
 سنة( بمحافظة القليوبية21 :21تقييم اللياقة البدنية العامة لألطفال )

 "دراسة مقانة بين الريف والحضر"

 د/ هانى دمحم زكريا

يتسم األطفال والشباب في الوقت الحاضر بنمط حياتي غير نشط إذ يميلون إلى الخمول 
ووسائل الترفيه التى  يدةوعدم الحركة نتيجة للمؤثرات االجتماعية والمعطيات الحضارية الجد
 انتشرت فى هذا االعصر المميز بالتكنولوجيا واصبحت سمة العصر .

جريااات فاااى الااادول العرسياااه أن السااامنه منتشااار  بشاااكل أكماااا تشاااير الدراساااات العدياااد  التاااى 
قتصاااديه والثفافيااه بااين هاااذ  ملحااوف فااى معلاام الاادول العرسياااه بااالرغم ماان التفاااوت فااى الحالاااه اإ

تتراوح نسبه اإصابه بزيادة الوزن والسمنه عند األطفال ما قبل السان المدرساى قأقال ، حيث الدول
%( وهى نسابه عالياه إذا ماا تام مفارنتعاا مال الادول ال رسياه ، وترتفال 8-%3سنوات( بين ق 6من 

طفاااال فاااى المرحلاااه اإبتدائياااه ، وبعااادها تتضااااع  النسااابه فاااى %( عناااد األ21-%8النسااابه مااان ق
 ( 21:  2%( . ق 54-%21وتتراوح بين قمرحلة المراهفه 

يمكن تجنيب األفراد كثيرًا من حاالت المرض والعجز قأمراض الجعاز الدوري والتنفسي، 
تحمل وضع  العضالت والمرونة، تكون نسبه عالية من الدهون بالجسم( عندما ي يروا عاداتعم 

ة النشاط البدني وتعليمعم البدنية من خالل تحفيز األطفال والشباب في سن مبكرة على ممارس
المعارات التي ترتبط باألنشطة البدنية التي تؤدي إلى الصحة، وهذا بالتالي من شأنه أن يخرج 

 (. 34 -33:  21أجيال البال ين في المستفبل وهم يتسمون بنمط حياتي نشط ق

ري  تتعدد االراء حول مفعوم وتعري  اللياقة البدنية ويتفق الباحث في الرأي مل التع
 Karpovichاالجرائي الذي يذكر  كل من كمال عبد الحميد ، صبحي حسانين عن كارسوفيتش 

 (  36: 3( من انعا " ما تفيسه اختبارات اللياقة البدنية " . ق2884ق

حيث ان هذا التعري  يبتعد عن الناحية الوصفية التي تتص  بعا التعريفات االخري         
 للياقة البدنية .

                                                           
  جامعة بنها  –مدرس بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية بكلية التربية الرياضية للبنين 



م ( ان ممارسة التمرينات  2888 ابراهيم شحاته ، محروم دمحم قنديل ق ويشير دمحم
البدنية المالئمة بانتلام تعمل علي تحسين اللياقة البدنية واالرتفاء بالصحة وتفليل المخالر 
الناشئه في كثير من االمراض . وللحصول علي الفوائد الفسيولوجية يجب ان تختار التمرينات 

تعتم بطريفة ادائعا ، ويجب ايضا ان تؤدي التمرينات بطريفة فردية ومراعاة بعناية وسدقة وان 
 الفروق الفردية وسدرجات متفاوتة في السعولة والشدة بما يتالئم بمستوي اللياقة البدنية . 

 (  . 44،  45: 5ق

ويزيد من هذ  االهمية ا لدي االفراد بشكل عام والرياضيين بشكل خاص انعا ترتبط 
ل ايجابي باالعمال واالنشطة الرياضية التي يجب علي الفرد او الرياضي الفيام بعا ايضا بشك
 ( . 26:  1وتأديتعا . ق

م( ان ممارسة التمرينات البدنية  2888ويشير دمحم ابراهيم شحاته ، محروم دمحم قنديل ق
خالر الناشئه في المالئمة بانتلام تعمل علي تحسين اللياقة البدنية واالرتفاء بالصحة وتفليل الم

كثير من االمراض . وللحصول علي الفوائد الفسيولوجية يجب ان تختار التمرينات بعناية وسدقة 
وان تعتم بطريفة ادائعا ، ويجب ايضا ان تؤدي التمرينات بطريفة فردية ومراعاة الفروق الفردية 

 ية .وسدرجات متفاوتة في السعولة والشدة بما يتالئم بمستوي اللياقة البدن

 (  . 44،  45:  5ق 

الدراسات العالمية والمحلية التي ألعرت ضع  تأثير الترسية البدنية المدرسية كما أن 
 على التالميذ على األقل من الناحية الصحية .

اللياقة البدنية االسام للممارسة الرياضية لمختل  مستوياتعا وفي  أنويرى الباحث 
الممارم، حيث تتميز بالشمول فتعني بالتنمية الشاملة جميل مراحل العمر واختالف النشاط 

 لجميل المكونات للياقة البدنية بشكل متوازن وذلك دون االهتمام بتنمية عنصر دون االخر.

بما أن جميل التالميذ يحتاجون الترسية البدنية، فإن المدارم تكون بمثابة المؤسسات 
ألنشطة البدنية.  وهذا يتطلب إعادة صياغة برامج التي تفل عليعا المسئولية األساسية في تفديم ا

الترسية البدنية المدرسية حتى يمكن تفديم األنشطة البدنية المناسبة والتي تسعم في تحفيق الصحة 
 العامة.



 كفر الجزار أن هناك شبابمركز دارة اجلم ويرى الباحث من خالل عمله كرئيم لم
ر على اللياقة البدنية ، وكذلك ل مما يؤثاالطفا الرياضة منممارسه على  فى االقبالنخفاض ا
أو لتعميش مادة الترسيه  لضع  االمكانات سواء المدارم منحصص الترسية الرياضية  ل اءا

 الستفادة من وقت الحصص فى المواد االساسية.أو ل الرياضيه من ادارة المدرسه 

 :ف البحثاهدأ

 ( سنة بمحافلة الفليوسية.25: 21طفال قالتعرف على مستوى اللياقة البدنية العامة لال -2
( سنة 25: 21المفارنة بين مستوى الللياقة البدنية العامة ألطفال الري  وأطفال الحضر ق -1

 بمحافلة الفليوسية.

 تساؤالت البحث:

 ( سنة بمحافلة الفليوسية.25: 21ما مستوى اللياقة البدنية العامة لألطفال ق -2
بين متوسطات قياسات اختبارات اللياقة البدنية العامة هل توجد فروق ذات داللة احصائية  -1

 ( سنة بمحافلة الفليوسية.25: 21لكل من أطفال الري  وأطفال الحضر ق

 :الدراسات السابقة

 Katzmarzyk , peter T., malina , Robert M.,song , Thomesدراسة 
M.K., Bouchard , Claude  (2991)اسة العالقة بين مؤشرات واستعدفت در  (21)م

( ، واستخدم الباحثون نةس 28: 8ية المرتبطة بالصحة لدي الشباب قالنشاط البدني واللياقة البدن
( سنة 28:  8بنت ق 185ولد ،  364 المنعج الوصفي ، وأجريت الدراسة علي عينة بلغ قوامعا

النتائج عن وجود عالقة  ، وتمثلت ادوات جمل البيانات في االختبارات البدنية ، واسفرت اهم
واضحة بين النشاط واللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ، كما يتناسب مستوي اللياقة البدنية 

 المرتبطة بالصحة تناسبا عكسيا مل وقت مشاهدة التلفزيون .

واستعدفت العالقة بين مستوي  (9م ( )1111)  Hassan Mo . , Al Kharusy Wدراسة 
قة البدنية والسمنة لدي اطفال المدارم العمانيين ، واستخدم الباحثان المنعج الوصفي ، الليا

( ، وكانت من اهم سنة 22:  8طفل عماني ق 218امعا واجريت الدراسة  علي عينة بلغ قو 



ادوات جمل البيانات االختبارات البدنية واختبار سمك الدهن في خمم مناطق ، واسفرت اهم 
ا ارتباط موضوعي باختبار الجري / نسبة الدهون في الخصر واالرداف ليم لع النتائج علي ان

 كم . 2.6المشي 

 Sulayman Al Barwani , Mohammed Al  Abri , Khamis Alدراسة 
Hashmi , Masoud Al Shukeiry , Khurram Tahlikar , Thuraya  Al  

Zuheibi , Omar Al  Rawas , Mohammed O . Hassan  (1112( ) 22م) 
واستعدفت تفييم اللياقة العوائية للذكور واالناث المراهفين والمراهفات باستخدام اختبار الجري 

متر وارتباطه بالمت يرات البدنية المختارة ، واستخدم الباحثون المنعج الوصفي  11×  4المكوكي 
سنة( من مدارم مسفط  26:  24ولد ق 65بنت ،  83، واجريت الدراسة علي عينة بلغ قوامعا 

بعمان ، ومن اهم ادوات جمل البيانات اختبار الجري المكوكي ، واسفرت اهم النتائج عن نسبة 
 الدهون عند البنات اعلي من االوالد ، بينما تزداد اللياقة العوائية عند االوالد بالمفارنة بالبنات .

 Arlette C. perry , Tomoki  Okuyama , Kijoji Tanka , Joseph دراسة 
Signorile , Ted A .Kaplan , Xuewen wang  (1112 ( )7م)   واستعدفت

المفارنة بين الصفات البدنية ومت يرات اللياقة المرتبطة بالصحة لعينة ص يرة من ساللة االطفال 
واستخدم الباحثون المنعج ( ، ين قالواليات المتحدة ، الياباناليابانيين في منطفتين سكنيتين مختلفت

طفل ياباني مفسمين علي مجموعتين  18الوصفي ، واجريت الدراسة علي عينة بلغ قوامعا 
طفل( من الذين  25( من الذين يعيشون في اليابان والثانية قطفل 25متساويتين االولي ق

ارات البدنية ، يعيشون في الواليات المتحدة االمريكية ، وتمثلت ادوات جمل البيانات في االختب
واسفرت اهم النتائج عن ذيادة نسبة المرونة وسنية الجسم عند االطفال الفاطنين في امريكا عن 
االطفال االطفال الفاطنين في اليابان ، كما تزداد نسبة كل من ض ط الدم االنبساطي 

ء والفدرة علي والكوليسترول عند االطفال الفاطنين في امريكا بينما تفل نسبة كل من تناول ال ذا
 الوثب العمودي لديعم بالمفارنة باالطفال الفاطنين في اليابان .

واستعدفت المفارنة بين مستوي اللياقة 8)  م( ) Barnes , Joel David (1112دراسة 
البدنية المرتبطة بالصحة بين اطفال مدينة اونتاريو واطفال قرية ساسكاتشوان ، واستخدم 

طفل من مدينة اونتاريو  215لمنعج الوصفي ، واجريت الدراسة علي عينة بلغ قوامعا الباحثون ا



طفل من قرية ساسكاتشوان ، وتمثلت ادوات جمل البيانات في االختبارات البدنية ،  264، 
واسفرت اهم النتائج عن تميز اطفال مدينة اونتاريو في اختبار قوة الذراعين ، بينما تميز اطفال 

اتشوان في اختبار المرونة ، وال توجد فروق بين المجموعتين في بفية االختبارت قرية ساسك
 البدنية .

وعنوانعا : " تأثير برنامج تمرينات علي تنمية  (2( )1112دراسة " ياسر حسن حامد فرغلي " )
بعدف : التعرف اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لتالميذ المرحلة االعدادية بمدينة اسيوط " . 

علي مستوي اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وتصميم برنامج تمرينات لتنمية اللياقة البدنية 
المرتبطة بالصحة للتالميذ غير المجتازين لالختبارات في هذ  المرحلة . العينة : تالميذ المرحلة 

لمنعج الوصفي لمالئمة سنة بمدينة اسيوط . المنعج : استخدم الباحث ا 24ا  21االعدادية من 
موضوع البحث . اهم النتائج : ضع  مستوي اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند تالميذ 

 سنة بمدينة اسيوط .  24:  21المرحلة االعدادية 

 إجراءات البحث:

 منهج الدراسة :

الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية وتستخدم المنعج المسحي من خالل جمل 
 للياقة البدنية.  ت والبيانات في محاولة لتحليلعا وتفسيرها وعرض واقل الحال بالنسبةالمعلوما

 مجتمع البحث:

 ( سنة بمحافلة الفليوسية.25: 21أطفال المرحلة العمرية ق

 عينة البحث:

( 25: 21عينة البحث بالطريفة العشوائية من أطفاال الريا  وأطفاال الحضار قتم أختيار 
طفال  341طفال مان مديناة بنعاا ،  341طفال ، بواقال  011ياة وسلاغ قوامعاا سنة بمحافلاة الفليوس
 والجدول التالى يوضح توصي  عينة البحث وعددهم: من قرى ونواحى بنعا

  



 (2جدول)
 توصيف عينة البحث

 االجمالى أطفال الحضر أطفال الري  العينة
 51 11 11 االستطالعية
 011 341 341 االساسية
 051 301 301 المجموع

 تكافؤ عينة البحث:

قام البحث بتكافؤ عينة البحث فى مت يرات السن والطول والوزن كما يتضح من الجدول 
 التالى:

 (1)جدول 
 ( سنة21-21الريف والحضر للمرحلة العمرية ) تكافؤ عينة البحث

 011ن=
وحدة  االختبار

 القياس
الفرق بين  الحضر الريف

 المتوسطي
 قينة "ت"

 ع س ع س
 1.30 1.22- 3.06 264.24 3.86 264.14 شعر لسنا

 1.60 1.18 2.40 36.62 2.62 36.68 كجم الوزن 
 1.25 1.13- 3.11 230.88 3.10 230.86 سم الطول

  2.80=  1.14قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
عاادم وجااود داللااة احصااائيه حيااث جاااءت قيمااة ت المحسااوبة أقاال ماان ( 1يوضااح جاادولق

 دولة مما يشير لى تكافؤ عينة البحث. قيمة ت الج

 :خطوات تطبيق البحث 

باقامه المعرجان  قام الباحث بصفته رئيم لمجلم ادار  مركز شباب كفر الجزار -
م 14/2/1121وذلك فى الفتر  من  الرياضى االول تحت عنوان قالرياضه اسام للحيا (

 م  8/1/1121وحتى 

فرى للمعرجان على اال يتعدى اجمالى المشاركه قام الباحث بدعو  مراكز شباب المدن وال -
( جدول 5سنه ويوضح مرفق ق 25: 21رك من سن مشت 04من كل مركز عن 

 المسابفات البدنيه التى تم اقامتعا .



 أدوات جمع البيانات:
 أواًل : أدوات واجهزة القياس:

 عانة باألدوات واالجعزة التالية لجمل البيانات:تتم االس
 ر لفيام الطول.جعاز ريستاميت  .ميزان طبى لفيام الوزن 
 ساعة ايفاف  قمانوميتر(جعاز قوة الفبضة 
 صفارة  كرسى بلعر 
 كرة طبية  كرات تنم أرضى 
 رايات ملونة  شريط قيام 
 أقماع تدريب  مراتب اسفنجية 

 :(21-21باللياقةالبدنية للمرحلة العمرية من)تحديد االختبارات البدنية الخاصة 

حث بتحديد بعض االختبارات البدنية ، وقد تم استطالع أراء الخبراء فى أهمية قام البا     
 يوضح آراء الخبراء فى االختبارات البدنية. ( 1مرفق قومصدقيه تلك االختبارات، 

 مانوميترقوة الفبضة ق) 
  رمى كرة طبيةققدرة الذراعين) 
  الوثب العريضققدرة الرجلين) 
 ود(قوة عضالت البطن قجلوم من الرق 
 )تحمل الذراعينقانبطاح مائل ثنى الذراعين 
  م(511تحمل دورى تنفسى قجرى 
 )مرونة العمود الففرى قثنى الجذع امامًا اسفل من الوقوف 
 )التوافق قرمى واستفبال كرة تنم 
  م من البدء الطائر(31السرعة الحركية قالجرى 
 )الرشاقة قالجرى الزجزاجى 

دنية:المعامالت العلمية لالختبارات الب  
لحساب صادق وثباات االختباارات البدنياة قاام الباحاث بتفناين االختباارات قياد البحاث علاى 

 51العينااة االسااتطالعية  عينااة ماان خااارج العينااة االصاالية وماان نفاام مجتماال عينااة البحااث وسل ااة
م الاى  14/2/1124االرسعااء طفل من الحضر فى الفترة مان  11طفل من الري  ،  11طفل ، 
 م.18/1/1124االرسعاء 
 
 



 :أواًل صدق
طفال مان نفام مجتمال البحاث  51لحساب الثبات قام البحث بالتطبيق على عينة قوامعاا 

 وخارج العينة االساسية وحساب االرساعى االعلى واالرساعى االدنى:

 (2جدول )
 داللة الفروق بين االرباعى االعلى واالرباعى االدنى لالختبارات البدنية قيد البحث
 21=1=ن2ن

وحدة  ختباراال
 القياس

الفرق بين  االرباعى االدنى االرباعى االعلى
 المتوسطي

 ة "ت"قيم
 ع س ع س

 11.51 0.21- 1.50 56.11 1.88 38.81 كجم (مانوميترقوة الفبضة ق
 28.38 1.88- 1.10 5.53 1.25 3.44 متر قدرة الذراعينقرمى كرة طبية(

 8.88 20.11- 5.48 242.11 3.85 235.11 سم قالوثب العريض(قدرة الرجلين
 21.18 0.41- 2.44 14.11 2.00 20.01 عدد قوة عضالت البطن قجلوم من الرقود(

 21.11 8.41- 2.88 12.11 2.85 21.41 عدد تحمل الذراعينقانبطاح مائل ثنى الذراعين(
 12.40 1.05- 1.18 1.68 1.14 2.86 دقيفة م(511تحمل دورى تنفسى قجرى 

مود الففرى قثنى الجذع امامًا مرونة الع
 اسفل من الوقوف(

 8.10 3.81- 2.11 5.81 1.40 2.21 سم

 6.12 4.61- 1.08 25.31 1.84 8.01 عدد التوافق قرمى واستفبال كرة تنم(
 20.08 1.61- 1.10 6.13 1.18 4.63 ثانية م من البدء الطائر(21السرعة الحركية )الجرى 

 21.21 1.01- 1.20 5.05 1.16 5.15 انيةث الرشاقة قالجرى الزجزاجى(
  1.21=  1.14قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

( وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين االرساااعى األعلااى و االرساااعى 3يوضااح جاادولق
الاى  رمماا يشاي 1.14األدنى لدى عينة التفنين فى مت ير االختبارات البدنية عناد مساتوى معنوياة 

 . رصدق االختبا

 :  ثبات االختبارات

إيجاد ثبات االختبارات قام الباحث باستخدام طريق االختبار وطريفة إعاادة تطبيفاه علاى 
( طالاب إيجااد معامال االرتباااط 51عيناة مان مجتمال البحاث ومان خاارج العينااة األصالية قوامعاا ق

المسااتخدمة قيااد ( ثبااات اختبااارات الفاادرات البدنيااة 5بااين التطبيااق األول والثااانى ويوضااح جاادول ق
  البحث .



 (1جدول )

 لالختبارات البدنية قيد البحث االرتباط بين التطبيق االول والتطبيق الثانىل معام
 51ن=

وحدة  االختبار
 القياس

الفرق بين  التطبيق الثانى التطبيق االول
 ة "ت"قيم المتوسطي

 ع س ع س
 *1.800 1.14 1.53 51.81 1.86 51.44 كجم (مانوميترقوة الفبضة ق

 *1.881 1.12 1.32 3.84 1.35 3.85 متر قدرة الذراعينقرمى كرة طبية(
 *1.808 1.38 4.83 253.14 6.80 251.88 سم قالوثب العريض(قدرة الرجلين

 *1.884 1.11 1.61 12.01 3.13 12.41 عدد قوة عضالت البطن )جلوس من الرقود(
 *1.861 1.31 1.80 20.48 3.51 20.14 ددع تحمل الذراعين)انبطاح مائل ثنى الذراعين(

 *1.883 1.11- 1.16 1.31 1.18 1.31 دقيفة م(111تحمل دورى تنفسى )جرى 
مرونة العمود الففرى قثنى الجذع 

 امامًا اسفل من الوقوف(
 *1.851 1.11- 2.12 1.38 2.48 1.48 سم

 *1.838 1.13 2.01 22.41 1.42 22.58 عدد التوافق قرمى واستفبال كرة تنم(
م من 31السرعة الحركية قالجرى 

 البدء الطائر(
 *1.803 1.12- 1.13 4.85 1.14 4.84 ثانية

 *1.881 1.13- 1.15 5.14 1.18 5.10 ثانية الرشاقة قالجرى الزجزاجى(
 1.314=  1.14*قيمة قر( الجدولية عند مستوى معنوية 

تطبيااق االول والتطبيااق الثااانى ( وجااود ارتبااط ذو داللااة احصااائية باين ال5يوضاح جاادول ق
مماا  1.14تطبيق( فى االختبارات البدنية لدى عينة التفنين عند مساتوى معنوياة الاعادة التطبيق ق

 يشير الى ثبات االختبارات .
  



 عرض النتائج:

 (5جدول )

 الريف والحضر ل اأطفبين  وقيمة "ت"المتوسط االحسابى واالنحراف المعيارى 
 011ن=

ة وحد االختبار
 القياس

الفرق بين  251ن= الحضر 251ن= الريف
 نالمتوسطي

ة قيم
 ع س ع س "ت"

 1.92 1.15 2.11 11.51 2.59 11.72 كجم (مانوميترقوة الفبضة ق

 25.22 1.12 1.22 2.51 1.27 2.95 متر قدرة الذراعينقرمى كرة طبية(

 12.12 22.22 2.19 221.11 2.91 212.12 سم قالوثب العريض(قدرة الرجلين
 11.11 2.15 2.15 25.22 2.22 12.21 عدد الرقود(قوة عضالت البطن قجلوم من 

 22.21 1.22 2.21 21.99 2.21 27.21 عدد تحمل الذراعين)انبطاح مائل ثنى الذراعين(
 12.51 1.51- 1.11 1.11 1.11 1.22 دقيقة م(511تحمل دورى تنفسى قجرى 

مرونة العمود الففرى قثنى الجذع 
 امامًا اسفل من الوقوف(

 سم
1.75 2.15 2.77 2.12 1.91 9.15 

 22.21 2.21 1.12 9.22 1.71 21.17 عدد التوافق قرمى واستفبال كرة تنم(

م من 31السرعة الحركية قالجرى 
 البدء الطائر(

 ثانية
5.91 1.15 2.21 1.15 -1.11 21.95 

 21.29 1.12- 1.11 1.51 1.17 1.19 ثانية الرشاقة قالجرى الزجزاجى(

 2.86=  1.14( الجدولية عند مستوى معنوية ت*قيمة ق

وجاااود فاااروق معنوياااة باااين عيناااة الريااا  وعيناااة الحضااار مااان االطفاااال ( 4قيوضاااح جااادول 
( ساانة لصاااالح عينااة الرياا ، حياااث جاااء المتوسااط الحساااابي لفااوة الفبضااة لعيناااة 25-21قمرحلااة 
فادرة الاذراعين لعيناة الريا  لساط الحساابي ( ، وجااء المتو 51.41( بينما الحضر ق51.06الري  ق

( 253.82فادرة الارجلين لعيناة الريا  قل(، وجاء المتوسط الحساابي 3.41( بينما الحضر ق3.84ق
( 12.38ة عضالت البطن لعينة الري  قوجاء المتوسط الحسابي لفو ، ( 231.11بينما الحضر ق
، وجاااااء المتوسااااط الحسااااابي لتحماااال عضااااالت الااااذراعين لعينااااة الرياااا  ( 24.33بينمااااا الحضاااار ق

وجاااااء المتوسااااط الحسااااابي لتحماااال الاااادورى التنفسااااى لعينااااة  ( ،21.88( بينمااااا الحضاااار ق20.21ق
( ، وجاااء المتوسااط الحسااابي لمرونااة العمااود الففاارى لعيناااة 1.81( بينمااا الحضاار ق1.33الرياا  ق
( 21.50لمتوسط الحساابي للتوافاق لعيناة الريا  ق( ، وجاء ا2.00( بينما الحضر ق1.04الري  ق

( بينماااا 4.85وجاااء المتوسااط الحسااابي للساارعة الحركيااة لعينااة الرياا  ق ( ،8.33بينمااا الحضاار ق
 ( 5.41( بينما الحضر ق5.18( ، وجاء المتوسط الحسابي للرشاقة لعينة الري  ق6.28الحضر ق

بعااا المناااطق الريفيااة ال تعتمااد علااى  يرجاال الباحااث هااذ  النتااائج الااى أن البيئااة التااى تتميااز
الوسااائل الترفيعيااه التااى تااؤثر بالساالب علااى اللياقااة البدنيااة ماان وسااائل الترفيااه والتكنولوجيااا وكااذلك 



اسلوب الحياة ومستوى معيشة الحضار ومادى ترفياه الوالادين قاد ياؤثر علاى مساتوى اللياقاة البدنياة 
 لى تؤثر على باقى العناصر االخرى.بالتاوالمرونة( و  والفدرة  عناصر قالفوة  هوخاص

المتفدمااااه صااااناعيًا وخاصااااة  غياااار لعاااارت نتااااائج الدراسااااات أنااااه فااااى بعااااض البلاااادانأكمااااا 
المناااطق غياار المدنيااه والتااى ال ياازال األفااراد يعتماادون علااى العماال الياادوى وسااذل الجعااد الباادنى فااى 

ياه الدمويااه مفارناة بالاادول وعإنجااز أعماالعم تفاال بيانعم نساابة اإصاابه بالساامنه وأماراض الفلااب واأل
 (23: 4ق المتفدمه وما تتص  به الحياة من وسائل الراحه واإعتماد على اآلله .

 االستنتاجات :

 في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحثان الي االستنتاجات التالية :

 سنة (  25:  21ق  الحضر بالمرحلة العمرية انخفاض مستوي اللياقة البدنية لدي االطفال
 .باطفال الري  بالمفارنة الفليوسيةحافلة بم
  توجد فروق ذات داللة احصائية بين اطفال الري  واطفال الحضر لصالح اطفال الري  في

العناصر البدنية االتية : الفوة ، الفدرة العضلية لعضالت البطن والذراعين والرجلين ، التحمل 
 السرعة الحركية ،المرونة الثابتة،  الرشاقةالدوري التنفسي ، التوافق بين الذراعين والعينين ، 

 التوصيات :

 بالتوصيات التالية : ف الدراسة ونتائجعا يوصي الباحثفي ضوء اهدا        

  االهتمام بتصميم برامج تدريبية لتنمية اللياقة البدنية العامة لالطفال في المرحلة العمرية
 . سنة ( حيث العرت النتائج ضع  25:  21ق 

 ام بحصص الترسية الرياضية في المدارم مثل المفررات االساسية .االهتم 
  توفير المالعب واالجعزة واالدوات الالزمة لممارسة االطفال النشطة اللياقة البدنية في

 المدارم ومراكز الشباب .
  نشر الوعي والثفافة الرياضية بين اولياء االمور لتشجيل ابنائعم علي ممارسة االنشطة

 الرياضية 
  الوسائل الترفيعية   عمل ندوات تثفيفية الولياء االمور على خطور. 
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 (1مرفق)

 استمارة استطالع راى الخبار حول االختبارات البدنية

  



 

 السيد األستاذ الدكتور / .......................................................

 تحيه طيبه وبعد ،،،

المدرم بكلية الترسية الرياضية للبنين جامعه بنعا بإعداد  هانى دمحم زكريا عزبيفوم الباحث /  
 بعنوان" ............................................................ " . بحث

وتفتضى إجراءات البحث التعرف على رأى سيادتكم حول مناسبة االختبارات البدنية التى يمكن قيام 
ال ( سنة ، وسإعتبار سيادتكم من ذوى الخبر  فى هذا المج25-21مستوى اللياقة البدنية للمرحلة السنية ق

 يشرفنى إستطالع رأى سيادتكم فى تحكيم محاور هذ  اإستمار  .

 

 مع وافر الشكر لحسن تعاونكم .
 

 

 

 الباحث                                                                               

 هانى دمحم زكريا عزب

  



 استمارة االختبارات البدنية

 ال أوافق اوافق باراسم االخت االختبارات الصفة

   مانوميتر قوة القبضة قوة وقدرة 

   )رمى كرة طبية( قدرة الذراعين 

   )العقلة( قوة الذراعين 

   )الوثب العرض( قدرة الرجلين 

   )الوثب العمودى( قدرة الرجلين

   جلوس من الرقود قوة عضالت البطن

   م044الجرى تحمل دورى تنفسى التحمل

   الجرى فى المكان عام تحمل

   االنبطاح المائل تحمل الذراعين

   الجرى فى المكان تحمل رجلين

   ثنى الجذع من الوقوف مرونة العمود الفقرى مرونة

   ثنى الجذع من الجلوس الطول مرونة العمود الفقرى

   اختبار بارو رشاقة الحركة رشاقة

   الجرى الزجزاجى رشاقة الحركة

   الجرى المكوكى شاقة الحركةر

   رمى كرة تنس توافق يد وعين التوافق

   اختبار الدوائر المرقمة توافق رجل وعين

   م من البدء الطائر04جرى  السرعة الحركية السرعة 

   م من البدء المنخفض04جرى  السرعة الحركية

   الجرى ليفلشمان السرعة الحركية

 

  



 

 

 

 

 

 

 

(2مرفق)  

تكرار والنسب المئوية الراء الخبرا حول االختبارات التى تقيس مستوى اللياقة البدنيةال  

  



 جدول

  01ن=              التكرار والنسب المئوية الراء الخبرا حول االختبارات التى تقيس مستوى اللياقة البدنية

 النسبة المئوية التكرار اسم االختبار االختبارات الصفة

 %144 14 مانوميتر وة القبضةق قوة وقدرة

 %144 14 )رمى كرة طبية( قدرة الذراعين 

 %04 0 )العقلة( قوة الذراعين 

 %94 9 )الوثب العرض( قدرة الرجلين 

 %04 0 )الوثب العمودى( قدرة الرجلين

 %84 8 جلوس من الرقود قوة عضالت البطن

 %94 9 م044الجرى تحمل دورى تنفسى التحمل

 %64 6 الجرى فى المكان عام تحمل

 %04 0 االنبطاح المائل تحمل الذراعين

 %04 0 الجرى فى المكان تحمل رجلين

 %144 14 ثنى الجذع من الوقوف مرونة العمود الفقرى مرونة

 %04 0 ثنى الجذع من الجلوس الطول مرونة العمود الفقرى

 %04 0 اختبار بارو رشاقة الحركة رشاقة

 %94 9 الجرى الزجزاجى لحركةرشاقة ا

 %04 0 الجرى المكوكى رشاقة الحركة

 %84 8 رمى كرة تنس توافق يد وعين التوافق

 %04 0 اختبار الدوائر المرقمة توافق رجل وعين

 %94 9 م من البدء الطائر04جرى  السرعة الحركية السرعة

 %04 0 م من البدء المنخفض04جرى  السرعة الحركية

 %64 6 الجرى ليفلشمان عة الحركيةالسر

%( وقد 211-%51يتضح من الجدول السابق أن أراء السادة الخبراء قد تراوحت بين ق
 % لالختبارات.01ارتضى الباحث بالنسبة 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3مرفق)

 الختبارات البدنية قيد البحث

 

  



 كجم( 3اختبار دفع كرة طبية زنة ) -

 

 الغرض من االختبار:

 اس القدرة العضلية للذراعين والكتف.قي  

 األدوات الالزمة:

 عالمات حديدية أو أعالم. –شرط قياس  –كيلو جرام  0كرة طبية وزنها  -حبل –كرسى بمسند   

 وصف األداء:

 يجلس المختبر على كرسى مثبتاً عن طريق زميل وممسك بالكرة الطبية باليدين. -

 بعد مسافة ويعطى المختبر ثال  محاوالت يخخذ أفضلهم.يتم دفع الكرة باليدين لألمام وألعلى أل -

 إدارة االختبار:

 محكـم: يقوم بتثبيت الحبل ومالحظة األداء والقياس. -

 مسجـل: يقوم بالنداء على المختبرين وتسجيل النتائج. -

 مراقب: يقوم بتعيين مكان سقوط الكرة والقياس. -

 حساب الدرجات:

 لقياس المسافة من الحافة األمامية للكرسى ومن أقرب نقطة تتركها على األرض.يتم حساب أفضل المحاوالت   

 

 

 

 

 

  



 اختبار ثنى الجذع من الوقوف -

 الغرض من االختبار:

 قياس مدى مرونة الجذع والفخذ فى حركات الثنى لألمام من وضع الوقوف.  

 األدوات الالزمة:

سام مقسامة بخطاوط  لاى وحادات كال 24مقياس مدرج من الخشب أو )مسطرة( طولهاا حاوالى  -
 سم.14سم، ويفضل أن تكون حدود هذا التدريج فى مدى 1وحدة تساوى 

 مقعد أو كرسى أو منضدة مسطحة بحي  تتحمل وزن المختبر بدون حدو  اهتزازات. -

 اإلجراءات:

يثبت المقيااس )المساطرة( بحافاة المقعاد أو المنضادة بحيا  يكاون منتصاف القيااس أعلاى حافاة  -
 أو المنضدة والنصف اآلخر أسفل الحافة. المعد

يالحظ أن نقطاة فاى التادرج )صافر( تكاون فاى مساتوى حافاة المقعاد علاى أن تكاون انحرافاات  -
 الدرجات التى تقع فى النصف العلوى بالسالب والتى تقع فى النصف السفلى بالموجب.

 وصف األداء:

ياا  تكااون القاادمان مالمسااتان يتخااذ المختباار وضااع الوقااوف علااى حافااة المقعااد أو المنضاادة بح -
 لجانبى المقياس.

يقاوم المختباار بثناى الجااذع أمامااً أساافل بحيا  تصاابم األصاابع أمااام المقيااس وماان هاذا الوضااع  -
يحاول المختبر ثنى الجذع ألقصى مدى بقوة وببطئ، مع مالحظاة أن تكاون أصاابع اليادين فاى 

 مستوى واحد وأن تتحرك ألسفل موازية للمقياس.

 بار:إدارة االخت

ويقوم بمراقبة األداء وحساب الدرجات، وعليه أن يقوم بالتنبيه على المختبر بعدم ثنى  محكـم:  -

الركبتين، وأن يتحقق من ذلك أثناء األداء، كما يجب عليه أن يكون مستعداً لمساعدة 

 المختبر،  ذا فقد توازنه أثناء ثنى الجذع.

 ل النتائج.مسجـل: ويقوم بالنداء على المختبرين وتسجي -

 حساب الدرجات:

 درجة المختبر: هى أقصى نقطة على المقياس يصل  ليها المختبر من وضع ثنى الجذع  -

 أمام أسفل.

 

 

 

 

  اختبار ثنى الجذع من الوقوف



 متر من بداية متحركة  33عدو  -

 

 الغرض : قياس السرعة االنتقالية .

المسافة بين  –مة علي األرض ثالثة خطوط متوازية مرسو –األدوات : ساعة  يقاف 

 متر . 04الخط الثاني والثال  

 مواصفات األداء :

يقف المختبر خلف الخط األول ، عند سماع  شارة البدء تقوم بالعدو علي أن  

تتخطي الخط الثال ،يحتسب زمن المختبر ابتداء من الخط الثاني حتى وصولها  لى الخط 

 متر ( 00الثال         ) 

 التسجيل : 

يسجل للمختبر الزمن الذي استغرقته المختبرة في قطع مسافة الثالثين مترا من  

 4الخط الثاني حتى الخط الثال  

  



 اختبار الجلوس من رقود القرفصاء -
 

 الغرض من االختبار :

 

 قياس ) القوة ( لعضالت البطن والعضالت القابضة لمفصل الفخذ.

 

 مواصفات األداء :

 

بثناي الجاذع الناشائ القرفصاء والكفان متشابكان خلف الرقباة يقاوم  من وضع رقود       
 أماماً 

 

 أسفل  لى أن يلمس الركبتين بالجبهة.

 

 توجيهات :

 

 يجب عدم التوقف أثناء األداء.         

 

 التسجيل : 

 

  .64عدد المحاوالت الصحيحة التي قام بها خالل لناشئ يسجل        

 

  



 اناختبار الجري في المك -

 :   من الغرض االختبار 

 قياس التحمل                      

 : المستخدمة   األدوات

  قائما وثب عالي اداة بديلة ـ خيط مطاط ـ صفارة                      

 :  واصفات األداءـم

يقف الناشئ مواجها للخيط المطاط المثبت بقائمي الوثب العالي بحي  يكون موازيا        

 ويحدد ارتفاعة طبقا الرتفاع الركبة )الفخذ( للبرعم . لالرض

ـ عند سماع الناشئ الشارة البدء يقوم مسرعا بالجري في المكان بحي  يراعي لمس الركبتين 

 للخيط في كل مرة )يمين ـ يسار( يستمرهكذا حتي يتوقف عن االداء.

 الشروط :

 ختبار.ـ يجب ان تكون عملية الجري بارتفاع ثابت طوال فترة اال

 ـ للناشئ محاولة واحدة فقط.

 ـ يجب ان تلمس احدي الركبتين )يمين ـ يسار( الخيط المطاطي في كل مرة خالل االداء.

 ـ غير مسموح بالحجل اثناء االداء.

 ـ غير مسموح بالتوقف  نهائيا اثناء االداء.

 ـ تلغي اي عدة )تكرار( تتعارض مع الشروط السابقة.

 التسجيل :

مرات مالمسة القدم اليمني واليسري لالرض حتي يتوقف الناشئ عن االداء يسجل عدد 

 )شعورة بعدم القدرة علي االستمرار( .

 

  



 8اختبار الجري علي شكل حرف  -

Zig – Zag – Run test 

 

 قياس الرشاقة  –     الغرض من االختبار :

 األدوت المستخـدمة:

 

 ( حواجز ألعاب قوي.0) -
 ساعة  يقاف. -

يتخااذ المختباار وضااع ادسااتعداد أمااام الرايااة خلااف خااط البدايااة  - الختـبـار :وصف ا
 وليكن )أ( فى وضع البدء العالي.

عند  عطاء ادشارة يقوم بالجري نحو الراية الثانياة والادوران  -
 حولها والعودة  لي خط البدء والدوران حول الراية األولي.

س ماارات يسااتمر المختباار فااى قطااع المسااافة ذهاباااً و ياباااً خماا -
 بحي  تنتهي المرة األخيرة عند خط النهاية )ب(.

 التســــــجيل :   

 )حساب الدرجات(

يسااجل الاازمن الااذي يسااتغرقه المختباار فااى قطااع المسااافة بااين  -
  .1/14الخطين ذهاباً و ياباً خمس مرات بالثواني ألقرب 

  

 

 



 ث(52اختبار تمرير كره تنس على الحائط ) -

 

 قياس التوافق بين العين واليد ويظهر ذلك فى القدره على   –     : الغرض من االختبار

 تناول الكره وسرعه التحكم فيها.       

 األدوت المستخـدمة:

 

 

 

 كرات تنس قانونيه. -
 ساعة  يقاف. -
 حائط ذو سطم أملس مربع الشكل عمودى على مسطم افقى. -
 قدم من الحائط.9خط للبدايه مرسوم على االرض على بعد  -

يستمر المختبر خلف خط البدايه ومعاه كاره تانس فاى مواجهاه  - وصف االختـبـار :
الحائط. عند سماع  شاره البدء يقوم بتمرير الكره نحو الحاائط 
بأى طريقه ثم يتسالمها ثانياه ليقاوم بتمريرهاا ماره أخارى..... 

  (.20وهكذا ألقصى سرعه ممكنه لمده)
 بدايه أثناء األداء.يجب أن يحتفظ المختبر بالقدمين خلف خط ال -
 ذا قطاع المختبار خاط البداياه أثنااء األداء ال تحتساب التمرياره  -

 فى العد.
 ذا ضاااعت الكااره أثناااء التمرياار)أى تسااقط بااين خااط البدايااه  -

والحااائط( للمختباار حينئااذ اجتياااز خااط البدايااه السااتعاده الكااره 
والعوده الى خلف الخط قبال اساتئناف التمريار مان جدياد علاى 

 الحائط.
يسمم للمختبر التحرك بشرط أن يكون ذلاك خلاف خاط البداياه  -

 ويعطى لكل مختبر محاوله واحده فقط.
 التســــــجيل :   

 )حساب الدرجات(

تحتسااب عاادد المحاااوالت الصااحيحه التااى تلمااس فيهااا الكااره  -
  (.20الحائط خالل )

 

  



 االنبطاح المائل ثنى ومد الذراعين -

 

 قياس التحمل العضلى.           –     الغرض من االختبار :

 األدوت المستخـدمة:

 

 مراتب يخدى عليها االختبار. -
 صافره. -

يقوم الالعب بأداء وضع ادنبطااح المائال  وعناداعطاء اشااره  - وصف االختـبـار :
البدء يقوم المختبر بأداء االختبار) ثنى وماد الاذراعين( بشارط 

)بين          أن يلمس المختبر الهدف الموضوع أسفل الصدر 
 الذراعين( . 

 التســــــجيل :   

 )حساب الدرجات(

تحتسااب عاادد المحاااوالت الصااحيحه التااى يلمااس فيهااا المختباار  -
 الهدف أثناء أداخه لإلختبار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إختبار الوثب العريض من الثبات -

Standing Broad Jump test 

 

 القوة المميزة بالسرعة للرجلين. قياس  -     الغرض من االختبار :        

 المستخـدمة: تاألدوا

 

 شريط قياس ألقرب سنتيمتر. -
 يجري االختبار علي حفرة وثب. -

يقاااف الالعاااب علاااي لوحاااة الوثاااب والقااادمين متباعااادين قلااايالً  - وصف االختـبـار :
والااذراعان يتمرجحاااان أمامااااً عاليااااً ثاام أسااافل خلفااااً ماااع ثناااي 

لألماااام مثااال وضاااع البااادء فاااى الاااركبتين نصااافاً وميااال الجاااذع 
 السباحة.

يقوم الالعب بعد ذلك بالوثب لألمام  لي أبعد مسافة ممكنة من  -
 الثبات.

 التســــــجيل :   

 ) حساب الدرجات(

يتم التسجيل من خاط البداياة حتاي أقارب مساافة لماس الكعباين  -
 لألرض أو عند أول أثر يتركه الالعب لحظة البداية.

 أفضلهما. لالعب محاولتين ويسجل -

 

  

  



 متر  044اختبار العدو لمسافة  -

400 – Meter Dash Test 

 

 قياس التحمل الدورى التنفسى.  -     الغرض من االختبار :

 األدوت المستخـدمة:

 

 قطعة ارض مستوية. -
 ساعة  يقاف. -

 يقف المختبر خلف خط البداية من البدء العالي. - وصف االختـبـار :
 شارة البدء.عند  عطاء الالعب   -
يعدو الالعب بأقصي سرعة لقطاع المساافة حتاي يتخطاي خاط  -

 النهاية.
 التســــــجيل :

 )حساب الدرجات(

يحسااب الاازمن الااذي قطعااه الالعااب ماان لحظااة  عطاااء  شااارة  -
 البدء حتي تخطي خط النهاية.

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5مرفق ق

 ات البدنية قيد البحثخطابات الدعوة الموجعة لمراكز الشباب وجدول المسابف
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