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 :ممخص 
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستويات معيارية لعناصر المياقة البدنية 

المرتبطة بالصحة عند تالميذ المرحمة المتوسطة في بعض متوسطات 
و استخدم المنيج الوصفي بأسموب المسحي واختيرت ،الغرب الجزائري

عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من التالميذ المرحمة المتوسطة  إناث  
 استخدام خمسة اختبارات موت,  تمميذة204حيث بمغت عينة الدراسة 

المياقة القمبية )تقيس مكونات عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة
وبعد معالجة , (التركيب الجسمي–المياقة العضمية الييكمية –التنفسية 

البيانات احصائيا  تم التوصل الى بناء مستويات معيارية لإلناث كما 
أوصى الباحثون بضرورة باعتماد ىذه المستويات المعيارية في عممية 

 تقييم التالميذ بطريقة موضوعية

Keywords: 
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elementswhichisrelated to 

health 

 

 Abstract 
The objective of studieshad been foccus on the level of 

physical fitness whichisrelated to pupels`health in 

ssomemiddelschools of the West of 

Algeria .Thesestudiesused a descriptive method in a 

suroey style So itselected a sampel of studies in a 

randomway for both boys and 

giels.Ittookintoaccoentaccoent 408 pupils 204 boys and 

204girls.Five test had been clone in order to measure 

the followingelements of physical fitness related 

to(cardiacRespiratory fitness –Musculosketal fitness 

and physicalstructare). Data processing count had been 

dose whereitwasreached to bui standard levels for both 

boys and girls 

Researcherrecommended for the neccessarily of 

adopting normative levels for the pupelassessmentwith 

an objective ways 
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І - حد أدنى مناسب من عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة امتالكإن : مقدمة 

 التي تتعمق بكفاءة أداء الحركة والجيد األمراضأمر ىام لتحقيق الوقاية من بعض 
 الوثائق كدتأفقد )2019,  مفتي إبراىيم( حالة رقي الصحة  إلىالبدني والوصول 

ذالك أكدت كالعممية والبحوث عمى ضرورة ممارسة النشاط البدني المنتظم لألطفال و
 الصحية والطبية والرياضية العالمية في اآلونة األخيرة عمى المؤسسات والمنظمات

 ورضوان عالوى ويشير )2018, طو(أىمية عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة
كما أن , أن المياقة البدنية كانت ومازالت أحد األىداف الميمة لمتربية البدنية إلى

قياسيا وطرق تنميتيا من الموضوعات التي شغمت اىتمامات المجتمعات 
ويذكر إبراىيم سالمة أن تقييم المياقة البدنية ,)2000, عالوىمحمد حسن (المختمفة

 المفيوم الشامل لتعزيز إطاريجب أن ينظر عميو كأداة لموصف والتشخيص في 
التغيير السموكي لألفراد والجماعات من أجل صحة أفضل وليس كغاية في حد ذاتيا 

 ضوء ذالك نجد أن ىناك عدة دراسات اىتمت وفي, )2000,  أحمد سالمةإبراىيم(
بدراسة المياقة البدنية المرتبطة بالصحة بيدف تشخيصيا ووضع معايير تناسب البمد 

التي تجرى فيو الدراسة الكشف المبكر عمى المشاكل الصحية ومن ثم عالجيا خاصة 
" تحت عنوان 2017سنة " عومري دحون.د"في البيئة المدرسية من بين ىذه دراسة 

تقييم مستوى عناصر المياقة الدنية المرتبطة بالصحة عند تالميذ المرحمة الثانوية 
عمى عينة تم اختيارىا بطريقة عشوائية من تالميذ المرحمة " باستخدام برنامج حاسوبي 

باإلضافة ,  تمميذ لبعض ثانويات واليات الوطن5543البالغ عددىم  (ذكور)الثانوية 
تحديد معايير "تحت عنوان " 2010سنة أحمد حسين الطائي . د.م.أ" دراسة إلى

( 12-11)دنية المرتبطة بالصحة لمتالميذ بعمر بومستويات لبعض عناصر المياقة ال
من مديريتي تربيتي الرصافة  (تمميذ1025)لعينة متكونة من  دسنة في مدينة بغدا

 سنة  (12-11)الثانية والكرخ الثانية وبعمر
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 القياسات لمحصول عمى بيانات عن الطالب يشكل حجر الزاوية في البناء إجراءإن 
ويمكن القول أن نواتج عممية القياس والتقويم ىي الموجية ,المتكامل لمعممية التعميمية 

, الصوفي, الورافي( والمتعمم ولكل من لو عالقة بعممية التعمماألمرلممدير والمعمم ولوالي 
 وضع إلىتوجد دراسات تطرقت   عمى حد عممو أنو الونيرى الباحثكما ,)2014

مستويات معيارية لعناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة لتالميذ المرحمة المتوسطة 
 أصبحت ضرورة تفرض نفسيا في البيئة المدرسية الجزائرية خاصة وأنيافي الجزائر 

 المتمثمة في العاب الفيديو اليواتف التكنولوجيا كثرت استعمالمع تغير نمط الحياة و
 األمراضالذكية مما أثرت عمى التالميذ سمبا من نقص الحركة وانتشار 

 مستويات معيارية لعناصر المياقة البدنية عدم وجودومما سبق تمثمت مشكمة الدراسة 
 متوسطات الغرب ضفي بع (إناث) المرحمة المتوسطة  تالميذالمرتبطة بالصحة

تقييم األداء اختبارات خاصة بعناصر المياقة البدنية ل استخدم الباحث إذ الجزائري
 الكشف عن نقاط الضعف وكذلكالمرتبطة بالصحة والتعرف عمى مستوى التالميذ 

  المعيارية لقياسمستوياتىي الل التالي ماؤ التساطرح من خالل وىذاوتداركيا مبكرا 
عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى تالميذ الطور المتوسط ومعالجة 

الفرضية التالية  
مستويات عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى تالميذ الطور ما إمكانية بناء 

  إناث؟المتوسط
كما تيدف دراستنا ىاتو في بنا مستويات معيارية الختبارات عناصر المياقة البدنية 

في بعض متوسطات الغرب  (إناث)المرتبطة بالصحة لدى تالميذ الطور المتوسط 
 الجزائري
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П -الطريقة وأدوات :
في تالميذ المرحمة المتوسطة  تمثمت  عينة البحث:وطرق اختيارها العينة -1
 تم اختيارىم بطريقة عشوائية موزعين حسب المناطق 204والبالغ عددىم  (إناث)
 بالغرب الجزائري (بشار-النعامة-تممسان)وحسب الواليات  (جنوب-ىضاب-شمال)
 وتشمل عمى: الدراسة/ إجراءات البحث  -2
  استخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموب المسح :المنهج–  2-1
 .تحديد المتغيرات وكيفية قياسها – 2-2
 : المتغيرات عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة التي تتكون من-
 متر20تم قياسيا من خالل اختبار متعدد المراحل : المياقة القمبية التنفسية-
 : التي تتكون منالمياقة العضمية الهيكمية-
وفق  تم قياسيا من خالل اختبار االنبطاح المائل مد وثني الذراعين:  العضميةالقوة-

 .إيقاع
 تم قياسو باختبار الجموس من الرقود مع ثني الركبتين وفق إيقاع: التحمل العضمي -
 تم قياسو باختبار ثني الجذع من الجموس الطويل: المرونة المفصمية-
 IMC تم قياسو باختبار مؤشر كثمة الجسم التركيب الجسمي -
 .(األدوات/  العممية لألداة األسس). األدوات / األداة-2-3
 :تم استخدام طرائق عديدة لجمع البيانات المطموبة في الدراسة: األدوات المستخدمة-
 المراجع-
استمارة تحديد أنسب االختبارات عرضت عمى مجموعة من الخبراء وتم اختيار -

 االختبارات التي حققت نسب عالية من اتفاق الخبراء
 اختبارات لقياس عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة المذكورة سابقا- 
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طريقة التوزيع الطبيعي لتحديد المستويات المعيارية لعناصر المياقة البدنية المرتبطة -
 بالصحة

 :الثبات-
بين الجزأين في اختبارات عناصر  (الثبات)يبين نتائج قيم معامل االرتباط ( 1)الجدول

 .المياقة البدنية المرتبطة بالصحة

معبمل االرتجبط   مستوى الداللخ

االنحزاف 

المعيبري 

المتوسط 

الحسبثي 

 

 المتغيزاد

 هؤشر كثلت الجسن النصف األول 18.45 2.39 0.61 0.05

  

 النصف الثاني 17.96 4.09

 
 االنبطاح المائل مد النصف األول 24.6 6.55 0.72 00.05.0.05

  

 وثني الذراعين النصف الثاني 30.50 9.39

 الجلوس من الرقود مع النصف األول 77.30 19.18 0.60 0.05

  

 ثني الركبتين  النصف الثاني 60.80 19.53

 النصف األول 52.10 9.33 0.90 0.05

ثني الجذع من 
 الجلوس

  

 الطويل النصف الثاني 54.90 12.57
 متعدد المراحل النصف األول 42.25 16.09 0.67 0.05

  

متر20 النصف الثاني 49.80 14.21  

الذي يمثل نتائج قيم معامل االرتباط الخاص التي  (01)من خالل الجدول رقم
أجريت عمى عينة خارج عينة الدراسة نالحظ ان جميع قيم المعامالت االرتباط 

ىذا يدل عمى ثبات االختبارات  (0.90 الى0.59)لالختبارات تراوحت ما بين 
 المعتمد عمييا في الدراسة 

 : الصدق-
 اعتمد الباحثون عمى الصدق الذاتي  -
اعتمد الباحثون عمى صدق المحتوى من خالل عرض االختبارات عمى -

 مجموعة ن الخبراء بغرض ترشيحيا
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يبين نسب اتفاق الخبراء عمى تحديد اختبارات عناصر المياقة  (02)الجدول رقم
 البدنية المرتبطة بالصحة عند تالميذ المرحمة المتوسطة

االختبارات 
 المرشحة

الصفة البدنية   االختبارات               العدد  األهمية النسبية  الرقم

X %100 10/10 تركيب اجلسم     BMIمؤشر كثلة الجسم   1 

 %00 0/10   مناطق3سمك طيات الجسم في  

X %70 7/10 القوة العضلية  االنبطاح المائل مد وثني الذراعين    2 

 %30 3/10  قوة القبضة               

X %100 10/10 التحمل العضلي   الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين  3 

X %60 6/10 املرونة املفصلية  ثني الجذع من الجلوس الطويل 
 

4 

 %40 4/10 ثني الجذع من األمام من وضع الجلوس مع  
 ثني إحدى الرجلين

X %70 7/10 اللياقة القلبية   متر 20متعدد المراحل  
التنفسية 

5 

 %30 3/10  متر(1609.34)مشي واحد ميل/جري  

الذي يوضح نسبة اتفاق الخبراء عمى تحديد اختبارات  (02)من خالل الجدول رقم-
عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة نالحظ أن أعمى النسب المئوية تحصمت 

-االنبطاح المائل مد وثني الذراعين-مؤشر كثمة الجسم)عمييا االختبارات التالية 
متعدد المراحل -ثني الجذع من الجموس الطويل–الجموس من الرقود مع ثني الركبتين 

 (متر20
إن ىذه االختبارات المستخدمة ىي اختبارات مقننة قد تم استخداميا : الموضوعية-

سابقا في دراسات سابقة ومشابية باإلضافة إلى أنيا واضحة وسيمة وغير قابمة 
 لمتأويل وبعيد التقييم الذاتي وىذا ما يدل عمى أنيا تتمتع بموضوعية عالية

 :األدوات اإلحصائية – 2-4
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الدرجة -الدرجة المعيارية الزائية-االنحراف المعياري-المتوسط الحسابي-
الحد -المستويات المعيارية-معامل االرتباط البسيط لبيرسون-المعيارية التائية 

 النسبة المئوية-الحد األدنى–األعمى 
ІП –  النتائج: 

من أجل تقويم مستوى المياقة البدنية لجأ الباحثون :تحديد المستويات المعيارية
مستويات معيارية  طريقة تقننين االختبارات أي تحويل الدرجات الخام إلى إلى

استخدام المعالم اإلحصائية  وعمية تم) 1987, محمد صبحي حسانين(مباشرة 
عمييا الجداول المعيارية، إذ يكون بناؤىا عمى أساس  التي تبنى (الوسط، االنحراف)

وقد تم . طبيعيا اإلنجاز في أي من المؤشرات الخاصة بالبحث يتوزع توزيعا أن
حيث جاء بناء ىذه  (الطبيعي لكاوس التوزيع)استخدام طريقة المنحنى االحتمالي

 من ( %99.73)انو في التوزيع الطبيعي نشاىد حوالي  المستويات عمى أساس
الوسط الحسابي  الحاالت تقع ضمن ثالثة انحرافات معيارية من يمين ويسار

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االلتواء : (03)الجدول
 :المتحصل عميها من تطبيق االختبارات عمى عينة البحث إناث حسب العمر

اختجبراد 

الليبقخ 

الجدنيخ 

المزتجطخ 

ثبلصحخ 

وحدح 

القيبس 

سنخ 15سنخ 14سنخ 13سنخ 12

المتوسط 

الحسبثي 

االنحزاف 

المعيلزي 

معبمل 

االلتواء 

المتوسط 

الحسبثي 

االنحزاف 

المعيبري 

معبمل 

االلتواء 

المتوسط 

 الحسبثي

االنحزاف 

المعيلزي 

معبمل 

االلتواء 

المتوسط 

 الحسبثي

االنحزاف 

المعيلزي 

معبمل 

االلتواء 

هؤشر كثلت 

الجسن 
 1.14 4.11 20.47 0.77 3.91 20.37 1.06 3.83 18.74 0.37 3.07 17.99 ²م/كغ

االنجطبح 

المبئل مد 

وثني 

الذراعين 

 1.74 3.18 4.29 1.06 3.56 5.21 0.32 3.97 6.29 0.49 4.57 6.78هرة 

الجلوس هن 

الرقود هع 

ثني الركبتين 

 0.60 8.91 16.70- 0.87 8.86 18.41 0.32 8.08 17.17- 0.14 8.23 19.47هرة 

ثني الجذع 

هن الجلوس 

الطويل 

 0.07 9.19 22.28 0.31 7.57 25.71- 0.23 7.85 21.84 0.15 6.93 22.29سن 

هتعدد 

الوراحل 
هتر 20

 0.99 8.63 15.94 1.19 9.52 17.01 0.99 10.23 19.07 1.54 12.95 20.09هرحلت 
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المتوسط )يالحظ من الجدول أعاله وجود تباين في اإلحصاءات الوصفية 
حسب كل اختبار وبتغير الفئة  (الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء

 العمرية
 

من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم (:03)مناقشة نتائج الجدول رقم
-( 3,3)يظير أن جميع معامالت االلتواء عند أفراد العينة إناث محصورة بين (3)

والتي تشير إلى اعتدالية توزيع بيانات متغيرات عناصر المياقة البدنية المرتبطة 
 بالصحة لدى عينة البحث توزيعا طبيعيا

يمثل عدد التالميذ والنسب المئوية المقابل لها حسب  (04)الجدول رقم 
 : المعايير العالمية لمؤشر كثمة الجسم لإلناث

 
 سنة 12

 
  سنة13

 
  سنة14

 
  سنة15

 التصنيف 
الدرجات 
المعيارية 
 المعدلة 

عدد 
 الطالب

 النسب 
 المئوية

 النسب عدد الطالب 
المئوية 

 النسب عدد الطالب 
المئوية 

عدد 
الطالب 

 النسب 
المئوية 

 7.84% 4 9.80% 5 9.80% 5 %7.84 4 80 - 65 بدين
 35.29% 18 41.17% 21 33.33% 17 %35.29 18 65 - 50 زيادة وزن
 54.90% 28 47.05% 24 56.86% 29 %52.94 27 50 - 35 وزن طبيعي
 1.96% 1 1.96% 1 00% 0 %3.92 2 35 - 20 ناقص وزن

 أن أعمى نسبة مئوية بمتغير مؤشر كثمة الجسمالخاص ( 04) من الجدول نالحظ
بنسبة مئوية مقدارىا التصنيف وزن طبيعي  تحققت في (12)بالنسبة لمسن 

بنسبة مئوية التصنيف ناقص وزن ن أدنى نسبة تحققت في أفي حين  (52.94%)
 يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في (13)أما بالنسبة لمسن ,%(3.92)مقدارىا 

ن أدنى نسبة أفي حين  (%56.86)بنسبة مئوية مقدارىا التصنيف وزن طبيعي 
 أما بالنسبة لمسن ,%(00)بنسبة مئوية مقدارىا التصنيف ناقص وزن تحققت في 
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بنسبة مئوية التصنيف وزن طبيعي  يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في (14)
بنسبة في التصنيف ناقص وزن ن أدنى نسبة تحققت أفي حين  (%47.05)مقدارىا 

 يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت (15)أما بالنسبة لمسن  %(.1.96)مئوية مقدارىا 
ن أدنى نسبة أفي حين  (%54.90)بنسبة مئوية مقدارىا التصنيف وزن طبيعي في 

%(. 1.96)بنسبة مئوية مقدارىا التصنيف ناقص وزن تحققت في 
عرض المستويات المعيارية والنسب المقررة لها في يمثل  (05)الجدول رقم

 والنسب المئوية الطالبمنحنى التوزيع الطبيعي والدرجات المعيارية المعدلة وعدد 
 : لمتغير القوة العضميةلكل مستوى

 

سنخ  12

 

 سنخ 13

 

 سنخ 14

 

 سنخ 15

النست 

المثبليخ في 

 التوسيع

المستويبد 

 المعيبريخ

الدرجبد 

المعيبريخ 

 المعدلخ 

عدد 

 الطالة

 النست 

 المئويخ

 النست عدد الطالة 

المئويخ 

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

 3.92% 2 5.88% 3 1.96% 1 %1.96 1 80 – 71 جيد جدا 2.14

 7.84% 4 13.72% 7 13.72% 7 %9.80 5 70 – 61 جيد 13.58

 25.49% 13 11.76% 6 31.37% 16 %31.37     16 60 – 51 متوسط 34.13

 37.25% 26 66.66% 34 37.25% 19 %31.37    16 50 – 41 مقجول 34.13

 11.76% 6 1.96% 1 17.64% 9 %25.49    13 40 – 31 ضعيف 13.58

 00% 0 00% 0 00% 0 %00 0 30 – 21 ضعيف جدا 2.14

 100% 51 100% 51 100% 51 100% 51المجموع 

 بالنسبة أن أعمى نسبة مئوية بمتغير القوة العضميةالخاص ( 05) من الجدول نالحظ
%( 31.37)بنسبة مئوية مقدارىا المتوسط والمقبول  تحققت في المستوى (12)لمسن 

بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الضعيفن أدنى نسبة تحققت في المستوى أفي حين 
 يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في المستوى (13)أما بالنسبة لمسن , %(00)

ن أدنى نسبة تحققت في المستوى أفي حين  (%37.25)بنسبة مئوية مقدارىا المقبول 
 يتبين أن أعمى (14) أما بالنسبة لمسن ,%(00)بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الضعيف

ن أفي حين  (%66.66)بنسبة مئوية مقدارىا المقبول نسبة مئوية تحققت في المستوى 
أما بالنسبة ,%(00)بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الضعيفأدنى نسبة تحققت في المستوى 

بنسبة مئوية المقبول  يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في المستوى (15)لمسن 
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بنسبة جدا  الضعيفن أدنى نسبة تحققت في المستوى أفي حين  (%37.25)مقدارىا 
%(. 00)مئوية مقدارىا 

 
 

عرض المستويات المعيارية والنسب المقررة لها في يمثل  (06)الجدول رقم
 والنسب المئوية الطالبمنحنى التوزيع الطبيعي والدرجات المعيارية المعدلة وعدد 

 : لمتغير التحمل العضميلكل مستوى
 

سنخ  12

 

 سنخ 13

 

 سنخ 14

 

 سنخ 15

النست 

المثبليخ 

في 

 التوسيع

المستويبد 

 المعيبريخ

الدرجبد 

المعيبريخ 

 المعدلخ 

عدد 

 الطالة

 النست 

 المئويخ

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

 3.92% 2 1.96% 1 1.96% 1 %00 0 80 - 71 جيد جدا 2.14

 15.68% 8 21.56% 11 13.72% 7 %19.61 10 70 - 61 جيد 13.58

 21.56% 11 17.64% 9 35.29% 18 %39.22     20 60 - 51 متوسط 34.13

 43.13% 22 41.17% 21 37.25% 19 %21.57    11 50 - 41 مقجول 34.13

 15.68% 8 17.64% 9 9.80% 5 %15.69    8 40 - 31 ضعيف 13.58

 00% 0 00% 0 1.96% 1 %3.92 2 30 - 21 ضعيف جدا 2.14

 100% 51 100% 51 100% 51 100% 51المجموع 

 أن أعمى نسبة مئوية بمتغير التحمل العضميالخاص ( 06) من الجدول نالحظ
%( 39.22)بنسبة مئوية مقدارىا المتوسط  تحققت في المستوى (12)بالنسبة لمسن 

 ,%(00)بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الجيدن أدنى نسبة تحققت في المستوى أفي حين 

بنسبة المقبول  يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في المستوى (13)أما بالنسبة لمسن 
جدا  الضعيفن أدنى نسبة تحققت في المستوى أفي حين  (%37.25)مئوية مقدارىا 

 يتبين أن أعمى (14) أما بالنسبة لمسن ,%(1.96)بنسبة مئوية مقدارىا والجيد جدا 
ن أفي حين  (%41.17)بنسبة مئوية مقدارىا المقبول نسبة مئوية تحققت في المستوى 
أما  ,%(00)بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الضعيفأدنى نسبة تحققت في المستوى 

بنسبة المقبول يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في المستوى (15)بالنسبة لمسن 
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جدا  الضعيفن أدنى نسبة تحققت في المستوى أفي حين  (%43.13)مئوية مقدارىا 
 .%(00)بنسبة مئوية مقدارىا 

عرض المستويات المعيارية والنسب المقررة لها في يمثل  (07)الجدول رقم
 والنسب المئوية الطالبمنحنى التوزيع الطبيعي والدرجات المعيارية المعدلة وعدد 

 : لمتغير المرونة المفصميةلكل مستوى
 

سنخ  12

 

 سنخ 13

 

 سنخ 14

 

 سنخ 15

النست 

المثبليخ 

في 

 التوسيع

المستويبد 

 المعيبريخ

الدرجبد 

المعيبريخ 

 المعدلخ 

عدد 

 الطالة

 النست 

 المئويخ

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

 1.96% 1 1.96% 1 00% 0 %1.96 1 80 – 71 جيد جدا 2.14

 15.68% 8 13.72% 7 15.68% 8 %15.69 8 70 – 61 جيد 13.58

 31.37% 16 31.37% 16 35.29% 18 %31.37     16 60 – 51 متوسط 34.13

 31.37% 16 37.25% 19 31.37% 16 %35.29    18 50 – 41 مقجول 34.13

 19.60% 10 11.76% 6 17.64% 9 %15.69    8 40 - 31 ضعيف 13.58

 00% 0 3.92% 2 00% 0 %00 0 30 - 21 ضعيف جدا 2.14

 100% 51 100% 51 100% 51 100% 51المجموع 

 أن أعمى نسبة مئوية بمتغير المرونة المفصميةالخاص ( 07) من الجدول نالحظ
في  (%35.29)بنسبة مئوية مقدارىا المقبول  تحققت في المستوى (12)بالنسبة لمسن 

بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الضعيفن أدنى نسبة تحققت في المستوى أحين 
 يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في المستوى (13)أما بالنسبة لمسن ,%(00)

ن أدنى نسبة تحققت في أفي حين  (%35.29)بنسبة مئوية مقدارىا المتوسط 
 يتبين أن (14) أما بالنسبة لمسن ,%(00)بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الضعيفالمستوى 

في  (%37.25)بنسبة مئوية مقدارىا المقبول أعمى نسبة مئوية تحققت في المستوى 
أما ,%(1.96)بنسبة مئوية مقدارىا الجيد جدا ن أدنى نسبة تحققت في المستوى أحين 

المقبول والمتوسط  يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في المستوى (15)بالنسبة لمسن 
ن أدنى نسبة تحققت في المستوى أفي حين  (%31.37)بنسبة مئوية مقدارىا 

 %(.00)بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الضعيف
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عرض المستويات المعيارية والنسب المقررة لها في يمثل (08)الجدول رقم
 والنسب المئوية الطالبمنحنى التوزيع الطبيعي والدرجات المعيارية المعدلة وعدد 

 :  لمتغير المياقة القمبية التنفسيةلكل مستوى
 

سنخ  12

 

 سنخ 13

 

 سنخ 14

 

 سنخ 15

النست 

المثبليخ 

في 

 التوسيع

المستويبد 

 المعيبريخ

الدرجبد 

المعيبريخ 

 المعدلخ 

عدد 

 الطالة

 النست 

 المئويخ

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

عدد 

الطالة 

 النست 

المئويخ 

 7.84% 4 3.92% 2 3.92% 2 %3.92 2 80 - 71 جيد جدا 2.14

 7.84% 4 9.80% 5 13.72% 7 %7.84 4 70 - 61 جيد 13.58

 21.56% 11 27.45%    14 15.68% 8 %17.65     9 60 - 51 متوسط 34.13

 50.98% 26 43.13% 22 54.90% 28 %64.71 33 50 - 41 مقجول 34.13

 11.76% 6 15.68% 8 11.76% 6 %5.88    3 40 - 31 ضعيف 13.58

 % 0 00% 0 3.92% 2 %00 0 30 - 21 ضعيف جدا 2.14

 100% 51 100% 51 100% 51 100% 51المجموع 

 أن أعمى نسبة مئويةبمتغير المياقة القمبية التنفسية الخاص ( 08)يتبين من الجدول 
في  (%64.71)بنسبة مئوية مقدارىا المقبول  تحققت في المستوى (12)بالنسبة لمسن 

 ,%(00)بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الضعيفن أدنى نسبة تحققت في المستوى أحين 

بنسبة المقبول  يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في المستوى (13)أما بالنسبة لمسن 
جدا  الضعيفن أدنى نسبة تحققت في المستوى أفي حين  (%54.90)مئوية مقدارىا 

 يتبين أن أعمى نسبة (14) أما بالنسبة لمسن ,%(3.92)بنسبة مئوية مقدارىا جيد جدا 
ن أدنى أفي حين  (%43.13)بنسبة مئوية مقدارىا المقبول مئوية تحققت في المستوى 
أما بالنسبة  ,%(00)بنسبة مئوية مقدارىا جدا  الضعيفنسبة تحققت في المستوى 

بنسبة مئوية المقبول  يتبين أن أعمى نسبة مئوية تحققت في المستوى (15)لمسن 
بنسبة جدا  الضعيفن أدنى نسبة تحققت في المستوى أفي حين  (%50.98)مقدارىا 

%(. 00)مئوية مقدارىا 
تعرض النتائج الرئيسية، ويكتفي الباحث بالتفسير اإلحصائي بشكل منظم 

ومتسمسل منطقيا وفقا لألىمية باستخدام كل من النص والوسائل التوضيحية 
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بحيث يجيب الباحث عمى سؤالو، أو ينفي أو يثبت  (الخ...جداول، أشكال)
وىنا اختصارا يكتفي الباحث بعرض جدول أو شكل أو أي شيء آخر . فرضياتو

 . يوضح بو نتائجو وليس كل مجتمع
VI – حققت عينة البحث من خالل ىذا العرض يتضح أن : المناقشة

  التي خضعت المرتبطة بالصحةالمياقة البدنيةعناصر مستويات متباينة النسب في 
وتجدر اإلشارة إلى أن ما تتميز ,ليا بالقياس إلى النسب المثالية في التوزيع الطبيعي

وزن  التصنيفىو تحقيقيا النسبة المئوية العالية في البحث بو نتائج أفراد عينة 
 لألعمار (%54.90و%47.05و%56.86و%52.94)طبيعي بنسب 

النسب في  أعمى حققت وكذلك ,عمى التوالي   (سنة15,سنة14,سنة13,سنة12)
القوة والتحمل العضمي والمرونة والمياقة ) في اختبارات  والمقبول المتوسطيينالمستو

تختمف عن النسب البحث إن اغمب النسب المتحققة لدى عينة , (القمبية التنفسية
تختمف من متغير آلخر وحسب المستويات  المقررة ليا في التوزيع الطبيعي وكذلك

الطبيعي من  المعيارية،باإلضافة إلى عدم تحقيق النسب المقررة في منحنى التوزيع
إذ المقبول وفي المستويين المتوسط و خالل ىذه المستويات المعيارية أال بشكل قميل

تدني النسب  كما يالحظ. فييا كانت في بعضيا قريبة من النسب المقررة أن النسب
 .والضعيف جداالمستويين جيد جًدا عينة البحث في المئوية المتحققة 

إن النتائج الموصل إلييا ىي نتائج مقبولة نوعا ما تعزى لخصوصيات الفئة 
العمرية بالدرجة األولى أما بخصوص البرامج التي تيتم بتطوير عناصر المياقة 

حيث تتفق ىذه النتائج مع دراسة ,البدنية في الوسط المدرسي ىي تقريبا شبو نادرة 
مستوى المياقة البدنية المرتبطة "ه1433مشعان بن زبن الحربي تحت عنوان سنة 

سنة بمدينة الرياض فيما يخص  (15-12)بالصحة والنشاط البدني لدى التالميذ 
ومن ىنا تبرز أىمية قياس عناصر المياقة البدنية المرتبطة ,المياقة العضمية الييكمية 

وفي ىذا الصدد ,لما لو أىمية في إبراز نقاط الضعف لدى التمميذ وتداركيا بالصحة 
 الجزائري في القطاع التربوي القائمونلذا وجب عمى  (2017, دحون عومري)يشير
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 النشاط البدني والحد مستويات وذلك لمعرفة دوريا النشاط البدني  مستوى رصد

 تشجيع في الوسط المدرسي وكذلك العمل عمى المراىقونمن درجة الخمول لدى 
 .الجزائرية التربوية  داخل المؤسساتالرياضة األنشطة
 
V – من خالل الدراسة توصل الباحثين إلى وضع مستويات معيارية :خاتمة

لعناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة لتالميذ المرحمة المتوسطة 
ومن خالل ىذا نوصي بضرورة االعتماد عمى الدرجات والمستويات ,(إناث)

المعيارية المتحصل إلييا في عممية القياس واىتمام مدرسي التربية البدنية 
والرياضية بعناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة ووضع برامج من قبل 

الوزارة تخص ىذه العناصر من اجل تطويرىا التي أصبحت ضرورة ال مفر 
 .منيا لما ليا من تأثيرات عمى صحة التمميذ
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