ساعدت مرحلة التعليم الثانوي في تحقيق أهداف سطرت من أجل ممارسة فعالة للنشاط البدني الرياضي 
سواء من خالل ، إذ تعتبر مجاال خصبا و خزانا لفرق النخبة الوطنية، طار التربية أو في إطار المنافسةفي إ

إكتشاف الموهوبين المتميزين أو من خالل اإلعتناء بهم و وضعهم في ظروف مالئمة تساعدهم على تحقيق 
، فبقدر ما يكون اإلعتناء و اإلهتمام بهم تكون ممارسة النشاط البدني و الدراسة اإلستقرار و التوفيق بين

ثمار طاقاتهم و إمكانياتهم في األنشطة الرياضية ستسة الفعالة للرياضة و بهذا يمكن إمار مستمرارية للاإل
و من أشكال  الوصول بهم إلى تحقيق نتائج جيدةالمختلفة، فبالتدريب الجيد و اإلعداد المستمر يمكن 

 الممارسة للنشاط البدني الرياضي في المدرسة الثانوية ما يلي: 
 حصة التراية الادنية و الرياضية: -1-8

 هدفه تجريبي وميدان العامة التربية من متكامل جزء أنها" التربية البدنية و الرياضية   ايوتبشر لقد عرف
 من ألوان طريق عن وذلك و اإلجتماعية و اإلنفعالية والعقلية البدنية الناحية من الالئق المواطن تكوين
 ليهإ ( بدنية) كلمة ضافةإ بعد جديدا مفهوما والرياضية البدنية التربية مفهوم كتسب، وقد إ(3)"البدني النشاط
 فهي المرونة السرعة، كالقوة، بدنية صفات لىإ شارةاإل في تستخدم ما وكثيرا البدن لىإ تشير  "بدنية" فكلمة

                                                             
 .4بية الوطنية : دليل استاذ مادة الرتبية البدنية و الرياضية، صوزارة الرت  -1
( سنة يف الرياضة املدرسية، أطروحة نيل شهادة 15 – 12حديوش لعموري : حتديد معايري التوجه الرياضي ملختلف مراكز اللعب يف كرة القدم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة) -2

 .199، ص  2015 - 2014امعية ، السنة اجل3الدكتوراه، جامعة اجلزائر 
ضية لتالميذ املرحلة الثانوية، جملة علوم و قول خرية، محزة جعرين : دور األلعاب شبه رياضية يف تنمية اجلانب احلسي احلركي و اإلجتماعي العاطفي يف حصة الرتبية البدنية و الريا -3

 .47، ص  1112-9964، ردم د 2010، جوان 01، عدد 3تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية، جامعة اجلزائر 
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، و تعتبر الجزء األهم من مجموع أجزاء البرنامج المدرسي للتربية في (1)العقل  مقابل البدن لىإ تشير
جزء  كما أنها، (2)المدرسة الثانوية حيث أنها تقدم كافة الخبرات و المواد التعليمية التي تحقق أهداف المنهاج 

الرفع من شأن المواطن  تخضع إلى غايات التربية و التي تسعى إلى فهي، من النظام التربوي الجزائري
لى تحقيقها بتحسين قدراته البدنية و النفسية و العقلية و خالل المهام المختلفة التي تسعى إمن الجزائري 

إعتمادها على الحركات الديناميكية بطريقة اللعب كغريزة فطرية و التمرينات الرياضية كشكل من أشكال 
، عتبر الجوهر اإلجتماعي و الثقافيء ممارسة الرياضة  و الذي يالتواصل الدائم و المتجدد بين األفراد أثنا

كسابه مناعة ضد  كذلك تساعد على تحسين الصحة الفردية و العامة من خالل تقوية  مقاومة الجسم وا 
األمراض و تحسين قدرة أداء  األجهزة الحيوية و المداومة على أداء المجهود البدني ، و كذلك تساعد على 

لتوترات و الضغوط اإلنفعالية و تجنب اآلفات اإلجتماعية كالتدخين و اإلدمان، أما من الجانب التخلص من ا
اإلجتماعي فهي تعمل على إعداد الفرد لحياة متزنة تساعده على التكيف مع الجماعة و الوسط الذي ينتمي 

قيم الثقافية و الخلقية إليه و  تحسن و تعزز العالقات اإلجتماعية من خالل التنافس و التعاون و غرس ال
لى توطيد لتربية البدنية و الرياضية تسعى إالحميدة و كيفية التعايش و العمل مع اآلخرين، حيث أن حصة ا

  بر غاية في حدضية ال تعتإن التربية البدنية و الريا ،(3)المكتسبات الحركية و السلوك النفسي و االجتماعي 
الذي يعتمد على التقوية العضلية من لبدنية بواسطة التدريب الرياضي، ا ها تحسين اللياقةبل المراد من ذاتها

ة األلعاب التي تكسب النتيجة الرياضية من جهة أخرى بل هي وسيل جهة  والمهارات الفنية وخطط و أنظمة
 ، غايتها إعداد الفرد لمواجهة ما يحول به من متغيرات وتقلبات في الحياة.تربوية

 النبشاط الادني الداخلي: -1-8-2
أن النشاط البدني الرياضي الداخلي هو ذلك الجزء المتكامل من " (2015محروس أحمد محروس)يرى 

ستكمال أهداف ي تجرى داخل جدران المدرسة بهدف إبرنامج التربية الرياضية الذي يعبر عن األنشطة الت
البدني للتالميذ فرص ممارسة و تطبيق ما تعلموه  ، و يتيح هذا الشكل من النشاط(4) "درس التربية الرياضية

و تكون هذه المنافسات الرياضية بين األقسام أو بين  ت الداخلية في المؤسسة التعليميةمن خالل المنافسا
األنشطة المدرسية تقوم بتقديمها المدرسة من دون أن ترتبط بالمقرر  هذه، متعددةتالميذ القسم الواحد 

هتماماته، مع بدني الرياضي الذي يالئم ميوله وا  هنا الطالب حر في إختيار النشاط اليكون حيث الدراسي، 

                                                             
 .82مساحلي الصغري : مرجع سبق ذكره ،ص -1
 .119م، ،ص1998، دار الفكر العريب،4أمني أنور اخلويل: الرتبية الرياضية املدرسية دليل معلم الفصل و طالب الرتبية العملية، ط  -2
 .120، 119، 118،  117، 116مرجع سبق ذكره، ص كية لدى تالميذ الطور الثانوي،عزايزية نسيمة: دور عملية التقييم يف تطوير القدرات احلر  -3
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شراف من إدارة المدرسة، وعادة ما تختار اإل من الطلبة تشاركه نفس الميول وجماعات  هتمامات، بتوجيه وا 
توزيع الطالب على إدارة المدرسة ساعة في األسبوع أثناء الدراسة ويقوم فيها المشرف على النشاط المدرسي ب

جماعات يشرف على كل جماعة معلم من المدرسة، أي أنه ذلك النشاط الذي تديره المدرسة خارج المنهاج 
المدرسي و خارج أوقات تقديم الدروس لغرض إتاحة الفرصة للتالميذ بممارسة النشاط الرياضي المحبب 

لدراسي و ينظم طبقا للخطة التي يضعها المدرس لديهم و يتم في أوقات الراحة الطويلة و القصيرة في اليوم ا
سواء كانت منافسات بين األقسام أو عروض فردية أو أنشطة تنظيمية كما أنه يتميز بحرية ممارسة التالميذ 

 .(1)للنشاط الرياضي
  النبشاط الادني الخارجي: -1-8-3

يعبر عن مجموع " (م1998أخرون) وأمين أنور الخولي إن مفهوم النشاط البدني الرياضي الخارجي حسب 
كما أن مفهوم النشاط الخارجي يسري على برنامج المسابقات  ،ة التي تمارس خارج أسوار المدرسةاألنشط

فهو ذلك النشاط  ،(2) "بين المدارس الذي تنظمه إدارة التعليم أو منطقة التعليم المحلية التي تتبع لها المدرسة
الذي تنظمه المدرسة أو تشترك فيه مع هيئات أخرى بتنظيم منافسات و مسابقات تشترك فيها الفرق 

إذ يعتبر هذا المجال من الممارسة  ،(3)فراد و فرق يمثلون مدرسة أو أكثر، على شكل مسابقات بين أالمدرسية
ميدان خصب إلبراز المواهب و إكتشاف اإلستعدادات و القدرات التي تؤهل التالميذ أو الطلبة الرياضية 

لتحقيق التفوق، و على هذا وضعت العديد من الدول برامج لفائدة الطلبة الموهوبين والمتفوقين، تحقق تخرج 
 جلها.ي وضعت من أالذي يحقق األهداف التدفعات من المواهب إن أحسن تطبيقها وتنفيذها على الوجه 

 النبشاط الادني الرياضي ضمن الارامج الخاصة: -1-8-4
هذا النشاط موجه إلى فئة التالميذ الموهوبين في الميدان الرياضي المنخرطين في األندية الرياضية التي 

ذوي  ، و تتمثل هذه البرامج في تدريب التالميذم إنتقاءهم في المنتخبات الوطنيةينتمون إليها أو الذين ت
المواهب الرياضية الخاصة ضمن إطار مزاولة الدراسة في المؤسسة التعليمية و ممارسة الرياضة التنافسية 

الميذ إلى أقصى تحت إشراف مدرب مختص في نوع النشاط الرياضي الذي يعمل على رفع مستوى هؤالء الت
ون في درسية الخارجية كما يشارك، يشارك هؤالء الموهوبين في المنافسات الرياضية الممستوى رياضي ممكن

 .التظاهرات الرياضية األخرى
 

                                                             
 .200حديوش لعموري : نفس الرجع السابق ، ص  -1
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 :للموهواين في المجال الادني الرياضي األقسام الخاصة -1-8-4-1
نتشارا في درسة العادية من أكثر الممارسات إيعتبر تجميع الطلبة الموهوبين في األقسام الخاصة ضمن الم

طلبة و التي تبنى يتم من خاللها قبول ال بإستخدام محكات عديدةتم تجميعهم مجال تعليم الموهوبين، حيث ي
، و نضمام إلى الفصول اإلثرائية الخاصةبمواهب تؤهله لإل، يتمتع الطالب الموهوب على شروط عديدة

تخصص أقسام خاصة لهم داخل المدرسة حيث يتلقون نفس المنهج الدراسي الذي يتلقاه زمالئهم في الفصول 
العادية، ولكن مع ممارسة أنشطة وتدريبات إضافية مما يتيح لهم الفرصة لتنمية قدراتهم الخاصة، و قد أشار 

تلك األنشطة التي توجه إلى الفئات إلى أن مفهوم البرامج الخاصة يعني  (1994عدنان جلوان و آخرون )
الخاصة من التالميذ سواء كانت فئة التالميذ الممتازين حركيا أو رياضيا أو تلك الفئة من المعاقين سواء 

،وهناك فصول خاصة خارج المدرسة كاإللتحاق بفصول إثراءيه (1)كانت اإلعاقة حركية أو عقلية أو إنفعالية 
م في المدرسة العادية، إذ يلتقون الطلبة من عدة مدارس مختلفة في موقع خاصة خارج نطاق برنامج التعلي

 واحد في نهاية اليوم المدرسي وأيام العطل، ويتلقون تعليما خاصا.
 المدارس الخاصة للموهواين في النبشاط الادني الرياضي:  -1-8-4-2

ثير الطلبة الموهوبين، وقد قامت كإن إنشاء مدارس خاصة للموهوبين يعد أسلوبا قديما من أساليب تجميع 
، ويقصد بها تلك المدارس التي تقبل الطلبة الموهوبين دون غيرهم في مجال من الدول بتطبيق هذا األسلوب

بأن للمدارس الخاصة إيجابيات كثيرة ومن أهم  (1998)جروانوذكر أو أكثر من مجاالت الموهبة والتفوق، 
 يلي:  يجابيات المحتملة مااإل

  المدرسة الخاصة بطبيعتها مناخا ايجابيا داعما للتميز واإلبداع.توفر 
 .تقليل فرص شعور الطلبة بأنهم أشبه بالغرباء أو المنبوذين من قبل زمالئهم 
 .تستجيب مناهج المدارس الخاصة الحتياجات طلبتها الموهوبين 
  عالية.يتمتع أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بالموهوبين بكفاءة 

 الثانوية الرياضية الوطنية: -1-9
لقد أوجدت العديد من الدول مدارس خاصة تعمل على تأطير المواهب الرياضية الشابة  و خاصة المواهب 

ودهم إلى منصات التتويج ها إلى مصاف الصفوة وصعيالرياضية التي تزاول دراساتها و هذا إليصال رياضي
و قد سارت الجزائر كغيرها من الدول في هذا المجال بتأسيس  هذه المدارس الثانويات الرياضية من ،العالمية

الثانوية الرياضية  مؤسسة عمومية للتعليم و" مدينة درارية في الجزائر العاصمةالثانوية الرياضية الوطنية ب
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رياضية الشابة و تكوينها و المواهب التهتم بتربية  ،صية المعنوية و اإلستقالل الماليالثانوي تتمتع بالشخ
أما الوصاية البيداغوجية فهي بين  ،تحت وصاية وزير الشباب و الرياضة، هذه الثانوية موضوعة صقلها

، تتوفر على و سائل مادية تسمح (1)"الوزير المكلف بالشباب و الرياضةالوزير المكلف بالتربية الوطنية و 
افة اإلمكانيات لتأدية مهامها قصد تحضير المواهب الشابة في إطار بالتعليم المدرسي الحسن و على ك

عملية تكوين رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي، يتم قبول التالميذ لإللتحاق بالثانوية الرياضية الوطنية 
 عن طريق مجموعة مواصفات و هي:

 " الرياضية الفارطة، أي يجب أن يتم إختيار الرياضي من قبل اإلتحادات المختصة خالل السنة
اإلستجابة لمقاييس اإلكتشاف و اإلنتقاء و كذلك اإلستجابة لفحوص المراقبة الطبية الرياضية 

 المنظمة لهذا الغرض.
  على الرياضي أن يكون متمدرسا في الطور الثانوي، و حصوله على نتائج دراسية مرضية خالل

 السنة الجارية.
 ا في المسابقة الرياضية المنظمة من طرف الثانوية.على الرياضي التلميذ أن يكون ناجح 
 .أن يقدم ملفا دراسيا مقبوال 

غرفة نوم  75تتوفر على النظام الخارجي و النصف داخلي و النظام الداخلي، تحتوي على مراقد متكونة من 
 تتكفل بها مصلحة اإليواء و هي تتوفر كذلك على:

 منبشأة ايداغوجية: -أ
تعليمية للتعليم الثانوي يتحضر فيها التالميذ الرياضيين إلى شهادة البكالوريا للتعليم العام بإعتبارها مؤسسة 

 في الشعب العلمية و األدبية فهي تتكون من عدة قاعات و هي:
 .قاعة للمحاضرات و العرض 
 11 .قاعة للتدريس 
 .قاعتين لألعمال الموجهة 
 .مخبرين لألعمال التطبيقية 
 .مكتبة 
 تقاعة لألنترني 
 .مخبر لإلعالم اآللي 
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 منبشأة للرياضة: -ب
إن الهدف الرئيسي للثانوية الرياضية هو إعطاء الفرصة للمواهب الرياضية المتميزة و التي تزاول دراستها 
للتوفيق بين التمدرس و ممارسة الرياضة تحتوي الثانوية الرياضية على جميع الرياضات األولمبية بما فيها 

و لتحقيق هذا الهدف تحتوي الثانوية الرياضية على منشأة و هو  ،الدراجات على الطريقختصاص رياضة إ
 مركب رياضي متعددة الرياضات يتكون من:

 .قاعة متعددة الرياضات 
 .قاعة للرياضات الجماعية 
 بح نصف أولمبي.سم 
 .قاعتان للصونا 
 .قاعتان للتقوية العضلية 
 قاعات متخصصة ) تنس الطاولة، المالكمة، ألعاب القوى، رفع األثقال(. عدة 

 المركز الطاي الرياضي: -ج
م طاقم طبي يتكون من أطباء عامين، ، يظي المختص متابعة و مراقبة مستمرةيوفر المركز الطبي الرياض

 ي على:و هذا المركز الطبي يحتو  ،أطباء أسنان، أخصائيين نفسانيين، مدلكين، و ممرضين
 .جناح للعالج و اإلسعافات األولية 
 .جناح لإلسترخاء المختص 
 (1)"قاعة صونا. 

 مهام الثانوية الرياضية الوطنية: -1-9-1
ية الشابة و تدعيم تعمل الثانوية الرياضية الوطنية على ضمان دراسات التعليم الثانوي للمواهب الرياض

توزيع بكتسبوها في مختلف المواد المدرسية و الرياضية و ضمان بيداغوجي خاص يقوم المعارف التي إ
مراحل التعليم المدرسي و مراحل الدروس و التدريبات الرياضية بصفة مكيفة قصد التحضير األمثل 

حانات وضع حيز لتنفيذ الرزنامة المدرسية المكيفة خاصة بالدراسة و الفروض و اإلمت وات الرياضية للمنافس
الرياضية وتنظيم دعم بيداغوجي و حيث يمكن تأجيل التقييم و اإلمتحانات قصد تلبية متطلبات الرزنامة 

طوار الدراسة و تهيئة أوقات برامج التعليم و تمديد محتمل في أستدراك مدرسي خاص و مستمر و تهيئة إ
ك فتح شعب تحضيرية لمهن الرياضة، التعليم المدمجة بإنسجام ضمن البرنامج العام للتحضير الرياضي، كذل
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كذلك ضمان التخصص التدريجي في الميادين المختلفة وفقا لمؤهالت التالميذ و تحضير التالميذ قصد 
اضية متابعة الدراسات في التعليم و التكوين العاليين و اإلدماج في الحياة العملية، كما تعمل الثانوية الري

اع القوى و العتاد و التجهيزات و النقل كذلك تغذية مكيفة مع إلسترجعلى ضمان الوسائل الضرورية 
متطلبات و الجهود البدنية و العقلية و مع وتيرة العمل التي يخضعون لها و توفير متابعة طبية رياضية 

 .(1)دائمة
 التنظيم و العمل في الثانوية الرياضية الوطنية: -1-9-2

م 2001فبراير 12: الموافق ل ه1421ذو القعدة عام  20من الجريدة الرسمية بتاريخ  12كما جاء في العدد 
و نها تتوفر على مجلس بيداغوجي يسيرها مجلس توجيه، كما أ ومدير  ن الثانوية الرياضية الوطنية يديرهافإ

 قد حدد هذا التنظيم كما يلي:
 مدير الثانوية الرياضية: -1-9-2-1

الرياضية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة من بين المديرين المنتمين إلى سلك التعليم يعين مدير الثانوية 
الثانوي، و يكلف بضمان السير الحسن للمؤسسة و يمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية، كما يتولى تنفيذ 

عقود و اإلتفاقيات في مداوالت مجلس التوجيه و يعطي األمر بصرف الميزانية كما يمكنه إبرام الصفقات و ال
إطار التنظيم الساري المفعول، له صالحية إعداد النظام و التنظيم الداخليين و يعرضهما على مجلس 
التوجيه، يقوم بإعداد التقارير و الحصائل السنوية لنشاطات المؤسسة و يرسلها إلى السلطة الوصية و إلى 

لدراسات ا التوجيه عليها، و يقوم بمساعدته نائب مديرالوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس 
، مقتصد، مستشار رئيسي للتربية، نائب مدير للدراسات مكلف بالتكوين و التحضير مكلف بالتعليم الثانويال

الرياضيين و هو معين من بين مستشاري الرياضة التابعين لوزارة الشباب و الرياضة، مسؤول في الطب 
ن المستخدمين المنتمين إلى سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الطب الرياضي يعين من بي

 .(2)الرياضي
 مجلس التوجيه: -1-9-2-2

، و يتكون هذا المجلس من أعضاء ممثلين ير المكلف بالرياضة أو ممثال عنهيرأس مجلس التوجيه الوز 
العلمي، المالية، كما ينوب أعضاء لوزارات التربية الوطنية، الصحة و السكان، التعليم العالي و البحث 

و مديران منهجيان من اإلتحادات  الثانوية، المدربين، و التالميذ منتخبين يمثلون كل من األساتذة ، عمال
الوطنية مكلفان بالمواهب الرياضية الشابة معينان من طرف وزير الشباب و الرياضة، يقوم مجلس التوجيه 
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لتنظيم و النظام الداخليان للمؤسسة و النظر في مشاريع ميزانية المؤسسة و بأعمال المداوالت في ما يتعلق با
الحساب اإلداري و حساب التسيير المقدمان من طرف المدير، كذلك التقرير السنوي و البرامج و الحصائل 

تناء السنوية لنشاطات المؤسسة، كما يهتم بدراسة آفاق تطوير المؤسسة و النظر في مشاريع و تهيئتها و إق
، لوصيةأمالك عقارية أو إستئجارها أو نقل ملكيتها و قبول الهبات و الوصايا و يكون هذا إال بقبول السلطة ا

ستدعاء رئيسه الذي يحدد جدول أعماله و ات في السنة على األقل بناء على إيجتمع هذا المجلس ثالث مر 
 . (1)يوقع محضر اإلجتماعات

 ايداغوجية ممارسة رياضة الدراجات في الثانوية الرياضية: -1-10
و البيداغوجيا هي نشاط إجتماعي يعمل على تنمية دافعية و مستوى سميت علوم التعليم بالبيداغوجيا لقد 

،و مثل باقي المجاالت فإن النشاط البدني (2)و إكتساب العلوم و قيم المجتمع األشخاص عن طريق نقل
 ،له مهمة أساسية من خالل إدارة بيداغوجية معتمدةتكون الرياضي في حاجة إلى شكل تربوي علمي خاص 

تكون ملموسة في جانبها النظري و التطبيقي و التي تعمل على تحسين الفرديات و األداء الجيد، و عليه فإن 
، غير أن تأثير العملية البيداغوجية يع ميادين النشاط البدني الرياضيه نحو جمالبيداغوجيا ميدان له إتجاهات

، حيث أننا نجد للبيداغوجيا في الرياضة هذا النشاطحسب كل مجال في و تكون  فيه لها تنوع كبير 
الرياضية هات القيم الوسائل العلمية التعليمية و توجالتعليمية اإللزامية و المدرسية تأثير محسن عن طريق 

التي يجب أن يتم إستعابها من خالل األنشطة الحركية الرياضية داخل العملية التعليمية و التربوية للمعارف 
، أما في رياضة داء الجيد و اإلتصال  اإلجتماعيالمكتسبة من العالقة بين الرياضة و الصحة و األ

ي في ائما من خالل العالقة بين البيداغوجالمنافسة فإن تأثير البيداغوجيا  متباين جدا و لكنه موجود د
، ففي رياضات األداء الجيد و تحقيق النتائج العالية عند فئة األطفال و الرياضة )المدرب( و الرياضي

لى بعملية تكوين إيتعلق األمر هنا   فإن ، ألنه و قبل كل شيءيكون للبيداغوجيا تأثيرات كبيرة المراهقين
، فهي دور و وظيفة يقوم بها  المدرب أو المربي أو األستاذ في مجال (3)اضيأعلى مستوى من األداء الري

للبحث على تحقيق تأثير على أشخاص آخرين أي  هالنشاط البدني الرياضي من خالل ممارسة تدخل
 ، و عليه فإن البيداغوجي يعمل على تحسين و تطوير أداءالتربية و التكوينالرياضيين في منظور عملية 

 رياضة الدراجات من عدة جوانب و هي:الرياضي من خالل ممارسته في ميدان 

                                                             
 .13، 12،ص2001فيفري 14الوطنية و تنظيمها و عملها، املؤرخ يف  ، املتعلق بإحداث الثانوية الرياضية11إىل  07، املادة 12اجلريدة الرمسية، عدد  -1

2 - Habil Dornhoff Martin : l’éducation physique et sportive, O.P.CIT, Alger, P 11. 
3 - Habil Dornhoff Martin : l’éducation physique et sportive, O.P.CIT, Alger, P 13,16. 
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  ،الجانب النفسي الحركي أي أن يتقن الرياضي ركوب الدراجة الهوائية) تحقيق التوازن، دفع الدراجة
 قيادة الدراجة(.

   ازن، المرونة(.من الجانب البدني تحسين اللياقة البدنية ) المداومة، القوة، السرعة، الرشاقة و التو 
 .من الجانب اإلجتماعي العاطفي تنمية قدرات الرياضي التحليلية، و القدرة للسيطرة على اإلنفعاالت 
 كتساب معارف تطبيقية و نظرية )قانون المرور، قوانين ممارسة رياضة من الجانب المعرفي إ

 الدراجات، المتطلبات المهارية و الخططية لممارسة رياضة الدراجات(.
 سعى إلى تحقيق عدة أهداف و المتمثلة في:اغوجي عدة وظائف و في نفس الوقت تليه فإن للبيدو ع

   جعل الرياضي يشعر  بذوق المجهود ، كذلك إستعاب معنى الروح الرياضية، و نقل قيم  إحترام
 إلخ.س...المناف

 مضامين خاصة برياضة الدراجات، تقنيات و خطط، قوانين خاصة بممارسة رياضة  تعليم
 الدراجات...إلخ.

 .تدريب و تحسين اللياقة البدنية للرياضيين من أجل زيادة فعالية األداء الرياضي خالل المنافسات 
 كذلك ينشط من خالل جعل الرياضيين في حالة حركة و المحافظة على شدة إنتباه و تركيز عالية ،

 .(1)خلق جو مرح و عائلي بين الرياضيين 
 النهج الايداغوجي لممارسة رياضة الدراجات في الثانوية الرياضية: -1-10-1

سمح بتقسيم الخصائص الشخصية للرياضي و التي تتمثل في مستوى تطور يهذا الشكل من الممارسة 
ستوى التحكم المهاري و القدرات التنسيقية و مالوظائف الحركية و الخصائص البدنية و القابليات الحركية و 

، حيث يجب على البيداغوجي أن يكون قادرا على (2)قدرة العمل في اإلختصاص المختار ستقرارالخططي و إ
أن يكون  عليه جبو ي مما، فع التدريجي لمستوى أدائهم الجيدإقتراح حصص تدريبية للرياضيين تعمل على الر 
كذلك معرفة خصائص  ،على تكوين و تربية الرياضيينفيها على معرفة تامة و شاملة بالرياضة التي يعمل 

تبنى  فكل إختصاص رياضي له مميزاته التي على أساسها ،ممارس للنشاط البدني الرياضيرياضي الال
، و سية التي يجب عليه معرفتهااألسا ، كما أن محيط تدخله و عمله من العناصرعملية التكوين و التحضير

عامة التي يتم حذفها و كل عملية تعليم و تكوين أخيرا الوسائل  و الطرق التي تساعده على أداء عمله، إن 

                                                             
1 - Fédération Française De Cyclisme : Cyclisme comprendre la technique et l’améliorer, édition savoir gagner,2004, 
P 13,14. 

 . 95سنة، مرجع سق ذكره، ص  13/  12مزاري فاتح: إقرتاح بطارية إختبارات لتقومي القدرات املهارية و البدنية أثناء عملية إنتقاء السباحني الناشئني للمرحلة العمرية  -2
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التخلي عنها من طرف البيداغوجي في الرياضة )المدرب ،المربي، األستاذ( ال يمكن إعادة تحقيقها في 
 .(1) ان كان هذا الرياضي موهوبين حتى و إالتكو ملل هذا الفراغ في ال يمكن المستقبل و 

لمراحل متتالية هذه حصة على وضع و إحترام اليعتمد النهج البيداغوجي لممارسة رياضة الدراجات خالل 
 المراحل هي:

 التقييم و المراقاة األولية: -1-10-1-1
البشرية للرياضيين مثل سن الممارسين هي عملية تحليل المعطيات األولية لكل ما يتعلق بالبيئة المادية و 

ة، عدد الرياضيين، الوسائل و العتاد المتوفر خالل السن لرياضة الدراجات، مستوى تدريبهم، مرحلة التحضير
أي  الرياضية مواقف و الوضعيات..إلخ، و تكون عملية التقييم و المراقبة عن طريق إقتراح بعض ال

التي يضع من خاللها البيداغوجي بعض المؤشرات الخاصة التي تمكنه من تقييم القدرات  )تمارينات(
المكتسبة و الغير مكتسبة، حيث أن مستوى األداء الجيد للرياضي في رياضة الدراجات يمكنه من اإلنتقال 

، يير محددة و خاصةات ينفذ وفق معاإلى المرحلة الموالية، و عليه فإن تقييم مستوى أداء الرياضيين للتمرين
فمن المهم أن يعرف المدرب إلى أي مستوى من المتطلبات يريد الوصول إليه، و متى يمكنه  أن يقوم بتقدير 
األداء الجيد للتمرين، إن هذا التقييم مهم لكي يتم إعالم الممارسين عن مستوى أدائهم الجيد، و  كذلك مهم 

إلعادة  ةمهمعملية ، فالتقييم و المراقبة التعليمي و التدريبيتنظيم عمله  بالنسبة إلى المدرب لكي يستطيع
 تصحيح أداء الرياضي وكذلك لزيادة صعوبة األداء للتمرينات المقترحة.

 تحديد األهداف: -1-10-1-2
إن تحديد األهداف يساعد البيداغوجي على توجيه عمله من خالل ما يتوفر لديه من معطيات، فهو يصمم و 

من خالل تحديد مضمون و أشكال العمل بعد تحديد و وضع  األهداف التي يريد تحقيقها، فمن يبني البرامج 
دون هذه األهداف ال يمكن أن يتحقق التقدم المنشود، إن تحديد األهداف العامة في السنة أو في المرحلة 

العمل بشكل  يكون من خالل تقسيمها إلى أهداف ثانوية عديدة، و التي من شأنها أن تعمل على تنظيم
متسلسل و مترابط، و تعمل على تحديد مدى التقدم الذي يتعين تحقيقه للوصول إلى األهداف النهائية، كما 
يمكن أن يطلع الرياضي على الهدف العام و األهداف الجزئية لكي يتمكن من الرجوع إليها خالل مراحل 

هذه األهداف يقدمها و يصيغها البيداغوجي تكوينه، و هذا ما يمكن أن يعطيه دافعية أكبر للعمل الجاد، 
بطريقة واضحة و من دون غموض من أجل تسهيل تخطيط عمل و تدريب الرياضيين كذلك تسهيل عملية 

 التقييم.

                                                             
1  -Wolfang Taubmann : guide méthodologique de cyclisme , O.P.CIT, p 282. 
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 حسن إختيار التمرينات: -1-10-1-3
م و تحسين أدائه البدني و يقوم البيداغوجي ببناء و وضع تمرينات من أجل أن يتمكن الرياضي من تعل

كذلك مهاراته و تفكيره الخططي ...إلخ، إن وضع و تنفيذ هذه التمرينات يتطلب إحترام و إتباع  ،الحركي
 عدة قواعد معينة و هي:

 ف هذه التمرينات مع األهداف المراد تحقيقها: يتكي 
للوصول إلى هذا الشرط األول يجب بناء تمرينات تمكن من تحقيق األهداف الموضوعة، فيجب 

إقتراح تمرينات بطريقة نمطية و برتابة مملة من دون التركيز على تحقيق التأثير الذي يتوقعه تجنب 
 البيداغوجي من هذه األهداف.

  :تأقلم أداء الرياضيين للتمرينات 
ألداء الجيد ل حثهمعمل على ي على المدرب أنو  التمرينات تأدية رياضيي الدراجات علىيجب 

يؤدي إلى  ة هذا تحقيقهللرياضي ال يمكن ن التمرين الذي يتميز بصعوبة أداء كبيرة بطريقة مثلى، إ
ال فإن الرياضي التمرين الذي يتميز بسهولة كبيرة في اإلنجاز  كذلك، نخفاض في دافعية إنجازهإ
بالي و ال يهتم ال ي مما يجعلهمن خالله  األداء الرياضين يحست ال يستطيع ومنه أن يتعلم  مكنهي

ق مستوى قدرة تتميز بمستوى من الصعوبة تكون فو  و عليه فمن المهم بناء و وضع تمرينات بتحقيقه
الخاصة  الرياضي إلهتماماتمعينة و وفقا  في وضعيات  اهأداء الرياضي، فيقوم المدرب بإقتراح

ر إنجاز تمرينات أكث إلىينتقل يستطيع الرياضي مراجعة ما إكتسبه و فتكون سهلة اإلنجاز  حتى
مارسة بات الحقيقية لمتعرف على الصعو ألجل ال يصارع والرياضي كتشف و يتعلم ي حتىصعوبة 

 الرياضية .
 :مدى اساطة و صعواة أداء التمرينات  

يكون التمرين بسيط أو صعب األداء حسب عدة عوامل  لها عالقة بالجانب المهاري، البدني 
 الطاقوي، اإلنفعالي، و المعرفي. 

  :تنوع أبشكال التمرينات المقترحة 
لنشاط البدني فوق الدراجة الهوائية المحيط الذي يمارس فيه الرياضي ل في رياضة الدراجات يكون

مواجهته لوضعية معينة فإنه ال يقوم بإعادة نفس الحركات السابقة و غير مستقر، حيث أنه عند 
فبفضل األداء المستمر  ة حسب تنوع هذه الوضعياتلكنه يقوم بتكييف أدائها و بصفة مستمر 

إذ يمكن أن يالقي الرياضي  يستطيع تكييف أداءه السابق  بسهولة المتنوعةاألشكال  ذات للتمرينات
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و يقوم بتأسيس  ثوابت  ،ن حيث األداء بل من خالل الخبرات السابقةوضعيات ال تكون جديدة م
للحركة  الجديدة عن طريق األخذ بعين اإلعتبار للعناصر الخاصة لألداء، كذلك تعدد متغيرات 
عوامل التعلم تسمح بفهم ظاهرت نقل شكل من التعلم و الذي يعرف على أنه تأثير هذا الشكل 

لتعلم ايجابيا إذا كان هناك السابق من التعلم  على شكل من التعلم اآلخر، و يكون هذا النقل لشكل ا
تحسن في األداء الجيد للرياضي، و يتحقق هذا العامل من خالل وجود تشابه جزئي بين أشكال 
المهام  خالل التعلم، و عليه فإن مدى و سرعة تحسين األداء الرياضي يعتمد على حسن إختيار 

أن و  اية و هدف واضح ن لها غأن تكو  تي تتطلب مبادئ أساسية و هيالتمرينات الرياضية ال
 .(1)لية عاذات فتكون إقتصادية في الجهد و الزمن و المال و أن تكون 

  :خصائص التمرينات المطورة لألداء 
  :إلى (1993فايناك)و قد قسهما  لها طبيعة متطورة و نةمر بأنها  تتميز التمرينات المطورة لألداء

تأسيس قاعدة  واسعة للتخصص التدريجي هدفها تمرينات تطوير األداء العامة التي تعمل على 
 .المهارية و الخططية  تحسين العوامل البدنية النفسية و القدرات و اإلستعدادات

أما الشكل الثاني فتتمثل في  تمرينات تطوير األداء الخاصة التي يتم بناءها من التمارين العامة و 
 .العاليةئج لى تحسين مكونات تحقيق النتالها صبغة خاصة تعمل ع

معقد و  أما الشكل الثالث فهي تمرينات المنافسة و هي تسمح بصقل مكونات األداء الجيد مظهرها
رياضي للدراج على ، و هي تشمل تدريجيا وفقا لتطور األداء ال(2)مرتبط باإلختصاص الرياضي

يكتفي بإقتراح ، و عليه فإن التمرينات وحدها غير كافية حيث أن المدرب ال خصائص المنافسة
 التمرينات إعتباطيا بل يتدخل من خالل :

لرياضيين يجب أن تكون أوامر المدرب واضحة، لمن أجل الفهم الجيد إعطاء األوامر:  -
 موجزة، بسيطة و تعمل على التركيز على العناصر األساسية للتمرينات.

يكون مفيد ألنه قد الذي من خالل عرض النموذج التجريبي تقديم النموذج التجرياي:  -
لك الوسائل التي تمكن من و كذ ة لتشكيل األهداف المراد تحقيقهايعمل على إعطاء سهول

ال خطأ فيه فعالية يجب أن يكون صحيح األداء  و لكي يكون للنموذج التجريبي  إنجازها
ألن األداء الخاطل للنموذج التجريبي يعطي صورة خاطئة للهدف المراد تحقيقه و توجه 

                                                             

1 - Jurgun Weinek : manuel d’entrainent, O.P.CIT.1997,P 18. 

2 - Jurgun Weinek : manuel d’entrainent, O.P.CIT.1993,P 19. 
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ة إلى إتجاه خاطل، كذلك عند إستعمال النموذج التجريبي يجب أن يؤخذ بعين الحرك
 اإلعتبار لقدرات الرياضيين.

أو عن  يات الرياضي داخل محيط ممارستهعن طريق تغيير وضعإن التوجيه  التوجيه: -
و لحركات التي هاعلى الفهم و إدراك الرياضي قدرة ل هيسعمل على تطريق الكالم ت

الغير األداء  وحسن مناوبة األداء بين األداء الموجه ستبإنجازها، غير أنه من الممطالب 
 ه.موج

رفة ، فمن دون هذه المعتائج عنصرا مهما في عملية التعلمتمثل معرفة الن معرفة النتائج: -
أداء معين بقدر ما إذا كان إكتسابه يتطلب مقارنة بين  للنتائج ال يمكن للرياضي تعلم

نتيجة يرغب فيها و نتيجة أخرى تحصل عليها، إن فعالية عملية التعلم و إجراءات التعليم 
 النتائج. هذه تعتمد و إلى حد كبير على نوعية و أهمية معرفة

 العالقة الايداغوجية في رياضة الدراجات: -1-10-2
تعرف العالقة البيداغوجية على أنها مجموعة العالقات و التفاعالت التي تنشأ بين البيداغوجي) مربي، 

همية تتمثل في أستاذ( و الرياضي الممارس لرياضة  الدراجات، هذا البيداغوجي له وظيفة ذات أمدرب، 
 العمل علىو محيطهم  يين وبين الرياض بين الرياضيين فيما بينهم وكذلك مع الرياضيين و  إتصالهتسهيل 

و مع ذلك فإن مواقف و تصرفات المربي قد  الجيدة من طرف الرياضيين أنفسهم  تشجيع إتخاذ المبادرات
لظروف التي يكون موجود فيها و كذلك على حسب مستوى ف تبعا لتنوع التمرينات المقترحة و اتختل

، فالمدرب أو المربي يمكن أن يكون  ين(، راشدالرياضيين الممارسين لرياضة الدراجات )أطفال ، مراهقين
، أو أن ال يكون متدخال فهو ت و ال يكشف عن أهدافه للممارسينمسيطر فهو يسير و يأخذ كل المبادرا

ما أن يكون  يأخذ موضع الحياد على المجموعة فال يتدخل و يقوم بإعطاء القليل من النصائح للرياضيين، وا 
 ية المجموعة و يأخذ المبادرات الجيدة.ديموقراطي فهو يشجع ديناميك

كاملة في المدرب أو البيداغوجي عكس الراشدين و اللمجموعة األطفال و المراهقين القابلية على وضع الثقة 
عليه فإن البيداغوجي أمام هذه الفئة يقوم بإقتراح وضعيات بسيطة و واضحة و يستعمل أشكال من األلعاب 

ار هدف أو هدفين في كل حصة تدريبية و يقترح تمرينات مختلفة حول هذه داخل المجموعة عن طريق إختي
تقود إلى النجاح و الفوز من خالل إختيار التي بيداغوجية ال تكون حلقة الوصل في ذلك طريقتهاألهداف، 

مع مستوى الرياضيين، و تغذية حبهم لإلطالع و اإلكتشاف بإقتراح تشكيالت مختلفة  تتالءمالوضعيات التي 
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من التمرينات و تفسير و إعطاء أجوبة و تنويع أماكن ممارسة رياضة الدراجات، و كذلك يقوم بتحديد 
 .(1) األهداف بصراحة تامة

 الايداغوجيا و سالمة الممارسة في رياضة الدراجات: -1-10-3
أو فوق أي دراجة مستعملة إن  توى عند المبتدئين أو عند الكبارإن ممارسة رياضة الدراجات في أي مس

كانت خاصة برياضة الدراجات الجبلية أو خاصة برياضة الدراجات على الطريق تتطلب معرفة جيدة و 
و ال يتحقق هذا العامل إلى من  المة فوق الدراجة خالل التدريباتتطبيق صارم ألساسيات األمن و الس

 خالل عنصران متكامالن فيما بينهما و هما:
 العتاد:  -1-10-3-1

لكي يتم  تكون حالته جيدةيجب أن يكون العتاد المستعمل يلبي المواصفات و المعايير الجاري العمل بها و 
إجتناب الحوادث الميكانيكية التي قد تؤدي إلى إعاقة النشاط الرياضي و كذلك إلجتناب حوادث السقوط 

حالة  وو من العناصر التي يجب مراقبتها و بصفة دائمة الفرامل  كثر أو األقل خطورة على الرياضياأل
، و حالة العجالت من خالل مراقبة ضغط الهواء فيها و كذلك السلسلة و األسالك المعدنية و حالة المزالج

فهي ضرورية لألنشطة الرياضية فوق فظة خاصة بمفاتيح تصليح الدراجة مغير السرعة ، كما يجب توفر مح
التي يكون ميدان ممارستها المسالك و الطرق البعيدة  فهي تسمح بتصليح األعطاب المعروفة الدراجة 

 و يمكن أن تكون فردية مع وجود ظة اإلسعافات األولية فهي ضروريةكأعطاب العجالت و السلسلة، أما محف
يقوم المربي بحملها  أو جماعية و تكون كاملة المواد، حسب النشاط البدني عدد محدود من المواد الصيدالنية

 المنافسة.في التدريبات أو  ةداخل سيارة متابع وضعها أو
لكي  للسقوط ةو مقاوم ةكون صلبفتتمثل في قبعة الرأس الواقية التي يجب أن تأما المعدات و المالبس 

 اتعتبر القبعة عنصر وقاية و أمان أساسية في رياضة الدراجات، و يعتبر وضعه حمي رأس الرياضي حيثت
 أثناء قيادة الدراجة في التدريبات أو في المنافسة إجباري.

 المجموعة )الكوكاة(: -1-10-3-2
كانت الممارسة  يجب على المدرب أو المربي أن يعمل على ضمان السالمة لممارسي رياضة الدراجات سواء

عن  عناصر المجموعةدرات كل عنصر من و ليتمكن من تحقيق هذا اإلجراء يقوم بتقييم ق فردية أو جماعية
طريق تمرينات الرشاقة و هذا بإقتراح وضعيات مالئمة، كما أنه  يأخذ بعين اإلعتبار كذلك حالة اللياقة 
البدنية للرياضيين و مكان التدريب و حالة األرصاد الجوية، إذ يكون دائما على وعي تام بضرورة التصرف 

                                                             
1 - Fédération Française De Cyclisme : Cyclisme comprendre la technique et l’améliorer, O.P.CIT, P 19,20. 
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التي يدربها ، كما أن هذه المتطلبات ليست من على حسب متطلبات عوامل األمن و السالمة للمجوعة 
و لتنظيم خرجات جماعية رد من المجموعة داخل الكوكبة مسؤولية البيداغوجي وحده بل هي مسؤولية كل ف

 تباع اإلجراءات التالية: ى الطريق و السير في مجموعة يجب إللرياضيين فوق الدراجات عل
  :قال الخرجات على الطريق 

ركوب الدراجة في وسط خالي من حركة المرور لتعزيز التحكم الذاتي ينصح بممارسة  -
 فوق الدراجة للرياضي ، كذلك لتقييم إستعدادت  الرياضي وسط الجماعة.

أو  كثيفةالمرورية الحركة اليتم إختيار الطريق من خالل تجنب السير في الطرق ذات  -
 في األماكن ذات الكثافة السكانية الكبيرة أو في الطرق التي تتميز بتقاطعات عديدة.

و الزمن الكافي عتبار القدرات البدنية للمجموعة الطريق الذي يتم إختياره يأخذ بعين اإل -
 للتدرب فيه.

من الضروري معرفة مسلك التدريب على الطريق مسبقا و من األفضل أن تكون فوق  -
 من طرف المدرب و المرافقين له. الدراجة

 :في يوم الخرجة التدرياية على الطريق و قال اإلنطالق 
 مخطط مسلك طريق التدريب و زمن التدريب إلى أحد المسؤولين . ءيجب إعطا -
يجب توفير مستلزمات التدريب الغذائية الخاصة برياضة الطريق خالل التدريب )الماء و  -

 المواد الغذائية الطاقوية(.
 جب مراقبة العتاد و المعدات الخاصة بالتدريب في رياضة الدراجات.ي -
يم يجب التنبيه على عوامل األمن و السالمة في الطريق من خالل توضيح أشكال تنظ -

التحلي باألخالق و السوك الحسن  و حسن التعامل و العمل داخل الجماعة في الطريق
 على المحيط.تجاه األشخاص اآلخرين و العمل على المحافظة إ

 :أثناء الخرجة التدرياية 
ممارسا كأقصى تقدير، مع وجود مرافقين لكل فوج يكون  12يتم تشكيل األفواج من  -

 أحدهما هو القائد.
متر بين الدراجات بالنسبة للمبتدئين، أما المسافة  3إلى  2يجب ترك مسافة تقدر من  -

 متر على األقل. 50بين األفواج تكون 
 العمل لتحسين مستوى أداء األفواج.يجب تحديد تنظيم  -
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يجب أن يتم توضيح مناطق تغيير اإلتجاه و التوقف و أماكن وجود عوائق للرياضيين   -
 مسبقا.

 و المشورة بقدر كبير من الفاعلية. يجب تقديم النصائح -
 يجب التنبأ مسبقا لحماية الرياضيين و العتاد عند تنفيذ التمرينات الخاصة. -
 منتظم لمراقبة حالة التعب لدى الممارسين.تباع تقييم يجب إ -

 :اعد الخرجة التدرياية 
 يجب وضع حصيلة نهائية للتدريب و العمل على مراقبة حالة العتاد. -

 بشخصية الايداغوجي في رياضة الدراجات: -1-10-4
فهو يقوم بتسيير الفريق الرياضي كذلك يقوم بتعليم  رياضة الدراجات  له وظائف عديدةإن البيداغوجي في 

هذه الرياضة و يأخذ كل القرارات الالزمة و يواجه، فهو ينسق عمله مع الطبيب الرياضي و المدلك مع 
أن تكون لديه  الميكانيكي و مع اإلداري  مع الحكام و مع المدربين مع أولياء الرياضيين و عائالتهم، يجب

زيادة على القدرات البيداغوجية يجب أن يتمتع بقدرات  و أن تكون لديه خبرات سابقة معارف عامة و خاصة
طبيعة عمله تجعله يبحث دائما على تحسين وتطوير قدراته من خالل البحث سيكولوجية و تنظيمية، إن ب
قطاع بيداغوجي في ، و هو بهذا يتمتع بمسؤولية كبيرة فهو يعمل كلى أحسن الطرق و الوسائل للتدريبع

يقوم به فهو يمر من  إذ أن لديه تأثير كبير على الرياضي فكل ما يجب على الرياضي أن رياضة المنافسة
نفعالية متميزة  من خالل كون لديه قدرات عقلية و ذهنية و إ، هذا المدرب الذي يجب أن تخالل المدرب

يجب أن يقوم بالتعليم فهو بديناميكيته و تكوين اإلرادة و المثابرة و القدرة على تحقيق اإلنتصار، فالمدرب 
، يقوم بنشاط على خلق جو للعيش الجماعي تحكمه و حكمته مثال يحتذى به أمام الرياضيين فهو يساعد و

، المواهبباإلصغاء إلى المشاكل بمسؤولية و يتحمل نتائج ذلك ، فهذا الرجل في الميدان يقوم بإكتشاف 
معارف جيدة في رياضة الدراجات يقوم من خاللها بتنظيم و برمجة  يكونها و يعطي النصيحة يوجد لديه

 .(1)العمل و ينمي دافعية الرياضيين على حسب األهداف المحددة 
  :في الثانوية الرياضية سنة16 -15( سن التالميذاألبشاال ) فئة -2-1

أشبال أو ناشئين فقد عنينا الوسط الذي يعيش فيه المراهق و الذي يجمع  عند إشارتنا إلى مصطلح متمدرسين
و الوسط الذي يمارس من خالله  ه تلميذ متمدرس في الطور الثانويبين الوسط الدراسي و الذي هو في

جاء في تعريف صنف و لقد  اضي النخبة صنف أشبال أو ناشئينالنشاط البدني الرياضي و هو في كونه ري

                                                             
1-Jean François Mayer, cyclisme entraînement ,pédagogie, O.P.CIT,p 50. 
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 ،سنة 16و  15 الذين بلغ سنهم هم الرياضيين الناشئينأنهم  لدى اإلتحاد الجزائري لرياضة الدراجاتاألشبال 
كما أن اإلتحاد العربي لرياضة  ،(1)الجارية أيا كان شهر وعدد أيام تاريخ والدتهم خالل السنة الرياضية

أصبح ينظم  م2012سنة في فئة الناشئين، و الذي منذ سنة 16و  15الدراجات يصنف رياضيي هذا السن 
لهم بطولة خاصة بهم في إختصاص رياضة الدراجات على الطريق في منافسات ضد الساعة فردي و على 

" هم القاعدة الكبيرة التي ينمو و يترعرع و (1996تي أاراهيم حماد)مف الناشئون حسبو  ،(2)الخط في الطريق
و أبطال المستقبل و الممارسون و المشاركون في األنواع المختلفة للرياضة حيث أن  يبزغ من خاللها نجوم

و عليه فإن الناشئين في رياضة ، (3)الممارسة الصحيحة للرياضة تبدأ من مرحلتهم السنية و تتأسس عليها"
  سنة بصفة عامة. 16و  15سن  الدراجات هم الممارسون لهذه الرياضة في

 صنف األبشاال )النابشئين(: عند المراهقة  -2-2
هذه المراهقة، صنف ينتمي إلى مرحلة ال ذاه في كون صنف األشبال)الناشئين(إن أهم خاصية يتميز بها 

تعمل على تكوين  التيو  ،(4)" بمرحلة المدرسة الثانوية" (2004زكي محمد محمد حسن)التي سماها  المرحلة
تميز عن مرحلة المراهقة تف ،إلى مرحلة الرشد والنضوجسالمة بلعبور ا تكوينا شامال ليتمكن من المراهق
عدد من التغيرات البدنية، ل ةاألساسي اتاإلختالف مجموعة في( Weineck 1997(فايناكشد حسب الر مرحلة 

في تكوين الوظائف و من خالل التحوالت لها قوانينها الخاصة  التي ،(5) النفسية اإلجتماعيةالسيكولوجية و 
و خاصة في  ضروريأمر معرفة هذه القوانين بالتالي فإن و للرياضي، فسية األفعال الحركية و النردود 

"مشتقة من راهق تعني كلمة  (2011صفاء محمد)و المراهقة حسب  ميدان ممارسة النشاط البدني الرياضي
تشير إلى إقتراب الفرد من النضج الجسماني و العقلي  إنهااإلقتراب من الشيء و الدنو، أما في علم النفس ف

فترة متقلبة و  تعتبرسنة و  21إلى 11من سن تمتد مرحلة تؤدي إلى النضوجهذه الو اإلجتماعي و النفسي، 
تشمل  (2007)يمان أاو غرايةإوحسب ، (6)"صعبة تمر على اإلنسان و هي بمثابة اإلختبار األول في حياته

و التي تطرأ ، اب المراهقبلدى الش يوالعقل يو الجسد يالنفس الجانب تشمل كبيرة" تغيرات هذه الفترة على
 كما جاء ،(7)، الجسمية  و النفسيةالقدرات العقلية كذلكوظائف الغدد الجنسية  فيالكثير من التغيرات  عليها

مرحلة تبدأ بالبلوغ و تنتهي " بأنها (2009ثائر أحمد غااري و خالد محمد أاوبشعيرة )التعريف التربوي حسب 
                                                             

1-Fédération Algérienne de Cyclisme, Règlements généraux et technique , édition 1998 ,p 12. 
 .50ص ،مرجع سبق ذكرهللدراجات: اإلحتاد العريب للدراجات يف سطور ،إلحتاد العريب ا - 2
 .17ص مرجع سبق ذكره، ,مفيت إبراهيم محاد: التدريب الرياضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقة - 3
 .54ص ،2004املكتبة املصرية، ,زكي حممد حممد حسن: التنشئة الصحية الرياضية من الطفولة إىل املراهقة - 4

5- Jurgun Weinek : manuel d’entrainent, O.P.CIT.1997,P 108. 
 . 07، ص  2007، دار اليقني للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  1صفاء حممد: بنات الثانوية ، ط - 6
 .  175-174،ص 2011، دار جرير للنشر و التوزيع ، عمان ، 1اميان أبو غربية : التطور من الطفولة حىت املراهقة ، ط - 7
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بالرشد، فالبلوغ مرحلة تبدأ به و ال تنتهي عندها و لكن ينتهي البلوغ، أما البلوغ فهو النمو الفيسيولوجي و 
المراهقة بأنها " مرحلة يرى في ( 2004)عاد المنعم الميالدي أما ،(1)الجنسي لألعضاء و الغدد التناسلية"

لها نضج أو نمو في نواحي مختلفة يحدث فيها نمو جسمي ملحوظ من خالل إفراز هرمونات جنسية معينة 
من بداية البلوغ  بأنها مرحلة نمو اإلنسان "إنجلش و إنجلشكما عرفها " ،(2)"فاعليتها في جسم المراهق

 على أداء وظائفها قدرت األعضاء التناسلية لدى الجنسين نضوج و هو إلى إكتساب النضج وصوال نلجنسيل
فترة يمر بها كل فرد، تبدأ و هي أيضا "  ،(3)اللها يصبح المراهق رجال راشداو هي بذلك مرحلة إنتقالية خ

بنهاية الطفولة المتأخرة و تنتهي بإبتداء مرحلة النضج أو الرشد و تمتد ما بين سن الثانية عشرة أو الثالثة 
محاولة  أن المراهقة"صالح مخيمر"  و قد جاء في قول سن العشرين أو الحادي و العشرين إلى حوالي عشر

أي بين الطفولة و نقيضها و هي ها مزيج بين الشيء و نقيضه رشد أي أنلإلنسالخ من الطفولة إلى ال
لرياضي و السوي لتكوين ال، و عليه فالمراهقة مرحلة حساسة و هامة في (4) رتداء و النماء و هو الرشد"اإل
الجسمية و  تتميز بعدد من التغيرات مرحلة يحاول فيها الفرد البحث عن ذاته و تحمل مسؤولياته،  هي

ينتمي إليها  و التي من أسرة و مجتمع و بيئة  حيطة بهمالعناصر الختلف النفسية للرياضي و التي تتأثر بم
 .عتبر كبحر هائج كثير و شديد األمواج، فهذه المرحلة التي تيتعامل معها هذا المراهق

 نظريات في المراهقة: -2-3
أن يستخلصوا الحقائق  هو" هدف العلماء و المختصون أن( 2005محمود عوض اهلل سالم و آخرون)يرى 

من خالل تلك المالحظات و يضعوا نموذجا لرحلة اإلنسان من الطفولة المبكرة مرورا بالطفولة المتأخرة و 
 وثائرأحمد غااري جاءت بعض النظريات حول موضوع المراهقة و التي حددها كل من ، لقد (5)المراهقة"

 فيما يلي:( 2009خالد محمد أاوبشعيرة)
 (ستانلي هول: )اإلستعادةنظرية  -2-3-1

ري و مراحل تطوره و ترى هذه النظرية أن الفرد يعيد أثناء نموه الشخصي و تطوره إختبارات الجنس البش
شكل ملخص مثال ذلك تعد المراهقة مرحلة إنتقال حادة و عنيفة تمثل مرحلة حياة اإلنسان لكن بنموه، و 

 التاريخية في الحرب للإلنتقال إلى الحضارة.
 

                                                             
 . 224،ص 2009، مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع ، 1ثائر أمحد غباري و خالد حممد أبوشعرية : سيكولوجية النمو اإلنساين بني الطفولة و املراهقة، ط -1
 . 54-53، ص  2004عبد املنعم امليالدي : سيكولوجية املراهقة ، دون طبعة ، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر ، االسكندرية ،  - 2
 . 15، ص 2005، دار النهضة العربية ،بريوت، 1عبد الرمحان حممد العيسوي: املراهق و املراهقة،ط -3
 .124رات احلركية لدى تالميذ الطور الثانوي، مرجع سابق ، صعزايزية نسيمة: دور عملية التقييم يف تطوير القد -4
 . 14، ص 2005، دار الفكر، عمان، األردن، 1حممود عوض اهلل سامل و آخرون: نظريات النمو، ط -5
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 أرنولد جيزل(نظرية النضوج: ) -2-3-2
نظر فنالوراثية،  ناصرتعدد و تتكيف عن طريق العتالنضج عملية فطرية شاملة لنمو الفرد و تكوينه، 
يد المراهقة أوال من خالل حدتم تو ي إليجابية و السلبيةللمراهقة من جانب التذبذبات السنوية بين الصفات ا

المفهوم الجنسي، ثم العمليات الفطرية التي تسبب النمو و التطور) و قد تأثر بالسلوك العام للبحث عند 
 ستانلي هول(.

 نظرية سيغموند فرويد: -2-3-3
 قة على أنها:يرى فرويد في المراه

 بالجنس و الغريزة التي تظهر في فترة مبكرة قبل البلوغ. مرتبطة 
 .للطفل نشوة تأتي منه و من الخارج 
  الغريزة الجنسية ضبطها و حصرها واجب مع إعطاء التنفيس الجنسي لكي ينمو الفرد بعيدا عن

 العقد.
 و التقدم إلى إعطاء الدافع الجنسي حقه لدى المراهق بحيث يفسح المجال  يعزو الحضارة

 للجوانب األخرى من النمو بالتطور.
  يصبح الفرد عضوا مقبوال في المجتمع بعد أن يتحرر بنفسه من سلطة الوالدين ليتوقف سلوكه

 .(1)الصبياني
 :مؤبشرات مرحلة المراهقة -2-4

نوع األوالد كلها تدور حول الرغبة في تحقيق الذات من خالل التحول من التإن للمراهقة مؤشرات تظهر عند 
إلجتماعي إلى تحديد العمق و التحول من الثرثرة و التبجح  و زيادة النشاط أي و عدم اإلستقرار في الميول ا

ألصدقاء و كان إتجاهه إلى سلوك أكثر إنضباط و إحترافا، كذلك التحول إلى اإلرتباط بمجموعة منتقاة من ا
التي تتميز بأنها أكثر إتساعا و يصبح يهتم المراهق بإستقالليته و بآرائه المتواضعة التي لم تستند إلى 
تجارب سابقة و قد يغضب كثيرا عندما يخطأ، كما يزيد إهتمام المراهق بمركز األسرة اإلجتماعي و 

أما في مجال األنشطة فيصبح  ت،اإلقتصادي كعامل مؤثر في العالقات اإلجتماعية و تكوين الصداقا
 .(2)المراهق مهتما بالنشاطات التي تتفق مع مواهبه و قدراته

 
 

                                                             
 . 229ثائر أمحد غباري و خالد حممد أبوشعرية : سيكولوجية النمو اإلنساين بني الطفولة و املراهقة، مرجع سابق، ص  -1
 .43، ص2007 -2006ر،حريزي عبد اهلادي:إقرتاح بطارية إختبار لتحديد و تقومي درجات معيارية إلنتقاء العيب كرة القدم أشبال، رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائ -2
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 مراحل مرحلة المراهقة: -2-5
أن المراهقة مرحلة من مراحل الحياة و التي تتميز بسرعة النمو و التغير في كل مظاهر النمو الجسدية  بما

 وأحمد غااري  ثائرو المعرفية و الفكرية....إلخ، فإن لها مراحل قام العلماء و المختصين بتحديدها منهم 
 ثالث مراحل أساسية و هي: بتقسيم مراحل  المراهقة إلىاللذان قاما  (2009خالد محمد أاوبشعيرة)

  تتحدد غالبا بفترة ويليان وتنارغ" " حسب نهاية الطفولة و التي و هي مرحلة قال المراهقة مامرحلة
طوار و الرغبة في البقاء مع مجموعة من نفس من النمو المتسارع في الجسم و التصرفات غريبة األ

إلى عشر سنوات و تنتهي المرحلة عندما يصل  ةسعاأول عالمة نفسية تظهر في سن الت ،الجنس
 الذكر أو الفتاة إلى مرحلة النمو الجسدي مهتما فيها بالبقاء مع الجنس اآلخر.

  نوعي من التغيرات البيولوجية و كذلك الإلستقرار لو يصل فيها المراهق  المراهقة الماكرةمرحلة
 يستقل متخلصا من القيود المحيطة بذاته.

 ستقرار و التكيف مع المجتمع و ضبط النفس للدخول في مرحلة اإلالمتأخرة  مرحلة المراهقة
 .(1)الجماعات و تحديد اإلتجاهات في السياسة و العمل

 هي: المراهقة تنقسم إلى أربعة مراحل ويرى أن  (2011أحمد حسام أاو سيف)كما أن 
  سنة عند الذكور.14إلى  13و تكون من سن مرحلة اداية المراهقة 
  سنة عند الذكور.16إلى 15و تكون من سن مرحلة المراهقة الماكرة 
 سنة عند الذكور.18إلى  17و تكون من سن  مرحلة المراهقة المتوسطة 
 (2)سنة عند الذكور21إلى 19و تكون من سن  مرحلة المراهقة المتأخرة. 
 المراهقة إلى ثالث مراحل رئيسية و هي: فيقسم( 2015عاد المنعم الميالدي)أما 

  تكون تغيرات بيولوجية عدة  تتخللهاسنة و 14سنة إلى11و التي تبدأ من سن مرحلة المراهقة األولى
 سريعة جدا.

  ن هذه المرحلة تتصفحيث أسنة 18إلى  14و التي تكون من سن مرحلة المراهقة المتوسطة 
 .الكاملة بالتغيرات البيولوجية

 شخصايصبح فيها الفرد  حيثسنة  21لى سن إ 18و التي تكون من سن المراهقة المتأخرة  مرحلة 
 .(3)راشدا

                                                             
 . 225ثائر أمحد غباري و خالد حممد أبوشعرية : سيكولوجية النمو اإلنساين بني الطفولة و املراهقة، مرجع سابق، ص  -1
 . 306، ص  2011، إشراك للطباعة والنشر و التوزيع ، القاهرة ، 1حسام أمحد حممد أبو سيف : علم نفس النمو ، ط -2
 . 11، ص 2015عبد املنعم امليالدي: تربية املراهقني ومشكالهتم ، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، القاهرة ،  -3
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حيث يرى أن" مرحلة  بتقسيم المراهقة إلى ثالث مراحل قام  (2013عاد العزيز حيدر الموسوي)كما أن 
المراهقة تشمل حركة النمو النفسي التي تتناول تكوين و نمو و تطور الفرد ما بين الطفولة و الرشد و 
المشكالت التي يواجهها من خالل تكوينه و نموه و تطوره و تفاعله مع البيئة بمختلف جوانبها و النمو في 

قوة و اإلكتمال أي أن الزيادة تكون دوما أكثر من النقصان و جانبيه البنائي و الوظيفي يتجه نحو الزيادة و ال
بسبب تميز و وضوح بعض الخصائص الجسمية و النفسية ذهب المتخصصون إلى تقسيمها إلى ثالث 

 مراحل هي:
  عشر  تبدأ هذه المرحلة من بداية الثانية عشر و تستمر حتى نهاية الرابعةمرحلة المراهقة الماكرة

 .ند البنين فتقع بين بداية الثالثة عشر و نهاية السادسة عشرعند البنات أما ع
  و تكون من بداية الخامسة عشر إلى نهاية السابعة عشر عند البنات و من مرحلة المراهقة الوسطى

 .بداية السابعة عشر حتى نهاية الثامنة عشر عند البنين
  عشر و تستمر حتى نهاية العشرين عند تبدأ هذه المرحلة من بداية الثامنة مرحلة المراهقة المتأخرة

 .(1)"البنات و تكون من بداية التاسعة عشر إلى نهاية العشرين عند البنين
  :عند صنف النابشئين) األبشاال(النمو  -2-6

 وين ذلكيعتبر النمو عملية تجديد مستمر في ذات اإلنسان و هو سلسلة من التحوالت و التغيرات في تك
مصطفى و ميموني  ادرة معتصملقد جاء في تعريف النمو في " القاموس الجديد" حسب كل من الفرد و 
نمى الحيوان: زاد، سمن. أما في مدلولها الخاص بالفرد أو اإلنسان معنى و   الزيادة بأنه"( 2010ميموني)

فهناك التطور العضوي، فإن النمو هو عدد من التغيرات التي تطرأ على الفرد في مجاالت متعددة من حياته، 
أي أن النمو هو اإلنتقال من مستوى أدنى إلى مستوى  ..إلخ،العظمي، الفكري، النفسي، اإلجتماعي الثقافي،

 ،(2)بأنه: تطور تدريجي من مستويات بسيطة إلى مستويات معقدة" N Sillamyن سيامي ، حيث عرفه أرقى
المتتابعة المنتظمة التي تحدث للفرد عبر  تلك العمليات"بأنه  للنمو (2002مريم سليم)و قد جاء في تعريف 

اإلختصاب حتى الممات و التي تحدث تغييرات سلوكية و نمائية، كما أنه عملية إرتقائية  لحظةحياته منذ 
أي أن هذه الظاهرة أي  ،(3)"متتابعة في سلسلة من التغيرات التي تكشف عن إمكانات الفرد بطريقة علمية

 (2002ح الهنداوي)علي فالفحسب في عملية تكوين الفرد،  تعلن عن نفسها متعددة مظاهرالنمو تتضمن 
فإن النمو يتضمن مظاهر عديدة و كل مظهر يشكل جانبا من جوانب شخصية الفرد، كما أن النمو يتجلى 

                                                             
 . 40،41، ص 2013،مؤسسة دار الصادق الثقافية،العراق، 1عبد العزيز حيدر حسني املوسوي: علم نفس النمو و نظرياته، ط -1
 . 10، ص 2010بدرة معتصم ميموين و مصطفى ميموين: سيكولوجية النمو يف الطفولة و املراهقة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  -2
 . 13، ص 2002،دار املهضة العربية،بريوت، لبنان،1نمو،طمرمي داود سليم: علم النفس ال -3
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م اإلنسان في الشكل المادي العضوي و الشكل الوظيفي اللذان يرتبطان إرتباطا وثيقا و يتالزمان معا ما دا
و بهذا فإن فهم ظاهرة النمو عند صنف الناشئين أمر له أهمية كبيرة  ،(1)في حالة مستمرة من النمو و التطور
، حيث أن في ممارسة رياضة الدراجاتسنة 16و  15 و خاصة في سن، في ممارسة النشاط البدني الرياضي

أو المرحلة  المراهقة المتوسطةمرحلة تمي إلى تن( 2004زكي محمد محمد حسن)حسب  المرحلة هذه
تمس خصائص الرياضي المورفولوجية و  تتميز بتحوالت كبيرة و سرعة نمو عاليةالتي  ،(2)الثانوية

هذه التحوالت و تتجلى إذ ....إلخ، الفيسيولوجية و قدراته العقلية و اإلنفعالية و المعرفية و اإلجتماعية
 تتمثل في: المظاهرو هذه  من خالل مظاهر عديدةالتغيرات 

 النمو الجسمي: -2-6-1
 Davidدافيد كوستيل و  Jack Harrison Wilmoreجاك هاريسون ويلمور  ة لكل منشار لقد جاء في إ

Costill (2002 )مصطلحات مستعملة لوصف التغيرات التي  تعتبرالنمو، التطور و الرشد " كل من إلى أن
بتطور  له عالقةالنمو مصطلح حتى سن الرشد، حيث أن  حملمن مرحلة الإبتداء تحدث لجسم اإلنسان 

صف مختلف المراحل يفإنه الرشد  أما مصطلححدد تطور مختلف الوظائف التطور يمصطلح أبعاد الجسم و 
بلوغ الن سن و عليه فإالراشدين،  مرحلة عمل وظائف يؤديفي جسم اإلنسان نسيج أو عضو  جعل منتالتي 

عاد  يذكر ، كذلك(3)العمر البيولوجي أو عمر العظام أو مستوى البلوغ الجنسي"عن طريق إما يتم تحديده 
" يتميز بتطور متناسق و تحول نمو جسم اإلنسان أن  Abderahim Brikci (1995)الرحيم اريكسي 

ينتج عنه الذي ، نظام البناء() تدريجي حتى سن الرشد، هذا التحول يمثل العمل الغالب للنظام األنابوليزي
و تبدأ ظاهرة النمو خالل المراهقة  نمو متسارع فكل جزء من الجسم عضو أو نسيج يتطور بإيقاع مختلف

، حيث تظهر سنة عند الذكور 15إلى  12سنة عند اإلناث و ما بين سن  13إلى  10عادة ما بين سن 
نبرات الشارب كذلك تغير في عالمات خاصة بالنمو عند الذكور تتمثل في ظهور شعر العانة و 

الزيادة في الطول و الوزن ب "يتحدد (2002ح الهنداوي)علي فال و عليه فإن النمو الجسمي حسب،(4)"الصوت
و يشمل دراسة نمو األعضاء و األجهزة الجسمية المختلفة كالجهاز العظمي و العضلي و الرأس و األطراف 

رغدة كما أشارت  ،(5)المختلفةو األسنان و ما يطرأ على هذه األجهزة من تغير عبر مراحل النمو 
تتمثل في نمو الطول و Steinberg(2002 )ستينارغ إلى أن للنمو الجسمي مظاهر حددها ( 2009بشريم)

                                                             
 . 19،20، ص 2002،دار الكتاب اجلامعي ،العني،إع م، 2اهلنداوي: علم نفس النمو الطفولة و املراهقة،ط حلفاعلي  -1
 .54ص مرجع سابق، ,زكي حممد حممد حسن: التنشئة الصحية الرياضية من الطفولة إىل املراهقة - 2

3  - Jack H Wilmore et David L Costill : physiologie du sport et de l’exercice ,3ème édition,de boeck ,2002- p 428. 
4 - A . Brikci : physiologie appliquée aux activités sportives , 1ere édition, édition abada ,1995- p 258, 261,262. 

 . 20، ص 2002الطفولة و املراهقة، نفس املرجع السابق،  علي فاتح اهلنداوي: علم نفس النمو - 5
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الوزن كذلك تطور الخصائص الجنسية األولية ثم الثانوية و تغير في التكوين الجسدي و الجهازين الدوري 
البدنية، كما أن كل مجموعة من هذه التغيرات هي نتيجة للنمو التنفسي و الذي له تأثير على مكونات اللياقة 

و التي يحدث الكثير منها قبل مرحلة البلوغ بل الكثير  في جهاز الغدد الصماء و الجهاز العصبي المركزي
من أهمية في دراسة نمو الفرد فقد كخصائص مورفولوجية و نظرا لما للطول و الوزن  ،(1)منها قبل الوالدة"

الكثير من العلماء إلى التطورات و التغيرات الكثيرة المتسارعة التي تحدث لجسم الفرد خالل هذه أشار 
سنة يبدأ  15أنه إبتداء من سن Abderahim Brikci (1995 )عاد الرحيم اريكسي  حيث يرى المرحلة

إيمانويل فان اراغ هذا الفارق الذي سماه  فمسار، (2)مقارنتا مع اإلناث ظهور فارق النمو لدى الذكور
Emmanuel Van Praagh (2008) ( مرحلة طفرة النمو للبلوغ"pic de croissance pubertaire)" (3)،  يكون

النمو الجسمي في مرحلة البلوغ ففي سنتين أو ثالثة تسارع "من خالل  (2003محمد عودة الريماوي) حسب
كغ( و الطول يزداد ما 7،5-5ليزداد الوزن ما بين)و نممن دخول المراهق إلى مرحلة المراهقة يتصاعد ال

الفروق  عامل بعين اإلعتبار بوجودعند الرياضيين ، كما يجب أن نأخذ إختالفات النمو (4)سم("10 -5بين)
" الخصائص التي تميز الفرد عن اآلخرين في جوانب (2007سعيد زيان)و التي هي حسب ، الفردية

و التي لها عالقة بجوانب مختلفة كالقدرات الجسمية و العقلية و السمات الخاصة و التي ترتبط  الشخصية
يكون  كل األفراد يخضعون إلى نفس مسار النمو، فهناك إختالفات فردية أن رغم ،(5)بعوامل الوراثية و البيئة

ن يكو عمل على تالنضج المبكر ي و منه فإن زن و على تطور الفيسيولوجي للجسملها تأثير على الطول و الو 
عضلية هامة مع أرجل قصيرة و  بوجود كتلةجسمه في غالب األحيان يتميز ف ،للرياضي المورفلوجي الشكل

ورك عريض، أما الذكور الذين لديهم نضج متأخر يتميزون بطول كبير في القامة و هذا راجع إلى مرور 
 16سنة إلى 12غالبا ما يتحدد سن الزيادة في الطول ما بين سن و  ،(6)مرحلة النمو بفترة طويلة و بطيئة

 Davidدافيد كوستيل و   Jack Harrison Wilmoreجاك هاريسون ويلمور  أشار كل من سنة حيث
Costill (2002 ) سنة غالبا و طول 13،4أن مرحلة طفرة النمو للبلوغ تكون عند الذكور في متوسط سن إلى

، أما الوزن الذي يتبع مخطط مشابه نسبيا سنة18ليها غالبا في سنتتحدد ويتم الوصول إة عند البلوغ القام
هذا الوزن الذي تتحكم فيه عوامل  و ،(7)سنة عند الذكور14،5حدث في سنالوزن تللطول فإن طفرة نمو 

                                                             
 . 67،68، ص 2009،دار املسرية للطبع و اإلشهار،عمان، األردن، 1رغدة شرمي: سيكولوجية املراهقة، ط - 1

2 - A . Brikci : physiologie appliquée aux activités sportivesO.P.CIT- p 261. 
3 - Emmanuel Van Praagh :physiologie du sport enfant et adolescent, O.P.CIT, p 03. 

 . 159، ص 2008، دار املسرية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 2حممد عودة الرمياوي: علم نفس النمو، ط - 4
 . 17، 16، ص 2007سعيد زيان: مدخا إىل علم نفس النمو، ديوان املطبوعات اجلامعية،  - 5

6 - A . Brikci : physiologie appliquée aux activités sportives, O.P.CIT, p 262,258. 
7  - Jack H Wilmore et David L Costill : physiologie du sport et de l’exercice ,3ème édition,de boeck ,2002- p 429. 
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إذا زاد عددها و التي ( في الجسم adipocyteنسبة الشحوم و التي ترتبط بعدد الخاليا الشحمية) عديدة منها
تزداد نسبة الشحوم ، فإذا كانت هذه الخاصية تمتاز بها اإلناث على الذكور فإن الذكور أيضا معرضين إلى 

إلى أنه خالل  (1995)عاد الرحيم اريكسي و قد أشار هذه الظاهرة و التي قد تؤثر على مسارهم الرياضي،
ب ، حيث يلعسنة 17إلى   12بين سن  %15إلى  %3بين  نسبة الشحوم لدى الذكور تنخفضسن المراهقة "

فقد أشارت بعض الدراسات التي قارنت المراهقين الممارسين للرياضة و النشاط البدني الرياضي دور هام، 
هام في زيادة الكتلة العضلية و التخفيض من  مراهقين غير ممارسين إلى أن للنشاط البدني الرياضي دور

 .(1)"الكتلة الشحمية
تتطور ففي سن البلوغ ، خالل مرحلة النمو بالوزن عامل يعتبر كجزء مهم مرتبط نمو العضالت فهوكذلك 

لي الزيادة في الطول و هذا ما يفسر فهذه الزيادة في النسيج العضلي ت، رالعضالت بإيقاع سريع عند الذكو 
رتبط بتطور القوة، الرياضي تكما أن نمو العضالت لدى ، الشكل الغير متناسق للمراهق في هذه المرحلة

يستمر خالل جميع مراحل  وسنة 14حيث أن التطور السريع لهذه الخاصية البدنية يكون إبتداء من سن 
مستوى اإلستعداد يمكن التنبؤ من خالله ب و ال شك أن ميزة القوة لها أهمية كبيرة بإعتبارها عنصر المراهقة

( ال hypertrophie musculaire)حجم العضالت نمو في التضخم، إن لممارسة النشاط البدني الرياضي
عند الذكور و هذا راجع إلى إفراز الهرمونات الذكرية )األندروجان( و خاصة تحدث إال في مرحلة المراهقة 

ن مادة المييلين ط مستوى تطوره بمستوى تطور العضالت فإما الجهاز العصبي الذي يرتبأ التيستوستيرون،
(myéline )و الذي يسمح بإنجاز  لأللياف العصبية ال يكتمل نموها لدى الطفل حتى يصل إلى البلوغ الجنسي

عتبر معرفة عمل الجهاز القلبي الدوراني  ذا أهمية كبرى في هذه المرحلة و ت ،الحركات السريعة و الخاصة
فاظ في إيقاع النبضات خالل النمو الجسمي للرياضي، حيث أن إيقاع عمل القلب يسجل إنخفاظ ، هذا اإلنخ

يكون مرتبط بزيادة حجم القلب حيث أن لهرمون األندروجين تأثير في تضخم عضلة القلب و في  القلبية
و تحفيز الكريات الحمراء كذلك إنتاج معتبر للهيموغلوبين و تكاثر  تركيب البروتين و في إنتاج خاليا الدم

صر تلعب دورا هاما في تزويد جسم الرياضي باألكسجين و ، حيث أن كل هذه العنالألنزيمات الميتابوليكية 
الحجم األقصى  تحسين أن ما، كو التي تسمح بتطوير خاصية المداومة بالنظام الهوائي ATPعلى إنتاج 

 .(2)كون في مرحلة الزيادة السريعة للطولي إلستهالك األكسجين
األعضاء  ةياحمعمل على تثبيت و تتعطي للعضالت نقطة لرافع لهيكل الجسم  فهي تشكل العظام أما

تنمو و تتطور معظم العظام إبتداء من الغضروف  ،الداخلية كما أنها تعتبر خزان لمادة الكالسيوم و الفوسفور
                                                             

1 - A . Brikci : physiologie appliquée aux activités sportives, O.P.CIT, p 262,258,265. 
2 - A . Brikci : physiologie appliquée aux activités sportives, O.P.CIT, p 267,268,269. 
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الغضاريف تتحول إلى  األولى لحياة اإلنسان،سنة  22سنة إلى 14نمو الجنيني و خالل سن الزجاجي خالل ال
 مرحلة المراهقةبداية في عملية اإللتحام خالل  ( حيث أنها تبدأossificationعظام من خالل عملية التعظم )

ن النشاط البدني الرياضي يلعب دورا هاما في تقوية و صالبة العظام حيث تعتبر مرحلة المراهقة ،كما أ
 .(1)العظام عن طريق التمرينات الرياضية تركيب مناسبة لتطوير

سنة تتمثل في  16سنة إلى 14و عليه فإن مجموع التغيرات في النمو الجسمي لدى الناشئين خالل سن 
و محيط الكتفان و محيط األرداف و يزداد طول الجذع و طول الساقين  الزيادة في الطول و إتساع الكتفين

و  12لعظام عند اإلناث بين)مما يؤدي إلى زيادة الطول و القوة و يزداد نمو العضالت و القوة العضلية و ا
 . (2) سنة( 16و  14سنة( و عند الذكور)14
 النمو الحركي: -2-6-2

" في النشاط البدني الرياضي (2005منال كرم)إذ ترى  حول النمو الحركي في هذه المرحلةلقد إختلفت األراء 
المفيدة و التي تزودهم  بأنه "أسلوب حياة و البد من أن يتاح للمارسين عدد متنوع من الخبرات الحركية

المهارات الحركية الرياضية في قمة السلم الهرمي  (1999أسامة كامل راتب)وضع  حيث، (3)بمهارات مختلفة
تمثل إمتداد طبيعيا لتطور نمو المهارات الحركية األساسية و القدرات  يرى أنهاو  لمراحل النمو الحركي 

المرحلة التخصصية و التي تبدأ في عمر حوالي "البدنية، وقد حدد النمو الحركي لصنف الناشئين في 
النمو الحركي  ما أنب  ،(4)جاز رياضي"ديدة وفقا للعمر المتوقع لتحقيق أفضل إنسنة و تستمر لسنوات ع14
العديد من المهارات الحركية و يقوم  ةمارسميستطيع  فإن المراهقال يتميز باإلضطراب  هذه المرحلةفي 

 تتحسن لديهو  كياإلتزان التدريجي في نواحي اإلرتباك  و اإلضطراب الحر  فمن خاللها ينميبتثبيتها، 
يالحظ إرتقاء التوافق  المرحلة، ففي هذه للمهارات لتصل إلى درجة عالية من الجودة كما النواحي النوعية

" فإن أجزاء الجسم تنمو عبر مراحل مختلفة حيث أن (1993فايناك)فحسب  العصبي العضلي بدرجة عالية
 األرجل و األيدي تصل إلى نموها الكامل قبل الساق و الساعد  و اللذان يكتمل نموهما قبل الفخذ و الذراع

هذه األجزاء فيتحسن و يكتمل األداء  سرعان ما تنتهي بنموطرابات حركية عنه إضو هذا ما ينتج  ،(5)
"أن ديناميكية سير الحركات تتحسن في هذه كورت ماينل في هذا المجال يرى و  سنة16و15في سن الحركي 

                                                             
1  - Jack H Wilmore et David L Costill : physiologie du sport et de l’exercice ,3ème édition,de boeck ,2002- p 429. 

، مؤسسة عالن الرياضة و النشر و دار الوفاء لدنيا 1امحد عبده حسن: احملددات النفسية و اجلوانب العقلية إلنتقاء الناشئني يف اجملال الرياضي،طعبد احلكيم رزق عبد احلكيم و  -2
 .53، ص2015الطباعة، اإلسكندرية،

 .156، ص2005العربية،القاهرة، ، جمموعة النيل1منال كرم: دعم التطور البدين و الرتبية البدنية يف سنوات الطفولة املبكرة،ط -3
 .343، ص1999أسامة كامل راتب: النمو احلركي مدخل للنمو املتكامل للطفل و املراهق، دار الفكر العريب، القاهرة، -4

5 - Jurgen Weinek : manuel d’entrainement, O.P.CIT,1993 , p 68. 
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" مرتبط  (2015أحمد عاده حسين) وعاد الحكيم رزق عاد الحكيم  كما أن النمو الحركي حسب، (1)المرحلة
ح علي فالو عليه فحسب  ،(2)بالنمو الجسمي حيث تنمى القدرة و القوة الحركية بصفة عامة "

نسجاما و يزداد نشاطه قوة و يزداد بح حركات المراهق أكثر توافقا و إتص" في هذه المرحلة (2002الهنداوي)
من الذي يمضي بين المثير و بين إتقان الذكور لأللعاب الرياضية و تزداد سرعة زمن الرجع و هو الز 

و "النمو الحركي  ،(3)لهذا المثير كما يتفوق البنون على البنات في نمو القوة و المهارة الحركية" إستجابته
يتطلب عوامل أساسية منها نضج األجهزة الحركية و فيها سالمة الوراثة و سالمة التغذية و مستوى الضغط 

 .(4)"قوة كي تصل إلى هدفهاالموجود في العضالت و يعطي لها 
 النمو العقلي: -2-6-3

 و الذكاء كاإلدراك و الذاكرة و اإلنتباه و التخيل يتجسد النمو العقلي في شكل نمو القدرات العقلية المختلفة 
المرتبطة بالجهاز العصبي و الدماغ اإلنساني و ..إلخ، كما يشمل نمو العمليات المعرفية و مراحل اإلدراك 

 16و  15تعتبر مرحلة المراهقة في سن عبر سيرورة نمو و تكوين الرياضي، أعضاء اإلحساس المختلفة 
سنة مرحلة حساسة حيث أنها تعتبر مرحلة النمو الحقيقي لبعض القدرات العقلية التي تمتاز بالتطور مثل 

في هذا المجال : تختلف سرعة نمو الذكاء و سرعة نمو كل من  الاهي السيدفؤاد "حيث يقول  ،(5)الخيال
م يهدأ تماما في ا نوعا ما في أوائل هذه المرحلة ثالقدرات العاطفية المختلفة، فتهدأ في المراهقة و يهدأ نموه

يقترب هنا من الوصول إلى  حيث تهدأ سرعة نمو الذكاءكما  ،إستقرار تاما في الرشديحدث له منتصفها ثم 
و يزداد نمو القدرات العقلية و خاصة القدرات اللفظية و الميكانكية و سنة 18و  15اإلكتمال في الفترة ما بين 

يظهر اإلبتكار خاصة عند المراهق األكثر إستقالل و ذكاء في التفكير و في أعلى  كذلكالسرعة اإلدراكية 
تنمو المعارف و يستطيع المراهق وضع الحقائق مع بعضها البعض  من مستوى الطموح و تتسع المدارك و

بحيث يصل إلى فهم أكثر من مجرد الحقائق نفسها بل يصل إلى ما ورائها كما يميل المراهق عادة إلى 
 مريم، و بهذا ينتج على ذلك حسب (6)هنيمالتعبير عن نفسه و إهتمام جدي بمستقبله التربوي و ال

" إخضاع القيم و التعاليم التي يتالقاها لحكم العقل فهو لم يعد يتقبل مل يفرض عليه فرضا بل (2002سليم)
يحاول أن يخضع قيم األهل و المجتمع لموازين الواقع الذي يعيشه لمحكات قدراته العقلية، و نتيجة لتركيز 

                                                             
 .44بق ، صاسالرجع نفس املسنة(،  16 – 15حريزي عبد اهلادي: إقرتاح بطارية إختبار لتحديد و تقومي درجات معيارية إلنتقاء العيب كرة قدم أشبال) -1
مؤسسة عامل الرياضة و النشر و دار الوفاء لدنيا  ،1عبد احلكيم رزق عبد احلكيم و امحد عبده حسن: احملددات النفسية و اجلوانب العقلية إلنتقاء الناشئني يف اجملال الرياضي،ط -2

 .54، ص2015الطباعة، اإلسكندرية،
 .242، صمفس الرجع السابق اهلنداوي: علم النفس النمو الطفولة و املراهقة،حلفاعلي  -3
 . 29بدرة معتصم ميموين و مصطفى ميموين: سيكولوجية النمو يف الطفولة و املراهقة، مرجع سابق ، ص -4
 .104سنة( يف اجلانب النفس حركي، مرجع سبق ذكره ، ص 15 -12مرتات حممد: وضع مقاييس معيارية مرفقة بسلم تنقيط لتقومي تالميذ املرحلة املتوسطة ذكور) -5
 .45إقرتاح بطارية إختبار لتحديد و تقومي درجات معيارية إلنتقاء العيب كرة القدم أشبال، مرجع سابق، ص حريزي عبد اهلادي: -6
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ت إتجاهات مختلفة هم ذاية و المنطقية تصبح إهتماماتسس العقلألمصادر المعرفة لدى المراهقين على ا
 .(1)فتزداد اإلهتمامات اإلجتماعية و الجنسية و تطلعاتهم المستقبلية

 :نفعاليالنمو اإل  -2-6-4
يتمثل النمو اإلنفعالي في تطور الحاالت اإلنفعالية المختلفة مثل األحاسيس كالحب و الغيرة و الحزن و 

على هذه اإلنفعاالت  الزيادة و التغيرات التي تطرأ ور و التوتر ور الخوف و الكره و الغضب و الفرح و الس
و بهذا فإن القدرات اإلنفعالية نجدها تتأثر  عبر إنتقال الفرد من مرحلة إلى أخرى من مراحل النمو المختلفة،

إلى أن إنفعاالت  (2002ح الهنداوي)علي فالرا كبيرا و يشير يبالعوامل الخارجية المحيطة بالرياضي تأث
تغيرات فيسيولوجية و كيمياوية إنفعاالت و ا يصاحبها من ط بالتغيرات العضوية الداخلية و مالمراهق" ترتب

ت، و هي تتسم ل الجسم كما ترتبط بالبيئة الخارجية التي تحيط بالفرد و هي بمثابة مثير لهذه اإلنفعاالداخ
و  ى والديهم كما يميل إلى اإلستقالل رغم أنه ال زال يعتمد علز بالحدة إذ تجتاحه ثورة القلق و الضيق و التأ

هذا ما يوقعه في تناقضات قد تكون عنيفة أحيانا، كما تتميز إنفعاالته بالقوة و الحماس و تظهر لديه مشاعر 
 عر بحب أحد أفراد الجنس اآلخرإلى الجنس اآلخر، كما يتولد لديه الفرح و السرور إذا ش النالحب و الميا

من  ، يميل إلى الثورة على مصادر السلطة مثل األسرة و المدرسة و النظام اإلجتماعي، كما يالحظ خوفهله
 . (2)بعض المواقف التي تهدد مكانته اإلجتماعية

 النمو الجنسي: -2-6-5
خصائص النمو الجهاز التناسلي لإلنسان و وظائفه  و أساليب النمو الجنسي  ةيتمثل النمو الجنسي في معرف

سنة بتضخم الخصيتين 12و  11ما بين  دأ النمو الجنسي لدى الذكور في سنيب، إذ "(3)و تطوره مع نمو الفرد
سنة و  14،5هذا التضخم يكون مصحوبا غالبا أو يتلوه ظهور شعر العانة و يتكامل تطور القضيب في سن 

أي يصيرون قادرين على اإلنجاب، بعد ذلك بقليل  معظم الذكور يدخلون مرحلة البلوغسنة، في هذا السن 15
يتنامى الشعر أعلى الشفتين و أخيرا على اللحية و الصدغين كما ينمو الشعر على الذراعين و الساقين و 

هذه المظاهر يالحظ التغيير في صوت المراهقة، إضافة إلى كل أحيانا على الصدر في سنوات متأخرة من 
 .(4)المراهق حيث يخشن الصوت نتيجة إلستطالة األوتار الصوتية و تنامي القصبة الهوائية

 

                                                             
 .415، ص2002،دار النهضة العربية،لبنان،1مرمي سليم: علم النفس ،ط -1
 .21،20،234،233،232 اهلنداوي: علم النفس النمو الطفولة و املراهقة، مرجع سابق، صحلعلي فا -2
 .22 اهلنداوي: علم النفس النمو الطفولة و املراهقة، مرجع سابق، صحلفاعلي  -3
 . 172،173حممد عودة الرمياوي: علم نفس النمو، نفس املرجع السابق، ص -4
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 النمو اإلجتماعي: -2-6-6
يعتمد المراهق على خبراته القديمة و ما كونه من إتجاهات لمالئمة نفسه في المواقف اإلجتماعية الجديدة، 

ساعد ذلك على تكوين عالقات إجتماعية سوية في هذه المرحلة، له فكلما كانت البيئة اإلجتماعية مالئمة 
و التي نشأ فيها و ما تحتويه  هو فيهاكما أن شخصية الرياضي تتأثر بطريقة مباشرة بمحيطه أي بيئته التي 

ه أنماطا من يفتفرض عل من ثقافة و عقيدة و تقاليد و قيم أخالقية و نظم إجتماعية و التي يتفاعل معها
كما أنه يميل إلى مسايرة الجماعة بمحاولة  السلوك تقتضي منه مالئمة نفسية متزنة و تكيفا إجتماعيا سليما،

حساسه بالمودة و األلفة فهو يتبع ألساليب و سلوك و معايير األصدقاء بتحوله منه لتحقيق ذاته من خالل إ
من الوالء لألسرة إلى والئه لجماعة األقران فيصبح تصرفه مماثال لتصرف جماعة األصدقاء كما أنه  يسعى 

مستوى في الحديث و ذكر إلى أن يكون له مركز بين الرفاق و يقوم بأعمال تلفت نظر اآلخرين كالمبالغة 
تحصيله و غرامياته و العناية الفائقة بمظهره الخارجي ليجذب إنتباه الناس له و يؤكد شخصيته و يشعر 
بمكانته و يرغم اآلخرين المحيطين به على اإلعتراف له بهذه المكانة، كما أنه يظهر الشعور بالمسؤولية 

اإلتجاهات نحو الخير والعمل الصالح، و ، و يتمسك المراهق ببعض القيم و المثل اإلجتماعية و اإلجتماعية
بهويته و سعيه إلى الشهرة و الظهور و إثبات  قد يرجع ذلك إلى إفتقاره للتقدير اإلجتماعي و عدم اإلعتراف

     .(1)ذاته
 النمو الديني و األخالقي: -2-6-7

ياته إلى ما فيه الخير و النماء له، و هذا ب رئيسي يعمل على تنظيم و توجيه حيرتبط نمو اإلنسان بجان
" يرى في مرحلة (2007سعيد ربشيد األعضمي)الجانب يتمثل في العقيدة أي الدين، و الدين اإلسالمي حسب 

المراهقة أنها مرحلة عادية  تمتاز بنضوج العقل و تطور القدرة على التفكير المجرد و المستقل، وعليه فقد 
و هو يشمل على  نفسه و بني جنسه و الكون من حولهكثيرة للتأمل و التفكير في  فتح أمام المراهق مجاالت

مسائل الدين عامة فتلح في عقله قضية التوحيد و الغاية من الخلق و قضايا البعث و الحشر و الحساب و 
كبير بين و قد وجد إرتباط  الجنة و النار و المالئكة و الجان و حكمة التكاليف و التشريعات و العبادات،

مستوى التطور الديني و الصحة الجسمية و الثقة باآلخرين و الصحة النفسية الشخصية و القناعة و السعادة 
و الكفاءة و اإلتقان و إحترام الذات، و يعمل على الحد من الممارسات الخاطئة كشرب الخمور و تعاطي 

 10كذلك تعتبر المرحلة العمرية من سن المخدرات و العنف و ممارسة العمليات الجنسية الغير مشروعة، 
ت المراهقين على اإلستدالل األخالقي حيث يدفعهم كل من النضج النفسي امرحلة يزداد فيها قدر   سنة18إلى 

                                                             
 .239، 238، 237، 236 اهلنداوي: علم النفس النمو الطفولة و املراهقة، مرجع سابق، صحلاعلي ف -1
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و ينظرون إلى قيم  و التفكير األكثر تجريدا إلى التساؤل حول المبادئ األخالقية التي يعتنقها الوالدين
مجتمعهم و ما وراء ذلك من قيم، و بهذا تكون أحد المهمات التطورية التي يجب على المراهق أن يصل 
إليها هي تعلم ما تتوقعه منه المجموعة و التي تجعله يرغب في تكوين سلوك يتوافق مع هذه التوجهات دون 

و يتخذ دمج  س الخلقي لديه بالوضوح و الجدية، فيتصف الح(1)إشراف أو توجيه مستمر أو تهديد بالعقاب
شخصيته بالجماعة توجها جديدا، فيالحظ حب المراهق إلى الميل للتماهي بالراشدين و األشخاص المرموقين 

            .(2)في المجتمع و الناجحين و ذوي الجاذبية
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .74، 73، ص2007يع،سعيد رشيد األعظمي: أساسيات علم نفس الطفولة و املراهقة نظريات حديثة و معاصرة، جهينة للنشر و التوز  -1
 .415مرمي سليم: علم النفس ،نفس املرجع السابق، ص -2
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 خالصة:-

التعليمية التي تهدف إلى تربية و تعليم الرياضيين البارزين ذوي تعتبر الثانوية الرياضية من المؤسسات 
بتوفير كل متطلبات الدراسة و أبطاال في المستقبل، فهي تتكفل  واالقدرات العالية و المؤهلين ألن يكون

ضيرهم للمنافسات افق مختلفة للممارسة الرياضية لتحتحضيرهم لشهادة البكالوريا كما تتوفر على وسائل و مر 
طار المهام في إ و بهذا فهي تهتم بهم من خالل خلق التكامل المنشود بين الدراسة و الرياضة، ،المختلفة

العمل على ضمان دراسات التعليم الثانوي للمواهب الرياضية الشابة بضمان بيداغوجي المنوطة بها و هي 
ة الدراسات في التعليم و خاص ، كذلك فتح شعب تحضيرية لمهن الرياضة و تحضير التالميذ قصد متابع

فكل هذا موجه إلى فئة عمرية تنتمي إلى مرحلة المراهقة و التكوين العاليين و اإلدماج في الحياة العملية، 
سنة ذكور، هذه الفئة تتميز تحوالت كبيرة من خالل نمو و تطور 15/16خاصة بالنسبة لصنف األشبال سن 

 د الرياضي فهي مرحلة هامة في حياة اإلنسان.كل القدرات و الصفات التي تكون شخصية الفر 
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 تمهيد:
و أدواته لمية للبحث من خالل تنوع مراحله يشكل اإلطار المنهجي إطارا مهيكال منظما لإلجراءات الع

تي عنوانها الدراسة الهذه في هذا الفصل سنقوم بتوضيح الخطوات المنهجية المتبعة في موضوع  و المستعملة
لتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية"  دراسة ميدانية ت بدنية خاصة برياضة الدراجات لإلختباراإقتراح بطارية إ"

من خالل  ،في الجزائررياضة الدراجات  المنخرطين فيسنة ذكور 15/16شبال سن وطنية على صنف األ
والعينة  باإلضافة إلى حدود الدراسة ومجاالتها عرض طبيعة المنهج المتبع فيها و المجتمع األصلي للدراسة 

 كذا أدوات جمع البيانات واألساليب اإلحصائية المعتمدة في الدراسة. المتمثلة في المجال الزمني والمكاني و
 ستطالعية:الدراسة اإل-1
الذي الكثير من الغموض  إزالةعلى ستكشافية أو اإلستطالعية ساعدنا الدراسة اإلت في موضوع بحثنا هذا 
خالد الدراسة اإلستطالعية حسب و  ،(1)من خالل "تحديد جوانب المشكلة"، هذا البحث بعادجوانب و أ كتنفي

صالحيتها  تهدف إلى إختبار و تجريب األداة التي سوف يستخدمها الباحث و مدى"( 2015يوسف العمار)
دقيقة الجيدة و ال المعرفةجل ألو ، (2)"مصغرة عن البحثعتبر هذا التجريب صورة و صدقها و ثباتها حيث ي

راسة ، قمنا بإجراء دوع النهائي في دراستنا الميدانيةحيثيات الجانب التطبيقي قبل الشر مختلف على 
 ستطالعية كان الهدف منها ما يلي:إ

 البدنية الخاصة المعتمدة في رياضة الدراجات  البحث و التقسي عن اإلختبارات أو بطارية إختبارات
 سنة في الجزائر.15/16شبال سن و خاصة عند فئة  األالتي يتم تطبيقها في عمليات اإلنتقاء 

  ختبارات البدنية الخاصة المعتمدة في رياضة الدراجات اإلالبحث و التقسي عن اإلختبارات أو بطارية
 سنة في دول أخرى.15/16خاصة عند فئة  األشبال سن  التي يتم تطبيقها في عمليات اإلنتقاء و

  شباليم في رياضة الدراجات عند صنف األالبدنية الخاصة موضوع التقي مكونات اللياقةالتعرف على 
 .سنة15/16سن 

 .معرفة المدة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها القياسات و االختبارات 
 الجانب التطبيقي. إنجازنا واجهنا أثناءتلصعوبات الميدانية التي يمكن أن التعرف على ا 

يعتبر العمل أو محيط الوظيفة و الخبرة العملية الفردية للباحث في المحيط الذي يعمل فيه أو المؤسسة إذ 
مصدر لعدد من المواقف و الحاالت التي "( 2012عامر إبراهيم قنديجلي)حسب التي ينتسب إليها الفرد 

                                                             
 .  92ص -2016الطبعة األوىل، الشركة املصرية الدولية للنشر و التدريب،,خمتار أبو بكر: أسس ومناهج البحث العلمي  -  1
العلمي للنشر و اإلشهار، ،دار اإلعصار 2015الطبعة األوىل،,و الرتبوية و اإلجتماعية خالد يوسف العمار: أجبديات البحث العلمي و إعداد الرسائل اجلامعية يف العلوم النفسية  -  2

 .  95ص -عمان,األردن،
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الدافع إلجراء هذه الدراسة هو عملنا في ميدان  فلقد كانو منه ، (1)تعكس مشكالت قابلة للبحث و الدراسة"
( و 01)أنظر الملحق رقم  م1998التدريب في رياضة الدراجات داخل النادي الرياضي لبلدية القنطرة منذ سنة 

(، مكلف باإلنتقاء )أنظر 02)أنظر الملحق رقم م2012منذ   سنة16و  15كمدرب وطني لصنف األشبال 
إلختصاص لإللتحاق بالثانوية الرياضة )أنظر الملحق و وضع قوائم أحسن الرياضيين في ا( 03الملحق رقم 

رياضة الدراجات في ميدان عدم وجود بطارية إختبارات معتمدة و موحدة في  ( حيث تبين لنا إشكال04رقم 
الثانوية الرياضية  تنقلنا إلىبعد أخذ الموافقة من المشرف على عنوان و موضوع األطروحة فمباشرة  ،الجزائر
إلستفسار عن ما إذا كانت هناك إختبارات أو بطارية إختبارات حيث قمنا با (05)أنظر الملحق رقم بدرارية 

إلنتقاء رياضيي الدراجات إلى الثانوية بدنية خاصة برياضة الدراجات معتمدة من طرف الثانوية الرياضية 
ميدانية خاصة و التي دفعنا للبحث عن بطارية إختبارات بدنية  ممافكانت اإلجابة بعدم وجودها،  الرياضية
الذي تمت باللغة العربية و  ستبيانإعداد إلى تقييم العامل البدني لدى صنف الناشئين من خالل تهدف إ
بدنية  إختباراتبطارية  للبحث عن ستطالعيةإكأداة ( 07و  06نظر الملحق رقمأ)لى اللغة الفرنسية ترجمته إ

لغرض التعرف ما إذا كانت لها مستويات معيارية خاصة في رياضة الدراجات و المعتمدة لصنف األشبال و 
في الجزائر و في بلدان أوروبية مثل فرنسا، كندا،  ى المختصين في هذه الرياضةعل هناعوز و الذي  عليها

في  ساعدأستاذ م منها رد مناإلجابات من  عددفتحصلنا على  البريد اإللكترونيسويسرا، بلجيكا، عن طريق 
على رابط فيه رده إحتوى  ،براهيم إختصاص رياضة الدراجاتإلعلوم وتكنلوجية الرياضة بدالي  المدرسة العليا

ختبارات بدنية خاصة برياضة الدراجات للصنف موضوع البحث معتمدة من طرف الفدرالية الفرنسية بطارية إ
لتطبيق يناسب انبحث عليه و فيها ما  طالع عليها وجدنا(، وبعد اإل08لرياضة الدراجات)أنظر الملحق رقم 

على المديرية الفنية البدنية الخاصة السالفة الذكر  و عليه قمنا بإقتراح بطارية اإلختبارات في موضوع بحثنا
 قبال في عمليةالمذكور سالفا لإلستفادة منه مستإجراء بحث حول الموضوع  من خالللرياضة الدراجات 

 .في الجزائر عند صنف األشبال اإلنتقاء و التوجيه التقييم و
 لغرضهذه البطارية المقترحة للتطبيق في ميدان الممارسة الجزائرية  و للتأكد من مدى مالئمة إختبارات

 كان الهدف منها:عية قمنا بتجربة إستطال للرياضيين فضلإنتقاء أتحقيق 
  ختبارات المقترحة.شروط و مواصفات تطبيق بطارية اإلمراجعة إجراءات و 
 جهزة.على الكيفية التي تستعمل بها األ التعرف 

                                                             
 .  71ص ،2012للنشر ، دار اليازوري العلميةالبحث العلمي ،  منهجية: عامر إبراهيم قندجلي -  1
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 عتمادها رات و تحديد التقديرات التي يجب إختباالتعرف على المدة التي يمكن أن تستغرقها أداء اإل
 في البطارية.

  ختبارات.يمكن أن نؤثر على حسن سير اإلالتعرف على العراقيل التي 
 ختبارات.التوصل إلى الطريقة الفضلى لتطبيق اإل 
 المطبقة. ختباراتو موضوعية اإل ثبات و التحقق من صدق 
 التحقق من مالئمتها لإلنتقاء لصنف الناشئين. 
 رياضين 10مع المديرية الفنية لإلتحاد الجزائري لرياضة الدراجات ببرمجة و إستدعاء بالتنسيق قمنا  حيث

بالمركز الجهوي للرياضات األولمبية بوالية  30/12/2014إلى  20/12/2014من  )أشبال(ناشئينال من صنف
كعينة و التي إعتمدناها  اإلختيار العشوائيعلى أساس الرياضيين  إستدعاءختيار و إبسكرة )حيث تم 

البطارية  تم تطبيق إختبارات( 09و بعد وضع و تحديد مهام لجنة العمل )أنظر الملحق رقم حيثإستطالعية 
تم تطبيق  23/12/2014يوم:المقترحة داة األدراسة الشروط العلمية لغرض  البدنية الخاصة برياضة الدراجات

 إختبارات: 
 .ثا5 (Vélocitéسرعة التدويس)   
 متر من اإلنطالق الثابت جلوسا. 60( Sprintسرعة نهائية )   
 الغير ثابت جلوسا. متر من اإلنطالق 200( Sprintسرعة نهائية )   

 تم تطبيق إختبار: 24/12/2014و في 
 كلم ضد الساعة فردي. 4إختبار    - أ

بنفس ترتيب  على نفس المجموعة و على التوالي 28/12/2014و  27/12/2014 اإلختبارات يوم:وتم إعادة 
و  ينيوم اإلختبار، حيث كانت المدة التي تفصل بين اإلختبار و إعادة تطبيق اإلختبارات السابقةو توقيت 

"أن (1980إبراهيم أحمد سالمة)التي نرى فيها مدة مالئمة لدراسة ثبات إختبارات البطارية حيث أشار 
عند تنفيذه مرتين على نفس األفراد بشرط توحيد  اإلختبار ذو الثبات المرتفع هو الذي يعطي نفس النتائج

فيلدت اإلختبارات بعد فترة زمنية من يوم أو أكثر فحسب دراسة )الظروف و التي قد ال تتساوى إذا أعيد إدارة 
توجد إختالفات فردية في األداء قد تحدث مما يتأثر به األداء عند إعادة اإلختبار و من هذه و ماك لوي( 

دة اإلختالفات: مستوى الدافعية، الصحة البدنية، الحالة العقلية، التعب، و زيادة أو قلة هذه العوامل عند إعا
ا على فارق يومين لتطبيق ، و عليه فقد إعتمدن(1)اإلختبار غالبا ما يتسبب عنها خفض درجة ثبات اإلختبار

                                                             
 .  78ص مرجع سبق ذكره،, إبراهيم أمحد سالمة: اإلختبارات و القياس يف الرتبية البدنية -1
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د ظرا لوجود متغيرات دخيلة متعددة قن ، و التي نراها مدة مالئمةو إعادة تطبيق إختبارات البطارية المقترحة
و التي تتمثل في األحوال الجوية برامج تدريب  وط العلمية لإلختباراتر على نتائج دراسة الشسلبا تؤثر 

 . الرياضيين...إلخ
كما أنه و في إطار التجربة اإلستطالعية قمنا بتطبيق إختبارات البطارية المقترحة لغرض إنتقاء أحسن 

ت للتحضير للبطولة العربية التي جر الجزائري  سنة للفريق الوطني15/16شبال سنالرياضيين في صنف األ
حيث تنقلنا و طبقنا إختبارات  2014/2015اضي خالل الموسم الري (10الشيخ )أنظر الملحق رقمفي شرم 

)أنظر  24/04/2015، سيدي بلعباس يوم:17/04/2015كل من مدينة عنابة يوم: البطارية المقترحة في
   .(12و 11الملحق رقم

وفي المرحلة الثانية و في إطار الدراسة الرئيسية األساسية فقد قمنا بتطبيق بطارية اإلختبارات النهائية على 
    .02/08/2016عينة الدراسة في 

 :المقترحة دراسة الشروط العلمية لبطارية اإلختبارات -1-1
مصداقية العلمية من قبل الباحث عنصرا هاما في تحقيق ال و األساس العلمي لإلختباراتيعتبر مراعاة شروط 

داة التي و تتمثل هذه األسس العلمية في معرفة الباحث لمدى ثبات و صدق و موضوعية األ للنتيجة المحققة
 يعتمد عليها في دراسته.

 الثبات: -أ
لنشاط البدني الرياضي يعمل ، و في مجال اتدل كلمة ثبات على اإلستقرار و عدم التأثر بالمتغيرات المختلفة

بوداوود عبد اليمين و عطا يرى كل من  حيثثبات نتائج األداة المستعملة على إعطاء الباحث أساسا علميا 
أننا قمنا بتكرار اإلختبار لمرات هذا يعني لو و  " أن كلمة ثبات تعني في مدلولها اإلستقرار( 2009اهلل أحمد)

ن يعطي اإلختبار نفس النتائج إذا ما أستخدم نتائج شيئا من اإلستقرار و ذلك بأمتعددة على الفرد ألظهرت ال
قمنا بحساب ثبات إختبارات البطارية  حيث ،(1)أكثر من مرة تحت نفس الظروف و على نفس األفراد

 اإلرتباطمعامل الثبات بب احسبلإلختبارات  (Test et retest)من خالل التطبيق و إعادة التطبيق المقترحة
 .1:رقم كما هو مبين في الجدول Exelببرنامج  لبرسون  طيالبس

 
 
 

                                                             
 .  106مرجع سبق ذكره، ص عبد اليمني و عطا اهلل أمحد: املرشد يف البحث العلمي لطلبة الرتبية البدنية و الرياضية، بوداوود –2
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  .ئج معامل ثبات اإلختبارات للبطارية المقترحةنتا يمثل:1الجدول رقم-
 إختبارات البطارية

 المقترحة
حجم 
 العينة

معامل  2إلختبار  ا 1اإلختبار 
 الثبات

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
 نحرافاإل 

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

 إختبار سرعة التدويس 
(Vélocité)  

 
 

10 

220،02 
 دورة/دقيقة

10،89 
 

221،82 
 دورة/دقيقة

12،42 
 

0،874**  
 

 **0،924  0،36  ثا 7،16  0،30 ثا 7،16 متر  60إختبار  0،05

 **0،926  3،80 ثا13،44  0،60 ثا 14،73 متر  200إختبار 

 **0،902  1،50 د 5،87  0،14 د 6،36 كلم  4إختبار 

 
 الصدق: -ب

التي تضفي على نتائج الدراسة مصداقية يعتبر صدق معطيات أو نتائج أداة القياس من العناصر األساسية 
يسمى أيضا "بمؤشر الثبات  (2004محمد صبحي حسنين) فحسبعلمية تجعل منها نتائج علمية صحيحة، 

و من ثمة  صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائب أخطاء الصدفةو هو 
فإن الدرجات الحقيقية هي الميزان أو المحك الذي ينسب إليه صدق اإلختبار، حيث أن ثبات اإلختبار يعتمد 

عليها في  يالمجموعة التي أجر على إرتباط الدرجات الحقيقية للإلختبار بنفسها إذا أعيد اإلختبار على نفس 
وثيقة بين الثبات و الصدق الذاتي شريطة أن يحسب الثبات بأسلوب  ذا كانت الصلة، لاألمر اإلختبار أول

 : يحسب بالمعادلة التالية صدق الذاتياإلختبار و إعادة اإلختبار و ال
 

 
 .(1)      الثبات الصدق الذاتي =   

 
لجذر التربيعي لمعامل الثبات عامل الصدق الذاتي من خالل حساب افي دراستنا على حساب م و لقد إعتمدنا

 :2كما هو مبين في الجدول رقم
 
 

                                                             
 . 145ص مرجع سبق ذكره،,و الرياضية  حممد صبحي حسنني: القياس و التقومي يف الرتبية البدنية -1
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  .ئج معامل الصدق اإلختبارات للبطارية المقترحةنتا يمثل: 2 الجدول رقم-
 إختبارات البطارية

 المقترحة
حجم 
 العينة

معامل  2اإلختبار   1اإلختبار 
 الثبات

معامل 
 الصدق

 م
المتوسط  داللة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

إختبار سرعة 
 التدويس 

 
 

10 

 220،02 
 دورة/دقيقة

10،89 
 دورة/دقيقة

221،82 
 دورة/دقيقة

12،42 
 دورة/دقيقة

0،874** 
 

0,934**  
 

 **0,961 **0،924 ثا 0،36  ثا 7،16 ثا 0،30 ثا 7،16 متر  60إختبار  0,05

 **0,949 **0،926 ثا 3،80 ثا 13،44 ثا 0،60 ثا 14،73 متر  200إختبار 

 **0,949 **0،902 د 1،50 د 5،87 د 0،14 د 6،36 كلم  4إختبار 

 
 الموضوعية:-ج 
تماثل التي يسجل الأنه في بناء اإلختبارات يقصد بالموضوعية درجة ("1980)إبراهيم أحمد سالمةأشار  لقد

"، كما أن عدم تأثر أداة الدراسة باألحكام الذاتية تعطي لنتائجها موضوعية بها مختلف األفراد نفس اإلختبار
هو "أن  (2016يوسف الزم كماش)و معنى الموضوعية حسب  تجعل منها ذات مصداقية و دقة علمية،

يقوم الباحث بالتعامل مع األشياء و الظواهر على أنها أشياء و ظواهر مستقلة عن ذاته و محاولة التحرر 
من كافة النواحي اإلنفعالية و المواقف الذاتية من خالل اإلبتعاد عن األحكام الذاتية و النزوات الشخصية و 

و ألجل أن تكون لنتائج دراستنا هذه ، (1)حكام المسبقةاإللتزام بالحياد األخالقي و اإلبتعاد عن األراء و األ
حقائق ذات عالقة بموضوع إختبارات البطارية المقترحة و توافقها و نوع النشاط المشار إليه سابقا )رياضة 

بإعتماد طريقة دراسة موضوعية اإلختبار عن طريق ثبات نتائج المفحوصين الدراجات على الطريق( قمنا 
إعادة عن طريق ثبات معامل ال"يمكن الحصول على الموضوعية من خالل حسنين محمد صبحيفحسب 

 .3موضح في الجدول رقم:كما هو  ،(2)"في مرتي التطبيقمصححين مع ثبات ال اإلختبارات
 
 
 
 

                                                             
 .  242ص ، دار دجلة، األردن،2016الطبعة األوىل،,اإلحصائيةأساليبه -أقسامه–يوسف الزم كماش: البحث العلمي مناهجه  -1
 . 153ص مرجع سبق ذكره،,و الرياضية  حممد صبحي حسنني: القياس و التقومي يف الرتبية البدنية -2
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 إختبارات البطارية المقترحة من جانب الموضوعية.دراسة يمثل :3الجدول رقم-
إختبارات 
 البطارية
 المقترحة

حجم 
 العينة

معامل  2المختبر   1تبر خالم
 الثبات

معامل 
 الثبات

مستوى 
إعادة  اإلختبار الداللة

 اإلختبار
إعادة  اإلختبار

 اإلختبار
إختبار سرعة 

 التدويس 
 
 
 

10 

210،07 
 دورة/دقيقة

210,03 
 دورة/دقيقة

221،82 
 دورة/دقيقة

219,14 
 دورة/دقيقة

0,979*
* 

0,827**  
 
 

0،05 
*0,913 ثا8,08  ثا 7,97 ثا 7,95 ثا 7,76 متر  60إختبار 

* 
0,920** 

*0,949 ثا14,72 ثا14,38 ثا13,98 ثا79،73  متر 200إختبار
* 

0,869** 

*0,944 د 6,98 د 6,83 د 6,55 د 6,43 كلم  4إختبار 
* 

0,988** 

 
 يسية:التجربة الرئ-1-2

المقترحة لإلعتماد عليها في عملية اإلنتقاء و التوجيه  بعد التأكد من صالحية و مالئمة بطارية اإلختبارات
، تم إجراء تطبيق اإلختبارات النهائية في سنة في رياضة الدراجات الجزائرية16و15لدى صنف الناشئين سن 

 (13)أنظر الملحق رقم مع المديرية الفنية 02/08/2016يوم:ما قمنا بتحديد بعد 2015/2016الموسم الرياضي 
نشر إعالن و توجيه دعوة إلى جميع النوادي و الفرق والرياضيين المنخرطين في رابطات قمنا به يو عل

داخل  لحضور إلىل إجراء التقييمسنة الراغبين في  16و15اإلتحاد الجزائري لرياضة الدراجات من ذوي سن 
بعة امن الساعة الس إبتداء 02/08/2016في يوم:  الجزائر العاصمة  -مركب التسلية و الرياضة بالخروبة 

غير أنه قمنا بإنجازها في طالعية في التجربة اإلست حيث قمنا بإعتماد نفس ترتيب تطبيق اإلختبارات صباحا
 على النحو التالي: 02/08/2016و كان ذلك يوم: يوم واحد 
 (.vélocitéسرعة التدويس)          
 الثابت جلوسا. متر من اإلنطالق 60( sprintسرعة نهائية )          
 متر من اإلنطالق الغير ثابت جلوسا. 200( sprintسرعة نهائية )           
 كلم ضد الساعة فردي. 4إختبار            
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 :دراسةمنهج ال -2
ه العلمي، ويعتمد بحثل إليه في مجال ختالف الهدف الذي يريد الباحث الوصو تختلف المناهج المتبعة تبعا إل

المنهج المناسب لحل مشكلة البحث باألساس على طبيعة المشكلة نفسها، وفي بحثنا هذا فرضت  ختيارإ
بأن ( 2009)عطا اهلل أحمدو  د عبد اليمينبوداو حيث يرى الوصفي  علينا مشكلة البحث إتباع المنهج

التي منه المجال يلجأ إليه الكثيرون من الباحثين في العديد من المجاالت المختلفة و " المنهج الوصفي
لنشاط البدني الرياضي يعرف المنهج الوصفي في مجال او  ،(1)"الرياضي لدراسة الكثير من حاالت الحاضر

ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر بقصد  إستقصاء بأنه "كل
ليمية أو نفسية أو تشخيصها و كشف جوانبها و تحديد العالقات بين عناصرها أو بينها و بين الظواهر تع

بصورة فيه تمثل معالم الطريقة العلمية من خالل المنهج المالئم لطبيعة الدراسة  لكونه ،(2)إجتماعية أخرى
 على حقيقتهاظاهرة من الظواهر ب يهتم بحث واضحة و تحقيقا ألهدافها بالتأكد من صحة فرضياتنا، فهو

و كشف جوانبها و تحديد العالقات بين عناصرها أو بينها و بين  تشخيصهاقائمة في الحاضر بقصد ال
بأنه "مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل ( 2000الرشيدي)بشير صالح كما عرفه  الظواهر األخرى،

تحليلها تحليال لوصف الظاهرة أو الموضوع إعتمادا على جمع الحقائق و البيانات و تصنيفها و معالجتها و 
كافيا و دقيقا إلستخالص داللتها و الوصول إلى نتائج أو تعميمات على الظاهرة أو الموضوع الذي هو محل 

لظاهرة و التي قد عن أوصاف دقيقة لنبحث من خاللها  دراسةالهو إجراءات خاصة بعملية أي  ،(3)البحث"
لظاهرة موضوع الوصف لقف عند حدود ، فهذه الدراسة ال تأشخاصتكون أنشطة و أشياء و عمليات و 

قييم أمال في التوصل إلى ة و التقارنو الم التفسيريل و حلا إلى أبعد من ذلك فتتم عملية التتأخذنالبحث بل 
إلى أن مجرد  ، كما يجب التنويهعن تلك الظاهرة ن المعرفةرصيد م فيجتمع لديناتعميمات ذات معنى 

حتى يتم تنظيم البيانات و تحليلها فيستخرج وصف ما حدث و ما هو كائن ال يشكل جوهر البحث الوصفي 
منها بيانات لها داللة بالنسبة إلشكالية الدراسة، إذ تعتبر مراحل البحث الوصفي من عملية التعرف على 

و تصنيفها و إشكال البحث و تحديديها و وضع الفروض و إختيار ألدوات الدراسة لجمع البيانات و إعدادها 
و تحليلها تهدف إلى إستخالص تعميمات ذات داللة عن موضوع  حة للنتائجإعطاء وصف في عبارات واض

 . الدراسة
  

                                                             
 . 123ص،2009،املطبوعات اجلامعيةديوان  ،املرشد يف البحث العلمي لطلبة الرتبية البدنية و الرياضية: و عطا اهلل أمحد د عبد اليمنيبوداو  - 1
 .  51ص ، مطبعة العاين، بغداد،1974 ,الزوبعي و الغنام: مناهج البحث العلمي يف الرتبية -2
 .  59ص ، دار الكتاب احلديث،2000 ,بشري صاحل الرشيدي: مناهج البحث الرتبوي -3
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 مجتمع الدراسة: -3
التي يراد تطبيق الدراسة عليها وفق المنهج المناسب  جميع مفردات أو وحدات الظاهرةيمثل مجتمع البحث 

أنه "البد للباحث من تحديد واضح لمجتمع البحث و ذلك لمعرفة  (2015خالد يوسف العمار)حيث يرى لها 
الممارسين  نرياضييال من مجتمع دراستنا تكونيحيث  ،(1)من هو المجتمع الذي سيعمم عليه نتائج البحث"

 المنخرطة في اإلتحاد النوادي المختصة و المنتمين إلى سنة 15/16 في صنف األشبال سنللمنافسة 
  .(15نظر الملحق رقم أ) يالجزائر  اتالجزائري لرياضة الدراج

 عينة الدراسة: - 4
و العينة بهذا المعنى تعتبر ذات أهمية كبرى  مدى تمثيل العينة للمجمع األصلي النتائج العلمية على قفتتو 

، الخطأ فيها لكي يقل إحتمال ثلحجم ممبفهي التي يبنى عليها ما سيكون من نتائج حيث يجب أن تكون 
جزء من المجتمع يتم إختيارها وفق قواعد "أن العينة  (2015)و آخرونالعال النعيمي  عبد محمد يرىحيث 

عتمدنا في دراستنا إو عليه فقد ، (2)خاصة بحيث تكون العينة المسحوبة ممثلة قدر اإلمكان لمجتمع الدراسة"
يوسف الزم و هي شكل من أشكال العينة الغير عشوائية و التي عرفها  المتاحة القصديةعلى شكل العينة 

بأنها "عينة يقوم الباحث بإختيارها طبقا للغرض الذي يستهدف تحقيقه من خالل البحث و  (2015كماش)
على أساس توفر صفات محددة في مفردات العينة تكون هي الصفات التي تتصف بها  التي يتم إختيارها

تجانس أفرادها في بفهي تتميز  ،(3)مفردات المجتمع محل البحث و هي العينة التي يتعمد الباحث إختيارها"
 4رقم:متغيرات السن و الطول و الوزن و وزن الرياضيين مع دراجات السباق  كما هو مبين في الجدول 

رياضية التنافسية المنخرطة في لى الفرق الالمنتمين إفي صنف األشبال حيث قمنا بإستدعاء كل الرياضيين 
و لقد تم تطبيق اإلختبارات على من حضر من الرياضيين و الذين بلغ  ،ائري لرياضة الدراجاتتحاد الجز اإل

ة حيث أن نسبة تمثيل العين ،(15نظر الملحق رقم أمنخرط ) رياضي 482رياضي من مجموع  93عددهم 
 "(2015محمد فتحي الكرداني) فحسبو التي توفرت فيها شروط تمثيل المجتمع األصلي ، %15,72بلغت 
زاد الممثلة للمجتمع حجم العينة بعدة عوامل منها التباين وعدم التشتت حيث إذا زاد حجم العينة يرتبط 

كما ،(4)"فيتم اإلكتفاء بعينة صغيرةقل التشتت جتمع الممثلة للمة نقص عدد العين و العكس صحيح إذاالتشتت 
"عند سحب العينة ال بد للباحث أن يأخذ بعين اإلعتبار المبدأ القائل ه إلى أن خالد يوسف العمارأشار 

                                                             
 .  88ص مرجع سابق،,و الرتبوية و اإلجتماعية ية يف العلوم النفسية خالد يوسف العمار: أجبديات البحث العلمي و إعداد الرسائل اجلامع -1
 . 78، مؤسسة الورق للنشر و التوزيع،عمان، األردن، ص2015 حممد عبد العال النعيمي و آخرون: طرق و مناهج البحث العلمي ، -2
 .  160ص ،أساليبه اإلحصائية، مرجع سابق -أقسامه–يوسف الزم كماش: البحث العلمي مناهجه  -3
 . 213ص ،مؤسسة عامل الرياضة للنشر و دار الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية،1،2015ط, حممد فتحي الكرداين: البحث نظريات و تطبيقات -4
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بالعالقة العكسية بين حجم العينة و بين حجم الخطأ المحتمل أو الممكن، و في هذا الصدد فقد أورد 
أهم العوامل التي تؤثر على تحديد العينة و هي تجانس وحدات مجتمع الدراسة فكلما قل ( 1983عمر)

، و من خالل ما سبق فإن (1)اإلختالف جاز أن تنقص العينة و إذا إشتد التفاوت لزم زيادة حجم العينة"
شروط التمثيل من حيث الحجم الممثل الذي بلغ  الباحث يرى أن العينة الممثلة لمجتع الدراسة قد إستوفت

 .و درجة تجانس أفرادها 43،33%
يبين مستوى تجانس عينة الدراسة في متغيرات السن و الطول و الوزن و وزن الرياضي مع : 4جدول رقم 

  دراجته.

 الوزن الطول السن 
وزن الرياضي 

 مع الدراجة
N Valide 39 39 39 39 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne  -  المتوسط الحسابي  15.41 170.92 60.02 70.14 

Médiane الوسيط              -  15 171 59.30 69.40 

Mode المنوال                  -  15 166 59.30 77 

Ecart-typ اإلنحراف المعياري  -  2.40 27.15 11.78 12.98 

Variance        - التباين  0.248 29.928 55.70 53.306 

Asymétri  0.420 0.79 0.39 0.38  اإللتواء      معامل -

Kurtosis تفرطح        ال-        1.96-  0,20-  0.60 0.50 

 
 مجاالت الدراسة: -5

هي التي تحدد مسار الباحث في المجتمع فعندما يحدد  "(2016يوسف ألزم كماش)أو حدود البحث حسب 
الباحث بفترة زمنية محددة فإن ذلك يسهم في توضيح حدود البحث و تتيح له فرصة إنجازه ضمن سقف 

زمني نحدد و على الباحث أن يبين حدود بحثه وفقا لمجاالت مختلفة تتمثل في المجال الزمني و المجال 
 حيث تمثال مجاالت دراستنا فيما يلي: ،(2)البشري و المجال المكاني"

 

                                                             
 . 91، 90ص ،مرجع سابق,و الرتبوية و اإلجتماعية خالد يوسف العمار: أجبديات البحث العلمي و إعداد الرسائل اجلامعية يف العلوم النفسية  -1
 .  228ص أساليبه اإلحصائية، مرجع سابق ،-أقسامه–يوسف الزم كماش: البحث العلمي مناهجه  -2
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 المجال البشري: -5-1
سنة و الممارسين و 16إلى  15تمثلت عينة الدراسة في الرياضيين الذكور من صنف األشبال)ناشئين( سن 

 إلتحاد الجزائري لرياضة الدراجات.المنتمين إلى أندية رياضة الدراجات التنافسية المنخرطة في ا
 الزماني:المجال  -5-2

 حيث مرت الدراسة بعدة مراحل وهي: 2017إلى سنة  2014إمتدت الدراسة من سنة
في المرحلة األولى وبعد أخذ موافقة المشرف على موضوع البحث و مركز البحث العلمي و التقني سنة 

 .بإجراء تجربة إستطالعية من الفترة الممتدة من قمنا  و في إطار الدراسة اإلستطالعية  2014
قمنا بتطبيق بطارية اإلختبارات النهائية على فقد األساسية  رئيسيةوفي المرحلة الثانية و في إطار الدراسة ال

 .02/08/2016عينة الدراسة في 
 المجال المكاني: -5-3

 ، في المركز الجهوى للرياضات األولمبية بمدينة بسكرة تأما بالنسبة لتطبيق التجربة اإلستطالعية فقد كان
ضيرة التسلية و الرياضة بالخروبة أما في إطار الدراسة األساسية فقد طبقت إختبارات البطارية المقترحة في ح

  الجزائر العاصمة. في 
 متغيرات الدراسة: -6
 المتغيرات المستقل: -6-1

 تمثل المتغير المستقل في بطارية اإلختبارات البدنية الخاصة برياضة الدراجات
 التابع: المتغير -6-2

 .بدرارية الثانوية الرياضيةب لتحاقاإل تمثل المتغير التابع في
 أدوات جمع البيانات: -7
توظيفه قصد الوصول إلى كشف من خالل الذي يستند إليه البحث  ا رئيسيامحور أداة جمع البيانات عتبر ت

تعتبر  إلى أن أدوات جمع البيانات (2015جودت عزت عطوي)قائق التي تبنى عليها الدراسة، حيث أشار الح
، كما أن حجر الزاوية في عملية البحث العلمي حيث أنها تتعدد حسب الغرض الذي يستعمل كل نوع منها

ا حيث إعتمدن ،(1)للباحث أن يبني أداة بحثه و يطورها بنفسه أو أن يستعمل أدوات وضعها باحثون آخرون
 ما يلي:في دراستنا على 

 

                                                             
 . 127، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ص2015 ،5جودت عزت عطوي: أساليب البحث العلمي مفاهيمه أدواته طرقه اإلحصائية، ط -1



  للدراسة ةنيالميدا اإلجراءات                            الفصل الرابع               

176 
 

 : التحليل البيبليوغرافيطريقة  7-1
هي أول الطرق المستعملة وتتمثل في جمع المعلومات النظرية من المراجع التي لها أو الدراسة النظرية و 

لكترونية بية واألجنبية وكذا المنشورات اإلالكتب العر المراجع من عتماد على باإلعالقة بموضوع الدراسة وذلك 
  والدراسات السابقة بهدف تكوين خلفية نظرية جيدة حول الموضوع. 

 ختبارات البدنية الخاصة:بطارية اإل -7-2
ا في دراستنا على بطارية إختبارات بدنية خاصة برياضة الدراجات و التي شرحناها مفصال في نلقد إعتمد
 ني في الجانب النظري و هي: االفصل الث

 (08)أنظر الملحق رقم ختبارات المقترحة:اإل -7-2-1
 ثا. 5(vélocité: إختبار سرعة التدويس) ول:اإلختبار األ  - أ

 قياس سرعة التدويس. الغرض:
 (.homme trainer: تحقيق أقصى سرعة تدويس فوق الدراجة على جهاز)طريقة األداء

 متر إنطالق ثابت: 60اإلختبار الثاني: إختبار سرعة  نهائية - ب
 قياس القوة االنفجارية. الغرض:

 متر من االنطالق الثابت. 60: أداء سرعة نهائية فوق الدراجة على مسافة طريقة األداء
 نطالق غير ثابت:إمتر 200ختبار سرعة  نهائيةإ :لثختبار الثااإل - ت

 قياس القدرة الالهوائية الالحمضية. الغرض:
 نطالق الغير ثابت.متر من اإل200الدراجة على مسافة  : أداء سرعة نهائية فوقداءطريقة األ

 نطالق غير ثابت.كيلومتر إ 4إختبار  :رابعختبار الاإل -ج
 قياس القدرة الهوائية القصوى. الغرض:

 نطالق الغير ثابت.كيلومتر من اإل4لدراجة على مسافة سرع أداء فوق احقيق أ: تداءطريقة األ
 األدوات اإلحصائية المستعملة:-8

"أن األساليب اإلحصائية التي تستخدم في البحث متنوعة بين  (2015محمد عبد العال النعيمي )حسب 
أساليب إحصاء وصفي و بين طرق إحصاء إستداللي حيث يمكن إختيار هذه الطرق أو إحداها حسب نوعية 

المناسبة التي  البحث و فرضياته و حسب إمكانية و مهارة الباحث اإلحصائي في تحديد الطرق اإلحصائية
حيث  م2010( لسنة Exel)في الطرق إلحصائية على برنامج  إعتمدنا ، إذ(1)ستستخدم لتحليل بيانات البحث"

                                                             
 . 78، ص2015 آخرون: طرق و مناهج البحث العلمي ، مؤسسة الورق للنشر و التوزيع، عمان، األردن،حممد عبد العال النعيمي و  -1
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قمنا بتفريغ البيانات التي ، فأن هذا النظام يتمتع بمزايا تمكن من توفير الوقت و الجهد و دقة في الحسابات
، و كذلك على حساب حليلها و معالجتهالغرض ت جمعناها من تطبيق اإلختبارات في الحاسب اآللي

   و قد إعتمدنا في إستعماالتنا على األساليب اإلحصائية التالية:المعادالت 
 :المتوسط الحسابي -8-1

 .(1)على عددها مشاهداتمجموع الحاصل قسمة أحد مقاييس النزعة المركزية يحسب من خالل و هو 
 مج س                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحسابي= ـــ المتوسط
 ن                  

 
 تمثل عدد القيم.ن تمثل مجموع القيم، مج س تمثل القيم،  سحيث: 

 
 
 
 :االنحراف المعياري -8-2

المعياري يوضح لنا معدل تباعد الدرجات عن  و هو تقدير مستقر لدرجة التشتت، أي بمعنى أن اإلنحراف
 المتوسط و هو عبارة عن متوسطها الحسابي مقسوم على األعداد األفراد.

 
 
 مجموع مربعات اإلنحرافات                            

ــــ اإلنحراف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعياري= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2) عدد الدرجات                            

 
 
 
 

                                                             
 . 134ص ،2016أشرف صابر كامل: أسس البحث العلمي، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية،  -1
 .  362، 357ص أساليبه اإلحصائية، مرجع سابق ،-أقسامه–يوسف الزم كماش: البحث العلمي مناهجه  -2
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  حساب معامل اإللتواء: -8-3
عندما يكون هناك تطابق لمقاييس  3±المنحنى التكراري عن التماثل حيث تنحصر قيمته عند  و يقصد به

 .اإلنحراف المعياري( فإن التوزيع يكون طبيعيا غير ملتويالمنوال، النزعة المركزية )المتوسط، الوسيط، 
 الوسيط: -8-4

أعلى من  %50أحد مقاييس النزعة المركزية و هو القيمة التي تقسم التوزيع التكراري إلى نصفين أي و هو 
القيمة الوسطية التي يكون فيها عدد القيم التي تعلوها مساويا لعدد  ،(1)من القيم أسفل الوسيط %50الوسيط و 

 القيم التي تليها.
 
 

 1عدد الدرجات +                                                
  ــــــــــــــــــــــــــــــالوسيط= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2  

 
 
 
 المنوال: -8-5

 تكرار بين الدرجات في التوزيع. و هو الدرجة التي تكون أكثر
 :مل اإلرتباط البسيط لبرسونامعحساب  -8-6

و يعني إقتران التغير في ظاهرة مع نغير في ظاهرة أخرى بقياس مقدار العالقة بين متغيرين حيث تتراوح 
 بين المتغيرات تعتمد على الدرجات الخام المباشرة. ، و طريقة بيرسون لحساب اإلرتباط1±قيمته بين 

 ويات المعيارية:تحديد المستحساب و  -8-7
هي معايير قياسية تمثل الهدف أو الغرض المطلوب تحقيقه ألي صفة خاصة ألنها "المستويات حسب  

تتضمن درجات تبين المستويات الضرورية و لهذا يتم إعداد المستويات على أفراد ذوي مستوى عال في 
األداء، و هي أسس داخلية للحكم على الظاهرة موضوع التقويم، و يتم إستخراج و تحديد المستويات 

ألن ،Karl Frédéric Gauss(2)كارل فريديريك كوس  أللمانيلرية من خالل منحنى التوزيع الطبيعي المعيا
                                                             

 . 56، ص2013مصطفى حسن الباهي و آخرون: اإلحصاء يف اجملال الرياضي، مكتبة األجنلو مصرية،  -1
2-Pièrre Jolicoeur :introduction à la Biométrie,2ème édition,DECARIE,CANADA,1996,P385,386. 



  للدراسة ةنيالميدا اإلجراءات                            الفصل الرابع               

179 
 

يقترب توزيعها من التوزيع الكثير من الصفات و الخصائص  في مجال النشاط البدني الرياضي التي تقاس 
يكون" Pièrre Arnaud & Gérard Broyer (1990 )جيرارد بروايي و بيار أرنو و حسب ، (1)الطبيعي"

التقييم عن طريق المستويات المعيارية عندما يتم مقارنة أداء الفرد بمستويات أي بتوقعات و مبادئ و قواعد 
منصوص عليها مبينة مسبقا و يكون الهدف منها إعطاء معلومات على نسبة تحسن المكتسبات أو الفروق 

ال يمكن إستخراج المستويات يرى أنه  ن الجنابيسلماكما أن  ،(2)مقارنتا مع الهدف المحدد حسب األهداف"
ا قد إعتمدنعليه فو ،(3)المعيارية بإستخدام منحنى التوزيع الطبيعي إال عندما يكون توزيع عينة التقنين طبيعيا

 وهي: 5، و الجدول رقم 1في هذا التوزيع على خمس مستويات كما هي موضحة في الشكل رقم 
 يمثل خمس المستويات المعيارية  و النسب المعيارية حسب منحنى التوزيع الطبيعي.: 05الجدول رقم

 ضعيف  مقبول متوسط    جيد جيد جدا المستويات المعيارية
 %2,14 %13,59 %68,27 %13,59 %2,14 النسب المعيارية

 
ثم ، للدرجات الخام  المعياري حساب المتوسط الحسابي ثم اإلنحرافنقوم بو لحساب المستويات المعيارية 

 ا يلي:نقوم بم
) اإلتجاه  3+ ت إتجاه اليمينالثالث إنحراف للدرجات الخام  نجمع المتوسط الحسابي مع اإلنحراف المعياري-أ

 الموجب(.
)اإلتجاه  3-ت إتجاه اليسارالثالث إنحرافللدرجات الخام نطرح اإلنحراف المعياري من المتوسط الحسابي -ب

 السالب(.
و بهذا نجد نسب معينة من المساحة الواقعة ضمن أي عدد من اإلنحرافات عن المتوسط كما هو مبين في 

 .05و الشكل رقم 05الجدول رقم
    حساب و تحديد الدرجات المعيارية:  -8-8

فوجود المعايير يسمح للمختبر أن يتعرف  تمثل المعايير القيم الموازية للقيم الخام المستخلصة من اإلختبارات،
لي حيث اعلى مركزه النسبي في المجموعة و هذا يعتبر إجراء هاما و ضروريا لتحقيق شروط التقويم المث

"أن المعايير ليست مستويات مثلى نسعى إليها و إنما هي قيم تحدد  (2004محمد صبحي حسانين)يرى 

                                                             
 . 26جامعة الكوفة، ص كلية الرتبية البدنية و علوم الرياضة، الدراسات العليا ماجستري،،  2016، 05سلمان اجلنايب: الدرجات و املستويات املعيارية، حماضرة رقم  -1

2-Piérre Arnaud & Gérard Broyer : psychopédagogie des activités physiques et sportives, Privat 1990,P386. 
 . 26جامعة الكوفة، ص ، كلية الرتبية البدنية و علوم الرياضة، الدراسات العليا ماجستري،2016، 05سلمان اجلنايب: الدرجات و املستويات املعيارية، حماضرة رقم  -3
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و تساهم أيضا في وضع درجات كلية لوحدات مختلفة في وحدات قياسها خاصة في  مركز الفرد النسبي
 Pièrreجيرارد بروايي و بيار أرنو ترتبط بمجال التقييم فهناك حسب و التي  ،(1)إختبارات األداء البدني"

Arnaud & Gérard Broyer (1990) "المعيارية و تكون عندما يقارن أداء الفرد  التقييم عن طريق االدرجات
عطي نطاق المقارنة معنى ألداء الفرد الذي يتكون من خالل في كل مرة أين يبنتائج األفراد اآلخرين أي 

" تقوم بتقديم معنى آخر عبد القادر عباسهي بهذا حسب و  ،(2)ه الفرد"يتوزيع نتائج المجتمع الذي ينتمي إل
لتوضيح العالقة بين الدرجة الخام للفرد و درجات اآلخرين، حيث يوجد عدد من النظم للدرجات المعيارية 

و  ،(3)"(T score( و الدرجة المعيارية التائية المعدلة )Z scoreاألكثر شيوعا و هي الدرجة المعيارية الزائية)
من خالل حسابها يتم تائية المعدلة في حساب الدرجات المعيارية و التي قد إعتمدنا على الدرجة المعيارية ال

 :انون التاليالق
 حساب الدرجة المعيارية الزائية )ز( :أوال نقوم ب

 
 المتوسط الحسابي  –الدرجة الخام                                       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ز                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المعيارياإلنحراف                                                      

 ثانيا نقوم بحساب الدرجات المعيارية التائية المعدلة )ت( :
 ة                         حيث : ) ز ( هي الدرجة الزائي

 x 10  +50ت= ز 
 

كما ،(4) 50و متوسطها  100إلى  0( لها قيم حسب الدرجة الزائية من T- scoreو الدرجة المعيارية التائية )
 .06 رقمهو موضح في الجدول 

 
 
 
 

                                                             
 . 154التقومي يف الرتبية البدنية ، مرجع سبق ذكره، ص وحممد صبحي حسانني: القياس  -1

2-Piérre Arnaud & Gérard Broyer :psychopédagogie des activités physiques et sportivesO.P.CIT,P386. 
   .172، 171دار الكتاب احلديث، ص عبد القادر عباس: طبيعة البحث العلمي و الداللة اإلحصائية، -3

4- Andale , November 2014: http://www.statisticshowto.com/t-score-formula/  , le 09/04/2017,à 15 :20h. 

http://www.statisticshowto.com/author/andale/
http://www.statisticshowto.com/t-score-formula/
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 تائية معيارية ما يقابلها من درجات( و z-scoreة)الزائي المعيارية يمثل الدرجات:06جدول رقم 

(T-score). 

 
 

 يمثل منحنى التوزيع الطبيعي للمستويات و الدرجات المعيارية.: 5شكل رقم
 

 

  

 

 

 
 
 

ن كثيـر يوعا فـي مجـال التربيـة الرياضـية أل( يعد من أكثر التوزيعات شGaush)ل:إن منحنى التوزيع الطبيعي 
هـو يتكـون مـن  من الصفات و الخصائص التي تقـاس فـي هـذا المجـال يقتـرب توزيعهـا مـن التوزيـع الطبيعـي و

ثالثـة منهــا يمـين الوســط الحسـابي وثالثــة  نحرافـاتإ 6مسـتويات معياريـة لكــون الـدرجات المعياريــة تمتـد إلــى  6

النسب المعيارية     %  2,14  % 13,59          68,27%             13,59%   %  2,14                              

متوسط   حسن جيد المستويات المعيارية  
تحت 

 المتوسط

 ضعيف

        
الزائية الدرجات المعيارية   3-          2-           1-صفر                 1+          2+          3+  

التائية الدرجات المعيارية     20         30          40           50        60           70         80

 المعدلة
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درجـات  10 و يسـاويدرجة معيارية زائية واحدة  يساويالمستوى الواحد ، حيث أن أخرى يسار الوسط الحسابي
 .(1) معيارية تائية معدلة

وحـدات التـي يسـتخدم فـي نتائجهـا البطاريـة المقترحـة إلختبارات وزيع الدرجات المعيارية التائية غير أنه خالل ت
  .07كما هو مبين في الجدول رقم قياس مختلفة 

 
 البدنية الخاصة برياضة الدراجات المقترحة. اإلختبارات يبين وحدات القياس لبطارية 07جدول رقم -

 وحدة القياس إختبارات البطارية المقترحة الرقم
 عدد دوران التدويس تكرار .(vélocitéثا)5إختبار سرعة التدويس  01

 الثانية .متر سرعة نهائية جلوسا من اإلنطالق الثابت60إختبار  02

 الثانية .متر سرعة نهائية جلوسا من اإلنطالق الغير ثابت200إختبار  03

 الدقيقة كلم ضد الساعة فردي.4 إختبار 04

 
كلـم 4نهائيـة، وم سـرعة 200 ،م سرعة نهائيـة60وحدة الزمن و التي يكون أحسنها األصغر درجة مثل )إختبار 

عـــدد تكـــرار دوران التـــدويس و التـــي يكـــون فيهـــا أكبـــر عـــدد للـــدوران هـــو األحســـن مثـــل  و وحـــدةضـــد الســـاعة( 
 ة)إختبــار ســرعة التــدويس(، و عليــه لتوحيــد القــيم و ليتســنى لنــا جمعهــا قمنــا بــإقتراح صــيغة لســلم تنقــيط موحــد

درجة هـي 50درجة كأصغر قيمة و 20أكبر قيمة إلى درجة ك80بداللة قيم الدرجات المعيارية التائية العليا من 
متــر 60بالنســبة لنتــائج إختبــارات  ):لنتــائج وحــدات الــزمن الصــيغة التاليــةتطبيــق قيمتهــا الوســطى، مــن خــالل 

    كلم.4متر سرعة نهائية و إختبار 200سرعة نهائية و إختبار 
                            

 
  .الدرجة المعيارية التائية -100النقطة =  

 
 
 
 

 
                                                             

 . 26، صنفس املرجع السابق، 05سلمان اجلنايب: الدرجات و املستويات املعيارية، حماضرة رقم  -1
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 فإن: ثا5أما الدرجات المعيارية التائية لنتائج إختبار سرعة التدويس -
 

 .النقطة = الدرجة المعيارية التائية
 

و مركــز مســتوى و تحــدد  و النتيجــة 4ثــم مجمــوع النقــاط الــذي نتحصــل عليــه لنتــائج كــل رياضــي نقســمه علــى 
كمـا هـو مبـين فـي الجـدول  ة المختبـرةمقارنتا بنتـائج المجموعـحسب الدرجات المعيارية التائية رياضي كل رتبة 
 .29رقم 

 
 4رتبة الرياضي = مجموع النقاط/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل  عرض و
 النتائج

 الفصل الخامس
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 عرض و تحليل نتائج الدراسة الميدانية: – 1
في هذا الفصل سنتطرق إلى عرض و تحليل نتائج عينة البحث حول وضع مستويات معيارية و الدرجات 

، حيث أن النتائج المتحصل عليها و التي مع سلم الترتيب المقترح المعيارية لبطارية اإلختبارات المقترحة
تعتبر نتائج خام تعبر عن أداء الرياضيين في اإلختبارات و التي قمنا بمعالجتها إحصائيا عن طريق بعض 

ي مقاييس النزعة المركزية و التشتت و هذا لغرض معرفة إعتدالية توزيع نتائج إختبارات البطارية المقترحة الت
طبقت على الرياضيين و التي من خاللها إنطلقنا في وضع مستويات معيارية إلختبارات البطارية و كذلك 

 قمنا بتحديد درجات معيارية تكون األساس في الترتيب النهائي.
 عتدالي للبيانات:التوزيع الطبيعي اإل -1-1

بعض مقاييس النزعة المركزية و  : يبين نتائج التوزيع اإلعتدالي للبيانات بإستخدام08الجدول رقم 
 التشتت و اإللتواء. 

كلم4إختبار  م200إختبار    م60إختبار  

 

 
 (vélocité) إختبار

 إختبارات
البطارية   

 مقاييس النزعة
 المركزية و التشتت

 المتوسط الحسابي 229 7,78 15,10 5,86
 اإلنحراف المعياري 12,43 0,33 0,75 0,33

 الوسيط  231 7,72 15,16 6
 المنوال  218 7,41 15,52 6

 معامل اإللتواء  0,71 - 0,75 0,67 0,27-
 

يتبين لنا أن جميع بيانات نتائج تطبيق البطارية المقترحة كانت ضمن المجال  08من خالل الجدول رقم 
حيث بلغت قيم معامل  3±اإلعتدالي للمنحنى حيث أن قيم معمل اإللتواء في اإلختبارات األربعة تنحصربين 

طالق ر من الجلوس عن طريق اإلنمت 60في إختبار سرعة نهائية  0,75اإللتواء في اإلختبارات على التوالي 
مل اعالغير ثابت و بلغ منطالق سرعة نهائية من الجلوس عن طرريق اإل 200في إختبار  0,67ثابت و ال

 .0,27 -كلم ضد الساعة 4و في إختبار  0,71 – اث5( ل:vélocitéاإللتواء في إختبار سرعة التدويس)
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نستنتج أن بيانات نتائج أداء الرياضيين لإلختبارات موزعة توزيعا إعتداليا و عليه نرى أنه بإمكان تحديد 
مستويات معيارية لكل إختبار من إختبارات البطارية المقترحة وكذلك تحديد درجات معيارية قصد تحقيق 

 بالثانوية الرياضية بدرارية .  إنتقاء أفضل لإللتحاق 
 تحديد المستويات المعيارية لبطارية اإلختبارات المقترحة: -1-2
 :(vélocitéتحديد المستويات المعيارية إلختبار سرعة التدويس) -1-2-1

يبين المستويات و الدرجات المعيارية و عدد الرياضيين و نسبة الرياضيين حسب كل : 09الجدول رقم
  .(Vélocitéمستوى معياري في إختبار سرعة التدويس)

النسبة المقررة في المنحنى 
 الطبيعي

عدد 
 الرياضيين

 نسب المئوية
 المستويات المعيارية الدرجات الخامحدود 

 جيد + <=  253.86 %00 00 %2,14
 حسن 253.85 – 241.43 %10.25 04 %13,59
 متوسط 241.42 – 216.57 %71.79 28 %68,27
 تحت المتوسط 216.56 – 204.14 %12.82 05 %13,59
 ضعيف 204.13 =>   - %05.12 02 %2,14

 المجموع  %99.98 39 
 

 

إختبار سرعة التدويس : يمثل النسب المئوية لتوزيع الرياضيين على كل مستوى معياري في 06الشكل رقم
 .(vélocitéثا )5

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

 النسب المقررة %النسبة

%0,00 جيد 2,14%

%10,25 حسن 13,59%

%71,79 متوسط 68,27%

%12,82 تحت المتوسط 13,59%

%5,12 ضعيف 2,13%

النسب المئوية لتوزيع الرياضيين حسب كل مستوى 
 (vélocité) معياري في إختبار سرعة التدويس
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تبين لنا أن أعلى نسبة مئوية لتوزيع نتائج الرياضيين في إختبار  06و الشكل رقم  09من خالل الجدول رقم
 28أي ما يعادل  %71,79كانت في المستوى المعياري متوسط حيث بلغت  (vélocitéسرعة التدويس )

، أما ثاني أعلى نسبة فقد كانت في (دورة في الدقيقة216,57  -241,42)رياضي و هذا عند الدرجة الخام 
رياضيين عند الدرجة الخام  5أي ما يعادل % 12,82المستوى المعياري تحت المتوسط حيث بلغت 

و جاء المستوى المعياري حسن ثالثا حيث بلغ نسبة الرياضيين في هذا  (دورة في الدقيقة204,14  -216,56)
، أما (دورة في الدقيقة253,85 - 241,43 )رياضيين  عند الدرجة الخام 04أي ما يعادل % 10,25المستوى 

رياضي و هذا  02حيث بلغ عددهم  %5,12في المستوى المعياري ضعيف فقد كانت نسبة الرياضيين فيه 
، أما في المستوى المعياري جيد فقد كانت أضعف نسبة (دورة في الدقيقة191,11  -204,13)عند المستوى

، و من خالل مقارنة نسب (دورة في الدقيقة 253,86 266,72 -)عند الدرجة الخام  %00مسجلة حيث بلغت 
سرعة نتائج عينة الدراسة مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى اإلعتدالي الطبيعي في إختبار 

 تبين مايلي: ثا5(vélocitéالتدويس)
 في المستوى جيد: 

  <=+)خام عند الدرجة ال %00أما في المستوى المعياري جيد فقد كانت أضعف نسبة مسجلة حيث بلغت 
و هي نسبة أقل من النسبة المقررة في المنحنى اإلعتدالي الطبيعي و المقدرة ب:  (دورة في الدقيقة253,86

2,14.% 
 في المستوى حسن:

رياضيين عند الدرجة  4أي ما يعادل  %10,25أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغت نسبت الرياضيين 
و هي نسبة قريبة من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (دورة في الدقيقة 253,85 – 241,43)الخام 
13,59.% 

 في المستوى متوسط:
رياضيين عند الدرجة  28أي ما يعادل  %71,79في المستوى المعياري متوسط فقد بلغت نسبت الرياضيين 

و هي نسبة مماثلة للنسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (دورة في الدقيقة 241.42 – 216.57)الخام 
68,27.% 
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 في المستوى تحت المتوسط:
رياضيين عند الدرجة  5أي ما يعادل % 12,82أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغ نسبت الرياضيين 

و هي نسبة قريبة من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (دورة في الدقيقة204.14  -216,56)الخام 
13,59.% 

 في المستوى ضعيف:
 رياضي عند الدرجة الخام 2أي ما يعادل  %5,12أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغ نسبت الرياضيين 

 %.2,14و هي نسبة قريبة للنسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (دورة في الدقيقة   =>   - 204,13)

 متر من الجلوس باإلنطالق الثابت: 60تحديد المستويات المعيارية إلختبار السرعة النهائية  -1-2-2
يبين المستويات و الدرجات المعيارية و عدد الرياضيين و نسبة الرياضيين حسب كل : 10الجدول رقم 

  ثابت.متر من الجلوس باإلنطالق ال 60مستوى معياري في إختبار السرعة النهائية 

النسبة المقررة في 
 المنحنى الطبيعي

عدد 
 الرياضيين

نسب 
 خامالدرجات الحدود  المئوية

 المستويات المعيارية

 جيد - <= 7,12 %00 00 %2,14
 حسن 7.13 - 7.45 %17.94 07 %13,59
 متوسط 7.46 – 8.10 %69.23 27 %68,27
 تحت المتوسط 8.11 - 8.43 %10,25 04 %13,59
 ضعيف 8.44  =>  + %2,56 01 %2,14

 المجموع  %99.98 39 
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 : يمثل النسب المئوية لتوزيع الرياضيين على كل مستوى معياري في إختبار سرعة نهائية 07الشكل رقم
 متر من الجلوس بإنطالق ثابت. 60

في إختبار لتوزيع نتائج الرياضيين أن أعلى نسبة مئوية  لنا تبين 07و الشكل رقم 10من خالل الجدول رقم
% 69,23الثابت كانت في المستوى المعياري متوسط حيث بلغت  متر سرعة نهائية جلوسا من اإلنطالق 60

، أما ثاني أعلى نسبة فقد كانت في (ثانية 8,10 – 7,46)رياضي و هذا عند الدرجة الخام  27أي ما يعادل 
 (ثانية7,45 –7,13)رياضيين عند الدرجة الخام 7أي ما يعادل  %17,94المستوى المعياري حسن حيث بلغت 

أي ما  %10,25نسبة الرياضيين في هذا المستوى  تو جاء المستوى المعياري تحت المتوسط ثالثا حيث بلغ
، أما في المستوى المعياري ضعيف فقد كانت (ثانية 8,43-8,11)رياضيين  عند الدرجة الخام  04يعادل 

، أما (ثانية 8,77 – 8,44)رياضي و هذا عند المستوى  01حيث بلغ عددهم  %2,56نسبة الرياضيين فيه 
 – 6,79)عند الدرجة الخام  %00في المستوى المعياري جيد فقد كانت أضعف نسبة مسجلة حيث بلغت 

، و من خالل مقارنة نسب نتائج عينة الدراسة مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى (ثانية 7,12
 متر من الجلوس بإنطالق ثابت تبين مايلي:60سرعة نهائية اإلعتدالي الطبيعي في إختبار 

 في المستوى جيد: 
- <= ) خامعند الدرجة ال%00أما في المستوى المعياري جيد فقد كانت أضعف نسبة مسجلة حيث بلغت 

 %.2,14و هي نسبة أقل من النسبة المقررة في المنحنى اإلعتدالي الطبيعي و المقدرة ب:  (ثانية 7,12
 

 
 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

 النسبة المقررة %النسبة

%0,00 جيد 2,14%

%17,94 حسن 13,59%

%69,23 متوسط 69,27%

%10,25 تحت المتوسط 13,59%

%2,56 ضعيف 2,14%

النسب المئوية لتوزيع الرياضيين حسب كل مستوى 
 متر من الجلوس 60معياري في إختبار سرعة نهائية 
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 في المستوى حسن:
رياضيين عند الدرجة  7أي ما يعادل  %17,94أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغت نسبت الرياضيين 

 .%13,59و هي نسبة قريبة من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (ثانية 7,45 – 7,13)الخام 
 في المستوى متوسط:

رياضيين عند الدرجة  27أي ما يعادل % 69,23في المستوى المعياري متوسط فقد بلغت نسبت الرياضيين 
 %.68,27و هي نسبة مماثلة للنسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (ثانية 8,10–7,46)الخام

 في المستوى تحت المتوسط:
رياضيين عند الدرجة  4أي ما يعادل  %10,25أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغ نسبت الرياضيين 

 %.13,59و هي نسبة قريبة من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (ثانية 8,43 -8,11)الخام 
 في المستوى ضعيف:

رياضي عند الدرجة الخام  1أي ما يعادل  %2,56أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغ نسبت الرياضيين 
 %.2,14و هي نسبة مماثلة للنسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (ثانية +   => 8,44 )

 متر من الجلوس:200تحديد المستويات المعيارية إلختبار السرعة النهائية  -1-2-3
: يبين المستويات و الدرجات المعيارية و عدد الرياضيين و نسبة الرياضيين حسب كل 11الجدول رقم 

  متر من الجلوس باإلنطالق الغير ثابت. 200سرعة نهائية  مستوى معياري في إختبار

النسبة المقررة في 
 المنحنى الطبيعي

عدد 
 الرياضيين

نسب ال
 الدرجات الخام حدود  المئوية

 المستويات المعيارية

 جيد - <= 13.60 %00 00 %2,14
 حسن 13.61 - 14.35 %20.51 08 %13,59
 متوسط 14.36 - 15.85 %66.66 26 %68,27
 تحت المتوسط 15.86 - 16.60 %07.69 03 %13,59
 ضعيف 16.61 =>  + %05.12 02 %2,14

 المجموع  %99.98 39 
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: يمثل النسب المئوية لتوزيع الرياضيين على كل مستوى معياري في إختبار سرعة نهائية 08الشكل رقم
 متر من الجلوس بإنطالق غير ثابت.200

في إختبار لتوزيع نتائج الرياضيين أن أعلى نسبة مئوية  لنا تبين 08و الشكل رقم  11من خالل الجدول رقم
متر سرعة نهائية جلوسا من اإلنطالق الغير ثابت كانت في المستوى المعياري متوسط حيث بلغت 200

، أما ثاني أعلى نسبة فقد (ثانية 15,85–14,36)رياضي و هذا عند الدرجة الخام  26أي ما يعادل % 66,66
 -13,61)رياضيين عند الدرجة الخام 8أي ما يعادل % 20,51كانت في المستوى المعياري حسن حيث بلغت 

و جاء المستوى المعياري تحت المتوسط ثالثا حيث بلغ نسبة الرياضيين في هذا المستوى  (ثانية 14.35
، أما في المستوى المعياري (ثانية16.60  -15,86 )رياضيين  عند الدرجة الخام 03أي ما يعادل % 7,69

  -16,61)رياضي و هذا عند المستوى 02حيث بلغ عددهم  %5,12ضعيف فقد كانت نسبة الرياضيين فيه 
عند الدرجة  %00، أما في المستوى المعياري جيد فقد كانت أضعف نسبة مسجلة حيث بلغت (ثانية 17.35
خالل مقارنة نسب نتائج عينة الدراسة مع النسب المئوية المقررة لها  ، و من(ثانية13.60  -12,85)الخام 

 متر من الجلوس بإنطالق ثابت تبين مايلي:60سرعة نهائية في المنحنى اإلعتدالي الطبيعي في إختبار 
 
 
 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

 النسبة المقررة %النسبة

%0,00 جيد 2,14%

%20,51 حسن 13,59%

%66,66 متوسط 68,27%

%7,69 تحت المتوسط 13,59%

%5,12 ضعيف 2,14%

النسب المئوية لتوزيع الرياضيين حسب كل مستوى 
 متر من الجلوس 200معياري في إختبار سرعة نهائية 
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 في المستوى جيد: 
  - <= ) خامعند الدرجة ال %00أما في المستوى المعياري جيد فقد كانت أضعف نسبة مسجلة حيث بلغت 

 .%2,14و هي نسبة أقل من النسبة المقررة في المنحنى اإلعتدالي الطبيعي و المقدرة ب:  (ثانية 13,60
 في المستوى حسن:

رياضيين عند الدرجة  8أي ما يعادل  %20,51أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغت نسبت الرياضيين 
 %.13,59و هي نسبة قريبة من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (ثانية14,35  -13,61)الخام

 في المستوى متوسط:
رياضيين عند الدرجة  26أي ما يعادل  %66,66في المستوى المعياري متوسط فقد بلغت نسبت الرياضيين 

 %.68,27و هي نسبة مماثلة للنسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (ثانية 15,85 – 14,36)الخام 
 في المستوى تحت المتوسط:

رياضيين عند الدرجة  3أي ما يعادل % 07,69أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغ نسبت الرياضيين 
 %.13,59و هي نسبة قريبة من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (ثانية 16,60 -15,86)الخام  

 في المستوى ضعيف:
 رياضي عند الدرجة الخام 2أي ما يعادل  %5,12أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغ نسبت الرياضيين 

 %.2,14و هي نسبة مماثلة للنسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (ثانية +=>   16,61)
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 كلم ضد الساعة فردي: 4تحديد المستويات المعيارية إلختبار   -1-2-4
: يبين المستويات و الدرجات المعيارية و عدد الرياضيين و نسبة الرياضيين حسب كل 12الجدول رقم

  كلم ضد الساعة فردي.4مستوى معياري في إختبار 

النسبة المقررة في 
 المنحنى الطبيعي

عدد 
 الرياضيين

النسب 
 الخام الدرجاتحدود  المئوية

 المستويات المعيارية

 جيد 5,20 - <= %00 00 %2,14
%13,59 10 %25,64 5,21 - 5,33  حسن 
%68,27 24 %61,53 5,34 - 6,19  متوسط 
%13,59 05 %12,82 6,20 - 6,52  تحت المتوسط 
 ضعيف +=>   6,53 %00 00 %2,14

 39 99,99%  المجموع  
 

 

كلم ضد 4: يمثل النسب المئوية لتوزيع الرياضيين على كل مستوى معياري في إختبار 09الشكل رقم
 الساعة فردي.
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 %النسب المعدلة %النسبة

%0,00 جيد 2,14%

%25,64 حسن 13,59%

%61,53 متوسط 68,27%

%12,82 تحت المتوسط 13,59%

%0,00 ضعيف 2,14%

النسب المئوية لتوزيع الرياضيين حسب كل مستوى 
 كلم ضد الساعة فردي4معياري في إختبار 
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في إختبار لتوزيع نتائج الرياضيين أن أعلى نسبة مئوية لنا تبين  09و الشكل رقم  12من خالل الجدول رقم
رياضي  24أي ما يعادل % 61,53كلم ضد الساعة فردي كانت في المستوى المعياري متوسط حيث بلغت 4

، أما المستوى المعياري حسن جاء ثانيا حيث بلغت نسبة (دقيقة 6,19 -5,34)و هذا عند الدرجة الخام 
، أما (دقيقة 5,33-5,21 )رياضيين  عند الدرجة الخام 10أي ما يعادل % 25,64الرياضيين في هذا المستوى 

رياضيين عند الدرجة  5أي ما يعادل % 12,82المستوى المعياري تحت المتوسط  فقد جاء ثالثا حيث بلغت 
حيث بلغ  %00، أما في المستوى المعياري ضعيف فقد كانت نسبة الرياضيين فيه (دقيقة 6,52-6,20)الخام 

، كذلك  في المستوى المعياري جيد فقد كانت (دقيقة 6.85-6,53)رياضي و هذا عند المستوى 00عددهم 
، و من خالل مقارنة نسب نتائج عينة الدراسة (دقيقة 5.20 - 4.87)عند الدرجة الخام %00النسبة المسجلة 

 :يما يلتبين  كلم ضد الساعة فردي4مع النسب المئوية المقررة لها في المنحنى اإلعتدالي الطبيعي في 
 في المستوى جيد: 

 (دقيقة 5.20-4.87)عند الدرجة المعيارية %00في المستوى المعياري جيد فقد كانت النسبة المسجلة تساوي 
 .%2,14و هي نسبة أقل من النسبة المقررة في المنحنى اإلعتدالي الطبيعي و المقدرة ب: 

 في المستوى حسن:
رياضيين عند الدرجة 10أي ما يعادل  %25,64أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغت نسبت الرياضيين 

 %.13,59و هي نسبة أكبر من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (دقيقة 5.21 – 5.33)الخام  
 في المستوى متوسط:

رياضيين عند الدرجة  24أي ما يعادل % 61,53في المستوى المعياري متوسط فقد بلغت نسبت الرياضيين 
 %.68,27و هي نسبة قريبة من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (دقيقة 5.34 - 6.19)الخام 

 في المستوى تحت المتوسط:
رياضيين عند الدرجة  5أي ما يعادل  %12,82أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغ نسبت الرياضيين 

 %.13,59و هي نسبة قريبة من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي  (دقيقة6.52 -06.2 )الخام 
 في المستوى ضعيف:

و  (دقيقة+ =>   6,35 الخام )عند الدرجة  %00أما في المستوى المعياري حسن فقد بلغ نسبت الرياضيين 
 %.2,14هي نسبة أقل من النسبة المقررة لها في المنحنى الطبيعي 
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 العام: اإلستنتاج
مما سبق ومن خالل بيانات نتائج الرياضيين في إختبارات البطارية المقترحة لتقييم المستوى البدني الخاص 

بين  في رياضة الدراجات لإللتحاق بالثانوية الرياضية تبين لنا أن المستوى العام لعينة الدراسة إنحصر
المستوى المعياري حسن و متوسط و تحت المتوسط ،أما أكبر نسبة في توزيع بيانات نتائج الرياضيين كانت 

إختبار سرعة  في  %69,23في المستوى متوسط بنسب متقاربة في جميع إختبارات البطارية و هي بنسبة 
ية جلوسا من اإلنطالق الغير متر سرعة نهائ200متر جلوسا من اإلنطالق الثابت و في إختبار 60نهائية 

ثا كانت 5(vélocitéو في إختبار سرعة التدويس)% 66,66ثابت كان توزيع الرياضيين في هذا المستوى بنسبة 
 %.61,53 كلم ضد الساعة فردي فهي4أما النسبة التي سجلت في إختبار  ،%71,79نسبة الرياضيين 

اإلختبارات األربعة ضمن المستوى حسن متقاربة حيث كما جاءت معطيات البيانات لنتائج الرياضيين في 
متر 200متر جلوسا من اإلنطالق الثابت و في إختبار 60إختبار سرعة نهائية  في 17.94%ة بكانت بنس

كذلك  10.25%سرعة نهائية جلوسا من اإلنطالق الغير ثابت كان توزيع الرياضيين في هذا المستوى بنسبة 
، أما النسبة التي سجلت في إختبار 10.25%ثا كانت نسبة الرياضيين 5(vélocitéفي إختبار سرعة التدويس)

 %.25,64كلم ضد الساعة فردي فكانت 4
كذلك جاءت معطيات البيانات لنتائج الرياضيين في اإلختبارات األربعة ضمن المستوى تحت المتوسط 

متر جلوسا من اإلنطالق الثابت و في إختبار 60إختبار سرعة نهائية  في 10,25%ة بمتقاربة حيث كانت بنس
متر سرعة نهائية جلوسا من اإلنطالق الغير ثابت كان توزيع الرياضيين في هذا المستوى بنسبة 200

 ، كذلك في إختبار12.82%ثا كانت نسبة الرياضيين 5(vélocitéكذلك في إختبار سرعة التدويس) %07.69
 %.  12,82 كلم ضد الساعة فردي كانت النسبة مماثلة لإلختبار السابق ب:4

كذلك جاءت معطيات البيانات لنتائج الرياضيين في اإلختبارات األربعة ضمن المستوى ضعيف متقاربة حيث 
متر 200متر جلوسا من اإلنطالق الثابت و في إختبار 60إختبار سرعة نهائية  في 2,56%ة بكانت بنس

كذلك  05.12%سرعة نهائية جلوسا من اإلنطالق الغير ثابت كان توزيع الرياضيين في هذا المستوى بنسبة 
كلم ضد الساعة 4، أما في إختبار 05.12%ثا كانت نسبة الرياضيين 5(vélocitéفي إختبار سرعة التدويس)

 .%00فردي فقد سجلت نسبة 



     تحليل النتائج عرض و                                  الفصل الخامس               

197 
 

بينما في المستوى المعياري جيد فقد سجل عدم وجود أي رياضي في هذا المستوى في جميع إختبارات 
 %.00البطارية المقترحة حيث كانت النسبة 

 
 وضع سلم تنقيط حسب المستويات المعيارية: -1-3
 :(vélocitéثا )5سلم تنقيط في إختبار سرعة التدويس لبناء توزيع الدرجات المعيارية  -1-3-1

 . ثوان 5( vélocitéيبين سلم التنقيط في إختبار سرعة التدويس): 13الجدول رقم 
المستويات 

 المعيارية
توزيع 

 Tدرجات 

 المعدلة

سلم  (vélocitéثا )5إختبار سرعة التدويس 

التنقيط 

 /80 
حدود 

 الدرجات

 المعيارية

حدود 

الدرجات 

 الخام

 

حدود 

درجات 

 سلم

 التنقيط

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

عدد 

 الرياضيين

نسبة 

 الرياضيين

 80من    جيد
 70حتى  

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
 
 
 
 

 
229 

 
 
 
 
 

 
12,34 

00 00% 
 

80 
 

 

 حسن
    69من 

 
 60حتى 

  67,82من 
 

 62,87إلى 

 د/د 251
 
 د/د 241

  67,82من 
 

 62,87إلى 

 
04 

 
10,25% 

67,82 
 

62,87 
 

 متوسط
  59من  

 
 40حتى 

 59,72من 
 

 40,34إلى 

 د/د 240
 
 د/د 217

 59,72من 
 

 40,34إلى 

 
31 

 
79,48% 

59,72 
 

40,34 
 

تحت 

 المتوسط

  39من  
 
 30حتى 

 33,10من 
 

 31,49إلى 

 د/د 208
 
 د/د 206

 33,10من 
 

 31,49إلى 

 
2 

 
5,12% 

33,10 
 

31,49 
 

 فضعي
  29من    
 
  

 20حتى 

 29,08من 
 

 21,84إلى 
/ 

 د/د 203
 
 د/د 194

 29,08 من
 

 21,84إلى 
/ 

 
2 

 
5,12% 

29,08 
 

21,84 
20/ 

 80 %99,97 39       المجموع

 
( vélocitéالتائية في إختبار سرعة التدويس) المعيارية أن توزيع الدرجاتلنا تبين  13من خالل الجدول رقم

مقسمة حسب المستويات المعيارية من المستوى المعياري جيد حتى المستوى المعياري ضعيف، حيث  ثا5
التي  درجة 70حتى  80عند الدرجة التائية المعدلة من  %00بلغت نسبة البيانات الموزعة لنتائج الرياضيين 

، أما المستوى الثاني لتوزيع بيانات نتائج يقابلها المستوى األول في سلم التنقيط عند المستوى المعياري جيد
المستوى المعياري حسن  عنددرجة  60حتى الدرجة المعيارية  69الرياضيين فقد كان من الدرجة المعيارية 
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رياضيين عند سلم التنقيط  04أي ما يعادل  %10,25حيث بلغت نسبة الرياضيين في هذه الدرجة المعيارية 
و هي  (درجة 62,87إلى 67,82)اءت حدود الدرجات المعيارية التائية منج (نقطة 62,87إلى 67,82)من 

المستوى المعياري  عند (درجة 40إلى  59)، و جاءت الدرجات المعيارية من القيمة نفسها لسلم التنقيط
 رياضي عند سلم التنقيط من 31أي ما يعادل %79,48متوسط حيث بلغ نسبة الرياضيين في هذا المستوى 

 59,72)حيث جاءت حدود الدرجة المعيارية التائية المقابلة للدرجة الخام من  (نقطة 40,34إلى 59,72)
أما المستوى المعياري تحت المتوسط فقد قابلته الدرجات و هي نفسها قيمة سلم التنقيط،  (درجة 40,34إلى

 02و بلغ عدد الرياضيين فيه  %15,12حيث كانت نسبة الرياضيين فيه  (درجة 30حتى  39 )المعيارية من
كما جاءت حدود الدرجات المعيارية التائية المقابلة  (نقطة 31,49إلى  33,10)و هذا عند سلم التنقيط من 

المستوى المعياري  عند، و أخيرا و هي نفسها قيمة سلم التنقيط (درجة 31,49إلى  33,10)للدرجات الخام من
حيث بلغ عدد الرياضيين في  %5,12بنسبة  درجة( 20إلى  29) ضعيف فقد كانت الدرجات المعيارية من

ت المعيارية و جاءت حدود الدرجا (نقطة 21,48إلى  29,08)رياضي عند سلم التنقيط من 02هذا المستوى
 .و هي نفسها قيمة سلم التنقيط (درجة21,48إلى  29,08)التائية المقابلة للدرجات الخام من 

 ثا5( لvélocitéمن خالل النتائج نستنتج أنه يمكن ترتيب نتائج أداء الرياضيين في إختبار سرعة التدويس)
 من خالل الدرجات المعيارية المعدلة المتحصل عليها.
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نطالق م من الجلوس بإ60سلم تنقيط حسب المستويات المعيارية إلختبار السرعة النهائية  -1-3-2

 ثابت:
م من الجلوس 60سلم تنقيط في إختبار السرعة النهائيةلبناء : يبين توزيع الدرجات المعيارية 14الجدول رقم 

 باإلنطالق الثابت. 
المستويات 

 المعيارية

توزيع 

درجات 

T 

 المعدلة

سلم  م من الجلوس باإلنطالق الثابت60سرعة نهائيةإختبار 

التنقيط 

 /80 

جدود 

الدرجات 

 المعيارية

حدود 

الدرجات 

 الخام

حدود 

 درجات سلم

 التنقيط

 المتوسط
 الحسابي

 فااإلنحر 
 المعياري

عدد 

 الرياضيين

نسبة 

 الرياضيين

 20من   جيد
 29حتى 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
 
 
 

 
 

7,78 

 
 
 
 

 
 

0,33 

00 00% 
 

80 
 

 

 حسن
    30من 

 
 39حتى 

 33,93من 
  

 39,39إلى 

 ث 7,25
 

 ث7,43

 66,07من 
 

 60,61إلى 

 
07 

 
17,94% 

66,07 
 

60,61 
 

 متوسط
  40من  

 
 59حتى 

 40,30من 
 

 59,69إلى

 ث 7,46
 

 ث8,10

 59,70من 
 

 40,31إلى

 
27 

 
69,23% 

59,70 
 

40,31 
 

تحت 

 المتوسط

  60من  
 
 69حتى 

  60,60من 
 

 68,78إلى 

 ث8,13
 

 ث8,40

  39,40من 
 

 31,22إلى 

 
4 

 
10,25% 

39,40 
 

31,22 
   70من   ضعيف

 80حتى 
79,13 
/ 

 ث8,75
/ 

20,61 
/ 

1 2,56% 20,61 
20/ 

 80 %99,98 39       المجموع

متر جلوسا 60التائية في إختبار السرعة النهائية  المعيارية تبين أن توزيع الدرجات 14من خالل الجدول رقم
الثابت مقسمة حسب المستويات المعيارية من المستوى المعياري جيد حتى المستوى المعياري  باإلنطالق

عند مستوى الدرجة التائية المعدلة من  %00ضعيف، حيث بلغت نسبة البيانات الموزعة لنتائج الرياضيين 
سلم التنقيط و  من الرياضيين و التي يقابلها المستوى األول في 00أي ما يعادل عدد  (درجة29حتى  20)

، أما المستوى الثاني لتوزيع هي نقطة الدرجة المعيارية التي يحققها الرياضي عند المستوى المعياري جيد
المستوى  عند 39حتى الدرجة المعيارية  30منالمعيارية  اتالدرج ت حدودبيانات نتائج الرياضيين فقد كان

رياضيين  07أي ما يعادل % 17,94المعياري حسن حيث بلغت نسبة الرياضيين في هذه الدرجة المعيارية 
، (درجة39,39إلى  33,93)الدرجات المعيارية من  قيمة و جاءت (نقطة 60,61إلى66,07)عند سلم التنقيط 
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 27أي ما يعادل % 69,23المستوى المستوى المعياري متوسط  حيث بلغت نسبة الرياضيين في هذا  أما عند
 40,30)و جاءت قيمة الدرجات المعيارية التائية  (نقطة 40,31إلى  59,07)رياضي عند سلم التنقيط من 

 69حتى 60)المستوى المعياري تحت المتوسط فقد قابلته الدرجات المعيارية منعند ، أما (درجة 59,69حتى 
و هذا عند سلم التنقيط من  04و بلغ عدد الرياضيين فيه  %10,25حيث كانت نسبة الرياضيين فيه  (درجة

، و (درجة 68,78إلى 60,60)و جاءت قيمة حدود الدرجات المعيارية التائية من  (نقطة 31,22إلى39,04)
 %2,56بنسبة  (درجة 80إلى  70)المستوى المعياري ضعيف فقد كانت الدرجات المعيارية من  عندأخيرا 

و جاءت  (نقطة 20إلى  20,61من)رياضي عند سلم التنقيط  01حيث بلغ عدد الرياضيين في هذا المستوى
 .درجة79,13قيمة حدود الدرجات المعيارية التائية المقابلة للنتائج الخام عند 

متر جلوسا 60من خالل النتائج نستنتج أنه يمكن ترتيب نتائج أداء الرياضيين في إختبار السرعة النهائية 
 معيارية المعدلة المتحصل عليها. باإلنطالق الثابت من خالل الدرجات ال

م من الجلوس 200سلم تنقيط في إختبار السرعة النهائية لبناء توزيع الدرجات المعيارية  -1-3-3
 بإنطالق غير ثابت:

 باإلنطالق الغير الثابت. م من الجلوس 200يبين سلم التنقيط في إختبار السرعة النهائية: 15الجدول رقم 
 

المستويات 

 المعيارية

توزيع 

 Tدرجات 

 المعدلة

سلم  م من الجلوس باإلنطالق غير الثابت200 سرعة نهائيةإختبار 

التنقيط 

 /80 

حدود 

الدرجات 

 المعيارية

حدود 

الدرجات 

 الخام

حدود 

درجات سلم 

 التنقيط

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

عدد 

 الرياضيين

نسبة 

 الرياضيين

 

 جيد
 20من  

 29حتى 
/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
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    30من 

 
 39حتى 

  34,40من 
 

 39,33إلى 

 ث13,93
 

 ث14,30

  65,60من 
 

 60,67إلى 

 
08 

 
20,51% 

65,60 
 

60,67 
 

 متوسط
  40من  

 
 59حتى 

 40,04من 
 

 59,73إلى 

 ث 14,38
 

 ث15,83

 59,96من 
 

 40,27إلى 

 
26 

 
66,66% 

59,96 
 

40,27 
 

تحت 

 المتوسط

  60من  
 
 69حتى 

 62,26من 
 

 64,66إلى 

 ث 16,02
 

 ث16,20

 37,74من 
 

 35,34إلى 

 
3 

 
7,69% 

37,74 
 

35,34 
 

 ضعيف
  70من  

  
 80حتى 

  70,40من 
 

 80إلى  

 ث 16,63
 

 ث17,35

  29,60من 
 

 20إلى  
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5,12% 
 

29,06 
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 80 %99,98 39       المجموع
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متر جلوسا 200التائية في إختبار السرعة النهائية  المعيارية تبين أن توزيع الدرجات 15من خالل الجدول رقم
الغير ثابت مقسمة حسب المستويات المعيارية من المستوى المعياري جيد حتى المستوى المعياري  باإلنطالق

حتى  20)عند الدرجة التائية المعدلة من  %00ضعيف، حيث بلغت نسبة البيانات الموزعة لنتائج الرياضيين 
، أما المستوى الثاني جيد و التي يقابلها المستوى األول في سلم التنقيط عند المستوى المعياري (درجة 29

في ( 39حتى الدرجة المعيارية  30من )الدرجة المعيارية حدود  جاءتلتوزيع بيانات نتائج الرياضيين فقد 
 08أي ما يعادل  %20,51المستوى المعياري حسن حيث بلغت نسبة الرياضيين في هذه الدرجة المعيارية

من التائية للدرجات الخام الدرجات المعيارية  قيمةو  (نقطة 60,67إلى 65,60من ) رياضيين عند سلم التنقيط
، أما في المستوى المعياري متوسط حيث بلغت نسبة الرياضيين في هذا المستوى (درجة 39,33إلى  34,40)

و جاءت قيمة الدرجات  (نقطة 40,27إلى59,96)رياضي عند سلم التنقيط من  26أي ما يعادل % 66,66
، أما المستوى المعياري تحت المتوسط فقد (درجة 59,73إلى  40,04من )للدرجات الخام  المعيارية التائية

و بلغ عدد  %7,69حيث كانت نسبة الرياضيين فيه  (درجة 69حتى  60من )الدرجات المعيارية حدود قابلته 
و جاءت قيمة الدرجات المعيارية  (نقطة 35,34إلى  37,74)و هذا عند سلم التنقيط من  03الرياضيين فيه 

، و أخيرا في المستوى المعياري ضعيف فقد كانت (درجة 64,66إلى  62,26)التائية للدرجات الخام من
 02حيث بلغ عدد الرياضيين في هذا المستوى %5,12بنسبة  (درجة 80إلى  70)الدرجات المعيارية من 

جاءت قيمة الدرجات المعيارية التائية للدرجات الخام و  (نقطة 20إلى  29,66من)رياضي عند سلم التنقيط 
 .(درجة 80إلى  70,40)من 

متر جلوسا 200من خالل النتائج نستنتج أنه يمكن ترتيب نتائج أداء الرياضيين في إختبار السرعة النهائية 
 باإلنطالق الغير ثابت من خالل الدرجات المعيارية المعدلة المتحصل عليها.
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 كلم ضد الساعة فردي:4سلم تنقيط في إختبار لبناء توزيع الدرجات المعيارية  -1-3-4
  كلم ضد الساعة فردي.4يبين سلم التنقيط في إختبار : 16الجدول رقم 

المستويات 

 المعيارية

توزيع 

 Tدرجات 

 المعدلة

سلم  كلم ضد الساعة فردي4إختبار 
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20/ 
 80 %99,99 39       المجموع

 
كلم ضد الساعة فردي مقسمة 4التائية في إختبار  المعيارية تبين أن توزيع الدرجات 28من خالل الجدول رقم

حسب المستويات المعيارية من المستوى المعياري جيد حتى المستوى المعياري ضعيف، حيث بلغت نسبة 
أي ما يعادل  (درجة 29حتى  20من )عند الدرجة التائية المعدلة  %00البيانات الموزعة لنتائج الرياضيين 

، أما سلم التنقيط و هذا عند المستوى المعياري جيدرياضي و التي يقابلها المستوى األول في  00عدد 
المستوى  عند درجة( 39إلى 30)المستوى الثاني لتوزيع بيانات نتائج الرياضيين فقد كان من الدرجة المعيارية 

 ينرياضي 08أي ما يعادل % 20,51المعياري حسن حيث بلغت نسبة الرياضيين في هذه الدرجة المعيارية
المقابلة للدرجات الخام الدرجات المعيارية  قيمة مجال و جاءت (نقطة 60,61إلى 69,10من)عند سلم التنقيط 

المستوى المعياري متوسط حيث بلغت نسبة الرياضيين في هذا  عند، أما (درجة 39,39إلى 30,90من)
جاءت قيمة  و (نقطة 40إلى  59,70من )رياضي عند سلم التنقيط  24أي ما يعادل % 61,53المستوى 

، أما (درجة 59,69إلى40من)مجال الدرجات المعيارية التائية المقابلة لنتائج الدرجات الخام للرياضيين 
حيث كانت  (درجة 69حتى  60من)الدرجات المعيارية  مجال هفقد قابلالمستوى المعياري تحت المتوسط 
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 35,55إلى 39,04من)و هذا عند سلم التنقيط  07و بلغ عدد الرياضيين فيه  %17,94نسبة الرياضيين فيه 
 60من)جاءت قيمة مجال الدرجات المعيارية التائية المقابلة لنتائج الدرجات الخام للرياضيين ( و نقطة

 80إلى  70 )، و أخيرا في المستوى المعياري ضعيف فقد كانت الدرجات المعيارية من(درجة 65,45إلى
يمكن ترتيب نتائج أداء الرياضيين من خالل الدرجات المعيارية ، وعليه عند سلم التنقيط %00بنسبة  (درجة

 .المعدلة المتحصل عليها
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  يبن الدرجات المعيارية الخام و ما يقابلها من الدرجات المعيارية التائية.: 17جدول رقم -  
إحتبار سرعة التدويس 

 (vélocitéثا)5
م سرعة نهائية جلوسا من 60 إختبار

 اإلنطالق الثابت
م سرعة نهائية جلوسا من 200إختبار 

 اإلنطالق الغير ثابت
ع وجمم كلم ضد الساعة فردي4

 النقاط

الدرجة المعيارية  - 100النقطة=   النقطة هي الدرجة المعيارية
 ت

4/النقطة تالدرجة المعيارية  - 100النقطة=   الدرجة المعيارية ت - 100النقطة=    

الدرجة 
 الخام

 الدرجة 
المعيارية 

 ت

الدرجة  النقطة
 الخام

الدرجة 
المعيارية 

 ت

الدرجة  النقطة
 الخام

الدرجة 
المعيارية 

 ت

الدرجة  الدرجة الخام النقطة
المعيارية 

 ت

 النقطة النقطة
 الكلية

 للبطارية

251 67,82 67,82 7,25 33,93 66,07 13,93 34,4 65,6 5,23,38 30,9 69,1 67,14 

247 64,48 64,48 7,31 35,75 64,75 14,05 36 64 5,33,74 33,93 66,07 64,82 

247 64,48 64,48 7,34 36,66 63,34 14,07 36,26 63,74 5,35,20 34,54 65,46 64,25 

245 62.87 62.87 7,35 36,96 63,01 14,12 36,39 63,61 5,42,94 36,66 63,34 63,20 

241 59,65 59,65 7,41 38,78 61,22 14,13 37,06 62,94 5,48,66 38,48 61,52 61,33 

241 59,72 59,72 7,41 38,78 61,22 14,16 37,46 62,54 5,49,84 38,78 61,22 61,17 

240 58,91 58,91 7,43 39,39 60,61 14,25 38,33 61,67 5,51,72 39,39 60,61 60,45 

239 58,04 58,04 7,46 40,3 59,97 14,3 39,33 60,67 5,51,93 39,39 60,61 59,82 

239 58,04 58,04 7,5 41,51 58,49 14,38 40,04 59,96 5,53,45 40 60 59,12 

237 56,43 56,43 7,53 42,42 57,42 14,47 41,06 58,94 5,53,89 40 60 58,19 

237 56,43 56,43 7,56 43,33 56,33 14,54 42,53 57,47 5,54,41 40,3 59,7 57,48 

236 55,63 55,63 7,61 44,84 55,16 14,65 44 66 5,55,54 40,6 50,4 56,79 

236 55,63 55,63 7,62 45,15 54,85 14,69 44,53 55,47 5,56,08 40,9 59,1 56,26 

235 54,82 54,82 7,62 45,15 54,85 14,86 46,8 53,2 5,56,50 40,9 59,1 55,49 

235 54,82 54,82 7,64 45,75 54,25 14,93 48,3 51,7 5,57,62 41,21 58,79 54,89 

234 54,02 54,02 7,65 46,06 53,94 14,97 48,26 51,74 5,59,62 41,81 58,19 54,47 

233 53,21 53,21 7,65 46,06 53,94 14,98 48,4 51,6 6,00,05 54,24 45,76 51,12 

232 52,41 52,41 7,69 47,27 52,73 15,01 48,8 51,2 6,00,15 54,24 45,76 50,52 

232 52,41 52,41 7,69 47,27 52,73 15,02 48,93 51,07 6,00,32 54,24 45,76 50,49 

231 51,6 51,6 7,72 48,18 51,82 15,16 50,8 49,2 6,00,84 54,24 45,76 49,59 

230 50,81 50,81 7,72 48,18 51,82 15,16 50,8 49,2 6,01,35 54,54 45,46 49,32 

229 50 50 7,75 49,09 50,91 15,19 51,2 48,8 6,02,47 54,84 45,16 48,68 

228 49,19 49,19 7,75 49.09 50,91 15,2 51,33 48,67 6,02,81 54,84 45,16 48,48 

227 48,39 48,39 7,78 50 50 15,21 51,46 48,54 6,03,40 55,15 44,85 47,94 

226 47,58 47,58 7,88 53,03 49,97 15,22 51,6 48,4 6,03,54 55,15 44,85 47,70 

225 46,78 46,78 7,91 51,03 48,97 15,27 52,26 47,74 6,03,83 55,15 44,85 47,08 

225 46,78 46,78 7,94 54,84 45,16 15,3 52,66 47,34 6,04,74 55,45 44,55 45,95 

222 44,36 44,36 7,96 55,45 44,55 15,52 55,6 44,4 6,12,39 57,87 42,13 43,85 

222 44,36 44,36 7,97 55,75 44,25 15,52 55,6 44,4 6,15,45 58,78 41,22 43,55 

221 43,56 43,56 8 56,66 43,34 15,52 55,6 44,4 6,15,60 58,78 41,22 43,13 

220 42,75 42,75 8 56,66 43,34 15,54 55,86 44,14 6,18,60 59,69 40,31 42,63 

218 41,15 41,15 8,09 59,39 40,61 15,6 56,66 43,34 6,18,72 59,69 40,31 41,35 

218 41,15 41,15 8,1 59,69 40,31 15,81 59,46 40,54 6,19,32 60 40 40,50 

218 41.15 41.15 8,1 59,69 40,31 15,83 59,73 40,27 6,19,32 60 40 40,43 

217 40.34 40.34 8,13 60,6 39,94 16,02 62,26 37,74 6,21,64 60,6 39,4 39,35 

208 33.10 33.10 8,19 62,42 37,58 16,18 64,4 35,6 6,22,40 60,9 39,1 36,34 

206 31.49 31.49 8,37 67,87 32,13 16,2 64,66 35,34 6,24,57 61,51 38,49 34,36 

203 29.08 29.08 8,4 68,78 31,22 16,63 70,4 29,6 6,37,05 65,45 34,55 31,11 

194 21.84 21.84 8,75 79,39 20,61 17,35 80 20 6,37,22 65,45 34,55 24,25 
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 اإلستنتاج العام:
مما سبق ومن خالل بيانات نتائج الدرجات المعيارية للرياضيين في إختبارات البطارية المقترحة لتقييم 

بالثانوية الرياضية، تبين لنا أن الدرجات المعيارية  المستوى البدني الخاص في رياضة الدراجات لإللتحاق
كلم ضد الساعة فردي و 4التي كانت في إختبار  و درجة كحد أقصى 30,90لعينة الدراسة إنحصرت بين 

ثابت، حيث  متر سرعة نهائية جلوسا من اإلنطالق الغير200درجة كحد أدنى و التي كانت في إختبار 80
 منحنى التوزيع الطبيعي فيالمعدلة التائية  إختبار حسب توزيع الدرجات المعياريةفي كل  النقاطجاء توزيع 

و الذي إعتمدناه في وضع سلم لتنقيط أداء الرياضيين في كل إختبار  درجة، 20درجة إلى  80المعتدل من 
 و درجة،30,90و التي تقابلها  نقطة69,10كلم ضد الساعة فردي ب:4حيث جاءت أعلى نقطة في إختبار 

نقطة و  20و المقدرة ب: متر جلوسا من اإلنطالق الغير ثابت200نقطة في إختبار سرعة نهائيةجاءت أدنى 
مكن إيجاد ط الرياضي في كل إختبارات البطارية المقترحة أو من خالل مجموع  نقا، درجة80التي تقابلها 

 .ينترتيب الرياضي
في جميع اإلختبارات ينحصر في المجال  التائية المعياريةالدرجات سلم التنقيط المبني على و قد كان توزيع 

 نقطة على سلم الترتيب بعد طرح الدرجة التائية من  30إلى80درجة و الذي يقابله المجال  80إلى  30بين 
تم إعتماد الدرجة التائية ثا حيث 5(vélocitéما عدى في إختبار سرعة التدويس) ،(100 –)الدرجة التائية 100

و الذي  نقاطلفي سلم اأدني كحد 21,48أعلى إلى حد نقطة  ك67,82من   التي كان حدود مجالهاو كنقطة 
، حيث تحصل كل رياضي من عينة الدراسة درجة21,48إلى 67,82يقابله حدود مجال الدرجات المعيارية من 

طارية المقترحة و ناتج مجموع النقاط في جميع إختبارات الب على درجة تم إعتمادها كنقطة في كل إختبار
( و الناتج هو النقطة العامة التي يتم من خاللها تحديد 4)مجموع نقاط اإلختبارات للبطارية/ 4نقسمه على 

 . من أكبر قيمة إلى أصغرها مستوى و مرتبة الرياضي
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 النتائج على ضوء الفرضيات: ناقشةم -2
من خالل عرض نتائج الدراسة الحالية قمنا بتفسير و مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة إضافة 

البطارية مجموعة من الوحدات التي لها دور في قياس  تعتبر إختباراتلإلطار النظري المدعم للدراسة حيث 
فيصل في دراسته عن  بن برنو عثمانمختلف العناصر التي تكون الجانب الذي نقوم بقياسه، وقد أشار 

ختبارات إلى أن "بطارية اإلختبارات وحدة إختبار لقياس مستوى قدرات الفرد أو سلسلة من اإل عياش
تستخدم طرقا مختلفتا في " (2004)محمد صبحي حسنين، هذه اإلختبارات حسب (1)المتعارف عليها عالميا"

القياس كالمسافة أو الزمن أو عدد مرات التكرار و بدون وجود معايير لهذه اإلختبارات يصعب تحديد الدرجة 
لمختلفة( الكلية ألداء الفرد في البطارية لذلك يلزم تحويل الدرجات المستخلصة من اإلختبارات)ذات الوحدة ا

و على ضوء النتائج (2)إلى معايير )ذات وحدات مشتقة( فيسهل تحديد الدرجة الكلية ألداء الفرد في البطارية"
 المتحصل عليها من خالل الدراسة و مقارنتها بفرضيات الدراسة توصلنا إلى ما يلي:

 الفرضية األولى: على ضوءالنتائج  ناقشةم -2-1
 األولى: الجزئية الفرضية ضوءعلى النتائج  ناقشةم -2-1-1

ثا 5( vélocitéترى الفرضية الجزئية األولى أنه من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار سرعة التدويس )
لتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية، حيث سجلنا متوسط توى أحسن الدراجين على الطريق لإليمكن تحديد مس

 ،(3)دورة، و بإعتمادنا على طريقة التوزيع الطبيعي 12,34معياري  دورة في الدقيقة بإنحراف 229حسابي 
حددنا خمس مستويات معيارية ]جيد[،]حسن[،]متوسط[،]تحت المتوسط[،]ضعيف[ أين توزعت نتائج 

و المستوى تحت  %79,48و المستوى متوسط ب:% 10,25الرياضيين لعينة الدراسة بين المستوى حسن ب:
( من vélocitéو يرى الباحث أن سرعة التدويس) %،5,12و المستوى ضعيف ب: %5,12المتوسط ب:

الميزات البدنية األساسية في رياضة الدراجات و التي تتمثل في أداء أكبر عدد من دوران التدويس و لمدة 
القصوى و التي  بأنها تمثل " تردد عدد دورات التدويسJean F Mayer (1986 )طويلة و هذا ما أشار إليه 

و بهذا فإن عملية التدويس في رياضة  ،(4)يعبر عليها بعدد الدوران في الدقيقة حسب قدرات كل رياضي"
الدراجات تعتبر األساس الذي من خالله يستطيع الرياضي زيادة سرعة تنقل دراجته فكلما زادت سرعة تردد 

                                                             
، رسالة دكتوراه يف نظرية سلة(حتديد درجات معيارية من خالل بطارية إختبارات لتقومي بعض املهارات األساسية يف اللعاب اجلماعية )كرة اليد، الكرة الطائرة و كرة ال: بن برنو عثمان - 1

 .09،ص 2006/2007،السنة اجلامعية 3و منهجية الرتبية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر 
 .87ص مرجع سبق ذكره،,: القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرياضيةحممد صبحي حسنني - 2

3- Abdelmalek Mohamed et Mimouni Nabila: Eléments pour l’évaluation et la sélection des cyclistes cadets (15- 16 
ans), O.P.CIT,p19. 
4- Jean François Mayer, cyclisme entraînement , O.P.CIT,p54. 
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من أن"سرعة تردد دوران  Fred Grappe(2014)عملية التدويس زادت سرعة تنقل الدراجة و هذا ما أكده 
 Nهذه القوة حسب  ،(1)التدويس لها تأثير كبير على القدرة الميكانيكية المنتجة من الرياضي مع صفة القوة"

Belluye   وM Cid (2001")"كمية حيث تزداد ،(2)تمثل عمل الكتلة العضلية التي تساهم في أداء التدويس 
( المستعمل من خالل العديد من braquetالقوة العضلية المطبقة خالل عملية التدويس بزيادة مطور السرعة)

نسبة العضالت السريعة و القدرة  "فيPatrick Mallet(2005 )العناصر المترابطة فيما بينها و التي حددها 
و كل هذه العناصر ترتبط بمستوى ،(3)على التنسيق العصبي العضلي و القوة العضلية كذلك العمر و الجنس"

( أكبر كانت vélocitéعملية تحقيق النتائج الجيدة في رياضة الدراجات،  و عليه فكلما كانت سرعة التدويس)
سرعة تنقل الدراجة أكبر و الذي يمكننا من الحكم على مستوى أداء الرياضي الجيد و من خالل ما سبق فإن 

من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار سرعة التدويس فة قد تحققت الفرضية الجزئية األولى القائل
(vélocité )5لتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية. على الطريق لإل ثا يمكن تحديد مستوى أحسن الدراجين 
 الجزئية الثانية: الفرضية على ضوءالنتائج  ناقشةم -2-1-2

متر جلوسا 60ترى الفرضية الجزئية الثانية أنه من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار السرعة النهائية 
لتحاق بالثانوية الرياضية على الطريق لإل من اإلنطالق الثابت يمكن تحديد مستوى أحسن الدراجين

حددنا خمس مستويات  ثانية، كما 0,33ثانية بإنحراف معياري  7,78بدرارية،حيث سجلنا متوسط حسابي 
معيارية ]جيد[، ]حسن[، ]متوسط[، ]تحت  المتوسط[، ]ضعيف[ بإعتمادنا على طريقة التوزيع الطبيعي أين 

و  %69,23و المستوى متوسط ب: %17,94توزعت نتائج الرياضيين لعينة الدراسة بين المستوى حسن ب:
فمن خالل ما يقيمه هذا اإلختبار و %، 2,56و المستوى ضعيف ب:% 10,25المستوى تحت المتوسط ب:

( و التي تتمثل في "قدرة تغلب الجهاز العضلي العصبي على explosivitéالمتمثل في القوة اإلنفجارية )
يرى الباحث أن هذه الصفة أساسية في رياضية الدراجات، فالقدرة  ،(4)المقاومات بإنقباضات عضلية سريعة"

داءات لتحقيق عنصر مباتتة الخصم و تنفيذ حركات بقوة و سرعة كبيرة اإلنفجارية العالية تتطلبها بعض األ
من خالل عدد معتبر من التكرارات في  مثل محاوالت الهروب عن الكوكبة أو اإلنطالق في السرعة النهائية

في ( 2016أبو العالء أبو الفتوح)و ريسان خريبط مجريات المنافسة الواحدة، و التي أشار إليها كل من 
                                                             

1 - Frédéric Grappe :cyclisme et optimisation de la performance, O.P.CIT,2014, p220. 
2 – N Belluye-M Cid : approche biomécanique du cyclisme moderne,données de la léttérature, science & sport 
2001;16 :71-87, P72. 
3- Patrick  mallet :cyclisme moderne, O.P.CIT,p 46. 

 2014/2015،السنة اجلامعية 3، رسالة دكتوراه يف نظرية و منهجية الرتبية البدنية و الرياضية جامعة اجلزائر دراسة حتديدية للخصائص البدنية ملنطقة اجلنوب الشرقي :هدوش عيسى -4
 .53،ص
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"تعتمد على قدرة الرياضي على الوصول إلى أقصى قوة في بداية اإلنقباض  لتيمصطلح قدرة البدء و ا
العضلي إلنتاج سرعة عالية في البداية و الذي يعتمد على سرعة رد الفعل و القدرة التي يمكن للرياضي أن 

كبيرة بين زمن  إرتباط"عالقة  توجد (2002) أخرونو  Jean Benoit Morinدراسة  فحسب، (1)يطلقها"
خالل أداء السرعة النهائية، حيث  اإلنطالق في األمتار األولى و تحقيق النتائج الجيدة في نهاية المجهود

حيث تكون كمية القوة الحركية  تعتبر مرحلة اإلنطالق مهمة جدا في تحقيق النتيجة عند أداء السرعة النهائية
القصوى منذ البداية كما أن سرعة التدويس تزداد معها لتصل إلى المطبقة خالل حركة التدويس في حاالتها 

القوة اإلنفجارية في رياضة الدراجات تعبر " بأن Fred Grappe(2012)كما أكدت دراسة،(2)"سرعتها القصوى
على قيمة الرياضي للوصول إلى القدرة الميكانكية القصوى في أسرع وقت ممكن حيث أنه كلما كانت القدرة 
الميكانكية القصوى كبيرة كلما كان زمن الوصول إليها قصير و كان الرياضي يتميز بصفة القوة 

إنفجارية بقدرة إنتاج قوة تطلب يF Friemel (1998 )و  H Vandewalleفحسب دراسة  ،(3)اإلنفجارية"
و ، (4)إنتاج القوة و السرعة" نقدرة متساوية مالتي تكون بظروف كاملة من صفة القوة و السرعة "قصوى 

إنتاج القوة اإلنفجارية مسئولة على تكون العناصر " من دعدبأنها تتحدد A Ferry (1999 )دراسة   ترىالتي 
  ATPaseو نشاط الميوزين في العضلة و  كمية المتقلصة بالتوازي في كمية العناصر العضلية  تتمثل

و مقاومة التعب العضلي و مشاركة الوحدات العضلية في  ( MyHCالمحمولة من  السلسلة الثقيلة للميوزين )
درة اإلنفجارية و بهذا فإن رياضي الدراجات الذي يتميز بالق ،(5)"البدني المميز بالقوة اإلنفجاريةالمجهود 

نضر الدين و محمد حسن عالوي كل من ما أشار إليه الباحث مع  قيتف العالية هو رياضي متميز، حيث
في أن جل الرياضيين المتميزين"لهم القدرة العالية للربط بين األداء البدني بصفتي القوة و ( 1998رضوان )

و عليه فإن هذه الصفة البدنية تعتبر صفة أساسية في رياضية ، (6)السرعة من أحل تحقيق أداء جيد"
الدراجات و التي من خالل وضع مستويات معيارية لتقييم األداء الرياضي للدراجين األشبال في هذه الصفة 

                                                             
 .603ص،2016 الكتاب للنشر ،،دار 01الطبعة ,ريسان خريبط و أبو العالء عبد الفتاح: التدريب الرياضي احلديث -1

2 – Jean Benoit Morin &all : relations force-vitesse et performances en sprint chez des athlètes entrainés, science & 
sport 2002;17 :78-85, P79. 
3 - Frédéric Grappe : Puissance et performance en cyclisme, O.P.CIT, 2012, p123. 
4 – H Vandewelle & F Friemel : tests d’évaluation de la puissance maximal des métabolismes aérobie et anaérobie, 
science & sport, 4 (1998) 265-279, P266. 
5 – A Ferry : performance et entrainement physique et sportif en force- vitesse(puissance) , science & sport, (1999) 
14 :115-29, P13. 

 .10ص،1998 الفكر العريب ،القاهرة،،دار 03الطبعة ,حممد حسن عالوي  و نصر الدين رضوان: إختبارات األداء احلركي -6
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لتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية و عليه فإن الفرضية على الطريق لإل تحديد مستوى أحسن الدراجينيمكن 
  الثانية قد تحققت. الجزئية

 الجزئية الثالثة: الفرضية على ضوءالنتائج  ناقشةم -2-1-3
متر جلوسا 200ترى الفرضية الجزئية الثالثة أنه من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار السرعة النهائية 

بالثانوية الرياضية بدرارية،  باإلنطالق الغير ثابت يمكن تحديد مستوى أحسن الدراجين على الطريق لإللتحاق
ثانية، كما حددنا خمس مستويات معيارية  0,75ثانية بإنحراف معياري  15,10حيث سجلنا متوسط حسابي 

]جيد[، ]حسن[، ]متوسط[، ]تحت المتوسط[، ]ضعيف[ بإعتمادنا على طريقة التوزيع الطبيعي أين توزعت 
و المستوى  %64,10و المستوى متوسط ب:% 23,07ب: نتائج الرياضيين لعينة الدراسة بين المستوى حسن

و يرى الباحث أن إختبار السرعة النهائية  %،5,12و المستوى ضعيف ب: %7,69تحت المتوسط ب:
متر جلوسا باإلنطالق الغير ثابت يعمل على تقييم األداء الرياضي بالقدرة الالهوائية الالحمضية 200

(puissance anaérobie alactique )جاء في دراسة كل من  حيثC Hertogh ( أن "1992و آخرون ) القدرة
هذه الميزة البدنية  ،(1)الديناميكية القصوى تحدد مستوى تحقيق النتائج الجيدة في عدد كبير من الرياضات"

تعتبر أساسية خالل األداء البدني الخاص في السرعة النهائية أو كذلك خالل األداء البدني في التي 
 Frédéricأشار  في رياضة الدراجات على الطريق، حيثمجهودات محاوالت الهروب عن الكوكبة 

Grappe(2005) " أن رياضي الدراجات خالل التدريب أو المنافسة يعمل في أتلبية الوقت على تحفيز بعض
المصادر الطاقوية التي لها أهمية بطريقة أكبر أو أقل، منها تمرينات السرعة النهائية التي تحفز إنتاج كمية 

فيها يكون بقدرة عالية خالل زمن العضلي ، أي أن األداء البدني (2)معتبرة من الطاقة خالل زمن قصير جدا"
أن "قدرة العمل يعبر عنها من خالل اإلستعداد لمواجهة Jean Francois Mayer(1986 )قصير حيث أكد 

و بهذا فإن زمن أداء المجهود بالقدرة الالهوائية الالحمضية  ،(3)عمل نوعي بإيقاع أكبر أو مساوي للمنافسة"
بأن "زمن أداء السرعة النهائية  Jacques Le Guyader(2013)ثواني و هذا ما أكده 10يكون إلى تاية 

، و من هنا فإن عملية تقييم األداء البدني بمجهود (4)ثواني"10بمجهود القدرة الالهوائية الالحمضية يمتد إلى 
يعتبر ذا أهمية في رياضة الدراجات حيث أنه من خالل تحديد المستويات  القدرة الالهوائية الالحمضية

                                                             
1- C Hertogh & all : puissance anaérobie maximal chez l’adolescent, science & sport 1992;7,207-213, P208. 
2 - Frédéric Grappe :cyclisme et optimisation de la performance,1èr édition, O.P.CIT, p30,31. 
3 - Jean François Mayer, cyclisme entraînement pédagogie , O.P.CIT,p52. 
4 - Jacques Le Gueyader :manuel de préparation physique, édition chiron, 2013,p41. 
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تحديد مستوى أحسن الدراجين على الطريق لاللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية و هذه الصفة يمكن المعيارية ل
 عليه فإن الفرضية الجزئية الثالثة قد تحققت.

 الرابعة:الجزئية  الفرضية على ضوءالنتائج  ناقشةم -2-1-4
كيلومتر ضد الساعة فردي  4ترى الفرضية الجزئية الرابعة أنه من خالل وضع مستويات معيارية إلختبار

يمكن تحديد مستوى أحسن الدراجين على الطريق لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية، حيث سجلنا متوسط 
تويات معيارية ]جيد[، ]حسن[، دقيقة، كما حددنا خمس مس 0,33دقيقة بإنحراف معياري  5,86حسابي 

]متوسط[، ]تحت المتوسط[، ]ضعيف[ بإعتمادنا على طريقة التوزيع الطبيعي أين توزعت نتائج الرياضيين 
و المستوى تحت المتوسط  %61,53و المستوى متوسط ب: %25,64لعينة الدراسة بين المستوى حسن ب:

كيلومتر ضد الساعة فردي  4إختبار ياضيين فيو يرى الباحث أنه من خالل نتائج أداء الر ، %12,82ب:
عبد المالك محمد حيث أشارت دراسة الدراجات صفة المداومة عند رياضيي ستوى البدني في يمكن معرفة الم

من أن األداء البدني في ممارسة "ضد الساعة فردي يعكس القدرات الحقيقية ( 2015نبيلة ميموني)و 
،  و يعتبر األداء البدني بمجهود ضد الساعة فردي من (1)الصراحة" للرياضي، حيث يطلق عليه إختصاص

و  الفعال في تحديد قدرات الرياضي بالنسبة لصفة المداومة،أهم اإلختبارات الميدانية التي تعطي المؤشر 
فإن بإعتبار رياضة الدراجات على الطريق من الرياضات التي يتميز فيها األداء البدني بطول مدة الممارسة 

حيث ترى  (VO2max)األقصى لألوكسجينستهالك اإلتحقيق النتائج الرياضية الجيدة تتأثر بمستوى حجم 
"هناك عالقة بين الرياضات التي تتميز باألداء البدني  هأن (2000آخرون)و   L Bosquetدراسة كل من 

الرياضة من رياضات  أن هذهبما ، و (2)("VO2maxلفترات زمنية طويلة و حجم إستهالك األوكسجين األقصى)
يتفق  و بهذاإستهالك األكسجين بقدرة عالية من حجم  متعتي هافي الناجحو المتميز الرياضي ن فإالمداومة 

أن تحقيق النتائج العالية من" (1991)آخرونو  F Fraisseف فراز دراسة كل من إليه أشارت  الباحث مع ما
والتي  ،(3)"(VO2maxالحجم األقصى إلستهالك األكسجين )كبيرا مع  رياضة الدراجات ترتبط إرتباطافي 

"من أهم المؤشرات التي يتم من خاللها تحديد قدرات (1996)وآخرون R Laicheر العايش عتبرها كل من إ

                                                             
1- Abdelmalek Mohamed et Mimouni Nabila: Eléments pour l’évaluation et la sélection des cyclistes cadets (15- 16 
ans), O.P.CIT,p19. 
2- L.Bosquet et coll :Les méthodes de détermination de l’endurance aérobie,Sience et sport 2000 ;15 :55-73,p56. 
3- F Fraisse et coll :La consommation maximal d’oxygène des sportifs de haut niveau de moins de 20ans,Sience et sport 
1991 ;6 :25-35,p26. 
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"من أن حجم  Georges Cazorlaو في هذا اإلطار فلقد أشار  ،(1)الرياضي في صفة المداومة الهوائية"
كمية األكسحين القصوى التي تمثل  يالتو  (PMA)األكسجين األقصى يمثل القدرة الهوائية القصوى  إستهالك

مجهود عضلي عالي الشدة و لمدة زمنية  عن طريق أداءيمكن للجسم إستهالكها خالل وحدة من الزمن 
، حيث نجد أن من مميزات األداء في رياضة الدراجات على الطريق أنه مجهود (2)دقائق" 4تساوي أو تفوق 

 أشار إلى ذلك كما ،يؤدى باألطراف السفلية عموما و هذا لفترات طويلة تدوم لساعات بدني عضلي كبير
Shanon Sovndal (2010)" عند عضالت األطراف السفلى يكون العمل العضلي لرياضي الدراجات من أن

، و عليه فإن مؤشر المداومة في رياضة الدراجات يمكن (3)تعطي أكبر قدر من القدرة العضلية"و التي 
ه في أن منFred Grappe(2012 )، وهذا ما جاء في دراسة (PMA)تقييمه من خالل القدرة الهوائية القصوى

مستوى الحجم فيها يصل  التي( مستوى القدرة الميكانكية PMA"القدرة الهوائية القصوى) رياضة الدراجات تمثل
و بهذا فإن القدرات الهوائية العالية تعتبر من  ،(4)"( إلى أقصى حدVO2maxاألقصى إلستهالك األكسجين)

فبالرتم من وجود إختالفات في مميزات المؤشرات الهامة لتحديد قدرات الرياضي الجيد في رياضة الدراجات، 
كل من حيث يتفق الباحث مع دراسة  ،اضيين الممارسينكل رياضي فإن مؤشر المداومة متقارب لدى الري

Frédéric Grappe   وJulien Pinot(2014 )من أن ( مؤشر صفة المداومةindice de l’endurance عند )
اج رياضيي الدراجات متقارب رتم خصوصية كل رياضي بين دراج السرعة النهائية و دراج المتسلق و در 

و من هنا فإن عملية تقييم األداء البدني بمجهود القدرة الهوائية القصوى ،(5)المدور و المتنوع اإلختصاصات
يعتبر ذا أهمية كبيرة في رياضة الدراجات على الطريق حيث أنه من كيلومتر ضد الساعة فردي  4إختبارفي 

حاق تحديد مستوى أحسن الدراجين على الطريق لاللتهذه الصفة يمكن خالل تحديد المستويات المعيارية ل
 بالثانوية الرياضية بدرارية و عليه فإن الفرضية الجزئية الرابعة قد تحققت.

" فإن المستويات المعيارية ضرورية من أجل ترجمة نتائج (1980إبراهيم أحمد سالمة)و حسب  هكما أن
الحالة المستوى المعياري يعكس ففي إختبارات اللياقة البدنية اإلختبارات و هي تستند على الوضع الراهن 

سوف ال يكون من الضروري قدر المطلوب من اللياقة البدنية الحاضرة للياقة و أما الكفاية البدنية و ال

                                                             
1- R Laiche et coll :évaluation de VO2max et de VMA en laboratoire et sur le terrain, Science et sport 1996 ;11 :91-
95,p91. 
2- Georges Cazorla :tests de terrain pour évaluer aptitude aérobie, aréaps, cour de physiologie,3juillet 2013,p01. 
3- Shannon Sovndal :cyclisme anatomie et mouvement, édition vigot,2010,p147. 
4 - Frédéric Grappe : Puissance et performance en cyclisme, O.P.CIT, p146. 
5 - Julien Pinot-Fréderic Grappe, indice d’endurance et profil de performance en cyclisme, O.P.CIT, P02. 
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ترى أن المستويات المعيارية هي "أساس الحكم على األداء في ضوء  ليلى السيد فرحاتكما أن  ،(1)وجوده"
و من خالل  ،(2)س ما هو كائن عليه"األداء ذاته أي هي ما يجب أن يكون عليه األداء اإلختباري و لي

من خالل وضع فإن الفرضية العامة التي ترى بأنه  22،21،20،23النتائج المتحصل عليها في الجداول 
البطارية المقترحة يمكن من تحديد مستوى أحسن الدراجين على الطريق  مستويات معيارية إلختبارات

 لاللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية قد تحققت.
 الفرضية الثانية: على ضوءالنتائج  ناقشةم -2-2

إلى  80حيث حددنا خمس مجاالت للدرجات المعيارية التائية ]من  27،28، 26، 25إنطالقا من الجداول رقم 
درجة[  20إلى  29درجة[، ]من 30إلى  39درجة[، ]من 40إلى  59درجة[، ]من 60إلى  69درجة[، ]من 70

في  05و الشكل رقم ( درجة0إلى100)من 06في الجدول رقم مبين حسب سلم توزيع الدرجات التائية كما هو 
لنتائج كل رياضي  التائيةساب الدرجات المعيارية بعد حو  ،اإلختبارات األربعة الخاصة بالبطارية المقترحة

ة التائية إعتماد الدرجة المعياريو ، 4بجمعها وتقسيمها علىقمنا و التي  المقترحةجميع إختبارات البطارية في 
ميموني و  محمد عبد المالكأشارت إليه دراسة  و الذي جميع اإلختباراتكنقطة تقييمية لألداء في 

رياضي نقوم بتحديد رتبة كل و التي على أساسها  28كما هو مبين في الجدول رقم و  ،(3)(2015نبيلة)
(كانت الدرجة التائية للنتيجة الخام لكل vélocitéثا)5فبالنسبة إلختبار سرعة التدويس داخل مجموعته، 

فقد قمنا األخرى ، أما في باقي اإلختبارات الثالثة بتتريالرياضي هي نفسها النقطة التي على أساسها يتم 
الدرجة التائية( و هذا لكي نتحصل على قيم تكون متماثلة  - 100 = النقطة) 100بطرح الدرجة التائية من 

الباحث  رأي فحسب في جميع اإلختبارات نستطيع من خاللها جمع جميع النقاط و تحديد رتبة كل رياضي،
المعايير  أن"حيث أن الدرجة المعيارية يمكن من خاللها تحديد مرتبة الفرد مقارنة بنتائج األفراد اآلخرين 

المستخلصة من عينة التقنين و التي تمثل المجتمع األصلي و الدرجات الخام و التي هي مصدر تلك 
 و  Boumgartnerحسب تعتبر فراد المعايير بصفتها درجات خام مستخلصة من تطبيق اإلختبارات على األ

gakson  "محمود على حسين المعايير حسب دراسة  هذه، (4)ذات فائدة محدودة بدون تحويلها إلى معايير
"تساهم في التعرف على مستويات أداء األفراد (2000عالوي و رضوان)فإن  شحادة أبو زمع والحليق 

                                                             
 .84، 83ص مرجع سبق ذكره ، ،إبراهيم أمحد سالمة: اإلختبار و القياس يف الرتبية البدنية - 1
 .05،صمرجع سبق ذكره ، سنة يف مسابقة الرباعي بألعاب القوى12/13التالميذ الناشئني حتديد مستويات معيارية إلنتقاء: بن سي قدور حلبيب - 2

3- Abdelmalek Mohamed et Mimouni Nabila: Eléments pour l’évaluation et la sélection des cyclistes cadets (15- 16 
ans), O.P.CIT,p19. 

 .215،ص مرجع سبق ذكره، سنة يف اجلانب النفس حركي12/15بسلم تنقيط لتقومي تالميذ املرحلة املتوسطة ذكور وضع مستويات معيارية مرفقة : مرتات حممد - 4
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وجود المعايير يسمح للمختبر أن يتعرف على مركزه  أن( 2000حسانين)الرياضيين و تصنيفهم، كما يذكر 
لي فهي تحدد مركز الفرد االنسبي في المجموعة و هذا يعتبر إجراء هام و ضروري لتحقيق شروط التقييم المث

كما  و تساهم في وضع درجة كلية لوحدات مختلفة في وحدات قياسها خاصة في إختبارات األداء البدني،
وحدات القياس موحدة مما يساعد على إعطاء درجة كلية للمختبرين تمثل هذه الدرجة  أنها تتميز بأنها تجعل

، (1)مستوى اإلنجاز، كما يتم اللجوء إلى إستخدام الدرجات المعيارية بدال من الدرجات الخام لعدم وجود محك"
يير و " من أن عملية تقنين اإلختبارات تتضمن وضع معا(2004محمد صبحي حسنين)و هذا ما أكده 

مستويات و ذلك ألن الدرجات الخام المستخلصة من تطبيق اإلختبارات على األفراد تعتبر ذات فائدة محددة 
بدون تحويلها إلى معايير أو مستويات، و تعتبر المعايير ذات فائدة هامة في اإلختبارات التي هي على شكل 

، و بهذا فإن الدرجات المعيارية تعتبر قيم تحويل (2)بطارية حيث أنها مكونة من مجموعة من اإلختبارات"
الدرجات الخام عن طريق إنحراف أي درجة عن المتوسط الحسابي و تعتبر المعايير ذات أهمية ألنها تعبر 
عن كيفية أداء اآلخرين في اإلختبارات و بالتالي يصبح لدينا ما يمكن أن نؤسس عليه المقارنة، كما أن 

من أكثر الطرق إستخداما في إختبارات " هي( 2004محمد صبحي حسنين)تائية حسب الدرجات المعيارية ال
من أن ("1989محمد عبد العزيز سالمة) وحلمي حسين محمود أكدته دراسة  و الذي، (3)األداء البدني"

هي إحدى الوسائل القياسية لتقييم األرقام الخام و تحويلها إلى درجات يسهل معها المقارنة و  الدرجات التائية
"أن للدرجات (2015)ناجي الشاوي حيدروسلمان عكاب الجنابي حيث ذكر كل من ، (4)إستخالص الدالئل"

إنحرافها المعياري يساوي   و  50، و أن متوسطها الحسابي يساوي 20و 80المعيارية التائية قيمة تنحصر بين 
إختبار و كذلك في كل نتائجهم في الرياضيين حسب  مستوىالله مقارنة خو الذي نستطيع من  ،(5)دائما" 10

مع دراستنا ( 2015ميموني ) نبيلةو محمد عبد المالك إتفقت دراسة  على ذلك فقد جميع إختبارات البطارية،
تعطي نقطة مطابقة لألداء الجيد لكل رياضي، و لكن إعداد معايير يتطلب  في أن "الدرجات المعيارية التائية

و مما  نقطة 80إلى 20تحديد نتائج تحقيق األداء الجيد للرياضي المقابلة لكل نقطة على حسب اإلختالف من
الفرضية الثانية القائلة أنه يمكن وضع ترتيب للدراجين من خالل وضع الدرجات المعيارية سبق نرى أن 

 ق.انوية الرياضية بدرارية قد تحقالتائية المعدلة لبطارية اإلختبارات المقترحة لإللتحاق بالث
                                                             

، يف كلية الرتبية البدنية و علوم الرياضة يف اجلامعة اهلامشية بناء مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية لطلبة البكالريوس :حممود علي حسني احلليق و علي شحادة أبو زمع - 1
www.pdffactory.com 03، 02،ص. 

 .87صمرجع سابق،،2004 ،06الطبعة ,حممد صبحي حسنني: القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرياضية -  2
 .155صمرجع سابق،،2004 ،06الطبعة ,الرياضيةحممد صبحي حسنني: القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و  -  3
 .504ص،1989 ,جامعة قطر –محلي حسني حممود و حممد عبد العزيز سالمة: تقنني بطارية إختبارات لياقة بدنية للطالب املتقدمني لإلاحتاق بقسم الرتبية الرياضية  -  4
 .157ص،2015،مكتبة اجملمع العريب للنشر و التوزيع ،1اجلنايب و حيدر ناجي الشاوي: مبادئ اإلحصاء يف الرتبية الرياضية،ط سلمان عكاب -  5
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 اإلستنتاجات: -3
لدراسة المتمحورة حول إقتراح بطارية إختبارات بدنية خاصة برياضة الدراجات لغرض اعلى ضوء نتائج 

 البطارية إستنتجنا ما يلي: و بعد تطبيق إختبارات تحاق بالثانوية الرياضية بدراريةإنتقاء أحسن الرياضيين لإلل
ثا من خالل تحديد خمس مستويات معيارية و هي: جيد، حسن، 5( vélocitéفي إختبار سرعة التدويس) -أ

متوسط، تحت المتوسط، ضعيف نستطيع الحكم على مستوى الرياضي في رياضة الدراجات من خالل قياس 
الرياضي فوق دراجاته، حيث كانت نتائج الرياضيين تقع بين المستوى حسن، متوسط،  صفة سرعة تدويس

   تحت المتوسط، ضعيف و لم نسجل أي نتيجة في المستوى جيد.
جلوسا من اإلنطالق الثابت من خالل تحديد خمس مستويات معيارية  متر60في إختبار السرعة النهائية  -ب

سط، ضعيف نستطيع معرفة مستوى الرياضي من خالل قياس صفة و هي: جيد، حسن، متوسط، تحت المتو 
القوة اإلنفجارية، حيث كانت نتائج الرياضيين تقع بين المستوى حسن، متوسط، تحت المتوسط، ضعيف و لم 

 أيضا.     نسجل أي نتيجة في المستوى جيد
ل تحديد خمس مستويات جلوسا من اإلنطالق الغير ثابت من خال متر200في إختبار السرعة النهائية  -ت

معيارية و هي: جيد، حسن، متوسط، تحت المتوسط، ضعيف نستطيع تحديد مستوى الرياضي في رياضة 
الدراجات من خالل قياس صفة القدرة الالهوائية الالحمضية، حيث كانت نتائج الرياضيين تقع بين المستوى 

   مستوى جيد.حسن، متوسط، تحت المتوسط، ضعيف و لم نسجل أي نتيجة في ال
الغير ثابت من خالل تحديد خمس مستويات معيارية و هي: جيد،  كلم ضد الساعة فردي4في إختبار  -ث

حسن، متوسط، تحت المتوسط، ضعيف نستطيع تحديد مستوى الرياضي من خالل قياس صفة القدرة الهوائية 
القصوى، حيث كانت نتائج الرياضيين تقع بين المستوى حسن، متوسط، تحت المتوسط، و لم نسجل أي 

 ضعيف. نتيجة في المستوى جيد و
رياضة الدراجات لدى صنف األشبال ذكور لارية اإلختبارات البدنية الخاصة بط تطبيقو عليه فمن خالل 

سنة و التي هي مقترحة لتطبيقها ألجل إنتقاء الرياضيين في الصنف المذكور سابقا ألجل 15/16سن 
في رياضة  للرياضيينالخاص  اإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية يمكن إعطاء حكم على المستوى البدني

 سنة.  15/16الدراجات لدى صنف األشبال سن 
درجة  80كما أنه من خالل وضع الدرجات المعيارية التائية لنتائج إختبارات البطارية المقترحة و المقدرة من 

ثا، السرعة النهائية 5( vélocitéسرعة التدويس )ر)درجة كأصغر نقطة في كل إختبا 20كأعلى نقطة و
كلم ضد الساعة 4متر جلوسا باإلنطالق الغير ثابت، 200متر جلوسا باإلنطالق الثابت، السرعة النهائية 60
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 فردي( يمكن تحديد مرتبة كل دراج على حسب الدرجات التي حققها في كل إختبار و التي مجموعها 
 كل دراج حسب مجموعته. النهائية لمرتبة المستوى و اليحدد  4المقسوم على 
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 اإلقتراحات و التوصيات:-
 بناء على ما توصلت إليه الدراسة فإن أهم ما يوصي به الباحث هو:

اإلسترشاد بنتائج هذه الدراسة عند وضع تصور عام لتطوير رياضة الدراجات لغرض تحقيق التفوق  -
 الرياضي.

من خالل نتائج مستوى األداء الرياضي  علىالحكم عدم اإلكتفاء بالمالحظة و التقدير الشخصي و  -
الطرق العلمية  على بل يجب اإلعتماد الرياضيين لغرض اإلنتقاءمستوى في المنافسات عند تقييم الرياضيين 
العناصر البدنية  برياضة الدراجات تقيستكون معتمدة و خاصة بطارية إختبارات بدنية خاصة ي و المتمثلة ف

 األساسية في رياضة الدراجات.
إستعمال بطارية اإلختبارات البدنية الخاصة برياضية الدراجات في عملية إنتقاء أحسن الرياضيين في  -

 صنف األشبال  لإللتحاق بالثانوية الرياضية.
البدنية الخاصة  الدرجات المعيارية لبطارية اإلختباراتو جداول المستويات المعيارية  جداول إستعمال -

 لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية. ترتيب الرياضيينتقييم و برياضة الدراجات المقترحة لغرض 
م مستوى الرياضيين في صنف ييقلت إعتماد اإلتحاد الجزائري لرياضة الدراجات على هذه البطارية المقترحة -

 .و التوجيه خالل عمليات اإلنتقاء سنة ذكور15/16األشبال سن
وضع قاعدة بيانات للرياضيين في هذا الصنف لغرض اإلعتماد عليها في إستمرارية معرفة مستوى  -

 الرياضيين البدني عند كل مرحلة. 
تعميم هذه البطارية الخاصة بتقييم الجانب البدني الخاص في رياضة الدراجات عند صنف األشبال  -

ألجل العمل بها و  ات الرياضية المختصة في رياضة الدراجاتسنة ذكور على األندية و الرابط15/16سن
 .لتقييم و معرفة مستوى الرياضيينإعتمادها كأداة موحدة في الجزائر 

غير التي على فئات عمرية أخرى إجراء دراسات مماثلة و ذلك لوضع مستويات و درجات معيارية  -
 مثل األواسط.إشتملت عليها عينة البحث 

 عمل بحوث مشابهة على الصفات البدنية األساسية في رياضة الدراجات بوسائل و طرق مختلفة.  -
 كأداة أساسية للتقييم مع نتائج المنافسات للتدعيم. التوسيع في إستخدام و اإلعتماد على اإلختبارات -

دفعة جديدة ألجل  تنأمل أن تأخذ هذه اإلقتراحات و التوصيات بعين اإلعتبار إلعطاء رياضة الدراجا
ول إلى تحقيق النتائج العالية على الصعيد العالمي من خالل حسن إنتقاء الدراجين الموهوبين في  الوص

 .سنة ذكور15/16سناألشبال صنف 
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 خاتمة: -
المتطلبات الهامة في الوضع الراهن داخل الحركة الرياضية و جود أساليب تلبي اإلحتياجات المتجددة  من

جل تكريس إختياراتها من أ علىللنظام الرياضي الذي هو من الركائز األساسية في إستراتجيات األمة 
و للوصول إلى  العالمية و القارية و اإلقليمية الوصول إلى أعلى المراتب في جميع المحافل الرياضية الكبرى

هذه الغاية إستلزم وضع سياسات تهتم بالمواهب الرياضية الناشئة من خالل مراكز تجميع تعمل على تربية و 
 و التي من بينها ناشئة رياضة الدراجات على الطريق.تكوين هؤالء الناشئة 
أشكاال و أنواعا  لهاعنصران أساسيان و هما اإلنسان و الدراجة  تهايجتمع في ممارسهذه الرياضة التي 

رياضة الدراجات على  و التي منهايكون فيها النشاط له طبيعة متعددة،  مارسات الرياضيةمختلفة من الم
تحسين قدرة تحقيق النتائج  عملية عتمدت و التيإلى األنشطة البدنية من صنف المداومة التي تنتمي الطريق 

 داءاأل ىعلالنظام الهوائي يطغى  حيثعلى المعرفة الجيدة لإلمكانيات البدنية للرياضي فيها اضية الجيدة الري
تتطلب هذه الخصوصية أسلوب تقييم  ، حيثهوائيالال داء بالنظاماألمقارنتا مع بدني خالل ممارستها ال

وعة من األجزاء التي مجم فيالتي تتمثل خاص للعامل البدني عن طريق إستخدام إختبارات البطارية و 
 .إختيار أفضل الرياضيين لإللتحاق بالثانوية الرياضية بدرارية لغرض معا تكاملت
 كذلكو  و تكوين و صقلتهتم بتربية التي عمومية للتعليم الثانوي ال اتمؤسسمن الالثانوية الرياضية  تعد و  

لذلك كان من األهمية بما كان العمل من أجل  ،ضمان دراسات التعليم الثانوي للمواهب الرياضية الشابة
عمل على إلتحاق الرياضيين المؤهلين، عن إيجاد الطريقة العلمية الموضوعية التي من خاللها نستطيع أن ن

أبطال و يصبحوا كونوا تعملية تقييم صحيحة نستطيع من خاللها إنتقاء أفضل الدراجين الموهوبين لي طريق
 .سنة15/16ات على الطريق عند صنف األشبال سن المستقبل في رياضة الدراج

و عليه كان لزاما علينا الخوض في هذا الموضوع الهام الذي يهم حركة رياضة الدراجات باألساس أال و هو 
الجزائري لرياضة الدراجات و التي يتم من  تكون معتمدة من طرف اإلتحادإلقتراحها لإيجاد طريقة موحدة 

تمثلت في سنة، هذه الطريقة و التي 15/16خاللها تقييم القدرات البدنية للرياضيين في صنف األشبال سن 
يتم من خاللها مستويات معيارية  لهاإقتراح بطارية إختبارات بدنية خاصة برياضة الدراجات على الطريق  

نتائج لمعيارية الدرجات مقياس معياري يعتمد على ال شبال و ترتيبهم حسبتحديد مستوى الرياضيين األ
 المقترحة و التي من خاللها يمكن وضع ترتيب للرياضيين.إختبارات جميع وحدات البطارية 

و عليه فإن النتائج التي توصلنا إليها تعتبر إجابة مرحلية على ما واجهناه من إشكاالت و تساؤالت التي 
م ما واحهناه في إطار عملنا عن الطريقة المثالية التي يمكن لنا من خاللها تقييم القدرات كانت في صمي
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البدنية لرياضيي الدراجات في صنف األشبال في الجزائر و بالتالي أصبح من الضروري أخذ النتائج 
الدراسات  المتحصل عليها في الدراسة مأخذ الجد و أن تكون إنطالقة حقيقية ألجل توفير قدر كافي من

 إلعطاء الدفعة المنتظرة لهذه الرياضة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع



 المراجع المصادر و قائمة

226 
 

 المراجع بالغة العربية:
 .1980، دار المعارف،اإلختبارات و القياس في التربية البدنيةإبراهيم أحمد سالمة:  -01
، عالم الكتاب إنتقاء الموهوبين في المجال الرياضي: أبو العالء أحمد عبد الفتاح و احمد عمر الروبي -02

 .1986للنشر ، 
 .1996, دار الكتاب الحديث، 4،طالقياس في المجال الرياضيأحمد محمد خاطر، على فهمي البيك: -03
 ، دار الكتاب الحديث.: القياس في المجال الرياضيأحمد محمد خاطر و علي فهمي البيك -04
، دار الكتاب 4، طالقياس في المجال الرياضيأحمد محمد خاطر و علي فهمي البيك: -05

 .1994الحديث،
، دار الفكر العربي، الحركي مدخل للنمو المتكامل للطفل و المراهقالنمو أسامة كامل راتب:  -06

 .1999القاهرة،
 .2016، الدار الجامعية ، اإلسكندرية، أسس البحث العلميأشرف صابر كامل:  -07
، دار 4، ط التربية الرياضية المدرسية دليل معلم الفصل و طالب التربية العمليةأمين أنور الخولي:  -08

 .1998العربي،الفكر 
، دار الفكر العربي، القاهرة سلسلة المراجع في التربية البدنية و الرياضيةأمين الخولي و آخرون:  -09

،2004 . 
، دار جرير للنشر و التوزيع ، عمان  1، ط التطور من الطفولة حتى المراهقةايمان أبو غربية :  -10

،2011. 
 . 1974، مطبعة العاني، بغداد،في التربية مناهج البحث العلميالزوبعي و الغنام:  -11
 دار مديرية ،3ط ،والرياضية البدنية التربية مجال في التدريس طرق :صالح عباس أحمد بسطويسي -12

 .1997والنشر،بغداد، للطباعة الكتاب
 . 1999، دار الفكر العربي،  أسس و نظريات التدريب الرياضيبسطويسي أحمد:  -13
 . 2000 ,، دار الكتاب الحديثمناهج البحث التربويبشير صالح الرشيدي:  -14
، 2، طالقياس النفسي و تصميم أدواته للطالب و الباحثين في علم النفس و التربيةبشير معمرية:  -15

 .2007منشورات الحبر،
،  البدنية و الرياضيةالمرشد في البحث العلمي لطلبة التربية بوداود عبد اليمين و عطاء اهلل أحمد:  -16

 .2009، ديوان المطبوعات الجامعية
، ديوان سيكولوجية النمو في الطفولة و المراهقةبدرة معتصم ميموني و مصطفى ميموني:  -17

 . 2010المطبوعات الجامعية، 



 المراجع المصادر و قائمة

227 
 

 1، طسيكولوجية النمو اإلنساني بين الطفولة و المراهقةثائر أحمد غباري و خالد محمد أبوشعيرة :  - 18
 . 2009، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع ،

، دار الفكر 6،ط 1، الجزء القياس و التقويم في التربية البدنية و الرياضيةمحمد صبحي حسنين: -19
 .2004العربي،

، مؤسسة عالم الرياضة و دار الوفاء 1، طالتقويم في الرياضة المدرسيةمحروس محمد محروس:  -20
 .2015الطباعة، لدنيا 
الرياضة المدرسية في ظل الجودة الشاملة و االتجاهات التربوية المعاصرة و محمد سعد زغلول:  -21

 .2014، مركز الكتاب للنشر، 1، طالنظرة المستقبلية
 . 2005، دار الفكر، عمان، األردن، 1، طنظريات النمومحمود عوض اهلل سالم و آخرون:  -22
 . 2008، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 2، طعلم نفس النمومحمد عودة الريماوي:  - 23
 .1990،دار الفكر العربي،11ط ,التدريب الرياضي الحديثمحمد حسن عالوي:  -24
 .1999، دار المعارف ،11، طعلم التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي:  -25

 القاهرة، ،دار الفكر العربي ،03الطبعة ,إختبارات األداء الحركيمحمد حسن عالوي  و نصر الدين رضوان: 
1998. 

، منشأة دليل القياسات الجسمية و إختبارات األداء الحركيمحمد إبراهيم شحاته و محمد جابر بريقع:  -26
 المعارف باألسكندرية.

،مؤسسة الورق للنشر و طرق و مناهج البحث العلميمحمد عبد العال النعيمي و آخرون:  -27
 . 2015التوزيع،عمان، األردن،

،مؤسسة عالم الرياضة للنشر و دار الوفاء 1ط, البحث نظريات و تطبيقاتمحمد فتحي الكرداني:  -28
  . . 2015لدنيا الطباعة، اإلسكندرية،

 ،2ط ،والرياضي البدنية التربية طرق و تنظريا الشاطئ: ياسين وفيصل بسيوني، عوض محمد -29
1992. 

،دار الفكر العربي، 6 , طالقياس و التقويم في التربية البدنية و الرياضية محمد صبحي حسنين: -30
 .2004، القاهرة

، دار الفكر العربي، 11، جالقياس و التقويم في التربية البدنية و الرياضيةمحمد صبحي حسنين:  -31
 .1995القاهرة، 

، س في التربية البدنية و الرياضيةطرق بناء و تقنين اإلختبارات و المقايي: محمد صبحي حسنين -32
 .1987دار الفكر العربي، القاهرة، ،2ط

 .2016، الورسم للنشر و التوزيع، 2، طالتقويم البيداغوجي أشكاله و أنواعه: محمد الطاهر و علي -33



 المراجع المصادر و قائمة

228 
 

، دار غيداء بناء بطاريتي اختبارات بدنية و مهارية في خماسي كرة القدمسد: أمجيد خدا يخش  -34
 .2009، 1للنشر و التوزيع، ط

، دار الوفاء لدنيا الطباعة و أسس اختيار الناشئين في كرة القدممحمد حازم محمد أبو يوسف : -35
 .2005النشر، الطبعة االولى،

،مركز الكتاب 1، طفي التربية البدنية و الرياضةالمدخل الى القياس محمد نصر الدين رضوان:  -36
 .2004للنشر،

، مركز الكتاب للنشر، المدخل الى القياس في التربية البدنية و الرياضيةمحمد نصر الدين رضوان:  -37
2008. 

 ، مركز الكتاب للنشر.طرق قياس الجهد البدني في الرياضةمحمد نصر الدين رضوان:  -38
الطبعة األولى، الشركة المصرية الدولية للنشر و ,مختار أبو بكر: أسس ومناهج البحث العلمي -39

 2016التدريب،
 .2013، مكتبة األنجلو مصرية، اإلحصاء في المجال الرياضيمصطفى حسن الباهي و آخرون:  -40
بيروت ،لبنان،  ،دار الكتاب العلمية،1،ط موسوعة األلعاب الرياضية المفصلة جميل ناصيف: -41

1993. 
،دار الثقافة للنشر 5، طأساليب البحث العلمي مفاهيمه أدواته طرقه اإلحصائيةجودت عزت عطوي:  -42

 . 2015 و التوزيع، عمان، األردن،
، مجموعة النيل 1،طدعم التطور البدني و التربية البدنية في سنوات الطفولة المبكرةمنال كرم:  -43

 .2005العربية،القاهرة،
 ،دار الفكر العربي.1، ط التدريب الرياضي الحديثمفتي أبراهيم حماد:  -44
 .2008،دار الفكر العربي، القاهرة،2ط ,التدريب الرياضي الحديثمفتي ابراهيم حماد:  -45
،دار الفكر 1، ط التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة إلى المراهقةمفتي أبراهيم حماد:  -46

 . 1996العربي،
 . 2002،دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،1،طعلم النفس النمومريم داود سليم:  -47
 .2002،دار النهضة العربية،لبنان،1،ط علم النفسمريم سليم:  -48
، الوارق 1،ط إتجاهات حديثة في التدريب الرياضيمروان عبد المجيد إبراهيم و محمد جاسم الياسري:  -49

 .2004للنشر و التوزيع،
، مكتبة مقدمة في اإلختبارات و المقاييس في المجال الرياضي: مصطفى حسين الباهي و آخرون-50

 .2013األنجلو مصرية، 
، مكتبة األنجلو 1،طاإلختبارات و المقاييس في التربيىة الرياضيةمصطفى باهي و صبري عمران:  -51

 .2007المصرية، 



 المراجع المصادر و قائمة

229 
 

 .2009، دار دجلة، 3،طو التكتيك في كرة القدم اإلختباراتموفق أسعد محمود:  -52
  .2012،دار دجلة،القوة و القدرة و التدريب الرياضي الحديثجمال صبري فرج:  -53
األسس المترولوجية لتقويم مستوى األداء البدني و المهاري جمال عالء الدين و ناهد أنور الصباغ:  -54

 . 2007، منشأة المعارف،و الخططي للرياضيين
ياقة بدنية للطالب تقنين بطارية إختبارات لحملي حسين محمود و محمد عبد العزيز سالمة:  -55

 .1989 ,جامعة قطر – تحاق بقسم التربية الرياضيةالمتقدمين لل 
، إشراك للطباعة والنشر و التوزيع ، القاهرة ، 1، ط علم نفس النموحسام أحمد محمد أبو سيف :  - 56

2011 . 
و التربوية أبجديات البحث العلمي و إعداد الرسائل الجامعية في العلوم النفسية خالد يوسف العمار:  -57

  .2015عمان،,،دار اإلعصار العلمي للنشر و اإلشهار، األردن،1ط, و اإلجتماعية
 . 2007، دار اليقين للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  1، ط بنات الثانويةصفاء محمد:  -58
،دار الشروق للنشر و 1،طتطبيقات في علم فيسيولوجيا و التدريب الرياضيان خريبط مجيد: يسر  -59

 .1997التوزيع،رام اهلل،فلسطين،
، مركز الكتاب 1،ط المجموعة المختارة في التدريب و فيسيولوجيا التدريب: مجيد ريسان خريبط -60

 .2014للنشر، 
، دار الكتاب, 1ط,التدريب الرياضي الحديثو أبو العالء عبد الفتاح: مجيد ريسان خريبط -61

 .2016للنشر
،دار 1،طالنظريات العامة في التدريب الرياضي من الطفولة الى المراهقةسيان خريبط مجيد: ر  -62

 .1998الشروق للنشر و التوزيع،عمان،االردن،
 . 2009،دار المسيرة للطبع و اإلشهار،عمان، األردن، 1، طسيكولوجية المراهقةرغدة شريم:  -63
 المكتبة المصرية ,التنشئة الصحية الرياضية من الطفولة إلى المراهقةزكي محمد محمد حسن:  -64

،2004. 
مناهج البحث في العلوم التربوية و النفسية و سعيد جاسم األسدي و سندس عزيز فارس:  -65

 .2015، دار الوضاح للنشر،1، طو اإلدارية و الفنون الجميلة اإلجتماعية
، جهينة أساسيات علم نفس الطفولة و المراهقة نظريات حديثة و معاصرةسعيد رشيد األعظمي:  -66

 .2007للنشر و التوزيع،
 . 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، إلى علم نفس النمو مدخلسعيد زيان:  -67
،مكتبة المجمع 1،طمبادئ اإلحصاء في التربية الرياضيةالجنابي و حيدر ناجي الشاوي:  سلمان عكاب -68

 .2015العربي للنشر و التوزيع ،



 المراجع المصادر و قائمة

230 
 

 البدنية التربية ألساتذة العليا المدرسة ومطبعة راتمنشو  ،.الحركة علم في الموجز عياش: رشيد فيصل -69
 .1987الجزائر، :بمستغانم والرياضية

،دار الفكر للطباعة و مبادئ األسس الميكانكية للحركات الرياضيةقاسم حسن حسين و إيمان شاكر:  -70
 .التوزيع

، مركز الكتاب للنشر،  التدريب الرياضي و التكامل بين النظرية و التطبيقعادل عبد البصير علي: -71
 .1997القاهرة،

 2012، دار اليازوري العلمية للنشر ، منهجية البحث العلميعامر إبراهيم قندجلي: -72
المحددات النفسية و الجوانب العقلية إلنتقاء عبد الحكيم رزق عبد الحكيم و احمد عبده حسن:  -73

، مؤسسة عالم الرياضة و النشر و دار الوفاء لدنيا الطباعة، 1،طالناشئين في المجال الرياضي
 .2015اإلسكندرية،

 . 2004، مؤسسة شباب الجامعة للنشر ، االسكندرية ،  سيكولوجية المراهقةعبد المنعم الميالدي :  -74
 . 2015، مؤسسة شباب الجامعة ،القاهرة ،  تربية المراهقين ومشكالتهمعبد المنعم الميالدي:  - 75
 . 2005، دار النهضة العربية ،بيروت، 1،طالمراهق و المراهقةعبد الرحمان محمد العيسوي:  -76
،مؤسسة دار الصادق الثقافية، 1، طعلم نفس النمو و نظرياتهعزيز حيدر حسين الموسوي: عبد ال -77

 . 2013العراق، 
 . 1990، الجزائر، 1، المؤسسة الوطنية للكتاب،طالقاموس الجديد للطالبعلي بن هادية و آخرون:  -78
الجامعي ،العين،إع م، ،دار الكتاب 2،طعلم نفس النمو الطفولة و المراهقةح الهنداوي: علي فال -79

2002 . 
، التخطيط و األس العلمية لبناء و إعداد الفريق في اللعاب الجماعيةعماد الدين عباس أبو زيد:  -80
  . 2005،منشأة المعارف،1ط

،دار 1، ط التمرينات اإليقاعية الجمباز اإليقاعي و العروض الرياضيةعنايات فرج و فاتن البطل:  -81
 . 2004الفكر العربي ،

 .1989،مطبعة التيسير،القاهرة، ألعاب القوى النظرية و التطبيقعويس الجبالي: -82
، المكتبة التقنيات الحديثة إلنتقاء الموهوبين الناشئين في السباحةهدى محمد محمد الخضري:  -83

 . 2004المصرية للطباعة و النشر و التوزيع، 
، دار دجلة، 1ط,أساليبه اإلحصائية-أقسامه–البحث العلمي مناهجه يوسف الزم كماش:  -84

  .2016.األردن،



 المراجع المصادر و قائمة

231 
 

 ، ،المركز العربي للنشر1، ط الموهبة الرياضية و اإلبداع الحركييحيى السيد أسماعيل الحاوي:  -85
2004. 

 القاموس:-
 .93العلمية، ص ، دار الكتب القاموس المزدوج عربي فرنسيف س علوان:  - 86
،دار اسامة للنشر، 2012الطبعة األولى،,المعجم الرياضي في سطورعلي حسين ابو جاموس: -87

 .عمان,األردن،

 المجالت و الدوريات:-
، اجامعة 19السعيد مزروع و محمد زروال: اإلنتقاء في كرة القدم، مجلة علوم اإلنسان و المجتمع،العدد -88

 .ISNN2016:0347-2253, محمد خيضر بسكرة،
  .1998، نشر سنة القوانين العامة والتقنيةالفدرالية الجزائرية للدراجات:  -89
 2013، اإلتحاد العربي للدراجات في سطورإلتحاد العربي للدراجات: ا - 90
 05الجزائرية للتربية، العدد  ،المجلةدور التقويم في تحسين األداء التربوي:  محمد ارزقي بركان-91

،1996. 
دراسة عملية لتحديد بعض اإلختبارات البدنية إلنتقاء ثامر داود سلمان و علي يوسف الزبيدي : -92

 ، جامعة ديالى ، العراق.2009، مجلة علوم الرياضة، العدد األول،الناشئي الريشة الطائرة
، اإلجتماعية في التأهيل البدني لطفل متالزمة داوندور مؤسسات التنشئة عبد الرحمان برقوق :  -93

 .2010، جانفي6دفاتر مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة ، العدد 
اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارسة نشاط كرة اليد ببعض ثانويات بن عطاء اهلل محمد:  -94

،جوان 16،عدد 8، البويرة، السنة ISTAPSآكلي محند اولحاج، قسم ، مجلة معارف ،جامعة  والية الجلفة
 .1112-7007،ردم د 2015

عالقة الملمح النفسي للرياضي الناشئ بتكيفه اإلجتماعي مع متطلبات الثانوية دماس بشير:  -95
لوجية ، المجلة العلمية المتخصصة  في علوم الرياضة ،المدرسة العليا في علوم و تكنالوطنية الرياضية

 .1112-6744، ردم د 2015، ديسمبر 04الرياضة، عدد 
انعكاس مفردات محتوى منهاج التربية البدنية و الرياضية على ملمح تخرج مساحلي الصغير :  -96

، 7، مجلة علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر طالب النهائي )السنة الثالثة ثانوي(
 .1112-9964، ردم د 2014، جانفي 01عدد 
أهمية المدرسة في تنمية القيم السلوكية لدى التالميذ و دورها في تحقيق آيت حمودة حكيمة:  -97

، عدد خاص الملتقى الدولي األول حول الهوية و توافقهم اإلجتماعي، مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية



 المراجع المصادر و قائمة

232 
 

في المجتمع الجزائري ، معهد علم النفس و علوم  المجاالت االجتماعية في ظل التحوالت السوسيوثقافية
 التربية ، جامعة الجزائر.

 .، مؤسسة هرننشل بل األلمانية1: ، طدليل منظمات المجتمع المدني حول التقييم و المتابعة -98
 قوانين و أحكام:-

التعليم  ، المؤرخ ،المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية و 56إلى  53،المادة 04الجريدة الرسمية، عدد  -99
 .2008جانفي27في 

،المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية و التعليم  ، المؤرخ في 04،المادة 04الجريدة الرسمية، عدد  -100
 .2008جانفي27

،المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية و التعليم  ، المؤرخ في 55،المادة 04الجريدة الرسمية، عدد  -101
 .2008جانفي27

 وزارة التربية الوطنية : دليل استاذ مادة التربية البدنية و الرياضية. -102
،المتعلق بإحداث الثانوية الرياضية الوطنية و 03، 02، 01،المادة |12الجريدة الرسمية، عدد  -103

 .2001فيفري 14تنظيمها و عملها، المؤرخ في 
لثانوية الرياضية الوطنية و تنظيمها و عملها، ،المتعلق بإحداث ا04،المادة 12الجريدة الرسمية، عدد  -104

 .2001فيفري 14المؤرخ في 
، المتعلق بإحداث الثانوية الرياضية الوطنية و تنظيمها و 13، 12، المادة 12الجريدة الرسمية، عدد  -105

 .2001فيفري 14عملها، المؤرخ في 
داث الثانوية الرياضية الوطنية و ، المتعلق بإح11إلى  07، المادة 12الجريدة الرسمية، عدد  -106

 .2001فيفري 14تنظيمها و عملها، المؤرخ في 
 14وزارة الشباب و الرياضة) الثانوية الرياضية(، مطوية )العقل السليم في الجسم السليم(، في  -107
 .2015فيفري
المؤرخ في  08/04رقم وزارة التربية الوطنية، النشرة الرسمية  للتربية الوطنية ، القانون التوجيهي  -108
 .2008،عدد خاص ،فيفري  2008جانفي23

وزارة التربية الوطنية، تحديد هيكلة التعليم الثانوي العام و التكنلوجي، النشرة الرسمية  للتربية الوطنية  -109
 .2013افريل 07،حرر بالجزائر في  2013أفريل07المؤرخ في  07،قانون وزاري رقم 

 طنية، النشرة الرسمية  للتربية الوطنية.وزارة التربية الو  -110

 الرسائل و البحوث الجامعية:-
تحديد درجات معيارية من خالل بطارية إختبارات لتقويم بعض المهارات األساسية بن برنو عثمان : -111

التربية البدنية ، رسالة دكتوراه في نظرية و منهجية في اللعاب الجماعية )كرة اليد، الكرة الطائرة و كرة السلة(
 .2006/2007،السنة الجامعية 3و الرياضية جامعة الجزائر 



 المراجع المصادر و قائمة

233 
 

إقتراح بطارية إختبارات لتقويم القدرات المهارية و البدنية أثناء عملية إنتقاء مزاري فاتح:  -112
 . 2013/ 2012، 3، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر سنة 13/  12السباحين الناشئين للمرحلة العمرية 

بناء عاملي لبطارية إختبارات بدنية و حركية لالعبي كرة القدم صنف ناشئين قاسمي عبد المالك:  -113
، رسالة ماجستير، جامعة سنة لفرق الرابطة المحترفة لوالية قسنطينة20سنة و أواسط أقل من 17 – 16

 .2013 - 2012،السنة الجامعية 02قسنطينة 
يم في تطوير القدرات الحركية لدى تالميذ الطور الثانوي، أطروحة دور عملية التقيعزايزية نسيمة: -114

 .2015 - 2014،السنة الجامعية 3دكتوراه، جامعة الجزائر 
إقتراح بطارية إختبارات لتقويم الطلبة باقسام و معاهد التربية البدنية و الرياضية  :عز الدين مهدي -115

 2014/2015 ،03، أطروحة دكتوراه،جامعة الجزائرفي الجزائر
، سنة(نحو ممارسة التربية البدنية و الرياضية16/18دوافع تالميذ الطور الثانوي )ميراد خليل:  -116

اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص نظريات و مناهج التربية البدنية و الرياضية جامعة منتوري، 
 .2011/2012قسنطينة، الموسم الجامعي 

، رسالة دكتوراه في نظرية تحديدية للخصائص البدنية لمنطقة الجنوب الشرقيدراسة هدوش عيسى:  -117
 .2014/2015،السنة الجامعية 3و منهجية التربية البدنية و الرياضية جامعة الجزائر 

سنة في مسابقة 12/13تحديد مستويات معيارية إلنتقاء التالميذ الناشئينبن سي قدور لحبيب : -118
، أطروحة دكتوراه في نظرية و منهجية التربية البدنية و الرياضية جامعة عبد الجميد الرباعي بألعاب القوى

 .2007/2008بن باديس،السنة الجامعية 
وضع مستويات معيارية مرفقة بسلم تنقيط لتقويم تالميذ المرحلة المتوسطة ذكور مرتات محمد : -119
، أطروحة دكتوراه في نظرية و منهجية التربية البدنية و الرياضية سنة في الجانب النفس حركي12/15

 .2011/2012جامعة األخوة منتوري قسنطينة،السنة الجامعية 
إقراح بطارية إختبارات لتحديد و تقويم درجات معيارية إلنتقاء العبي كرة القدم حريري عبد الهادي:  -120

 .2007 - 2006،السنة الجامعية  03الجزائر،رسالة ماجستير، جامعة سنة17 – 15أشبال 
تحديد معايير التوجه الرياضي لمختلف مراكز اللعب في كرة القدم لدى تالميذ حديوش لعموري :  -121

، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر ( سنة في الرياضة المدرسية15 – 12المرحلة المتوسطة)
 .2015 - 2014، السنة الجامعية 3

إقتراح بطارية إختبار لتحديد و تقويم درجات معيارية إلنتقاء العبي كرة القدم حريزي عبد الهادي: -122
 .2007 -03،2006، رسالة ماجستير ،جامعة الجزائرأشبال
تحديد ميتويات معيارية لبعض الخصائص البدنية و المهارية لالعبي كرة  :دهبازي محمد الصغير-123

 .2014/2015 ،03رسالة ماجستير،جامعة الجزائر، القدم حسب مراكز اللعب
 



 المراجع المصادر و قائمة

234 
 

 المحاضرات:-
، كلية التربية البدنية و علوم 05، محاضرة رقم : الدرجات و المستويات المعياريةسلمان الجنابي -124

 .2016جامعة الكوفة، الرياضة، الدراسات العليا ماجستير،

 المراجع بالغة الفرنسية:-
125 - A . Brikci : physiologie appliquée aux activités sportives , 1ere édition, 
édition abada ,1995. 
126-Alexandre Ballaud & coll :VTT comprendre la technique, édition Savoir 
Gagner,2004. 
127- Claude Bayer : l’enseignement des jeux sportifs collectifs, édition, vigot, 
1982. 
128 -Daniel Clément : le cyclisme de l’école a la compétition route et piste 
,édition amphora ,1982.- 
129- Emmanuel Van Praagh : physiologie du sport enfant et adolescent, de 
Boeck, 2008, p 18. 
130-Fédération Algérienne de Cyclisme : Règlements généraux et technique , 
édition 1998. 
131- Fédération Française de Cyclisme : document de formation, arceaux 49, 
Montpellier. 
132- Fédération Française de Cyclisme : plan national de détection et 
d’évaluation des aptitudes physiques des cyclistes, 
133- Fédération Française De Cyclisme : Cyclisme comprendre la technique 
et l’améliorer, édition savoir gagner, 2004. 
134- Fédération française de cyclisme : Brevets Fédéraux, édition 1 mars 
1994. 
135- Frédéric grappe : puissance et performance en cyclisme, édition de 
boeck , 2012. 
136- Frederic Grappe : cyclisme et optimisation de la performance, 2ème  
édition,  de boek.2014. 



 المراجع المصادر و قائمة

235 
 

137- Frederic Grappe :cyclisme et optimisation de laperformance,1er  édition,  
de boek.2005. 
138- Jacques Le Gueyader :manuel de préparation physique, édition chiron, 
2013,p41. 
139  - Jack H Wilmore & David L Costill : physiologie du sport et de l’exercice 
,3ème édition,de boeck ,2002. 
140 -  Jean Pièrre De Mondenard :la santé des cyclistes ,edition amphora , 
1982. 
141- Jean-Paul Doutreloux : physiologie et biologie du sport, 2ème édition, 
VIGOT. 
142- Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, 3eme édition, vigot, 1993. 
143- Jurgen Weineck : manuel d’entrainement, 4eme édition ,vigot,1997. 
144- Jean François Mayer, cyclisme entraînement ,pédagogie , édition 
vigot,1988. 
145- Habil Dornhoff Martin :L’éducation physique et sportive ,office des 
publications universitaires , Alger,1993. 
146- Hameg Menouar: La préparation physique des sportifs sur le terrain 
évolution et évaluation ,1er édition, Richa elsam, Mai  
2011. 
147 -  L P Matveive : Aspects fondamentaux de l’entrainement, vigot , 1983. 
148- Michel Delore : cyclo sportif préparation et entrainement, édition 
amphora, avril 2008. 
149 - Michael Attali & Jean Saint-Martin :Dictionnaire culturel du sport, 
armand colin, Paris, 2010. 
150- N.Dekkar & coll : technique d’évaluation physiologique des athlètes, 1er 
édition .COA, 1990. 
151 - Nina Boulgakova : Sélection et préparation des jeunes nageurs, édition 
vigot,1990. 
152- Patrick Mallet : cyclisme  modern,2ème édition ,@mphora, paris, 2011. 
153- Peter Konopka: pratique du cyclisme , 2ème édition , vigot,1991. 



 المراجع المصادر و قائمة

236 
 

154- Piérre Arnaud & Gérard Broyer :psychopédagogie des activités 
physiques et sportives, Privat 1990. 
155- Pièrre Jolicoeur :introduction à la Biométrie, 2ème édition, DECARIE, 
CANADA,1996. 
156 - Philipe Chanteau & all :cyclisme comprendre la technique, édition savoir 
gagher ,2004.. 
157- R.Saadallah,D.Benfars: annales du cyclisme d’algerie .office des 
publications universitaires.alger.07-90. 
158-Roger Legea & all :Cyclisme sur route, amphora ,avril 1999. 
159- Shannon Sovndal : cyclisme anatomie et mouvement, édition 
vigot,2010,p147. 
160- Wolfang Taubmann: guide méthodologique de cyclisme, édition 
PSA.1994. 

 القاموس بالغة األجنبية:-
161 - Emmanuel Fouquet : Dictionnaire HACHETTE encyclopédique, imprime 
par Rotolto,1er édition,2001. 
162- Le petit Larousse, édition,1995. 

 المجالت و الدوريات بالغة األجنية:-
163 - Abdelmalek Mohamed & Mimouni Nabila: Eléments pour l’évaluation et 
la sélection des cyclistes cadets (15- 16 ans), revue scientifique spécialisée 
en science du sport, école supérieure en sciences et technologie du sport ,4ème  
édition décembre 2015,ISSN 1112 -6744. 
164-A Ferry : performance et entrainement physique et sportif en force- 
vitesse(puissance) , science & sport, (1999) 
165- Azziz  Jellab : sociologie du lycée professionnel, in comptes 
rendus/sociologie du travail,54 (2012) 254-294. 
166- C Hertogh & all : puissance anaérobie maximal chez l’adolescent, 
science & sport 1992;7,207-213. 



 المراجع المصادر و قائمة

237 
 

167-L.Bosquet & coll :Les méthodes de détermination de l’endurance 
aérobie, Science et sport 2000 ;15 :55-73 
168- Bosquet L& coll : Les méthodes de détermination de l’endurance 
aérobie. Science et sports2000 ; 15 :55-73. 
169- F Fraisse & coll : Consommation maximal d’oxygène des sportifs de 
haut niveau de moins de 20ans, science et sport 1991  
170- J.Fernandez : Specific field tests for tennis players, Med Sci Tennis, 
2005 ;21 :459-467. 
171 - Julien Pinot-Fréderic Grappe : indice d’endurance et profil de 
performance en cyclisme, étude préliminaire, P02. 
172-Jean Benoit Morin &all : relations force-vitesse et performances en 
sprint chez des athlètes entrainés, science & sport 2002;17 :78-85. 
173 – H Vandewelle & F Friemel : tests d’évaluation de la puissance maximal 
des métabolismes aérobie et anaérobie, science & sport, 4 (1998) 265-279. 
174-N Belluye-M Cid : approche biomécanique du cyclisme moderne, 
données de la littérature, science & sport 2001;16 :71-87. 
175- R Laiche & coll :évaluation de VO2max et de VMA en laboratoire et sur le 
terrain, Sience et sport 1996 ;11 :91-95. 
176- R.Nicholson & G.Sleivert :Indices of lactate threshold and their 
relationship with 10 km running vélocity ,Midicine and Sience in sport and 
exercise, 2001 ;22 :280-284 
177- Sadouki Kamel : Caractéristiques physiologique des cyclistes routiers 
juniors de 17et 18 ans de l’équipe national algérienne,4ème  édition, revue 
scientifique spécialisée en science du sport, école supérieure en sciences et 
technologie du sport ,4ème  édition décembre 2015,ISSN 1112 -6744. 
178- Steininger, K .Wodick : RE. (1987).Sports-specific fitness testing in 
squash.British Journal of Sports Medicine.21, 23-26. 



 المراجع المصادر و قائمة

238 
 

179- William Bertucci & coll :differences between sprint tests under 
laboratory and actual cycling conditions, Sports Med Phys Fitness2005 ; 45 ; 
277-83. 

 
 المواقع اإللكترونية:-

بناء مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة محمود علي حسين الحليق و علي شحادة أبو زمع:  - 180
، في كلية التربية البدنية و علوم الرياضة في الجامعة الهاشمية البدنية لطلبة البكالريوس
www.pdffactory.com 03، 02،ص. 

، المجلد إيجاد درجات معيارية إلختبارات اللياقة البدنية، مجلة التربية الرياضةندى رياض محمد : - 181
 .www.iraqacad.org،2008، األكادمية العراقية،2001العاشر، العدد الثاني،

، يوم السبت http://www.almaany.com/ar/dict/arقاموس المعاني عربي عربي، -182
 سا.19:40،الساعة2016جانفي16

 http://uqu.edu.sa ،التعليم الثانوي، المرحلة الثانوية عبد المجيد: الحكيم عبد-183
/page/ar/5240   سا20:34  الساعة ،2016 جانفي16يوم السبت . 

، يوم السبت http://www.almaany.com/ar/dict/arقاموس المعاني عربي عربي، -184
 سا.19:40،الساعة2016جانفي1

 سا.19،20الساعة  ,2014 افريل18يوم الجمعة ,  أرشيف االلعاب الرياضية ,منتديات كورة  - 185
بناء مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة : محمود علي حسين الحليق و على شحادة أبو زمع -186

يوم  ، www.pdffactory.com، البدنية لطلبة بكالويوس في ك ت ب ع ر في الجامعة الهاشمية
 .03ص سا،14:06،على الساعة 2016ديسمبر 15الخميس 

 :يوم ، /https://nata3alam.intel.com : الفرق بين التقويم والتقييم والقياس، سيد عبد العز-187
 سا. 15:28، الساعة  2016أوت  07األحد 
188-CAD))  - OCDE  :معجم المصطلحات األساسية في التقييم و اإلدارة القائمة على النتائج 

 .19، ص  2000،
189- http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ batterie /8410/ locution 
?q=batterie#168632 
190 - ites.google.com/a/sawa.tzafonet.org.il/sprt/home/tarykh-w-tryf-aldrajte-
alhwayyte,تاريخ و تعريف الدراجة الهوائية, موقع التربية البدنية  , vendredi 21/08/2015, à 
20 :07H. 

http://uqu.edu.sa/
https://nata3alam.intel.com/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%20batterie%20/8410/%20locution%20?q=batterie#168632
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%20batterie%20/8410/%20locution%20?q=batterie#168632


 المراجع المصادر و قائمة

239 
 

191- la-federation Algeerienne de cyclisme : histoire-du-cyclisme-algerien, 
http://fac-dz.com ,sameedi 01/01/2017, à 10 :12H. 
192 -  http://fr.uci.ch/para-cycling/about/,vendredi 14/08/2015,à 10 :10. 
193-http://www.memoire-du cyclisme. Eu /dossiers /dos_histoire .php , sameedi 
01/01/2017, à 10 :51H. 
194-http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cyclisme/21282, 
mardi11/08/2015,17:48H. 
195- http://www.adsc.ae/Pages/page_676.aspx, ةتاريخ دراجة هوائي  , أبو ظبي  مجلس  
 .vendredi 21/08/2015, à 19 :31H , الرياضي

196- http://www.linternaute.com/dictionnaire/ fr/ definition / cyclisme /  vendredi 
21/08/2015, à 16:59H. 
197-Andale, November2014: http://www.statisticshowto.com/ t-score-formula/ 
,le 09/04/2017, à 15 :20h. 

 
 المحاضرات:-

، كلية التربية البدنية و علوم 05، محاضرة رقم : الدرجات و المستويات المعياريةسلمان الجنابي -198
 .2016جامعة الكوفة، الرياضة، الدراسات العليا ماجستير،

199 - Georges Cazorla :tests de terrain pour évaluer aptitude aérobie, 
aréaps, cour de physiologie,3juillet 2013,p01. 
200- Bourabah Rabah : cour de l’historique du cyclisme ,INFS/STS Ain 
Beniane,1er Trimestre,1994/1995.  

 
 

http://fac-dz.com/la-federation
http://fr.uci.ch/para-cycling/about/,vendredi
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cyclisme/21282,%20mardi11/08/2015,17:48H
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cyclisme/21282,%20mardi11/08/2015,17:48H
http://www.adsc.ae/Pages/LinkDetails.aspx?id=676
http://www.linternaute.com/dictionnaire/%20fr/%20definition%20/%20cyclisme%20/%20%20vendredi
http://www.statisticshowto.com/author/andale/
http://www.statisticshowto.com/t-score-formula/
http://www.statisticshowto.com/

