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 هيئة تحرير المجلة
 

الصفـــــــــــــة  الوظــــــــــــــــيفه األســـــــــــــــــــــــــم            

 أسامة صالح فؤادد  0أ 
أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات 

 رياضات المنازالت وعميد الكلية
 رئيس التحرير

 د دمحم سعد إسماعيل 0أ 
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث
 نائب رئيس التحرير

 واـــــــــــــــعض رئيس قسم المناهج وطرق التدريس د رضا مصطفي هالل 0أ 

 د  أحمد أنور السيد أ.

أستاذ رياضات المضرب بقسم نظريات 

وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 المضرب

 

 واـــــــــــــــعض

 م . د  أحمد شوقي دمحم أ.
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق 

 التدريس
 لةــــالمج مدير

 د  هيثم أحمد إبراهيمم . . أ
قائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات 

 رياضات المنازالت
 أمين صندوق المجلة

 م . د  إسالم خليل مدبولي

رياضات بقسم نظريات مدرس بقسم 

وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات 

 المضرب

 مساعد هيئة تحرير

 

 م . م  دمحم مرسي دمحم
وطرق مساعد بقسم المناهج مدرس 

 التدريس

 مساعد هيئة تحرير

 

 

 سكرتير المجلة بقسم الدراسات العلياموظف  عبد المجيد صبحي –أ 
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 تقديم 

 
 عالمين والصالة والسالم علي أشرف الحمد هلل رب ال

 المرسلين سيدنا دمحم وعلي أله وصحبه أجمعين.
 
 

 وبعد ,,,
أنطالقااام ماان  حاادف وزااائا وعارة التعلاايم العااالي وملسساااته الم تل ااة المتم لااة  ااي 

روا د ال قا اة الرياياية  اي كلياات التراياة الرياياية , اإلهتمام بالبحث العلمي كأحد 
 تراية البدنية وعلاوم الرياياة منبادر  لي تقديم العدد ال الث والعشرون من مجلة م ال

حرص الساادة العااملون  اي المجلاة العلمياة علاي اإلهتماام الذف  كتمل وأعدهر, وقد 
بالجوانب الم تل ة للبحوث المحكمة التاي تيامنت ا المجلاة العلمياة  دماة للبااح ين 
وأعياء هيئة التدريس ومعاوني م ,  بارك هللا لناا جمعياأ  اي صادور هاذا العادد مان 

 هذة المجلة .    
للااعمالء أعياااء هيئااة تحرياار المجلااة  والتقاادير الشااكر أتقاادم ب اااص  وال ي ااونتي أن

علي ما يبذلونه مان ج اود واياحة والسادة أعياء لجنة التحكيم والعاملين بالمجلة 
, وأعمااام مميااعة تم اال  ااي السااعي للتواصاال ماان جمياان الم ق ااين  ااي مجااام الريايااة 

 . والت اعل مع م ... و يما بين م 
 

 وهللا ولي التو يق
 عميد الكلية ورئيس التحرير                                                     

  أسامة صالح فؤادد /  0أ                                               
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  ن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونتوكل عليه , والصاله 
 .والسالم علي  اتم النبيين وعلي أله وأصحابه الطيبين 

        
 ,,, أما بعد 

يلعب البحث العلمي دورام اساسيا  ي تطاوير اف اراد والمجتمعاات , واوسااطته تمكان 
اإلنسان من تغيير شروطه حياته وترقيت ا , وبافعتمااد علياه يواصال عملياة تقدماه 
, ويستمر  ي  كتشا اته وأ تراعاته , وعلياه يعاوم  اي التصادف لكال مشاكلة جديادة 

  ي المجام الريايي .
وقد أدرك الباح ون  ي مجام التراياة البدنياة وعلاوم الرياياة هاذه الحقيقاة ,  عملاوا 

التراياااة البدنياااة وعلاااوم علاااي افسااات ادة مااان التطاااور الاااذف يحااادث افن  اااي مجاااام 
وذلك  دراكا مان م  اي , وحاولوا بدورهم أن يقدموا لنا بعض نتائج أبحا  م , الرياية

تاتم  اي  طاار نسايج مان الاروابب الصاعبة بسابب  أن التنمية عملية تراكمياة متكاملاة
 التراية البدنية وعلوم الرياية. الت اعل المتبادم والمستمر بين م  ي مجام

التراياااة البدنياااة وعلاااوم الرياياااةم  وكلناااا أمااال أن نجاااد مااان الساااادة قاااراء المجلاااة م
ن المحترمين  ي هاذة البحاوث المحكماة كال ال ائادة والمتعاة , وأن تكاون أحاد المراجا

م التراياة البدنياة وعلاوم الرياياةالعلمية ال امة يعتدم ب ا الباح ون جميعأ  ي مجام م
و ي الن اية تود هيئة تحرير المجلة من قرائ اا أن يت ااعلوا مع اا مان  االم الموقان 
الرسمي ل ا علي شبكة اإلنترنات باباداء مالحزات م وتقاديم مقترحاات م العلمياة التاي 

 .المجلة العلمية بين المجالت العلمية اف رف  تعمل علي تطوير ور ن شأن
 وهللا ولي التو يق                             

 ووكيل الكلية   رئيس التحرير نائب                                                    

 لشئون الدراسات العليا والبحوث                                                      

 دمحم سعد إسماعيل د /  0أ                                                
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 رسالة ورلية مجلة التراية البدنية وعلوم الرياية                  
 

 ة اااااااااااااااااالرلي                                   
 

البحااوث  أن تكااون مجلااة رائاادة ومصاان ة ياامن أشاا ر القواعااد العالميااة ,  ااي نشاار
 مة  ي مجام التراية البدنية وعلوم الرياية. حكالم
 

 ة اااااااااااااااارسالال                                 
 

عالمياة متمياعة  اي مجاام التراياة نشر البحوث العلمية المحكمة و ق معاايير م نياة 
 البدنية وعلوم الرياية .

 
 دف المجلة ااااااااااااااه                            

 
 أن تصبح المجلة مرجعأ علميأ للباح ين  ي مجام التراية البدنية وعلوم الرياية-1

. 

ت اادف المجلااة العلميااة بكليااة الترايااة الريايااية للبنااين جامعااة بن ااا  لااي االبتكااار -2
 .واالبداع العلمي  ي مجام التراية البدنية وعلوم الرياية 

تلبياة رببااات وحاجاات الباااح ين علاي المسااتويات المحلياة واإلقليميااة والعاميااة  -3
 .للنشر  ي مجام التراية البدنية وعلوم الرياية
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 وثااااااويات البحااة محتااااااااقائم               

 

تااأ ير الرشاااقة الت اعليااة علااق بعااض القاادرات البدنيااة واالدراكااات الحااس حركيااة واالداء 
 الم ارى لدى العبق المصارعة الحرة

 ( 1.... ) ..........................................د أحمد السيد سعيد عشماوى 
وعالقت ا بعمن االرتكاع وتأ يرها علي المستوف الرقمي لالعبي الق اع بالعاناة القوة النسبية 

 بجم ورية مصر العراية رجام
 (22 )......... .........................................صالح الدين دمحم عليدينا د/ 

الم ااارات تااأ ير برنااامج تعليمااي مقتاارح لتلعاااب التعليميااة اإللكترونيااة علااق تعلاام بعااض 
 الحركية افساسية وتقليل قلق االن صام لتلميذات الصا افوم للمرحلة االبتدائية

 (33)  .................................................سوعان بدران دمحم سليماند/ 
تأ ير التدريب المتقاطن علاق بعاض القادرات الحركياة ومساتوى أداء بعاض جمال الحركاات 

 العبي المصارعة الحرةالمركبة لدى 
 ( 33)  .............................................دمحم السيد سعيد دمحم عشماوى د/ 

 المركبااةتااأ ير اساات دام تمرينااات القاادرات التوا قيااة الت اعليااة علااق تعلاام بعااض الم ااارات 
 كرة القدم لبراعم

 ( 39د. ياساااااااار مح اااوظ الجوهاااااارف د. محماااااد محمااااااااااود مصلحاق............... ) 
 اعليااة برنااامج تعليمااق باساات دام االساالوب التعاااوني علااق مسااتوى أداء بعااض الم ااارات 

 افساسية  ي كرة السلة والقيم اف القية لتلميذات المرحلة االعدادية
 ( 112.......... ) .............................*د/ . حنان صابر شعبان عيسوى  
تااأ ير  ساات دام الصاا ائح الدمويااة الغنيااة بالبالعمااة  والتمرينااات التأهيليااة دا اال و ااار   

 الماء علق الت اب عزام اس ل الحوض )عزم العانة( لدى بعض الرياييين 
 (191............ ) ..........................................د / دمحم حسن عبدالععيع

تأ ير برنامج تأهيلق مدعم بمكماالت الكاوالجين و يتاامين ساق علاق االساتقرار الاوزي ق   
 للكاحل بعد تمعق الرااط ال ارجق لالعبق كرة القدم 

 (112............ ) ..........................................د / دمحم حسن عبدالععيع
تااأ ير قااوة الااد ن علااي بعااض المتغياارات البيوميكانيكيااة وعالقت ااا بالمسااتوف الرقمااي  ااي 

 ( مدراسة حالةمF92مسابقة الو ب العالي لذوف االحتياجات ال اصة  ئة )
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 (209............ ) .................................د /  * دينا صالح الدين دمحم علي

تأ ير بعض التمرينات باست دام الكرة السويسرية علق بعض المتطلبات البدنية والمستوى 
 رجام من ذوف االحتياجات ال اصة  T33م عدو ل ئة 100الرقمي لمتسابقي 

 (221............ ) .................................حاعم عبدالتواب عبدالرحيمد /  
)الكاتسيو( علق ايض الباروتين وبعاض المتغيارات البدنياة  تأ ير تدريبات تعديل تد ق الدم

 ومستوى أداء الركالت ال جومية المركبة لدى العبي التايكوندو
 (251.......................... ) ...................*أ د  دمحم سعد  سماعيل, 

الت اعلياة للعادائين العالقة االرتباطية بين العاوية الريشية لعيلة الساق والسرعة الحركية 
 الجامعيين

 (223............ ) ..............*أ د  دمحم سعد  سماعيل, *د  رشا عصام الدين
تااأ ير تاادريبات قااوة و بااات المركااع علااق مسااتوى أداء مسااابقات مشااروع االتحاااد الاادولي 

 ( سنة12-11فلعاب القوف لتط ام  ي المرحلة العمرية من )
 (230............ ) ......................................*د  رشا عصام الدين

دور رأس الماااام ال كااارى  اااق تطاااوير ال ااادمات المقدماااة بمراكاااع رعاياااة ذوى االحتياجاااات 
 ال اصة

 (355............ ) ......................................*د  أمين محمود جع ر
 مواشااق كعامااق لم ااارة العياالية القاادرات تنميااة  علااق وأ رهااا ال ارجيااة المقاومااةتاادريبات 

 الكاراتيه برياية ال علق القتام لالعبق جيرى 
 (331............ ) ..........................د/ أحمد يوسا عبدالرحمن أحمد*د  
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باللغة العربية  ملخص البحث  

تأثير الرشاقة التفاعلية على بعض القدرات البدنية واالدراكات الحس حركية واالداء 
 المهارى لدى العبى المصارعة الحرة

 أحمد السيد سعيد عشماوى                                                                       

 مدرس دكتور بكلية التربية الرياضية                                                                
 جامعة بنها                                                                                   

     
 بدنيةال القدرات بعض على التفاعلية الرشاقة تأثير يهدف هذا البحث إلي محاولة التعرف على  

المنهج  الباحث استخدمالحرة ، و  المصارعة العبى لدى المهارى  واالداء حركية الحس واالدراكات

وقد تم إختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العمدية من العبى المشروع القومى  التجريبيى،

قوام كل  ضابطة( -( ناشئ ، وتم توزيعهم علي مجموعتين )تجريبية 41للناشئين والبالغ عددهم )

( ناشئين كعينة إستطالعية من العبى مركز شباب 6( ناشئين ، وتم إختيار عدد )7مجموعة )

( ناشئ، 02المنشية ببنها إلجراء الدراسة اإلستطالعية وبذلك تصبح العينة الكلية للبحث )

التوصل إلى معادالت تحسن أفضل فى المتغيرات إلى أهم النتائج متمثله فى  وتوصل الباحث

 بدنية واالدراكات الحس حركية واألداء المهارى نتيجة إستخدام تدريبات الرشاقة التفاعلية.  ال

 
 :المفتاحية الكلمات 

 

 األداء المهارى( – الحس حركى االدراك - القدرات البدنية – ) الرشاقة التفاعلية          
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 Search summary 
Effect of Reactive Agility on some Physical variables, 

kinesthetic perceptions and the Technical Performance for 

freestyle wrestlers 
Dr/ Ahmed El-Sayed Said Ashmawy 

Ass.prof at Faculty of physical Education – Benha University 

 

     This research aims to try to identify the effect of Reactive Agility on 

some Physical variables, kinesthetic perceptions and the Technical 

Performance for freestyle wrestlers, The researcher used the experimental 

method, The research sample was chosen in a deliberate method from the 

wrestling players of the Talented National Project, And they were divided 

into two groups (experimental - control), the number of each group (7) 

young people, and the number of (6) young people was chosen as a 

prospective sample from the Mansheya Youth Center in Benha for 

conducting the exploratory study, thus the total sample for the research 

becomes (02) young, the researcher reached the most important results 

represented in formulating better improvement equations in physical 

variables, kinesthetic perceptions, and skill performance as a result of 

using Reactive Agility training 

 

. 
 

Key Words: 
 

(Reactive Agility, Physical variables, kinesthetic perceptions, 
Technical Performance,) 
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تأثير الرشاقة التفاعلية على بعض القدرات البدنية واالدراكات الحس حركية واالداء 
 صارعة الحرةالمهارى لدى العبى الم

 * د/أحمد السيد سعيد دمحم عشماوى                                                       
 جامعة بنها -أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية                                                          

 
 مقدمة ومشكلة البحث: -

الم جديدة تنم عن التقدم المستمر في كافة العلوم المرتبطة بها لقد أصبح للرياضة اليوم مع      
وهذا ما يسهم في تطوير النواحي البدنية والفنية للرياضات التخصصية، والتي تجعلنا 

 يطرأ على كمتخصصين وباحثين في حاجة مستمرة ودائمة إلى الدراسة والتجريب لكل جديد
العلوم أدى ذلك إلى تطور علم التدريب الرياضى الذى الساحة الرياضية، ووفقًا لتطور العديد من 

أصبح له طابعًا مميزًا فى الفترة األخيرة حيث إزدهرت العديد من الرياضات بفعل هذا التقدم 
وأخذت طابع القوة، والسرعة، والدقة، والرشاقة، واإلتقان في أداء الالعبين بالقدرة الحركية الفائقة، 

جال التدريب الرياضي والباحثون دراسة األساليب التدريبية الحديثة لذا وجب على العاملين في م
والتعرف علي نتائج تطبيقها، بما يضمن تحقيق نتائج أفضل في فترات زمنيه قصيرة بأقل 

 (1:4. ) اإلمكانات

 ، اللياقة عناصر أحد وهى الرياضية األنشطة في الهامه المكونات إحدى هى والرشاقة       
 السليم حركى الحس االدراك على والقدرة العضلى العصبى التوافق الفرد إكساب لىع تعمل والتى

 على القدرة الفرد تكسب أنها كما الحركى ، االنسياب على والقدرة واألزمنة والمسافات باإلتجاهات
 تةقدر  من الفرد زاد كلما الرشاقة زادت الحركية وبالتأكيد المهارات المركبة، فكلما المهارات إتقان
  .أدائه تحسين على
(, ميالنوفيتش 6102) Scanlan( نقأل عن سكانالن 6102محمود حسين ) ويشير      

الى  .Ben Abdelkrim et al(, بن عبد الكريم واخرون 6102) Milanovic et alوأخرون 
تنمية أن تدريبات الرشاقة التفاعلية باستخدام المثيرات الضوئية تحتوى على تدريبا نوعية موجهه ل

القدرات البدنية والوظيفة تساعد الى زيادة االدراك واالحساس باالداء الحركى الصحيح وتكون فى 
نفس اتجاه عمل العضالت العاملة وبنفس شكل االداء لمهارات اللعبة، فهى تهدف الى تحسين 
نها قدرة الالعبين فى السيطرة على اجسادهم، وتطوير السرعة وخفة الحركة ورشاقة الجسم، ال
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تبنى وتصمم على مبدأ تطوير المهارات العامة للرياضى والتى ينتقل أثرها بعد ذلك إلى المهارات 
الخاصة بالرياضة التخصصية، فهى تدريبات ذات مسارات حركية متنوعة تتسم بالتنوع والتشويق 

 (42مما يؤثر على األداء ويعمل على تحسين وتطوير االداء الفنى للمهارات األساسية .)
والتوازن  والقوة السرعة من مركبة بدنية صفه الرشاقة  بان م(0811 ) مختار حنفى يشير كما      
والمباريات  المسابقات فكل ، الرياضية األنشطة اغلب في استخداما األكثر الصفة وهى ، والمرونة
بالخداعات  ةمرتبط مركبة رات مها أداء أو اتجاهه أو سرعتة تغيير مع التحرك الالعب من تقتضى

 (407:1والتمويهات.        )

 الحديثة المفاهيم أحد تعتبر التفاعلية الرشاقة انم(  5212 واخرون ) حمزة عمروويرى         
 قبل من عليها والمتعارف للرشاقة التقليدية النظرة تغير ان استطاعت حيث التربية الرياضية، في

 بشكل القرار صنع وعوامل اإلدراك من بكال قليديالت المفهوم تدمج نظرة حديثة الى المدربين
 تستخدم ما كثيراً  فهي الرشاقة، من تخصصية األكثر القدرة التفاعلية هي فالرشاقة تخصصي،
 وسرعة اتجاه في فعال تغيير( الرياضية  األنشطة في التي تظهر للرشاقة الحركية النوعية لوصف
 (06:2. ))تهمعلوم توقي غير بصري  لمثير كاستجابة الحركة
 الرشاقة تدريبات أن إلى  Milanovic et al (6102وآخرون ) ميالنوفيتش ويشير      

 البدنية القدرات لتنمية موجهه نوعية تمرينات على تحتوى  المثيرات البصرية  التفاعلية باستخدام

 اتجاه فسن في وتكون  الصحيح، الحركى باألداء واالحساس ك االدرا زيادة تساعد على والوظيفية

 الالعبين قدرة تحسين الى تهدف فهى اللعبة، لمهارات األداء شكل العاملة وبنفس العضالت عمل

 ذات تدريبات فهى الجسم، ورشاقة الحركة وخفة السرعة وتطوير أجسادهم ، على السيطرة في

 طويروت تحسين على ويعمل األداء على يؤثر مما والتشويق تتسم بالتنوع متنوعة مسارات حركية

 مفتاح  تعد التي القدمين حركات عمل تطوير في إيجابيا رات األساسية ويؤثر للمها الفني األداء

 (47اللعبة. ) مهارات نجاح
Young et al (6102 ,)محمود نقاًل يونج وآخرون ( 6102)محمود حسين ويشير       

هذا النوع  إلى أن  Scott Lucett (6102)(, سكوت لوسيت 6102) Scanlandسكانالن 
من التدريبات يعمل على استثارة الجهاز العصبى عن طريق إرسال معلومات دائمة التغير إلى 
العين باستخدام المثيرات البصرية التى تجعل المخ دائم التركيز لتحفيز العضالت على العمل 

المستخدمة  واألداء بدرجة عالية من السرعة، وذلك بتشغيل وحدات حركية أكثر مما يزيد من القوة
خالل االنقباض العضلى، فاالنقباض العضلى القوى يؤدى الى انتاج قوة وقدرة كبيرة من خفة 



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 2 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

وسرعة ورشاقة واتزان للجسم وهذا يساعد على ثبات وتحمل المفاصل أثناء التحركات السريعة 
 (42والمتغيرة وهذا ما توفره تدريبات الرشاقة التفاعلية باستخدام المثيرات البصرية . )

أن مصارعات مصر يفتقرون الى استخدام الحركات  م(6111مسعد على محمود )ويذكر       
المركبة فى المنافسات، وقد يرجع ذلك إلى فتقار طرق وأساليب التدريس إلى النظرة الشمولية فى 
التعليم وعدم الربط بين الحركات الفردية المتعلمة، والقصور الواضح فى تعليم خطط اللعب 

طها بالتكتيك، والمصارع الذى يجيد الحركات المركبة يفرض على المنافس أسلوب لعبة ورب
ويفاجئه بحركة ال يتوقعها، ويحسم الصراع لصالحة فى أغلب األحيان كذلك التصلح معه 

 (0740072:41المصارعة الدفاعية كتكتيك للعب.         )
 باإلضافة مجال تدريب المصارعة فى الباحث عمل خالل ومن السابق العرض ضوء وفى      

 -)منطقة العديد من البطوالت خالل ومن المصارعة مجال في تدريس هيئة العمل كعضو الى
المركبة والمهارات التى تتطلب تغير  المهارات بعض أداء مستوي  في انخفاض جمهورية( الحظ

 يرجع قد والذى س،المناف ضغط أو تحت سريع ومفاجئ فى حركة الجسم كرد فعل ألداء المنافس

المشكله الحقيقية عدم الدراية الكافية بطبيعة الرشاقة  وتعد الرشاقة قدرات مستوي  تواضع إلى
 نقص ذلك الى وقد يعزى  للفعالية الفنية المراحل ضمن األداء لتطوير فائدتها ومدى التفاعلية
هذه  ادراج عنه كيفية نتج مما والتدقيق بالفحص تناولتها التى الدراسات قلة او العلمية المصادر
البرنامج  شدد واحمال مع واحمال تتماش بشدد التدريبيه برامجهم  داخل التكميلية التدريبات
 على مشتمال التفاعلية الرشاقة لتدريبات برنامج تصميم إلى دفع الباحث ما وهذا ,التدريب

البرنامج  تأثير علي قوفللو  وذلك الناشئين من لعينه في المصارعة الرشاقة قدرات لكل تدريبات
على بعض القدرات البدنية واالدراكات الحس حركية وفعالية االداء المهارى لدى العبى  المقترح

 المصارعة الحرة .
 البحث هدف -

على بعض القدرات البدنية  التفاعلية الرشاقة تدريبات تأثير على التعرف إلى البحث يهدف      
 الداء المهارى لدى العبى المصارعة الحرة . واالدراكات الحس حركية وفعالية ا

 البحث فروض  -

 البدنية المتغيرات فى الضابطة للمجموعة البعدى و القبلى القياسين بين احصائيا دالة فروق  توجد  -

 .البعدى  القياس واالدراكات الحس حركية و االداء المهارى لصالح
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 البدنية المتغيرات فى التجريبية للمجموعة ىوالبعد القبلى القياسين بين احصائيا دالة فروق  توجد  -
 .البعدى  القياس لصالح المهارى  واالداء حركية الحس واالدراكات

فى  الضابطة والتجريبية للمجموعتين البعديين القياسين بين احصائيا دالة فروق  توجد -
 للمجموعةالبعدى  القياس لصالح المهارى  واالداء حركية الحس واالدراكات البدنية المتغيرات

 التجريبية .

 مصطلحات البحث:  -
 الرشاقة التفاعلية:  -

 الخارجية للمثيرات طبقا أخرى  مرة الرشاقة( تفعيل )إعادة االتجاه تغيير إعادة سرعة هى      

 ( 766:44) العين. فى الموجودة حركية الحس المستقبالت خالل المخ يدركها والتى المتغيرة
 الحركية النوعية لوصف تستخدم والتى الرشاقة، من تخصصية ألكثرا القدرة كما تعرف بأنها     
 (06:2الرياضية.) األنشطة في التي تظهر للرشاقة

  اإلدراك الحس حركى:  -
 والتى والمفاصل، واألعصاب العضالت في الحسية الموجودة األعضاء إثارة عن عبارة      
 (١:214) . مهارة أي بتنفيذ القيام عند أجزاء الجسم تفعله أن يجب بما بالمعلومات العقل تزود

 البحث إجراءات  -

 : البحث منهج  -

 )البعدى القياس – القبلى القياس ( التصميم خالل من التجريبي المنهج الباحث إستخدم       
 .البحث هذا لطبيعة لمالءمته ضابطة واألخرى  تجريبية إحداهما لمجموعتين

 عينة البحث :  -
لبحث األساسية بالطريقة العمدية من العبى المشروع القومى للناشئين تم إختيارعينة ا       

ضابطة( قوام كل مجموعة  -( ناشئ ، وتم توزيعهم علي مجموعتين )تجريبية 41والبالغ عددهم )
( ناشئين كعينة إستطالعية من العبى مركز شباب المنشية 6( ناشئين ، وتم إختيار عدد )7)

 ( ناشئ .02طالعية وبذلك تصبح العينة الكلية للبحث )ببنها إلجراء الدراسة اإلست
 تجانس عينة البحث :  -
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 (0جدول)
 للمجموعتين القبلى القياس فى البحث قيد المتغيرات فى البحث عينة توصيف

 02ن=                                                                                
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط

مو
لن
 ا
ت
را
غي
مت

 

 25.0 53531 5. 55.. كجم الوزن

 2530 52532 5.5 .5.35 سم الطول

 2 25.50 .5.5 .5.5 سنه العمر الزمنى

 ..25- 25.2 . 350 سنه العمر التدريبى

ية
صر

لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 التتبع البصرى
 يمين

 
05.. 05. 2500 -2520 

 2550 2501 0 ..05 شمال

 2531 .550 0 0  تركيز االنتباه

 ..25 5555 . .50.  عمق اإلدراك

 .253- .550 52 5250  زمن رد الفعل البصرى

 الرؤية المحيطية
 يمين

 
052. 0 255. -2521 

 25.0 2551 0 .555 شمال

س 
ح
 ال
ك
را
الد
ا

ى
رك
ح

 

 5500- 0502 0 50. درجة ادراك المسافة

 5502- ..05 0 .50. درجة ادراك الزمن

 2550 2501 0 551 درجة ادراك الثقل

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 .050- 3555 .505 .5052 عدد االتزان

 2510- 55.5 . 55. ث الرشاقة

 2550 55.0 52 .5255 ث التوافق

 .252- 5521 5 .555 ث ث(32االنتقالية )السرعة 

 2550 5500 5 .553 ث السرعة الحركية

 2555 2505 0 .551 ث من رد الفعلز

ت 
را
غي
مت
ال

ية
ار
مه
ال

 

 الجملة االولى 

 درجة

0551 055 2500 255. 

 25.0 2550 0 0502 الجملة الثانية

 25.1 2555 .50. .052 الجملة الثالثة

 

( بالنسبة لمتغيرات النمو  1±يتضح من الجدول أن قيمة معامل االلتواء انحصرت بين )      
تكافؤ عينة  -رات البصرية والمتغيرات البدنية والمهارية مما يدل على تجانس العينة في والمتغي
                           البحث :
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 (6جدول)                                            
 في البحث قيد المتغيرات فى الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين الفروق دالله

 القبلي القياس

 لمتغيراتا
الفرق بين  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 متوسطين
 قيمة ت

 ع± س ع± س

و
نم
ال
ت 
را
غي
مت

 

 2.54 5 12.28 25.27 14.48 24.27 الوزن

 2.72 2.82 12.22 121.45 12.02 122.27 الطول

 2.24 2.14 2.23 14.27 2.48 14.71 العمر الزمنى

 2.24 2.58 2.23 3.45 2.48 3.71 العمر التدريبى

ية
صر

لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 التتبع البصرى
 1.34- 5.58 1.11 5.71 2.27 5 يمين

 2.84- 2.58- 2.23 5.27 2.72 5.58 يسار

 2.27- 2.27- 5.22 8.71 2.80 8.14 تركيز االنتباه

 2.12 2.14 1.77 14.4 1.38 4.58 عمق اإلدراك

 2.32- 2.58- 1.51 12.14 2.80 0.82 زمن رد الفعل البصرى

 الرؤية المحيطية
 2.32- 2.14- 2.20 5.14 2.81 5 يمين

 2.31- 2.14- 2.81 5 2.80 1.82 يسار

س 
ح
ال
ك 
را
الد
ا

ى
رك
ح

 

 54. 14. 1.52 2.71 1.57 2.27 ادراك المسافة

 1.22 58. 2.80 2.14 1.13 2.45 ادراك الزمن

 1.24 58. 2.23 1.45 2.48 1.71 ادراك الثقل

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 2.42- 2.45- 1.40 13.58 1.02 15.82 االتزان

 2.82- 2.27- 1.11 2.58 1.38 4.71 الرشاقة

 1.22- 2.71- 1.41 12 1.11 0.58 التوافق

 2.04- 2.45- 2.20 2.82 2.07 2.45 السرعة االنتقالية

 2.45 2.58 1.51 7.14 1.57 7.45 السرعة الحركية

 513. 71. 2.81 5 2.34 1.05 لفعلزمن رد ا

ت 
را
غي
مت
ال

ية
ار
ه
لم
ا

 

 2.30 2.18 2.20 2.21 2.73 2.5 الجملة االولى

 1.54- 2.22- 2.25 2.27 1.22 2.21 الجملة الثانية

 2.42- 2.18- 2.88 2.08 2.28 2.8 الجملة الثالثة

  6001(= 1012قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة)     
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بين المجموعتين  2020عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي دول يوضح الج      
مما يدل على العمر والوزن والطول والمتغيرات البدنية والمهارية  الضابطة والتجريبية في متغيرات

  تكافؤ المجموعتين .
 البيانات : جمع ووسائل أدوات  -

والدراسات المرجعية  االنترنت ومواقع المتخصصة العلمية المراجع على باالطالع الباحث قام      
 لرياضة:كالتالى  للبحث المناسبة واألجهزة واالختبارات األدوات على التعرف بهدف

 :واألجهزة  األدوات -

 ، المقترح التدريبى البرنامج تنفيذ فى للمساعدة التالية واالدوات االجهزة الباحث استخدم        
جراء االختبارات  :بالبحث الخاصة وا 

 كاميرا تصوير فيديو.  -سم( والوزن)كجم(.  ( الطول لقياس  )ريستاميتر( جهاز   -

 . الزمن لقياس إيقاف ساعة  -المسافة( .                         قياس )لقياس شريط  -

 شواخص .       -مختلفة .                 مقاسات تدريب وأقماع أطباق  -
 -االرتفاعات مختلفة حواجز -        اساتيك مطاطة .    -ةمقاعد سويدي  -توافق ساللم  -

 الصقة  عالمات
 بساط مصارعة . –صفارة.                                              – 

 (0مرفق ) : البحث فى المستخدمة االختبارات  -
 إختبارات االدراك الحس حركى:  -
 المسافة         ادراك -

 الزمن ادراك -

 الثقل ادراك -

 سويدى( مقعد فوق المشى إختباراالتزان              ) -

 ث بيوربى(01)االنبطاح المائل من الوقوف الرشاقة              -

 المرقمة د/محمود الحوفى( الدوائر اختبارالتوافق              ) -

 م(01السرعة األنتقالية       )عدو  -

 ثالث محاوالت للكوبرى(الحركية     )زمن أداء  السرعة -

 الفعل       )باستخدام اختبار نيلسون( رد زمن -

 إختبارات مهارية:  -
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 استمارة تقييم مستوى األداء المهارى للجمل المهارية قيد الدراسة والمتمثله فى: -

  ًالسقوط على الرجلين والتطويح الجانبى مع البرم بإستخدام الرجلين معا 

  بشكل متقاطع )الشواية( والبرم.السقوط على رجل واحده إلسقاط المنافس ثم مسك الرجلين 

 .السقوط عل رجل مع تبديل وضع السقوط على األخرى وعمل رفعة رجل المطافى ثم البرم 

 االولى: االستطالعية الدراسة  - 

 النتائج . وتسجيل االختبارات تطبيق لكيفية المساعدين توجيه  -

 .البحث فى خدمةالمست والثبات( لالختبارات الصدق (العلمية المعامالت حساب -

 :عن االستطالعية الدراسة نتائج وأسفرت 

 والقياسات. االختبارات تنفيذ أماكن وكذا المستخدمة واالدوات االجهزة صالحية  -

 البيانات. جمع وكيفية االختبارات أداء لطريقة المساعدين فهم  -
المعامالت  حساب خالل من البحث عينة على للتطبيق المختارة والقياسات االختبارات صالحية  -

 االختبارات. لهذه العلمية

 .المستخدمة والقياسات االختبارات ألداء الزمنى الترتيب تحديد  -
 : الثانيةالدراسة االستطالعية   -

م  إلااااااى  42/0/024١ قااااااام الباحااااااث بااااااإجراء الدراسااااااة االسااااااتطالعية الثانيااااااة فااااااى الفتاااااارة  
العلميااااة لالختبااااارات المسااااتخدمة علااااى عينااااة وذلااااك بهاااادف إيجاااااد المعااااامالت م     12/0/024١

مااان نفاااس مجتماااع البحاااث وكاااذلك التأكاااد مااان صاااالحية األدوات واألجهااازة  ينالعبااا(  6قوامهاااا )  
( العباين خخارين مان خاارج العيناة الكلياة تفاوق 6مع إضافة عادد) المستخدمة فى البرنامج التدريبي

 .صدقالسن والخبرة التدريبية والمستوى الفنى وذلك لحساب ال
 : صدق االختبارات  -
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( 2 جدول)  
لمتغيرات اإلدراك الحس حركى والبدنية  بين المجموعتين المميزة والغيرالمميزةداللة الفروق 

 الدراسةقيد  والمهارية
 (2ن=)                                                           

 المتغيرات
الفرق بين  ميزهالمجموعة الغير م المجموعة المميزه

 متوسطين
 قيمة ت

 ع± س ع± س

س 
ح
 ال
ك
را
الد
ا

ى
رك
ح

 

 4.22 5.22 5.78 2.12 2.47 8.33 ادراك المسافة

 7.222 5.17 5.25 2.22 2.74 8.22 ادراك الزمن

 3.87 1.22 812. 1.22 2.47 5.22 ادراك الثقل

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 4.85 3.22 1.51 11.33 2.28 12.12 االتزان

 4.44 5.22 1.82 2.33 2.81 7 الرشاقة

 4.25 5.83 1.51 11.33 2.80 15.12 التوافق

 3.84 1.83 72. 7.83 2.47 4.33 السرعة االنتقالية

 2.30 5.22 1.37 7.22 1.22 4.83 السرعة الحركية

 4.22 01. 41. 1.83 2.18 1.28 زمن رد الفعل

ت 
را
غي
مت
ال

ية
ار
ه
لم
ا

 

 7.12 5.72 22. 2.32 2.27 0 الجملة االولى

 2.22 3.28 23. 2.22 2.73 8.01 الجملة الثانية

 2.20 5.53 28. 2.41 2.28 7.83 الجملة الثالثة

 5.25 = 2.22دالله الجدولية عند مستوى ت قيمة 

( وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين المميزه والغير مميزه فى 1)يتضح من جدول      
حيث أن  2020ك الحس حركى والبدنية والمهارية قيد البحث عند مستوى دالله متغيرات االدرا

 االختبارات السابقة. قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية مما يدل على صدق
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   ثبات االختبارات :  -

 (  2جدول ) 
 الدراسةقيد  البدنية والمهاريةالبصرية و معامل الثبات لالختبارات 

 0ن=                                                                                      

 المتغيرات
الفرق بين  التطبيق الثانى التطبيق األول

المتوسطي
 ن

 قيمة ر
 ع س ع س

ك 
را
الد
ا

س 
ح
ال

ى
رك
ح

 

 02. -27. 5.42 2.83 5.78 2.12 ادراك المسافة

 01. -22. 1.23 2.22 5.25 2.22 ادراك الزمن

 82. -17. 72. 1.83 812. 1.22 ادراك الثقل

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 02. -33. 1.23 11.22 1.51 11.33 االتزان

 04. -22. 1.12 2.83 1.82 2.33 الرشاقة

 80. -22. 80. 15.22 1.51 11.33 التوافق

 84. -12. 23. 8.22 72. 7.83 السرعة االنتقالية

 02. -12. 1.32 7.22 1.37 7.22 السرعة الحركية

 82. 15. 42. 1.72 41. 1.83 زمن رد الفعل

ت 
را
غي
مت
ال

ية
ار
ه
لم
ا

 

 02. -12. 44. 2.21 22. 2.32 الجملة االولى

 05. -28. 47. 2.28 23. 2.22 الجملة الثانية

 07. -22. 48. 2.48 28. 2.41 الجملة الثالثة

  2.811 = 2.22دالله الجدولية عند مستوى  رقيمة       

( وجود ارتباط دال بين التطبيق االول و الثانى فى االختبار البدنية 1يتضح من جدول )     
( 89.,12.بين التطبيقين األول والثانى يتراوح بين ) طوالمهارية قيد البحث حيث أن معامل االرتبا

 . 2020وهو دال إحصائيا عند مستوى دالله 
 الدراسة األساسية :  -
 مج التدريبى المقترح :البرنا  -
 : التدريبى البرنامج هدف -

 لالرتقاء ببعض التفاعلية الرشاقة لتدريبات برنامج تخطيط إلى التدريبى البرنامج يهدف     
 .الحرة المصارعة العبى لدى المهارى  واالداء حركية الحس واالدراكات البدنية القدرات

 التدريبى البرنامج وضع أسس  -
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البحث  عينة على االستطالعية والدراسة أراء الخبراء واستطالع المرجعى سحالم خالل من      
 :وهى  المقترح التدريبى للبرنامج التالية األسس توصل الباحث إلى األساسية

( 1( أسابيع بواقع )2إشتمل البرنامج التدريبى باستخدام تدريبات الرشاقة التفاعلية على ) -
( وحدة تدريبية 10الى الوحدات التدريبية فى نهاية البرنامج )وحدات تدريبية فى االسبوع وباجم

 يومية.
 دقيقة. (422) اليومية التدريب وحدة زمن -
 ( دقيقة .1-1المجموعات ) وبين ( دقيقة0-4(التدريبات  بين الراحة فترات -
 . التفاعلية الرشاقة تدريبات باستخدام التدريبات من المقترح البرنامج محتوى  تحديد -
 ( 1التجريبية. مرفق)  للمجموعة التدريبى بالبرنامج اإلعداد وأزمنة نسب توزيع -

زمن  إجمإلى من دقيقة (12 – 12) بين يتراوح التفاعلية الرشاقة لتدريبات المخصص الزمن -
 .اليومية التدريب لوحدة الرئيسى الجزء

 فيما عدا اإلعداد، لفترة وضوعالم البرنامج نفس والضابطة التجريبية، المجموعتين من كل تؤدى -

 فقط، وتؤدى التجريبية المجموعة برنامج فى يتم التفاعلية الرشاقة لتدريبات المخصص الوقت

 .التقليدية بالطريقة الرشاقة تدريبات الضابطة المجموعة

 وحدة الرئيسى من الجزء بداية وفى ، االحماء فترة عقب التفاعلية الرشاقة تدريبات تؤدى -

 بدون  كاملة يستوجب تهيئة والذى المركزى  العصبى الجهاز على كبيراً  عبأً  تلقى ألنها نظراً  ب،التدري

 .تعب
 المقترح: البرنامج داخل التدريبية الوحدة أجزاء •

 اإلحماء : -ا
 اإلطالة وتدريبات وتدريبات صغيرة وألعاب الخفيف الجري  من أشكال على اإلحماء ويحتوى        

 وذلك بهدف : المرونة وتدريبات السرعة وتدريبات الوثب

 .والعضالت الجسم حرارة درجة رفع  -

 .القلب ضربات ومعدل التنفس معدل زيادة  -

 : هما رئيسين جزئين على اشتمل : الرئيسي الجزء- ب

 المهاري  االعداد: 
راحل الفنية للم وهذا الجذء يحتوى على تدريبات مهارية وتمرينات للرشاقة التفاعلية المهارية      

 ( 2مرفق )  .للجمل المهارية قيد الدراسة
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 : االعداد البدنى 
الخاصة قيد الدراسة .  وهذا الجذء يحتوى على تدريبات بدنية متمثلة فى الرشاقة التفاعلية     

 (2مرفق )
 

 الختام: –ج

 الخاصةواالهتزازات  المرجحات وبعض الخفيف الجري  تدريبات على الختام تدريبات اشتملت     

 . والرجلين بالذراعين

 القبلى : القياس  -

بدنية، إختبارات  إختبار االدراكات الحس حركية، إختبار ( القبلى القياس بإجراء الباحث قام     
 م0/6/024١ الموافق األحد يوم من الفترة فى األساسية البحث عينة على ) البحث قيد مهارية 
 وذلك باستاد بنها الرياضى. م1/6/024١ الموافق الثالثاء يوم وحتى

 البرنامج : تطبيق فترة  -

 من الفترة فى أسابيع 2 التفاعلية لمدة الرشاقة تدريبات باستخدام المقترح البرنامج تطبيق تم     

وذلك للمجموعة التجريبية، وبنفس الفترة للمجموعة الضابطه  م0/2/024١م إلى 6/024١/١
 لتفاعلية.ولكن دون استخدام تدريبات الرشاقة ا

 البعدية : القياسات  -

  االحد الموافق يوم من الفترة فى األساسية البحث عينة على البعدى القياس بإجراء الباحث قام     
 القياس ترتيب وبنفس باستاد بنها الرياضى وذلك م6/2/024١الثالثاء  يوم حتى  م1/2/024١

 .القبلى
 :ومناقشتها النتائج عرض  -
 عرض النتائج:  -
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 ( 2جدول ) 
الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ونسب التحسن في المتغيرات قيد 

 الدراسة
 (9ن=)

 المتغيرات
الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى

 متوسطين
 قيمة ت

نسبة 

 ع± س ع± س التحسن

س 
ح
 ال
ك
را
الد
ا

ى
رك
ح

 

 55.08 *4.22 1.58 2.20 2.82 1.57 2.27 ادراك المسافة

 17.01 *8.22 1.14 2.07 7.27 1.13 2.45 ادراك الزمن

 12.02 1.22 58. 2.27 5.22 2.48 1.71 ادراك الثقل

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 12.22 *5.42 1.58 2.80 14.14 1.02 15.82 االتزان

*8.22 1.14 1.27 2.14 1.38 4.71 الرشاقة
 

32.32 

 52.24 3.52 1.27 1.51 11.14 1.11 0.58 التوافق

 0.72 *5.85 27. 2.20 2.82 2.07 2.45 السرعة االنتقالية

 0.21 *5.22 71. 2.02 2.71 1.57 7.45 السرعة الحركية

 18.53 *3.87 32. 23. 1.27 34. 1.05 زمن رد الفعل

ت 
را
غي
مت
ال

ية
ار
ه
لم
ا

 

 52.27 *3.22 1.28 1.27 7.78 2.73 2.5 الجملة االولى

 31.85 *2.22 1.01 2.83 7.05 1.22 2.21 ةالجملة الثاني

 58.27 *7.87 1.25 2.78 7.45 2.28 2.8 الجملة الثالثة

  1.04= 2.22قيمة ت الجدولية عند مستوى دالله 

وباين القياساين القبلاي  2020( وجود فروق دالة إحصاائيًا عناد مساتوي  0) يتضح من جدول      
والمهارياة ونساب التحسان  االدراك الحاس حركاى والبدنياة متغياراتوالبعدي للمجموعة الضابطة في 

 لصالح القياس البعدي .
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 (  0 جدول )

الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ونسب التحسن في المتغيرات قيد 
 الدراسة

 (9ن=)

 المتغيرات
الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى

 متوسطين
 قيمة ت

نسب 

 ع± س ع± س تحسنال

س 
ح
 ال
ك
را
الد
ا

ى
رك
ح

 

 45.22  2.22 5.45 2.20 8.14 1.52 2.71 ادراك المسافة

 30.27 15.25 5.45 2.78 8.27 2.80 2.14 ادراك الزمن

 02.84 4.22 1.58 2.48 5.71 2.23 1.45 ادراك الثقل

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

 %51.22 *4.82 5.82 2.20 12.14 1.40 13.58 االتزان

 %32.13 *7.15 1.82 2.80 7.14 1.11 2.58 الرشاقة

 %54.58 *8.12 5.45 1.13 15.45 1.41 12.22 التوافق

 %37.2 *15.75 5.27 2.48 4.58 2.20 2.82 السرعة االنتقالية

 %35 *8.22 5.58 1.22 4.82 1.51 7.14 السرعة الحركية

 %5.824 *3.58 .82 2.37 1.14 2.81 5.22 زمن رد الفعل

ت 
را
غي
مت
ال

ية
ار
ه
لم
ا

 

 %47.52 *2.25 5.84 2.20 8.82 2.20 2.21 الجملة االولى

 %38.24 *2.47 5.22 2.83 0.27 2.25 2.27 الجملة الثانية

 %32.23 *0.27 5.17 1.22 8.14 2.88 2.08 الجملة الثالثة

  1.04= 2.22قيمة ت الجدولية عند مستوى دالله 

وباين القياساين القبلاي  2020وجود فروق دالة إحصاائيًا عناد مساتوي  ( 6) يتضح من جدول      
والمهارياة ونساب التحسان  متغيارات االدراك الحاس حركاى والبدنياةفاي  التجريبيةوالبعدي للمجموعة 

 لصالح القياس البعدي .
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 ( 9جدول ) 
 سن في المتغيرات الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية ونسب التح

 قيد الدراسة
 (9ن=)

 المتغيرات

المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 التجريبية

الفرق بين 

نسبة  قيمة ت المتوسطين

 التحسن
 ع± س ع± س

س 
ح
 ال
ك
را
الد
ا

ى
رك
ح

 

 318.83 3.22 1.58 2.20 8.14 2.20 2.82 ادراك المسافة

 313.51 4.28 1.22 2.78 8.27 2.07 7.27 ادراك الزمن

 332.2 3.87 71. 2.48 5.71 2.27 5.22 ادراك الثقل

ية
دن
لب
 ا
ت
را
غي
مت
ال

 

2.50 5.22 2.20 12.14 2.80 14.14 االتزان
*

 314.14 

 312.58 5.71 1.58 2.80 7.14 1.27 2.14 الرشاقة

 311.40 5.72 1.27 1.13 15.45 1.51 11.14 التوافق

4.52 1.27 2.48 4.58 2.20 2.82 السرعة االنتقالية
*

 352.85 

 357.22 *7.15 1.82 1.22 4.82 2.02 2.71 السرعة الحركية

 357.38 5.24 22. 2.37 1.14 2.78 1.27 زمن رد الفعل

ت 
را
غي
مت
ال

ية
ار
ه
لم
ا

 

 313.72 *5.27 1.27 2.20 8.82 1.27 7.78 الجملة االولى

 314.41 *5.48 1.14 2.83 0.27 2.83 7.05 الجملة الثانية

 30.21 *5.22 71. 1.22 8.14 2.78 7.45 الثالثةالجملة 

  1.04= 2.22قيمة ت الجدولية عند مستوى دالله 

 ينبين القياسين البعادي 2020( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي  7) يتضح من جدول      
 والمهارياااة ونساااب متغيااارات االدراك الحاااس حركاااى والبدنياااةفاااي  والتجريبياااة الضاااابطة تينللمجماااوع
 .للمجموعة التجريبيةلصالح القياس البعدي التحسن 

 مناقشة النتائج: -
 للمجموعة البعدى و القبلى القياسين بين احصائيا دالة فروق  مناقشة الفرض األول: توجد

البعدى  القياس و االداء المهارى لصالح البدنية واالدراكات الحس حركية المتغيرات فى الضابطة
. 

بين القياسين القبلي  2020وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي  ( 0 يتضح من جدول )    
متغير االدراكات الحس حركية والمتمثلة والبعدي للمجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي فى 
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إدراك حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة فى  إدراك الثقل(، -إدراك الزمن –فى )إدراك المسافة 
دراك الزمن 000١2ت ونسبة تحسن بلغ 1002المسافة  ، 470١4ونسبة تحسن بلغت  2022، وا 

دراك الثقل المتغيرات  فى المحسوبة( ت) قيمة بينما بلغت، 460١0ونسبة تحسن بلغت  4022وا 
حيث بلغت الحركية، زمن رد الفعل(  االنتقالية، السرعة البدنية )االتزان، الرشاقة، التوافق، السرعة

ونسبة تحسن  2022، والرشاقة42022ونسبة تحسن بلغت  0016االتزان قيمة )ت( المحسوبة فى
ونسبة تحسن  0020، والسرعة االنتقالية02021ونسبة تحسن بلغت  1006، والتوافق12016بلغت 
ونسبة  1027، وزمن رد الفعل١064ونسبة تحسن بلغت  0002، والسرعة الحركية١070بلغت 

متغيرات االداء المهارى )الجملة ، كما بلغت قيمة )ت( المحسوبة فى 42001تحسن بلغت 
 1060الجملة الثانية الجملة الثالثة(، حيث بلغت قيمة)ت( المحسوبة فى الجملة االولى -االولى

، والجملة الثالثة 14020ونسبة تحسن بلغت  0026، والجملة الثانية 00007ونسبة تحسن بلغت 
 لصالح والتحسن التغير بونس الفروق  هذه الباحث ويعزى ، 02027ونسبة تحسن بلغت  7027
 أفراد على ُطبق الذى التقليدى التدريبى البرنامج استخدام الضابطة إلى للمجموعة البعدى القياس
 مدتة بلغت والذى للرشاقة الشاملة والتنمية التدرج فيه والذى روعى اإلعداد فترة خالل البحث عينة
 المخصصة األزمنة ونفس تدريبية،ال الوحدات عدد على نفس أيضا اشتمل والذى ( اسبوع،40)

ويرجع الباحث ذلك التدريبية،  بالعملية مؤهلين لقيام مدربين باالضافة البحث، قيد الرشاقة لتدريبات
إلي تحسن  والذى أدى بدورهإلي إنتظام أفراد المجموعة الضابطة فى التدريب دون إنقطاع أيضُا 

إلى أن التغير فى  (2()6102الخالق )عصام عبد ، ويتفق ذلك مع نسبي فى تلك المتغيرات
االداء الحركى يحدث نتيجة للتدريب والممارسة وذلك نتيجة لتكرار التدريبات البدنية والمهارية، 

أحمد فاروق ومحمود مما كان له الدور البارز فى رفع مستوى بعض القدرات الحركية، كما يؤكد 
(, على البيك وشعبان 2()6119)(, عبد العزيز النمر وناريمان الخطيب6()6118حسين)
على أن تحسن اللياقة البدنية وخاصة فى فترات االعداد التى يتم فيها ( 9()0882إبراهيم )

التركيز على جوانب االعداد وفى مقدمتها االعداد البدنى يسهم بشكل كبير فى نجاح أداء أى 
 لضابطه.مهارة تحتاج إلى تنمية بدنية بصورة مثالية وهو ماحدث للمجموعة ا

 القياسين بين احصائيا دالة فروق  توجد بأنه األول الفرض صحة تحقق قد يكون  وبذلك     
 االداء و حركية الحس واالدراكات البدنية المتغيرات فى الضابطه للمجموعة البعدى و القبلى

 . البعدى القياس لصالح المهارى 
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 للمجموعة البعدى و القبلى اسينالقي بين احصائيا دالة فروق  مناقشة الفرض الثانى: توجد
 القياس لصالح المهارى  االداء و حركية الحس واالدراكات البدنية المتغيرات فى التجريبية
 . البعدى
 القبلي القياسين بين 2020 مستوي  عند إحصائياً  دالة فروق  وجود(  6)  جدول من يتضح     

 والمتمثلة حركية الحس االدراكات تغيرم فى البعدي القياس لصالح التجريبية للمجموعة والبعدي
 إدراك فى المحسوبة( ت) قيمة بلغت حيث(، الثقل إدراك -الزمن إدراك – المسافة إدراك) فى

دراك، 10000 بلغت تحسن ونسبة 0020 المسافة ، 1١007 بلغت تحسن ونسبة ،40020 الزمن وا 
دراك  المتغيرات فى المحسوبة( ت) قيمة بلغت بينما ،١2021 بلغت تحسن ونسبة ،1002الثقل وا 
 بلغت حيث( الفعل رد زمن، الحركية السرعة، االنتقالية السرعة، التوافق، الرشاقة، االتزان) البدنية
 تحسن ، ونسبة7040والرشاقة، 04002 بلغت تحسن ، ونسبة1022االتزان فى المحسوبة( ت) قيمة
 ، ونسبة40070االنتقالية ةوالسرع، 01002 بلغت تحسن ، ونسبة2046والتوافق، 10041 بلغت
، 1002الفعل رد وزمن، 10 بلغت تحسن ونسبة ،2022الحركية والسرعة، 1700 بلغت تحسن
 الجملة) المهارى  االداء متغيرات فى المحسوبة( ت) قيمة بلغت كما، 10020 بلغت تحسن ونسبة
، 6020االولى جملةال فى المحسوبة( ت)قيمة بلغت حيث(، الثالثة الجملة الثانية الجملة -االولى
 الثالثة والجملة، 12021 بلغت تحسن ، ونسبة6017 الثانية والجملة، 17006 بلغت تحسن ونسبة
على أن  (01()6102محمود حسين)، ويتفق ذلك مع 16021 بلغت تحسن ونسبة ،١067

االداء تدريبات الرشاقة التفاعلية التى اتسمت بالتنوع والشمول واندمجت فية المثيرات البصرية مع 
الحركى البدنى والمهارى مما ساهم فى تحسن نتائج المتغيرات البدنية والمهارية للمجموعة 

 التجريبية.
أن الحركات المركبة ذو أهمية ولها دور حيوى،  (00م()6110مراد ابراهيم طرفة )ويشير      

ع والتدريب الجيد لذلك يجب على الالعب التدريب على األشكال المختلفة والمغايرة الوضاع الصرا 
 على طرق االنتقال من مهارة ألخرى.

الذي  التدريبى البرنامج بأن (02() 6100ياسر عبد الرؤوف )ذلك مع ما أشار اليه  واتفق     
المضاد  الهجوم أداء من يحسن الخارجى الحركى التوقع زمن أو االستجابة زمن ويقلل يحسن

ْْ  لالعب والمركب  الجسم التجاه السريعة التغيرات تنفيذ فى قةالجودو، وكذلك أهمية الرشْا
 مركبة قدرة أنها المهارى حيث األداء فى وتأثيرها المركبة وأداء الحركات القدمين وتحركات
 الالعب. وتوازن  سرعة فى القدرات المؤثرة من العديد تتضمن
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 القياسين بين احصائيا دالة فروق  توجد وبذلك يكون قد تحقق صحة الفرض الثانى بأنه     
 االداء و حركية الحس واالدراكات البدنية المتغيرات فى التجريبية للمجموعة البعدى و القبلى

 . البعدى القياس لصالح المهارى 
 

الضابطة  للمجموعتين البعديين القياسين بين احصائيا دالة فروق  توجد مناقشة الفرض الثالث: 
 البعدى القياس لصالح المهارى  واالداء حركية الحس واالدراكات البدنية المتغيرات فى والتجريبية
 . التجريبية للمجموعة

 البعديين القياسين بين 2020 مستوي  عند إحصائياً  دالة فروق  وجود( 7) جدول من يتضح     
 حركية الحس االدراكات متغير المجموعة التجريبية فى للمجموعتين الضابطه والتجريبية لصالح

 فى المحسوبة( ت) قيمة بلغت حيث(، الثقل إدراك -الزمن إدراك – المسافة إدراك) فى والمتمثلة
دراك، 42021 بلغت تحسن ونسبة 1020 المسافة إدراك  بلغت تحسن ونسبة ،1002 الزمن وا 

دراك، 41004  فى المحسوبة( ت) قيمة بلغت بينما ،1000 بلغت تحسن ونسبة ،1027الثقل وا 
( الفعل رد زمن، الحركية السرعة، االنتقالية السرعة، التوافق، اقةالرش، االتزان) البدنية المتغيرات

والرشاقة ، 41041 بلغت تحسن ، ونسبة*000١االتزان فى المحسوبة( ت) قيمة بلغت حيث
 والسرعة، 4401١ بلغت تحسن ، ونسبة0070والتوافق، 46002 بلغت تحسن ، ونسبة0074

 بلغت تحسن ونسبة ،7040الحركية سرعةوال، 06020 بلغت تحسن ، ونسبة1006االنتقالية 
 فى المحسوبة( ت) قيمة بلغت كما، 07012 بلغت تحسن ، ونسبة0021الفعل رد وزمن، 07060
( ت)قيمة بلغت حيث(، الثالثة الجملة الثانية الجملة -االولى الجملة) المهارى  االداء متغيرات
 ، ونسبة0012 الثانية الجملةو ، 41076 بلغت تحسن ، ونسبة0027االولى الجملة فى المحسوبة
 ،١064 بلغت تحسن ونسبة ،0002 الثالثة والجملة، 41014 بلغت تحسن
 حالة تحسن فى ساهم ويعزى الباحث هذا التقدم إلى البرنامج التدريبى المقترح والذى      

 خالل من وذلك الضابطة، المجموعة من بشكل أفضل التجريبية المجموعة فى التدريبية الالعبين
 األداء من مشتقة التفاعلية الرشاقة واستخدام تدريبات التدريبات، لهذه السليم االختيار فى الدقة

لالعبين  السنية للمرحلة هذه التدريبات مالءمة إلى إضافة المباريات، أثناء للمهارات الحركى
ثقة من وكذلك شمول محتوياته على تدريبات مقننه لتنمية المهارات الحركية المركبة والمنب

متطلبات االداء المهارى فى المصارعة الحرة والمناسبة لعينة البحث بما يمكن الالعب من التوجيه 
الهادف لحركاته، حيث انعكس ذلك إلى ارتفاع مستوى مكونات اللياقة البدنية، ويتفق ذلك مع ما 
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طور لدية فى أن الالعب فى هذه المرحلة تت (02()6111مسعد على محمود )أشار إلية كل من 
أداء القدرات الحركية ويزداد التوافق بين العضالت واألعصاب والرشاقة والتوازن باالضافة إلى 
تحسين التكنيك والتعود على استخدام الطرق والوسائل الخططية، لذا فالحركات المركبة تفيد 

من  (06()6112مروان على عبدهللا )ويتفق مع ما توصل إليه الالعب كثيرًا فى هذا االتجاه، 
أن التدريب على المهارة وحده ال يكفى لتحسين هذه المهارة والحصول على نتائج مثمرة، حيث 

 أنها بجانب تنمية المهارة البد من تنمية القدرات الحركية الخاصة بالمهارة نفسها.
 القياسين بين احصائيا دالة فروق  توجد وبذلك يكون قد تحقق صحة الفرض الثالث بأنه     
 و حركية الحس واالدراكات البدنية المتغيرات والضابطه فى التجريبية للمجموعتين عديينالب

 . المجموعة التجريبية لصالح المهارى  االداء
 االستنتاجات والتوصيات:  -
 االستنتاجات:  -
البرنامج التدريبى للمجموعة الضابطه حقق نتائج إيجابية بفروق دالة احصائيًا فى بعض  -

ية واالدراكات الحس حركية والمهارات قيد الدراسة فى القياس البعدى حيث تراوحت المتغيرات البدن
 %(.14020 -%١064معدالت التحسن بين )

البرنامج التدريبى للمجموعة التجريبية حقق نتائج إيجابية بفروق دالة احصائيًا فى بعض  -
القياس البعدى حيث تراوحت  المتغيرات البدنية واالدراكات الحس حركية والمهارات قيد الدراسة فى

 %(.١2021 - %04002معدالت التحسن بين )

البرنامج التدريبى للمجموعة التجريبية حقق نتائج إيجابية على المجموعة الضابطة بفروق  -
دالة احصائيًا فى المتغيرات البدنية واالدراكات الحس حركية والمهارات قيد الدراسة حيث تراوحت 

 %(.1000 - %١064معدالت التحسن بين )

 التوصيات :  -
العمل على إجراء دراسات مشابهه باستخدام تدريبات الرشاقة التفاعلية على المصارعة بنوعيها  -

 لمراحل سنية مختلفة.

األهتمام بالتدريب على المهارات المركبة لكونها هامة فى حصد النقاط والفوز بالمبارة فى أسرع  -
 وقت ممكن.

دربين لتوعيتهم بأهمية تدريبات الرشاقة التفاعلية لتطوير األداء ضرورة أعداد دورات صقل للم -
 المهارى.
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 الفكرالعربى،    القاهرة .

مقترح للقدرات التوافقية  تأثير برنامج تدريبى( : 6118أحمد فاروق ومحمود حسين) .0
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 للنشر زهران دار ، الرياضى التدريب برامج تخطيط أسس ( :0811) مختار محمود حنفى .1
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 .اإلسكندرية المعارف، منشأة
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 الرياضية،جامعة المنصورة .

تخطيط التدريب فى كرة السلة، منشًاة  (:0882على فهمى البيك, شعبان إبراهم دمحم ) .7
 المعارف باإلسكندرية.

 دار الساكيو، تدريبات :(6102)السميع عبد بديعة نورالدين, البدري  نجالء حمزة, عمرو .2

 .القاهرة  العربي، الفكر

 األلعاب في الشاملة والبدنية الرياضية الموسوعة (:م0881) حسين حسن قاسم .١
 العربي . الفكر دار، األردن ،4 ط.  الرياضية والعلوم والفعاليات

 حركات بنية على التفاعلية الرشاقة تدريبات تأثير (:6102محمود حسين محمود ) .42
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تااأثير تاادريبات األثقااال والبليااومترك علااى بعااض (: 6112مررروان علررى عبرردهللا ) .40
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 بعااض علااى المركبااة الحركااات بعااض تنميااة تااأثير(: 6118حسررن هديررة ) مسررعد .02
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انيااة المبااادا األساسااية للمصااارعة اليونانيااة الروم (:6111مسررعد علررى محمررود ) .02
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 ملخص البحث باللغة العربية 
القوة النسبية وعالقتها بزمن االرتكاز وتأثيرها علي المستوي الرقمي لالعبي القفز 

 بالزانة بجمهورية مصر العربية رجال
 * دينا صالح الدين دمحم علي                                                        

  
للتعارف علاي العالقاة باين القاوة العضالية النسابية لعضاالت الاذراعين والارجلين وزمان  يهدف البحاث

( سنة رجال، وتأثيرها علي المستوي الرقمي لعينة البحث، 42االرتكاز لالعبي القفز بالزانة تحت )
( العبااين ماان بطولااة الجمهوريااة كااأس 1وذلااك باسااتخدام التحلياال الحركااي علااي عينااة بلااغ قوامهااا )

م، وتام تحليال 1/42/024١م إلاي 0/42/024١( سنة رجال لألندية في الفترة من 42)تحت سن 
 أفضل المحاوالت بيو ميكانيكًا، ومن أهم نتائج البحث:

 ( ثانية لدي العبي القفز بالزانة.2040(، )2041تراوح زمن االرتقاء ما بين ) -4
ضااعف تقريبااًا لاادي العبااي  (100-0القااوة النساابية للاارجلين بالنساابة لمجمااوع القبضااتين تمثاال ماان ) -0

 القفز بالزانة.
وجااود عالقااة ارتباطيااة طرديااة بااين زماان االرتقاااء )االرتكاااز(، والمسااتوي الرقمااي فااي مسااابقة القفااز  -1

 بالزانة.
 وجود عالقة ارتباط طردية بين قوة الرجلين والمستوي الرقمي في القفز بالزانة. -1
 ز بالزانة.قوة القبضة تتناسب عكسيًا مع زمن االرتكاز في القف -0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . جامعه بنها – كلية التربية الرياضية –خصائي رياضي أول * إ
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Relative strength and its relation to the time of 

attachment and its impact on the digital level of pole 

vault players in the Arab Republic of Egypt 

 

* Dina Salah El-Din Mohamed Ali 

 
 

The research aims to identify the relationship between the relative 

muscle strength of the muscles of the arms and legs and the time of 

anchoring for the pole vaulting players under (71) years of men, and their 

effect on the digital level of the research sample, using kinetic analysis on 

a sample of (4) players from the Republic Championship Cup under the 

age of ( 71) Men's year for clubs in the period from 0/72/0279 to 

4/72/0279, and the best attempts were made by bio mechanics, and the 

most important search results: 

7- The time to go has ranged between (2170) and (2170) seconds for pole vault 

players. 

0 - The relative strength of the two men with respect to the sum of the fists 

represents approximately (0-410) times that of the pole vaulting players. 

0- There is a direct correlation between the rise time (pivoting) and the digital 

level in the pole vault competition. 

4- There is a direct correlation between the two men’s strength and the digital 

level in pole vaulting. 

0- The grip strength is inversely proportional to the time of pivoting to the 

pole vault. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Senior Sports Specialist - Faculty of Physical Education - Banha University. 
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القوة النسبية وعالقتها بزمن االرتكاز وتأثيرها علي المستوي الرقمي لالعبي القفز 
 ية رجالبالزانة بجمهورية مصر العرب

 دينا صالح الدين دمحم علي                                                       
  

تعتبر اللياقة البدنية المرتبطة باألداء البدني الرياضي مرتبطة أيضاًا بالمهاارات الحركياة التاي 
ين المهتمااين تتطلبهااا جميااع األنشااطة الرياضااية المختلفااة، فااالقوة العضاالية كمااا يراهااا بعااض الباااحث

بدراسة اللياقة البدنية أو اللياقة الحركياة تعاد مان المكوناات األساساية التاي ينبغاي عادم إغفالهاا عناد 
إجراء البحوث أو عند القياس في هذه المجاالت، وهناك نوع من القوة العضلية يعتمد علاي نسابتها 

أن تقااااس بالنسااابة لاااوزن إلاااي وزن الجسااام حينماااا تكاااون القاااوة هاااي جااازء مااان اللياقاااة البدنياااة فيجاااب 
( رطااًل يمكان اعتبااره قوياًا بالنسابة لوزناه 470( رطاًل يمكنه رفاع )402الشخص فالفرد الذي يزن )

( رطااًل، 012( رطااًل، ويمكناه رفاع )000)القوة النسبية(، كاذلك يعتبار أقاوي مان الفارد الاذي يازن )
يجاب علياه أن يفقاد جازءًا مان وزناه ويعني ذلك أن الفرد ثقيل الوزن لكي يكتسب لياقاة بدنياة عالياة 

 (4١0:  42أو ينمي ويطور قوته العضلية لكي يكتسب لياقة أكثر. )
وتعتبااار مساااابقة القفاااز بالزاناااة مااان مساااابقات ألعااااب القاااوي التاااي تعتماااد بالدرجاااة األولاااي علاااي 

قاف تكنيك األداء، كما أنها تتطلب سيطرة تامة علي نوعياة معيناة مان األداء الصاعب المعقاد، وتتو 
الصعوبات في األداء الحركي في هذه المسابقة علي كيفية وكمية االستفادة من عصا القفز كعامل 

 (111:  2مساعد لزيادة االرتفاع. )
ذا اعتبااارت عملياااة االرتقااااء هاااي لحظاااة االرتكااااز فيكاااون لهاااا مميزاتهاااا الخاصاااة فاااي الخاااط  وا 

ر كال مان المركباة األفقياة والرأساية للحصاول البياني للقوي المتجهة الذي يعطيناا بياناًا تحليلياًا لمقادا
لااي أعلااي، ويمكاان أن ننسااب عمليااة  علااي المتغياارات الخاصااة بااالقوي إلنجاااز االناادفاع إلااي األمااام وا 

 (477:  1االرتقاء إلي الزانة والالعب. )
حيااث أن مرحلااة االرتقاااء ماان أهاام المراحاال فااي األداء المهاااري للقفااز بالزانااة، وتعتباار مرحلااة 

انتقااال طاقااة الحركااة للعصااا لالسااتفادة بهااا فااي المرجحااة  حيااث تنتقاال كميااة كبياارة ماان الوصااول و 
 ١2، وفاااي حالاااة زياااادة أو نقصاااان الزاوياااة ١2الطاقاااة للزاناااة بحياااث يعمااال الجسااام والزاناااة زاوياااة 
 (1:  41سيؤدي إلي نقص الطاقة وفقدها عند القفز. )
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أثير القاوي اتتياة فاي عملياة االرتقااء تمركبتاي القاويت )الرأساية واألفقياة( ونجد أن الزانة تقع تحات تا
تلحظاااة االرتكاااااز لالرتقاااااء وتأثيرهااااا علاااي الزانااااة، وزن الجساااام وتااااأثيره ألسااافل، تقاباااال الشااااد والاااادفع 
بالاااذراعين األيمااان واأليسااار فاااي طااارف الزاناااة األعلاااىت، فبالنسااابة للعامااال األول فاااإن الزاناااة تصاااطدم 

قطة ثابتة يتقابل فيها مقداري الفعال ورد الفعال  حياث يظهار أثاره فاي جسام الزاناة ماع بالصندوق كن
االرتباط بزاوية انحرافها عن اتجاه دفع القصور الذاتي لكتلة الجسم الذي يحصل عليه الالعب من 
الجااري ممااا يااؤدي إلااي التااواء الزانااة نظاارًا لمرونتهااا، أمااا وزن الجساام فيكااون لااه أثااره فااي رحلااة جساام 

لالعب فاي الهاواء وهاي الرحلاة التاي تلعاب دورًا هاماًا فاي االرتقااء إلاي العارضاة وارتباطهاا بمقادار ا
انخفااااض مركاااز ثقااال الجسااام نتيجاااة انثنااااء المركباااة للحصاااول علاااي المقااادار المناساااب مااان انقبااااض 
العضاااالت الماااادة، وكاااذلك الطاقاااة المختزلاااة فاااي الزاناااة ذاتهاااا، أماااا بالنسااابة لالعاااب فتعتبااار عملياااة 
االرتقاء من العمليات المعقادة والصاعبة  فالزاناة تعتبار عبئاًا كبيارًا علاي الالعاب فاي توافقاه الحركاي 
مع ضبط حركة الارجلين والاذراعين، يماا يتفاق ماع متطلباات وضاع الزاناة فاي الصاندوق عناد هباوط 

 (472، 477:  1قدم االرتقاء علي األرض لحظة االرتكاز األمامي. )
علاي أن عملياة االرتقااء تبادأ مان عناد لحظاة وضاع قادم م( 0889بسطويسي أحمرد )ويؤكد 

االرتقاء بكاملها علي األرض وقبل مرجحة الرجال الحارة، يجاب أن تكاون حركاة الغارس قاد انتهات، 
والااذراع اليمنااي قااد امتاادت كاااماًل ألعلااي، وفااي نفااس الوقاات يباادأ تقااوس الزانااة األولااي، وهااو تقااوس 

الرجل الحرة السريعة وياتم فارد قادم االرتقااء والادفع بقاوة وسارعة بسيط نسبيًا، باإلضافة إلي مرجحة 
 70وهو يشبه االرتقاء في الوثب الطويل حتي تصل قدم االرتقاء بزاوية مستقيمة مع األرض من )

( 12-12( درجة، فتبدأ وتستمر الذراعين في دفع الزانة، وتقدر قوة الدفع لقدم االرتقااء مان )76 –
( كجاااام، ويسااااتغرق زماااان االرتقاااااء فااااي القفااااز بالزانااااة لالعبااااي 122 – 122باونااااد أي مااااا يعااااادل )
 (17١:  0ث(. )2040 – 2040المستويات العليا من )

إلااي أن التحلياال البيااو ميكااانيكي م( 6119جمررال عررالء الرردين, ناهررد الصرربا  )كمااا يشااير 
لمراجااع واألبحاااث لااألداء المهااارى ماان أهاام طاارق تقااويم دراسااة األداء المهااارى وأكثرهااا انتشااارًا فااي ا

العلمية، كما يتميز به من موضوعية التقويم حيث يعتمد علي متغيرات كلية مثل )الزمن، اإلزاحة، 
السرعة، القوة( في دراسة الحركات، وخاصة التي تتم بقوة وسرعة األداء الحركي لالرتقاء، وبالتالي 

 ( 010:  1يمكن الحكم بموضوعية علي مستوي إتقان األداء المهارى. )
وماان خااالل خباارة الباحثااة كالعبااة وحكاام باالتحاااد المصااري أللعاااب القااوي ومتابعااة البطااوالت 
المحلية والدولية والعالمياة واألولمبياة، وبنااًء علاي المساح المرجعاي للمراجاع والدراساات  فقاد وجادت 
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ساابقة )القفاز الباحثة ندرة في األبحاث التاي تناولات القاوة العضالية النسابية للاذراعين والارجلين فاي م
بالزانااة لحظااة االرتقاااء وارتكاااز القاادم اسااتعدادًا لعمليااة شااد الزانااة حتااي االنطااالق ماان علااي األرض، 
ومعرفااة تلااك القاايم وماادي تأثيرهااا علااي زماان االرتكاااز وعالقتهمااا بالمسااتوي الرقمااي لالعبااي القفااز 

 ( سنة.42بالزانة رجال داخل بطولة الجمهورية تحت سن )
ستوي المصري )المحلي( بالمستوي العاالمي  الحظات الباحثاة انخفااض فاي وذلك بمقارنة الم

بينماا م( 0880أحمرد أبرو زيرد )م( لالعاب المصاري 0020المستوي الرقمي حيث أناه توقاف عناد )
، ممااا أدي إلااي ضاارورة م(0881)م( عااام 6041)سرررجي بوبكررا الاارقم العااالمي لالعااب األوكرانااي 
زماان االرتكاااز فااي لحظااة االرتقاااء اسااتعدادًا للتحمياال علااي الزانااة معرفااة القااوة النساابية وتأثيرهااا علااي 

ووضااع قااادم االرتقااااء فاااي الوضاااع الصاااحيح بالنسااابة لخااط عمااال القاااوي مااان ناحياااة وبالنسااابة لنقطاااة 
التعلق علي الزانة من ناحية أخرى ودفع ركبة الرجل اليمني إلي األمام وألعلي لحظاة االرتقااء بعاد 

امي )السهمي( مع حركة مرجحة الجسم في رحلته إلي العارضاة مماا وضع الزانة في المستوي األم
يسبب عبئًا علي عضالت الذراعين والرجلين لتحقيق وضع التعلق والثبات والتوازن في األداء حتي 
ال يتعرض الالعب لفقد توازنه وفقاد كمياة مان الطاقاة المكتسابة مان االقتاراب إلاي الزاناة فاي مرحلاة 

 غرس الزانة واالرتقاء.
 هدف البحث:

 يهدف البحث لمحاولة التعرف علي: 
 العالقة بين القوة النسبية لعضالت الذراعين وزمن االرتكاز في مسابقة القفز بالزانة لعينة البحث. -4
 العالقة بين القوة النسبية لعضالت الرجلين وزمن االرتكاز في مسابقة القفز بالزانة. -0
ين والااارجلين وزمااان االرتكااااز وتأثيرهماااا علاااي المساااتوي العالقاااة باااين القاااوة النسااابية لعضاااالت الاااذراع -1

 الرقمي لالعبي القفز بالزانة.
 تساؤالت البحث:

ما هي القوة النسبية لعضالت الذراعين والرجلين لالعبي القفز بالزانة في بطولة الجمهورية لألندياة  -4
 ( سنة رجال.42كأس تحت )

( ساانة 42الجمهوريااة لألنديااة كااأس تحاات ) مااا هااو زماان االرتكاااز لالعبااي القفااز بالزانااة فااي بطولااة -0
 رجال.

مااا هااي العالقاااة بااين القاااوة النساابية )لعضاااالت الااذراعين والااارجلين(، وزماان االرتكااااز وتأثيرهااا علاااي  -1
 ( سنة رجال.42المستوي الرقمي لالعبي القفز بالزانة في بطولة الجمهورية لألندية كأس تحت )
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 مصطلحات البحث:
 القوة النسبية:

 (00:  6لعضلية المطلقة في ضوء نسبتها إلي وزن الجسم. )هي القوة ا 
 الدراسات المرجعية:

دراساة بعناوان تتادريب العازوم ( 2م()6109ضريح عبدالكريم الفضلي, هيثم يشروع شررف )أجري  -4
المطلقااة والنساابية الااال متزامنااة وتأثيرهااا فااي بعااض المتغياارات البيااو ميكانيكيااة لالنطااالق والطيااران 

نجاااز ال قفااز بالزانااةت، وهاادفت الدراسااة إلااي التعاارف علااي قاايم المتغياارات الميكانيكيااة الخاصااة الحاار وا 
باالنطالق الحر واإلنجاز لعينة البحث وا عداد تادريبات العازوم الاال متزامناة المطلقاة والنسابية باوزن 
الجساااام وبااااأوزان مضااااافة والتعاااارف علااااي تااااأثير التاااادريبات علااااي بعااااض مؤشاااارات المتغياااارات البيااااو 

ة لمرحلة االنطالق الحر واإلنجاز لعينة البحث، وتم استخدام المنهج التجريباي علاي عيناة ميكانيكي
( العبين بمراكز رعاية الموهبة الرياضية أللعاب القوي التابع لوزارة الشباب فرع النجاف، 1قوامها )

مطلقاة كاان وأشارت أهم النتاائج إلاي )أن التادريب وفاق نتاائج التحليال وباساتخدام العازوم النسابية وال
مؤثرًا في تطوير سرعة االنطالق الحر، وتحسن الربط بين ارتفاعات مركز ثقل الجسم لحظة الدفع 
واجتياز العارضة، التدريبات أدت إلي تحسان تارابط األداء الفناي لالعاب القفاز بالزاناة، إن التادريب 

ت البيااو ميكانيكيااة وفااق متطلبااات األداء وباسااتخدام أجهاازة الجمناسااتيك ساااهمت فااي تطااور المتغياارا
ن التاادريبات الخاصااة بااالعزوم النساابية والمطلقااة قااد أثاارت فااي  الخاصااة بمراحاال االنطااالق الحاار، وا 

 تحسن اإلنجاز لعينة البحث.
دراسااة بعناوان تدراسااة لابعض المتغياارات الكينماتيكيااة ( 0م()6118السرريد إبررراهيم درويرش )أجاري  -0

بالزاناة لالعباي الدرجاة األولايت، وهادفت إلاي التعارف  لمرحلتي االقتاراب واالرتقااء فاي مساابقة القفاز
علااي أهاام المتغياارات الكينماتيكيااة والتااي ماان شااأنها التااأثير علااي فاعليااة مرحلتااي االقتااراب واالرتقاااء 
باستخدام المنهج التجريبي علي عينة من الالعبين المشتركين فاي بطولاة الجمهورياة، وأشاارت أهام 

نماتيكياااة الماااؤثرة علاااي فاعلياااة أداء مرحلتاااي االقتاااراب واالرتقااااء فاااي النتاااائج إلاااي أن المتغيااارات الكي
مسااابقة القفااز بالزانااة هااي )الساارعة األفقيااة للخطااوات الااثالث األخياارة ماان االقتااراب، ساارعة الخطااوة 
األخياارة، الساارعة األفقيااة لالرتقاااء، الساارعة الرأسااية لالرتقاااء، ارتفاااع القاابض، مسااافة القاابض، زاويااة 

اع مركااز الثقاال لحظااة االنطااالق، الساارعة الزاويااة للركبااة اليمنااي، ارتفاااع اليااد العليااا االنطااالق، ارتفاا
 لحظة االتصال، المسافة األفقية بين اليد العليا وقدم االرتقاء(.
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دراسااة بعناوان تنماوذج رياضااي لابعض مراحاال األداء ( 9م()6112دمحم عرارف السرريد سريد )أجاري  -1
ل أساااااليب العبااااي القفااااز بالزانااااة )األمريكااااي، الفرنسااااي، الفنااااي للقفااااز بالزانااااةت، وهاااادفت إلااااي تحلياااا

الروسااي(، وكااذلك تصااميم نمااوذج رياضااي مثااالي لاابعض مراحاال األداء الفنااي للقفااز بالزانااة، وذلااك 
( العباااين علااي أن يمثااال كاال مدرساااة اثناااان 6باسااتخدام المااانهج الوصاافي علاااي عينااة مااان أفضاال )

لنتائج إلي )ازدياد زاوياة ميال الزاناة باساتمرار حتاي )الروسية، والفرنسية، واألمريكية(، وأشارت أهم ا
أفضال قيماة لهاا لالعاب  ١2تصل إلي أعلاي قماة لهاا فاي نهاياة مرحلاة االمتاداد وقاد وصالت إلاي 

بوبكاااا وكاااذلك الالعاااب تراساااوف، ازديااااد ارتفااااع قبضاااة الياااد العلياااا عااان األرض فاااي بداياااة االرتقااااء 
مااة لهااا فااي نهايااة مرحلااة االمتااداد، كلمااا اقتاارب مركااز الثقاال ماان باسااتمرار حتااي تصاال إلااي أعلااي قي

مسااتوي العارضااة تاانقص اإلزاحااة األفقيااة لمركااز ثقاال الالعااب والعكااس فااي اإلزاحااة الرأسااية، زيااادة 
طاقاة الوضاع بانفس معادل نقصاان طاقاة الحركاة بينماا هنااك ارتفااع وانخفااض للطاقاة الكلياة حااول 

التعلاق والمرجحاة الخلفياة ثام تثبات بعاد ذلاك، ازديااد السارعة األفقياة قيمتها الثابتة عند نهاية مرحلة 
 تدريجيًا ومركبة السرعة الرأسية تقل في بداية مرحلة التعلق(.

دراسااة بعنااوان تالتشااخيص الااديناميكي ألداء قااافزي الزانااة ( 8م()6112مصررطفي دمحم فريررد )أجااري  -1
ي ألداء قافزي الزاناة المصاريين، وكاذلك بجمهورية مصر العربيةت، وهدفت إلي التشخيص الديناميك

التعااااارف علاااااي نقااااااط الضاااااعف ومعالجتهاااااا ونقااااااط القاااااوة وتااااادعيمها لديناميكياااااة أداء قاااااافزي الزاناااااة 
( العبااين ماان العبااي المنتخااب 1المصااريين، باسااتخدام الماانهج الوصاافي علااي عينااة بلااغ قوامهااا )

أفضال محاولاة لتحليلهاا، وأشاارت ( محااوالت وتام اختياار 6المصري للقفز بالزاناة أدي كال العاب )
أهم النتائج إلي )وجود نقاط ضعف في أداء الالعبين المصريين في مراحل األداء المختلفاة مقارناة 
بأداء الالعبين العالميين، وجود نقاط قاوة فاي أداء عيناة البحاث فاي متغيارات الاوزن والطاول والسان 

 وزمن أقصي حركة زاوية.واتساع القبضة والمسافة األفقية وزاوية وتر الزانة 
دراسااة بعنااوان ( 00م()6101) Dubravko Mogus, et allديبرافكررو وأخرررون أجااري  -0

تاختالفات بعض المتغيرات الكينماتيكية لدي بعض العبي القفز بالزانة مختلفي المستويت، وهدفت 
ة علاااي إلااي تحدياااد االختالفاااات فااي بعاااض المتغيااارات الكينماتيكيااة لااادي بعاااض العبااي القفاااز بالزانااا

( العبين تراوحت أعمارهم ما بين 1مستويات مختلفة، وذلك باستخدام المنهج الوصفي علي عينة )
م( ثم تم تصويرهم أثناء التدريب والمنافسات، 6040م : 0040( سنة، وأرقامهم ما بين )07:  01)

يارة مان الطاقاة وأشارت أهم النتاائج إلاي أن )االنحنااء الساريع لاوتر الزاناة يناتج عناه تخازين كمياة كب
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الحركيااة فااي الزانااة والااذي سااوف يااؤدي فااي النهايااة إلااي تحقيااق ارتفاااع أعلااي وأداء أفضاال، الحفااا  
 علي السرعة األفقية المكتسبة من االقتراب وأثناء االرتقاء(.

دراساة بعناوان تتاأثير ( 06م()6102) Ines Gudels, et allأنريس جروديلج وأخررون أجاري  -6
علي نتائج القفز بالزانة لادي المساتويات العلياا للشابابت، وهادفت إلاي تحليال المتغيرات الكينماتيكية 

تلااك المتغياارات والتأكااد ماان تأثيرهااا علااي المسااتوي الرقمااي لالعبااي القفااز بالزانااة باسااتخدام الماانهج 
( العااب مشاااركون فااي دورة األلعاااب األوربيااة أللعاااب القااوي عااام 12الوصاافي علااي عينااة بلغاات )

م : 10١2( سانة، وأفضال محااوالتهم وأرقاامهم مان )4١:  47عمارهم ما باين )م( تراوحت أ 022١)
م(، وأشارت أهم النتائج إلي )تأثر ارتفاع مركز ثقل الجسم عاليًا بسرعة الخطاوة قبال األخيارة 0012

وسرعة الخطوة األخيرة وسرعة االرتقاء وزاوية وتر الزانة لحظة االرتقاء وبعد الدفع وترك الزانة أثر 
 زاوية الجذع وارتفاع مركز ثقل الجسم(.علي 

دراساة بعناوان تتاأثير ( 02م()6106) Julien Frere, et allجوليران فريرر وأخررون أجاري  -7
نشاااط العضااالت األطااراف العليااا علااي اكتساااب الطاقااة الميكانيكيااة فااي القفااز بالزانااةت، وهاادفت إلااي 

الاااذي يقاااوم باااه القاااافز لثناااي الزاناااة  تحدياااد النشااااط العضااالي الثناااائي لألطاااراف العلوياااة لشااارح األداء
( العبااين أرقااامهم ماان 7وتخازين الطاقااة فيهااا، وذلااك باساتخدام الماانهج الوصاافي علااي عيناة بلغاات )

( 0:  1( محاوالت، وتم اختيار أفضلهم من )42:  7م(، وتمت المحاوالت من )0010م : 1020)
ت واألكثاار نشاااطًا هااي العضاالة محاااوالت للتحلياال الحركااي، وأشااارت أهاام النتااائج أن )أهاام العضااال

ذات الرأسين العضدية والعضلية العريضة الظهرية وكانت أساسية لتثبيت الكتف وخاصة عند ثناي 
 %(.00وتر الزانة، زيادة الطاقة الميكانيكية المختزنة في الزانة لدي القافزين بنسبة 

 إجراءات البحث:
 منهج البحث: 

 لتحليل الحركي.تم استخدام المنهج الوصفي باستخدام ا
 عينة البحث:

( العباين قفاز 1تم اختيار عينة البحث بالطريقاة العمدياة ثام قامات الباحثاة باالتطبيق علاي أفضال )
( سنة رجال المقامة بإستاد بنهاا الرياضاي فاي 42بالزانة في بطولة الجمهورية لألندية كأس تحت )

 ل المحاوالت بيو ميكانيكًا.م، وتم تحليل أفض1/42/024١م إلي 0/42/024١الفترة ما بين 
 أدوات البحث: 

 استخدمت الباحثة األجهزة واألدوات التالية لجمع بيانات البحث:
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 ( كادر/ث.12ذات سرعة ) digital sonyكاميرا فيديو  -4
 شريط. -0
 .motiontrak, 0 dz 1 dحامل كمبيوتر ملحق ببرنامج للتحليل الحركي  -1
 رستاميتر لقياس طول الالعب. -1
 لقياس وزن الالعبين. Digetalميزان  -0
 جهاز ديناموميتر لقياس القوة النسبية للرجلين. -6
 جهاز مانوميتر لقياس القوة النسبية للذراعين. -7
 ميدان قفز بالزانة بإستاد بنها الرياضي. -2
 استمارة تجميع البيانات الخاصة بالعينة كنواحي إجرائية. -١

 ( 0جدول )
 القفز بالزانة(التوصيف اإلحصائى لمتغيرات عينة البحث في )

( أن قيمة معامل االلتواء في كل من متغيارات البحاث قاد انحصارت 4يتضح من الجدول )
 األمر الذى يدل على تجانس عينة البحث في هذه المتغيرات.( 1)±بين 

 عرض النتائج ومناقشتها:
 
 
 

المتوسط  النادى
 الحسابى

األنحراف 
أصغر  أكبر قيمة المعيارى 

معامل  المدى قيمة
 اإللتواء

 2022 2022 47022 47022 2022 47022 السن
 2022 42022 01022 70022 ١011 60002 الوزن 
 2074 0022 471022 472022 0026 470000 الطول

القوة  
 )بوند(

 4010 04022 11022 60022 ١067 04000 القبضة )ى(
 4000 06022 11022 6١022 44021 00022 القبضة )ش(
 2022 470022 000022 122022 27022 140002 قوة الرجلين

 2020 2002 10١2 1042 2042 10١2 المستوى الرقمي
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 ( 6جدول )
 سنة 01القوة النسبية لعينة البحث في بطولة الجمهورية لألندية كأس تحت 

 رجال في )القفز بالزانة(

  201016× للتحويل من الباوند إلى الكيلوجرام  يتم ضرب الباوند  . 
 العب( القوة النسبية للقبضة = )مجموع قوة القبضتين / وزن ال 
  )القوة النسبية للرجلين = )قوة الرجلين/ وزن الالعب 

( أن قيماااة قاااوة القبضاااتين )اليمنى/اليسااارى( ألفاااراد العيناااة قاااد قاااد بلاااغ 0يتضاااح مااان الجااادول )
( بونااااااااااااد علااااااااااااى الترتيااااااااااااب وعنااااااااااااد التحوياااااااااااال الااااااااااااى كجاااااااااااام كاناااااااااااات 420(،)2١(،)411(،)22)
قااوة الاارجلين بعااد التحوياال الااى ( كجاام علااى الترتيااب. وأن 16004(،)12010(،)62072(،)1١026)

( كجام علاى الترتياب ، وتام حسااب 4240١1(،)441000(،)46١022(،)424002كجم قاد بلغات )
القااااااااااااااااوة النساااااااااااااااابية لمجمااااااااااااااااوع القبضااااااااااااااااتين بقساااااااااااااااامتهم علااااااااااااااااى وزن الجساااااااااااااااام حيااااااااااااااااث بلااااااااااااااااغ 

( من وزن الجسم ، وكذا تم حساب القوة النسبية للرجلين بقسامة 2061(،)2071(،)2022(،)2071)
ين بعااااااااااااااااد التحوياااااااااااااااال الااااااااااااااااى كجاااااااااااااااام علااااااااااااااااى وزن الجساااااااااااااااام حيااااااااااااااااث بلغاااااااااااااااات قااااااااااااااااوة الاااااااااااااااارجل

 ( من وزن الجم.4010(،)0026(،)0017(،)1016)
 
 
 
 
 

 الوزن  الالعب
 )كجم(

القوة  القوة  )بوند(
النسبية 
 للقبضة

القوة 
النسبية 
 قوة الرجلين قبضة )ش( قبضة )ى( نللرجلي

0 01 10 11 122 2071 1016 
6 6١ 60 6١ 170 2022 0017 
2 00 11 10 002 2071 0026 
2 70 04 04 000 2061 4010 
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 ( 2جدول )
 زمن االرتكاز في مرحلة االرتقاء والمستوى الرقمي لعينة البحث في )القفز بالزانة(

 
 
 
 
 
 
 
 

 زمن االرتكاز الالعب
 المستوى الرقمي مرحلة االرتقاء )ث(

 )متر(

0 2041 

  

 متر1042

 

6 2041 

  

 متر 10١2

 

2 2041 

  

 متر10١

 

2 2040 

  

 متر1
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 (2جدول )
 المستوى الرقمي( في )القفز بالزانة( -زمن االرتكاز  -متغيرات )القوة النسبية 

  )القوة النسبية للقبضة = )مجموع قوة القبضتين / وزن الالعب 
  )القوة النسبية للرجلين = )قوة الرجلين/ وزن الالعب 

 
 2للالعب -في القفز بالزانة ( مرحلة االرتقاء التي توضح زمن االرتكاز 0شكل )
( أن زماان االرتكاااز هااي المرحلااة التااي تباادأ ماان لحظااة وضااع القاادم علااى األرض 4يتضااح الشااكل )

( أن زماااان االرتكاااااز ألفااااراد العينااااة وقااااد بلااااغ 1وحتااااى لحظااااة قباااال التاااارك ، ويتضااااح ماااان الجاااادول )
الث متغيارات ( ثانية ، وأن متغيرات البحث  قد انحصرت فاي ثا2040(،)2041(،)2041(،)2041)

)المستوى الرقمي(،)القوة النسبية( للقبضة والرجلين،)زمن االرتكاز( وللتعرف على العالقة باين تلاك 
 المتغيرات سيتم إجراء معامل االرتباط بينهم للتعرف على تأثر كل منهم باتخر.

 زمن القوة النسبية للرجلين القوة النسبية للقبضتين المستوى الرقمي الالعب المسابقة
 االرتقاء

ز القف
 بالزانة

4 104 2071 1016 2041 
0 10١ 2022 0017 2041 
1 10١ 2071 0026 2041 
1 1 2061 4010 2040 
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 (2جدول )
 مصفوفة االرتباط بين متغيرات القوة النسبية وزمن االرتكاز والمستوى 

 قمي في )القفز بالزانة(الر 

 (1012عند مستوى معنوية ) 10212قيمة )ر( الجدولية 
ود عالقااة ارتباطيااة قويااة ذات داللااة إحصااائية عكسااية بااين القااوة ( وجاا0يتضااح ماان جاادول )

( حياااث أن اإلشاااارة الساااالبة 207١ -النسااابية للقبضاااتين وزمااان االرتقااااء وقاااد بلغااات قيماااة االرتبااااط )
 تعنى أنه كلما زادت القوة النسبية للقبضتين قل زمن االرتقاء أثناء المحاولة.

رتباط ذات داللة إحصائية طردية بين كل مان كما يتضح من نفس الجدول أنه توجد عالقة ا
( حياااث أن اإلشاااارة الموجباااة تعناااى زياااادة 2061)زمااان االرتقااااء( و)المساااتوى الرقماااي( وقاااد بلغااات )

المسااتوى الرقمااي عنااد زيااادة زماان االرتقاااء فااي القفااز بالزانااة. وقااد ترجااع الباحثااة هااذا الااى إمكانيااة 
اء يستوجب الزيادة اللحظية في االرتقاء حتى يتمكن الالعب في التغلب على ثنى الزانة أثناء االرتق

 من ثنى الزانة والتعلق.
أما متغير )القوة النسبية للرجلين( فكانت لهاا ارتبااط عكساى ضاعيف ماع )زمان االرتقااء( فقاد 

(علااى الترتيااب ، وقااد ترجااع الباحثااة ذلااك الااى أن الااذراعين تقااوم بفاعليااة أكباار ماان 2011-بلغاات )
الزانة بالرغم من صغر قوتها النسبية بالنسبة للرجلين حيث يعتماد الالعاب علاى الرجلين في القفز ب

الذراعين في أداء الحركات الفنية على األرض متمثلاة فاي مساك وحمال األداة فيحااول الموازناة باين 
المسااك والجاارى، وكااذا فااي الهااواء حيااث التعلااق والمرجحااة بعااد االرتقاااء والشااد والاادفع .أمااا الاارجلين 

 ء والمرجحة للتكور وكذا الدفع أعلى العارضة.باالرتقا
 :االستنتاجات

 ( ثانية لدى العبى القفز بالزانة 2040( ،)2041زمن االرتقاء قد تراوح بين ) -

 زمن االرتكاز نسبية رجلين نسبية قبضة المستوى الرقمي المتغيرات
 2061 2002 2010-  المستوى الرقمي
 نسبية قوة القبضة

 
 2010 -207١ 

 نسبية رجلين
   -2011 

     زمن االرتكاز
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(ضااعف تقريباااً  لاادى العبااى 100 -0القااوة النساابة للاارجلين بالنساابة لمجمااوع القبضااتين تمثاال ماان ) -
 القفز بالزانة 

 من االرتقاء والمستوى الرقمي في القفز بالزانةوجود عالقة ارتباط طردية بين ز  -
 وجود عالقة ارتباط طردية بين قوة الرجلين والمستوى الرقمي في القفز بالزانة -
 قوة القبضة تتناسب عكسياً مع زمن االرتكاز في القفز بالزانة -

 التوصيات:
 :في ضوء نتائج البحث واألسلوب اإلحصائي وعينة البحث توصي الباحثة بما يلي 

 االهتمام بالقوة العضلية النسبية للناشئين في مسابقة القفز بالزانة. -4
 وضع تدريبات لتنمية القوة العضلية النسبية لناشئي القفز بالزانة. -0
ضااارورة االعتمااااد علاااي نتاااائج األبحااااث الخاصاااة بالتحليااال البياااو ميكاااانيكي لناااوع النشااااط وعالقتهاااا  -1

 .بمكونات اللياقة البدنية الخاصة بكل مهارة
 ( سنة.42االستعانة بنتائج هذه الدراسة في رفع المستوي التدريبي لالعبي القفز بالزانة تح ) -1

 المراجع:
 المراجع العربية:

الكينماتيكياااة لمرحلتاااي االقتاااراب واالرتقااااء فاااي دراساااة لااابعض المتغيااارات السررريد إبرررراهيم درويرررش:  -0
، كلية التربية الرياضاية للبناين، جامعاة مسابقة القفز بالزانة لالعبي الدرجة األولي، رسالة ماجستير

 م.022١اإلسكندرية، 
تادريب(،  –تكنياك  –مساابقات المضامار ومساابقات الميادان )تعلايم بسطويسي أحمد بسطويسي:  -6

 م.4١١7دار الفكر العربي، القاهرة، 
األسااس المترولوجيااة لتقااويم مسااتوي األداء الباادني والمهاااارى جمررال عررالء الرردين, ناهررد الصرربا :  -2

 م.0227الخططي للرياضيين، منشأة المعارف، اإلسكندرية، و 
التحليال العلماي لمساابقات الميادان والمضامار، سليمان علي حسن, ذكي درويش, أحمرد الخرادم:  -2

 .4١21دار المعارف، 
تااادريب العااازوم المطلقاااة والنسااابية الاااال متزامناااة ضرررريح عبررردالكريم الفضرررلي, هيرررثم يشررروع شررررف:  -2

نجااز القفاز بالزاناة، بحاث وتأثيرها في بعض المتغي رات البيو ميكانيكية لالنطاالق والطياران الحار وا 
منشااور، المااؤتمر العلماااي الاادولي السااادس للرياضاااة وتطبيقاتهااا العلميااة والعملياااة، المجلااة األوربياااة 
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، 44، العدد7لتكنولوجيا علوم الرياضة، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة البصرة، المجلد
 .م6109

اختبارات األداء الحركي، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثاة، دمحم حسن عالوي, دمحم نصر رضوان:  -2
 م.4١١1

نمااوذج رياضااي لاابعض مراحاال األداء الفنااي للقفااز بالزانااة، رسااالة دكتااوراه، دمحم عررارف السرريد سرريد:  -9
 م.0220كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة اإلسكندرية، 

تحكاايمت، دار القلاام للنشاار  –تعلاايم  –تكنيااك  –موسااوعة ألعاااب القااوي تتاادريب  :دمحم عثمرران رفعررت -1
 م.4١١2والتوزيع، الكويت، 

التشاااخيص الاااديناميكي ألداء قاااافزي الزاناااة بجمهورياااة مصااار العربياااة، بحاااث مصرررطفي دمحم فريرررد:  -8
 م.0221، 47، العدد4منشور، مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية، جامعة أسيوط، المجلد

 م.0224القياس واالختبار في التربية الرياضية، مركز الكتاب للنشر، ليلي السيد فرحات:  -01
 

 المراجع األجنبية:
00- Dubra VKo Mogus, Josefina Jukic and Marijana Cavala: Differences 

in some kinematic parameters in pole vaulters of different qualities, sport 
science, November 0١-11, 0242. 

06- Ines, Gudelj, Nebojsa Zagorac, Vesna Babic: in fluence of kinematic 
parameters on pole vault result in top junior athletes, collegium an 
tropologicum, 17 (0), 00-12, 0241. 

02- Julien Frere, Beat Gopfert, Jean Slowinskig Claire Journy – Chollet: 
effect of the upper limbs muscles activity on the mechanical energy gain 
in pole vaulting, journal of electromyography and kinesiology 00, 027-
041, 0240. 

02- Yokoyama, B: Pole vaulting pole vault event san Antonio college (Mt. 
SAC), 0224. 
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تأثير برنامج تعليمي مقترح لأللعاب التعليمية اإللكترونية على تعلم بعض المهارات 
 وتقليل قلق االنفصال لتلميذات الصف األول للمرحلة االبتدائية الحركية األساسية

 أ.م.د/ سوزان بدران دمحم سليمان

 

 الملخص:

طرق  مشكل علمي على أهتعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات التي تلقي الضوء ب          
التعرف على تأثير برنامج تعليمي هدفت الدراسة إلى  ، و التعلم التي تستخدم في عملية التعلم

مقترح لأللعاب التعليمية اإللكترونية على تعلم بعض المهارات الحركية األساسية وتقليل قلق 
المنهج التجريبي ، وقد تم  ةحثالبا تاستخدم الصف األول للمرحلة االبتدائية ، تاالنفصال لتلميذا

وتم تقسيمهم إلي  ( تلميذة02)بلغ قوامها و عشوائية الاختيار عينة البحث األساسية بالطريقة 
قلق  مقياس ) ةالباحث ت، واستخدمتلميذة ( 00مجموعتين متساويتين بلغ قوام كل مجموعة )

األلعاب التعليمية  برنامجدية و إلى أن كاًل من الطريقة التقليشارت أهم النتائج أ( و  االنفصال
على تعلم المهارات الحركية األساسية قيد البحث وتقليل قلق تأثيرًا إيجابيًا لهما  اإللكترونية

تفوق المجموعة التجربيبة التي تطبق عليها برنامج األلعاب التعليمية ،  االنفصال لدي تلميذات
طريقة التقليدية ) الشرح اللفظي وأداء اإللكترونية على المجموعة الضابطة التي استخدمت ال

العملي ( في تعلم المهارات الحركية األساسية قيد البحث وتقليل قلق االنفصال لدي  جالنموذ
 تلميذات عينة البحث . 

 
 
 

تقليل قلق  –المهارات الحركية األساسية  –األلعاب التعليمية اإللكترونية  كلمات مفتاحية: )
 (االنفصال 
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The effect of a proposed educational program for electronic  
educational games on learning some basic motor skills Reducing 

separation anxiety for primary school pupils 
 
Prof. Suzan Badran Mohamed Soluiman 
 
Summary: 
          This study is one of the studies that shed light scientifically on the 
most important learning methods that are used in the learning process. 
The study aimed to identify the effect of a proposed educational program 
for electronic educational games on learning some basic motor skills and 
reduce separation anxiety for first-grade pupils in the primary stage, used 
The researcher used the experimental approach, the basic sample was 
chosen randomly, and its strength reached (01) students and they were 
divided into two equal groups. The strength of each group reached (50) 
students, and the researcher used a scale (separation anxiety) and the 
most important results indicated that both the traditional method and a 
program E-learning games have a positive effect on learning the basic 
motor skills under investigation and reduce separation anxiety for female 
students, the experimental group that applies the electronic educational 
games program over the control group that used the traditional method 
(verbal explanation and the performance of the practical model) in 
learning the basic motor skills under research Reducing separation 
anxiety among female students in the study sample. 

 
Keywords: (electronic educational games - basic motor skills - reducing 
separation anxiety) 
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 المهارات بعض تعلم على اإللكترونية التعليمية لأللعاب مقترح تعليمي برنامج تأثير
 االبتدائية للمرحلة األول الصف لتلميذات االنفصال قلق وتقليل األساسية الحركية

 سليمان دمحم بدران سوزان/ د.م.أ*                                                            
 

 البحث:ومشكلة المقدمة 
هو محور العملية التعليمية ،  ةفي السنوات األولى من الدارس ليعد تكوين شخصية الطف     

ألنها تعتبر هي الركيزة األساسية في حياته المستقبلية ، ونستطيع القول إن المدرسة تعتبر بمثابة 
يستطيع الطفل من خاللها دور األسرة و  لاألسرة الثانية للطفل ، كما تعتبر هي المؤسسة التي تكم

بناء شخصية قوية من الجانب البدني والنفسي واالجتماعي واكتساب المفاهيم والسلوكيات 
ذاته وذلك من خالل  نالصحيحة وتغير المفاهيم والسلوكيات الخاطئة ، ويستطيع التعبير ع

 التفاعل واللعب والحركة في المدرسة . 
التعليم وتعتبر هي األساس في البناء التعليمي لكونها من وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل      

أنسب المراحل السنية لتنمية وتعديل وتطوير مهارات وقدرات الطفل التي تعتمد عليها المراحل 
 التعليمية التالية 

( أن الطفل منذ نشأته المبكرة يجب أن نهتم به في مرحلة 7م()0222ويري حسين أحمد )     
الجانب الحركي أحد المحاور الهامة وال سيما المهارات الحركية األساسية  الطفولة و يعتبر

كالرمي، الحجل، الوثب، الجري تعد من الدعامة األساسية لممارسة المهارات الرياضية للطفل في 
 المستقبل.

( إن مشاركة الطفل في اللعب واألنشطة المختلفة من 6م()0242كما يرى حسن السيد)     
لتعلم الطفل في مرحلة التعليم االبتدائي، ومن خاللها يتكون لديه مفاهيم وخبرات أنسب وسيلة 

)مهارية وحركية وانفعالية( جديدة ، لذلك يجب على القائمين على العملية التعليمية رعاية الطفل 
 (76: 6وتهيئة األجواء المناسبة لنموه واستخدام أساليب التعليم المختلفة .)

مية أن يبدأ الطفل مبكرًا بمجرد تعلمه للجري بسهوله ويسر باللعب الحركي ، وأصبح من األه     
بضعف في القدرات والنزعات الحركية  بحيث أن الطفل في هذه المرحلة العمرية كثيرًا ما يصا

 دوعيوب واالنحرافات القوامية ، ومن ثم تبدأ المرحلة الدراسية التالية بوضع برامج إلصالح ما فس
 في فترة الطفولة والتربية الحركية بدال من التركيز على الرياضة وتحقيق أهدافها. لهموعالج ما أ 



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 45 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

                                                                                     (1 :10) 
ل كما يجب انتقاء األلعاب واألنشطة المختلفة لألطفال بحيث تتالءم مع خصائص الطف        

وتتفق مع قدراته واستعداداته وميوله في هذه المرحلة السنية ، األمر الذي يعمل على التنمية 
 ( 4١: 06المتزنة لنمو الطفل .  )

( أن االهتمام باألطفال أصبح مطلبا حضاريًا ، ومن خالله 46م()4١١1ويؤكد عالوي )    
، فاإلعداد السليم للطفل يساعده على  إلى االهتمام بهذه المرحلة ىيقاس تقدم األمم ، وهذا ما أد

 التطور ومواجهه التحديات الحضارية والنهوض بمستقبل األمة كلها.
ومن المعروف أن اللعب هو المصدر الغذائي للطفل الذي ينتقي من خالله المعارف      

يعي من حوله ، فهو نشاط فطري طب رالمحيطة به ويكتشف ما يدو  ةوالمعلومات ويتفاعل مع البيئ
يعمل على تنمية روح المنافسة ، فاللعب هو عالم الطفل ووسيلة لتنمية القدرات الحركية والنفسية 

واالنفعاالت ، و  ةواالجتماعية واإلبداعية، كما يمكن أن يساهم اللعب في تفريغ الطاقة الزائد
 نستطيع القول إن اللعب من احتياجات الطفل األساسية .

مي من االتجاهات الحديثة في التعليم والتدريس، حيث يهدف إلى أثارة يعتبر اللعب التعلي     
ثارة انتباهه  هدوافع الُمتعلم من خالل تفاعله مع زمالئه وأقران من الُمتعلمين في المواقف التعليمية وا 

إلى المواد التعليمية وأدائها بشكل هادف ، وبالتالي يؤدي إلي زيادة كفاءة وفاعلية الُمتعلم بأقصى 
 حد ممكن .

وتركز األلعاب التعليمية على مجموعة من األسس النفسية ومنها يحصل من خالله الُمتعلم      
على التسلية والمرح والسرور وذلك يعتبر من العمليات المهمة للنمو، و األلعاب التعليمية تعتبر 

مكانيات الُمتعلم ووسيلة للتعبير عن الذات  ، من خالل األلعاب وسيلة الكتشاف قدرات ومواهب وا 
التعليمية يستطيع المتعلم التخلص من الضغوط النفسية التي تنتج من الممارسات التربوية والتنشئة 

 (0١1: 47) االجتماعية .
أشار علماء النفس التربويين أن القلق يعتبر من مكونات الشخصية ويعتبر حالة انفعالية      

في إثارة الدافعية ودفع الفرد إلى تغير سلوكه بما  دًا ومفيداخل الفرد ، فبعض القلق قد يكون إيجابي
يتناسب مع الظروف وخفض حده التوتر ، وقد يكون سلبيًا ويكون له أثار عكسية على شخصية 

قلق االنفصال لدى األطفال  ىالفرد ويؤثر على مهاراته وقدراته التعليمية ، وتعد اتثار المترتبة عل
داخل المدرسة ظاهرة شائعة تؤثر سلبيًا على الطفل  وقد ُتعد النواة  نتيجة غياب األم عن الطفل

األولى لظهور المشكالت في المراحل العمرية التالية من فشل في الدراسة أو عدم التوافق البدني 
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والنفسي واالجتماعي وهذه المرحلة تعتبر من أهم مراحل الطفل لتنمية المهارات الحركية األساسية 
 يها جميع األنشطة البدنية في المراحل التالية من عمره .التي يبنى عل

ولقد الحظت الباحثة بحكم عملها وتواجدها في المدرسة االبتدائية العاشرة بجازان كمشرفة     
المدرسة  يعلى طالبات التدريب الميداني لطالبات كلية التربية جامعة جازان ومن خالل تواجدها ف

من األمهات الجالسات في المدرسة منتظرات التلميذات وكثير من  واالحتكاك بالتلميذات و بعض
مدرسات الصفوف األولى للمرحلة االبتدائية ، الحظت بكاء كثير من تلميذات الصف األول 
االبتدائي وعدم اندماجهن مع زميالتهن في حصة النشاط ، والحظت أيضًا التلميذات أثناء أدائهن 

حصة النشاط الحركي والذي أقرتها وزارة التربية والتعليم على للمهارات الحركية األساسية في 
التلميذات إلتاحة فرصة اللعب للطفل والتعبير عن نفسه تحت إشراف الُمعلمة ، أن هناك عدد من 
األطفال ال يشتركن في حصة النشاط الحركي ويفضلون الجلوس في الفصل ويرفضون القيود 

هم من قبل الُمعلمة ، مما ينعكس ذلك على األداء الحركي والتعليمات والتنبيهات التي تعطى ل
للتلميذات ، ومن خالل مقابلة الباحثة لبعض الُمعلمات وأمهات بعض التلميذات الحظت أن 

 التلميذات لديهن قلق في الُبعد عن أمهاتهن .
اساتخدام  وقد لفت نظر الباحثاة هاذه الظااهرة ومحاولاة معالجتهاا، ومان هناا نشاأت لاديها فكارة      

البرنااامج المقتاارح لأللعاااب التعليميااة والتعاارف علااى تأثيرهااا علااى تعلاام المهااارات الحركيااة األساسااية 
خاصة أن األلعاب التعليمية عند الطفل في هذه المرحلة هي محور حياتهن ، ودومًا كانت الحركة 

بوجااه عااام فماان  هااي الطريقااة األساسااية فااي التعبياار عاان المشاااعر واألفكااار والمفاااهيم وعاان الااذات
 خاللها يتعلم وينمو الطفل . 

( أناااه توجاااد نسااابة مااان األطفاااال يعاااانون فاااي 4م()4١١2كماااا يضااايف أحماااد عمااار ساااليمان)      
المدرسة من مشكالت خاصة بالتعلم، ووجود صعوبات وانخفاض مستوى التآزر الحركاي ، ولاديهم 

  (  40:  4الحركية. )  تقصور في مرحلة النمو في بعض المهارا
ومن هذا المنطلق ومن خالل ما سبق فقد سعت الباحثة إلى أعداد برنامج لأللعاب التعليمية       

لتنمية المهارات الحركية األساسية ألطفال الصف األول االبتدائي وتقليل قلق االنفصال والذي 
 يظهر لديهم في المدرسة . 

ة والدور الذي تقوم به في العملية وتأتى أهمية هذا البحث من أهمية األلعاب التعليمي      
التربوية وخاصة مع أطفال الصفوف األولى للمرحلة االبتدائية ، وخطورة قلق االنفصال عند 
األمهات ، ومدى ما يسببه من مشكالت كثيرة  في مرحلة النمو الحركي للتلميذات وما يترتب 
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لمهتمين بالطفولة على االهتمام في على ذلك في المراحل المقبلة ، وتوعية األمهات والُمعلمات وا
هذه المرحلة بدور اإليجابي األلعاب التعليمية وأهميتها في تعلم المهارات الحركية األساسية 

 ومحاولة لتقليل قلق االنفصال لدي األطفال . 
 هدف البحث:        
يمية اإللكترونية يهدف البحث إلى التعرف على تأثير برنامج تعليمي مقترح لأللعاب التعل         

 على تعلم     
الصف األول للمرحلة  تبعض المهارات الحركية األساسية وتقليل قلق االنفصال لتلميذا          
 االبتدائية
 فروض البحث:        

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياس القبلي ومتوسط درجات القياس - 4
الصف  تي المهارات الحركية األساسية وتقليل قلق االنفصال لتلميذاالبعدي للمجموعة الضابطة ف

 األول للمرحلة االبتدائية لصالح القياس البعدي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياس القبلي ومتوسط درجات القياس - 0

الصف  تالنفصال لتلميذاالبعدي للمجموعة التجريبية في المهارات الحركية األساسية وتقليل قلق ا
 األول للمرحلة االبتدائية

 لصالح القياس البعدي. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياسين البعديين للمجموعتين - 1

الصف األول  تالضابطة والتجريبية في المهارات الحركية األساسية وتقليل قلق االنفصال لتلميذا
 للمرحلة االبتدائية

 الح المجموعة التجريبية.لص 
 مصطلحات البحررث:
 األلعاب التعليمية :

تعتبر األلعاب التعليمية وسيلة من االتصال التي يحتاج إليها المعلم في تعليم تالميذه، وهي      
: 4١تصلح لجميع مراحل التعليم، ولكنها تبرز ذروة أهميتها في السنوات األولى من العمر.  )

47) 
 ية األساسية :المهارات الحرك
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هي الحركات التي تؤدي لتحرك الجسم وانتقاله من نقطة إلى نقطة أخرى أو من مكان إلى      
مكان أخر سواء كان ذلك عن طريق المهارات الحركية االنتقالية كالمشي أو الجري أو الوثب أو 

لشد أو من خالل الحجل أو من خالل المهارات الحركية الغير انتقالية كاالنحناء أو الدفع أو ا
المهارات الحركية للمناولة كالرمي أو اللقف أو الركل أو التنطيط أو من خالل المهارات الحركية 

 (4١7: 1للثبات واالتزان كاالتزان الثابت أو االتزان المتحرك. )
هو ذلك القلق الذي يعتري الطفل في باكورة مهده حتى مراهقته عند االنفصال عن  قلق االنفصال:

الوالدين أو كليهما أو عن القائم برعايته وهو يرتبط بالخوف من االنفصال ويعد قلق  أحد
: 41االنفصال هو المسئول عن كثير من اضطرابات الرشد ومشاعر عدم األمان والضياع.)

74١) 
هي القاعدة األساسية المتينة لألداء الحركي وانتقال الطفل من مكان للمهارات الحركية األساسية:

كان أخر ومن الصعب أن يصبح الفرد ناجحًا في أي لعبة رياضية دون الوصول إلى إلى م
. اللقفمستوى النضوج في المهارات الحركية األساسية كالرمي والمشي والوثب والحجل والجري و 

 تعريف إجرائي()
السلوكية والنفسية واالجتماعية التي تظهر على الطفل  تهو ذلك االضطرابا لقلق االنفصال:

علية سلبيًا  رتؤدي إلى عدم االندماج في البيئة المحيطة به،وبالتالي تؤث اتيجة البعد عن األم ممن
 تعريف إجرائي( في تنمية وتطوير مهاراته الحركية. )

 إجراءات البحث:
و القياس ) ذ التجريبي واستعانت بالتصميم التجريبي جالباحثة المنه استخدمت أواًل: منهج البحث:

لبعدي ( لمجموعتين أحدهما تجريبية و األخرى ضابطة ، وذلك لمناسبته نظرًا لمناسبته ا –القبلي 
 لطبيعة هذا البحث.

 البحث: مجتمع وعينةثانيًا: 
االبتدائية العاشرة  ةتم اختيار مجتمع البحث من تلميذات الصف األول االبتدائي بالمدرس      

م( ويبلغ 0242م/0247لعام الدراسي)بجازان بالمملكة العربية السعودية وذلك خالل ا
( 62( تلميذة ، وقامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث بلغ قوامها)421عددهن)

 -تلميذة وتم تقسيمها كالتالي :
تم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين بلغ قوام كل  كعينة أساسية للبحث( تلميذة 02عدد) -4

 ( تلميذة .00مجموعة )
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 : المجموعة التجريبية ويطبق عليها األلعاب التعليمية اإللكترونية . وعة األولىالمجم
 : المجموعة الضابطة ويطبق عليها الطريقة التقليدية . المجموعة الثانية

بلغ  كعينة استطالعيةعينة من نفس مجتمع البحث ولكن خارج العينة األساسية للبحث  - 0 
 المعامالت العلمية للمتغيرات قيد البحث . ( تلميذة  وذلك إلجراء46قوامها )

 ( .4( تلميذة غير منتظمة ، ويوضح ذلك جدول )0وتم استبعاد عدد ) -1
 (0جدول )

 توصيف عينة البحث

العينة  العينة الكلية مجتمع البحث
 االستطالعية

التلميذات 
 المستبعدات

عينة المجموعة 
 الضابطة 

عينة المجموعة 
 ةالتجريبي

النس العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد ةبالنسي العدد
 بة

421 422% 67 17% 46 01% 0 1 % 00 17% 00 17% 
 

( تلميذة في جميع   66البالغ عددهم ) البحث  بين أفراد مجتمعالتجانس  ادجيإب و قامت الباحثة 
 ( .0المتغيرات قيد البحث ويوضح ذلك جدول )
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(5)جدول   
 التوصيف اإلحصائي لمجتمع البحث في المتغيرات قيد البحث

22= ن   

وحدة  راتررريررالمتغ
 القياس

المتوسط 
اإلنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري 
معامل 
 اإللتواء

معامل 
 لطحالتف

 االنثروبومترية المتغيرات
 02.- 2002 200١ 6022 6001 سنة السن
 100.- 2012 0004 07022 070١4 سم الطول
 11.- 2041- 0012 447022 447006 كجم الوزن 
 4000- 2011- 1007 ١0022 ١1064 الدرجة الذكاء

 متغيرات المهارات الحركية األساسية
 2021- 20١1- 2012 42012 42016 انيةث الجري 

 20١4- 2027 4061 02022 02014 الدرجة الرمي واللقف
 2010 4006- 4011 42021 42010 سم الوثب
 207١- 2017- 4000 ١022 2000 عدد المشي
 4020- 2020- 007١ 02022 4١0١1 الدرجة الركل
 2060- 2010 0022 462022 467061 سم الدوران

 المتغيرات النفسية
 4012- 2022 0021 20022 24071 درجة قلق االنفصال

 
( 4006-2002حت بين )( أن قيم معامالت االلتواء لمجتمع البحث تراو 0يتضح من جدول )     

( مما يدل أن المجتمع يقع تحت المنحني االعتدالي.1-، 1أي انحصرت ما بين )+  
 

و قامت الباحثة بإيجاد التكافؤ بين المجموعتين ) الضابطة والتجربيبة ( في المتغيرات قيد البحث 
( 1وذلك يوضحه جدول )  

 
 
. 
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(2جدول )  
 التجريبية و وعتين الضابطةداللة الفروق بين القياسات القبلية للمجم

 (, النفسية االنثروبومترية, المهارات الحركية األساسية)في المتغيرات 
 21ن =          

رات ررريررالمتغ
 االنثروبومترية

وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة
62ن=  

 المجموعة التجريبية
62ن=  الفرق بين 

 المتوسطين
 قيمة
 sig ت

ع± س ع± س   

 2041 20١2 2046 2004 6011 2060 6.62 سنة السن
 2001 402١ 2070 0042 07022 0000 02000 سم الطول
 2007 4020- 2062- 0040 447076 0006 447022 كجم الوزن 
 2041 4010 4001 1072 ١1011 00١4 ١1062 درجة الذكاء

   متغيرات المهارات الحركية األساسية
 14. 2021 2.27 2014 42011 200١ 42014 انيةث الجري 

 62. 2001- 2001- 4002 02012 4061 02001 الدرجة الرمي واللقف
 26. 40١1 2072 4017 42041 4022 42021 سم الوثب
 ١4. 2040- 2021- 404١ 2006 4006 2000 عدد المشي
 04. 2066 2000 0071 4١076 0020 02002 الدرجة الركل
 4022 2.22 2022 0022 467062 0021 467062 سم الدوران

   المتغيرات النفسية

 ١2. 2021 2021 0012 240١6 6021 20022 درجة قلق االنفصال

 00204=  2020( ومستوى داللة 12قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
( عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة 1يتضح من جدول )     

المتغيرات المهارية الحركية  فيية مما يدل على تكافؤ المجموعتين الضابطة في القياسات القبل
 . األساسية، قلق االنفصال

 -البيانات: وسائل وأدوات جمع ثالثًا : 
 لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا البحث إلى الوسائل واألدوات التالية: ةالباحث تستندا     
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 المراجع والدراسات المرتبطة بالبحث: -0
( 41)(،40(،)42)(،١)(،0البحااث )م االطااالع علااى المراجااع والدراسااات المرتبطااة بموضااوع هااذا تاا
 لالستفادة منها في تعضيد نتائج البحث. ( وذلك02(،)07)(،00(،)01)(،04)(،42)
 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: -6
 جهاز الريستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر والوزن بالكيلو جرام. -
 أقماع. - خشبي. مقعد -

 شريط قياس للمسافة باألمتار.- كراسي - 
 كرت مختلفة الحجم. - ساعة إيقاف. -
 شريط الصق.- طباشير. -

 حائط أملس.-
 أطواق، وعصا  -

 كمبيوتر. -
 عرض. تشاشا -

 الشخصية:  المقابلة -2
 ريس طرق التدتم إجراء عدة مقابالت شخصية مع مجموعة من السادة الخبراء في مجال      

وعددهم  علم النفسومجال  ، ،خبراء (1وعددهم )األلعاب الجماعية  ، ومجالخبراء( 1وعددهم )
المقترح ، لبرنامج التعليمي التوزيع الزمني ل( وذلك الستطالع خرائهم حول 4، مرفق)خبراء (1)

لوحدات وتوزيعها على اوالتوزيع الزمني ألجزاء الوحدة التعليمية  وتحديد المهارات األساسية 
 األساسية . للمهارات الحركيةختبارات اال، ومدى مناسبة  التعليمية

 ( 9, 2, 2)  -االستمارات : –2
 استمارات استطالع رأي الخبراء حول تحدي المهارات الحركية األساسية . -
 التي تقيس المهارات الحركية األساسية . تاستمارات استطالع رأي الخبراء حول اختبارا -
المقترح لأللعاب لبرنامج التعليمي رات استطالع رأي الخبراء حول تحديد التوزيع الزمني لاستما -

 التعليمية اإللكترونية.
 االختبارات المستخدمة في البحث: –2
 (0مرفق ) :هاريس للرسم –مقياس جودانف اختبار الذكاء :  –أ 

لية وقد يصّنف ضمن مقاييس هاريس للرسم من مقاييس القدرة العق – يعتبر مقياس جودانف     
االختبارات اإلسقاطية ، وتعتبر جودانف من الرواد السيكولوجيين التي فكرت في  الشخصية كأحد

رسوم األطفال وميلهم إلى الرسم في سبيل التعرف على قدراتهم العقلية وسماتهم  توظيف
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 . الشخصية
هاريس وأصبح  ثم طور على يدوقد ظهر االختبار في ذلكا الوقت باسم )اختبار رسم الرجل ( 

 قياس القدرة العقلية، ويهدف المقياس إلى  ( هاريس للرسم –يعرف باسم )مقياس جودانف 
 .التعرف على السمات الشخصية للمفحوص و  ( 0 - 1للمفحوص من سن )

ب من الجانب اللفظي أي أّنه مناس ويتميز هذا المقياس بأّنه من المقاييس األدائية حيث يخلو     
الثقافة والتحيز العرقي ، ويمكن تطبيق هذا  ويتميز أيضا بتحرره من أثر للمعاقين عقلياً  جداً 

المفحوص على درجة خام يتم تحويلها إلى درجة  المقياس بصورة فردية أو جماعية يحصل فيه
 دقيقة وكذلكا الحال (42:40) وقت تطبيق االختبار من إلى نسبة الذكاء ، ويستغرق  معيارية ثم

 .  بالنسبة لتصحيحه وتفسيره
 (2مقياس قلق االنفصال : مرفق ) -ب

( ، 00م()022١قام بإعداد المقياس كاًل من د. نجاح عواد السميري وعايدة شعبان صالح)     
( فقرة ، ومر إعداد المقياس بمراحل عده ، تم عرض الصورة المبدئية للمقياس 1١ويشتمل على )

م علم النفس جامعة األقصى للتحقق من الصدق وأوزان الفقرات على أعضاء هيئة التدريس بقس
( فقرات ال تتناسب أوزانها مع 1من أجل الحصول على تساوي أوزان فقرات المقياس ، وتم حذف )

( فقرة ، وتتراوح الدرجة 10الفقرات ، وأُعد المقياس في صورة النهائية وأصبحت فقرات المقياس )
و قام الباحثان بحساب الصدق والثبات من خالل صدق البناء ( 420 - 10الكلية للمقياس )

ومعامل الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ وأثبتت صحة فقرات المقياس ، وقامت الباحثة 
 الثبات ( على عينة البحث . –بإيجار المعامالت العلمية )الصدق

 ( 2مرفق ) المهارات الحركية األساسية الخاصة بالمرحلة السنية:ختبارات ا-ج
باالطالع على العديد من الدراسات السابقة والمراجع العلمية المتخصصة التي  ةالباحث تقام     

( 41)(،40(،)42)(،١)(،0)واالختبارات التي تقيسها المهارات الحركية األساسية تناولت متغيرات
خبراء الى علوتم تجميها ثم عرضها االختبارات  ( لتحديد02(،)07)(،00(،)01)(،04)(،42)

الحركية للوقوف على مدى مناسبتها لقياس مستوى األداء ألفراد عينة البحث في المهارات 
و االختبارات هي  وقد أشار السادة الخبراء مناسبة تلك االختبارات ألفراد عينة البحث ، األساسية

:- 
 اختبار المشي المتزن على مقعد سويدي مقلوب. -
 اختبار الجري. -
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 وثب العمودي.اختبار ال -
 اختبار الدوران والجري السريع )الكرة المنزلقة(.  -
 اختبار الرمي واللقف. -
 kicking testاختبار ركل الكرة  -

 -األولى: الدراسة االستطالعية رابعًا : 
م ١/42/0247من يوم االثنين الموافق  دراسة استطالعية خالل الفترةالبإجراء  ةقامت الباحث     

( 46) الدراسة االستطالعية بلغ قوامها على عينةم 46/42/0247ألربعاء الموافق إلى يوم ا
ولها نفس خصائصها ،  من خارج عينة البحث األساسيةلكن  مجتمع البحث ونفس من لتلميذة 

 -وكان الهدف منها :
 التأكد من توافر المعامالت العلمية )الصدق والثبات( لالختبارات المستخدمة في البحث. - 4
 التحقق من مدى صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث. - 0
 التحقق من مدى مناسبة المكان المخصص إلجراء التجربة األساسية. - 1
 التعرف على مدى تفهم التلميذات لوحدات البرنامج التعليمي المقترح . - 1

ا فاااااي الدراساااااة التعاااارف علاااااى األخطااااااء المحتمااااال ظهورهاااااا أثنااااااء إجاااااراء االختباااااارات لتالفيهااااا - 0
 األساسية.

 وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن التحقق من:
 توافر المعامالت العلمية )الصدق والثبات( لالختبارات المستخدمة في البحث. - 0
 صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث. - 6
 مناسبة المكان المخصص إلجراء التجربة األساسية. - 2
 الت على بعض الوحدات التعليمية .عمل بعض التعدي - 2

 -المعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث:خامسًا : 
 : مقياس قلق االنفصالالمعامالت العلمية الستمارة  -0
 صدق االستمارة : -أ 

في ضوء خراء الخبراء قد تم تعديل الصياغة في بعض المفردات ولم يتم حذف أي فقرة      
(،  1( فقرة في صورتها النهائية والموضحة في جدول )10المقياس)وبذلك أصبحت عدد فقرات 

بعد التوصل إلى االستمارة في صورتها النهائية تم معالجتها إحصائيا للتأكد من الصدق، الثبات 
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الصدق، )للمحاور ومفردات االستمارة ، حيث تم إيجاد المعامالت العلمية لالستمارة وذلك بحساب 
 الثبات( كما يلي:

 ( .1ساب صدق االستمارة من خالل صدق المحتوى االتساق الداخلي ويوضح ذلك جدول )تم ح
 (2جدول)

 قيم معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد
 50ن = 

 (1١7.= ) 2020قيمة ت رت الجدولية عند مستوى معنوية 
للفقارة الاذي والدرجاة الكلياة  فقارةدرجاة كال ( وجاود معاامالت ارتبااط باين 1يتضح من جادول )     

دولياة ، تنتمي إليه ذات داللة إحصائية، حيث جاءت قيم ) ر( المحساوبة أكبار مان قيماة ) ر( الج

 فقرات مقياس قلق االنفصال        

رقم 
 العبارة

 قيمة " ر " العبارة
رقم 
 العبارة

 قيمة " ر " العبارة

 (**)150. أخاف من حدوث شيء سيء ألمي 01 (**)756. م مزعجةأحلم أحال 0 

 (**)700. أشعر بألم في راسي عندما أكون في المدرسة 09 (**)791. أشعر بضيق في التنفس 5

 (**)661. أخاف من النوم بمفردي بعيداً عن أمي 51 (**)671. أالزم أمي في كل مكان تذهب إلية 0

 50 (**)107. إلى المدرسةأشعر بالخوف عندما اذهب  4
أشعر بتعب في جسمي عندما تكون أمي بعيدة 

 عني
.619(**) 

 50 (**)615. تراودني أفكار سيئة حول فقدان أمي 0
أرسم دائما صور األشياء المؤلمة التي حدثت 

 لي
.779(**) 

 54 (**)190. أشعر بالتعب عند القيام بأي مجهود 7
لة المدرس أشعر بالتردد في اإلجابة على أسئ

 عندما يسألني
.756(**) 

 50 (**)615. أخاف الذهاب إلى الحمام ليال بمفردي 6
أشعر باالنزعاج والقلق عندما أتذكر األشياء 

 المؤلمة
.791(**) 

 (**)671. أشعر بالقلق من حدوث شيء سيء لي 57 (**)100. أفقد األمان عندما أكون لوحدي 1

 (**)664. أجد صعوبة في االنتباه لألشياء 56 (**)645. تشعرني أمي باألمان 9

01 
تراودني أفكار بأن أمي سوف تخرج ولن 

 تعود
 (**)900. أشعر بالخوف الشديد دون سبب 51 (**)959.

00 
أرافق أمي عندما تخرج من المنزل خوفا 

 عليها
.900(**) 59 

أنا دائم السؤال عن أمي خوفا أن يحدث لها 
 مكروه

.104(**) 

 (**)901. أبكي عندما أتخيل بأنني سأبتعد عن والدتي 01 (**)941. بعدم السرور عندما أكون بعيدا عن أميأشعر  05

00 
أبكي أكثر من أي وقت مضي عند ذهابي إلى 

 المدرسة
 (**)600. أنام بجانب والدتي 00 (**)914.

 (**)101. ن حنان وعطف أميأخاف من حرماني م 05 (**)900. أشعر بالخوف من األشياء التي ال أعرفها 04

 00 (**)900. أخاف أن أفقد أحد األشخاص المحببين لدي 00
أخاف من األمطار والعواصف وما تسببه من 

 حوادث
.101(**) 

 (**)900. أتوسل لوالدتي حتى ال أذهب إلى المدرسة 04 (**)900. أخاف أن أفقد أمي 07

 (**)900. من الذهاب إلى الرحالت بدون أمي أخاف 00 (**)605. أخاف على أمي عندما تمرض 06



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 23 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

( عباارة فاي 10في جميع الفقرات مما يدل على صدق االستمارة وباذلك تصابح عباارات االساتمارة )
 (2)مرفق رقم صورتها النهائية. 

  ثبات االستمارة : -ب 
  

 -بعد التأكد من صدق االستمارة تم حساب معامالت الثبات :     
 باستخدام معامل ثبات )الفا كرو نباخ(،  -

 (1تجزئة النصفية )سيبرمان براون(. ويوضح ذلك جدول )ومعامل ال -

 (2جدول )
 معامل ثبات االستمارة باستخدام )الفا كرو نباخ(, ومعامل التجزئة النصفية )سيبرمانبراون (

 02ن =                                                                         

 القيمة يانالب

 ١16.* بين الجزئيين معامل االرتباط
 ١22.* معامل جتمان

 ١61.* معامل الفا كرونباخ الجزء األول
 ١67.* معامل الفا كرونباخ الجزء الثاني

( وهى قيمة مرضية لقبول ثبات ١16.( أن معامل االرتباط بين الجزئيين)0من جدول ) يتضح
 . االستمارة

 مقياس قلق االنفصال : األساسيةالمهارات الحركية ختبارات المعامالت العلمية ال-6
  الصدق : -أ 
تم حساب صدق االختبارات ومقياس قلق االنفصال عن طريق صدق المقارنة الطرفية وذلك       

( 46على العينة االستطالعية المماثلة لمجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية وعددها )
والقيام بالتجزئة النصفية لتحديد التلميذات ذات تلميذة ، وتم ترتيب درجات التلميذات تصاعديًا 

( تلميذات 1النفسية وعددهم ) المتغيرات المهارات الحركية األساسية،متغيرات  المستوى المرتفع في
( تلميذات وتم حساب داللة الفروق بين 1وعددهم ) ضو األطفال ذات المستوى المنخف

 ( .6في ، وكما هو موضح في جدول ) نالمجموعتي
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 (2جدول )
 داللة الفروق بين المجموعة المميزة و المجموعة غير المميزة في قيد البحث

 2=6=ن0ن

 المتغيرات
 المميزة رالمجموعة غي المميزةالمجموعة 

 .Sig ت م ف
 ع م ع م

 220. 10011* 2064- 2040 42000 2006 ١0١4 الجري 
 222. 44040١* 1000 2002 42002 2002 00070 الرمي واللقف
 222. 420412* 101١ 2062 46026 2040 4١001 الوثب
 224. 00710* 0070 2020 7022 2002 ١070 المشي
 222. 440001* 7000 2020 46022 20١6 01000 الركل
 226. 10226* 1022 4006 466000 4002 472000 الدوران

 المتغيرات النفسية
 222. 04.041* 4002- 2020 2١022 4040 71022 قلق االنفصال

 60229( = 1012( ومستوى معنوية )2قيمة ت الجدولية عند درجة حرية )
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة ذات المساتوى المرتفاع 6يتضح من جدول )     

 المهاارات الحركياة األساساية،متغيارات في قيد البحث وبين المجموعة ذات المستوى المنخفض فاي 
سااية ولصااالح المجموعااة ذات المسااتوى المرتفااع حيااث أن جميااع قاايم احتماليااة الخطااأ النف المتغياارات

 ( مما يشير إلى صدق وقدرته على التمييز بين المجموعات. 2020أقل من مستوى الداللة )
  الثبات : -ب 
 التطبياق، وا عاادةباستخدام طريقاة التطبياق ة لحساب ثبات االختبارات المستخدمة قامت الباحث     
ماان مجتمااع البحااث وماان خااارج العينااة تلميااذة ( 46قوامهااا ) اسااتطالعيةلااك بتطبيقهااا علااى عينااة وذ

علاى نفاس العيناة وبانفس شاروط التطبياق األول بفاصال  أخارى األساسية للبحث وا عادة تطبيقاه مارة 
يوضاح و التطبياق  وا عاادةثم قامات بحسااب معامال االرتبااط باين درجاات التطبياق  أيام،( 7) زمني
 . (7) لجدو  ذلك
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 (9جدول)
  معامل الثبات للمتغيرات قيد البحث 

 02ن=

وحدة  راتررريررالمتغ
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق األول
معامل 
 االرتباط

Sig 
متوسط  

 حسابي
أنحرف 
 معياري 

متوسط 
 حسابي

أنحرف 
 معياري 

  متغيرات المهارات الحركية األساسية
 222. 40222 2012 42014 2012 42014 انيةث الجري 

 222. ١١2. 4072 02061 407١ 02006 الدرجة الرمي واللقف
 222. ١١١. 4014 42001 4014 42000 سم الوثب
 222. ١21. 4040 2061 4006 2006 عدد المشي
 222. ١١7. 1027 4١061 00١2 4١06١ الدرجة الركل
  ١71. 4026 467061 0022 467070 سم الدوران

 يةالمتغيرات النفس
 222. ١١١. 6011 220١1 6017 24022 درجة قلق االنفصال

 

 2.407( = 2.22( ومستوى داللة ) 14قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية )

ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية  ارتباطيه( وجود عالقة 7ويتضح من الجدول )     
د البحث حيث تراوحت معامالت االرتباط بين التطبيقيين األول وا عادة تطبيقه للمتغيرات قي 2020

 ( مما يدل على ثبات االختبارات.4022-20١71)
 (1التعليمي المقترح : مرفق )البرنامج سابعًا : 

التي تناولت إعداد السابقة من المراجع العلمية والدراسات  ة باالطالع على العديدالباحث تقام     
يمية اإللكترونية على تعلم بعض المهارات الحركية المقترح لأللعاب التعلالبرنامج التعليمي 

األسس والخطوات التالية  ةالباحث تومن خالل ذلك استخلص لاألساسية وتقليل قلق االنفصا
 -التعليمي:إلعداد البرنامج 

 : تحديد أهدف البرنامج - 0
ترونية وتأثيرها األلعاب التعليمية اإللكيهدف البحث إلى تصميم برنامج تعليمي باستخدام         
 على    
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لتلميذات الصف األول للمرحلة تعلم بعض المهارات الحركية األساسية وتقليل قلق االنفصال   
 . االبتدائية

 : أسس وضع البرنامج - 6
البرنامج التعليمي قبل أن يتم تطبيقه على عينة البحث  تصميماألسس التالية عند  ةالباحث راعت
 وهي:

 برنامج مع أهدافه.أن يتناسب محتوى ال -
 مراعاة مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب في التعلم. -
 أن يتميز البرنامج بالمرونة وتوفير البدائل في عرض المادة العلمية للطلبة )أفراد العينة(. -
 )أفراد العينة(. الطلبةمراعاة الفروق الفردية بين  -
 . التلميذات أن يتناسب البرنامج مع مستوي  -
 للبعد عن الملل. التلميذاتقق البرنامج الشعور بالتشويق والسرور لدى مراعاة أن يح -
لتحقيااق العائااد  دافعتاايهنبمااا يساامح باسااتثارة  التلميااذاتأن تتحاادي محتويااات البرنااامج قاادرات  -

 التعليمي.
 مراعاة توفير المكان واإلمكانيات المناسبة لتنفيذ البرنامج. -

 يق البرنامج.مراعاة عوامل األمن والسالمة أثناء تطب -
-محتوى البرنامج : -2   

 يحتوي البرنامج على:
 ألعاب تعليمية إلكترونية . –أ         
 تدريبات للمهارات الحركية األساسية قيد البحث . –ب        
 مسابقات تحفيزية . –ج        
 للمهارات الحركية األساسية . تصور وفيديوها –د    
 الخطة الزمنية للبرنامج: - 2

البرنامج  دت الباحثة بإعدابناًء على خراء السادة الخبراء في مجال طرق التدريس، قام     
أي  األسبوع،( أسابيع وبواقع )وحدتين تعليميتين( في 2( بحيث يشتمل على )١) مرفقالتعليمي 

حد، في اليوم الوا ( دقيقة10( وحدة تعليمية وزمن الوحدة التعليمية )46أن البرنامج يشتمل على )
والجداول التالية توضح الخطة الزمنية للبرنامج والتوزيع الزمني للوحدة التعليمية وتوزيع المهارات 

 الحركية األساسية على الوحدات التعليمية .
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 (1جدول )
 الخطة الزمنية للبرنامج

 التوزيع الزمني للبرنامج البيان م
 ( أسابيع2) عدد األسابيع 4
 ( وحدة تعليمية46) عدد الوحدات التعليمية 0
 وحدتان عدد الوحدات التعليمية في األسبوع 1
 ( دقيقة10) زمن تطبيق الوحدة التعليمية 1

 (8جدول )
 توزيع زمن الوحدة التعليمية

 زمن الوحدة التعليمية  أجزاء المحتوى 
 ( دقائق42) اإلحماء + األعداد البدني

 ( دقيقة42) المشاهدة
 ( دقيقة02) ة االلكترونية + مشاهدةتطبيق األلعاب التعليمي

 ( دقائق0) الختام
 ( دقيقة22) إجمالي زمن الوحدة التعليمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 28 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

 (01جدول )
 المهارات الحركية األساسية على الوحدات التعليمية توزيع

 المهارات الحركية األساسية الوحدات التعليمية م
 مهارة المشي الوحدات التعليمية األولى 0
 مهارة الجري  الوحدات التعليمية الثانية 6
 مهارة المشي  + مهارة الجري  الوحدات التعليمية الثالثة 2
 مهارة الوثب الوحدات التعليمية الرابعة 2
 مهارة الوثب  + مهارة الجري  الوحدات التعليمية الخامسة 2
 الجري  مهارة الجري + مهارة الوثب  + مهارة الوحدات التعليمية السادسة 2
 مهارة الجري + مهارة الوثب  + مهارة الجري  الوحدات التعليمية السابعة 9
 مهارة الرمي و اللقف   الوحدات التعليمية الثامنة 1
 مهارة الرمي و اللقف   الوحدات التعليمية التاسعة 8
 مهارة الدوران   الوحدات التعليمية العاشرة 01
 مهارة الرمي و اللقف  + مهارة الدوران   لعاشرةالوحدات التعليمية الحادية ا 00
 مهارة الرمي و اللقف  + مهارة الدوران   الوحدات التعليمية الثانية عشر 06
 مهارة الركل   الوحدات التعليمية الثالثة عشر 02
 مهارة الجري + مهارة الوثب  + مهارة الركل الوحدات التعليمية الرابعة عشر 02
 مهارة الجري + مهارة الدوران  + مهارة الركل تعليمية الخامسة عشرالوحدات ال 02
 جميع المهارات الوحدات التعليمية السادسة عشر 02

 -ثامنًا : خطوات تطبيق البحث :
تام عماال مقابلااة ماع المعلمااات و أمهااات التلميااذات  القبليااة قبال القياسااات -القياسررات القبليررة : –أ 

 لق االنفصال و بمساعدة معلمات ومشرفات المدرسة .عينة البحث لتطبيق مقياس ق
ثم تم إجراء القياسات القبلية على المجموعتين ) التجريبية ، الضابطة ( في الفترة من يوم االثنين 

 م .46/42/0247م إلي يوم االثنين الموافق ١/42/0247الموافق 
 -تطبيق التجربة األساسية : -ب 

 -الخاص بالمجموعة التجريبية وذلك كالتالي :البرنامج  ققامت الباحثة بتطبي
تجهيز الملعب وأدوات العرض ثم أخذ الغياب وتبدأ التلميذات بعمل اإلحماء واإلعداد البدني مع  -4

 مشاهدة التدريبات أثناء األداء  .
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ويبدأ الجزء الرئيسي من الدرس بمشاهدة التلميذات لأللعاب التعليمية اإللكترونية التي تظهر  -0
 ة الحركية الُمراد تعلمها .المهار 

 بعد االنتهاء من زمن المشاهدة تبدأ التلميذات في التطبيق . -1

 -دور الباحثة في تنفيذ البرنامج كان كالتالي : -1

اإلشراف على عملية التعليم والتطبيق والتأكد من عملية تصحيح األخطاء تقوم الباحث ب    
تلميذات واإلجابة على التساؤالت التي قد تظهر وتسجيل المالحظات وعملية توزيع األدوار على ال

 أي تقدم الباحثة التغذية الراجعة للتلميذات . أثناء التعلم وكذلك االلتزام بالزمن المخصص للتطبيق
وقامت الباحثة بالتدريس للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ) الشرح اللفظي وأداء النموذج  -0

م 00/42/0247لتجربة في الفترة من يوم االثنين الموافق إلي العملي ( قامت الباحثة بتطبيق ا
 م .41/40/0247إلي يوم األربعاء  الموافق 

 -القياس البعدي : –ج 
بعد االنتهاء من تطبيق التجربة األساسية للبحث قامت الباحثة بإجراء القياسات البعدية 

وم االثنين الموافق للمجموعتين )التجربيبة والضابطة( للمهارات قيد البحث وذلك ي
أن يتم إجراء  ةالباحث توقد راعىم 02/40/0247م إلي يوم األربعاء الموافق 42/40/0247

 . ها إجراء القياسات القبليةت فيالقياسات البعدية تحت نفس الظروف التي تم
 : المعالجات اإلحصائية:تاسعًا 

 صائية التالية:المعالجات اإلح ةالباحث تفي ضوء أهداف وفروض البحث، استخدم
 االنحراف المعياري.- المتوسط الحسابي.-
 معامل االلتواء. - الوسيط.-
 ( لحساب داللة الفروق.Zاختبار ) -
 معامل ألفا كرونباخ . -

 معامل االرتباط البسيط لبيرسون. -
 

 البحث:نتائج ومناقشة عرض 
 األول:نتائج الفرض ومناقشة عرض أواًل:
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 (00جدول )
 فروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فيداللة ال

 المتغيرات المهارات الحركية األساسية , متغير قلق االنفصال 
 62ن=

وحدة  راتررريررالمتغ
 القياس

 الفرق بين القياس البعدي  القياس القبلي 
المتوسطين   

 قيمة
 ت

sig 
ع± س ع± س   

   متغيرات المهارات الحركية األساسية
 222. 707* 2014 200١ 42042 200١ 42014 انيةث الجري 

 222. 70١* 1021- 40١١ 01002 4061 02001 الدرجة الرمي واللقف
 222. 100* 4002- 4022 02044 4022 42021 سم الوثب
 222. 201* 00١6- 40١6 44012 4006 2000 عدد المشي
 222. 201* 0070- 0070 01022 0020 02002 الدرجة الركل
 222. 201* 1061- 00١6 474001 0021 467062 سم الدوران

 المتغيرات النفسية
 222. 707* 0062 60١0 76012 6021 20022 درجة قلق االنفصال

60122=  62ودرجة حرية  102ت الجدولية عند مستوى معنوية   
( وجود 44يتضح من جدول )     

البعدي في المتغيرات المهارات الحركية األساسية بين القياس القبلي والقياس  إحصائياً فروق دالة 
 (ت)من قيمة  أكبرللمجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة 

.2020الجدولية عند مستوى   
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القيا  القبلى للمجموع  

الضابطة  

القيا  البعدى للمجموع  
الضابطة  

 ( 0)شكل
 ركية األساسية,المهارات الحمتغيرات  فيداللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية 

 ثالبح دالضابطة قي النفسية للمجموعة المتغيرات
 (06جدول رقم )

نسب التحسن بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في المتغيرات المهارات 
 الحركية األساسية, متغير قلق االنفصال

62ن=  

 راتـــيــالمتغ
وحدة 
 القياس

 القياسات البعدية القياسات القبلية
 نسب التحسن

 متوسط حسابي
انحراف 
 معياري

 متوسط حسابي
انحراف 
 معياري

 المتغيرات المهارية

 5.912 1.59 01.01 1.59 01.40 ثانية الجري

 00.152 0.99 50.51 0.74 51.54 الدرجة الرمي واللقف

 7.662 0.11 51.00 0.11 01.10 سم الوثب

 04.642 0.97 00.41 0.57 1.05 عدد المشي

 00.402 5.60 50.11 5.15 51.51 الدرجة الركل

 5.062 5.97 060.54 5.14 076.71 سم الدوران

 المتغيرات النفسية

 7.102 7.90 67.41 7.10 15.11 درجة قلق االنفصال
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 في%(  11071 %،0047)ما بين التحسن تراوحت  أن نسب (40يتضح من جدول )     
وان هناك تحسن واضح بين  ثقيد البحالمتغيرات النفسية  سية،األساالحركية  اتالمتغيرات المهار 

 البعدي.القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة لصالح 

 

(6)شكل  
المهاراتمتغيرات  يالضابطة فنسب التحسن بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة   

. لقلق االنفصا متغير الحركية األساسية,   

( إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 4( والشكل )44دول )تشير نتائج ج     
درجات القياس القبلي ومتوسط درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة في المهارات الحركية 

               الصف األول للمرحلة االبتدائية لصالح القياس البعدي. تاألساسية و قلق االنفصال لتلميذا
جع الباحثة سبب هذه الفروق بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدي في متغيرات وتر      

وقلق االنفصال إلى البرنامج التعليمي التقليدي الذي تم استخدامه،  األساسيةالمهارات الحركية 
بحيث كان يشتمل على )الشرح وأداء النموذج العلمي النموذج( حيث أن ظهرت قدرة الباحثة في 

وا عطاء التغذية الراجعة كل ذلك ساعد التلميذات على تعلم األداء  األخطاءح وتصحيح طريقة الشر 
الفني للمهارات حيث أنها تؤدي المهارات من خالل نموذج سليم من قبل الباحثة مع أثارة دافعية 

 التلميذات للتنافس وأداء المهارات بشكل سليم .                                       
أن درجة تعلم التالميذ تتوقف على قدرة الُمعلم  (02م()6111عفاف عثمان )هذا يتفق مع و      

الشرح  أسلوبفي الشرح الجيد وتصحيح األداء في المهارة خالل عملية التعلم وهذا يتوفر في 

0

0.2

0.4

2.98%

15.02%
6.77%

34.74%

13.41%

2.17%
6.83%

نسب التحسن

نس  التحسن
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والنموذج، من خالل الممارسة والتكرار وتزويده بالمعلومات والمعارف بالتالي يسهم في إكساب 
ات الالزمة لألداء الحركي وزيادة فاعلية التعلم.       التصور   
نسب التحسن بين القياسات القبلية والبعدية ( أن 0( وشكل )40كما تشير نتائج جدول )     

البحث  دالنفسية قي المتغيرات المهارات الحركية األساسية،المتغيرات  في الضابطةللمجموعة 
ا يدل على أن البرنامج التعليمي بالشرح والنموذج له % ( وهذ 11071 -% 0047بين )  تتراوح
 لدى التلميذات مما يدل على فاعلية البرنامج . األساسيةعلى تعلم المهارات الحركية  إيجابيتأثير 
 (62م()6111وائل سالمة مصطفى )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كاًل من      

هذه  جحيث أشارت نتائ (2م()6102يد ربيع )أيه س (،42م()6102ومريم عيسى دمحم)
الدراسات إلى أن البرنامج المتبع بالشرح أداء النموذج العملي له تأثير إيجابي على المهارات 

 الحركية األساسية. 
كما يشير الجدول إلى أن نسبة تحسن قلق االنفصال لدي التلميذات جاءت على النحو      
ساعد في  إيجابيالبرنامج التعليمي بالشرح والنموذج له تأثير  %( وهذا يدل على أن6021)التالي 

 تقليل القلق لدى التلميذات مما يدل على فاعلية البرنامج. 
عباس عوض ومدحت عبد الحميد الدراسة مع نتائج دراسة كاًل من  هذهوتتفق نتائج       

مبدي ( وعبد الرحمن عبد ال60م( )6112( و ميار دمحم سليمان )01م()0881)
( 8م()6102( وعامر عبادي زامل )02م( )6106( و فاطمة صابر علي ربيع )06م()6112)

حيث أكدت نتائجهم على أن البرنامج اإلرشادي المتبع في المجموعة الضابطة له تأثير إيجابي 
 على تقليل قلق االنفصال .

وق ذات داللة :" توجد فر صحة الفرض األول للبحث والذي ينص على قوبذلك يتحق         
إحصائية بين متوسط درجات القياس القبلي ومتوسط درجات القياس البعدي للمجموعة 

الصف األول للمرحلة  تالضابطة في المهارات الحركية األساسية وتقليل قلق االنفصال لتلميذا
 االبتدائية لصالح القياس البعدي.

 الثاني:نتائج الفرض ومناقشة عرض ثانيًا: 
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 ( 02جدول )
 داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية

 , المتغيرات النفسية المتغيرات المهارية الحركية األساسية في
 62ن =

 وحدة القياس راتررريررالمتغ
 الفرق بين القياس البعدى  القياس القبلى 

 المتوسطين
 قيمة
 sig ت

ع± س ع± س   
   ة األساسيةالمتغيرات المهارية الحركي

 222. ١0١0* 2064 2011 ١071 2014 42011 انيةث الجري 
 222. 010١6* 7046- 4061 07061 4002 02012 الدرجة الرمي واللقف

 222. 0107١* 7000- 0021 00010 4017 42041 سم الوثب
 222. 02062* 7006- 4011 46040 404١ 2006 عدد المشي
 222. 41017* 6022- 0.00 06061 0071 4١076 الدرجة الركل
 222. 4١012* 42076- 1001 472016 0022 467062 سم الدوران

 المتغيرات النفسية
 222. 0١017* 4١012 0000 60006 0012 240١6 درجة قلق االنفصال

60122=  62ودرجة حرية  102عند مستوى معنوية  ت الجدولية  
 فااي البعااد يوالقياااس  القبلاايالقيااس  بااين إحصااائياً ( وجااود فاروق دالااة 41يتضاح ماان جاادول )     

، حيااث البعاادي، المتغياارات النفسااية لمجموعااة البحااث التجريبيااة لصااالح القياااس اتالمتغياارات المهااار 
  2020الجدولية عند مستوى  (ت)كبر من قيمة أكانت قيمة )ت( المحسوبة 
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 (2شكل)
بلية والبعدية في المتغيرات المهارية الحركية األساسية، داللة الفروق بين القياسات الق 

 المتغيرات النفسية للمجمــوعة التجريبيـــة
 (.5جدول رقم )

نسب التحسن بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في المتغيرات المهارات 
 الحركية األساسية، المتغيرات النفسية قيد البحث

62ن=  

 وحدة القياس تراـــيــالمتغ
 القياسات البعدية  القياسات القبلية 

 نسب التحسن
 متوسط حسابي

أنحرف 
 معياري

 أنحرف معياري متوسط حسابي

 متغيرات المهارات الحركية األساسية

 0.172 1.04 9.60 1.00 01.04 ثانية الجري

الرمي 
 واللقف

 04.972 0.70 56.74 0.01 51.41 الدرجة

 09.102 5.14 50.00 0.46 01.00 سم الوثب

 11.052 0.00 07.05 0.09 1.07 عدد المشي

 04.152 5.50 57.74 5.60 09.67 الدرجة الركل

 7.452 0.50 061.07 5.11 076.71 سم الدوران

 المتغيرات النفسية

 50.762 0.00 75.07 0.41 10.97 درجة قلق االنفصال

%( في 26 .0%،22010وحت ما بين )نسب التحسن ترا أن( 41يتضح من جدول )      
ن هناك تحسن واضح بين أالمتغيرات المهارات الحركية األساسية ، المتغيرات النفسية قيد البحث و 

 . القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لصالح البعدي
ات ( إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درج41تشير نتائج الجدول )     

القياس القبلي ومتوسط درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية في المهارات الحركية األساسية 
والمتغير النفسي قلق االنفصال لتلميذات الصف األول للمرحلة االبتدائية لصالح القياس البعدي 

 .200حيث قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 
 

وترجع الباحثة هذه الفروق بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدي في متغيرات المهارات       
الحركية األساسية وقلق االنفصال إلى البرنامج التعليمي المقترح لأللعاب التعليمية االلكترونية 
الذي تم استخدامه، بحيث كان يشتمل على عرض البرنامج على جهاز كمبيوتر شاشات العرض 

جودة في الملعب وكما تعزو الباحثة هذه الفروق إلى أن العرض الفعال لأللعاب التعليمية من المو 
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خالل استخدام الكمبيوتر و شاشات العرض االلكترونية لها تأثير إيجابي ألنها تعمل على إنشاء 
شراك جميع حواس التلميذات وتعمل على تنمية التفكير واالبتكار والخ يال بيئة تعليمية حديثة وا 

الدوافع لديهن وخلق روح المشاركة والتنافس وأداء المهارات بشكل سليم كما  إثارةوتعمل على 
 تجعل تنمية الشخصية لدى التلميذات وفقًا لرغباتهن وتكرار العرض وتقضي على الشعور بالملل 

دية ( أنه تراوحت نسب التحسن بين القياسات القبلية والبع1( شكل )41كما يشير جدول )     
-0026للمجموعة التجريبية في المتغيرات المهارات الحركية األساسية،قيد البحث بين )%

وهذا يدل على أن البرنامج التعليمي المقترح لأللعاب التعليمية االلكترونية الذي تم  %(22010
 لدى التلميذات مما يدل على ةالحركية األساسيالمهارات  استخدامه له تأثير إيجابي على تعلم

 فاعلية البرنامج.
 (62م()6111وائل سالمة مصطفى )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كاًل من     

حيث أشارت نتائج هذه الدراسات على  ( 2م()6102)و آية ربيع (42م()6102ومريم عيسى )
علم المهارات له تأثير إيجابي على ت لأللعاب التعليمية االلكترونية أن البرنامج التعليمي المقترح

 الحركية األساسية .
كما يشير الجدول إلى أن نسبة تحسن قلق االنفصال لدي التلميذات جاءت على النحو      
% وهذا يدل على أن البرنامج التعليمي البرنامج التعليمي المقترح لأللعاب التعليمية 01067التالي 

 التلميذات مما يدل على فاعلية البرنامج. االلكترونية له تأثير إيجابي ساعد في تقليل القلق لدى 
(, هند إبراهيم عبد الرسول 60م( )6112ميار دمحم سليمان )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج  
 & Butter  field & Chase - (69()م6112)Horvath&Weinraub( 62م( )6110)

Vander - Mars (6110()62م) متبع في المجموعة أكدت نتائجهم على أن البرنامج ال حيث
التجريبية له تأثير إيجابي على تقليل قلق االنفصال نتيجة األنشطة الجماعية التي يحتوي عليها 

"توجد فروق ذات داللة وبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني للبحث والذي ينص على     البرنامج.
مجموعة إحصائية بين متوسط درجات القياس القبلي ومتوسط درجات القياس البعدي لل

التجريبية في المهارات الحركية األساسية وتقليل قلق االنفصال لتلميذات الصف األول للمرحلة 
 االبتدائية لصالح القياس البعدي.

 ثانيًا: عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث:
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 (02جدول )
لمهارات داللة الفروق بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات ا

 الحركية األساسية, المتغيرات النفسية قيد البحث

 المتغــيـــرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة
.0ن=  

 المجموعة التجريبية
.0ن=  الفرق بين 

 المتوسطين
 قيمة
 ت

sig 
ع± س ع± س   

   متغيرات المهارات الحركية األساسية

 111. 4.00 1.06 1.04 9.60 1.59 01.01 ث الجري

الرمي 
 واللقف

 111. 1.41- 4.07- 0.70 56.74 0.99 50.51 الدرجة

 111. 00.07- 0.50- 5.14 50.00 0.11 51.00 سم الوث 

 111. 9.69- 4.74- 0.00 07.05 0.97 00.41 عدد المشي

 111. 0.05- 0.74- 5.50 57.74 5.60 50.11 الدرجة الركل

 111. 1.00- 6.05- 0.50 061.07 5.97 060.54 سم الدوران

 المتغيرات النفسية

 111. 6.69 00.14 0.00 75.07 7.90 67.41 درجة قلق االنفصال

 60160=  1012( ومستوى داللة 21قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
بين المجموعة التجريبية والمجموعة  ( وجود فروق دالة إحصائياً 40يتضح من جدول )      

ية لصالح المجموعة التجريبية في متغيرات المهارات الحركية الضابطة في القياسات البعد
 . األساسية، المتغيرات النفسية قيد البحث

 



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 28 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

 (2شكل )
داللة الفروق بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات المهارات 

 يد البحث.الحركية األساسية, المتغيرات النفسية ق
( إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 0( والشكل )40تشير نتائج الجدول )     

القياسات البعدية للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في المهارات الحركية األساسية 
جموعة والمتغير النفسي لقلق االنفصال لتلميذات الصف األول للمرحلة االبتدائية لصالح الم

 .200التجريبية حيث قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 
وترجع الباحثة هذه الفروق القياس البعدي للمجموعة التجريبية في متغيرات المهارات الحركية      

نية الذي تم األساسية وقلق االنفصال إلى البرنامج التعليمي المقترح لأللعاب التعليمية االلكترو 
، كما تعزو الباحثة هذه الفروق إلى أن العرض الفعال لأللعاب التعليمية اإللكترونية   استخدامه

من خالل استخدام الكمبيوتر و شاشات العرض االلكترونية لها تأثير إيجابي ألنها تعمل على 
شراك جميع حواس التلميذات وتعمل على تنمية ال تفكير واالبتكار إنشاء بيئة تعليمية حديثة وا 

والخيال وتعمل على إثارة الدوافع لديهن وخلق روح المشاركة والتنافس وأداء المهارات بشكل سليم 
كما تعمل على تنمية الشخصية لدى التلميذات وفقًا لرغباتهن وتكرار العرض وتقضي على 

 الشعور بالملل .   
عاب التعليمية ليست أنشطة ترفيهية أن األل (09م()6112ويؤكد ذلك دمحم محمود الحيلة )     

تهدف إلى التسلية ، بل هي أنشطة صممت لتحقيق أهداف تعليمية حيث يتم توظيف ميول 
المتعلم للعب المقرون بالمتعة إلحداث تعلم فاعل معزز بالحماس والرغبة واالهتمام تزيد من 

ت قد تحدث لهم في المستقبل ، ألنهم يقومون بأدوار حقيقية لمعالجة مشكال دافعية الطلبة للتعلم
، ومن خالل األلعاب يتخلص المتعلم من الضغوط النفسية  باإلضافة إلى توافر عناصر المنافسة

  . التي تقع علية من الممارسات والمواقف الحياتية المختلفة
( ومنى 02م()6112ليلي ظهران وعاصم راشد)من وتتفق نتائج هذه الدراسة مع كاًل            

له تأثير إيجابي على تعلم المهارات  اللعب التربوي أن  (61م()6116د األزهري وأخرون)أحم
 الحركية األساسية . 

 (62م()6111وائل سالمة مصطفى ) منوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كاًل         
على  هذه الدراسات حيث أكدت نتائج ( 2م()6102)و آية ربيع (42م()6102ومريم عيسى )
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لأللعاب التعليمية االلكترونية له تأثير إيجابي على تعلم المهارات  أن البرنامج التعليمي المقترح
 الحركية األساسية . 

( , 60م()6112ميار دمحم سليمان ) كاًل من دراساتوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج       
 (69()م6112)Horvath&Weinraub( 62م()6110هند إبراهيم عبد الرسول)

Liverpool United (6112()61م )على أن البرنامج المتبع  هذه الدراسات أكدت نتائج حيث
في المجموعة التجريبية له تأثير إيجابي على تقليل قلق االنفصال نتيجة األنشطة الجماعية التي 

 يحتوي عليها البرنامج.
ق ذات داللة إحصائية بين توجد فرووبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث للبحث والذي ينص علىت

متوسطي درجات القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في المهارات الحركية 
األساسية وتقليل قلق االنفصال لتلميذات الصف األول للمرحلة االبتدائية لصالح المجموعة 

 التجريبية.
 -اإلستخالصات:

-التالية : الصاتإلي اإلستخ ةالباحث تفي ضوء نتائج البحث توصل  
العملي ( كان لها تأثيرًا إيجابيًا على تعلم  جاااا الطريقة التقليدية ) الشرح اللفظي وأداء النموذ4

 المهارات الحركية األساسية قيد البحث وتقليل قلق االنفصال لدي تلميذات المجموعة الضابطة .
ان لها تأثيرًا إيجابيًا على تعلم المهارات اااا البرنامج المقترح لأللعاب التعليمية اإللكترونية ( ك0

 الحركية األساسية قيد البحث وتقليل قلق االنفصال لدي تلميذات المجموعة التجريبية .
اااا تفوق المجموعة التجربيبة التي تطبق عليها برنامج األلعاب التعليمية اإللكترونية على 1

العملي ( في  ج) الشرح اللفظي وأداء النموذ المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية
 تعلم المهارات الحركية األساسية قيد البحث وتقليل قلق االنفصال لدي تلميذات عينة البحث .  

-التوصيات :  
ضرورة استخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية لما لها من التأثير اإليجابي في تعلم  -

 المهارات الحركية األساسية .
استخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية لما لها من التأثير اإليجابي في تقليل قلق ضرورة  -

 االنفصال االستفادة من اإلمكانات التكنولوجية المتاحة لدى الطالب في عملية التعلم .
ضرورة إجراء أبحاث مشابهة وذلك لعينات أخرى مهارات حركية أخرى ولمراحل سنية  -

 مختلفة .
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 رع المراجررقائمة 
 أواًل: المراجع العربية :

 القدرات اإلدراكية الحركية للطفل ت النظرية و القياس ت ، دار : م(0882) أحمد عمر سليمان -4
 الفكر العربي ، القاهرة .         

 التربية الحركية للطفل ، دار الفكر العربي ، القاهرة : م(0881) أمين أنو الخولي وآلخرون  -6
 نظريات وبرامج التربية الحركية لألطفال ، دار الفكر: م(6119) أمين أنور الخولي -2 

 العربي ، القاهرة .              
 التربية الحركية للطفل ، دار الفكر: م(6112) أمين أنور الخولي , أسامة كامل راتب  -2 

 ، القاهرة .  0العربي ، ط              
 يمي مقترح للقصة التفاعلية على مستوى  م(: برنامج تعل0246عثمان ) دأية ربيع سي -0

 الحركية األساسية لتالميذ الصف األول االبتدائي. المهارات          
 أساسيات تدريس التربية الحركية و البدنية ، مكتبة اإلشعاع   : م(6101) حسن السيد عبده -2

 الفنية ، اإلسكندرية .              
 ديناميكية تطوير المهارات الحركية األساسية لدى (: م6111حسين أحمد حسين زميم ) -9 

 ( بمحافظة الحديدة ،الجمهورية اليمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة 6-1األطفال )            
 ،كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط            

 كتبة الوطنية  مناهج واستراتيجيات معاصرة تدريس الرياضية ،الم: م(6102) صادق الحايك -2
 ، عمان .           

(: قلق االنفصال لدى   باالتجاهات الوالديه لدى م 0240)  عامر عبادي زامل عبادي -8 
 المضطربين سلوكيًا وأقرانهم العاديين ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة بابل     لاألطفا
 نفصال لدى األطفال ت دراسة : قلق اال م(0881عباس عوض ومدحت عبد الحميد ) –42  

 عاملية ت المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس في مصر ، الجزء األول ، الجمعية                  
  المصرية للدراسات النفسية .                

   التفاضلي النفس علم(: 0892) دمحمي ,صفية يفرغل دمحم , محمود الحليم عبد-00  
 Florence Goode جودانف فلورنسا تأليف الرجل، رسم اختبار نمو،ترجمةوال              

nough               القاهرة ، النفسية والدراسات مركز البحوث . 
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لادى أطفاال المرحلاة االبتدائياة   قلق االنفصاال: م (6112 )  المبديعبد الرحمن عبد  -06  
فاااي الااانفس القياااادي ،     جامعاااة منتااادى وعالقتاااه بااابعض المتغيااارات األسااارية ، رساااالة ماجساااتير 

  فلسطين . 
 أضواء على مناهج التربية الرياضية ، دار الوفاء     :  م (6119) عفاف عثمان عثمان  -02   

 ، اإلسكندرية .                  
فعالياااة برناااامج باساااتخدام أنشاااطة فنياااة لخفاااض م(: 6106ربيرررع ) ىفاطمرررة صرررابر علررر -02     
بالروضااة، رسااالة  االول أطفااال المسااتوى ناالنفصااال عاان األساارة لاادى عينااة ماا مظاااهر قلااق بعااض

 ، جامعة بورسعيد.رالثاني عش دمنشورة ،مجلة كلية التربية الرياضية ، العد رماجستير غب
اللعاااب الترباااوي لألطفاااال ، المعوقاااات النظرياااة : م(6112) ليلررري زهرررران وعاصرررم راشرررد -02   

 ، القاهرة . 4والتطبيقية ، دار زهران ، ط
 ، دار المعارف ، القاهرة  ١علم النفس الرياضي ، ط : م(0882)دمحم حسن عالوي  -02   
تصاااااميم وانتااااااج الوساااااائل التعليمياااااة ، دار المسااااايرة ،  : م(6112) دمحم محمرررررود الحيلرررررة -09   

 ، عمان . 1الطابعة 
 ت الحركية األساسية  : برنامج تربية حركية مقترح للمهارام( 6102مريم عيسى دمحم ) –42  

 ( سنوات بمحافظة   ١-6في ضوء محددات البراعة الحركية لألطفال سن من )              
 الوادي الجديد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة                
 أسيوط .              

 عاب التعليمية على تنمية التفكير  أثر توظيف األل: م(6102) منال صالح مصطفى -08
 االستقرائي و التفاعل االجتماعي نحو العربي لدى طالبات الصف السادس بغزة                 

برامج التربية الحركياة لطفال ماا قبال المدرساة ،  م ( :6116)  منى أحمد األزهري وآخرون  -61
 مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة .

 فعالية برنامج إرشادي لخفض قلق االنفصال      م ( :6112)  سليمان  ميار دمحم علي -60
 لدى أطفال الروضة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق ،                      
 مصر.                   

    قلق النفصال و عالقة بالثقة م ( : 6118نجاح عواد السميري , عايدة شعبان صالح )  - 00
 بالنفس لدى األطفال المحرومين من األب في محافظة غزة ، كلية التربية ، جامعة               
 األقصى .           
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 : قلق االنفصال لدى الطفل وعالقته ببعض المغيرات     م(6110هند إبراهيم عبد الرسول ) –62 
 طفال ، جامعة اإلسكندرية .األسرية ، رسالة ماجستير ، كلية رياض األ                 

تااااأثير برنااااامج تربيااااة حركيااااة علااااى بعااااض المهااااارات : م(6111) وائررررل سررررالمة مصررررطفى -62 
األساساااااية وعناصااااار اإلدراك الحركاااااي لتالمياااااذ الصاااااف األول بمرحلاااااة التعلااااايم األساساااااي ، رساااااالة 

 . سماجستير ، كلية التربية البدنية ، جامعة الفاتح ، طرابل
 جنبية :ثانيًا : المراجع األ

      52- Butter  field & Chase & Vander - Mars  (5221):fundamental 

motor skills  

                   performance of deaf and hearing ages 0 to 1 clinical    

                    kinesiology ( Toledo, Ohio) , 47 (7) , 0-6 , Spring.   

52- David Gallehue  (1002):Understanding motor development in  

              children ,New York,  John Wiley & Sons. 

   57-Horvath&Weinraub(5222):Predict concern the separation of 

children at  

                         the age of (6) years, the impact of the secure attachment 

                         between  mother and child and maternal sensitivity and 

                         maternal separation anxiety .     

58- Liverpool United Kingdom- the institute of sports searches and  

                execises  science  (5222): the effectiveness of using movement   

   activities program on the movement skills performance proficiency 

of children 7-9.         
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 باللغة العربية  ملخص البحث

جمل تأثير التدريب المتقاطع على بعض القدرات الحركية ومستوى أداء بعض 
 المصارعة الحرة العبيلدى الحركات المركبة 

 عشماوىد/دمحم السيد سعيد دمحم                                                                 

 

علااى تااأثير التاادريب المتقاااطع علااى بعااض القاادرات يهاادف هااذا البحااث إلااي محاولااة التعاارف         
 اساااتخدم، و  المصاااارعة الحااارة ال عباااىلااادى جمااال الحركاااات المركباااة الحركياااة ومساااتوى أداء بعاااض 

 ىوقااد تااام اختيااار عيناااة البحااث األساساااية بالطريقااة العمدياااة ماان ال عبااا الماانهج التجريباااي، الباحااث
 -( ناشائ ، وتام تاوزيعهم علاي مجماوعتين )تجريبياة 46المشروع القومي للناشئين والباالغ عاددهم )

كعينااة اسااتطالعية ماان  ( ناشاائين0( ناشاائين ، وتاام اختيااار عاادد )2ضااابطة( قااوام كاال مجموعااة )
العبي مركز شباب المنشية ببنها إلجاراء الدراساة االساتطالعية وباذلك تصابح العيناة الكلياة للبحاث 

التدريب  أسلوباستخدام التوصل إلى أن إلى أهم النتائج متمثلة في  ( ناشئ، وتوصل الباحث04)
أكثاار ماان حركااات المركبااة جماال العلااى القاادرات الحركيااة الخاصااة ورفااع مسااتوى أداء  المتقاااطع أثاار

البرنااااامج  اساااتخدمت والتاااينساااب التحسااان للمجموعاااة التجريبيااااة التقليااادي، وكااااذلك تاااأثير التااادريب 
 الضابطة.  المقترح بالتدريب المتقاطع أفضل من نسب التحسن للمجموع  التدريبي

 :المفتاحية الكلمات 

 (جمل الحركات المركبة – القدرات الحركية – ) التدريب المتقاطع
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Abstract 
The effect of Cross-training on some Motor Abilities and 
Performance Level of some combined skills for freestyle 

wrestlers 
Dr\ Mohamed El Sayed Said Mohamed Ashmawy 
 
        This research aims to try to identify the effect of Cross-training on 
some Motor Abilities and Performance Level of some combined skills 
for freestyle wrestlers, The researcher used the experimental method, 
The research sample was chosen in a deliberate method from the 
wrestling players of the Talented National Project, And they were 
divided into two groups (experimental - control), the number of each 

group (1) young people, and the number of (2) young people was 

chosen as a prospective sample from the Mansheya Youth Center in 
Benha for conducting the exploratory study, thus the total sample for 

the research becomes (60) young, the researcher reached the most 

important results represented in use of cross training method affected 
the special motor abilities and raised the level of the performance of 
combined skills more than the effect of traditional training. 
 Key Words: 

                          (Cross-training- Motor Abilities- combined skills) 
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تأثير التدريب المتقاطع على بعض القدرات الحركية ومستوى أداء بعض جمل الحركات 
 المركبة لدى العبى المصارعة الحرة
  السيد سعيد دمحم عشماوي د. دمحم

 

 مقدمة ومشكلة البحث: -
لقد أصبح للرياضة اليوم معالم جديدة تنم عن التقدم المستمر في كافة العلوم المرتبطة بها        

وهذا ما يسهم في تطوير النواحي البدنية والفنية للرياضات التخصصية، والتي تجعلنا 
 يطرأ على مة إلى الدراسة والتجريب لكل جديدكمتخصصين وباحثين في حاجة مستمرة ودائ

الساحة الرياضية، ووفقًا لتطور العديد من العلوم أدى ذلك إلى تطور علم التدريب الرياضى الذى 
أصبح له طابعًا مميزًا فى الفترة األخيرة حيث إزدهرت العديد من الرياضات بفعل هذا التقدم 

شاقة، واإلتقان في أداء الالعبين بالقدرة الحركية الفائقة، وأخذت طابع القوة، والسرعة، والدقة، والر 
لذا وجب على العاملين في مجال التدريب الرياضي والباحثون دراسة األساليب التدريبية الحديثة 
والتعرف علي نتائج تطبيقها، بما يضمن تحقيق نتائج أفضل في فترات زمنيه قصيرة بأقل 

 (1:4.) اإلمكانات
هو أسلوب من أساليب التدريب الرياضي صمم  Cross-Training المتقاطع التدريبإن      

الناشئين وكذا إزالة حالة الملل  احتراقالتي قد يترتب عليها الزائد خصيصٌا لمواجهة ظاهرة الحمل 
الناتجة عن الصرامة في التدريب خاصة في الرياضات الفردية حيث يعتمد التدريب المتقاطع خلية 

بالنشاط التخصصي ، وكذا التعدد في  عالقةرساة أساليب تدريب حديثة ذات التنوع في مما
والتقنيات الحديثة في مجال التدريب الرياضي ، بما يضمن تنمية  واألدوات األجهزةاستخدام 

القدرات البدنية مع المحافظة على عاملي المتعة والسرور في التدريب بهدف تحقيق الفورمة 
 (١١:42)الرياضية العالية. 

 Werner W. K. Hoeger, Sharon A. Hoeger ويرنر وشارون هوجرويشير       
إلى أن التدريب المتقاطع هو أسلوب من أساليب التدريب يجمع بين نشاطين أو  (42)( م0244)

 الالزمةأكثر في برنامج التمارين ، ولقد صمم خصيصٌا من أجل تنمية اللياقة وتوفير الراحة 
والقضاء على الرتابة في التدريب والحد من  اإلصابةة المجهدة ، ولتقليل نسبة للمجموعات العضلي

 (0١0: 47) النفسي الناتج عن المشاركة في برامج التدريب الفردية. باالحتراق اإلصابةمخاطر 
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 training Crossالمتقاطع ب رين مفهوم أسلوب التدأ (6112) ذكى دمحم حسن ويشير     
 الممارس ىتختلف عن نوع النشاط  التخصص بدنيةنات ينى او تمر عنى إعطاء  نشاط بدي

نه يهدف  ىتخصص تدريبىبراحة من برنامج  للرياضيين ليمدهم  الى المساعدةكانو يقومون به، وا 
 فى رياضةتجد انه  رالمثال ال الحص سبيلفعلى  رياضى التخصصي،ن األداء السيتح فى

على القوة والتحمل  ةف للمحافظصيدراجات خالل الال يستخدمون التزحلق على منحدر غالبا ما 
حيث استخدم تدريبات القوة للجزء السفلى   golfers جلوفرزالخاص لعضالتهم، وهذا ما يؤكده 

وكذلك لمنطقة البطن كى يساعده في رفع القدرة الخاصة لرياضيون سباقات السيارات  للظهر،
دريب االثقال لكى يساعدهم ذلك على الوثب الطائرة يستخدمون تالكرة  يالعب ويوضح أيضًا أن

 (6:0)  .عالياً 
أن مصارعات مصر يفتقرون الى استخدام الحركات  م(6111مسعد على محمود )ويذكر       

المركبة فى المنافسات، وقد يرجع ذلك إلى فتقار طرق وأساليب التدريس إلى النظرة الشمولية فى 
ية المتعلمة، والقصور الواضح فى تعليم خطط اللعب التعليم وعدم الربط بين الحركات الفرد

وربطها بالتكتيك، والمصارع الذى يجيد الحركات المركبة يفرض على المنافس أسلوب لعبه 
ويفاجئه بحركة ال يتوقعها، ويحسم الصراع لصالحة فى أغلب األحيان كذلك التصلح معه 

 (0740072:41المصارعة الدفاعية كتكتيك للعب. )
ى ضوء العرض السابق ومن خالل عمل الباحث فى مجال تدريب المصارعة باإلضافة وف     
جمهورية(  -العديد من البطوالت )منطقة مالحظة تدريس في مجال المصارعة ومن خاللإلى ال

الحظ انخفاض في مستوي أداء بعض المهارات المركبة والمهارات التى تتطلب تغير سريع 
عل ألداء المنافس أو تحت ضغط المنافس، والذى قد يرجع إلى ومفاجئ فى حركة الجسم كرد ف

 القدرات الحركية المرتبطة بمجموعة جمل حركات مركبة والمؤدات خالل المبارياتتواضع مستوي 
ومدى فائدتها لتطوير  هذه القدرات الحركيةوتعد المشكله الحقيقية عدم الدراية الكافية بطبيعة 

وقد يعزى ذلك الى نقص المصادر العلمية او قلة الدراسات  ،لفعاليةاألداء ضمن المراحل الفنية ل
التى تناولتها بالفحص والتدقيق مما نتج عنه كيفية ادراج هذه التدريبات التكميلية داخل برامجهم 

مع شدد واحمال البرنامج التدريب، وهذا ما دفع الباحث إلى  ىالتدريبيه بشدد واحمال تتماش
على بعض القدرات الحركية للتعرف مدى تأثيره التدريب المتقاطع باستخدام  تدريبىتصميم برنامج 

 .المصارعة الحرة العبيلدى  حركات المركبةومستوى أداء بعض جمل ال
  البحث : هدف  0/6
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يهدف البحث إلى التعرف على تأثير التدريب المتقاطع على بعض القدرات الحركية        
 .المصارعة الحرة العبيلدى  المركبة حركاتومستوى أداء بعض جمل ال

 فروض البحث : 0/2
القدرات  في التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي القياسين بين إحصائيا دالة فروق  توجد 4/1/4

 .البعدي  القياس لصالح حركات المركبةجمل الو  الحركية
القدرات  في الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي القياسين بين إحصائيا دالة فروق  توجد 4/1/0

 .البعدي  القياس لصالح حركات المركبةجمل الو  الحركية

 فى الضابطة والتجريبية للمجموعتين البعديين القياسين بين إحصائيا دالة فروق  توجد 4/1/1

 التجريبية . البعدى للمجموعة القياس لصالح حركات المركبةجمل الو  القدرات الحركية
 مصطلحات البحث : 0/2
تستخدم التى  الحديثة التنظيميةأحد األشكال  هي : Cross trainingالمتقاطع  ريبتدال

، من األداء الرياضى لتطوير البدنيةالقدرات  تنميةبهدف  تقليديةر غيل ووسائأنشطة متنوعة 
ية والمهار  البدنيةالجوانب  سينتنعكس علاى تحوالتى  كيةحر  اكتساب خبرات فىخالل المساهمة 

 (24:46.)طية والخط

 )تعريف إجرائي(:  Motor Abilitiesالقدرات الحركية 

 .جمل الحركات المركبة في رياضة المصارعةالبدنية المشتركة والمميزة ألداء  هي المكونات
 )تعريف إجرائي(جمل الحركات المركبة: 

مختارة  هي تتكون من حركتين أو أكثر، وتكون نهاية الحركة األولى بداية للحركة التالية، وهى
 ومرتبطة ببعضها وذات هدف معين.

 البحث إجراءات 0/2

 : البحث منهج 0/2/0

 )البعدى القياس – القبلى القياس ( التصميم خالل من التجريبي المنهج الباحث إستخدم       
 .البحث هذا لطبيعة لمالءمته ضابطة واألخرى  تجريبية إحداهما لمجموعتين

 عينة البحث : 0/2/6
اختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العمدية من العبى المشروع القومى والبالغ  تم       

( 2ضابطة( قوام كل مجموعة ) -( العب ، وتم توزيعهم علي مجموعتين )تجريبية 46عددهم )
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( العبين كعينة إستطالعية من العبى مركز شباب المنشية ببنها 0العب ، وتم إختيار عدد )
 ( العب .04ستطالعية وبذلك تصبح العينة الكلية للبحث )إلجراء الدراسة اإل

 تجانس عينة البحث: 0/2/6/0
 (0جدول)

  الدراسة قيد المتغيرات فى البحث عينة توصيف

 02ن=
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط

مو
لن
 ا
ت
را
غي
مت

 

 25010 .50550 0. .502.. كجم الوزن

 25300 05135 5.2 5.35031 سم الطول

 25303- 25.13 .5 5.5.01 سنه العمر الزمنى

 2 25.00 . 35.03 سنه العمر التدريبى

ية
رك
ح
 ال
ت
را
قد
ال

 

 250.0- 050.0 500 5005.50 سم القدرة العضلية

 05250- 05100 55 555031 عدد االتزان

 25100- 55020 . 51.5. ث الرشاقة

 25551 55310 52 5255.0 ث التوافق

 25201 ..552 5 552.5 ث ث(32االنتقالية )السرعة 

 25205 .5555 5 55312 ث السرعة الحركية

ت 
كا
حر
 ال
مل
ج

بة
رك
لم
ا

 

 الجملة االولى 

 درجة

05550 055 25030 25303 

 25.22 25533 0 .0550 الجملة الثانية

 .25.0 25010 0 052.5 الجملة الثالثة

( بالنسبة لمتغيرات النمو  1±يمة معامل االلتواء انحصرت بين )يتضح من الجدول أن ق      
 2والقدرات الحركية وجمل الحركات المركبة مما يدل على تجانس العينة في المتغيرات قيد البحث

 تكافؤ عينة البحث: 0/2/6/6
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 (6جدول)
 الدراسة دقي المتغيرات فى الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين الفروق دالله

                                                                                                                                

 1=0=ن5ن

 المتغيرات
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

الفرق بين 

 متوسطين
 قيمة ت

   ع± س ع± س

مو
لن
 ا
ت
را
غي
مت

 

 2.374 5.252 14.247 25.52 13.445 24.872 الوزن

 3.372 11.222 123.52 12.350 140.872 الطول
-

2.232 

 2.472 2.152 2.234 14.2 2.217 14.252 العمر الزمنى

 2.472 2.152 2.234 3.2 2.217 3.252 العمر التدريبى

ا
ية
رك
ح
 ال
ت
را
قد
ل

 

 2.152 2.532 127.72 4.222 127.252 القدرة العضلية
-

2.222 

 2.2 5.231 15.152 5.523 11.252 االتزان
-

2.424 

 2.372 2.052 2 1.325 4.252 الرشاقة
-

2.223 

 2.52 1.320 12 1.220 0.72 التوافق
-

2.333 

 2.52 2.285 2.872 1.222 2.252 السرعة االنتقالية
-

2.284 

 2.452 2 1.152 7.152 1.427 7.152 السرعة الحركية

ت 
كا
حر
 ال
ل
جم

لم
ا

بة
رك

 

 2.22 2.877 2.552 2.270 2.172 الجملة االولى
-

2.157 

 2.488 2.221 2.252 2.080 2.137 الجملة الثانية
-

1.102 

 2.237 2.852 2.087 2.202 2.02 الجملة الثالثة
-

2.208 

 00920(= 1012قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة)  
بين المجموعتين الضابطة  2020ند مستوي عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عيوضح الجدول      

مما يدل على وجمل الحركات المركبة العمر والوزن والطول والقدرات الحركية  متغيراتلوالتجريبية 
 تكافؤ المجموعتين.

 البيانات: جمع ووسائل أدوات 0/2/2
ت المرجعية والدراسا االنترنت ومواقع المتخصصة العلمية المراجع على باالطالع الباحث قام     
موقع االتحاد الدولي  ومنها، للبحث المناسبة واألجهزة واالختبارات األدوات على التعرف بهدف
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رابطة اإلنترنت الدولية ، و  https://unitedworldwrestling.org( UWWللمصارعة )
تهي منظمة تضم  wrestling.com-http://inwr( INWRللباحثين في المصارعة )

 ةالعاملين في مجال علوم رياضة المصارعة

 :واألجهزة  األدوات 0/2/2/0

جراء اختبارات المقترح، التدريبي البرنامج لتنفيذ واألدوات األجهزة الباحث استخدم  :وهى البحث وا 

 كاميرا تصوير فيديو.  -سم( والوزن)كجم(.    ( الطول اسلقي  )ريستاميتر( جهاز  -

،  الزمن لقياس إيقاف ساعة  -المسافة( .                          قياس )لقياس شريط  -
 وصافرة.

 بساط مصارعة وشواخص .       -أطباق وأقماع متعددة.                                  -
 -االرتفاعات مختلفة حواجز -        اساتيك مطاطة.    -مقاعد سويدية  -توافق ساللم -

 الصقة  عالمات
 (0مرفق ) : البحث في المستخدمة االختبارات 0/2/2/6
 اختبارات القدرات الحركية: 0/2/2/6/6

 القدرة العضلية      ) إختبار الوثب العريض من الثبات ( -

 ( سويدى مقعد فوق المشى إختباراالتزان              )  -

 ث بيوربى (01) االنبطاح المائل من الوقوف الرشاقة              -

 (   المرقمة الدوائر اختبارالتوافق              )  -
 م(12السرعة اإلنتقالية     )عدو  -

 (ثالث محاوالت للكوبرىالحركية     ) زمن أداء  السرعة -
 (6إختبارات مهارية: مرفق) 0/2/2/6/2

قيد الدراسة  حركات المركبةجمل اللرة تقييم مستوى األداء المهارى قام الباحث بتصميم استما
 التالية:

  :اإلجالس-جذب الذراع ثم متابعة مسك رجل واحدة-4الجملة األولى Arm Drag Chase Single 
Leg 0-(اإلقالب )شواية-التطويق المتقاطع للساقين Laced ankle 

  :ساإلجال-مسكة الذراع والرقبة-4الجملة الثانيةHead and arm, take down 0- مسكة الذراع
 Head and leg, shiftالتقاط الكعب -مسكة الذراع والرقبة-Duck under 1الغطس-والرقبة

forward 

https://unitedworldwrestling.org/
http://inwr-wrestling.com/
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 :0الطرح أرضًا للدوران واإلجالس-مسكة الذراع من الخارج-4 الجملة الثالثة on4, take 

down  

  on 4, Fireman's carry 0لمطافئ مسكة الذراع من الخارج وتنفيذ شيلة رجل ا -0 
 Outside arm, outside blockعرقلة الرجل القريبة -مسكة الذراع من الخارج -1

 الدراسة االستطالعية: 0/2/2

 األولى: االستطالعية الدراسة 0/2/2/0
 قام الباحث بإجراء هذه الدراسة بهدف: 

 والقياسات. االختبارات تنفيذ أماكن وكذا المستخدمة واالدوات االجهزة صالحيةالتأكد من   -

 البيانات. جمع وكيفية االختبارات أداء لطريقة المساعدين فهم  -
 .المستخدمة والقياسات االختبارات ألداء الزمنى الترتيب تحديد  -
 : الثانيةالدراسة االستطالعية  0/2/2/6

من فى الفترة ية لإلختبار قام الباحث باجراء هذه الدراسة بهدف إيجاد المعامالت العلم     
(  0قوامها ) على عينة م  12/4/024١م  إلى األربعاء الموافق 42/4/024١الجمعة الموافق 

( العبين خخرين من خارج العينة الكلية تفوق 0مع إضافة عدد)من نفس مجتمع البحث  ينالعب
 .الخبرة التدريبية والمستوى الفني وذلك لحساب الصدق

 :ختباراتصدق اال 0/2/2/6/0
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( 2 جدول)  

في القدرات الحركية وجمل الحركات المركبة  بين المجموعتين المميزة والغير مميزةداللة الفروق 
 الدراسةقيد 

 (2=)6=ن0ن

 المتغيرات
الفرق بين  المجموعة الغير مميزه المجموعة المميزه

 متوسطين
 قيمة ت

 ع± س ع± س

ية
رك
ح
 ال
ت
را
قد
ال

 

 12.020- 35.8 3.187 122.5 2.200 108 ضليةالقدرة الع

 2.512- 2.4 1.210 12.2 1.788 17 االتزان

 4.402- 5.5 2.748 4.8 2.235 7 الرشاقة

 3.424 5.4- 1.122 11.5 2.748 8.8 التوافق

 2.788 5.4- 2.220 2.8 2.480 4.4 السرعة االنتقالية

 3.312 5.5- 2.235 7 1.122 4.8 السرعة الحركية

ل 
جم

ت 
كا
حر
ال

بة
رك
لم
ا

 

 2.725- 5.08 2.222 2.05 2.8 8.0 الجملة االولى

 7.520- 5.75 2.421 2.58 2.235 0 الجملة الثانية

 2.230- 5.48 2.288 2.72 2.734 8.2 الجملة الثالثة

 1.822 = 2.22دالله الجدولية عند مستوى ت قيمة 

ا بين المجموعتين المميزة والغير مميزه في ( وجود فروق دالة إحصائي1)يتضح من جدول      
حيث أن  2020قيد البحث عند مستوى دالله وجمل الحركات المركبة متغيرات القدرات الحركية 

 االختبارات السابقة. قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية مما يدل على صدق

    ثبات االختبارات : 0/2/2/6/6
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 (  2جدول ) 
 الدراسةقيد فى القدرات الحركية وجمل الحركات المركبة ل الثبات معام

 .ن=                                                                                                                    

 المتغيرات
الفرق بين  التطبيق الثانى التطبيق األول

المتوسطي
 ن

 قيمة ر
 ع س ع س

ية
رك
ح
 ال
ت
را
قد
ال

 

 2.880 2.2 4.122 122.8 3.187 122.5 القدرة العضلية

 2.052 2.5 2.070 12.8 1.210 12.2 االتزان

 2.842 2.5 2.235 2 2.748 4.8 الرشاقة

 2.032 2.4 1.322 11.2 1.122 11.5 التوافق

 2.055 2.12 2.432 2.22 2.220 2.8 السرعة االنتقالية

 2.842 2.3 2.748 2.8 2.235 7 كيةالسرعة الحر

ل 
جم

ت 
كا
حر
ال

بة
رك
لم
ا

 

 2.024 2.5 2.243 2.28 2.421 2.58 الجملة االولى

 2.852 2.22 2.402 2.45 2.288 2.72 الجملة الثانية

 2.880 2.54 2.224 2 3.187 2.72 الجملة الثالثة

 2.822=  2.22دالله الجدولية عند مستوى  رقيمة       

( وجود ارتباط دال بين التطبيق األول و الثاني في اختبارات القدرات 1ح من جدول )يتض     
بين التطبيقين األول والثاني  طقيد البحث حيث أن معامل االرتباوجمل الحركات المركبة الحركية 

 . 2020( وهو دال إحصائيا عند مستوى دالله 20200،20١01يتراوح بين )
 الدراسة األساسية: 0/2/2
 البرنامج التدريبي المقترح: 0/2/2/0

 : التدريبي البرنامج هدف -

لالرتقاء  باستخدام طريقة التدريب المتقاطع برنامج تخطيط إلى التدريبي البرنامج يهدف     
 .الحرة المصارعة العبي لدىوجمل الحركات المركبة  الحركية القدرات ببعض

 التدريبي البرنامج وضع أسس -

البحث  عينة على االستطالعية والدراسة أراء الخبراء واستطالع المرجعى المسح خالل من      
 :وهى  المقترح التدريبى للبرنامج التالية األسس توصل الباحث إلى األساسية



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 84 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

إشتمل البرنامج التدريبى لتنمية القدرات الحركية وجمل الحركات المركبة باستخدام طريقة  -
( وحدات تدريبية فى االسبوع وباجمالى الوحدات 1واقع )( أسابيع ب2التدريب المتقاطع على )

 ( وحدة تدريبية يومية.10التدريبية فى نهاية البرنامج )
 دقيقة. (422) اليومية التدريب وحدة زمن -
 ( 2مرفق) التجريبية.  للمجموعة التدريبى بالبرنامج اإلعداد وأزمنة نسب توزيع -

 فيما عدا اإلعداد، لفترة الموضوع البرنامج نفس الضابطةو  التجريبية، المجموعتين من كل تؤدى -

 لتدريبات القدرات الحركية وجمل الحركات المركبة باستخدام التدريب المتقاطع المخصص الوقت

 .بالطريقة التقليدية الضابطة التدريبات المجموعة فقط، وتؤدى التجريبية للمجموعة وذلك
 المقترح: مجالبرنا داخل التدريبية الوحدة أجزاء •

 اإلحماء : -ا
 اإلطالة والمرونة وتدريبات صغيرة وألعاب الخفيف الجري  من أشكال على اإلحماء ويحتوى        
 ومعدل التنفس معدل زيادة, ووالعضالت الجسم حرارة درجة وذلك لرفع, الوثب وتدريبات والسرعة

 .القلب ضربات

 : هما رئيسين جزئين على اشتمل : الرئيسي الجزء- ب

 وهذا الجزء يحتوى على تدريبات مهارية مركبة باستخدام التدريب المتقاطع لجمل المهارى  اإلعداد :
 ( 2مرفق )  .الحركات المركبة قيد الدراسة

  :قيد  ويحتوى على تدريبات للقدرات الحركية الخاصة بإستخدام التدريب المتقاطعاإلعداد البدني
 (2مرفق ) الدراسة. 

 الختام: –ج

 واالهتزازات الخاصة المرجحاتو  الخفيف الجري  تدريبات على الختام تدريبات اشتملت     

 .والرجلين بالذراعين
 محددات البرنامج التدريبي المقترح: 0/2/2/0
 القياس القبلى: 0/2/2/6

للعينة قيد  لجمل الحركات المركبةقام الباحث بإجراء القياس القبلي على القدرات الحركية      
 م0/0/024١ الموافق السبت يومة )المجموعتين الضابطة والتجريبية( خالل الفترة من الدراس
 م وذلك بإستاد بنها الرياضي.1/0/024١ الموافق االثنين يوم وحتى
 تنفيذ البرنامج التدريبي : 0/2/2/2
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يوم السبت من  الفترة فى أسابيع 2 لمدة التدريب المتقاطع باستخدام المقترح البرنامج تطبيق تم     
وذلك للمجموعة التجريبية، وبنفس الفترة  م0/1/024١م إلى يوم الجمعة الموافق 0/024١/ ١

 للمجموعة الضابطه ولكن دون استخدام التدريب المتقاطع.
 :القياس البعدى 

للعينة قيد وجمل الحركات المركبة على القدرات الحركية قام الباحث بإجراء القياس البعدى      
م حتى 7/1/024١الموافق  األحدفى الفترة من يوم )المجموعتين الضابطه والتجريبية( الدراسة 
 م وذلك باستاد بنها الرياضى وبنفس ترتيب القياس القبلى.١/1/024١ الثالثاءيوم 
 عرض النتائج ومناقشتها: 0/2
 عرض النتائج: 0/2/0

 ( 2جدول) 
ريبية ونسب التحسن في المتغيرات قيد الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التج
 الدراسة

 02ن=

 المتغيرات
الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى

المتوسطي
 ن

نسبة 
 قيمة ت التحسن

 ع س ع س

ية
رك
ح
 ال
ت
را
قد
ال

 

 55.15 55255 502 5100. 50555 القدرة العضلية
5350% -

051.0 

 531. 55551 .505 55100 50550 االتزان
3052% -

.50.2 

 0550 25.00 5550 25100 . الرشاقة
.05.% -

.5335 

 .35.0 %.5 .55 25525 .15 .5500 52 التوافق

 55555 %0350 .5500 .250 .50. ...25 .0515 السرعة االنتقالية

 5302. %0551 .55 .25.1 .535. 25512 .0515 السرعة الحركية

ت 
كا
حر
 ال
مل
ج

بة
رك
لم
ا

 

 .0555 .250 0 25105 .0500 الجملة االولى
..5.% -

15..0 

 .151- %3.51 .0535 25.33 0 25.00 .0500 الجملة الثانية

 05.5 25.1 15.0 25505 5015. الجملة الثالثة
.050% -

55252 

 1.721 = 2.22دالله الجدولية عند مستوى ت قيمة 
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ياسااين القبلااي بااين الق 2020وجااود فااروق دالااة إحصااائيًا عنااد مسااتوي  (0)يتضااح ماان جاادول      
 وجمال الحركاات المركباةمتغيرات القدرات الحركية ونسب التحسن في  التجريبيةوالبعدي للمجموعة 

  .لصالح القياس البعدي
 ( 2جدول ) 

الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطه ونسب التحسن في المتغيرات قيد 
 الدراسة

 02ن = 

 المتغيرات
ياس البعدىالق القياس القبلى الفرق بين  

المتوسطي
 ن

نسبة 
 قيمة ت التحسن

 ع س ع س

ية
رك
ح
 ال
ت
را
قد
ال

 

 3.282- 3.0072 2.772 3.023 174.3 4.572 127.2 القدرة العضلية

 5.212- 10.323 5.52 1.223 13.87 5.117 11.25 االتزان

 1.271- 54.354 1.152 1.500 2.72 1.518 4.252 الرشاقة

 2.012 2.412- 2.252 2.057 0.152 1.221 0.72 التوافق

 2.074 7.247- 2.2 2.057 2.152 2.005 2.252 السرعة االنتقالية

 2.077 8.771- 2.252 1 2.2 1.323 7.152 السرعة الحركية

ل 
جم

ت 
كا
حر
ال

بة
رك
لم
ا

 

 5.528- 55.421 1.387 1.488 7.225 2.232 2.172 الجملة االولى

 3.244- 57.503 1.272 2.788 7.815 2.052 2.137 الجملة الثانية

 3.248- 55.802 1.325 2.747 7.315 2.242 2.02 الجملة الثالثة

 1.721 = 2.22دالله الجدولية عند مستوى ت قيمة 

بين القياسين القبلي  2020وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي  (6)يتضح من جدول      
وجمل الحركات المركبة لمتغيرات القدرات الحركية التحسن  ونسب الضابطةوالبعدي للمجموعة 
 لصالح القياس البعدي
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 ( 9جدول ) 
الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة ونسب التحسن للمتغيرات قيد 

 الدراسة
 02ن = 

 المتغيرات
المجموعة  المجموعة التجريبية

 الضابطه
الفرق بين 
المتوسطي

 ن

نسبة 
 قيمة ت التحسن

 ع س ع س

ية
رك
ح
 ال
ت
را
قد
ال

 

2.118 8.52 12.7 3.023 174.3 7.271 102 القدرة العضلية
 

 4.251 12.0 5.23 1.223 13.87 1.118 12.2 االتزان

 5.245 10.5 1.37 1.500 2.72 2.2004 7.15 الرشاقة

 5.52- 12.22 2.872 2.057 0.152 2.433 8.52 التوافق

 5.41- 12.2 2.52 2.057 2.152 2.52 2.52 سرعة االنتقاليةال

 5.27- 51.24 1.152 1 2.2 2.484 2.37 السرعة الحركية

ل 
جم

ت 
كا
حر
ال

بة
رك
لم
ا

 

 5.25 12.0 1.438 1.488 7.225 2.52 0 الجملة االولى

 3.40 13.5 1.188 2.788 7.815 2.433 0 الجملة الثانية

 3.48 12.2 2.872 2.747 7.315 2.28 8.22 الجملة الثالثة

 1.721 = 2.22دالله الجدولية عند مستوى ت قيمة 

 البعديينبين القياسين  2020( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي 7)يتضح من جدول       
وجمل الحركات متغيرات القدرات الحركية ونسب التحسن في والضابطة  التجريبية للمجموعتين
 للمجموعة التجريبية. قياس البعديلصالح الالمركبة 

 مناقشة النتائج: 0/2/6
للمجموعة  البعديو  القبليبين القياسين  إحصائياتوجد فروق دالة مناقشة الفرض األول:      

 . البعديلصالح القياس  جمل الحركات المركبةالقدرات الحركية و  ونسب التحسن في التجريبية
 القبلي القياسين بين 2020 مستوي  عند إحصائياً  دالة وق فر  وجود(  0 ) جدول من يتضح     

القدرة العضلية، ) القدرات الحركية متغيرات في البعدي القياس لصالح التجريبية للمجموعة والبعدي
فى  المحسوبة( ت) قيمة بلغت حيث( الحركية السرعة االنتقالية، السرعة التوافق، الرشاقة، االتزان،

%، 16 بلغت تحسن ، ونسبة0000%، واالتزان4100ونسبة تحسن بلغت ، 6021القدرة العضلية 
 والسرعة %،40 بلغت تحسن ، ونسبة0022والتوافق %،1700 بلغت تحسن ، ونسبة1072والرشاقة
 بلغت تحسن ونسبة ،1010الحركية والسرعة، %4100 بلغت تحسن ، ونسبة1006االنتقالية
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 الجملة -األولى الجملة)األداء المهارى  اتمتغير  في المحسوبة( ت) قيمة بلغت كما %،0402
 تحسن ، ونسبة10١0االولى الجملة في المحسوبة( ت)قيمة بلغت حيث ،(الثالثة الجملة الثانية
 ،0046 الثالثة والجملة %،0١00 بلغت تحسن ، ونسبة0012 الثانية والجملة %،0١0١ بلغت
إلى أدى البحث  رات الحركية قيدالقد فيالتحسن  أن %، ويرى الباحث1607 بلغت تحسن ونسبة

 نتائجه مدى أثبتت  التي Kevin Kassay (6112) (47) مع ويتفق ذلكاالرتقاء بمستوى األداء 
 فيقها يتطب تملشموله على أنشطة متنوعة  الحركيةب المتقاطع على مستوى القدرات ية التدر ليفاع

وبى دمحم رضا الر ه يما أشار إل ويتفق أيضًا مع ،ب المناسبة لهايإطار متعدد من طرق التدر 
ة مستوى األداء المهارى زياد فىالخاصة أثر البدنية الصفات  ميةأن لتن (00)  م(0880)

 (6م()6119السيد الدمحمي )النتائج أيضًا مع ما أشارت اليه نتائج تلك  أيضاً ن، وتتفق عيللمصار 
 مصارعة الحرة ينعكس أثره علىوالتي أشارت إلى أن التحسن فى المتغيرات البدنية الخاصة بال

 تحسن المستوى المهارى .
قد  نسبياً  منية طويلهولفترة ز فى التدريب اسلوب واحد فقط  ويرى الباحث أن اإلعتماد على    
الواحدة  التدريبيةداخل الوحدة  مختلفة أساليبعلى  التدريبمن إصابته باإلرهاق، لذا فإن  يزيد

 تقليل وساهم أيضًا فىمتزنة ال التنمية وبذلك تتحققالعضالت  استخدام أكبر عدد منيساعد على 
تستخدم أكثر من اسلوب  التى التدريبيةإن الوحدات  حيثإصابة العضالت باإلرهاق ،  سبةن

الضغط على عضلة أو مجموعة  يخففاألداء مما  فىأكثر  عضليةإلى اشتراك مجموعات  تؤدى
توجد فروق مناقشة الفرض الثانى:      .الجهد فىاالقتصاد  تنميةعلى  ويعمل، معينه عضلية

فى القدرات ونسب التحسن دالة احصائيا بين القياسين القبلى و البعدى للمجموعة الضابطة 
 لصالح القياس البعدى .جمل الحركات المركبة الحركية و 

 لقبليا القياسين بين 2020 مستوي  عند إحصائياً  دالة فروق  وجود(  6 ) جدول من يتضح     
القدرة العضلية، ) القدرات الحركية متغيرات فى البعدي القياس لصالح التجريبية للمجموعة والبعدي
فى  المحسوبة( ت) قيمة بلغت حيث( الحركية السرعة االنتقالية، السرعة التوافق، الرشاقة، االتزان،

 بلغت نتحس ، ونسبة0004%، واالتزان10١١، ونسبة تحسن بلغت 1022القدرة العضلية 
 بلغت تحسن ، ونسبة20١4والتوافق %، 01010بلغت تحسن ، ونسبة4067%، والرشاقة4١016
 ،20١77الحركية  والسرعة، %7001 بلغت تحسن ، ونسبة20١7االنتقالية والسرعة %،6014
 الجملة) المهارى  االداء متغيرات فى المحسوبة( ت) قيمة بلغت كما %،2077 بلغت تحسن ونسبة
، 0006االولى الجملة فى المحسوبة( ت)قيمة بلغت حيث ،(الثالثة الجملة- الثانية لةالجم -االولى
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 والجملة %،0700١ بلغت تحسن ، ونسبة1061الثانية  والجملة %،00016 بلغت تحسن ونسبة
 والتحسن التغير ونسب الفروق  هذه الباحث ويعزى  %،0002١ بلغت تحسن ونسبة ،1061 الثالثة
 ُطبق الذى التقليدى التدريبى البرنامج استخدام الضابطة إلى للمجموعة البعدى القياس لصالح
 والذى ،  الشاملة والتنمية التدرج فيه والذى روعى اإلعداد فترة خالل البحث عينة أفراد على
 قيد للتدريب المتقاطع المخصصة األزمنة ونفس التدريبية، الوحدات عدد على نفس أيضا اشتمل
إلي إنتظام أيضُا ويرجع الباحث ذلك التدريبية،  بالعملية مؤهلين يام مدربينلق باالضافة البحث،

إلي تحسن نسبي فى تلك  والذى أدى بدورهأفراد المجموعة الضابطة فى التدريب دون إنقطاع 
إلى أن التغير فى االداء الحركى  ( 9() 6102عصام عبد الخالق )، ويتفق ذلك مع المتغيرات

والممارسة وذلك نتيجة لتكرار التدريبات البدنية والمهارية، مما كان له الدور يحدث نتيجة للتدريب 
عبد العزيز النمر وناريمان البارز فى رفع مستوى بعض القدرات الحركية، كما يؤكد 

على أن تحسن القدرات (  8() 0882(, على البيك وشعبان إبراهيم )2()6119الخطيب)
لتى يتم فيها التركيز على جوانب االعداد وفى مقدمتها الحركية وخاصة فى فترات االعداد ا

االعداد البدنى يسهم بشكل كبير فى نجاح أداء أى مهارة تحتاج إلى تنمية بدنية بصورة مثالية 
  وهو ماحدث للمجموعة الضابطه.

توجد فروق دالة احصائيا والذى ينص على أنه   الثانى الفرض صحة تحقق قد يكون  وبذلك     
جمل القدرات الحركية و  ونسب التحسن فيقياسين القبلى و البعدى للمجموعة الضابطة بين ال

 .البعديلصالح القياس  الحركات المركبة
 التجريبيةتوجد فروق دالة احصائيا بين القياسين البعديين للمجموعتين مناقشة الفرض الثالث: 

 البعديلصالح القياس ركبة وجمل الحركات المالقدرات الحركية  ونسب التحسن في الضابطهو 
 للمجموعة التجريبية .

 البعديين القياسين بين 2020 مستوي  عند إحصائياً  دالة فروق  وجود(  7 ) جدول من يتضح     
القدرات  متغيرات للمجموعة التجريبية فى البعدي القياس لصالح التجريبية والضابطه للمجموعة
 حيث( الحركية السرعة االنتقالية، السرعة التوافق، قة،الرشا القدرة العضلية، االتزان،) الحركية
%، 2006، ونسبة تحسن بلغت 00442فى القدرة العضلية  المحسوبة( ت) قيمة بلغت

 %،4١00بلغت تحسن ، ونسبة0001%، والرشاقة400١ بلغت تحسن ، ونسبة1000واالتزان
 بلغت تحسن ، ونسبة0014االنتقالية والسرعة %،42062 بلغت تحسن ، ونسبة0006والتوافق
( ت) قيمة بلغت كما %،04021 بلغت تحسن ونسبة ،0067الحركية  والسرعة، 4606%
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 بلغت حيث ،(الثالثة الجملة الثانية الجملة -االولى الجملة) المهارى  االداء متغيرات فى المحسوبة
ية الثان والجملة %،400١ بلغت تحسن ، ونسبة0000االولى الجملة فى المحسوبة( ت)قيمة
  %،4206 بلغت تحسن ونسبة ،1012 الثالثة والجملة %،4100 بلغت تحسن ، ونسبة101١

 الالعبين حالة تحسن فى ساهم ويعزى الباحث هذا التقدم إلى البرنامج التدريبى المقترح والذى
 فى الدقة خالل من وذلك الضابطة، المجموعة من بشكل أفضل التجريبية المجموعة فى التدريبية
 واستخدام برنامج تدريبى مقترح باستخدام التدريب المتقاطع التدريبات، لهذه السليم اراالختي

 هذه التدريبات مالءمة إلى إضافة المباريات، أثناء للمهارات الحركى األداء تدريباته من والمشتق
كبة لالعبين وكذلك شمول محتوياته على تدريبات مقننه لتنمية جمل الحركات المر  السنية للمرحلة

والمنبثقة من متطلبات االداء المهارى فى المصارعة الحرة والمناسبة لعينة البحث بما يمكن 
الالعب من التوجيه الهادف لحركاته، حيث انعكس ذلك إلى ارتفاع مستوى القدرات الحركية، 

فى أن الالعب فى هذه  (02()6111مسعد على محمود )ويتفق ذلك مع ما أشار إلية كل من 
تتطور لدية أداء القدرات الحركية ويزداد التوافق بين العضالت واألعصاب والرشاقة  المرحلة

والتوازن باالضافة إلى تحسين التكنيك والتعود على استخدام الطرق والوسائل الخططية، لذا 
مروان على ويتفق مع ما توصل إليه فالحركات المركبة تفيد الالعب كثيرًا فى هذا االتجاه، 

من أن التدريب على المهارة وحده ال يكفى لتحسين هذه المهارة والحصول  (06()6112عبدهللا )
على نتائج مثمرة، حيث أنها بجانب تنمية المهارة البد من تنمية القدرات الحركية الخاصة بالمهارة 

 نفسها.
متقاطع باستخدام التدريب ال ىبرنامج التدريبالويرجع الباحث هذا الفرق إلى اختالف تأثير      

دارسة حمدى الخاص بالمجموعة التجريبية عن البرنامج التقليدي ، وهذا يتفق مع ما اشار اليه  
م() 6101)آمال محجوب صادق ويتفق ذلك أيضًا مع( 2م()6106النواصرى)السيد عبد الحميد 

 (.02م()6119(, وسيلة دمحم مهران ) 2
 االستنتاجات والتوصيات: 0/9
 االستنتاجات: 0/9/0

ورفع الخاصة  القدرات الحركيةعلى أثر المتقاطع  التدريببرنامج المقترح باستخدام اسلوب ال -
 .لمجموعة الضابطة على  التدريب التقليدى تأثير مستوى أداء جمل الحركات المركبة أكثر من
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نسب التحسن فى القدرات الحركية وجمل الحركات المركبة للمجموعة التجريبية والتي  -
مج التدريبى المقترح بالتدريب المتقاطع أفضل من نسب التحسن للمجموع إستخدمت البرنا

 الضابطه التى إستخدمت البرنامج التقليدى. 

 التوصيات : 0/9/6
العمل على إجراء دراسات مشابهه باستخدام التدريب المتقاطع على المصارعة بنوعيها لمراحل  -

 سنية مختلفة.

لكونها هامة فى حصد النقاط والفوز بالمبارة فى مركبة جمل الحركات الاالهتمام بالتدريب على  -
 أسرع وقت ممكن.

 ضرورة أعداد دورات صقل للمدربين لتوعيتهم بأهمية التدريب المتقاطع لتطوير األداء المهارى. -

ضرورة استخدام طرق وأساليب التدريب المناسبة باإلضافة ألسلوب التدريب المتقاطع لالرتقاء  -
 .الزائدولتجنب ظاهرة الحمل  للمصارعينلخاصة ا بالقدرات الحركية

 : المراجع 0/1
 المراجع باللغة العربية: 0/1/0

فسيولوجيا اللياقة البدنية، دار ( : 0882أبو العال أحمد, أحمد نصر الدين سيد) -4
 القاهرة.الفكرالعربى، 

ة للهجوم هيئب التاليمقترح لبعض اس تدريبىمج نابر  تأثيرم(: 6119) السيد الدمحمي قنديل -0
المصارعة الحرة، رسالة  ئىقوط علي الرجل لناشسة األداء المهارى لحركات اليفعال علي

 .المنصورة جامعة  ،اضيةيدكتوراه، كلية التربية الر 

أسلوب التدريب العرضي خارج وداخل الوسط المائي :  م(6101) آمال محجوب صادق -2
رسالة  عدو،422ستوى الرقمى لناشئات المتغيرات البدنية والوظيفية والموتأثيره علي بعض 

 . اإلسكندرية دكتواره غير منشورة كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة

ت البدنية اتأثير التدريب المتقاطع على القدر  : م(6106) حمدى السيد عبد الحميد النواصرى  -1
 . لمنصورةلناشئى الوثب الطويل، رسالة ماجستير، جامعة ا الخاصة على المستوى الرقمى

المكتبة  ،اتجاه حديث فى التدريب الرياضىالمتقاطع  ريبالتد :م(6112)ذكى دمحم حسن  -0
 . المصرية، االسكندرية

القوة العضلية وتصميم برامج القوة وتخطيط ( : 6119عبد العزيز النمر وناريمان الخطيب ) -6
 الموسم التدريبى، مركز األستاذ للكتاب الرياضى، الجيزة.
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 ،40 ط ) نظريات وتطبيقات(، الرياضي التدريب : (6112عبدالخالق ) نالدي عصام  -7
 .اإلسكندرية المعارف، منشأة

الموسوعة العلمية للمصارعين. كلية التربية الرياضية،جامعة  (:6112على السعيد ريحان ) -2
 المنصورة .

ة تخطيط التدريب فى كرة السلة، منشاً  (:0882على فهمى البيك, شعبان إبراهم دمحم ) -١
 المعارف  باإلسكندرية.

تأثير  :م(6102) دية أحمد عبد العزيز, دمحم الديسطى عوض, دمحم بهاء الدين الخياطفا -01
المتغيرات البدنية الخاصة بالمستوى الرقمى تدريبات القدرة اإليقاعية على بعض 

بحث منشور، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق، متر/حواجز، 62لناشئى
 م. 0240

ية األداء لية بفاعبدنة و الجيولو يالفس لقياساتض اععالقة ب م(:0880)دمحم رضا الروبى  -44
ة يعلوم الترب ىات، مجلة علمية متخصصة فبيقوتط رياتن ، مجلة نظعيالمهارى للمصار 

  للبنين، جامعة اإلسكندرية.ة  ياضية الر ية التربلياضة، كية والر يالبدن

تأثير تدريبات األثقال والبليومترك على بعض المتغيرات  (:6112مروان على عبدهللا ) -40
البدنية والمهارية والفسيولوجية لالعبى كرة اليد، رسالة دكتوراة، كلية التربية الرياضية، جامعة 

 . المنيا

تأثير تنمية بعض الحركات المركبة على بعض المتغيرات  (:6118مسعد حسن هدية ) -41
، ديسمبر، كلية 0بدنية الخاصة لالعبي المصارعة الحرة، مجالفسيولوجية ومكونات اللياقة ال
 التربية الرياضية، جامعة أسيوط.

المبادا األساسية للمصارعة اليونانية الرومانية والحرة  (:6111مسعد على محمود ) -41
 للهواه، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة المنصورة .

ي الفترة االنتقالية على بعض المتطلبات تأثير العرضي ف:  م(6119ران)وسيلة دمحم مه -40
بحث منشور فى م عدو، 122والمستوى الرقمى لمتسابقى  الفسيولوجية المتغيراتالبدنية و 

 . 60مجلة نظريات وتطبيقات،العدد 
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cross training techniques, winter sidelines. 



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 03 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

6- 09- Kevin Kassay (6112) : Use cross training to development of 

concentric and eccentric strength difference of division in the lead and 
back leg. College level fencers, master theses, university of north 
California Chapel Hill . 

2- 01- Werner W. K. Hoeger, Sharon A. Hoeger(6100): Lifetime 

Physical Fitness and Wellness: A Personalized Program Cengage Learning 

0ed, USA, 0244 

2- 4١United World Wrestling (UWW):  https://unitedworldwrestling.org 

2- International Network of Wrestling Researchers:  http://inwr-

wrestling.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unitedworldwrestling.org/
http://inwr-wrestling.com/
http://inwr-wrestling.com/


  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 04 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

 ملخص البحث باللغة العربية 
 المركبةتأثير استخدام تمرينات القدرات التوافقية التفاعلية على تعلم بعض المهارات 

 كرة القدم راعملب
 ري ررررررالجوه وظرررمحف رررررررررياس د.

 مصلحرىمحمررررررررررود  د. محمرررررد
 

ترأثير اسرتخدام تمرينرات القردرات التوافقيرة التفاعليرة علرى  علرى التعرف إلى البحث يهدف

ته المرنهج التجريبرى لمناسرب اناسرتخدم الباحثرو ,  كررة القردم لبرراعم المركبرةتعلم بعض المهرارات 

 -لطبيعررة البحررث بدسررتخدام التصررميم التجريبررى لمجموعررة واحررده وبدسررتخدام القيرراس )القبلررى 

 – بنهرا –بأكاديمية جراند لكرة القردم  سنة( 00) تحت القدم كرة براعم من عينة , علي البعدى(

المسررح المرجعررى  , وقررام الباحثرران بعمررل تجريبيررة كعينررة برررعم( 02) عررددهم والبررال  قليوبيررة,

للتوصرررل لإلختبرررارات  المركبرررة لإلختبرررارات المهاريرررة, تبرررارات البدنيرررة لإلختبرررارات المهاريرررة لإلخ

 بررين إحصررائياً  دالرره فررروق  وجررودالمناسرربة لهررم كوسررائل لجمررع البيانررات , وكانررت أهررم النتررائج 

 بعررض المهررارات المركبررة تعلررم فررى التجريبيررة ةللمجموعرر يررةالبعدالقبليررة و  اتالقياسرر متوسررطات

 .يةالبعد اتالقياس وسطاتمت ولصالح
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The effect of using interactive coordination abilities 

exercises on learning some of the combined skills for soccer 

buds 
Dr. Yasser Mahfouz Al-Gohari    
Dr. Mohamed Mahmoud Meselhy 
 
 
 

The research aims to identify the effect of using 

interactive coordination abilities exercises on learning some 

of the combined skills for soccer buds, and the researchers 

used the experimental approach to its suitability of the 

nature of the research using the experimental design of one 

group and using the (pre - post) measurement, on a sample 

of soccer buds under (77) One year at the Grand Football 

Academy - Benha - Qalioubiya, which numbered (76) bud as 

a experimental sample, and the researchers made a 

reference survey of physical tests for skill tests, for combined 

skill tests to reach the appropriate tests for them as a means 

of data collection, and the most important results were the 

presence of statistically significant differences between the 

averages of measurements The pre and post of the 

experimental group in learning some combined skills and in 

favor of the averages of the post measurements. 
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 تأثير استخدام تمرينات القدرات التوافقية التفاعلية على تعلم بعض 
 كرة القدم لبراعم المركبةالمهارات 

 ري ررررررالجوه محفوظ رررياس ا.د. 0
 مصلحرىمحمررررررررررود  د. محمرررررد 6

 
        :البحث مشكلة

الجميع على مشاهدة تحتل كرة القدم مكانا بارزًا بين األنشطة الرياضية المختلفة ويحرص 
ثارة ولقد أزداد االهتمام بلعبة كرة القدم فى دول  مبارياتها لما تضفيه تلك الرياضة من بهجة وا 

 اللعبة العالم المتقدمة والنامية نظرًا لما تحتله هذه اللعبة من مكانة لدى الجميع ، ولقد تطورت
 للبراعم والخططية والمهارية ة، وأصبحت المستويات البدني سابقاً  عليه عما كانت كبير بشكل

المدربين  دفع مما المباراة ، أثناء والواجبات أداء بعض المهارات ذلك إلى صعوبة متقاربة وأدى
 اإلهتمام بالبحوث والدراسات والمهتمين بشئون اللعبة إلى والباحثين والدارسين والمتخصصين
 متنوعة ، وكذلك البحث عن أساليباللعبة  تطوير مستوى  النظرية والتجريبية التى تساعد على

 على تحتوى  القدم وكرة، واإلرتقاء به  األداء تساعد على تحسين مستوى  التدريب ومتغيرة فى
 تحت تأديتها يتم والتى كرة بدون  أو بكرة كانت سواء المختلفة األساسية المهارات من العديد
 بين العمل فى وتناسق افقتو  يستلزم مما ، مركبة أو منفردة بصورة متغيرة وظروف ضغوط
 والمكان التوقيت فى المناسب القرار إلتخاذ المهارى  األداء أثناء والعضلى العصبى الجهازين
 .المناسب واإلتجاه
مGuziejk (6119 )جيكوزيكو  (،م6112) Woodcarte وودكارتيري كاًل من  

امل الالزمة لتحسين أن القدرات التوافقية تعد واحدة من أهم العو  م(6111ياسر الجوهرى )
وتطوير مستوي االداء المهارى والبدني للبراعم حيث تنبثق من االداء النوعي للنشاط الرياضي 
التخصصي ولذلك فان تنميتها وتطويرها يخدم الجانب الفني بشكل كبير كما ان القدرات التوافقية 

فان توافر هذه القدرات لدى  تعد اهم وسائل الضبط والتحكم في االداءات الحركية المختلفة ومن ثم
البراعم يمكنهم من الوصول الي أفضل درجات توافق االداء المطلوب. والقدرات التوافقية تساعد 
بشكل كبير في تطوير مستوي براعم كرة القدم الن القدرات التوافقاية تسااعد في تعالم المهاارات 

                                                           
  جامعة بنها – لشئون التعليم والطالب سابقا كلية التربية الرياضيةووكيل  –أستاذ بقسم الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  1
   جامعة بنها –كلية التربية الرياضية  –اعد بقسم الرياضات الجماعية ورياضات المضرب مس أستاذ 2
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تحركات وغيرها والبراعم الذين يتفقدون سواء كان بالكرة ) المهارات االساسية( او بدون كرة كال
بعض من هذه القدرات ينخفض مستواهم عن زمالئهم الذين يتمتعون بها فالقدرات التوافقية تساعد 

 التوافقية بالقدرات يتميزون  الذين المبتدئين أن فنجدالبراعم في انجاز الحركات وباقل مجهود ، 
 ترتبط التوافقية فالقدرات ، العامة البدنية دراتالق فى أقرانهم من أعلى درجة تسجيل يستطيعون 
  (4:40) (01:46() 1:  02. )المهارية          والقدرات البدنية القدرات من بكالً  وثيقاً  إرتباطاً 
فيلمورجان ،  (  ( .Polman , etalم( 6118بولمان واخرون )ويشير كاًل من  

( إن م6102) مهند محمود،    (Velmurugan & Palanisamy) م(6106وباالنيسامي)
الوصول بمستوي البراعم إلي الدرجة التي تمكنهم من تحقيق متطلبات اللعب الحديثة بعناصره 
المختلفة ، يستلزم تأسيس الالعب منذ الصغر وفق برامج مقننة بدنيًا ومهاريًا وخططيًا ونفسيًا 

ءم مع قدرات أعلى من امكانيتهم ، وذهنيًا ، باإلضافة لمحتوي أكثر تطورا من التدريبات التي تتال
والتي تضع األساس الصحيح لبناء القاعدة من النشء وبما يخلق جيال من أصحاب المواهب 

من التدريبات شائعة االستخدام حديثًا في المجال  أصبحتSAQ والقدرات الخاصة ، وتدريبات 
وكذلك القدرات البدنية الرياضي ومن التدريبات التي تسهم في تنمية وتحسين مستوي األداء 

بشكل كبير علي نموذج الجري السليم ) فنيات الجري (  SAQوالحركية للبراعم ، وتركز تدريبات 
باإلضافة إلي األنماط الحركية السريعة التي تتطلب السرعة القصوى والرشاقة والسرعة 

 (1: 41) (010:  4١() 1١1:  42الحركية)األداء( كشرط أساسي لتحقيق اإلنجاز الرياضي. ) 
أن هناك أسلوب جديد من  Milanović,etal م(6101ميالنوفيتش واخرون)ويري 

( CASAQ( وهو القدرات التوافقية التفاعلية )SAQ –الطريقتين السابقتين )القدرات التوافقية 
بمعني أداء تمرينات أو تدريبات القدرات التوافقية تودا في شكل جملة مع تدريبات السرعة 

لية والرشاقة والسرعة الحركية )األداء(، حيث أن هذه التمرينات تجمع بين مميزات )القدرات االنتقا
( ويكون األداء في جملة تمتاز بشدة ونسق عالى ومرتفع ويجمع بين القدرات SAQ –التوافقية 

أو  التوافقية واألداء البدني السريع في ضوء قدرات الفئه المستهدفة سواء كانوا براعم أو ناشئين
 (01: 47العبين.)
 والناشاائين البااراعم تاادريب مجااال فااى الباحثااان خباارات خااالل وماان السااابق العاارض خااالل ماان
والمتابعاااة والتقيااايم  الباااراعم فااارق  مااان للعديااد المختلفاااة والتقسااايمات للتااادريبات مشااااهدتهم خاااالل وماان

بطيئاة فاي بعاض تحسان بصاورة  هنااك أن الحظااً الدورى المتبع وخصائص المرحلة السنية للباراعم 
المهاااارات المركباااة للباااراعم بصاااورة تاااؤخر تصاااعيدهم لمجموعاااات أعلاااي باااالرغم مااان قااادراتهم البدنياااة 
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والخصااااائص األنثربومتريااااة المقبولااااة فسااااعى الباحثااااان لإلعتماااااد علااااي أساااالوب تاااادريبي يطااااور ماااان 
ورة مشاابهه المهارات المركبة كمتطلب هام وحيوى باإلضافه إلى القيام بأداء المهاارات المركباة بصا

 األولااى الساانية المراحاال وأن خاصااةلمااا يحاادث فااي التقساايمات والمباريااات وتحاااكي الواقااع الفعلااي و 
وألن  (للاتعلم الاذهبى العمار) البارعم مساتقبل علياه يبناى الاذى واألساس القاعدة بمثابة تعتبر للبراعم

مهاارات المركباة السارعة عامل الوقت )سرعة األداء(عامل هام وحيوى في كرة القدم فيتطلاب أداء ال
 القادرات التوافقياة التفاعلياة أسالوب اساتخدام أن الباحثاان وجاد لذلكباإلضافة للدقة لضمان نجاحها 

حياث تلعاب القادرات  للباراعم المركبة المهارات تعلم فى المساعدة والوسائل األساليب أهم أحد يعتبر
 ياؤثر ماا وهاذالمركباة وتطويرهاا بشاكل مرضاي، التوافقية التفاعلية دورًا هامًا في اكتساب المهارات ا

وهاذا ماا دفاع الباحثاان للقياام بهاذا  مساتواه يتاأثر ثام ومان للباراعم المهارات المركبة مستوى  باإليجاب
 البحث
 :البحث هدف

تأثير استخدام تمرينات القدرات التوافقية التفاعلية علاى تعلام  على التعرف إلى البحث يهدف
 ويتحقق هذا الهدف من خالل  كرة القدم لبراعم المركبةبعض المهارات 

 المركبةبعض المهارات  تعلمفى ية البعدية و القبلات بين متوسطات القياس التعرف على الفروق  -4
 .قيد البحثالتجريبية  ةللمجموع لبراعم كرة القدم

هاارات بعاض الم تعلامفاى ياة البعدية و القبلات متوسطات القياسالتعرف على نسب التحسن بين  -0
 قيد البحث.التجريبية  ةللمجموع لبراعم كرة القدم المركبة

 :فروض البحث 
 ةللمجموعاا يااةالبعديااة و القبل اتالقياساا اتبااين متوسااط ة ذات داللااة معنويااةتوجااد فااروق إحصااائي -4

  .يةالبعد اتالقياسولصالح متوسطات  لبراعم كرة القدم المركبةبعض المهارات  تعلمالتجريبية فى 
بعض  تعلمالتجريبية فى  ةللمجموع يةالبعدية و القبل اتالقياس اتبين متوسط نسب تحسنتوجد  -0

 .لبراعم كرة القدم المركبةالمهارات 
 البحث مصطلحات: 

  التفاعلية التوافقية القدرات

                                                           

 تعريف إجرائى 
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ماع ربطهاا  كارة بادون  أو باالكرة البرعم بها يقوم التى المترابطة الحركية الواجبات من مجموعة
قتصااااد تاااام بتوافاااقنتقالياااة والرشااااقة وسااارعة األداء فاااي جملاااة حركياااة واحاااده ماااع السااارعة اإل  فاااى وا 

 أو التاادريب خااالل البدنيااة والقاادرات المهااارى  المسااتوى  لتحسااين وذلااك المناساابة وبالساارعة المجهااود
 .  المباراة
 :البحث إجراءات
 :البحث منهج

خدام التصاااميم التجريباااى المااانهج التجريباااى لمناسااابته لطبيعاااة البحاااث بإسااات اناساااتخدم الباحثااا
 البعدى(. -لمجموعة واحده وبإستخدام القياس )القبلى 

 :البحث عينة
 ساانة( 44) تحاات القاادم كاارة بااراعم ماان العمديااة بالطريقااة البحااث عينااة بإختيااار الباحثااان قااام

 اراختا كماا ،تجريبياة كعينة برعم( 46) عددهم والبالغ قليوبية، – بنها –بأكاديمية جراند لكرة القدم 
 اإلسااتطالعية اتالدراساا فااى أكاديميااة نااادي بنهااا بااراعمماان  ساانة( 44) تحاات بااراعم( 2) الباحثااان
 .برعم( 01) البحث عينة إجمالى ليكون 

 م0١/2/024١م: ١/6/024١للبرنااامج التاادريبى ماان  التطبيااقتماات عمليااة : المجررال الزمنررى  ،
 أسبوع . 40ولمده 

 طالعية والقياااس القبلااى وكااذلك البرنااامج التاادريبى : تاام تطبيااق الدراسااات اإلسااتالمجررال المكررانى
 .أكاديمية جراند لكرة القدموالقياس البعدى على عينة البحث بملعب 

  واإلستطالعية( )التجريبيةتوصيف مجموعتى البحث 
 
 

 (0جدول )
 توصيف مجموعتى البحث

 النسبة المئوية العدد التصنيف م   
 %22029 02 المجمرروعة التجريبية 0
 %22022 1 المجموعة اإلستطالعية 6

 %011 62 اإلجمرررررررررررالى

 :تجانس عينة البحث 
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 ( 6جدول )
 تجانس عينة البحث التجريبية فى خصائص النمو

 02 = ن
 االلتواء الوسيط ع± س   وحدة القياس المتغيرات

 1022- 01091 0092 01022 سنة العمر
 0016 069 6012 06909 سم الطول
 1002- 6102 0026 61022 كجم الوزن 

ممرا يشرير  2± تنحصرر برين  سرنوات 00( أن معامل االلتواء لخصائص النمرو للبرراعم تحرت 6يوضح جدول )
 .إلى تجانس العينة التجريبية

 ( 2جدول )
                 تجانس عينة البحث التجريبية فى بعض القدرات البدنية

 02 = ن

 االلتواء طالوسي ع± س   وحدة القياس المتغيرات

 1011- 2022 0099 2021 ثانيه م من الوقوف 21إختبارعدو
 1021 8021 6021 8012 عدد ث(02إختبار تمرير الكرة على مقعد سويدى)
 1026 69019 6092 69022 ثانيه إختبار الجرى الزجزاجى )بارو (
 1016- 0002 0022 0002 متر إختبار الوثب العريض من الثبات

 1088- 20021 0028 20066 ثانيه مرات تكرار( X 2م 21إختبار جرى )
 1006- 2202 6019 22026 عدد ث(21إختبار تمرير الكرة على مقعد سويدى )

  2±   برين سرنوات تنحصرر 00( أن معامل االلترواء فرى بعرض القردرات البدنيرة للبرراعم تحرت 2يوضح جدول )
 .مما يشير إلى تجانس العينة التجريبية

 
 ( 2جدول )

                 تجانس عينة البحث التجريبية فى بعض المهارات األساسية
 02 = ن

 االلتواء الوسيط ع± س   وحدة القياس المتغيرات

 1001 2062 0081 2021 درجة إختبار دقة التمرير القصير  
 1002 2022 6019 2022 درجة إختبار دقة التصويب على المرمى المقسم

 1016 02028 0022 02021 ثانية م(21فى خط مستقيم ) اختبار الجرى بالكرة
 1028 09018 6092 01022 ثانية م01اختبار الجرى بالكرة فى خط متعرج بين األقماع 
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 2± تنحصرر برين سنوات  00( أن معامل االلتواء فى بعض المهارات األساسية للبراعم تحت 2يوضح جدول )
 مما يشير إلى تجانس العينة التجريبية

 ( 2ول )جد
    بعض المهارات المركبة فى لمجموعة التجريبيةتجانس ا

 02 = ن       
 االلتواء الوسيط ع± س   القياسوحدة  المتغيرات

 اإلستالم ثم التمرير
 1026 9092 0061 9081 ثانية زمن األداء
 1002- 0022 6022 0026 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم الجري بالكرة ثم التمرير
 1002 9060 6012 9021 ثانية األداء زمن

 1061 0021 6028 0022 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم التصويب
 1022- 2026 0061 2001 ثانية زمن األداء
 1022 1092 0022 1081 درجة دقة التصويب

 اإلستالم ثم الجرى بالكرة ثم التصويب
 1009- 9022 6002 9022 ثانية زمن األداء
 1012- 1011 6022 1092 درجة ويبدقة التص

ممرا  2± سنة تنحصر برين  00تحت  للبراعمالمركبة  رات( أن معامل االلتواء فى بعض المها2يوضح جدول )
 فى المتغيرات قيد البحث. يشير إلى تجانس العينة التجريبية

 
 وسائل وأدوات جمع البيانات 

 المسح المرجعى  -
 (0مرفق)المسح المرجعى لإلختبارات البدنية  -
 (6مرفق)المسح المرجعى لإلختبارات المهارية  -
 (2مرفق) المركبة المسح المرجعى لإلختبارات المهارية -

 اإلختبارات البدنية 
مان خاالل  انباإلطالع على المراجع والدراسات العلمية فى كرة القدم ، وتوصل الباحث انقام الباحث

 ( يوضح ذلك6الجدول رقم ) (2مرفق ) إلى اإلختبارات التالية المسح المرجعى
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 (2جدول )
 اإلختبارات البدنية المستخدمة فى البحث 

 وحده القياس الغرض من اإلختبار اإلختبارات

 ثانيه السرعة االنتقالية م من الوقوف 21إختبارعدو
 عدد سرعة األداء ث(02إختبار تمرير الكرة على مقعد سويدى)

 ثانيه اقةالرش بارو(إختبار الجرى الزجزاجى )
 متر القدرة إختبار الوثب العريض من الثبات

 ثانيه تحمل السرعة مرات تكرار( X 2م 21إختبار جرى )
 عدد تحمل األداء ث(21إختبار تمرير الكرة على مقعد سويدى)

 اإلختبارات المهارية  -
مان خاالل  اناحثاباإلطالع على المراجع والدراسات العلمية فى كارة القادم، وتوصال الب انقام الباحث

 ( يوضح ذلك7، والجدول رقم ) (2مرفق ) المسح المرجعى إلى اإلختبارات التالية
 (9جدول )

  اإلختبارات المهارية المستخدمة فى البحث
 وحده القياس الغرض من اإلختبار اإلختبارات

 درجة دقة التمرير إختبار دقة التمرير القصير  
 درجة دقة التصويب  مقسمإختبار دقة التصويب على المرمى ال
 ثانيه القدرة على الجرى بالكرة م(21اختبار الجرى بالكرة فى خط مستقيم )

 ثانيه المراوغة والتحكم بالكرة م01اختبار الجرى بالكرة فى خط متعرج بين األقماع 

 اختبارات المهارية المركبة  -
مان خاالل  انرة القادم، وتوصال الباحثاباإلطالع على المراجع والدراسات العلمية فى كا انقام الباحث

 .( يوضح ذلك2، والجدول رقم )(2مرفق ) المسح المرجعى إلى اإلختبارات التالية
 
 (1جدول )

  ختبارات المهارية المركبة المستخدمة فى البحثاإل
 وحده القياس الغرض من اإلختبار اإلختبارات

 ن / درجةزم قياس دقة وزمن األداء إختبار اإلستالم ثم التمرير
 زمن / درجة قياس دقة وزمن األداء إختبار اإلستالم ثم الجرى ثم التمرير

 زمن / درجة قياس دقة وزمن األداء إختبار اإلستالم ثم التصويب
 زمن / درجة قياس دقة وزمن األداء ثم التصويب الجري إختبار اإلستالم ثم 
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 استمارات تسجيل البيانات  -
 (9مرفق )لبراعم إستمارة تسجيل بيانات با -
 (8مرفق )اإلختبارات المهارية (, 1مرفق )إستمارة تسجيل نتائج اإلختبارات البدنية  -
 (01مرفق ) ختبارات المهارية المركبةاإلإستمارة تسجيل نتائج  -

 
 األجهزة المستخدمه فى القياسات الخاصة بالبحث -

ساااااااااااااااااااااعة  -
 إيقاف.

ميااااااااااااااااااااااااااااااااازان  -
 إلكترونى. 

مساااااااااااااااااااطرة  -
 مدرجة.

شاااااااااااااااااااااااريط  -
                                         قياس.       

 األدوات المساعدة فى القياسات والبرنامج التدريبى الخاصة بالبحث -
حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااواجز  - .تدريبأقماع  - كرات قدم.                                   -

 صغيرة.
 حبال. -

قمصاااااااااااااااااااااااااااااااااااان  - أعالم.                                        -
 تدريب.

 ى.مقعد سويد - عصيان. -

أطباااااااااااااااااااااق  -
 تدريب.                             

 أطواق. - سلم توافقى. - مرمى صغير. -

    الدراسات اإلستطالعية 
  الدراسة اإلستطالعية األولى 

من مجتمع البحث ولكن خارج  سنه 44تحت  براعم( 1)بإختيار عينه عددها  انقام الباحث
، وتم تطبيق الدراسة اإلستطالعية األولى اأكاديمية نادي بنه براعمللبحث ومن  األساسيةالعينة 

التأكد من و  إعداد مكان التدريب وتنظيم الملعبوذلك بغرض م( 40/0/024١ األحدفى يوم )
مدى و  تدريب المساعدين على كيفية إجراء اإلختباراتالمستخدمه، و صالحية األدوات واألجهزة 

 مالئمة اإلختبارات لعينه البحث.
 لثانية الدراسة اإلستطالعية ا -

قام الباحث باإلستعانة بالعينة السابقة والتى طبقت عليها الدراسة اإلستطالعية األولى 
الدراسة اإلستطالعية األولى من مجتمع  عليهاوالتي طبقت  سنه 44تحت  براعم( 1)وعددها 

 وتم تطبيق الدراسة أكاديمية نادي بنها، براعمالبحث ولكن خارج العينة األساسية للبحث ومن 
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 مراجعة شروط اإلختبارات.وذلك بغرض  م(40/0/024١ األربعاءاإلستطالعية الثانية فى يوم )
 ومراجعه المعامالت العلمية لالختبارات. مدى إستيعاب المساعدين لطريقة إجراء اإلختباراتو 

 المعامالت العلمية لإلختبارات -
  اإلختبارات صدق -
المهارية واإلختبارات المهارية المركبة عن  تم حساب صدق اإلختبارات البدنية واإلختبارات -

طرياااق حسااااب صااادق التماااايز باااين مجماااوعتين مميااازة وغيااار مميااازة لباااراعم كااارة القااادم مااان         
 (6( )شادى هشامقبل )

 ثبات اإلختبارات   -
تم حساب ثبات اإلختبارات البدنية واإلختبارات المهارية واإلختبارات المهارياة المركباة عان  -

 Test -Retestعاماال اإلرتباااط بااين التطبيااق واعاااده تطبيااق اإلختبااارطريااق حساااب م
 (6( )شادى هشاملبراعم كرة القدم من قبل )

 إختيار المساعدين  -
فى القياسات واإلختبارات  للمساعدةباإلستعانة بمجموعة من المساعدين  انقام الباحث -

على إجراء  ، حيث تم تدريبهم(00مرفق )( 0الخاصة بالبحث والذين بلغ عددهم )
التى قد تواجههم والمشكالت اإلختبارات وحساب الدرجات وتقييم القياسات وكيفية أداء 

 أثناء تطبيق القياسات واإلختبارات.
 البرنامج التدريبى -
كرة القدم  المهارات المركبة لبراعمبعض علي تعلم  المقترحالبرنامج معرفة تأثير  هدفال

. ومن خالل المسح المرجعى للمراجع العلمية ية التفاعليةاستخدام تمرينات القدرات التوافقب
 اناستطاع الباحث( 7()77()0()70()9()70()6()1()0()0()72()74( )7)المرجعية والبحوث 

تحديد متغيرات البرنامج من حيث )مده البرنامج وعدد األسابيع داخل البرنامج وعدد مرات التدريب 
مية وزمن وحدات التدريب( ووضع البرنامج فى صورته األسبوعية وكذلك فترات التدريب اليو 

 (06)مرفق النهائية. 
  البرنامج( )متغيراتالبيانات األساسية للبرنامج 

 (.أسبوع 40)البرنامج لمدة  -4
 .سنه 44المرحلة السنية تحت  -0
 (.م0١/2/024١م: ١/6/024١)خالل توقيت البرنامج  -1
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 .رياضى(المكان تطبيق البرنامج )ستاد بنها  -1
 الخميس(. - الثالثاء - األحد)وحدات(  1عدد وحدات التدريب األسبوعية ) -0
 واحدة فقط(. )مرةعدد مرات التدريب اليومية  -6
 وحده(. 16)عدد وحدات البرنامج  -7
 (.ق١2زمن وحده التدريب اليومية ) -2
 (.ق072زمن التدريب األسبوعي الواحد ) -١
 .دقيقة( 1012)زمن البرنامج ككل  -42
 (.ق0ختام ق(،)70 جزء رئيسي ق(،)42)إحماء  بأزمنتها أجزاء الوحدة التدريبية الثالثة -44

 خطوات تنفيذ التجربة -
لالختبااارات الخاصااة مجموعااة البحااث التجريبيااة بااإجراء القياااس القبلااي علااى  انقااام الباحثاا -

ذلاك بمالعاب و ياوم ولمادة علاي التاوالي  2/6/024١السابت ياوم  المهارات المركباةببعض 
 إستاد بنها الرياضي.

)األحااد خااالل الفتاارة ماان  عينااة الدراسااة األساساايةتاام تنفيااذ البرنااامج التاادريبي المقتاارح علااى  -
للمجموعاة  ( وذلك بمالعاب إساتاد بنهاا الرياضايم0١/2/024١م : الخميس 6/024١/١

 .والخميس( ءأسبوع أيام )األحد والثالثا 40التجريبية ولمده 
لالختبااارات الخاصااة مجموعااة البحااث التجريبيااة علااى  البعاادىإجراء القياااس باا انقااام الباحثاا -

وذلك بمالعب يوم ولمدة على التوالي  12/2/024١الجمعة يوم  المهارات المركبةببعض 
 إستاد بنها الرياضي.

 المعالجات اإلحصائية -
  المتوسط  الوسيط   اإلنحراف المعيارى 
 معامل االلتواء   ) إختبار ) ت  ننسب التحس 
 عرض النتائج ومناقشتها -

 

 

 

 

 

 

 



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 122 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

 (0جدول )

بعض المهارات فى القياسات القبلية والبعدية ونسب التحسن  متوسطات داللة الفروق بين

 للمجموعة التجريبية قيد البحث المركبة

 
 12ن= 

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

 القياس البعدى القياس القبلى
 ت ةقيم

نسب 

 ع± س   ع± س   التحسن

 م ثم التمريراإلستال
  01022 *2061 0002 2099 6012 9022 ثانية زمن األداء
  80019 *2011 1011 6022 0061 0062 درجة دقة التمرير

اإلستالم ثم الجري بالكرة 
 ثم التمرير

  8008 *6028 6029 2096 0022 9021 ثانية زمن األداء
  98092 *2022 0028 6092 6021 0022 درجة دقة التمرير

 إلستالم ثم التصويبا
  08009 *2092 0022 2022 6068 2092 ثانية زمن األداء
  18099  *2002 0082 0029 0009 1011 درجة دقة التصويب

اإلستالم ثم الجرى بالكرة 
 ثم التصويب

  01002 *2022 1012 2022 6092 9021 ثانية زمن األداء
  011011 *2061 0092 0021 0016 1092 درجة دقة التصويب
 1.73=  12ودرجة حرية  2.22قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

( للمجموعااااة 422022:  ١04١( أن قيمااااة ت المحسااااوبة إنحصاااارت بااااين )١يتضااااح ماااان جاااادول )
التجريبية فى متوسطات القياسات القبلية والبعدية لبعض لمهارات المركبة وكانت قيمتها أكبر قيماة 

( مما يدل على وجود فروق ولصالح متوسطات القياسات 2020)  ت الجدولية عند مستوى معنوية
 البعدية وتحسن للمجموعة التجريبية .

  النتائج مناقشة -
  األول الفرض نتائج مناقشة

( وجود فروق بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية لصالح ١يتضح من الجدول )
 بة للعينة قيد البحث. متوسطات القياسات البعدية فى تعلم بعض المهارات المرك

ويعزى الباحثان هذا التحسن فى تعلم المهارات المركبة إلى أنه تم مراعاة التدرج فى 
التدريبات المعطاة للبراعم ومناسبتها لهم مع عدم اإلنتقال من مرحلة إال بعد إتقان التى تسبقها مع 

ذلك أدى البرنامج لحدوث تحسن تقنين شدة وتكرارات التدريبات المعطاة ومراعاة الفروق الفردية ل
باإلضافة إلى تم وضع مجموعه من التدريبات فى ضوء إحتياجات ملحو  فى القياس البعدى. 

المرحلة السنية وبذلك يكون قد تم إنجاز هذه المهارات من خالل تدريبات القدرات التوافقية 
 التفاعلية الموضوعة لهم.
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( , أحمد 1م()6106( , عادل الفاضى )01م()6118دمحم خليل ) ويتفق هذا مع كاًل من
إلى أن هذه المهارات المركبة تمثل أكثر (  06م()6109( , دمحم مصلحي )6م()6106حيدر )
% من األداء المهارى لالعب كرة القدم خالل المباريات وجميعها إذا تم أداؤها بنجاح 72من 

لمركبة خالل المباراة والتى تنتهى تنتهى أما بالتمرير أو التصويب، وأن نسبة الجمل المهارية ا
% ، والجمل المهارية المركبة التى 0١%، ويمثل االستالم ثم التمرير منها 60بالتمرير تمثل 

%، ولذا يجب أن يرتبط 06% بينما التمرير المباشر من الحركة يمثل 44تنتهى بالتصويب تمثل 
 أداء الالعب خالل التدريب دائمًا بالحركة وسرعة األداء 

(  01()6118(, دمحم خليل )02()6111هشام حمدون )ويتفق ذلك مع ما ذكره كاًل من 
في أن التدريب على المهارات المركبة في ظروف ومواقف ( 00م()6101, دمحم عبد الرؤوف )

مشابهة لألداء الفعلي للمباريات )تدريبات موقفية( يؤدى إلى إختصار الزمن الكلي لألداء المهاري 
 السرعة وكذا الدقة لتحقيق الغرض المطلوب وهو اإلنجاز. الذي يستلزم

شادى هشام  (,2م()6106سالم الحسناوى )ويتفق ذلك مع ما توصل إليه كاًل من 
فى أن التحسن في سرعة ودقة األداء يرجع إلى ( 9م()6108( , ضياء عباس )2))م6102)

يب في توجيه الكرة نحو أماكن معينة التدريبات التى تتطلب تغيرًا في االتجاهات واستمرارية التدر 
 مع زيادة متطلبات األداء المهاري من سرعة ودقة فى األداء لتحقيق الغرض المطلوب.

( , 8م()6102( , فادى فريد )0م()6112إبراهيم متولى ) ويتفق مع ما ذكره كاًل من
كرة القدم  أن طبيعة اللعب خالل مباريات( 2م()6101أمر هللا البساطى, أحمد عبدالمولي)

بمواقفها المتغيرة والمتنوعة تفرض على الالعبين استخدام أشكال مركبة وكثيرة للمهارات المختلفة 
بها )المهارات المركبة( أو المندمجة وهي تمثل شكل من البناء يتكون من عدة مهارات مترابطة 

على المدرب إعداد  )مندمجة( تؤدي بتتال ويؤثر كل منها في اتخر تأثير متبادل ولذلك يستوجب
وتجهيز العبيه لمواجهة تلك المواقف من خالل االرتقاء بمستوي األداء المهاري طبقًا لشروط 
تقانه لها )تمرير واستالم   –وظروف المباراة، حيث يعد امتالك الالعب للمهارات المنفردة وا 

 –)استالم ثم تمرير  ومراوغة( ليست بأهمية توافر القدرة لديه على أدائها بصورة مركبة ودقيقة
استالم ثم مراوغة ثم تصويب( لتتناسب مع طبيعة المواقف  -استالم ثم جرى ثم مراوغة ثم تمرير

 خالل المباراة . 
(  , 2م ()6111, حسن أبو عبده ) ( 0م()6112إبراهيم متولى )ويتفق مع كاًل من 

يبات األساسية فى بناء أن تدريبات المهارات المركبة من التدر  ( 1م()6106عادل الفاضى )
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الجزء الرئيسى فى الوحدة التدريبية اليومية و يستخدم هذا األسلوب لتثبيت دقة األداء المهارى 
لالعب و تؤدى هذه التدريبات مع وجود مدافع سلبى أو إيجابى و يمكن تحديد مساحة و زمن 

وأن عملية تدريب المهارات  أداء هذه التدريبات ومن ثم يمكن الحكم على قدرة الالعب و مهاراته .
المندمجة وخاصة الهجومية البد و أن تنال االهتمام الكبير الذى تستحقه فى غضون تخطيط 
برامج تدريب الناشئين حيث تنال الغالبية العظمى من المجموع الكلى لألزمنة المخصصة لإلعداد 

تها و التمرينات الحركية المهارى و تستمر عملية تدريب المهارات المندمجة الهجومية و مشتقا
 التى تعمل على تنميتها و تطويرها و تحسينها حتى تصل إلى المستويات الرياضية العليا. 

(, هشام حمدون 0م()6112هذا يتفق مع ما توصل إليه إبراهيم متولى )
(, عادل الفاضى 2م()6106( , سالم الحسناوى )01م()6118(  , دمحم خليل )02()6111)
(  حيث أن 9م()6108(, ضياء عباس )06م()6109, دمحم مصلحي )(  1م()6106)

 البرنامج التدريبى كان له تأثير إيجابى في تعلم المهارات المركبة .  وبهذا يتحقق الفرض األول
 مناقشة الفرض الثاني

( وجود نسب تحسن بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية ١ويتضح أيضا من الجدول )
 القياسات البعدية فى تعلم بعض المهارات المركبة للعينة قيد البحث. لصالح متوسطات 

ويعزى الباحثان التحسن الحادث للمجموعة التجريبية في إختبارات المهارات المركبة قيد 
البحث، إلى فعالية البرنامج المقترح الذى يتسم بالشمولية والتكامل وتم وضعه بصورة متدرجة من 

تم فى البداية إستخدام تدريبات سهله ومع مرور الوقت تم إدخال  البسيط إلى المركب كما
التدريبات التى تتميز بدرجة صعوبة أكبر مما أظهر فى نتائج قياسات البحث المختلفة حدوث 

 تغير إيجابى مستمر فى بعض المهارات المركبة لدى عينة البحث.  
(  02()6111ام حمدون )(, هش0م()6112إبراهيم متولى )هذا يتفق مع ما توصل إليه 

(, 1م()6106(, عادل الفاضى )2م()6106(  , سالم الحسناوى )01م()6118, دمحم خليل )
(, أمر هللا البساطى, أحمد عبدالمولي 06م()6109(, دمحم مصلحي )8م()6102فادى فريد )

ى حيث أن البرنامج التدريبى كان له تأثير إيجاب(  9م()6108( , ضياء عباس )2م( )6101)
في تعلم بعض المهارات المركبة المختارة باإلضافة لحدوث تحسن فى المستوى ظهر من خالل 

 وبهذا يتحقق الفرض الثانيالفارق الحادث بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية .  
 :اإلستخالصات -
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 الباحثان توصل اإلحصائية والمعالجات العينة حدود وفى البحث نتائج ضوء فى 
 :التالية اتلإلستخالص

 بعاض المهاارات المركباة تعلام علاى إيجابيااً  أثر تدريبات القدرات التوافقية التفاعلية المقترح البرنامج 
 .قيد البحث التجريبية للمجموعة

 تعلم فى التجريبية ةللمجموع يةالبعدالقبلية و  اتالقياس متوسطات بين إحصائياً  داله فروق  وجود 
 .يةالبعد اتالقياس توسطاتم ولصالح بعض المهارات المركبة

 بعض  تعلم فى التجريبية ةللمجموع يةالبعدالقبلية و  اتالقياس متوسطات بين نسب تحسن وجود
 .يةالبعد اتالقياس متوسطات ولصالح المهارات المركبة

 :التوصيات -
 التى التوصيات تحديد من الباحثان تمكن عليها البحث اعتمد التى اإلستخالصات ضوء فى
 كالتالى: القدم كرة تدريب مجال فى منها تفادةاالس يمكن

 المختلفة العمرية المراحل فى للبراعم بتدريبات القدرات التوافقية التفاعلية اإلهتمام. 
 ومحتواهاا الوحادة هادف مع يتناسب بما للبراعم تدريبات القدرات التوافقية التفاعلية فى التنوع مراعاة 

 .والتعب الملل لتجنب
  على متغيرات أخرى مثل الجانب البدني والنفسي والخططى والوظيفي.تطبيق الدراسة 

  ومراحل سنية مختلفة وعلى فئة الكرة النسائية. وفئاتتطبيق الدراسة على مراحل 

 المراجع : 
: تأثير برنامج تدريبى مقترح لألداءات المهارية المركبة على فاعلية   م(6112إبراهيم متولى ) .4

مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية ،  مية لدى ناشئى كرة القدمبعض الجمل الخططية الهجو 
 كلية التربية الرياضية بالسادات ، جامعة المنوفية. ،  2، العدد  والرياضية

: تأثير األداءات المهارية المركبة علي فاعلية األداء الهجومي لناشئ كرة  م(6106در )أحمد حي .0
 القدم ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بنها.

: تأثير دمج التدريبات المهارية بالمقاومة على  م(6101أمر هللا البساطى, أحمد عبدالمولي) .1
داء المهارى والمركب لناشئ كرة القدم ، بحث منشور ، العدد بعض القدرات البدنية ومستوى األ

، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة ، كلية التربية الرياضية للبنين بأبو قير ،  4، مجلد  07
 جامعة األسكندرية .

http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
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 : اإلتجاهات الحديثة فى تخطيط وتدريب كرة القدم، الطبعة الثامنة ، م(6111حسن أبو عبده  ) .1
 مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية.

: تأثير برنامج تدريبى لبعض القدرات البدنية الخاصة واألداءات  م(6106سالم الحسناوى) .0
المهارية المركبة على تحسين األداء الفنى لدى ناشئى كرة القدم ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية 

 الرياضية بأبو قير ، جامعة اإلسكندرية .
: تأثيار التدريب بأسلاوب المقترباات الخططية الهجوميااة علااى إنجااااز  م(6102دى هشام )شا .6

بعض األداءات المهارية المركبة لناشئى كرة القدم ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، 
 جامعة طنطا.

ومية لدى تأثير منهج تدريبى لتطوير بعض المهارات المركبة الهج م(:6108ضياء عباس ) .7
، مجلة علوم الرياضة  0، مجلد  6( سنه، بحث منشور، العدد 41-40ناشئى كرة القدم بأعمار )

 جامعة ديالي ، العراق. –، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية 
المركبة  تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة واألداءات المهارية م( :6106عادل الفاضى ) .2

، كلية التربية  71سنة ، مجلة نظريات وتطبيقات ، العدد  46القدم تحت الهجومية لناشئ كرة 
 الرياضية للبنين بأبو قير ، جامعة اإلسكندرية.

: فاعلية الفيديو التفاعلى على بعض األداءات المهارية المركبة فى كرة  م(6102فادى فريد ) .١
لتربية بغزة ، الجامعة اإلسالمية ، القدم لطالب المرحلة األساسية العليا ، رسالة ماجستير ، كلية ا

 فلسطين.
: برنامج تدريبى لتنمية بعض القدرات التوافقية وأثره علي األداء  (6118دمحم خليل ) .42

 المهارى المركب لناشئى كرة القدم ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط.
تأثير أسلوبي التدريب الباليستى والبليومترى على تنمية  م(:0242دمحم عبد الرؤوف ) .44

، رسالة ماجستير ، كلية  شئى كرة القدمبعض األداءات المهارية المركبة ومركبات السرعة لنا
 التربية الرياضية ، جامعة المنصورة.

م(: تأثير المباريات المصغرة على بعض الصفات البدنية 0247دمحم مصلحي ) .40
، مجلة 4مجلد  - 02واألداءات المهارية المركبة لناشئى كرة القدم، بحث منشور، العدد 

 والرياضة، كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات للتربية البدنية 

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%89+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9+%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d9%89+%d9%83%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85+%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%88%d8%a8%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%89+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%89+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9+%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d9%89+%d9%83%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85+%2f&criteria1=0.
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 باللغة العربية  ملخص البحث
اء بعض فاعلية برنامج تعليمى باستخدام االسلوب التعاوني على مستوى أد

 المهارات األساسية في كرة السلة والقيم األخالقية لتلميذات المرحلة االعدادية
                                                      /حنان صابر شعبان عيسوى د 

 
المهارات بعض على مستوى أداء  أستهدف البحث التعرف على تأثير أسلوب التعلم التعاونى

التصويب من الثبات( فى كرة السلة بدرس التربية  –التمريرة الصدرية  –حاورة )الماألساسية 
القيم األخالقية نحو  -)القيم األخالقية نحو الذات  بعض القيم األخالقيةب واإلرتقاء الرياضية
لتلميذات المرحلة  القيم األخالقية نحو المجتمع( -القيم األخالقية نحو أولي األمر  -الزمالء 
( تلميذة بالصف األول 62وأستخدمت الباحثة المنهج التجريبى على عينة قوامها )، ديةاإلعدا

اإلعدادى، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة قوام 
 -القيم األخالقية مقياس  – إختبارات بدنية ومهارية ( تلميذة، ومن أدوات البحث :12كل منهما )

البرنامج التعليمى المقترح باستخدام أسلوب التعلم التعاونى، واألساليب  –ر الذكاء المصور إختبا
 –معامل اإللتواء  –الوسيط  –اإلنحراف المعيارى  –اإلحصائية المستخدمة : المتوسط الحسابى 
 نسب التحسن. -إختبار تتت –معامل اإلرتباط البسيط 

 ومن أهم النتائج: 
 –)المحاورة المهارات األساسية بعض تأثيرًا إيجابيًا على مستوى أداء  لم التعاونىأسلوب التعيؤثر  -4

 بعض القيم األخالقية.ب التصويب من الثبات( فى كرة السلة واإلرتقاء –التمريرة الصدرية 
المهارات بعض تأثيرًا إيجابيًا على مستوى أداء  (التقليديةأسلوب التعلم باألوامر)الطريقة ؤثر ي -0

 .قيد البحث بعض القيم األخالقيةعلى  تأثير إيجابيليس له  فى كرة السلة و ألساسية ا
 التوصيات:ومن أهم 

فى كرة السلة بدرس التربية  المهارات األساسية فى تعلم بعض  إستخدام أسلوب التعلم التعاونى -4
 لتلميذات المرحلة اإلعدادية.  بعض القيم األخالقيةب واإلرتقاء الرياضية

 
 

                                                           
 •  . موجهه تربيه رياضية بالتوجية العام للتربية الرياضية,بمديرية التربية والتعليم,محافظة القليوبية 
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Research Summary 
 

The effectiveness of an educational program using the 

cooperative method at the level of performance of some basic 

skills in 

 basketball and the moral values of middle school pupils 

Dr / hanan saber shaban eswy 

 

        Research aimed to identify the effect of cooperative learning on the 

performance of some of the basic skills level of style (Interviewing - pass 

Chest - correction of stability) in basketball Padres physical education and 

improve some of the moral values  ( Moral values towards self - moral 

values towards colleagues - moral values towards the guardians - moral 

values to the community ) for junior high school Schoolgirls , the 

researcher used the experimental method on a sample of 62 Schoolgirls in 

the first grade middle school , They were divided into two groups , one 

experimental group and a control group of other strength of each (02) 

students , and research tools : physical and skill tests - a measure of moral 

values - Test IQ photographer - proposed tutorial using cooperative 

learning style.                   

Among the most important results: 
7. Cooperative learning style a positive impact on the performance of some 

of the basic skills level (Interviewing - pass Chest - correction of stability) 

in basketball and improve some moral values. 

0. orders affect learning style (the traditional way) positive impact on the 

performance of some of the basic skill level in basketball and does not 

have a positive effect on some of the ethical values under discussion. 

One of the main recommendations: 

7. The use of cooperative learning style to learn some basic skills in 

basketball Padres physical education and improve some of the moral 

values of junior high school Schoolgirls. 
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فاعلية برنامج تعليمى باستخدام االسلوب التعاوني على مستوى أداء بعض 
 ساسية في كرة السلة والقيم األخالقية لتلميذات المرحلة االعداديةالمهارات األ

 د/حنان صابر شعبان عيسوى .*

 

 المقدمة ومشكلة البحث: -
التعلم يتأثر بحد كبير بأساليب التدريس المتبعة فكل أسلوب ناجح في ظل الظروف 

وتساعد علي  لتجريب،لذا فقد ظهرت أساليب تدريسية حديثة تعتمد علي التطبيق وا المناسبة له،
بحيث ينتقل أثر التعلم أسرع وأسهل من المعرفة التي  نقل مركز النشاط من المعلم إلي المتعلم،

 تنقل في مجموعات مستقلة وال يعرف المتعلم فوائدها.
يعد التعليم من القضايا الهامة التي يجب على القائمين بالعملية التربوية أن يتناولوه من 

أجل العمل على تفهم كافة أبعاد هذه العملية التربوية، وتأثيرها على اإلنسان  جميع الجوانب من
 وسلوكه، والعائد من هذه العملية، وكيفية بذل الجهود من أجل زيادة هذا العائد.

تسعي المؤسسات التعليمية إلي تحقيق األهداف الموضوعة للعملية التعليمية بدرجة من و 
الفرد المتعلم ، وال تتحقق تلك األهداف إال عن طريق التطوير في الكفاءة واإلتقان واالهتمام ب

أساليب التدريس المستخدمة بهدف الوصول بالمتعلم إلي القدرة العالية وتحقيق األهداف المنشودة 
( .6  :0 ) 

حيث تمثل المؤسسات التعليمية والتربوية الدعامة األولي في إعداد جيل الحاضر 
لي أكتافه نهضة المجتمع ورقيه ، وذلك عن طريق التعلم المبني علي والمستقبل والذى يقوم ع

أسس علمية ، كما أن الفترة الحالية تشهد محاوالت جادة لتطوير التعلم بشاكل جاد في جميع 
مراحله ، واحتلت العملية التعليمية مكانا بارزا ضمن أولويات هذا التطوير باعتبارها عملياة شاملة 

شخصية المتعلم بالتغيير والتنمية عن طريق خلق مواقف تعليمية فيتعرض  تتناول جميع جوانب
       المتعلم لخبرات متنوعة تتفاعل فيها جوانب األداء واإلدراك والوجدان بشكل كامل ومتوازن .

                                                                     (1  :4 ) 
أن مهنة التعليم حظيت باالهتمام  (م6116) "الدين أبو النجا عزت ويشير  

والمعلم العصري الكفء عصب  ،قضية المجتمع فهيوالدراسة بما لم تحظى بمثلها المهن األخرى 

                                                           

 لتربية والتعليم,محافظة القليوبية .  موجهه تربيه رياضية بالتوجية العام للتربية الرياضية,بمديرية ا 
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المناهج العصرية  فيللمنظومة فيتمثل  الثانيالمنظومة التعليمية والضلع األول فيها، أما الضلع 
الصالح، والطالب اإليجابي هو محور المنظومة بل  تهدف إلى تكوين المواطن التيالمطورة 

  (١:  4والضلع الثالث فيها.)
وهو محدد  ،ويمثل درس التربية الرياضية المجال الزمني المخصص لتدريس موضوع ما

دقيقة كما أنه الشكل  10:10في التربية الرياضية تبعًا للخطة الدراسية لكل نوعية تعليمية ما بين 
من ( ٪١0) التربوية بالمدرسة حيث يشترك في درس التربية الرياضية حوالياألساسي للعملية 

تالميذ المدارس، ويمثل وحدة صغيرة في البرنامج الدراسي، وحجر الزاوية في كل منهج للتربية 
وبمكوناته بغرض تحقيق أعلى مستوى من  ،ومن هنا يظهر مدى ضرورة االهتمام به ،الرياضية

رس يمكن تقديم كافة الخبرات والمواد التعليمية التي تحقق أهداف المنهج، الفعالية، ومن خالل الد
ويساهم مع كل من النشاط  ،له أغراض تربوية بجانب األغراض البدنية والمهارية والمعرفية كما أن

  (02: 06).الخارجي والداخلي في تحقيق الهدف العام لمنهاج التربية الرياضية المدرسي
ن الواحد والعشرين والذى ينبئ بتطور علمي هائل واستخدام وسائل ونحن في بداية القر 

التكنولوجيا الحديثة في كافة المجاالت المختلفة ومنها المجال الرياضي ، فكان البد من البحث 
عن كل حديث في مجال تعلم المهارات الحركية وأيضا عدم الثبات عند استخدام أساليب التدريب 

ربية والتعليم تعتبر من الركائز الهامة التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة التقليدية ، وحيث أن الت
فى بناء شبابها ، لذلك بدأت التربية تهتم وتعتني بالتربية الشاملة المتكاملة والمتوازنة للفرد من 
بد جميع الجوانب. وألن التربية الرياضية فرعا من فروع التربية العامة وجزءا ال يتجزأ منها كان ال
 من أن تواكب المناهج التعليمية الخاصة بالتربية الرياضية كل جديد لتواصل مسيرة التقدم . 

المناهج الدراسية يجب أن تتناسب مع خصائص التالميذ في كل مرحلة دراسية ، كما و 
يجب أن يعد مدرس التربية الرياضية إعدادا مهنيا جيدا يتناسب مع ما يقومون به من واجبات وأن 

س التربية الرياضية في حاجة مستمرة لتنمية وتجديد معارفه تجاه أهداف منهاج التربية مدر 
الرياضية للصفوف الدراسية ومحتواها وطرق تدريسها وأساليب تقويم التالميذ وذلك لضرورة نجاح 

 العملية التعليمية .
                                                                       (60  :44 ) 

انه ال يوجد أسلوب واحد من أساليب التدريس  م0881عفاف عبد الكريم كما تضيف 
يمكن أن يسهم في التنمية الكاملة للمتعلم ، لذلك فإن المتعلم الكفء الذي يستطيع أن يقدم 
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باستمرار الجديد ويعرف الكثير عن مداخل كل أسلوب مما ينتج عنه أن يكون موقف المتعلم 
 (  467:  01يا ال مستقبال لكل ما يلقي عليه . ) ايجاب

والمؤسسات التعليمية تحاول جاهدة الوصول إلي تحقيق الهدف والغاية من العملياة 
التعليمية بدرجة عالية من الكفاءة واإلتقان ، ولذلك فهي تهتم بالفرد المتعلم وحاجاتاه وميوله وهي 

ة . كما أن العملياة التعليمياة لها عدة محاور رئيسياة بهذا التطوير تحاول تحقيق األهداف المنشود
وأن طريقة التدريس التى نقل المعلم بها  -التربية الرياضية  -أهمها المعلم والتلميذ والماادة المقررة 

أن طرق التربية الحديثة  م0881عفاف عبد الكريم الخبرات والمعارف إلي التالميذ ، حيث تشير 
تعليم وتلقين ، ويكون موقف المتعلم ايجابيا ال سلبيا يعلم نفسه بخبرته هي طرق تعلم ال طرق 

 ( 72: 01الشخصية وجهده الذاتي بإرشاد مدرسيه وتوجيههم . ) 
وأساليب تعليمية حديثة تكفل رفع مستوى التعليم  ،يتطلب ذلك من المعلم تبني استراتيجيات   

التعلم التعاوني  – ة التي القت قبوالً ومن هذه االستراتيجيات التعليمي وتحسين مستواه،
Cooperative Learning ، والمتأمل في التاريخ اإلنساني يالحظ أن بقاء الجنس البشري قد

عتمد بشكل أو بآخر على التعاون بين أفراده، فالحياة ال تستقيم في المجتمع دون تعاون األفراد، أ 
جهودها وتتعاون لتحقيق أهدافها المشتركة  ولقد كانت الجماعات البشرية التي استطاعت أن تنظم

والتعاون في البيئة المدرسية  ،أكثر قدرة على التكيف والنجاح والحفا  على كيانها على مر الزمن
أصبح أمرًا ضروريًا بين التالميذ، إذ لم تعد وظيفة المدرس مجرد تلقين المعلومات والحقائق بل 

( التعلم التعاوني) في الفصل الدراسي ومن هذه األساليب زاد الوعي بأهمية استخدام أساليب حديثة
التي تجعل التلميذ متعاونًا مشاركًا فعااًل نشطًا في العملية التعليمية ال مجرد متلق للمعلومات 

 (420:  11).والحقائق
ويعتبر التعلم التعاوني أحد أساليب التدريس الذي يتطلب من التالميذ العمل في 

قيق هدف ما، ويشعر كل طالب من أفراد المجموعة بمسئوليته تجاه مجموعات صغيرة لتح
مجموعته فنجاحه أو فشله هو نجاح أو فشل لمجموعته الذي ينتمي إليها، لذا يسعي كل طالب 

 ( 112: 12من أفراد المجموعة لمساعدة زميله، ولذا تشيع روح التعاون بينهم.)
 Team Teachingتدريس الفريق  وأسلوب التعلم التعاوني يطلق عليه البعض أسم 

ويعرفه بأنه تعملية تشاركيه تتم بين عدة أطراف في موقف تعليمي علي شكل مجموعات صغيرة 
( طالب، وتقوم علي توزيع األدوار داخل المجموعة الواحدة حسب 6– 1تتراوح أعدادها ما بين )

 ( 6١: 4قدرات األعضاء لزيادة فاعلية التعلم وتحقيق هدف مشتركت.)
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 Roger, et., al"م(, "روجر وآخرون 0882) Adams"آدمزويتفق كل من ت 

 –علي أن ألسلوب التعلم التعاوني عدة طرق من أكثرها إنتشارًا ما يلي: التعلم معًا م(  0881)
التنافس الجماعي، وكل  –اإلستقصاء التعاوني  –تقسيم التالميذ إلي مجموعات طبقًا للتحصيل 

خاصية واحدة أال وهي تقسيم المتعلمين لمجموعات صغيرة، وجميعها يركز هذه الطرق تشترك في 
 (17: 10(،)46: 02علي تعاون المتعلمين ولكن بأساليب مختلفة.)

وأثناء  ،والتعلم التعاوني هو نموذج تدريس يتطلب من التالميذ العمل مع بعضهم البعض
 (  00:  02قبولة.)جتماعية ما  التفاعل الفعال تنمو لديهم مهارات شخصية و هذا 

 المجتمعات اهتمام تزايد فقد مجتمع، أي لبناء ىاألساس الحجر عدت إلى أن القيم الخلقية
نفوس   في غرسها نحو جاهدة عملت وقد ،أخالقية وقيم مفاهيم من فيه بما الجانب البشرية بهذا

 على وشدد قيم والمفاهيمال هذه على اإلسالمي الدين أكد به، كما التحلي وتأكيد أبنائها من الناشئة
 تحافظ ذلك خالل من مجتمع، فهي ألي الثقافة أركان من أساسياً  ركًنا تمثل لكونها بها، التمسك
   (١7:47).واستمراره تماسكه على المجتمع لهذا

 واالتجاهات ،هذه العادات من الكثير وتقوية دعم على ات التعليميةالمؤسس وتعمل 
 للطفل، كذلك غير السوي  السلوك اتجاهات بعض بتصحيح تقوم أنها كما السليمة السلوكية
 حيث الطفل تنشئة في دور اجتماعين منشئين األحيان بعض في يعدون  الذين الرفاق لجماعات

 لهذه ويمكن والسلبية، االيجابية األخالقيات من اللعب الكثير أثناء في رفاقه من الطفل يتعلم
 وحاجات واهتمامات أهداف ذات الزمني، العمر يحددها فرعية ثقافات من تمثله بما الجماعات
 أن كما المجتمع، إليها يسعى التي الخلقية القيم تدعيم مهًما في تربوًيا دوًرا تؤدي أن محددة،
 توجه مشتركة قيم تكوين في أساسياً  عامال يكون  االقتصادية االجتماعية والمستويات السن تقارب

 القيم غرس في تشارك مجموعات بوصفهم بهم االهتمام نهنا كا ومن ،الرفاق كل سلوكيات
   (67:41).الخلقية

معلماااات التربياااة الرياضاااية بالمااادارس اإلعدادياااة مااان خاااالل قياااام الباحثاااة باإلشاااراف علاااى و 
حالياًا فاي  ةالمتبعاأسلوب التعلم باألوامر )الطريقة التقليدية( عدم جدوى  الحظت القليوبية بمحافظة
إيجابيااًا  ممواقااف تعليميااة تجعلهاا اتوالتااي ال تتاايح للتلميااذ، الرياضااية بالماادارسالتربيااة درس تاادريس 

 ،في هذه العملية وال تراعي التباين الواضح بين المتعلمين فاي القادرات والخصاائص الفردياة خاصاة
مان أهام المراحال التاي تظهار فيهاا الفاروق الفردياة باين المتعلماين مماا  التعلايم االعادادىوأن مرحلة 

، والااذي يراعااي هااذه الفااروق  ،ماان المعلاام أن يراعااي اختيااار األساالوب المناسااب فااي التاادريس يتطلااب
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األماار الااذى يتنااافي مااع اإلتجاهااات الحديثااة فااي تاادريس التربيااة الرياضااية، األماار الااذى أسااهم فااي 
كما الحظت الباحثاة وجاود خلال واضاح فاي ضعف مستوى أداء المهارات األساسية في كرة السلة، 

م األخالقية لدى تلميذات المدارس اإلعدادية بمحافظاة القليوبياة، وترجاع الباحثاة السابب مستوى القي
في ذلك إلى عادم ممارساة األنشاطة الرياضاية، وساوء النظاام بالمادارس، وعادم وجاود عمال مشاترك 

 بين التلميذات يعملون على إنجازه.
في مجال التعلم وأيضًا من خالل إطالع الباحثة على العديد من الدراسات العلمية 
" Tim Barrettالتعاونى في الرياضات الجماعية والفردية مثل دراسة "تيم باريت 

(, "حامد دمحم الكومي" 20م()6116" ) Ben Dyson(, "بين ديزون 29م()6110)
(, "كوران عبد هللا 08م()6102(, , "كانياو حسن صديق")1م()6112)

إتضح للباحثة أنها لم تجرى دراسة ( 06م()6102(, "رانا عوض دمحم" )60م()6102عثمان")
علمية تناولت فاعلية برنامج تعليمى باستخدام االسلوب التعلم التعاوني على مستوى أداء بعض 

المرحلة المهارات األساسية في كرة السلة بدرس التربية الرياضية وبعض القيم األخالقية لتلميذات 
 االعدادية بمحافظة القليوبية.

ستجابة للناداءات  لهذا إتجهت  الباحثة إلجراء البحث مسايرة لإلتجاهات التربوية الحديثة، وا 
التربويااااة المتكااااررة إلسااااتخدام أساااااليب تدريسااااية حديثااااة قااااد تااااؤدى إلااااي نتااااائج إيجابيااااة فااااي العمليااااة 

 التعليمية.
 أهداف البحث:  -

 يهدف هذا البحث إلى التعرف على:     
مستوى أداء بعض المهارات على التعلم التعاوني أسلوب فاعلية برنامج تعليمى بإستخدام  -4

التصويب من الثبات( في كرة السلة بدرس التربية  –التمريرة الصدرية  –)المحاورة األساسية 
 -القيم األخالقية نحو الزمالء  -وبعض القيم األخالقية )القيم األخالقية نحو الذات  الرياضية

المرحلة االعدادية  لتلميذات القيم األخالقية نحو المجتمع( -القيم األخالقية نحو أولي األمر 
 . بمحافظة القليوبية

مستوى أداء بعض المهارات بإستخدام أسلوب التعلم باألوامر على فاعلية برنامج تعليمى  -0
التصويب من الثبات( في كرة السلة بدرس التربية  –التمريرة الصدرية  –)المحاورة األساسية 
 -القيم األخالقية نحو الزمالء  -عض القيم األخالقية )القيم األخالقية نحو الذات وب الرياضية
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لتلميذات المرحلة االعدادية  القيم األخالقية نحو المجتمع( -القيم األخالقية نحو أولي األمر 
 بمحافظة القليوبية. 

مستوى أداء بعض على  التعلم باألوامرأسلوبي التعلم التعاوني و المقارنة بين تأثير إستخدام  -1
التصويب من الثبات( في كرة السلة بدرس  –التمريرة الصدرية  –)المحاورة المهارات األساسية 
القيم األخالقية نحو الزمالء  -)القيم األخالقية نحو الذات  وبعض القيم األخالقية التربية الرياضية

لتلميذات المرحلة االعدادية  المجتمع(القيم األخالقية نحو  -القيم األخالقية نحو أولي األمر  -
 بمحافظة القليوبية. 

 فروض البحث: -
مستوى أداء بعاض توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في  -4

التصااويب ماان الثبااات( فااي كاارة الساالة باادرس  –التمرياارة الصاادرية  –)المحاااورة المهااارات األساسااية 
 ولصالح القياس البعدي.قيد البحث وبعض القيم األخالقية  الرياضيةالتربية 

مستوى أداء بعض توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في  -0
التصااويب ماان الثبااات( فااي كاارة الساالة باادرس  –التمرياارة الصاادرية  –)المحاااورة المهااارات األساسااية 
 ولصالح القياس البعدي. قيد البحث بعض القيم األخالقية و  التربية الرياضية

مساتوى أداء توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فاي  -1
التصااويب ماان الثبااات( فااي كاارة الساالة  –التمرياارة الصاادرية  –)المحاااورة بعااض المهااارات األساسااية 

 ولصالح المجموعة التجريبية. قيد البحث ض القيم األخالقية وبع بدرس التربية الرياضية
 مصطلحات البحث:  -
 :  Cooperative Learningأسلوب التعلم التعاوني  -4

هااو تأحااد إسااتراتيجيات الااتعلم القائمااة علااي العماال فااي مجموعااات صااغيرة ماان أجاال تحقيااق         
ل المجموعاة، لاذا يساعي كال فارد هدف محادد بحياث يصابح كال فارد فيهاا مسائواًل عان نجااح أو فشا

 ( 104: 16فيها إلي التعاون مع باقي أفراد المجموعة من أجل تحقيق هدف مشتركت. )
 : The Command Styleأسلوب التعلم باألوامر -0

 -التنفيذ -من القرارت )التخطيط   األقصىهوت األسلوب الذي يقوم فيه المعلم بإتخاذ الحد        
ر المتعلم هنا قاصرًا علي إتباع األوامر في شكل أداء حركي كما يكتسب التقويم( ويكون دو 

تباع النموذج وأن يؤدي ويطيعت  ( 6: 11) .المتعلم الدقة في اإلستجابة المباشرة وا 
 :Moral Valuesالقيم األخالقية  -1
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 وهاي التاي تدفعاه إلاى ت مجموعة من القواعد والمقاييس والُمثل التي ترساخ داخال الفارد،هي
 ( 46: 10ومن خاللها يحكم بها الفرد على جميع أفعاله وسلوكياتهت.) سلوك معين،

 الدراسات المرجعية: -
بدراسة إستهدفت التعرف علي تأثير إستخدام ( 2م()6112"حامد دمحم الكومي" )وقام        

ستخد م الباحث أسلوب التعلم التعاوني علي مستوي أداء بعض المهارات الهجومية في كرة اليد، وا 
( طالبًا بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة 62المنهج التجريبي علي عينة قوامها )

( 12الزقازيق، تم تقسيمهم إلي مجموعتين إحداهما تجريبية واألخري ضابطة قوام كل منهما )
بعض المهارات الهجومية  طالبًا، ومن أهم النتائج: فاعلية أسلوب التعلم التعاوني علي مستوي أداء

 في كرة اليد كانت كبيرة بالمقارنة بأسلوب التعلم باألوامر.  
فاعلية  بدراسة أستهدفت التعرف على (0م()6111)"أحمد السيد الصادق" بينما قام 

التجريبي، وأشتملت  المنهج الباحث في تعلم الوثب الثالثي للمبتدئين، واستخدم التعاوني األسلوب
( تلميذًا بالصف األول اإلعدادي، تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما 02على عدد ) البحث عينة

( تالميذ، ومن أهم النتائج: تفوق 42مجموعة تجريبية، واألخرى مجموعة ضابطة قوام كل منهما )
     .       الفني والرقمي في الوثب الثالثيالمجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مستوى األداء 

دراسة أستهدفت ( 42م()6101حامد مصطفي بلباس" ) و"فداء أكرم الخياط  وأجرى 
تأثير أسلوب المحطات وفق التعلم التعاوني والذاتي في إكتساب بعض المهارات  التعرف على

، وتمثلت عينة البحث طالب السنة المنهج التجريبي انالباحث األساسية بكرة اليد، واستخدم
( طالبًا تم تقسيمهم إلى ثالث 12لمعهد الرياضة في أربيل، والبالغ عددهم ) الدراسية األولى 

فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني عن  ( طالبًا، ومن أهم النتائج:46مجموعات بواقع )
       أسلوب التعلم باألوامر في إكتساب المهارات األساسية في كرة اليد.

بدراسة أستهدفت التعرف علي تأثير ( 41م()6102) د"شيماء عبد السالم حاموقامت ت     
إستخدام أسلوبى التعلم التعاوني والتعلم الذاتي علي مستوي أداء بعض مهارات الكرة الطائرة 

( تلميذة 62لتلميذات المرحلة اإلعدادية، وأستخدمت الباحثة المنهج التجريبي علي عينة قوامها )
( 02ين تجريبيتين ومجموعة ضابطة قوام كل منهم )تم تقسيمهن إلي ثالث مجموعات مجموعت

زيادة فاعلية أسلوب التعلم التعاوني في التدريس علي أسلوب التعلم   تلميذة، ومن أهم النتائج:
 باألوامر في التأثير إيجابيًا علي تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة.     
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تأثير  ت التعرف علىدراسة أستهدف( 0م()6102"بدر عبد الحميد بوعباس" ) وأجرى 
أسلوب التعلم التعاوني باستخدام الوسائط المتعددة على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة 

 التجريبي على عينة قوامهااستخدم الباحث المنهج القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية بدولة الكويت، و 
( تلميذًا، 10قوام كل منهما )ية وأخرى ضابطة مجموعتين تجريب( تلميذًا، تم تقسيمهم إلى 61)

وأشارت النتائج: وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة 
في مستوى أداء بعض المهارات األساسية في كرة القدم لصالح المجموعة التجريبية )التعلم 

 التعاوني باستخدام الوسائط المتعددة(.                
دراسة أستهدفت التعرف على فاعلية أسلوب ( ١م()6102"حسن دمحم إبراهيم" ) ما أجرى ك

التعلم التعاوني في تطوير مستوى األداء المهارى والمستوى الرقمى لمهارة الوثب الطويل لدى 
، وأشتملت عينة البحث على الباحث المنهج التجريبي تالميذ المرحلة اإلعدادية، وأستخدم

ية وأخرى ضابطة مجموعتين تجريبًا بالصف األول اإلعدادي، تم تقسيمهم إلى ( تلميذ12عدد)
( تلميذًا، ومن أهم النتائج: أسلوب التعلم التعاوني أكثر فاعلية من التعلم 40قوام كل منهما )

 التقليدي في تطوير مستوى األداء المهارى والمستوى الرقمي لمهارة الوثب الطويل.   
فاعلية  بدراسة أستهدفت التعرف على( 4١م()6102يق" )"كانياو حسن صد وقام

استخدام أسلوبي التعلم التنافسي والتعاوني في تعليم بعض المهارات الهجومية في كرة اليد للمرحلة 
، وتمثلت عينة البحث الباحث المنهج التجريبي العراقت، واستخدم -اإلعدادية في محافظة أربيل 

( تلميذًا تم تقسيمهم إلى ثالث 10في أربيل، والبالغ عددهم )في تالميذ المرحلة اإلعدادية 
( تلميذًا لكل مجموعة إذ درست المجموعة التجريبية األولى بأسلوب التعلم 41مجموعات بواقع )

التنافسي والمجموعة التجريبية الثانية درست بأسلوب التعلم التعاوني والمجموعة الضابطة درست 
فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني عن أسلوب التعلم  م النتائج:باألسلوب التقليدي، ومن أه

        باألوامر في تعلم المهارات الهجومية في كرة اليد للمرحلة اإلعدادية.
فاعلية  بدراسة أستهدفت التعرف على( 04م()6102"كوران عبد هللا عثمان" ) كما قام

لرقمي لمسابقة الوثب الطويل بكلية التربية استخدام أسلوب التعلم التعاوني على المستوى ا
التجريبي، وأشتملت استخدم الباحث المنهج العراق، و  -جامعة سوزان بأقليم كردستان  –الرياضية 

( طالبًا بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، تم تقسيمهم إلى 12) عينة البحث على عدد
( طالبًا، ومن أهم النتائج: أسلوب التعلم التعاوني 02ية وضابطة قوام كل منهما )مجموعتين تجريب

 له تأثر إيجابي على المستوى الرقمي لمسابقة الوثب الطويل.       
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تأثير برنامج  دراسة أستهدفت التعرف على (40م()6102)رانا عوض دمحم" بينما أجرت ت
سنة في  40تالميذ تحت على األداء المهارى والرضا الحركي لل التعاوني بأسلوب التعلم  تعليمي 

( تلميذًا 12البحث من عدد ) التجريبي، وتكونت عينة المنهج رياضة الجمباز، وأستخدمت الباحثة
بالمرحلة اإلبتدائية، تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية، واألخرى مجموعة 

 التعلم التجريبية ) ( تلميذًا، ومن أهم النتائج: تفوق المجموعة40ضابطة قوام كل منهما )

األداء المهارى في رياضة في مستوى التعلم باألوامر( على المجموعة الضابطة )التعاوني( 
 . الجمباز

دراسة أستهدفت التعرف  (29م()6110) "Tim Barrettأجرى "تيم باريت كما   
التالميذ والسلوك على تأثير إستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني على زمن التعلم األكاديمي وأداء 

االجتماعي لتالميذ التربية الرياضية، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة البحث من 
( تلميذًا بالمرحلة اإلبتدائية، ومن أهم النتائج: تؤثر إستراتيجية التعلم التعاوني تأثيرًا 42عدد )

 لتفاعلي بين التالميذ.    إيجابيًا على مستوى أداء المهارات الحركية وتطور السلوك ا
دراسة إستهدفت ( 20م()6116) " Ben Dysonأجرى "بين ديزون كما        

ستخدم  التعرف علي تجاوب التالميذ للتعلم التعاوني واإلنجاز في فصول التربية الرياضية، وا 
هم إلي ( تلميذًا بالمرحلة اإلبتدائية تم تقسيم10الباحث المنهج التجريبي علي عينة قوامها )

( تلميذًا، ومن أهم النتائج: أدي 46مجموعتين إحداهما تجريبية واألخري ضابطة قوام كل منهما )
          التعلم التعاوني إلي تنمية مهارات اإلتصال والعمل الجماعي لدي التالميذ.     

 إجراءات البحث: -
 منهج البحث:

التصميم  تباعإوتم  الئمته لطبيعة البحث،نظرًا لمأستخدمت الباحثة المنهج التجريبي         
 .للمجموعتين البعدي القبلي سينبإتباع القيا واألخرى ضابطة لمجموعتين إحداهما تجريبية التجريبي

 مجتمع البحث:
السااااااايدة عائشاااااااة                  بمدرساااااااة  األول اإلعااااااادادي الصاااااااف  علاااااااى تلمياااااااذاتشاااااااتمل مجتماااااااع البحاااااااث أ

فاي الفصال  هتلمياذ( 020)والبالغ عاددهم  القليوبية،بمحافظة نها التعليمية االعدادية للبنات بإدارة ب
 .م024١/م0242للعام الدراسي الدراسي الثاني 
 عينة البحث:
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اإلعدادي   األولالصف  تلميذات منالعشوائية عينة البحث بالطريقة  ارت الباحثةإخت        
التعليمية بمحافظة القليوبية  في الفصل الدراسي ة للبنات ادارة بنها اإلعداديالسيدة عائشة بمدرسة 
 قبل إجراء التجربة األساسيةتلميذه ( 22)عددهم بلغ  حيث، م024١/م0242للعام الدراسي الثاني 

الدراسة  عينة تلميذه هم أفراد (02)عدد  إستبعاد(، وقد تم ٪1١020بنسبة مئوية قدرها )
تلميذه تم تقسيمهم إلى مجموعتين ( 62ية )البحث األساس عينةت وبذلك أصبح االستطالعية،

( تلميذه، 12متساويتين إحداهما مجموعة تجريبية، واألخرى مجموعة ضابطة قوام كل منهما )
 ( يوضح تصنيف عينة البحث.4وجدول )

 (0جدول )
 تصنيف عينة البحث

 مجتمع البحث
مجموع العينة  العينة األساسية

 األساسية
 النسبة المئوية

ث اإلستطالعيةعينة البح  ضابطة تجريبية 
612 61 21 21 21 68069٪ 

بحساب مدى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في بعض المتغيرات  ةالباحث تقامقد و         
: السن، الطول، الوزن، الذكاء، والمتغيرات معدالت النمو التى قد تؤثر على المتغير التجريبي مثل

التوافق( والمتغيرات المهارية  -السرعة اإلنتقالية  –ذراعين والرجلين البدنية )القدرة العضلية لل
دقة التصويب من الثبات بيد  -سرعة التمرير  -)سرعة المحاورة في خط مستقيم وخخر متعرج 

وذلك بعد التحقق من المعامالت العلمية لإلختبارات ومستوى القيم األخالقية قيد البحث،  واحدة(،
وضح ت (1،)(1(،)0) ولاوالجد، قيد البحثومقياس القيم األخالقية ، والذكاء البدنية والمهارية

 (6جدول )                                     ذلك.
 إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في معدالت النمو

 (الذكاء الوزن, الطول, )السن,

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 لوسيطا
معامل 
 اإللتواء

 2027 40020 2026 41042 سنة السن

 20١0 41١002 6014 40401١ مس الطول

 2024 17000 0007 12070 كجم الوزن 

 20١2 17022 6041 1١022 درجة الذكاء 

 12ن = 
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 الطول، ،)السن لمعدالت النمو اإللتواء( أن جميع قيم معامالت 0) من جدول يتضح
يشير إلى  مما( 1)±ما بين  أنها تنحصر أي( 20١2:  2024بين ) تراوحت ما، الذكاء(، الوزن 

 أفراد عينة البحث في هذه المتغيرات. إعتدالية توزيع
 (2) جدول

 المتغيرات البدنيةالبحث في  عينة إعتدالية توزيع أفراد
 ومستوى أداء المهارات األساسية في كرة السلة

 القياس وحدة المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

حراف اإلن
 المعياري 

 الوسيط
معامل 
 اإللتواء

 المتغيرات البدنية:
 2062 0072 2000 0024 متر القدرة العضلية للذراعين

 2062 4022 2000 4022 متر القدرة العضلية للرجلين
 2070 0000 2062 001١ ثانية م( 02) السرعة اإلنتقالية

 207١ 2002 0011 ١040 درجة التوافق
 ية:المهارات االساس

 2014 ١021 4047 ١0١6 ثانية سرعة المحاورة في خط مستقيم
 2070 41004 4010 41000 ثانية سرعة المحاورة في خط زجزاجي

 2021 0002 4046 0020 عدد سرعة التمرير
 2047 4000 4021 4022 درجة دقة التصويب من الثبات

مستوى أداء و رات البدنية في المتغي اإللتواء( أن جميع قيم معامالت 1) من جدول يتضح
ما  أنها تنحصر أي( 2021:  2047تراوحت ما بين ) قيد البحثالمهارات األساسية في كرة السلة 

 أفراد عينة البحث في هذه المتغيرات. إعتدالية توزيعيشير إلى  مما( 1)±بين 
 
 
 
 
 
 
 

 12ن = 
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 (2جرردول )
 يد البحثإعتردالية تروزيع أفراد عينة البحث في القيم األخالقية ق 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 معامل اإللتواء الوسيط

 2027 140022 70١4 141022 درجة القيم األخالقية نحو الذات
 2024 002022 6002 00١002 درجة القيم األخالقية نحو الزمالء

 200١ 021022 6044 021022 درجة القيم األخالقية نحو أولي األمر
 2070 12002 1071 14012 درجة القيم األخالقية نحو المجتمع

 2072 071002 12021 0720١2 درجة المقياس ككل

( أن جميع قيم معامالت اإللتواء لمستوى القيم األخالقية )قيد 1يتضح من جدول )
عتدالية (،مما يشير إلى إ 1) أنها إنحصرت ما بين أي( 2027:  200١البحث( تراوحت ما بين )

 توزيع أفراد عينة البحث في هذه المتغيرات. 
تم إجراء  والتيالبحث في المتغيرات السابقة،  مجموعتيكما تم إجراء التكافؤ بين 

للمجموعتين التجريبية والضابطة، والجداول  القبليالتجانس فيها، وهذا القياس يعتبر بمثابة القياس 
 ( توضح ذلك. 7) (،6(،)0)

 (2) جدول
  التجريبية والضابطةبين المجموعتين  الفروق  لةدال 

 ت النمو قيد البحثفي معدال

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

 المجموعة الضابطة   التجريبيةالمجموعة 
 "ت" قيمة

 ع م ع م

 20١6 2064 41022 2002 40020 سنة السن

 2060 0041 404011 10١0 402017 مس الطول

 2022 0042 12002 1070 17010 كجم الوزن 

 2007 0070 120١2 0006 12002 درجة الذكاء 

 60120 = 1012عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة* 

 12ن = 

 32=  0=ن 5ن
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بين المجموعتين  2020 عند مستوى  إحصائياً وجود فروق دالة  عدم( 0) من جدول يتضح
يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث  مما، الذكاء(، الوزن  الطول، ،)السن في التجريبية والضابطة

  ي هذه المتغيرات.ف
 (2) جدول

 المتغيرات في  التجريبية والضابطةبين المجموعتين  الفروق  داللة
 البدنية ومستوى أداء المهارات األساسية في كرة السلة

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

 المجموعة الضابطة   التجريبيةالمجموعة 
 "ت" قيمة

 ع م ع م

 المتغيرات البدنية:
 2017 201١ 0022 2010 0070 متر للذراعين القدرة العضلية

 2022 2042 4024 2040 4022 متر القدرة العضلية للرجلين
 2012 2014 001١ 201١ 0011 ثانية م( 02) السرعة اإلنتقالية

 2077 0044 20١2 4020 2002 درجة التوافق
 المهارات االساسية:

 2000 202١ ١0١7 2021 42020 ثانية سرعة المحاورة في خط مستقيم
 204١ 4004 41000 4046 41064 ثانية سرعة المحاورة في خط زجزاجي

 2011 4041 1022 4044 1072 عدد سرعة التمرير
 2007 4024 4000 20١0 4021 درجة دقة التصويب من الثبات

 60120 = 1012عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة* 
بين المجموعتين  2020عند مستوى  ( عدم وجود فروق دالة إحصائياً 6يتضح من جدول )

قيد مستوى أداء المهارات األساسية في كرة السلة و التجريبية والضابطة في المتغيرات البدنية 
 مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث في هذه المتغيرات. ،البحث

 
 
 
 
 
 

 32=  0=ن 5ن
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 (9) جدول
  التجريبية والضابطةبين المجموعتين  الفروق  داللة

 قية قيد البحثالقيم األخالفي 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 قيمة "ت"

 ع م ع م
 2001 0021 041022 107١ 041002 درجة القيم األخالقية نحو الذات
 2012 0040 40١012 1000 402022 درجة القيم األخالقية نحو الزمالء

 200١ 1020 4210١2 1026 421062 درجة القيم األخالقية نحو أولي األمر
 2040 1002 14012 1044 14047 درجة القيم األخالقية نحو المجتمع

 2011 4001١ 172012 41000 177027 درجة المقياس ككل

 60120 = 1012عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة* 
لمجموعتين بين ا 2020 عند مستوى  إحصائياً وجود فروق دالة  عدم( 7) من جدول يتضح        

يشير إلى تكافؤ مجموعتي  ممامستوى القيم األخالقية )قيد البحث(،  في التجريبية والضابطة
  البحث في هذه المتغيرات.

 أدوات جمع البيانات:
باإلطالع على العديد من المراجع  ةالباحث تلتحديد اإلختبارات البدنية والمهارية قام

 التيوتحديد اإلختبارات  ،كرة السلةرياضة ية الخاصة بالبدن القدراتالعلمية المتخصصة لتحديد 
 تقيس المهارات األساسية في كرة السلة قيد البحث، التيكذلك تحديد اإلختبارات المهارية  تقيسها،
بعرضها على الخبراء  ت( وقام4) ملحق راى الخبراءبتصميم إستمارة إلستطالع  ةالباحث تثم قام

 لتحديد المناسب منها لمستوى وقدرات أفراد عينة البحث،( 0)ملحق المتخصصين في كرة السلة 
 وقد أسفر ذلك عن اإلختبارات التالية:

 (1ملحق )اإلختبارات البدنية:  -0
 إختبار دفع كرة طبية ألقصى مسافة.          -
 .                      العريضإختبار الوثب  -
   .     العاليمتر من البدء  02إختبار العدو  -
 .             رمى الكرات على الحائطإختبار  -
 (1ملحق )االختبارات المهارية:  - 6

 32=  0=ن 5ن
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 اختبار سرعة المحاورة في خط مستقيم. -
 اختبار سرعة المحاورة في خط زجزاجي. -
 ( ثانية.12) إختبار سرعة التمرير على الحائط -
 اختبار التصويب من الثبات بيد واحدة )الرمية الحرة(. -
       (0ملحق )نيًا: مقياس القيم األخالقية في المجال الرياضي: ثا

( أبعاد رئيسية )القيم 1) عددالمقياس  ضمنويت (م0881) "هدى فوزى "هذا المقياس  أعد        
القيم  -القيم األخالقية نحو أولي األمر  -القيم األخالقية نحو الزمالء  -األخالقية نحو الذات 

جمالى و  ،( بعد فرعي07جتمع( وعدد )األخالقية نحو الم  ( عبارة.4١6)عبارات المقياس عدد ا 
 وتتم اإلجابة على عبارات المقياس في ضوء االستجابات التالية:

 ( درجات1أوافق  ويقدر لها ) -0( درجات        1أوافق جدًا            ويقدر لها ) -4
 ( درجة واحدة4ال أوافق ويقدر لها ) -1    ( درجتان    0أوافق إلى حدًا ما     ويقدر لها ) -1

 ( درجة.4١6والحد األدنى ) ،( درجة721ويبلغ الحد األقصى لدرجات المقياس )
(07 :024 –040 ) 

 (6ملحق )(: 2()م0819إختبار الذكاء المصور إعداد / أحمد زكى صالح ) : ثالثاً 
ويعمتد على إدراك  ألفراد،يهدف هذا اإلختبار إلى تقدير القدرة العقلية العامة لدى ا 

نتقاء الشكل المختلف من بين وحدات المجموعة، العالقة بين مجموعة من األشكال والصور،  وا 
 ( دقائق. 42( سؤااًل والمدة الزمنية لإلجابة عن األسئلة )62ويتكون اإلختبار من )

 : الدراسة االستطالعية -

على م 41/0/024١وحتى  م42/0/024١أجريت الدراسة االستطالعية في الفترة من 
( 02عينة اختيرت بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية وقوامها)

 ةالباحث تحيث قام ،من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية اإلعداديبالصف األول  هتلميذ
وهى يمية الخاصة بالبحث، بإجراء دراسة استطالعية للتعرف على النواحي اإلدارية والفنية والتنظ

التأكد من المعامالت ، اختيار األماكن المناسبة إلجراء االختبارات، التأكد من سهولة االختبارات
 الثبات(. - العلمية لالختبار )الصدق

 معامل الصدق: -أ 

 :مقياس القيم األخالقية في المجال الرياضيمعامل الصدق ل -0
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 مقياس القيم األخالقية في المجال الرياضيقامت الباحثة بحساب معامل الصدق ل
( من أساتذة 1بإستخدام الصدق المنطقي، وذلك عن طريق عرض المقياس قيد البحث على عدد )

( إلبداء الرأي في مدى مطابقة ومنطقية عبارات المقياس لما 7علم النفس الرياضي )ملحق 
( مما يشير إلى ٪422ئوية قدرها )وضعت من أجله، وقد أظهرت النتائج إتفاق المحكمين بنسبة م

 . مقياس القيم األخالقية في المجال الرياضيتوافر الصدق المنطقي ل
 :البدنية والمهاريةختبارات لإل الصدقمعامل  -6

وذلك ، صدق التمايزالباحثة  تستخدمالبدنية والمهارية أختبارات اإلصدق  معاملإليجاد  
ول اإلعدادي من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية ( تلميذه بالصف األ02) على عينة قوامها

في الفترة من سنة )مجموعة مميزة(  41العبة كرة سلة تحت ( 02) )مجموعة غير مميزة(، وعدد
قياسات المجموعتين حساب داللة الفروق بين  ثم تم ،م41/0/024١وحتى  م42/0/024١

 ( يوضح ذلك.2وجدول ) ،المميزة وغير المميزة
 (1جدول )

 داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة 
 في اإلختبارات البدنية والمهارية قيد البحث

 اإلختبارات
وحدة 
 القياس

 المجموعة المميزة
  02ن = 

 المجموعة غير المميزة
 قيمة ت 02ن = 

 ع م ع م

 المتغيرات البدنية:
 *7.90 1.06 5.65 1.40 0.71 متر القدرة العضلية للذراعين
 *5.66 1.01 0.11 1.00 0.10 متر القدرة العضلية للرجلين

 *4.00 1.05 0.44 1.51 0.15 ثانية م( 51السرعة اإلنتقالية )
 *0.79 0.70 1.41 0.00 00.01 درجة التوافق

 المهارات االساسية:

 *07.00 1.69 01.10 1.49 7.75 ثانية سرعة المحاورة في خط مستقيم
 *06.16 0.05 04.60 1.17 1.94 ثانية رة في خط زجزاجيسرعة المحاو
 *09.10 0.14 4.71 5.06 00.51 عدد سرعة التمرير

 *06.69 1.90 0.41 5.04 9.91 درجة دقة التصوي  من الثبات

 60126=  1012عند مستوى  الجدولية"  ت"  قيمة* 
المجمااوعتين  بااين 2020( وجااود فااروق دالااة إحصااائيًا عنااد مسااتوى 2يتضااح ماان جاادول )

الممياازة وغياار الممياازة فااي اإلختبااارات البدنيااة والمهاريااة لصااالح المجموعااة الممياازة ممااا يشااير إلااى 
 صدق اإلختبارات قيد البحث.

 معامل الثبات: -ب

 32=  0=ن 5ن



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 132 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

ثم إعادته مرة  اإلختبار إستخدام طريقة تطبيققامت الباحثة بمعامل الثبات  لحساب
مقياس القيم األخالقية في المجال البدنية والمهارية و ختبارات اإلعن طريق تطبيق  وذلك أخرى،

بفاصل  )غير المميزة( على نفس العينة ثم إعادة التطبيق ،االستطالعيةالعينة أفراد على الرياضي 
أما مقياس القيم األخالقية في المجال الرياضي  ،( أيام لالختبارات البدنية والمهارية1)زمنى قدره 

وحتى  م42/0/024١في الفترة من ( أيام، وذلك 42التطبيقين )كان الفاصل الزمنى بين 
يوضح  (١جدول )و  ،والثانياألول  التطبيقينثم تم حساب االرتباط بين نتائج م، 02/0/024١
 .ذلك

 (0جدول )
 معامل الثبات لإلختبارات قيد البحث

 اإلختبارات
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة "ر"

 ع م ع م

 البدنية:

 *1.706 1.00 5.11 1.06 5.65 متر القدرة العضلية للذراعين

 *1.710 1.00 0.15 1.01 0.11 متر القدرة العضلية للرجلين

 *1.791 1.59 0.40 1.05 0.44 ثانية م( 51السرعة اإلنتقالية )

 *1.060 0.95 1.71 0.70 1.41 درجة التوافق

 المهارية:

 *1.745 1.60 9.90 1.69 01.10 ثانية مستقيمسرعة المحاورة في خط 

سرعة المحاورة في خط 
 زجزاجي

 *1.099 0.09 04.74 0.05 04.60 ثانية

 *1.740 0.55 0.61 0.14 0.71 عدد سرعة التمرير

 *1.751 1.96 0.50 1.90 0.51 درجة دقة التصوي  من الثبات

 القيم األخالقية:                  

 *1.710 4.00 500.10 4.77 500.61 درجة نحو الذات القيم األخالقية

 *1.090 4.15 059.01 4.09 059.51 درجة القيم األخالقية نحو الزمالء

 *1.705 4.04 010.90 4.50 010.11 درجة القيم األخالقية نحو أولي األمر

 *1.040 0.05 00.09 0.00 00.01 درجة القيم األخالقية نحو المجتمع

 *1.096 00.01 461.56 04.05 466.11 درجة ى للمقيا المجموع الكل

  10222=  1012عند مستوى  الجدولية" ر"  قيمة* 
بين  2020( وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى ١) جدولمن  يتضح 

 ضيومقياس القيم األخالقية في المجال الرياالبدنية والمهارية ختبارات لإل والثانيالتطبيقين األول 
 .المستخدمةمما يشير إلى ثبات االختبارات 

الصدق( إلختبار الذكاء  –المعامالت العلمية )الثبات 

 المصور:

 02=  ن
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عن طريق حساب  ختبار الذكاء المصورالصدق( إل –تم التأكد من المعامالت العلمية)الثبات 
من  أيام (42)مرة أخرى بفاصل زمنى قدره  معامل الثبات باستخدام التطبيق ثم إعادة التطبيق

، وتم حساب معامل الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وجدول التطبيق األول
 ( يوضح ذلك.42)

 ( 01جدول )
                      إلختبار الذكاء المصور الذاتيالصدق  معامل                          

 61ن=

 المتغير
وحدة 
 القياس

معامل  ق الثانىالتطبي التطبيق األول
 الثبات

الصدق 
 ع م ع م الذاتى

 *20241 *20660 1072 1١012 1040 12072 الدرجة إختبار الذكاء المصور

   10222=  1012* قيمة " ر" الجدولية عند مستوى 
( أن معاماال اإلرتباااط بااين نتااائج التطبيقااين األول والثاااني إلختبااار 42يتضااح ماان جاادول )

، مما يشاير إلاى ثباات إختباار 2020( وهو دال إحصائيًا عند مستوى 20660)بلغ  الذكاء المصور
 (.20241عند القياس كما بلغ معامل الصدق الذاتي ) الذكاء المصور

 (2البرنامج التعليمي المقترح  باستخدام اسلوب )التعلم التعاوني(: ملحق ) -
 أواًل: هدف البرنامج:

تقان بعض  -4 التصويب من الثبات( في  –التمريرة الصدرية  –)المحاورة  المهارات األساسيةتعلم وا 
 لتلميذات الصف األول اإلعدادي.كرة السلة 

القيم  -القيم األخالقية نحو الزمالء  -)القيم األخالقية نحو الذات تعديل بعض القيم األخالقية  -0
 ف األول اإلعدادي.لتلميذات الص القيم األخالقية نحو المجتمع( -األخالقية نحو أولي األمر 

 ثانيًا: أسس وضع البرنامج:

 .بالسهولة واليسر ميز البرنامجأن يت .4
 ان يتميز البرنامج بالتنويع والتشويق. .0
 .من أجله أن يناسب محتوى البرنامج مع الهدف الموضوع .1
 واحتياجاتهم البدنية والنفسية والمهارية. التلميذاتأن يراعى خصائص  .1

 يق مبدأ التفاعل بين التلميذات.أن يساعد البرنامج على تحق .0
 التلميذات.البرنامج الفروق الفردية بين في وضع يراعى  أن .6
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 :ثالثًا: محتوى البرنامج التعليمي المقترح

الاتعلم التعااوني  أسالوبالمقتارح بإساتخدام  التعليمايبإعداد وحدات البرنامج  ةالباحث تقام  
والمراجاااع  التربيااة والتعلااايم محافظااة القليوبياااة ،كموجهاااة  بمديرياااة  وعملهااا ةماان خاااالل خباارة الباحثااا

 (00(،)01(،)46) (،40(،)1)الساااالة كاااارة العلميااااة المتخصصااااة فااااي تخطاااايط الباااارامج التعلميااااة و 
 وأتبعت الباحثة الخطوات التالية في تنفيذ محتوى البرنامج التعليمي المقترح: 

ر متجانسة، كل مجموعة تضم مجموعات عمل غي (6)المجموعة التجريبية إلى  تلميذاتتقسيم  -4
ناقد( مع مراعاة تبادل  –قارا  –مؤدى  -مالحظ  –تم تقسيمهم إلى )قائد  ( تلميذات0)عدد 

مر بكل األدوار خالل ت التلميذةاألدوار فيما بينهم خالل الوحدة التعليمية الواحدة، بمعنى أن 
وذلك  الحركي،مرة خالل الواجب  بهذه األدوار أكثر من التلميذةمر تالواحد، وقد  الحركيالواجب 

 . حركيطبقًا لعدد المجموعات والتكرارات لكل واجب 
لمستوى  القبليلى مجموعات العمل في ضوء نتائج متوسط درجات القياس ع التلميذاتتم تقسيم  -0

 – تانمتوسط تلميذتان – ةمتفوق تلميذةاألداء المهارى حيث تتضمن كل مجموعة عمل على 
 ين. تضعيف تلميذتان

 في مجموعة العمل.  تلميذةدور كل  ةحدد الباحثت -1
 في المجموعات فهمها.  التلميذاتيصعب على  التيبشرح األجزاء  ةقوم الباحثت -1
ومحاولة ، الخاص بالمهارة المراد تعلمها النظري قراءة الجزء  التلميذاتمن جميع  ةطلب الباحثت -0

ليمية للمهارة، ومساعدة بعضهم البعض على اإلستيعاب والخطوات التع مراحل األداء الفني،فهم 
 والفهم. 

أثناء التنفيذ للتأكد من المشاركة اإليجابية لكل أفراد المجموعة وتشجيعهم  التلميذات ةتابع الباحثت -6
 وليس فردى.  جماعيبشكل 

هد لديه من أجل أقصى ج تلميذةبذل كل تمعًا لتنفيذ المهارة المراد تعلمها وأن  التلميذاتعمل ت -7
 صالح مجموعة العمل. 

المجموعة التجريبية  تلميذاتبكل مجموعة عمل من  ةجتمع الباحثتكل وحدة تعليمية  بعد إنتهاء -2
بداء بعض المالحظات والتغذية الراجعة لكل  اإليجابي، اللفظيوتقديم التعزيز  ،ومناقشتها وا 
 . والجماعي الفرديمجموعة حسب أدائها على المستوى 

كل مجموعة عمل ثم  تلميذاتبالوحدة عن طريق اختبار  التقويميخالل الجزء  التلميذاتتقويم  -١
حساب متوسط درجات كل مجموعة من خالل جمع درجات أفراد المجموعة الواحدة وقسمتها على 
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لتزام كل   ةتلميذعددهم للتأكد من أن العمل داخل أفراد المجموعة الواحدة يؤدى بصورة جماعية، وا 
  داخل مجموعة العمل. ابدوره

 لااتعلم أساالوب الااتعلم التعاااونيبإسااتخدام  التعليماايإلااى أن محتااوى البرنااامج  ةالباحثاا شاايرتو 
 قلحابمموضاح تفصايليًا األول اإلعادادي الصاف لتلمياذات  سلةكرة الاألساسية في مهارات البعض 

(42.) 
 رابعًا: اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ البرنامج: 

 ميزان طبى معاير.  .شريط قياس  كرات سلة 
 جهاز الرستاميتر.  كجم400كرات طبية زنة   ملعب كرة سلة بأدواته.

 خامسًا: التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمي المقترح:
وحااادة تعليمياااة بواقاااع  (46)التجريبياااة فاااي  ةمجموعااالتااام تحدياااد عااادد الوحااادات التعليمياااة ل

( 10زمان الوحادة التعليمياة )أساابيع متصالة علماًا باأن  (2)ة وذلاك لماد، وحدتين تعليميتين أسبوعياً 
، (التعااوني الاتعلم أسالوبوهاذا زمان المتغيار التجريباي ) ( دقيقاة،00والجزء األساسي منهاا ) دقيقة،

 :التاليعلى النحو  وتفصيل الوحدات التعليمية موضحاً 
( 0)الختااام  -( دقيقااة 00) الجاازء الرئيسااي -( دقيقااة 42اإلعااداد الباادني ) -( دقااائق 0اإلحماااء )
 دقائق.

( مساعدين من معلمات التربياة الرياضاية ، 0قامت الباحثة بتنفيذ البرنامج بنفسها ومعها )
 (١)وكذلك قامت الباحثة بتطبيق البرنامج المتبع مع المجموعة الضابطة بنفسه. ملحق

 لم التعاوني:التعالبرنامج التعليمي باستخدام بتقويم  ةالباحث توقد قام         
 :األولىالطريقة  -أ

بعرضااه علاااى  تالاااتعلم التعاااوني وقاماااالبرنااامج التعليماااي باسااتخدام  بإعاااداد ةالباحثاا تقاماا
لتحدياد مادى مناسابته واقتاراح  (1)المتخصصاين فاي مجاال كارة السالة ملحاق مجموعة مان الخباراء 

 تعديالت. أي
 الطريقة الثانية: -ب

 (02)على العينة االساتطالعية وعاددهم ن من البرنامج وحدتيبتطبيق  ةالباحث توفيها قام
ومدى مناسبته لهم وقد حققت  نامجحول البر  التلميذاتوذلك بهدف التعرف على مالحظات  تلميذة
 الهدف منها. طريقةهذه ال
 الدراسة االساسية: -
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 القياسات القبلية: -4
ليميتاين ألفاراد عيناة البحاث وقبل إجاراء القياساات القبلياة قامات الباحثاة بتادريس وحادتين تع

األساسية لكى يصل جميع أفراد العينة إلى مستوى معين يمكن الباحثاة مان خاللاه إجاراء القياساات 
 م.06/0/024١م وحتى 04/0/024١القبلية، وذلك في الفترة من 

وتاام إجااراء القياسااات القبليااة ألفااراد المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي المتغياارات البدنيااة  
 م.1/1/024١م وحتى 07/0/024١لمهارية والقيم األخالقية خالل الفترة من وا
 :محتوى البرنامج التعليمي المقترحتطبيق  -0

 بإستخدام أسلوب التعلم التعاوني على أفرادمحتوى البرنامج التعليمي المقترح تم تطبيق  
في الفترة  وذلكاألسبوع،  ( وحدة تعليمية في0( أسابيع، بواقع )2المجموعة التجريبية على مدى )

، بينما أكتفت المجموعة الضابطة بتنفيذ محتوى البرنامج م0١/1/024١م وحتى 1/1/024١من 
 .( يوضح نموذج لوحدة تعليمية أسبوعية من البرنامج التقليدي44وملحق )التقليدي، 

 القياسات البعدية: -1
التجريبيااة والضااابطة فااي بعااض  قااام الباحااث بااإجراء القياسااات البعديااة ألفااراد المجمااوعتين 

سلة والقيم األخالقية، بنفس شروط وترتيب القياسات القبلية، وذلك في كرة الاألساسية في مهارات ال
 م. 0/0/024١م وحتى 12/1/024١الفترة من 

 المعالجات اإلحصائية: -
 لُمعالجة البيانات( عشر الحادي/اإلصدار  SPSS)البرنامج اإلحصائى  الباحثستخدم أ

 ستعان باألساليب اإلحصائية التالية:أإحصائيًا، و 
                                    الوسيط. - .المعياري االنحراف  -                          .الحسابيالمتوسط  -
 اختبار تتت  -                         ُمعامالت االرتباط. - معامل اإللتواء. –
   .٪نسب التحسن  -
 عرض ومناقشة النتائج: -

 أواًل: عرض النتائج:
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 (00) جدول
 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوى 

 أداء بعض المهارات األساسية في كرة السلة والقيم األخالقية

وحدة  المتغيرات
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة "ت"

 ع م ع م
 *400١4 2060 0026 2021 ١020 ثانية سرعة المحاورة في خط مستقيم
 *42001 2024 2061 4046 41064 ثانية سرعة المحاورة في خط زجزاجي

 *06011 4016 41002 4044 1072 عدد سرعة التمرير
 *00047 404١ 2072 20١0 4011 درجة دقة التصويب من الثبات
 *42001 1011 0000١2 107١ 041002 درجة القيم األخالقية نحو الذات
 *2004 1047 417022 1000 402022 درجة القيم األخالقية نحو الزمالء

 *7021 1004 442002 1026 421062 درجة القيم األخالقية نحو أولي األمر
 *200١ 0020 12022 1044 14047 درجة القيم األخالقية نحو المجتمع

 *١002 41047 044012 41000 177027 درجة المجموع الكلى للمقياس

 60122 = 1012عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة* 
بين القياسين القبلي  2020( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 44يتضح من جدول )

)سرعة المحاورة في خط  مستوى أداء بعض المهارات األساسية والبعدي للمجموعة التجريبية في
دقة التصويب من الثبات بيد واحدة( في كرة السلة  -عة التمرير سر  –مستقيم وخخر زجزاجى 

القيم األخالقية نحو  -القيم األخالقية نحو الزمالء  -)القيم األخالقية نحو الذات والقيم األخالقية 
 لصالح القياس البعدي.  القيم األخالقية نحو المجتمع( -أولي األمر 
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 (06) جدول
 قياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوى داللة الفروق بين ال

  أداء بعض المهارات األساسية في كرة السلة والقيم األخالقية

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
 "ت" قيمة

 ع م ع م

 *440١7 2071 7004 202١ ١0١7 ثانية سرعة المحاورة في خط مستقيم
 *40014 2026 42041 4004 41000 ثانية خط زجزاجي سرعة المحاورة في

 *0200١ 4004 44022 4041 0022 عدد سرعة التمرير
 *4١020 4000 6002 4024 4002 درجة دقة التصويب من الثبات
 4041 10١4 040002 0021 041022 درجة القيم األخالقية نحو الذات
 4010 1067 414022 0040 40١012 درجة القيم األخالقية نحو الزمالء

 400١ 10١6 420012 1020 4210١2 درجة القيم األخالقية نحو أولي األمر
 20١7 1040 10022 1002 14012 درجة القيم األخالقية نحو المجتمع

 4016 40001 121022 4001١ 172012 درجة المجموع الكلى للمقياس

                           60122 = 1012عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة* 
بين القياسين القبلي  2020( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 40يتضح من جدول )

في كرة السلة لصالح  مستوى أداء بعض المهارات األساسية والبعدي للمجموعة الضابطة في
نحو  )القيم األخالقيةالقياس البعدي، في حين ال توجد فروق دالة إحصائيًا في القيم األخالقية 

القيم األخالقية نحو  -القيم األخالقية نحو أولي األمر  -القيم األخالقية نحو الزمالء  -الذات 
 . المجتمع(
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 (02) جدول
 في مستوى  التجريبية والضابطة القياسين البعديين للمجموعتينبين  الفروق  داللة 

                       أداء بعض المهارات األساسية في كرة السلة والقيم األخالقية

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 قيمة "ت"

 ع م ع م
 *1060 2071 7004 2060 6026 ثانية سرعة المحاورة في خط مستقيم

 *0011 2026 42041 2024 ١061 ثانية سرعة المحاورة في خط زجزاجي
 *6014 4004 44022 4016 41002 عدد سرعة التمرير

 *1010 4000 6012 404١ 7072 درجة دقة التصويب من الثبات
 *2000 10١4 040002 1011 0000١2 درجة القيم األخالقية نحو الذات
 *0047 1067 414022 1047 417022 درجة القيم األخالقية نحو الزمالء

 *000١ 10١6 420012 1004 442002 درجة القيم األخالقية نحو أولي األمر
 *7061 1040 10022 0020 12022 درجة القيم األخالقية نحو المجتمع

 *7040 40001 121022 41047 044012 درجة المجموع الكلى للمقياس

  60120 = 1012عند مستوى  الجدولية" ت" قيمة* 
بين القياسين  2020( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 41يتضح من جدول )

في كرة السلة  موعتين التجريبية والضابطة في مستوى أداء بعض المهارات األساسيةالبعديين للمج
 لصالح المجموعة التجريبية. قيد البحث والقيم األخالقية 
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 (02جدول )
  في مستوى  للمجموعتين التجريبية والضابطة القبليعن  البعدينسب تحسن القياس 

 السلة والقيم األخالقية قيد البحثأداء بعض المهارات األساسية في كرة 

 المتغيرات
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 نسب التحسن بعدى قبلي نسب التحسن بعدى قبلي
 ٪1707١ 7004 ١0١7 ٪010١0 6026 42020 سرعة المحاورة في خط مستقيم
 ٪12000 42041 41000 ٪07074 ١061 41064 سرعة المحاورة في خط زجزاجي

 ٪402022 44022 1022 ٪022004 41002 0072 التمرير سرعة
 ٪126067 2012 4000 ٪02201١ 7072 4002 دقة التصويب من الثبات
 ٪2024 040002 041022 ٪0024 0000١2 041002 القيم األخالقية نحو الذات
 ٪4001 414022 40١012 ٪6017 417022 402022 القيم األخالقية نحو الزمالء

 ٪4010 420012 4210١2 ٪6066 442002 421062 ية نحو أولي األمرالقيم األخالق
 ٪0001 10022 14012 ٪040١4 12022 14047 القيم األخالقية نحو المجتمع

 ٪4041 121022 172012 ٪7004 044012 177027 المجموع الكلى للمقياس

ب ( تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في نس41يتضح من جدول )
في كرة السلة والقيم  في مستوى أداء بعض المهارات األساسية القبليعن  البعديتحسن القياس 

                         قيد البحث.األخالقية 
 ثانيًا: مناقشة النتائج:

 مناقشة نتائج الفرض األول للبحث: -أ

بين القياسين  2020( إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 44أشارت نتائج جدول )
)سرعة المحاورة في  مستوى أداء بعض المهارات األساسية القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في

دقة التصويب من الثبات بيد واحدة( في كرة السلة  -سرعة التمرير  –خط مستقيم وخخر زجزاجى 
القيم األخالقية نحو  -الء القيم األخالقية نحو الزم -)القيم األخالقية نحو الذات والقيم األخالقية 

 لصالح القياس البعدى.  القيم األخالقية نحو المجتمع( -أولي األمر 
في كرة السلة  بعض المهارات األساسيةمستوى أداء في وترجع الباحثة التحسن الحادث        

لم التعاوني والقيم األخالقية قيد البحث ألفراد المجموعة التجريبية إلى فاعلية إستخدام أسلوب التع
كأسلوب تدريسي مستحدث أتاح الفرصة ألفراد المجموعة التجريبية إلى التعاون معًا في تعلم 

( تلميذات بمستويات 0، كما أن تقسيم التلميذات إلى مجموعات صغيرة )المهارات قيد البحث
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ة التعلم حركية متعددة المتفوقة والمتوسطة والمنخفضة، وتحمل كل تلميذة مسئوليتها تجاه عملي
ستيعاب  جعل لكل تلميذة دور إيجابي في العملية التعليمية مما خلق جو تعليمي ساعد على فهم وا 
جوانب التعلم، وهذا بدوره أدى إلى إتقان المهارات قيد البحث لدى المجموعة التجريبية، وتتفق هذه 

التعاوني يؤدي إلي إلي أن إستخدام التعلم مAdams ( "0882 )"آدمز  النتيجة مع ما أشار إليه
تنمية روح الفريق بين المتعلمين بداًل من الفردية واألنانية فهي تؤكد علي تعلم المتعلمين معًا من 
خالل تواجدهم في مجموعات صغيرة من المتعلمين مختلفين في قدراتهم بحيث يتعاون الطالب 

ون من أجل تحقيق هدف المتفوق مع الطالب المتوسط وبطيئ التعلم فهم يعملون معًا، ويتعاون
محدد، ويشعر كل طالب فيها أن نجاح أو فشل أي طالب يؤثر باإليجاب أو السلب ليست عليه 

 ( 6:  07فحسب بل يؤثر علي أفراد المجموعة ككل.)
القيم األخالقية إلى استخدام أسلوب التعلم التعاوني، والذى في كما ترجع الباحثة التحسن 

نكار الذات واإلخالص في العمل داخل المجموعة، أتاح الفرصة للتلميذات لتح مل المسئولية وا 
والصدق في توجيه الزمالء، واإلحساس باإلنتماء للجماعة، وتقبل النقد من الزميل، كل هذا أدى 

 )بيئة المدرسة(.إلى تنمية القيم األخالقية نحو الذات، والزمالء وأولى األمر )المعلم( والمجتمع 
التعلم التعاوني إلى أن  م(6101" )روجر و ديفيدمع ما أشار إليه توتتفق هذه النتيجة 

 للتلميذاتمثل التعاون وحب المدرسة والصحة النفسية  الجوانبد من يعدبال اإلرتقاءيؤدي إلى 
 التلميذات، ويتم التفاعل اإليجابي بين لتلميذاتوتقدير الذات وتحسين العالقات االجتماعية بين ا

نحو المدرس الذي يهتم  التلميذاتجابي متبادل يسهم في تطوير اتجاهات في صورة اعتماد إي
  ( 1، 0: 44).بإنجاز أهدافهم المشتركة ونحو أقرانهم الذين يحبونهم

 (,17)(م6110)"Tim Barrettتيم باريت وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من ت      
, "كوران عبد  (,2م()6112الكومي")(, "حامد دمحم 14م()6116") Ben Dysonبين "ديزون 
علي أن إستخدام الربرنامج التعليميى  (40()6102)رانا عوض دمحم" ( "04م()6102هللا عثمان")

بأسلوب التعلم التعاوني له تأثير إيجابي وفعال في إتقان المهارات الحركية في الرياضات 
 ى المتعلمين.الجماعية والفردية وتنمية بعض الصفات األخالقية الحميدة لد

أن العمل في مجموعات صغيرة يحقق أهداف تعليمية  م(6111"جيرولد كمب" )ويضيف   
مرتبطة بالمجال العاطفي مثل تكوين االتجاهات، وانماء العالقات الشخصية بين األفراد، وتحقق 

 (  407: 7أهداف تعليمية مرتبطة بالمجال المعرفي.)
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:" توجد فروق دالة إحصائيًا لذى ينص على وبذلك يتحقق صحة فرض البحث األول وا
مستوى أداء بعض المهارات األساسية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في 

 التصويب من الثبات( في كرة السلة بدرس التربية الرياضية –التمريرة الصدرية  –)المحاورة 
 .دى"ولصالح القياس البعقيد البحث وبعض القيم األخالقية 

 مناقشة نتائج الفرض الثاني للبحث: -ب 

بين القياسين  2020( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 40وأظهرت نتائج جدول )
في كرة السلة  مستوى أداء بعض المهارات األساسية القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في

 القيم األخالقية قيد البحث.لصالح القياس البعدي، في حين ال توجد فروق دالة إحصائيًا في 
في كرة السلة لدى  مستوى أداء بعض المهارات األساسية فيوترجع الباحثة ذلك التحسن        

إلي وجود المعلم ودوره اإليجابي في أسلوب التعلم باألوامر، حيث يقوم أفراد المجموعة الضابطة 
دقيقًا، باإلضافة إلي تقديم التغذية  المعلم بالشرح اللفظي وأداء النموذج للمهارة ووصفها وصفاً 

"حنفي مختار" الراجعة والتقويم المستمر أثناء الدرس وبعده، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه 
أن درجة أداء الالعبين تتوقف علي مقدرة المعلم علي الشرح اللفظي وأداء النموذج م( 0882)

: 42جزاء الجسم أثناء أداء المهارة الحركية.)العملي الجيد للمهارة من حيث صحة األوضاع لكل أ
41١ ) 
كما ترجع الباحثة عدم حدوث تحسن في القيم األخالقية إلى أستخدام أسلوب التعلم        

باألوامر والذى ال يتيح الفرص الكافية للتعاون بين التلميذات أثناء التعلم، فال تحمل مسئولية وال 
أفراد المجموعة  وعة مما أثر بالسلب على القيم األخالقية لدىإيثار وال تعاون بين أفراد المجم

  الضابطة.
أن أسلوب التعلم باألوامر مAlfred( "6111 )ألفريد وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه ت      

ال يعطي الوقت الكافي لتنمية قيمة التعاون بين المتعلمين واإلنتماء لمجموعة العمل، وا عالء 
ة على المصلحة الشخصية، وال يسمح للمتعلم بتعلم مهارات اإلتصال اإلجتماعى، مصلحة الجماع

كما أن المسئولية تقع علي كاهل المعلم من خالل إتخاذ القرارات المتعلقة بالوحدة التعليمية، ودور 
  (١1: 0١الطالب ينحصر في األداء والتنفيذ فقط.)

: "توجد فروق دالة ينص على  والذى جزئياً وبذلك يتحقق صحة فرض البحث الثاني 
مستوى أداء بعض المهارات إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في 
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التصويب من الثبات( في كرة السلة بدرس التربية  –التمريرة الصدرية  –)المحاورة األساسية 
 .ولصالح القياس البعدي"قيد البحث وبعض القيم األخالقية  الرياضية

 مناقشة نتائج الفرض الثالث للبحث: -ج 

بين القياسين  2020( عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 41أسفرت نتائج جدول )
في كرة السلة  البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى أداء بعض المهارات األساسية

 لصالح المجموعة التجريبية. قيد البحث والقيم األخالقية 
تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة إلى ( 41جدول ) كما أشارت نتائج
في كرة  في مستوى أداء بعض المهارات األساسية القبليعن  البعديفي نسب تحسن القياس 
    قيد البحث.السلة والقيم األخالقية 

القياس ضابطة في تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة ال ةرجع الباحثتو 
في  في مستوى أداء بعض المهارات األساسية القبليعن  البعديتحسن القياس البعدي، ونسب 

حيث أنه قائم  التعاونيالتعلم  بأسلوب البرنامج التعلميى إستخدام أهميةإلى  قيد البحثكرة السلة 
وفر قدر من مهارات ينه ، كما أ في المجموعة الواحدة التلميذاتالفروق الفردية بين  على مراعاة

 ةومصادر عديدة ومتنوعة من التغذية الراجعة فعند قيام التلميذ التلميذاتاإلتصال اإلجتماعى بين 
 اوتصور أدائه ا،تصور المهارة في ذهنهتسترجع و ت ابدور )القائد( أو )الناقد( أو)المالحظ( فإنه

فرصة  اتيح لهت( مما ة)المؤدي تهاتمكن من توضيح المهارة وتصحيح أخطاء زميليالجيد حتى 
درك ما بها من معلومات يو  ،ومقارنته باألداء الجيد الذى في ورقة المعيار، إكتشاف األخطاء

ومشاهدة األداء الصحيح من خالل الصور التوضيحية  الحركيوطريقة أداء المهارة ومسارها 
 . األمر الذى أسهم في إتقان المهارات قيد البحثألجزاء المهارة، 

للتعلم التعاوني  أن( م6100جابر عبد الحميد" )وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه ت
خصائص محددة إذا أنه يقتضي تالميذ ذوى إنجاز عال يساعدون ذوى اإلنجاز والتحصيل 
المنخفض، ويفترض أن المجموعة األولى مستعدة وراغبة في عمل هذا، حيث أن التعلم التعاوني 

: 6تطلب مراقبة ومتابعة من قبل المدرس حتى تستمر فرق العمل في التعلم.)نشاط جماعي، لذا ي
400 ) 

 Tim Barrettتيم باريت كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من ت        

(, "حامد دمحم الكومي" 14م()6116" ) Ben Dyson"بين ديزون  (,17)(م6110)"
حامد مصطفي و, "فداء أكرم الخياط (0م()6111)"أحمد السيد الصادق"  (,2م()6112)
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علي أن أسلوب التعلم التعاوني له تأثير أفضل من أسلوب التعلم  (, "42م()6101بلباس" )
تقان المهارات الحركية في األنشطة الرياضية المختلفة.  باألوامر في تعلم وا 

عة الضابطة في القياس تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجمو  ةرجع الباحثتكما        
في القيم األخالقية قيد البحث إلى أهمية إستخدام  القبليعن  البعديونسب تحسن القياس  البعدي

 ةشامل يعلى مصلحة فريق العمل على مصلحة الطالب تدريسيكأسلوب  التعاونيأسلوب التعلم 
النتيجة مع ما أشار  وتتفق هذه كثير من الخصال األخالقية السامية، االشخصية مما ينمى لديه

يسعى إلى تنظيم عمل  التعاونيأن التعلم  (م0881) " Roger, et., alروجر وآخرون "إليه 
، ولن يتم ذلك إال من خالل تنمية بعض الدراسيوتنمية التحصيل ،الجماعة بهدف تعزيز التعلم 

وقيمة  ،ى الجماعةكشعور الفرد بالحاجة إل التعاونيالقيم األخالقية لدى أفراد مجموعة العمل 
وتقديم المصلحة العامة علي  ،وطاعة الرؤساء ،وتعوده على الخضوع للقوانين، التعاون بينهم 

وتقبل روح الهزيماة بروح  ،والمنافسة الشريفة ،والتضحية في سبيل الجماعة ،رغباته الشخصية
 ( 42 :10.)الجماعيوكلها مان السالوكياات والقايم التي يتطلباها العمل  ،طيباة

: "توجد فروق دالة إحصائيًا وبذلك يتحقق صحة فرض البحث الثالث والذى ينص على
مستوى أداء بعض المهارات بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في 

التصويب من الثبات( في كرة السلة بدرس التربية  –التمريرة الصدرية  –)المحاورة األساسية 
 ت.  ولصالح المجموعة التجريبيةالقيم األخالقية  وبعض الرياضية

 اإلستخالصات:

من خالل أهداف وفروض البحث وخصائص العينة والمنهج المستخدم، ومن خالل  
 التوصل إلى اإلستخالصات التالية: الباحثة تمكنتالتحليل اإلحصائى للبيانات 

المهارات األساسية بعض أداء  تأثيرًا إيجابيًا على مستوى  أسلوب التعلم التعاونييؤثر  -4
 التصويب من الثبات( في كرة السلة بدرس التربية الرياضية –التمريرة الصدرية  –)المحاورة 
القيم  -القيم األخالقية نحو الزمالء  -)القيم األخالقية نحو الذات  بعض القيم األخالقيةب واإلرتقاء

بمحافظة  لتلميذات المرحلة اإلعدادية المجتمع(القيم األخالقية نحو  -األخالقية نحو أولي األمر 
 .القليوبية

المهارات بعض تأثيرًا إيجابيًا على مستوى أداء  (التقليديةأسلوب التعلم باألوامر)الطريقة ؤثر ي -1
التصويب من الثبات( في كرة السلة بدرس التربية  –التمريرة الصدرية  –)المحاورة األساسية 
 حلة اإلعدادية بمحافظة القليوبية.لتلميذات المر  الرياضية
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قيد  بعض القيم األخالقيةعلى  تأثير إيجابيليس له  (التقليديةأسلوب التعلم باألوامر)الطريقة  -1
 لتلميذات المرحلة اإلعدادية بمحافظة القليوبية.البحث 

في مستوى توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة  -1
التصويب من الثبات( في كرة  –التمريرة الصدرية  –)المحاورة المهارات األساسية بعض أداء 

 لصالح المجموعة التجريبية.قيد البحث بعض القيم األخالقية و  السلة بدرس التربية الرياضية
 البعدي تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة في نسب تحسن القياس -0

قيد البحث بعض القيم األخالقية و في مستوى أداء المهارات األساسية في كرة السلة  القبليعن 
٪(، في حين تراوحت 02201١٪ : 0024حيث تراوحت نسب تحسن المجموعة التجريبية ما بين )

 ٪(.126067٪ : 2024نسب التحسن للمجموعة الضابطة ما بين )
 التوصيات:

من إستخالصات وفي  ةإليه الباحث تارت إليه نتائج البحث، وما توصلإستنادًا إلى ما أش 
 بما يلى: ةوصى الباحثتحدود عينة البحث، 

التمريرة  –)المحاورة المهارات األساسية في تعلم بعض  إستخدام أسلوب التعلم التعاوني -4
بعض القيم ب اءواإلرتق التصويب من الثبات( في كرة السلة بدرس التربية الرياضية –الصدرية 
القيم األخالقية نحو أولي  -القيم األخالقية نحو الزمالء  -)القيم األخالقية نحو الذات  األخالقية
 لتلميذات المرحلة اإلعدادية بمحافظة القليوبية. القيم األخالقية نحو المجتمع( -األمر 

رس التربية الرياضية لما له اإلهتمام بالجزء الرئيسي )كرة السلة وبقية الرياضات الجماعية( بد -0
 - القيم الخلقية نحو الزمالء - القيم الخلقية نحو الذاتمن فاعلية في اإلرتقاء بالقيم األخالقية )

 .القيم الخلقية نحو المجتمع( - القيم الخلقية نحو أولي األمر
لمعرفياة التربياة الرياضاية مان جمياع الجواناب الانفس حركياة وا تحقيق أهاداف درس العمل على -1

 والوجدانية.
الحديثااة فااي التدريسااية طااالع علااى األساااليب إلل لمعلمااي التربيااة الرياضاايةتدريبيااة دورات  عقااد -1

 لتلميذات المرحلة اإلعدادية بمحافظة القليوبية.عملية التعلم 
 المراجع

 أواًل : المراجع العربية:
، تدريس التربية الرياضية االتجاهات الحديثة في طرق م(: 0220أبو النجا أحمد عز الدين ) .4

 مكتبة شجرة الدر، المنصورة.



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    - 144 -  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 

في تعلم الوثب الثالثي  التعاوني األسلوب فاعليةم(: ت0222أحمد السيد الصادق ) .0
 بنين، جامعة الزقازيق. الرياضية كلية التربية ت، رسالة ماجستير،للمبتدئين

، مكتبة اإلختبارإختبار الذكاء المصور, كراسة تعليمات م(: 4١27أحمد زكي صالح ) .1
 النهضة المصرية، القاهرة.

، المتحدون المرجع في كرة السلةم(: 0240أحمد على حسين، مدحت يونس عبد الرازق ) .1
 للطباعة والنشر، الزقازيق.

تأثير أسلوب التعلم التعاوني باستخدام الوسائط م(:ت 0241بدر عبد الحميد بوعباس ) .0
ية في كرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية المتعددة على تعلم بعض المهارات األساس

( الجزء الثاني، ١1(، العدد )12ت، مجلة بحوث التربية الرياضية، المجلد )بدولة الكويت
 كلية التربية الرياضية بنين، جامعة الزقازيق.

، دار الفكر العربي، 1، طإستراتيجيات التدريس والتعلمم(: 0244جابر عبد الحميد جابر ) .6
  القاهرة.

، ترجمة أحمد خيرى كاظم، دار 0، طتصميم البرامج التعليميةم(: 0222جيرولد كمب ) .7
 النهضة العربية، القاهرة.

تأثير إستخدام التعلم التعاوني علي مستوى أداء بعض م(: ت0220حامد دمحم الكومي ) .2
، (01ت، مجلة علوم وفنون الرياضة، المجلد )المهارات الهجومية للمبتدئين في كرة اليد

 (، كلية التربية الرياضية بنات، جامعة حلوان.1العدد )
فاعلية أسلوب التعلم التعاوني في تطوير مستوى األداء م(: ت0241حسن دمحم إبراهيم ) .١

ت، مجلة المهارى والمستوى الرقمي لمهارة الوثب الطويل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
( الجزء األول، كلية التربية الرياضية ١0(، العدد )1١بحوث التربية الرياضية، المجلد )

 بنين، جامعة الزقازيق.
 ، دار الفكر العربي، القاهرة.0، طمدرب كرة القدمم(: 4١١0حنفي محمود مختار) .42
، ترجمة رفعت محمود التعلم الجماعي والفرديم(: 0242ديفيد جونسون، روجر جونسون ) .44

 ، عالم الكتب، القاهرة.0بهجات، ط
على األداء  التعاوني بأسلوب التعلم تأثير برنامج تعليميم(: ت0240رانا عوض دمحم ) .40

 ت، رسالة ماجستير،سنة في رياضة الجمباز 06المهارى والرضا الحركي للتالميذ تحت 
 الرياضية، جامعة المنصورة. كلية التربية
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تأثير برنامج تعليمي باستخدام أسلوبي التعلم م(: ت0241شيماء عبد السالم حامد ) .41
اوني والذاتي على مخرجات التعلم في الكرة الطائرة لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم التع

 الرياضي، جامعة المنصورة. كلية التربية ت، رسالة ماجستير،األساسي
 القاهرة. العربي، الخليج مؤسسة ،التربوية العملية في القيمم(: 0241ضياء زاهر ) .41
، مطابع روز 0، طكرة السلةم(: 0222) يدعبد العزيز أحمد النمر، مدحت صالح س .40

 اليوسف، القاهرة.
، تطبيقات عملية –طرق التدريس والتعلم  –كرة السلة م(: 4١١2عصام الدياسطي ) .46

 مركز الكتاب للنشر، القاهرة.
 المعرفة الجامعية، دار ،األسرة دراسة في المعاصرة االتجاهاتم(: 0222علياء شكرى ) .47

 .اإلسكندرية
تأثير أسلوب المحطات وفق التعلم م(: ت0242خياط، حامد مصطفى بلباس )فداء أكرم ال .42

ت، مجلة علوم التربية التعاونى والذاتي في اكتساب بعض المهارات األساسية بكرة اليد
 الرياضية، العدد الثاني، المجلد الثالث، كلية التربية الرياضية، جامعة بابل، العراق.

ية استخدام أسلوبي التعلم التنافسي والتعاوني في فاعل م(: ت0241كانياو حسن صديق ) .4١
 -تعليم بعض المهارات الهجومية في كرة اليد للمرحلة اإلعدادية في محافظة أربيل 

 بنات، جامعة اإلسكندرية. الرياضية كلية التربية ت، رسالة دكتوراه،العراق
، عالم 0ط، اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريسم(: 0224كوثر حسين كوجك ) .02

 الكتب، القاهرة.
فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني على المستوى م(: ت0241كوران عبد هللا عثمان ) .04

 –جامعة سوزان بأقليم كردستان  –الرقمي لمسابقة الوثب الطويل بكلية التربية الرياضية 
 بنات، جامعة اإلسكندرية. الرياضية كلية التربية ت، رسالة ماجستير،العراق

، دار 1، طإختبارات األداء الحركيم(: 0224دمحم حسن عالوى، دمحم نصر الدين رضوان ) .00
 الفكر العربي، القاهرة. 

، دار 1، ط4، جا التقويم والقياس في التربية البدنيةم(: 0224دمحم صبحى حسانين ) .01
 الفكر العربي، القاهرة.

، دار 0، طث في كرة السلةالحديم(: 4١١١دمحم محمود عبد الدايم، دمحم صبحي حسانين ) .01
 الفكر العربي، القاهرة.
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، دار الفكر العربي، 0، ط كرة السلة للمدرس والمدربم(: 0221مصطفي دمحم زيدان ) .00
 القاهرة.

طرق التدريس والتربية العملية في م(: 4١١١مكارم حلمي أبوهرجه، دمحم سعد زغلول ) .06
 ، المنيا، دار حراء.مجال التربية الرياضية المدرسية

بناء مقياس القيم الخلقية في المجال الرياضي لدى تالميذ م(: ت4١١2هدى فوزي فرج ) .07
 ت، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية بنات، جامعة حلوان.المرحلة اإلعدادية
 ثانيًا: المراجع األجنبية:

02-Adams,D.,(4١١0): Cooperative  Learning and Educational Media 

collaparating With Technology and Each Other's, New 

Jersey, U.S.A. 

0١-Alfred, B.,(6111): problems The Commands Styles in Physical 

Education, The Journal Eductional Research,  Vol., 441, 

No.,12. 

12-Artzet, A., (0882): Cooperative Learning Mathematics Teacher, 

International Journal Mathematics Educational Science 

Technology,Vol., 01, No., 0. 

14-Ben Dyson (6116): The Implementation of Cooperative Learning in 

an elementary Physical Education Program, Journal of 

Teaching in Physical Education, Vol., 00, No.,44. 

10-Carter , V., (0812): Dictionary of education, Mccraw Hill Book 

Company. 

11-Mosston & Ashwarth (0812) : Teaching Physical Education, 1ed., 

Merrill publishing Company,A, Bell, AND Two wu, COL. 

Columbus, London. 
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10-Roger, E., et., al.,(4١١2): Cooperative Learning Inkessler, Kessler, 

Cooperative Language Learning Ateacher’s Resource 

Book, Prentice Hall Regents Engelwood Cliffs. 
16-Salvin,R.,(0882): Cooperative Learning, International encychopedia 

of Developmental and Psychology, Pergamon, 

UK,U.S.A,Japan. 

17-Tim Barrett, (6110): Effects of two cooperative learning strategies 

on Academic  learning time, student performance and 

social Behavior of sixth grade physical Education. 

Students, RQES, March, Vol., 70, No., 4. 

 future, and it must be noted that the anxiety of the future depends on the 
importance of Efficacy Self, as the person must have the ability and confidence to 
control what is around him (the environment) to accomplish his personal goals and 

to face negative events and this understanding is good to relieve anxiety the future. 
Search Goal: 

 :The research aims to study the future anxiety of sports for karate players by 

identifying 

0. The differences between the premier league and first-class players in Karate in 

the tracks of the future sports anxiety scale 
6. The differences between the Premier League and Karate first-class players in the 

components of the future sports anxiety scale. 
.Recommendations: 

0- The necessity of using such qualitative measures to identify the most important 

sources and causes of athletic future anxiety.. 

6- Paying attention, through educational institutions, as well as the family, clubs, 

and sports institutions, to the psychological needs of athletes and work to reduce 
their concerns about their future by helping them in planning for the future, given 

that the human being is the maker of the future. 

2 2- Carrying out other research that deals with the athlete's future anxiety, along 

with other psychological variables such as (ambition level, motivation for 
achievement, mental skills 
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تخدام الصفائح الدموية الغنية بالبالزمة  والتمرينات التأهيلية داخل وخارج تأثير إس
 الماء على التهاب عظام اسفل الحوض )عظم العانة( لدى بعض الرياضيين 

 

 د / دمحم حسن عبدالعزيز 

 
 

 هدف البحث : 

ات والتمرينر  الصفائح الدمويرة الغنيرة بالبالزمرةستخدام إثير أت يهدف البحث للتعرف على
داخررل وخررارج المرراء علررى التهرراب عظررام اسررفل الحرروض )عظررم العانررة( لرردى بعررض التأهيليررة 

 الرياضيين من خالل االتى : 
 

داخاال وخااارج  والتمرينااات التأهيليااة الصاافائح الدمويااة الغنيااة بالبالزمااةسااتخدام إتااأثير التعاارف علااى  .4
 الماء على تحسن درجة األلم .

داخال وخااارج  والتمريناات التأهيلياة ح الدموياة الغنياة بالبالزمااةالصافائسااتخدام إتاأثير التعارف علاى   .0
 .المد( -الثنى -التبعيد -مدى تحسن مرونة مفصل الحوض فى حركات )التقريبالماء على 

 : منهج البحث
المنهج التجريبى بإستخدام التصميم التجريبى لمجموعة تجريبية وذلك الباحث إستخدم 

 . لمالئمتها لطبيعة وأهداف البحث
 عينة البحث :

تاام إختيااار عينااة البحااث بالطريقااة العمديااة ماان العبااى كاارة القاادم لفاارق الناشاائين والشااباب ، 
المقيدين باألتحاد المصرى لكرة القدم  والمصابين بالتهاب عظام اسفل الحوض )عظم العاناة( بعاد 

( 2هم إلاى )( العبين كرة قادم تام تقسايم42تشخيص الطبيب المختص وأشتملت العينة على عدد )
 العبين عينة اساسية. 

 أهم النتائج :
البعااادى ( لقاااوة المجموعاااات  -البيناااى  –توجاااد فاااروق ذات داللاااة احصاااائية باااين القيااااس ) القبلاااى  -4

الماااد( لصاااالح  -الثناااى -التبعياااد -العضااالية العاملاااة علاااى مفصااال الحاااوض فاااى حركاااات )التقرياااب
 القياسات البعدية للعينة قيد البحث .
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The effect of using plasma-rich platelets and rehabilitative 
exercises inside and outside the water on inflammation of the 

lower pelvis (pubic bone) in some athletes 

Dr/ Mohamed Hassan AbdelAziz Ismail     
Lecturer, Department of Sports Health Sciences 
 
Research objective: 

The research aims to identify the effect of using plasma-rich platelets and 
rehabilitative exercises inside and outside the water on inflammation of 
the lower pelvis (pubic bone) in some athletes through the following: 
0. Identify the effect of using plasma-rich platelets and rehabilitative 
exercises inside and outside the water on the improvement in the degree 
of pain. 
5. Identify the effect of using plasma-rich platelets and rehabilitative 
exercises inside and outside the water on the extent to which the pelvic 
joint elasticity improves in movements (rounding - spacing - flexion - 
tide). 
0. Knowing the effect of using plasma-rich platelets and rehabilitative 
exercises inside and outside the water on the extent of improvement of 
the elasticity of the stem in the movements (fold-tide). 
Research Methodology: 

The research sample: 

    The research sample was chosen intentionally by soccer players for 
youth and youth teams, who are enrolled in the Egyptian Football 
Association and who suffer from osteomyelitis below the pelvis (pubic 
bone) after the doctor’s diagnosis. The sample included (01) football 
players who were divided into (1) sample players Basic and (5) players 
exploratory study. 
The most important results: 

0- There are statistically significant differences between the (tribal - 
interstitial - dimensional) measurements of the strength of the muscle 
groups working on the pelvic joint in the movements (approximation - 
distancing - flexion - tide) in favor of the dimensional measurements of 
the sample in question. 
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تأثير إستخدام الصفائح الدموية الغنية بالبالزمة  والتمرينات التأهيلية داخل وخارج 
 الماء على التهاب عظام اسفل الحوض )عظم العانة( لدى بعض الرياضيين 

 

 ( * )د / دمحم حسن عبدالعزيز 

 
 

 : مقدمة و مشكلة البحث -

الضارورات لتطاوير مجتمعناا الحاديث لقد أصبح البحث العلمى والتكنولوجيا المعاصرة من          
والوصااول إلااى أعلااى المسااتويات فااى جميااع مجاااالت الحياااة بصاافة عامااة والمجااال الرياضااى بصاافة 
خاصة عن طريق التعرف على قدرات الفرد وطاقتة المختلفة  فى محاولة لتحقيق أكبر قادر ممكان 

 المجتمع وتطوره . من االستفادة من النظريات واالستكشافات العليمية وتطويعها لخدمة
وتنوعا في الوسائل والتقنيات المساتخدمة فاي عاالج  افلقد شهدت السنوات األخيرة تطور كبير       

ماان جااراء  باالصااابات خاصااة وسااائل التأهياال والعااالج الطبيعااي وذلااك لكااون هااذا العااالج ال يترتاا
ختلااااف أناااااواع اسااااتخدامه أي أعااااراض جانبيااااة وممكاااان أن يسااااتخدم لجميااااع األعمااااار والمراحاااال ولم

اإلصابات واألمراض واإلعاقات ولكلفة انحاء الجسم لذا تام اساتحداث الكثيار كماا تام تطاوير القاديم 
باالعتماد على نفاس المبادأ ولكان تام التطاوير مان أجال زياادة الااتأثير العالجاي واختصاار الازمن أو 

فاي إعاادة تأهيال  ألجل ازدواجية  التأثير ألكثر من عامل كل ذلك يهادف إلاى بلاوق أقصاى مساتوى 
 (1١:41المصابين والرجوع لممارسة األنشطة الرياضية أو إعادة تأهيل غير الرياضيين . ) 

أن علاام االصااابات الرياضااية قااد  (6112دمحم قرردرى بكرررى , سررهام السرريد الغررامرى )وياارى      
الالعاب متابعاًا تطور واصبح من العلوم االساسية المواكبة للحركة الرياضية وأساسًا لتطوير قابلياة 

االساااليب العلميااة الاات تضاامن لااه الشاافاء التااام وعودتااه لساااحة المنافسااة بكاماال لياقتااه البدنيااة التااى 
 (424:04كان عليه قبل حدوث االصابة .) 

إلاى تعارض الرياضايين إلاى  Jennifer Pedersen (6110)جنيفر بيدرسرون حيث تشير      
الرياضااية نتيجااة للضااغط الواقااع علااى المفاصاال بعااض األنشااطة حاادوث اإلصااابات أثناااء ممارسااة 

والعضالت واألربطة واألوتار او نتيجة االصطدام بالمناافس مماا قاد يتسابب فاى حادوث اإلصاابات 
% 60المزمنااة ، وفااى دراسااة حديثااة أشااارت اإلحصااائيات إلااى أن إصااابات القاادمين تشااكل حااوالى 

صااابات الاااذراعين والكتاااف  صااابات الااارأس 02وا  صاااابات متنوعااة مااان مجماااوع % إل0% و42% وا 
 ( 17االصابات التى يتعرض لها رياضى كرة القدم والكاراتية. )
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وتعتبر اإلصابات الرياضية للحوض إصابات شائعة باين الرياضايين بنوعياة متوساطة الشادة أو    
بسيطة وتتعلق معظمها بمنشاأ وانادغام أو تمازق العضاالت واألوتاار ، وتعتبار اإلصاابات الخاصاة 

عظااام الحاااوض االماااامى ت عظااام العاناااة ت مااان اإلصاااابات الشاااائعة باااين العباااى كااارة القااادم بالتهااااب 
واأللعاب الرياضية األخرى والمميزة لهم حيث يعاانى فيهاا المصااب مان ألام غيار محادد فاى منطقاة 
الحوض مع ابتعاد نسبى للقدم عن المحور التشريحى ، وقد يصاحبها ايضًا التهاب مبدئى فى قناة 

  وقد يصاحبها فى حاالت نادرة شبة خلع أو تمزق بأربطة الحوض مع العصعص .مجرى البول 
إلى أهمية عظام أسافل الحاوض حياث تارتبط باه مجموعاة ( 6112على جالل الدين ) ويشير     

مااان العضاااالت المقرباااة للفخاااذ مثااال )العضااالة المقرباااة الطويلاااة والعضااالة المقرباااة القصااايرة والعضااالة 
الناحلااة( ويوجااد باإلضااافة إلااى العضااالت مجموعااه ماان األعصاااب مثاال  المقربااة الكبياارة والعضاالة

)العصب الفخذى والعصب السدادى( ويتمثل العمال العضالى االساساى لتلاك العضاالت فاى تقرياب 
الفخااذ للوحشااية وقاابض الجااذع علااى الفخااذ هااذا باإلضااافة إلااى العماال العضاالى للعضااالت المعاونااة 

ساية والاذى يتمثال فاى تقرياب الفخاذ لالنسايه وقابض السااق كالعمل العضالى للعضالة المساتقيمة اإلن
على الفخذ ودوران الفخذ إلاى الوحشاية والسااق إلاى اإلنساية ، والعمال العضالى علاى النحاو الساابق 
يشترك بصفة أساساية فاى أداء الكثيار مان المهاارات األساساية والمشاتقة وكاذلك فاى مختلاف المهاام 

مما يعرضها إلى الكثير مان اإلصاابات ومنهاا إصاابة التمازق الحركية لكثير من األلعاب الرياضية 
 (77: 41( )12والتهاب النسيج المغطى لعظم العانة مما يعرف بالتهاب عظم العانة . )

علاى انتشاار إصاابة العدياد مان العباى األنشاطة الرياضاية  pubmed (6101)ببميد ويؤكد     
السنوات األخيرة  حيث تعتبر احد األسباب  بإصابة التهاب عظام أسفل الحوض )عظم العانة( فى

المساببة لأللاام فااى الفخااذ والحاوض ، وعظاام العانااة مفصاال رقيااق جادًا وذو حركااة محاادودة جاادًا وهااو 
يااربط بااين جااانبى الحااوض ماان األمااام ويعتباار هااذا المفصاال قاعاادة ارتكاااز للحركااات التااى يقااوم بهااا 

 التااالى المساااعدة علااى الثبااات واالتاازان .الجساام حيااث يلعااب دورًا هامااًا فااى حفااظ تااوازن الجساام وب
ويحتاج عالج تلك اإلصابة إلى وضع برامج تأهيل مقننة وبأسالوب علماى مانظم حياث تتمياز تلاك 
اإلصاابة بأنهااا تحتاااج إلااى فتارات طويلااة ماان العااالج والتأهيال مااع الحاارص والمتابعااة للمصاااب أول 

ك اإلصاااابة ، لاااذلك ينبغاااى البااادء فاااى باااأول ومالحظاااة اى تغيااارات سااالبية أو ايجابياااة تطااارأ علاااى تلااا
العالج والتأهيل فى فترات مبكرة من حدوثها وذلك للعمال علاى قصار الوقات الاذى يقضايه الالعاب 

 (1١بعيدًا عن المالعب . )
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ويعتبر حدوث اإلصابة أحد أهم المشكالت التى تواجه الفرق الرياضية فاى مختلاف المنافساات     
أهاام عااائق فااى تحقياااق الفااوز فقااد تحاارم الفااارق ماان االسااتفادة مااان واألنشااطة الرياضااية ألنهااا تمثااال 

مجهاااود العاااب ممياااز وبالتاااالى تاااؤدى إلاااى خساااارة الفرياااق وتحقياااق االنجاااازات ، حياااث تمثااال كثااارة 
اإلصااااابات بأشااااكالها المختلفااااة سااااواء للمنااااافس أو الالعااااب نفسااااه احااااد الجوانااااب الساااالبية لممارسااااة 

مك اناااات الالعاااب والتاااأثير النفساااى والتاااأخر فاااى المساااتوى الرياضاااة وماااا يااارتبط بهاااا مااان فقاااد قااادرة وا 
 وضياع مجهود الفريق وبالتالى فقد العديد من البطوالت . 

( إلاى أن 4١١2( ، مرفات يوساف )4١١1ويشير كل من ابوالعال عبادالفتاح واباراهيم شاعالن )    
لية العاملااة العواماال المسااببة لإلصااابات الرياضااية هااى عاادم توافااق وتناااغم عماال المجموعااات العضاا

كتاادريب مجموعااات عضاالية معينااة وا همااال تاادريبات مجموعااات عضاالية أخاارى ، ضااعف االهتمااام 
باإلعداد البدنى الكافى والمناسب عن طريق تقوية عضالت الجسم وزيادة مقاومته للتعب ، أخطاء 

، 142: 0فى تكنيك النشاط الممارس يؤدى إلى حدوث التهابات مزمناة فاى األوتاار والعضاالت. )
14١( )47 :42 ،4١) 
( إلاى أن أعاراض التهااب عظاام أسافل الحاوض عباارة عان الاام 4١١١كما أشار اسامه ريااض )   

فااى منطقااة العانااة وينتشاار فااى الجانااب الااداخلى للفخااذ ويظهاار بااالمجهود الرياضااى ، ألاام بااالفحص 
وعضالت البطاان واللمس لمنطقة العانة ، ألام فى بعض األحيان بعضالت الفخذ الضاماة الداخلية 

 ( 021: 6السفلية ، ألم عند ضم الفخذ لآلخر والوقوف حركة انتاباه. )
( علااى أن التأهياال الباادنى 0247) .Valtonen A فااالتونين  ،( 0226)الحسااينى دمحم  وأكااد   

يعتباار ماان الوسااائل المفياادة وذات الفعاليااة فااى الااتخلص ماان أعااراض االصااابات المختلفااة ، ويعتمااد 
بعااض الوسااائل واالدوات واألجهاازة لتحسااين مختلااف العناصاار البدنيااة وتشاامل القااوة  علااى إسااتخدام

والمرونة والتوازن  ، باالضافة إلى استعادة القدرة على الحركة بكفاءة عالياة ، ومسااعدة المصاابين 
على العودة إلى المستوى والنشاط والممارسة التى كانوا عليه قبل حدوث اإلصابة ، وتعتبار الراحاة 

 (62–67: 14( )01: 00لبًا ضروريًا لسرعة التخلص من المضاعفات وااللتهابات واالالم . )مط
( إلاى فعالياة اساتخدام العاالج المااائى 0240) .Brad Wباراد  ( ،0227) ايمان كماال ويشاير    

فى تأهيل مختلف اإلصابات التى يتعرض لها الفرد ، حيث أن للعوامل الميكانيكية والحرارية تأثير 
ى اعضااااء الجسااام ، حياااث أن مساااتوى إزاحاااة المااااء ودرجاااة حرارتاااه وقاااوة الطفاااو الااادفع ألعلاااى علااا

ومقاومااة االحتكاااك للماااء تلعااب دورًا هامااًا فااى فعاليااة التأهياال باسااتخدام التاادريبات المائيااة ، وعلااى 
أساااس نااوع المشااكلة ودرجااة االصااابة والهاادف المحاادد ماان البرنااامج المااائى يمكاان للمعااالج اسااتخدام 
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–16:00()66: 44ه الخصااائص الممياازة لسارعة الااتخلص ماان االم وأعاراض هااذه االصااابة . )هاذ

06) 
  .Whorton et al، ورتاان وخخاارون Ian , Bradley  (0241)ويوضااح ايااان وبرادلااى    

 حقااق مزيااد ماان الراحااة لمرضااى التهاااب المفاصاالأن ييمكاان  العااالج المااائىاسااتخدام أن  (0247)
، ولتحسااين الجساام  األمااراض المزمنااة التااي تصاايب عضااالت ومفاصاال، وكااذلك لعااالج المختلفااة 

يتسااابب المااااء الااادافئ فاااي تمااادد األوعياااة الدموياااة ، كماااا  لمفاصااالوزياااادة المااادى الحركاااى لمروناااة ال
الدقيقاااة باااالقرب مااان ساااطح الجلاااد مماااا يجعااال مزيااادًا مااان الااادم ينااادفع إلاااى ساااطح األنساااجة لمقاوماااة 

 (١2 ,2١: 10( ) 16-11: 10) .مصابةال في المنطقة االصابات وااللتهابات
( وهي Platelet Rich Plasmaأو اختصارا) PRP) الصفائح الدموية الغنية بالبالزمة )ً و     

تقنية حديثة تقوم على فصل عينة من دم المريض ثم تنقل هذه العينة للحصول على بالزما دموية 
ج معالجة. حيث تحتوي على عدة غنية بالصفائح الدموية، ثم يتم حقنها باألماكن التي تحتا

عوامل من عوامل النمو والسيتوكينات األخرى المختلفة التي تحفز التئام األنسجة التي هي خاليا 
بدائية لها القدرة على اإلنقسام والتكاثر ، وهذه التقنية طريقة خمنة تمامًا وبدون أي أثار جانبية 

حقن مواد ذاتية من نفس المريض وبالتالي  على اإلطالق على المدى الطويل، ألنها تعتمد على
              ال يوجد أي مخاوف من رفض الجسم للمادة المحقونة أو من انتقال أي عدوى جرثومية.

(١   :42 ) 
العالج بالصفائح الدموية الغنية بالبالزمة أمن الن ليس  هناك فرصاة ضائيلة لحادوث رد فعال و    

عناد حقناه، ألن مصادر الادم فاي الحقناة هاو دم الشاخص نفساه. التهابي أو مناعي من قبل الجسام 
إنهااا ال تااؤدي إلااى حاادوث أي خالم أو إلااى ألاام ضاائيل، كمااا تااؤدي إلااى  وماان ممياازات هااذه التقنيااة

 ( 1:  07. )  الشفاء السريع، من دون حدوث أي ندوب
حقان تسااعد علاى إعاادة والفائدة الحقيقية إلبر البالزما الغنية بالصفائح الدموية هاي أن هاذه ال     

بناااء وتكااوين أنسااجة األربطااة واألوتااار والغضاااريف ولكاان هااذا اإلصااالح لاان يكااون سااريعا، تحفيااز 
األنسجة المصابة وا عادة تكوينها يحتاج إلى فترة زمنية إلعادة التأهيل، لذا سيستوجب المتابعاة ماع 

مريض من القيام بالنشاطات الطبيب بانتظام والسير حسب الخطة العالجية لتحديد متى سيتمكن ال
الطبيعية لإلنسان أو ممارسة الرياضة وتمارين االستطالة وبالطبع فإن اإلصابات الخفيفة والجديادة 
ياتم شاافاؤها بوقاات أقصاار ماان اإلصااابات الكبياارة والمزمنااة، حيااث ساايالحظ المااريض تطااورًا ملحوظااًا 
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رات طويلااة كمااا سااتغنيه عاان إجااراء فااي حالتااه واختفاااء لألعااراض والتقلياال ماان اسااتخدام األدويااة لفتاا
 ( 10:  0١العمليات الجراحية وتساعده على إعادة الوظائف كما كانت. )

وقد الحظ الباحث من خالل عمله بمجال التأهيل البدنى انتشار إصابة التهاب عظام أسافل 
 الحاوض )عظاام العاناة( بااين العباى األنشااطة الرياضاية المختلفااة حياث تحاادث تلاك اإلصااابة نتيجااة
إجهااااد بااادنى مفااارط علاااى عظااام العاناااة نااااتج عاااادة عااان المتطلباااات واألحماااال المتزايااادة لالنشاااطة 
الرياضااية ، وكااذلك التغياارات السااريعة فااى اتجاااه الجساام بساابب عماال عضااالت الاابطن والفخااذ والتااى 
تقوم بممارساة قاوة شاد أو ساحب علاى عظام العاناة والاذى فاى بعاض الحااالت يمكان أن ياؤدى إلاى 

 ضغط( المفرط وااللتهاب. اإلجهاد )ال
فاى  الصافائح الدموياة الغنياة بالبالزماةساتخدام إهمياة أ يتضح لناا  السابقومن خالل العرض 

سااتخدام هاذة التقنياة بجاناب بارامج التاهياال إلاى إ الباحرثعاالج العدياد مان االصاابات وهاذا مااا دفاع 
ة( لااادى بعاااض التهااااب عظاااام اسااافل الحاااوض )عظااام العانااا بةصااااإلعاااالج وسااارعة االستشااافاء مااان 

 . الرياضيين
 

 أهداف البحث : 

والتمرينرات   الصفائح الدمويرة الغنيرة بالبالزمرةستخدام إثير أت يهدف البحث للتعرف على
داخررل وخررارج المرراء علررى التهرراب عظررام اسررفل الحرروض )عظررم العانررة( لرردى بعررض التأهيليررة 

 الرياضيين من خالل االتى : 
 

داخاال وخااارج  والتمرينااات التأهيليااة الدمويااة الغنيااة بالبالزمااةالصاافائح سااتخدام إتااأثير التعاارف علااى  .1
 الماء على تحسن درجة األلم .

داخال وخااارج  والتمريناات التأهيلياة الصافائح الدموياة الغنياة بالبالزمااةسااتخدام إتاأثير التعارف علاى   .1
 .المد( -الثنى -التبعيد -مدى تحسن مرونة مفصل الحوض فى حركات )التقريبالماء على 

داخاال وخااارج  والتمرينااات التأهيليااة الصاافائح الدمويااة الغنيااة بالبالزمااةسااتخدام إتااأثير تعاارف علااى ال .0
 .المد(  -مدى تحسن مرونة الجذع فى حركات )الثنىالماء على 

داخاال وخااارج  والتمرينااات التأهيليااة الصاافائح الدمويااة الغنيااة بالبالزمااةسااتخدام إتااأثير التعاارف علااى  .6
 -جموعاات العضالية العاملاة علاى مفصال الحاوض فاى حركاات )التقريابمدى تحسان قاوة المالماء 
 .المد(. -الثنى -التبعيد
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داخاال وخااارج  والتمرينااات التأهيليااة الصاافائح الدمويااة الغنيااة بالبالزمااةسااتخدام إتااأثير التعاارف علااى  .7
 .المد( -مدى تحسن قوة المجموعات العضلية العاملة على الجذع فى حركات )الثنىالماء على 

 : البحث وضفر

البعااادى ( لقاااوة المجموعاااات  -البيناااى  –توجاااد فاااروق ذات داللاااة احصاااائية باااين القيااااس ) القبلاااى  -4
الماااد( لصاااالح  -الثناااى -التبعياااد -العضااالية العاملاااة علاااى مفصااال الحاااوض فاااى حركاااات )التقرياااب

 القياسات البعدية للعينة قيد البحث .
البعااادى ( لقاااوة المجموعاااات  -البيناااى  –توجاااد فاااروق ذات داللاااة احصاااائية باااين القيااااس ) القبلاااى  -0

 المد( لصالح القياسات البعدية للعينة قيد البحث  -العضلية العاملة على الجذع فى حركات )الثنى
البعاااادى ( لمرونااااة مفصاااال  -البينااااى  –توجااااد فااااروق ذات داللااااة احصااااائية بااااين القياااااس ) القبلااااى  -1

 ح القياسات البعدية للعينة قيد البحث .المد( لصال -الثنى -التبعيد -الحوض فى حركات )التقريب
البعاادى ( لمرونااة الجااذع فااى  -البينااى  –توجااد فااروق ذات داللااة احصااائية بااين القياااس ) القبلااى  -1

 المد( لصالح القياسات البعدية للعينة قيد البحث . -حركات )الثنى
درجاااة األلاام  البعاادى( لتحساان -البينااى  –توجااد فااروق ذات داللااة احصااائية بااين القياااس ) القبلااى  -0

 لصالح القياسات البعدية للعينة قيد البحث .
 مصطلحات البحث:

 

 : Osteitis pubisالتهـاب عظم العانة  -

هو حالة من التصلب والتغيرات العظمية التى تصيب األنسجة المغلفة لعظم العانة والتى 
ادًا من الداخل وهذه تتصل بها مجموعة من العضالت المقربة للفخذ ويسبب هذا االلتهاب المًا ح

 (1١الحالة يمكنها تعطيل القدرة على القيام بنشاط بدنى ثابت . )
 : Therapeutic exercises & Rehabilitationالتمرينات العالجية التأهيلية   -

إحدى وسائل العالج البدنى الحركى الرياضى بغرض توظيف الحركة المقننة الهادفة 
و أعمال بدنية ووظيفية أو مهارية والعمل على استعادة الوظائف سواء فى شكل تمرينات مختلفة أ

                                                                           (88: 8) األساسية للعضو المصاب وتأهيله بدنيًا للعودة بكفاءة لممارسة النشاط الرياضى .
 : Hydrotherapyالعـالج المائـى  -

ستفادة من خواص الوسط المائى فى أغراض عالجيه وتأهيلية لإلصابات الرياضية هو اال
 (10وبعض األمراض األخرى . )
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 الدراسات السابقه : -
برنامج تمرينات تأهيلية مقترح  بعنواندراسة  ( 02() 6118عبدالحليم كامل الحسينى)قام  -4

هذه الدراسة الي التعرف  تهدفو قدم لاللتهاب العضلى المزمن بالمنطقة اتربية لدى العبى كرة ال
لاللتهاب العضلى المزمن بالمنطقة اتربية لدى العبى كرة القدم  مقترح أهيليتبرنامج تأثير  علي

العبين وطبق الباحث البرنامج التأهيلى  42واستخدام الباحث المنهج التجريبيى على عينة قومها 
للبرنامج المقترح على اختفاء االلم وزيادة القوة  التأثير االيجابى أهم النتائجاسابيع ومن 2لمدة 

 العضلية والمدى الحركى للعضالت العاملة على المنطقة االربية .
برنامج تأهيلى بالعالج المائى على الكفاءة ت بعنوان  (42) م (6118) د السيد مرررسررىرمحمقام  -0

يهدف البحث من الدراسه  وكان الهدفت  الوظيفية لمفصل الحوض بعد جراحة استبدال المفصل
إلى بناء برنامج تمرينات تأهيلية باستخدام العالج المائي لمعرفة تأثيره على مدى تحسن المدى 

مدى تحسن درجة و محيط العضالت العاملة على مفصل الحوض  والحركي لمفصل الحوض 
البرنامج ان  تائحأهم النافراد ومن 6واستخدم الباحث المنهج التجريبى على عينة من قوامها األلم 

المقترح أدى إلى تحسن ايجابى لطرف المصاب فى قياس محيط العضالت العاملة على مفصل 
سنة والبرنامج 12سن للمرحلة العمرية فوق  الحوض مفصل ل ستبدال الكاملالحوض بعد اال

لداخل المقترح أدى إلى تحسن ايحابى فى المدى الحركىتالمد والثنى والتقريب والتبعيد والدوران 
سنة و تحسن  12سن للمرحلة العمرية فوق  الكامل الحوضاستبدال مفصل والدوران الخارجت بعد 

سنة  12للمرحلة العمرية فوق سن  ستبدال الكاملايحابى فى درجة األلم لمفصل الحوض بعد اال
لمفصل برنامج التمرينات العالجية له تأثيرًا إيجابيًا وفعال فى سرعة تحسين الحالة الطبيعية و 

 . المصاب والسليم الحوض
عنوان بدراسه تحت ( 28م()6106)   etal &Roberto Seijasربورتو ساجس واخرن  قام  -1

البالزما الغنيه بالصفائح الدمويه الوتار الكتف ) دراسه حاله (ت قامت الدراسه بعد االبالق عن " 
تف ولم تتحسن الحاله خالل عاما تعاني من التهاب في اوتار مفصل الك 11سيده تبلغ من العمر 

اسابيع من الموجات فوق الصوتيه باالضافه الي التمرينات التاهيليه وتم حقن البالزما الغنيه  6
الدراسه هي  أهم نتائحمرات علي اسبوعين وكانت  1بالصفائح الدمويه في منطقه تحت االخرم 

حيث استانفت الحاله جميع  اسبوع وتم متابعتها لمده عام كامل 0وجود تحسن ملحو  بعد مرور 
 انشطتها الحركيه .
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 إجراءات البحث : -
 : منهج البحث
المنهج التجريبى بإستخدام التصميم التجريبى لمجموعة تجريبية وذلك الباحث إستخدم 

 لمالئمتها لطبيعة وأهداف البحث .
 عينة البحث :

الناشاائين والشااباب ،  تاام إختيااار عينااة البحااث بالطريقااة العمديااة ماان العبااى كاارة القاادم لفاارق 
المقيدين باألتحاد المصرى لكرة القدم  والمصابين بالتهاب عظام اسفل الحوض )عظم العاناة( بعاد 

( 2( العبين كرة قادم تام تقسايمهم إلاى )42تشخيص الطبيب المختص وأشتملت العينة على عدد )
 (العبين للدراسة االستطالعية  . 0العبين عينة اساسية وعدد )

 (0جدول )
 توزيع عينة البحث ونسبتها للمجتمع االصلى

 النسبة المئوية العدد عينة البحث

 ٪12 1 النادى األهلى لكرة القدم

 ٪02 0 الدراسة االستطالعية

 ٪722 72 المجموع

( عدد أفراد الدراسة األساسية وتوزيعهاا علاى عيناة البحاث ونسابتها مان  4يوضح جدول ) 
 المجتع الكلى للبحث 

 : يار الباحث لعينة البحثشروط إخت
 أن يكون مسجال باالتحاد المصرى لكرة القدم . .4
 أن يكونوا  من المصابين بالتهاب عظام اسفل الحوض )عظم العانة( . .0
 أن يكونوا غير خاضعين الى برنامج أخر أثناء أجراء التجربة . .1
 .أن يكون لدي أفراد العينة المختارة الرغبة فى األشتراك فى مجموعة البحث .1

 تجانس عينة البحث :

 التوازن(–الوزن –الطول –قام الباحث بإجراء التجانس لعينة البحث فى المتغيرات التالية :) السن 
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 (6جدول )
 تجانس عينة البحث في بعض المتغيرات األساسية قيد البحث 

 1ن=  
 معامل االلتواء االنحراف  المعياري الوسيط المتوسط المتغيرات

 2.710 2.922 79 71197 السن

 2.270- 01740 77910 779.97 الطول

 21771- 41096 70102 74100 الوزن

 1±( أن معامل االلتواء لكل من العمر والطول والوزن انحصر بين  0ضح من جدول) يت
 مما يشير إلى تجانس العينة قيد البحث.

 وسائل جمع البيانات:

 البحث : فى األدوات و األجهزة المستخدمة

 .(Rest Meter)هاز رستاميتر لقياس الوزن والطولج -
 .(Stop Watchساعة إيقاف  ) -
 لقياس القوة العضلية.  Tensiometerالتنسوميتر  -
 . الكاحلالمدى الحركى  Goniometryالجينوميتر -
 جهاز المشى )التريدميل(. -
 .) بالدرجات ( The degree of pain scaleمقياس درجة االلم  -
 حوض مائى. -
 بية )ارجوميتر(.دراجة ط -
 أساتك مطاطية مختلفة المقاومة . -
 أستمارة تسجيل االصابات ودرجتها المختلفة  مرفق. -
 ثقال مختلفة االوزان والتى سوف تستخدم فى البرنامج التدريبى .أ -
 ستطالع رأى السادة الخبراء فى مجال التربية الرياضية  فى البرنامج التأهيلى المقترح إ -
رأى السادة الخبراء فى مجال التربية الرياضية  فى البرنامج التأهيلى  ستطالعإسم  0سرنجة  -

 المقترح 
 سم  ، قطن طبى معقم .0سرنجة  -
 جهاز طرد مركزى لفصل مكونات الدم . -

 بعض القياسات المستخدم فى البحث  :  -ب
 طريقة حقن البالزمة  :
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 مراض.الكشف الطبى الكامل على أفراد العينة للتأكد من خلوهم من األ -
 تناسق العينة وخلوها من األمراض المعيقة لتطبيق البرنامج . -
مليلترا من الالعب نفسة  ثم يوضع الدم فى  62و 12نقوم بسحب الدم أوال بحجم يتراوح بين  -

سم( من الصفائح  0-1جهاز طرد مركزى لفصل مكونات الدم . ويوفر هذا الفصل حوالى من  ) 
 الدموية الغنية بالبالزمة 

ر المنطقة المطلوبة، بالموجات فوق الصوتية لكي يتم تحديد موقع إبرة الحقن، التي تخدر تصو  -
د تم تنفيذ بمخدر موضعي، وأخيرا يقوم الطبيب بحقن الصفائح الدموية الغنية بالبالزمة ببطء. وق

ود ومع أنتهاء الحقن يع يد السيد رئيس الجهاز الطبى بالنادى األهلىعلى الحقن بعيادة النادى 
 .الالعب إلى منزله 

 خطوات تنفيذ البحث  :

 : أوال :الدراسة االستطالعية
بالتهاب عظام ( العبين مصابين 0قام الباحث باجراء الدراسة االستطالعية على عينة قوامها )

 . 024١/ 0/  02إلى  4/4/024١، فى الفترة من  اسفل الحوض
 : نتائج الدراسة االستطالعية

 فى البحث . دوات المستخدمةواال  جهزةإلتحديد ا -
من حيث طريقة القياس والمقاومات المستخدمة  تحديد القياسات المستخدمة فى البرنامج المقترح -

 فى عملية القياس )جهاز التنسوميتر( .
 تحديدد الزمن الفعلى للبرنامج  -
 ماكن تنفيذ التجربة أتحديد  -
 تاتحديد شكل االستمارة المستخدمة فى البيان -
 الصفائح الغنية بالبالزمة .بعملية الحقن  يهسوف تستخدم ف ذىالمكان التحديد  -

 خطوات إجراء البحث:

بالنسبة لحقن الصفائح الدموية الغنية بالبالزمة  اوال :

: 

 بعيادة النادى األهلى المصرى .وقام الباحث بتنفيذ الحقن  -
دة بالنسبة لكل حالة بالتعاون مع الطبيب المختص تم تحديد عدد جرعات الحقن وهى مرة واح -

يتم حقن الصفائح الدموية الغنية بالبالزمة  قبل بداية البرنامج التأهيلى المقترح على حدة و 
 .  طبيق البرنامج التاهيلى المقترح مباشرة بعد عملية الحقنتبيتم ( ساعة ثم 70)ب
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م العانة( ثانيا :إعداد البرنامج التأهيلي المقترح لتأهيل التهاب عظام اسفل الحوض )عظ
 : عداد البرنامج في تحقيق الخطوات التاليةإ ويتمثل :

 ي الخبراء لتحديد االتي :أستطالع ر أ  إستمارةبتصميم  الباحثقام 
 الفترة الزمنية للبرنامجتحديد  -
 الممكنة األسبوعيةتحديد عدد الوحدات التدريب  -
  التدريبية الوحدةزمن  -
 .ج من خاللهاعدد المراحل التى سوف يتم تنفيذ البرنام -
 التدريبات المستخدمة في البرنامج المقترح -

 وبناءا على ذلك قد حدد الباحث اآلتي :
حيث يستغرق قام الباحث بتقسيم البرنامج إلى ثالث مراحل أجمالى كل مرحلة أسبوعين    

ج ( اسابيع ويبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلى على الالعب بعد استشارة الطبيب المعال6البرنامج )
 -:وانتهاء فترة الراحة السلبية والتى يحددها الطبيب المعالج حسب كل حالة 

 00( وزمن الوحدة فى االسبوع االول 02أجمالى عدد الوحدات  )اسبوعين بواقع  :لمرحلة االولىا
 .( ق 12ق  ، بالنسبة لالسبوع الثانى )

 مكونرات المررحلرة : -
 تمرين فردى داخل الماء . ١خارج الماء و تمرين فردى  44تتكون تلك المرحلة من  -
فى االسبوع ايام  0دقيقة بواقع  10-00يوم وزمن الوحدة التدريبية  40استغرقت تلك المرحلة  -

 .ايام فى االسبوع الثانى 6األول و
 % حسب حالة المصاب .12% : 12وبلغت شدة التمرينات فى تلك المرحلة من  -
 أهرداف المرحرلرة : -
 العضالت العاملة على مفصل الحوض والمشتركة فى أداء الحركات المختلفة. حماية -4
% 12نسبة  الحد من االلتهابات الموجودة بالمنطقة المصابة وبالتالى تقليل الشعور باأللم -0

 .  تقريبا من اقصى درجة الم قبل بدء البرنامج
 ء الجسم وذلك بعد فترة الراحة . االستعادة المتدرجة للكفاءة البدنية والوظيفية لجميع أجزا -1
 تنشيط الدورة الدموية فى المنطقة المصابة والتى تعتبر ضرورية لتسريع الشفاء .  -1
باإلضافة إلى استعادة المطاطية  استعادة المدى الحركى والمرونة لمفصل الحوض والبطن -0

 للعضالت واألوتار واألربطة العاملة على الحوض.
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 رب إتباعها فرى تلك المرحرلة :اإلرشرادات الواج -
 دقائق قبل بداية الوحدة التدريبية .  0يتدرج حتى حدود اتلم لمدة  مسحىتدليك  -4
 تمرينات اإلحماء لجميع أجزاء الجسم للتهيئة العامة . -0
 تمرينات لزيادة المرونة واإلطالة العضلية للعضالت . -1
ع الثابت )انقباض عضلى ثابت( وذلك لتجنب التدرج فى استخدام التمرينات ذات اإليقا -1

 الشعور باأللم .
دقيقة بعد االنتهاء من الوحدة  42كمادات الثلج أو الماء البارد على المنطقة المصابة لمدة  -0

 التدريبية .
ق  ، بالنسبة  10( وزمن الوحدة فى االسبوع الثالث 00أجمالى عدد الوحدات  ) :المرحلة الثانية
 .( ق 02بع )لالسبوع الرا

 مكونرات المررحلرة: -
 تمرين فردى داخل الماء. 40تمرين فردى خارج الماء و 41تتكون تلك المرحلة من  -
 ايام أسبوعيًا . 6دقيقة بواقع  10-12يوم وزمن الوحدة التدريبية  41استغرقت تلك المرحلة  -
 مصاب .% حسب حالة ال62% : 12وبلغت شدة التمرينات فى تلك المرحلة من  -
 أهررداف المرحرلرة : -
% 60بنسبة  الحد من االلتهابات الموجودة بالمنطقة المصابة وبالتالى تقليل الشعور باأللم -4

 .تقريبا
 تحسين المطاطية واإلطالة للعضالت العاملة على المنطقة المصابة . -0
على مفصل  تنمية التوافق العضلى العصبى والتناغم بين مجموعات العضالت العاملة -1

 الحوض المشتركة فى األداء.
 زيادة تحسن المدى الحركى لمفصل الحوض ومرونة عضالت الجذع. -1
 تقوية العضالت العاملة على مفصل الحوض . -0
 اإلرشرادات الواجب إتباعها فرى تلك المرحرلة : -
 التدريبية . دقائق قبل بداية الوحدة  7 مسحى خفيف ثم يتدرج الى مسحى عميق لمدةتدليك  -4
 تمرينات اإلحماء لجميع أجزاء الجسم للتهيئة العامة . -0
 تمرينات لزيادة المرونة واإلطالة العضلية للعضالت . -1
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استخدام تمرينات القوة العضلية أو التمرينات ذات و استخدام تمرينات اإلطالة والمرونة  -1
 المقاومات فى تلك المرحلة .

 رينات وذلك لتجنب الشعور باأللم .التدرج فى استخدام التم -0
دقيقة بعد االنتهاء من الوحدة  42كمادات الثلج أو الماء البارد على المنطقة المصابة لمدة  -6

 التدريبية .
 التوقف عن أداء التمرينات فى حالة الشعور بالتعب أو اإلجهاد . -7

( ق  ، 00سبوع الخامس ) ( وزمن الوحدة فى اال02أجمالى عدد الوحدات  ): المرحلة الثالثة
 ( ق. 72بالنسبة لالسبوع السادس )

 مكونرات المررحلرة : -
تمرين فردى داخل  41تمرين فردى وبمساعدة الزميل خارج الماء و  41تتكون تلك المرحلة من 

 الماء .
 ايام أسبوعيًا . 7دقيقة بواقع  72-00يوم وزمن الوحدة التدريبية  40استغرقت تلك المرحلة  -
 % حسب حالة المصاب .22% : 62وبلغت شدة التمرينات فى تلك المرحلة من  -
 أهرداف المرحرلرة : -
 تحسين المدى الحركى للوصول ألقصى مدى ممكن قريبًا من الحالة الطبيعية قبل اإلصابة . -4
 التخلص من األلم وااللتهابات بالمنطقة المصابة بصورة نهائية . -0
املة على مفصل الحوض والمشتركة فى األداء ويكون ذلك بصورة لعضالت العا تقوية -1

 متدرجة.
 التنمية العضلية المتزنة لجميع العضالت لتجنب حدوث اإلصابة مرة أخرى .   -1
 .تنمية القدرات البدنية  -0
 امكانية مشاركة الالعب مع تدريبات الفريق بصورة متدرجة وصوال للمشاركة الكاملة. -6
 الواجب إتباعها فى تلك المرحرلة : اإلرشرادات -
 دقائق قبل بداية الوحدة التدريبية .  7لمدة  مسحىتدليك  -4
 تمرينات اإلحماء لجميع أجزاء الجسم للتهيئة العامة . -0
 تمرينات لزيادة المرونة واإلطالة العضلية للعضالت . -1
متدرجة لتجنب حدوث انتكاسات استخدام تمرينات القوة فى نهاية المرحلة ويكون ذلك بصورة  -1
 . 
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 التدرج فى استخدام التمرينات وذلك لتجنب الشعور باأللم . -0
 دقائق بعد االنتهاء من الوحدة التأهيلية . 42-7يتم التدليك بالثلج لمدة من  -6

 التجربة األساسية : 

داخل وخارج الوسط ة لقد تم تنفيذ تجربة الصفائح الدموية الغنية بالبالزمة  والتمرينات التأهيلي
في الفترة من  المائى على الرياضيين المصابين بالتهاب عظام اسفل الحوض )عظم العانة(

صابة إلتوقيت ا فختالإلم  لجميع أفراد العينة وذلك نظزا 02/0/024١م حتى  00/4/024١
التجربة من خر خالل الموسم التدريبى للعينة المختارة  ولذا فقد أختلف توقيت تطبيق ألمن العب 
 خر مع  مراعاة االتى :ألرنامج والقياسات البعدية من العب بال اسات القبلية وتنفيذيحيث الق

 لجميع أفراد العينة بطريقة واحدة . البعدية ( -التتبعية –أن تتم القياسات )القبلية  -
 . القياسات جراءإلمراعاة التسلسل والترتيب ٌ  -
 اد العينة .أستخدام نفس أدوات القياس لجميع أفر  -
 .استخدام نفس التقنية المستخدمة لحقن الصفائح الدموية الغية بالبالزمة الفراد المجموعة التجريبة  -

لمتوسط الحسابي ، الوسيط ، اإلنحراف المعياري ، معامل )ا المعالجة االحصائية :
 ،(  t-Test( ،إختبار )ت( L.S.Dااللتواء ، تحليل تباين ، أختبار حساب أقل فروق معنوية )

 عرض ومناقشة النتائج:
 عرض النتائج:
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 ( 3جـدول )

 المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء 
 لبيان اعتدالية البيانات لدى مجموعة البحث فى متغيرات 

 مرونة وقوة الحوض 

                   8ن=                                                                                  

 الوسيط المتوسط المتــغــير
االنحراف 
 المعيارى

 االلتواء

   

 مـرونــة
 الحوض

1.566-- 0.700 006.10 006.60 ثنى  

1.000- 0.04 51.00 51.71 مـد  

405.- 0.056 51.71 51.77 تقريب  

0.706- 4.95 07.10 07.67 تبعيد  

 ـوةقـ
 الحـوض

597.- 0.590 07.00 07.77 ثنى  

541.- 0.000 07.07 07.10 مـد  

1.741- 5.156 44.11 44.11 تقريب  

1.101- 5.604 44 40.15 تبعيد  

 

( المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لدى 1يوضح جدول )
مو ومرونة وقوة الحوض ويتضح أن جميع القيم مجموعتى البحث فى متغيرات معدالت دالالت الن

( مما يشير إلى اعتدالية البيانات وبعدها تماما عن عيوب التوزيعات الغير 1)±تتراوح مابين 
 اعتدالية
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 (4جــدول)

 المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء 
 وعة البحث في متغيرات لبيان اعتدالية البيانات لدى مجم

 قياس مرونة وقوة الجذع واإلحساس بدرجة األلم

( المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء 0يوضح جدول )
لمجموعتى البحث فى متغيرات قياس مرونة وقوة الجذع واإلحساس بدرجة األلم ويتضح أن جميع 

لتوزيعات الغير ( مما يشير إلى اعتدالية البيانات وبعدها تماما عن عيوب ا1)±القيم تتراوح مابين 
 اعتدالية.

 (6جـدول )

 البعدية( -البينية-)القبلية الثالثةالبحث  قياساتتحليل التباين بين 
 فى متغير المرونة للمجموعة التجريبية 

 مصدر التباين المتغـــير
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

 ثــنى

 46.910 97.001 5 بين القياسات

 1.140 04.050 01 داخل القياسات 06.055

  001.400 51 المجموع

 مــد

 00.050 70.77 5 بين القياسات

 794. 04.517 01 داخل القياسات 40.571

  69.947 51 المجموع

 تقريب

 7.009 04.146 5 بين القياسات
.00500. 

 
 001. 9.190 01 داخل القياسات

  50.94 51 المجموع

 تبعيد

 01.657 010.405 5 القياساتبين 

 1.716 05.006 01 داخل القياسات 60.191

  000.101 51 المجموع

 
االنحراف  الوسيط المتوسط المتغررير

 االلتواء المعيارى 

مرونة 

 الجذع
 71279- 71700 40172 40174 ثنى  

 قوة الجذع
 71660- 71027 46172 40100 ثنى

 71000- 71770 46100 40144 المد

درجة اإلحساس  

 باأللم
1102 1122 21710 21274 
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 3.22= 2.22ومستوى معنوية  18،  5عند درجتى حرية  ةقيمة ف الجدولي

 

البعدية( فى متغير -البينية–( داللة الفروق بين قياسات الثالثة )القبلية6يوضح جدول )
ويتضح وجود فروق ذات  2020وعة التجريبية عند مستوى معنوية مرونة الحوض لدى المجم

لبيان اقل  LSDداللة إحصائية بين قياسات البحث الثالثة مما دفع الباحث إلى إجراء اختبار 
 داللة فروق معنوية بين القياسات .

 (7جــدول )

 البعدية( –البينية  –)القبلية  الثالثةالبحث  قياساتتحليل التباين بين 
 متغير قوة الحوض للمجموعة التجريبية   فى

                                                            8ن=                                                                                    

 المتغــير
مصدر 
 التباين

 درجة الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

 ثنى

 06.190 07.600 5 بين القياسات

50.107 
داخل 
 القياسات

01 04.095 06.6 

  00.010 51 المجموع

 مد

 1.000 01.776 5 بين القياسات

0.446 
داخل 
 القياسات

01 59.517 0.069 

  46.517 51 المجموع

 تقريب

 6.040 07.017 5 بين القياسات

0.170 
داخل 
 القياسات

01 00.190 5.101 

  05.110 51 المجموع

 تبعيد

 1.040 06.517 5 بين القياسات

01.160 
داخل 
 القياسات

01 04.070 .760 

  00.164 51 المجموع

 3.22= 2.22ومستوى معنوية  18،  5عند درجتى حرية ةقيمة ف الجدولي

 

عدية( فى متغير الب-البينية–( داللة الفروق بين القياسات الثالثة )القبلية7يوضح جدول)
ويتضح وجود فروق ذات داللة  2020قوة الحوض لدى المجموعة التجريبية  عند مستوى معنوية 

لبيان اقل داللة  LSDإحصائية بين قياسات البحث الثالثة مما دفع الباحث إلى إجراء اختبار 
 فروق معنوية بين القياسات .
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 (8جــدول )

 البعدية( -البينية -)القبلية ثةالثالالبحث  قياساتتحليل التباين بين 
 فى متغير مرونة الجذع)الثني( لدى المجموعة التجريبية 

                                                            8ن=                                                                                

 مصدر التباين المــتغــير
 درجة
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

مـرونــة 
 الجذع

 الثني

 061467 005.105 5 بين القياسات

77.41 
 

داخل 
 القياسات

01 40.567 5.070 

  061.051 51 المجموع

 3.22= 2.22ومستوى معنوية  18،  5عند درجتى حرية ةقيمة ف الجدولي

البعدية( فى متغير -البينية–القياسات الثالثة )القبلية( داللة الفروق بين 2يوضح جدول )
ويتضح وجود فروق  2020عند مستوى معنوية  2مرونة الجذع )الثنى( لدى المجموعة التجريبية 

لبيان اقل  LSDذات داللة إحصائية بين قياسات البحث الثالثة مما دفع الباحث إلى إجراء اختبار
 داللة فروق معنوية بين القياسات.

 (9ــدول )ج

 البعدية(-البينية -)القبلية  الثالثةالبحث  قياساتتحليل التباين بين 
 فى متغير قوة الجذع لدى المجموعة التجريبية 

                                                            8ن=                                                                                    

 مصدر التباين المــتغــير
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

قوة 
 الجذع

 ثنى

 019.141 509.190 5 بين القياسات

 5.906 05.106 01 داخل القياسات 07.477

  560.905 51 المجموع

 مد

 040.467 590.505 5 بين القياسات

 0.061 5.1604 01 داخل القياسات 010.904

  594.056 51 المجموع

 3.22= 2.22ومستوى معنوية  18،  5عند درجتى حرية  ةقيمة ف الجدولي

البعدية( فى -البينية -( داللة الفروق بين القياسات الثالثة )القبلية02يوضح جدول )
د فروق ذات ويتضح وجو  2020متغير قوة الجذع لدى المجموعة التجريبية عند مستوى معنوية  

لبيان اقل  LSDداللة إحصائية بين قياسات البحث الثالثة مما دفع الباحث إلى إجراء اختبار
 داللة فروق معنوية بين  القياسات.
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 (11جــدول )

 البعدية( -البينية  -)القبلية الثالثةالبحث  قياساتتحليل التباين بين 
 بية فى متغير اإلحساس بدرجة األلم لدى المجموعة التجري

                                                            8ن=                                                                                    

 مصدر التباين المتــغيــر
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

اإلحساس 
 بدرجة األلم

 051.716 507.504 5 ساتبين القيا

090.50 
داخل 
 القياسات

01 6.606 .000 

  570.960 51 المجموع

 3.22= 2.22ومستوى معنوية  18،  5عند درجتى حرية  ةقيمة ف الجدولي

البعدية( فى متغير -البينية-( داللة الفروق بين قياسات الثالثة )القبلية42يوضح جدول )
ويتضح وجود فروق  2020جموعة التجريبية ، عند مستوى معنوية اإلحساس بدرجة األلم لدى الم

لبيان  LSDذات داللة إحصائية بين قياسات البحث الثالثة مما دفع  الباحث إلى  إجراء اختبار 
 اقل داللة فروق معنوية بين  القياسات .

 (11جــدول )

 البعدية( -البينية-الثالثة )القبليةالبحث  قياساتبين اقل داللة فروق معنوية 
 فى متغير مرونة الحوض لدى المجموعة التجريبية 

                                                            8ن=

 

 المتوسطات القياسات المتغــير
 فــروق المتوسطــات

LSD 
 بعدى بينى قبلى

 ثنى

 *↑4.60 *↑5.00  000.70 قبلي

 *↑5.00   050.05 بينى 1.10

    054.71 دىبع

 مــد

 *↑4.50 *↑5.00  06.00 قبلي

 *↑5.90   54.11 بينى 1.66

    56.51 بعدى

 تقريب

 *↑5.14 *↑1.60  09.04 قبلي

 *↑0.01   50.50 بينى 1.60

    54.05 بعدى

 تبعيد

 *↑0.00 *↑0.15  04.40 قبلي

 *↑5.00   40.10 بينى 1.69

    47.50 بعدى
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البينية  –)القبلية   الثالثةالبحث  قياساتبين ( اقل داللة فروق معنوية 11ول )يوضح جد
 البعدية( فى متغير مرونة الحوض لدى المجموعة التجريبية  -

 ( 12جــدول )

 البعدية( -البينية  –)القبلية  الثالثةالبحث  قياساتبين اقل داللة فروق معنوية 
 جريبية  فى متغير قوة الحوض لدى المجموعة الت

                                                            8ن=

 المتوسطات القياسات المتغير
  فـــروق المتوســطـــات

LSD بعدى بينى قبلى 

 ثنى

 *↑0.51 *↑0.19  05.77 قبلي

 *↑0.60   09.00 بينى 1.17

    41.11 بعدى

 مد

 *↑5.70 *↑1.60  04.46 قبلي

 *↑0.00   00.06 بينى 0.01

    09.54 بعدى

 تقريب

 *↑5.04 1.10  41.11 قبلي

 0.51   40.00 بينى 0.40

    40.00 بعدى

 تبعيد

 *↑5.07 *↑0.51  40.71 قبلي

 *↑0.50   44 بينى 1.60

    47.11 بعدى

 
-البينية–القبلية) الثالثةالبحث  قياساتبين ( اقل داللة فروق معنوية 11يوضح جدول )

 لدى المجموعة التجريبية. البعدية( فى متغير قوة الحوض

 ( 13جـــدول )

 البعدية( -البينية -)القبلية الثالثةالبحث  قياساتبين اقل داللة فروق معنوية 
 فى متغير مرونة الجذع )الثني( لدى المجموعة التجريبية 

 8ن=

 المتوسطات القياسات المــتغــير
 تــوسطـــاتفـــروق الم

LSD 
 بعدى بينى قبلى

مـرونــة 
 الجذع

 الثني

 *↑9.00 *↑4.50  40.91 قبلي

 *↑0.40   40.77 بينى 0.59

    05.11 بعدى

 
 -البينية-)القبلية  الثالثةالبحث  القياساتبين ( اقل داللة فروق معنوية 11يوضح جدول )

 ى المجموعة التجريبية.البعدية( فى متغير مرونة الجذع )الثني( لد
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 (14جــدول )

 البعدية( -البينية  -)القبلية الثالثةالبحث  قياساتبين اقل داللة فروق معنوية 
 فى متغير قوة الجذع لدى المجموعة التجريبية 

 8ن=

 المتوسطات القياسات المــتغــير
 فروق المتوسطات

LSD 
 بعدى بينى قبلى

قوة 
 الجذع

 ثنى

 *↑6.10 *↑0.11  40.11 قبلي

 *↑4.10   46.11 بينى 0.71

    00.51 بعدى

 مد

 *↑9.10 *↑4.50  09.09 قبلي

 *↑4.01   40.19 بينى 0.11

    05.11 بعدى

-البينية-)القبلية  الثالثةالبحث  قياساتبين ( اقل داللة فروق معنوية 11يوضح جدول )
 وعة التجريبية .البعدية( فى متغير قوة الجذع لدى المجم

   
 ( 11جــدول )

 البعدية( -البينية-)القبلية الثالثةالبحث  قياساتبين اقل داللة فروق معنوية 
 فى متغير اإلحساس بدرجة األلم لدى المجموعة التجريبية 

 8ن=

 المتوسطات القياسات المــتغــير
 فروق المتوسطات

LSD 
 بعدى بينى قبلى

اإلحساس 
 بدرجة األلم

 *↑1.70 *↑4.05  6.00 ليقب

 *↑4.00   4.50 بينى 1.71

    1.56 بعدى

 
-البينية -)القبلية  الثالثةالبحث  قياساتبين ( اقل داللة فروق معنوية 11يوضح جدول )

 البعدية( فى متغير اإلحساس بدرجة األلم لدى المجموعة التجريبية.

 مــنــاقشــة الــنتـــائــج :

 الفـرض األول :

البعردى ( لقروة المجموعرات  -البينرى  –توجد فروق ذات داللرة احصرائية برين القيراس ) القبلرى  -0
المررد( لصررالح  -الثنررى -التبعيررد -العضررلية العاملررة علررى مفصررل الحرروض فررى حركررات )التقريررب

 القياسات البعدية للعينة قيد البحث .
ات البحث الثالثة ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قياس7(، )44يتضح من جدول )

 القبلية والبعدية والبينية فى متغير قوة الحوض للمجموعة التجريبية..
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مما يشير إلى التأثير االيجابى لبرنامج التمرينات التأهيلية المقترح داخل وخارج الماء 
باستخدام بالزما الصفائح الدموية لدى المجموعة التجريبية على معدل التحسن فى متغير قوة 

وعات العضلية العاملة على مفصل الحوض مما يدل على ايجابية البرنامج المستخدم فى المجم
 تحقيق أهداف الدراسة .

ويرجع الباحث هذا التحسن فى المجموعة التجريبية إلى مجموعة التمرينات المختارة والتى تتميز 
على مفصل  باحتوائها على تمرينات خاصة بتنمية القوة لدى المجموعات العضلية العاملة

الحوض ويعمل الوسط المائى على التنمية المتزنة للقوة ولجميع العناصر البدنية األخرى حيث 
يلعب الوسط المائى دورًا هامًا فى تنمية القوة بصورة اكبر من الوسط الخارجى حيث يساعد 
ه ضغط الماء على وجود مقاومة من جسم الشخص المصاب وبالتالى فلكل فعل رد فعل مساوى ل

فى المقدار مما يساعد على اشتراك اكبر مجموعات عضلية مما يساعد على استفادة جميع 
األجزاء العضلية من وجود الماء ولكن بدون حدوث مضاعفات أو ألم وهذه هى الفكرة الرئيسية 

باالضافة إلى  فى البحث والتى اعتمد عليها الباحث فى عالج وتأهيل اإلصابة موضوع الدراسة
الحديثة المستخدمة فى حقن الصفائح الدموية الغنية بالبالزمة والتى ساعدت الالعبين على التقنية 

 .سرعة استعادة الشفاء
من أن اشتمال البرنامج  (6116( ووليد حسين )0882مجدى وكوك )ويتفق ذلك مع ماذكره   

ى حدوث التأهيلى على تمرينات القوة العضلية وممارستها بصورة منتظمة ومتدرجة يؤدى إل
تغيرات مختلفة فى العضالت مثل زيادة المقطع العرضى للعضلة وزيادة حجم األلياف السريعة 

 (                                                 14: 00( )401: 01وزيادة حجم وقوة األوتار واألربطة وزيادة كثافة الشعيرات الدموية .) 
 (0881( , احمد كسرى ودمحم صبحى حسانين )0881أبوالعال عبدالفتاح ) كما أشار

فى أن تنمية القوة العضلية تؤدى إلى زيادة الكتلة العضلية النشطة وتقوية األنسجة الضامة 
والجهاز العظمى وتحسين تركيب الجسم ، كما أن استخدام تدريب القوة العضلية فى البرامج 

د على زيادة ضغط الدم الشريانى فى التأهيلية يؤدى إلى اتساع الشعيرات الدموية مما يساع
 (04: 40()١7: 4العضلة العاملة وزيادة األلياف العضلية وزيادة الميتوكوندريا فى العضلة .  )

إلاى أن أهام فوائاد التمريناات فاى الوساط الماائى هاى تقوياة  (0881مرفت يوسرف )وتشير 
لاى مساتوى متطلباات األداء العضالت العاملة على الجزء المصاب ، رفاع كفااءة وقادرة العضاالت إ

الوظيفياة لمنااع تكارار حاادوث اإلصاابة ، اسااتعادة الحركااة والتوافاق للعضااالت فاى المنطقااة المصااابة 
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حتاااى يمكااان حمايتهاااا تماماااًا وا عاااادة الشااافاء . كماااا أن حركاااات الساااباحة تشاااترك فاااى تنفياااذها معظااام 
ائياة تاؤدى إلاى إزالاة خالم العضالت وتصل لدرجة الشمول العضلى تقريبًا ، حياث أن التادريبات الم

العضاالت وتقلصاااتها وتسااعد علااى االسترخاااء وزيااادة تقااوية العضاااالت الضعيفااة والضااامرة نتيجااة 
 ( 4١، 42: 47لعمل العضالت ضد مقاومة الماء. )

إلاى أن اساتخدام التادليك يسااعد علاى تادفق  (0888اسامه رياض وامام النجمرى )ويؤكاد 
عيرات الدموية مما يساعد على زيادة الدم الشريانى فى العضلة وكاذلك الدم فى العضلة واتساع الش

تعمل على زيادة األلياف العضالية وزياادة الشاعيرات الدموياة والميتوكونادريا كماا تحادث تغيارات فاى 
باااروتين العضااالة وزياااادة محتوياااات العضااالة مااان الهيموجلاااوبين الاااذى ياااؤثر بااادورة علاااى كفااااءة نقااال 

نسااجة العضاالية وزيااادة النشاااا الحيااوانى فااى العضاالة وهاااذا يساااعد علااى رفاااع األوكسااجين للخاليااا واأل
 (١6: 7كفااءة العضالت الضعيفة .)

من أنه الحركة فى الماء فى   Brad Walker (0242)ويتفق هذا مع ما ذكره براد ولكر
رى تعتبر وسيله للحركة الناتجة عن دفع الجسم ضد مقاومة الماء الواضع الرأسى مثل المشى والج

، ففى التمرينات المائية يلقى الجسم مقاومة كبيرة من الماء التى ال تتماثل درجاتها مع المقاومة 
الناتجة عن العمل على األرض وبالتالى تختلف القوة الناتجة من الماء وعلى األرض ، حيث انه 

م ضد مقاومة الهواء )الذى تقل كثافته عن الماء( وبالتالى تصبح المقاومة فى المشى يتحرك الجس
 (16فى الماء اكبر بكثير عن مثيلتها فى المشى على األرض . )

( إلى انه تزداد كثافة الماء عن كثافة الهواء مما 0244) Alex firكما أشار الكس فاير 
فى الماء وبالتالى فاألجزاء المغمورة فى ينشأ عن ذلك زيادة المقاومة المواجهة لتحريك الجسم 

 (    10الماء بعمق الوسط تعد وسيلة لتنمية القوة العضلية فيها بنسبة كبيرة . )
 الفرض الثانى 

البعردى ( لقروة المجموعرات  -البينرى  –توجد فروق ذات داللرة احصرائية برين القيراس ) القبلرى 
لمررد( لصررالح القياسررات البعديررة للعينررة قيررد ا -العضررلية العاملررة علررى الجررذع فررى حركررات )الثنررى

( وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين قياساااات البحاااث 41( ، )2يتضاااح مااان جااادول )البحرررث .
الثالثة القبلياة والبعدياة والبينياة فاى متغيار قاوة الجاذع للمجموعاة التجريبياة ، مماا يشاير إلاى التاأثير 

اخل وخارج الماء لدى المجموعة التجريبياة مماا يادل االيجابى لبرنامج التمرينات التأهيلية المقترح د
 على ايجابية البرنامج المستخدم فى تحقيق أهداف الدراسة .
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(إلى أن التدرج فى استخدام المقاومات 4١١1ويتفق هذا مع ما أشار اليه ياسر شافعى )
 (421: 06المناسبة والمتدرجة من حيث الشدة والحجم يساعد على تحسين القوة العضلية.)

أنه يجب  Jean (6112)وجاين  Mattacola (6116)وقد أكد ذلك كل من  ماتاكوال 
أن نتقدم بتمرينات القوة من القاوة الثابتة )المرحلة الثاانية( إلى استخادام االستيك المطاط 

: 16والمقاوماات المختلفة فى جميع االتجاهات وذلك فاى )المارحلة الثالاثة( من البرنامج .)
101()11 :44) 

( وماجد 6112) Wilcock et al ويلكوك وآخرون ويؤكد ذلك نتائج دراسة كل من 
( من أن الماء وسط تمرين اكبر كثافة من الهواء ويتيح مقاومة فى جميع 0226محمود )

االتجاهات لذا فان األجزاء المغمورة من الجسم تحت الماء تكون وسيلة لتقوية العضالت وزيادة 
ضلية بشكل ايجابى فى تحسين وتطوير القوة العضلية ، كما أن تدريب عمل المجموعات الع

 (01()11المقاومة داخل الماء له تأثير ايجابى فى تحسين وتطوير القوة العضلية .)
 الفرض الثالث 

البعرردى ( لمرونررة مفصررل  -البينررى  –توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية بررين القيرراس ) القبلررى 
المررد( لصررالح القياسررات البعديررة للعينررة قيررد  -الثنررى -التبعيررد -الحرروض فررى حركررات )التقريررب

 البحث .
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قياسات البحث 42( ، )0حيث يتضح من جدول )

 الثالثة القبلية والبعدية والبينية فى متغير مرونة الحوض  للمجموعة التجريبية  .
المدى الحركى للحوض وذلك ناتج عن  ونالحظ من تلك النتائج وجود تحسن ملحو  فى

اشتراك المجموعة فى برنامج تأهيلى يشتمل على مجموعة من التمرينات المتزنة لتنمية عنصر 
 المرونة فى مفصل الحوض.

ويرجع الباحث هذا التحسن فى المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة إلى مجموعة 
على تمرينات خاصة بتنمية المرونة بصورة اكبر ويعمل  التمرينات المختارة والتى تتميز باحتوائها

الوسط المائى على التنمية المتزنة لجميع العناصر األخرى حيث يلعب الوسط المائى دورًا هامًا 
 فى تنمية المرونة بصورة اكبر من الوسط العادي.

من أن التحسن الحادث فى المدى الحركى للمفصل يرجع  (0881احمد عمران )ويشير 
لى الدور االيجابى لتمرينات االطاله والمرونة المقننة وتزامن ذلك التحسن مع انخفاض درجة إ

 (406: 0األلم وتحسن القوة العضلية .)
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كما أن تمرينات المدى الحركى السلبى بمساعدة الزميل وتمرينات المدى الحركى 
ات وهذا يتفق مع كل االيجابى أدت إلى زيادة المدى الحركى لمفصل الحوض فى جميع االتجاه

على أن تمرينات المدى الحركى يجب )0882) ومرفت يوسف William (0881)من ويليام 
أن تبدأ فورًا وبمساعدة المعالج باإلضافة إلى تمرينات المدى الحركى االيجابى لما لها من أهمية 

فى قوة األنسجة كبيرة فى التخلص من تيبس المفصل ، تقليل الورم واأللم ، التقليل من الفاقد 
 (  102-101: 47( )146: 11الضامة واستعادة حركة وقوة المفصل. )
من أن األداء المبكر للبرامج ( 6112فراج عبدالحميد )ويتفق هذا مع ما أشار إليه 

التأهيلية وما تشتمل عليه من تمرينات موجهه ومنظمة وشاملة على القوة والمرونة للعضالت 
فى المراحل األولى للبرنامج يؤدى إلى سرعة عودة المصاب اقرب ما يكن والمفاصل وتفادى األلم 
 (02: 46إلى حالته الطبيعية . )

من أن استخدام الوسط المائى فى برامج  (6111)فتحى  أنور ويؤكد ذلك ما توصل إليه
 (١التأهيل يؤدى إلى زيادة المدى الحركى لدى األفراد المصابين  )

 الفرض الرابع 
البعدى ( لمرونة الجرذع فرى  -البينى  –ق ذات داللة احصائية بين القياس ) القبلى فرو توجد 

 المد( لصالح القياسات البعدية للعينة قيد البحث . -حركات )الثنى
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قياسات البحث 40( ، )7يتضح من جدول )

 الجذع للمجموعة التجريبية ، الثالثة القبلية والبعدية والبينية فى متغير مرونة 
علاى إمكانياة اساتخدام الوساط  (6119ايمن كمرال ) ويتفق مع ذلك نتائج دراسات كل من

الماااائى فاااى تطاااوير المروناااة مااان خاااالل تقليااال إجهااااد المفاصااال والعظاااام والعضاااالت حياااث يعمااال 
 (44التمرين داخل الوسط المائى على مرونة المفاصل واستطالة العضالت وتقويتها . )

 الفرض الخامس
البعدى( لتحسن درجرة األلم  -البينى  –توجد فروق ذات داللة احصائية بين القياس ) القبلى 

 لصالح القياسات البعدية للعينة قيد البحث .
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قياسات البحث 41( ، )١يتضح من جدول )

 حساس بدرجة األلم للمجموعة التجريبية ، الثالثة القبلية والبعدية والبينية فى متغير اإل
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ويرجاع الباحاث ذلك التحسان إلاى استخدام التدليك فى بداية الوحدة التدريبية اليومية 
يساعد على تحسين توصيل الدم للمفاصل واألنسجة المحيطة تحسين انتشار السائل الزاللى 

 تقنية البالزما . للطبقة الداخلية وتصبح الروابط أكثر مرونة وايضا استخدام
من أن  (6111ابوالعال عبدالفتاح ودمحم صبحى حسانين)ويتفق ذلك مع ما أشار إليه 

التدليك يعمل على تحفيز هرمون الهيستامين الذى يوجد على شكل مركبات غير نشطة تتحول 
هستامين إلى مادة فعالة ، كما يؤدى اإلفراز المتزايد لالدرنالين ويعطى نتائج ايجابية لتكوين ال

والذى يساعد على توسيع األوعية الدموية ، كما يساعد على تحسين وتنسيق العالقات المتبادلة 
زالة الضماور  بين قشرة المخ وأعضاء الجسم المختلفة ، ويظهر ذلك فى تقوية وتجدد األنسجة وا 

 (61: 1أهيلية . )وبذلك يلعب التدليك دورًا هامًا فى تأهيل اإلصابة وذلك باقترانه بالتمرينات الت
( ماان أن الوسااط 0227)Rana Hinmanويتفااق ذلااك مااع مااا اشااارت اليااه رنااا هينمااان 

المااائى يعتباار ماان البيئااات المدعمااة الواقيااة المقاومااة للحركااات فااى طبيعتهااا لتساااوى ضااغط الماااء 
الهيدروسااتاتيكى علااى جميااع أجاازاء الجساام فااى جميااع االتجاهااات . كمااا يعااد وسااطًا مريحااًا إلعانااة 

زالااة األلاام والااتقلص وتحسااين الاادورة الدمويااة ويساامح ايضااًا بإعطاااء فرصااة ال فاارد علااى االسااترخاء وا 
للعمل المتدرج والمطلوب لنمو المجموعات العضلية الضعيفة . كما إن تأثير الماء ومقاومتاه ياوفرا 
مساااتويات عالياااة مااان اساااتهالك الطاقاااة ماااع اساااتخدام حركاااات قليلاااة وعااادم الضاااغط علاااى المفاصااال 

فلية . وعمومااًا يعتباار الماااء وساايلة عظيمااة لتحسااين اللياقااة البدنيااة وذلااك ألنهااا تقلاال ماان التماازق السا
 (12العنيفة. ) توااللتواء واإلحساس بالتعب حيث تنشأ اإلصابات من أساليب العمل والرياضيا

( من أن التمرينات هاى الوسايلة الشاائعة 022١أحمد صالح )أشار اليه ويتفق هذا مع ما 
امج التأهيل لمعالجة األلم فهى التحافظ على الصحة فقط ولكنهاا تسااعد ايضاًا علاى تخفياف فى بر 

األلاام علااى طااول الوقاات ، فاألنشااطة البدنيااة تساااعد علااى الااتحكم فااى خلاام المفاصاال وتورمهااا نتيجااة 
 (١1: 1االلتهابات المفصلية . )

 الحليم الحسررينىعبررد( 6118)دمحم غنرريم وتتفااق تلااك النتااائج مااع مااا توصاال إليااه كاال ماان 
ماان أن اسااتخدام العااالج المااائى فااى تأهياال اإلصااابات المختلفااة يااؤدى إلااى تقلياال التااورم ( 6118)

وااللتهابااات التااى تنااتج عاان تلااك اإلصااابات وبالتااالى اختفاااء الشااعور باااأللم وعااودة المصاااب إلاااى 
 (40()4١ممارسة نشاطه بصورة طبيعية.)

الفائدة الحقيقية إلبر البالزما الغنية لتأهيلى حيث ان وللبالزما دور مهم فى البرنامج ا      
ساعد على إعادة بناء وتكوين أنسجة األربطة واألوتار يبالصفائح الدموية هي أن هذه الحقن 
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 عوامل، كما أن البالزمة تساعد فى تحفيز عوامل النمو و تحفيز األنسجة المصابة  ووالغضاريف 
 وتقليل الجروح التئام سرعة على وتساعد والخاليا األنسجة جبإنتا تقوم كيميائية مواد هي النمو

 بعد الطبيعي شكلها إلى واألنسجة الخاليا عودة على تساعد كما اإلصابات بعد االلتهابات
السيتوكينات التي  وتحتوى أيضا الصفائح الغنية بالبالزمة على اإلصابات أو للجروح تعرضها

ة .، كما أن هذا الحقن يساعد فى سرعة الشفاء حيث يساعد تحفز التئام العظام و األنسجة الرخو 
 فى نتيجة أسرع لوصول الدورة الدموية بشكل أفضل فى مناطق االصابة .

 Orrego M, Larrain C (5228) , Elizaveta Kon من وهذا ماأكدتة دراسة كال 
 Kon et  al ( ,6101  )Tate KS,  ,etal &Roberto Seijas(6101, ) م (6118)

 ( ,6102 )Graziani et al              . 
(17، )(21 ), (10( ، )1١(،)12(، )14) 

حيث تؤكد هذة الدراسات الدور الفعال إلستخدام التكنولوجية وكل ماهو جديد فى مجال        
التاهيل األصابات الرياضية وتؤكد على فاعلية أستخدام الصفائح الغنية بالبالزمة وتعبرها الحل 

لسرعة االستشفاء حيث أنها تستخدم دم المصاب نفسة كما أنها تقنية بسيطة التحتاج الى  األمن
 تجهيزات طويلة ومعقدة .
 االستنتاجات والتوصيات : 

 استنتاجات البحث:
في ضوء أهداف البحث ونتائجه وفي حدود عينة البحث وخصائصها واستنادًا إلى المعالجات 

والتمرينات   الصفائح الدموية الغنية بالبالزمةستخدام إثير أتاإلحصائية والبرنامج المقترح 
داخل وخارج الماء على التهاب عظام اسفل الحوض )عظم العانة( لدى بعض التأهيلية 
 للباحثواإلمكانات المتاحة من أدوات مستخدمة وبعد عرض النتائج وتفسيرها أمكن  الرياضيين

 التوصل إلى االستنتاجات األتية:
البعااادى ( لقاااوة المجموعاااات  -البيناااى  –ذات داللاااة احصاااائية باااين القيااااس ) القبلاااى  توجاااد فاااروق  -0

الماااد( لصاااالح  -الثناااى -التبعياااد -العضااالية العاملاااة علاااى مفصااال الحاااوض فاااى حركاااات )التقرياااب
 القياسات البعدية للعينة قيد البحث .

لقاااوة المجموعاااات البعااادى (  -البيناااى  –توجاااد فاااروق ذات داللاااة احصاااائية باااين القيااااس ) القبلاااى  -1
المد( لصالح القياسات البعدية للعيناة قياد البحاث  -العضلية العاملة على الجذع فى حركات )الثنى

. 
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البعاااادى ( لمرونااااة مفصاااال  -البينااااى  –توجااااد فااااروق ذات داللااااة احصااااائية بااااين القياااااس ) القبلااااى  -1
 للعينة قيد البحث .المد( لصالح القياسات البعدية  -الثنى -التبعيد -الحوض فى حركات )التقريب

البعاادى ( لمرونااة الجااذع فااى  -البينااى  –توجااد فااروق ذات داللااة احصااائية بااين القياااس ) القبلااى  -0
 المد( لصالح القياسات البعدية للعينة قيد البحث . -حركات )الثنى

البعاادى( لتحساان درجاااة األلاام  -البينااى  –توجااد فااروق ذات داللااة احصااائية بااين القياااس ) القبلااى  -6
 القياسات البعدية للعينة قيد البحث .لصالح 

 التوصيات :
فى ضوء أهداف البحث وتساؤالتة وما وانتهت الية المعالجة االحصائية يوصى الباحث بالتالى 

: 
عقب حدوث  التهاب عظام اسفل الحوض )عظم العانة( االسترشاد البرنامج التأهيلى لعالج   -4

 االصابة 
 رنامج المستخدم فى تصميم برامج أخرى .االستفادة من اجراءات الدراسة والب -0
 –غضريف  –على استخدام تقنية فى إصابات ومناطق اخرى ) اوتار  إجراء المزيد من البحوث -1

 اربطة ( .
 المـــراجــــعقائمة 

 المراجع العربية أوال : 

، القااهرة ، التادريب الرياضاى واألساس الفسايولوجية ، دار الفكار العرباى : أبو العال أحمد عبرد الفتراح   .4
 م. 4١١2

 

فسايولوجيا التادريب الرياضاى فاى كارة القادم ، دار الفكار : أبو العال أحمد عبد الفتاح , إبرراهيم شرعالن  .0
 م. 4١١1العربى ، القاهرة ، 

موسااوعة الطاب البااديل ، مركااز الكتاااب للنشاار ،  : أبررو العررال أحمررد عبررد الفترراح , دمحم صرربحى حسررانين .1
 .م 0222القاهرة ، 

برنااامج تمرينااات تأهيليااة وتااأثيرة فاى متالزمااة النفااق الرسااغى باادون جراحااة ترسااالة  : مررى صررالحأحمررد حل .1
 . 022١ماجيستير كلية التربية الرياضية جامعة طنطا ،

أثرررر برنرررامج ترررأهيلي علرررى ميكانيكيرررة القررروام لمصرررابى األنرررزالق أحمرررد عبررردالفتاح عمرررران   .0
تير ،كليااة التربيااة الرياضااية جامعااة االساااكندرية رساااالة ماجيساا الغضررروفى القطنررى المعررالجين جراحيررا "

،4١١2. 
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 . 4١١١العالج الطبيعى وتأهيل الرياضيين  ، دار الفكر العربى ،القاهرة ،أسامة رياض :  .6
الطااب الرياضااى و كاارة اليااد ، مركااز الكتاااب للنشاار ، القاااهرة ،  :أسررامة ريرراض , إمررام حسررن دمحم النجمررى  .7

 م.4١١١

 

، دار الفكر العربى ،  عبدالرحيم : القياس والتأهيل الحركى للمعاقيناسامة رياض ، ناهد احمد  .8
 . 1001القاهرة ، 

 

ت تاااأثير برناااامج تاااأهيلي ماااائى مقتااارح علاااى كفااااءة عمااال الجاااذور العصااابية  أنوووور فتحوووي عبووود  : .١
اضااية المنضااغطة نتيجااة االناازالق الغضااروفى القطنااى ماان الدرجااة االولااى ترسااالة ماجيسااتير ،كليااة التربيااة الري

 . 022١بحلوان ،
: برنامج تاأهيلى حركاى مقتارح داخال وخاارج المااء لتحساين بعاض الوظاائف    السيد على عبدة نصرة .01

الحركية لحاالت الشلل النصفى الطولى )الجانبى( ، رسالة ماجيستير ، كلية التربية الرياضاية للبناين ،جامعاة 
 . 022١األسكندرية ، 

 

موسوعة التدريب الرياضاى التطبيقاى ،مركاز الكتااب للنشار ،  : أحمد كسرى ، دمحم صبحى حسانين .44
 .4١١2القاهرة ،

 . 0220: األصابة الرياضية الوقاية والعالج ، القاهرة ،  على جالل الدين .40
: قاراءات حديثاة فاى األصاابات الرياضاية ) بارامج التأهيال والعاالج (  عبد الباسط صدية عبودالجواد .41

 م .0241ماهى للنشر والتوزيع 

: ت برنااامج تمريناات تأهيليااة مقتارح لأللتهااب العضاالى المازمن بالمنطقااة  د الحلوويم كاموول الحسوينىعبو .41
األربياااة لااادى العباااى كااارة القااادم ت رساااالة ماجيساااتير ، كلياااة التربياااة الرياضاااية للبناااين ، جامعاااة االساااكندرية ، 

022١. 
قوامية ، دار الوفاء للطباعاة : اهمية التمرينات البدنية فى عالج التشوهات ال فراج عبدالحميد توفيق .40

 .0220والنشر ،
: دراسات حول مشكلة الطاب الرياضاى ، مكتباة األشاعاع الفناى ، األساكندرية ،  مرفت السيد يوسف .46

 م . 4١١2

: برنامج تاهيلى بالعالج المائى علاى الكفااءة الوظيفياة لمفصال الحاوض  دمحم السيد المرسى أبو زيد .47
 . 022١التربية الرياضية ماجيستير  بعد جراحة استبدال المفصل ،طنطا
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: ت تأثير العاالج الماائى لتأهيال حااالت األنازالق الغضاروفى القطناى بعاد التادخل  دمحم السيد دمحم غنيم .42
 . 022١الجراحى ترسالة ماجيستير ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان ،

 .0222، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ، : األصابات الرياضية والتأهيل الحديث  دمحم قدرى بكرى .4١
( : األصااابات الرياضااية والتأهياال الباادنى ، دار المنااار 0220دمحم قاادرى بكاارى ، سااهام الساايد الغماارى ) .02

 للطباعة ، القاهرة .

: تأثير برناامج تمريناات تأهيلياة علاى اصاابة اإللتاواء المتكارر للربااط الوحشاى  دمحم عصمت الحسينى .04
 .0226عض الرياضيين ، رسالة ماجيستير ، كلية التربية الرياضية بطنطا ، لمفصل الكاحل لدى ب

: تأثير استخدام تمرينات مائية لزيادة المقاومة على المستوى الرقماى فاى الساباحة ت  ماجد محمود دمحم .00
 . 0226رسالة دكتوراة ، كلية التربية الرياضية جامعة طنطا ، 

ناااامج مقتااارح لتأهيااال العضاااالت العاملاااة علاااى الكتاااف بعاااد : برناااامج مقتااارح : ت بر  مجووودى دمحم وكوووو  .01
 . 4١١6اصالح الخلع المتكرر ت رسالة دكتوراة ، كلية التربية الرياضية جامعة طنطا ،

: ت تأثير برنامج تمرينات مقتارح للوقاياة مان بعاض  إصاابات مفصال الكاحال لادى  وليد حسين حسن .01
 0220ربية الرياضية للبنين ،جامعة المنيا ، العبى كرة القدم ت ، رسالة ماجيستير ، كلية الت

: ت تأهيل مفصل الركبة بعد األصالح الجراحى إلصابة الرباط الصليبى األماامى  ياسر سعيد شافعى .00
 .4١١١ت رسالة دكتوراة ، كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان ، 
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تأثير برنامج تأهيلى مدعم بمكمالت الكوالجين وفيتامين سى على االستقرار   
 رة القدم الوظيفى للكاحل بعد تمزق الرباط الخارجى لالعبى ك

 

 ( *د / دمحم حسن عبدالعزيز ) 

 

 هدف البحث : 
تأثير برنامج تأهيلى مدعم بمكمالت الكوالجين وفيتامين سى على  يهدف البحث للتعرف على

 االستقرار الوظيفى للكاحل بعد تمزق الرباط الخارجى لالعبى كرة القدم 
 من خالل االتى :   

علااى اسااتعادة  والتمرينااات التأهيليااة كااوالجين وفيتااامين سااىمكمااالت السااتخدام إتااأثير علااى  التعاارف .2
 المدى الحركى لمفصل القدم بعد تمزق الرباط الخارجى .

علااى تخفيااف  والتمرينااات التأهيليااة مكمااالت الكااوالجين وفيتااامين سااىسااتخدام إتااأثير التعاارف علااى  .١
 حدة االلم للكاحل بعد تمزق الرباط الخارجى .

اساتعادة  والتمرينات التأهيلية مكمالت الكوالجين وفيتامين سى ستخدامإتأثير التعرف على  .42
 درجة االتزان الكلى للكاحل بعد تمزق الرباط الخارجى .

علااى  والتمرينااات التأهيليااة مكمااالت الكااوالجين وفيتااامين سااىسااتخدام إتااأثير التعاارف علااى  .44
 الخارجى . الرباطتقوية عضالت مفصل القدم بعد تمزق 

 : منهج البحث
المنهج التجريبى بإستخدام التصميم التجريبى لمجموعتين أحدهما تجريبية الباحث دم إستخ

 واألخرى ضابطه وذلك لمالئمتة لطبيعة وأهداف البحث
 عينة البحث :

تم إختيار عينة عمدية من العبى كرة القدم بالنادى األهلى المصرى لفرق الناشئين والشباب 
دم  والمصااابين بتماازق الرباااط الخااارجى لمفصاال الكاحاال ماان والمقياادين باألتحاااد المصاارى لكاارة القاا

 ( العبين42الدرجة الثانية وتم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبية وضابطة كال منهم )
 أهم النتـائج :

فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات ) القبلية والتتبعية والبعدية ( للمجموعة الضابطة  ودوج -4
المدى الحركى ( لصالح القياسات  –القوة العضلية  –االتزن الكلى –)مقياس االلم  فى متغيرات

 .  البعدية 
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The effect of a rehabilitation program supported by 
collagen and vitamin C supplementation on the 

functional stability of the ankle after the outer ligament 
tear of the soccer player 

Dr/ Mohamed Hassan AbdelAziz Ismail     

Lecturer, Department of Sports Health Sciences 

 
Research objective: 

The research aims to identify the effect of a rehabilitation program 

supported by collagen and vitamin C supplementation on the functional 

stability of the ankle after the outer ligament tear of soccer players. 

  Through the following: 
0. Identify the effect of using collagen and vitamin C 

supplementation and rehabilitative exercises to restore the kinetic range 
of the foot joint after the outer ligament tear. 

5. Learn about the effect of using collagen and vitamin C 
supplementation and rehabilitative exercises on relieving pain in the 
ankle after tearing the outer ligament. 

0. Learn about the effect of using collagen and vitamin C 
supplementation and rehabilitative exercises to restore the degree of 
overall ankle balance after tearing the outer ligament. 

4. Learn about the effect of using collagen and vitamin C 
supplementation and rehabilitative exercises on strengthening the 
muscles of the foot joint after the outer ligament tear. 
Research Methodology: 

 

The researcher used the experimental method by using the experimental 

design for two groups, one experimental and the other is a control, to suit 

the nature and objectives of the research. 

The research sample: 

    An intentional sample of football players in the Al-Ahly club was 

chosen for the youth and youth teams, who are tied to the Egyptian 

Football Association, and those who suffer from rupture of the external 

ligament of the ankle joint of the second degree were divided into two 

experimental groups and each of them (72) players. 
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تأثير برنامج تأهيلى مدعم بمكمالت الكوالجين وفيتامين سى على االستقرار   
 الوظيفى للكاحل بعد تمزق الرباط الخارجى لالعبى كرة القدم 

 

 ( * )د / دمحم حسن عبدالعزيز 

 
 : مقدمة و مشكلة البحث

يعتباار البحااث العلمااى فااى العصاار الحااديث وخصوصااا فااى األونااة األخياارة ماان اإلتجاهااات        
األولية بالنسبة للدول المتقدمة وعلى وجه الخصوص فى مجال الرياضة التنافسية من خالل إتبااع 
الدراساااات العلمياااة والبحاااوث المعملياااة والتاااى تسااااهم فاااى تقااادم الرياضاااة وفاااى رفاااع معااادالت األداء 

ضااااى والتنافسااااى إلااااى مسااااتوى اإلنجاااااز وتحطاااايم األرقااااام وحصااااد البطااااوالت ،وأصاااابحت نتااااائج الريا
   الالعبين خاصة ونتائج الفرق عامة إحدى مردودات التقدم العلمى فى مجال الرياضة .

وبااالرغم ماان ذلااك إال أن هناااك مااا يمنااع الرياضااي ماان تحقيااق تلااك االنجااازات والوصااول بااه إلااى    
ن بمثابة تعطيل أو منع تام من ممارسة النشاط الرياضي وهو شبح اإلصابة أعلى المستويات وتكو 

والااذي يمكاان أن يبعااد الرياضااي عاان المالعااب ربمااا لفتاارة قصاايرة أو لبقيااة حياتااه ممااا يهاادد األجااواء 
الرياضاااية بفقاااد الكثيااار مااان نجومهاااا وتاااركهم ممارساااة الرياضاااة وحرماااانهم مااان تحقياااق االنتصاااارات 

يااد ماان نجااوم الرياضااة الااذين تركااوا المالعااب وهاام فااي قمااة أدائهاام الرياضااي والبطااوالت فهناااك العد
صااابات المالعااب إال أن هاااذه  نتيجااة لإلصااابة، ورغاام التقاادم الهائاال فااي مجااال الطااب الرياضااي وا 

 المشكلة ما زالت قائمة.
 وتتنوع اإلصابات الرياضية التى يتعرض لها الالعب بتنوع النشاط الذى يمارس، فلكل نشاط     

رياضى طابعه وخصائصه  التى تقررها محتوياته ومكوناته من حيث متطلباته المهارية   
والخططية وايضا كيفية اإلعداد البدنى والنفسى، كما ان ظروف منافساته ونوع الملعب الذى يؤدى 
عليه وعدد الالعبين ونظام وتوقيت تنظيم البطولة وتوافر عوامل األمن والسالمة ومستوى الالعب 

خبرته كل ذلك قد يسهم فى تحديد نوع ودرجة وخطورة اإلصابات الرياضية التى يتعرض لها و 
(11:  2الالعب أثناء ممارسة نوع معين من األنشطة الرياضية. )  

أساس  ىهتعتبر القدم  أن ىإل Celik D.  (5212) كليك،  (5220)دمحم السيديشير و 
تزان انتصاب على القدم  أساسياً  بكافة أنشطته وحركاته وأوزانه اعتماداً  الذى يعتمد الجسم وا 

 واتلة المحركة لجميع أجزائه تعتبر ركيزة له ىالتباالضافة الى العضالت الناصبة للعمود الفقرى، 
التى يعانى منها معظم األفراد سواء رياضيين م الاتعتبر خالم كعب القدم من أشهر وأكثر ، كما ت

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Celik%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26400901
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من سكان العالم يشتكون من  ٪000 :4حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن أو أفراد عاديين ، 
 (02( )007–006: 74()00: 7) .عام كل القدم بصورة متكررة اتم 

أن مفصل   .Steven J (5212), ستيفن Mariotto S.  (5212)ماريوتوويوضح 
الكاحل فى اإلنسان هو المحور الرئيسى الذى يعتمد عليه فى الحركات اليومية عامة واألنشطة 
الرياضية بصفة خاصة ، كما يعتبر القاعدة األساسية التي يرتكز عليها جسم اإلنسان وتمده 

أوضاع االتزان والثبات ٪ من وزن الجسم ، حيث أن ١7بالحركة حيث يتحمل مفصل الكاحل
لمفصل الكاحل خالل االنشطة الرياضية المختلفة إنما تعتمد في المقام األول على التصميم 

 (070–066 :76)المتقن لعظام مفصل الكاحل واألربطة واألوتار والعضالت العاملة عليه. 

(77: 00–00) 
تحدث لدى الرياضيين أن إصابات أربطة مفصل القدم  (6119علي جالل الدين)ويرى       

 (14١:  0وبصفة خاصة العبي كرة القدم وكرة السلة وكذلك ألعاب القوى. ) 
 

وتعااد إصااابات الكاحاال هااى ناتجااة عاان التااواء الكاحاال سااواء للااداخل او للخااارج وعنااد حاادوث       
إصااابة فااى أحاادى أربطااة مفصاال الكاحاال ينااتج عنااة ألاام وتااورم وقصااور فااى الماادى الحركااى العااام 

وكااذلك خلاال فااى أتازان مفصاال الكاحاال واألتاازان العااام للجسام وتاازداد هااذة األعااراض بزيااادة  للمفصال
  درجة األصابة من خلل فى أتزان الجسم على المفصل المصاب مما يؤدى إلى تكرار االصابة ت

  (42  :41١ ) 
 أن اإلصابة تحدث نتيجة عدم ثبات المفصل وذلك لزياادة م(6112وتضيف سمعية خليل )      

تماادد األربطااة وتكااون اإلصااابة ناتجااة عاان التكنيااك الخاااطئ فااي التاادريب وفقاادان التوافااق العضاالي 
العصبي الذي ياؤدي إلاى التاواء المفصال مماا ياؤدي إلاى حادوث إصاابة حاادة أو خفيفاة فاي الربااط 

 ( 000:  1الخارجي الوحشي لمفصل الكاحل. )
يين من اإلصابة الرياضية من خالل دراسة وقد أهتم الطب الرياضي الحديث بأبحاث وقاية الرياض

طبيعاااة اإلصاااابة الرياضاااية التخااااذ اإلجاااراءات الكفيلاااة للوقاياااة، كماااا أعطاااي اهتماماااًا أكبااار للعاااالج 
والتأهياال ماان اإلصااابات الرياضااية حتااى يمكاان أن يعااود الالعااب المصاااب بعااد التأهياال  المتكاماال 

 (  00:  44( ) 40:  0)  أقرب ما يكون إلي حالته الطبيعية قبل اإلصابة.    
ويعتباار التأهياال بالتمرينااات أحااد فااروع الطااب الرياضااي الحااديث وهااو النااوع الااذي يعماال علااى       

استعادة الالعب ماا فقاده مان قادرات حركياة ومهارياة نتيجاة لإلصاابة، ولكاي نجناي فوائاد التمريناات 
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طبقًا الحتياج الالعب ومتطلبات العالجية نجد أن التطبيق العلمي لرسم البرنامج الحركي العالجي 
 اإلصابة، وكيفية تعليم المصاب وقابلية التعلم. 

فالبرنامج العالجي يجب أن يرسم لكل فرد على حدة حسب احتياجاته الخاصة والذي يهادف       
فااااي المقااااام األول إلااااى حاااال مشاااااكله الفرديااااة مااااع وضااااع بعااااض النقاااااط الفنيااااة فااااي االعتبااااار منهااااا 

 وصيات األخصائي المعالج، ونوع اللعبة تحدد طبيعة وأسلوب البرنامج. التشخيص الطبي وت
 (0  :000-006 ) 

وحيث ان تناول الكوالجين عن طريق الفم يعمل علي تراكمه في انساجة الغضااريف ويحسان 
معالجتهااا، وهااذه النتااائج تشااير الااي االليااات التااي قااد تساااعد المصااابين المتضااررين ماان اضااطرابات 

للجااوء الااي تركيااب المفاصاال االصااطناعية ويعااد المكماال الغااذائي للكااوالجين طريقااة المفاصاال دون ا
اسابوع وهاي تاوفر  01جرام يوميا لفترة في حادود  40:  42امنة اذا ما تم تناولة بمعدل في حدود 

النحساان فااي بعااض التاادابير الخاصااة بتخفيااف االلاام وتحسااين وظيفااة المفصاال فااي بعااض الرجاااال 
او غيرها من التهابات المفاصل، وخلصت الدراسة ، OAخشونة المفاصل والنساء من المصابين ب

الي اناه مان المؤمال أن البحاوث الجارياة والمساتقبلية ستوضاح كياف يعمال الكاوالجين علاي تحساين 
      االثار االكلينيكية وتحديد اي االشخاص يكون أكثر مالءمة لتلقي العالج بهذه الطريقة. 

                                                             (40 :420،421). 
ومن أهم الوظائف التي تقوم بها الخاليا الليفية هي انتاج الكوالجين، وعملية افراز الكوالجين 
مهمااة النهااا تزيااد ماان قااوة المنطقااة المصااابة بااللتهاااب الن الخاليااا المشاااركة فااي مرحلااة االلتهاااب 

ية وتكوين النسيج الضام الملتصق به يتاسس نموهاا علاي الكاوالجين وعمليات تكوين االوعية الدمو 
 (42الناتج من الخاليا الليفية .)

،  فيتامين )سي( يساعد على تقليل أو منع تأخر ظهور األعراض العضلية بسبب التمارينو     
ن ، الكوالجي يساعد فيتامين )سي( أجسامنا على إنتاج، و  أيًضا من عملية الشفاء بل قد يسرع

عندما نكون مصابين ، يبدو أن ،  لذي يقوي النسيج الضام الذي يشكل األربطة و األوتارا
إذا لم يتم استهالك سوى القليل ، سوف يؤثر ذلك سلًبا على ،  متطلباتنا من فيتامين )سي( تزداد

يساعد أيضا على الحد من مزيد من  فيتامين )سي( لحصول على ما يكفي من، وا عملية الشفاء
(4١.) االصابة في األنسجة و العضالت التالفة  

https://www.almrsal.com/post/88931
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برناااامج تاااأهيلى مااادعم بمكماااالت ساااتخدام إهمياااة أ يتضاااح لناااا  الساااابقومااان خاااالل العااارض 
الكااوالجين وفيتااامين سااى علااى االسااتقرار الااوظيفى للكاحاال بعااد تماازق الرباااط الخااارجى لالعبااى كاارة 

 م .القد
 أهداف البحث : 

برنامج تأهيلى مدعم بمكمالت ثير أت يهدف البحث للتعرف على

الكوالجين وفيتامين سى على االستقرار الوظيفى للكاحل 

 بعد تمزق الرباط الخارجى لالعبى كرة القدم 

 من خالل االتى :   
علااى  يليااةوالتمرينااات التأه مكمااالت الكااوالجين وفيتااامين سااىسااتخدام إتااأثير التعاارف علااى  -

 استعادة المدى الحركى لمفصل القدم بعد تمزق الرباط الخارجى .
علااى  والتمرينااات التأهيليااة مكمااالت الكااوالجين وفيتااامين سااىسااتخدام إتااأثير التعاارف علااى  -

 تخفيف حدة االلم للكاحل بعد تمزق الرباط الخارجى .
اساتعادة  ينات التأهيليةوالتمر  مكمالت الكوالجين وفيتامين سىستخدام إتأثير التعرف على  -

 درجة االتزان الكلى للكاحل بعد تمزق الرباط الخارجى .
 علااى والتمرينااات التأهيليااة مكمااالت الكااوالجين وفيتااامين سااىسااتخدام إتااأثير التعاارف علااى  -

 الخارجى . الرباطتقوية عضالت مفصل القدم بعد تمزق 

 
 : البحث فروض

( للمجموعاة الضاابطة  ياةوالبعدالتتبعياة  و ةالقبليا ت )اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسا .4
 فى متغيرات الدراسة لصالح القياسات البعدية.

 التجريبياة لمجموعاة ( ل ياةوالبعد التتبعياة و ةالقبليا ات )توجد فروق ذات داللاة إحصاائية باين القياسا .0
 فى متغيرات الدراسة لصالح القياسات البعدية.

القياساااين البعاااديين للمجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة فاااى ة باااين توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائي .1
 متغيرات الدراسة لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية .

 

 إجراءات البحث :
 : منهج البحث

المنهج التجريبى بإستخدام التصميم التجريبى لمجموعتين أحدهما تجريبية الباحث إستخدم 
 يعة وأهداف البحثواألخرى ضابطه وذلك لمالئمتة لطب
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 عينة البحث :

تم إختيار عينة عمدية من العبى كرة القدم بالنادى األهلى المصرى لفرق الناشئين والشباب 
والمقياادين باألتحاااد المصاارى لكاارة القاادم  والمصااابين بتماازق الرباااط الخااارجى لمفصاال الكاحاال ماان 

 :الدرجة الثانية وتم تقسيمهم الى مجموعتين على النحو التالى 
 ( العبين0المجموعة األولى )المجموعة التجريبية( : تتكون من ) -
 ( العبين0المجموعة الثانية )المجموعة الضابطة( : تتكون من ) -

 (العبين للدراسة االستطالعية  .0وعدد )      
 التشخيص اإلكلينيكي:  -

 ص وذلك من خالل الدالالت التالية:االمخت تم التشخيص االكلينيكى للطبيب
 .مكان اإلصابةمحسوس  ألم -
 ورم فى الكاحل . -
 .لمفصل الكاحلتقيد فى المدى الحركي  -
 اضطراب وخلل فى التوازن وشكل الحركة اثناء المشى العادى . -
 عدم القدرة على الوقوف لفترات طويلة . -
 

 (0جدول )
 توزيع عينة البحث ونسبتها للمجتمع االصلى

 ةالنسبة المئوي العدد عينة البحث

 ٪722 72 األهلى المصرىنادى ال

 ٪722 72 المجموع

( عدد أفراد الدراسة األساسية وتوزيعهاا علاى عيناة البحاث ونسابتها مان  4يوضح جدول ) 
 المجتع الكلى للبحث 

 : شروط إختيار الباحث لعينة البحث
 أن يكون مسجال بالنادى األهلى وباالتحاد المصرى لكرة القدم  . .0
 ن غير خاضعين الى برنامج عالجي خخر أثناء تطبيق تجربة البحث.أن يكون المصابي .6
أن يكونوا  من المصابين بالتمزق الرباط الخارجى لمفصل الكاحال مان الدرجاة الثانياة دون التادخل  .7

 الجراحى .
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رغبة المصابين فى االشتراك فى تجربة البحث مع االنتظام فى حضور تطبيق برنامج التمرينات  .2
 رح.التأهيلية المقت

 تجانس عينة البحث :
 –العمااار التااادريبى  –قاااام الباحاااث باااإجراء التجاااانس لعيناااة البحاااث فاااى المتغيااارات التالياااة : ) السااان 

الماادى الحركااى  –القااوة العضاالية للقاادم المصااابة  –التااوازن الكلااى للقاادم لمصااابة –الااوزن –الطااول 
 مقياس االلم  –لمفصل الكاحل 

 

 (6جدول )
 ض المتغيرات األساسية قيد البحث تجانس عينة البحث في بع

 01ن=  

 الوسيط المتوسط المتغيرات
االنحراف  

 المعياري
 معامل االلتواء

 222. 2.176 71 71 لسنا

 2.777 2.966 710 716 العمر التدريبي

.2 0.017 770 770.9 الطول  747  

 7.472 0.740 61 69170 الوزن

 2.711- 2.774 1 117 مقياس االلم

 2.079 100. 70 77191 ابهتوازن مص

 7.201- 0.271 46190 46.7 92قوه قبض

 2.402- 0.040 00.10 00.97 92قوه بسط 

 2.067- 0.771 60100 60.00 62قوه قبض 

 2.002- 4.764 6910 67.60 62قوه بسط 

 2.492 7.729 914 9.04 مدي حركي قبض

 2.097- 0.762 09190 09.0 مدي حركي بسط

( أن معاماال االلتااواء لكاال ماان العماار والطااول والااوزن ومقياااس االلاام  0ضااح ماان جاادول) ت
مما يشاير إلاى تجاانس العيناة قياد  1±والتوا زن الكلى والقوة العضلية والمدى الحركى انحصر بين 

 البحث.
وبعد التأكد من أن اإلختباارات والقياساات تخلاو مان التوزيعاات الغيار إعتدالياة باإجراء معامال       
بتقسيم العينة األساساية إلاى مجماوعتين إحاداهم تجريبياة واألخارى ضاابطة قاوام  الباحثقام  اإللتواء

 ( العبين وذلك الإجراء التكافو بينهما فى المتغيرات قيد البحث .0كل منهما )
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 (  2جدول ) 
 تكافؤ عينه البحث 

 01= 6ن  + 0ن 

 المتغيرات
 التجريبيه الضابطه

الفرق 

بين 

 متوسطين

 الدالله ت

 ع± م ع± م

-7 2 106. 7711 106. 7110 السن .600 2174 

-2 214 71742 714 2.106 711 العمر التدريبي .940 21040 

 21776 677.- 710 01960 77011 01076 777 الطول

-2 0791 6916 0.726 6117 الوزن .9 .070 21701 

.092 210- 21106 110 2.792 1 مقياس االلم  01707 

21027. 77146 792. 70.02 توازن مصابه  7.24 01046-  *01002 

 01792-* 71471 2.11- 01770 46104 0.606 40.66 02قوه قبض

 01402-* 01242 7.74- 01072 00104 01627 00142 02قوه بسط 

 .*762 7.700- 2.74- 01000 60140 0.471 60101 22قوه قبض 

 .*272 4.660- 4.00- 01072 69174 0.940 60.00 22قوه بسط 

 .*217 0.007 7.94- 71769 72100 7.200 1.01 مدي حركي قبض

 .*202 0.094 21004- 21170 02110 7.710 07.01 مدي حركي بسط

 6020= 1ودرجة حرية  1012قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
التجريبية ( أن قيمة )ت( المحسوبة بين القياسين القبليين للمجموعتين الضابطة و 1يوضح جدول )

( في متغيرات العمر 2020وكانت قيمتها أقل من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية ) 
والوزن والطول والعمر التدريبي ومقياس االلم والتوازن والقوة العضلية والمدى الحركى مما يدل 

                                                      على تكافؤ المجموعتين
 ئل جمع البيانات:وسا

 البحث : فى األدوات و األجهزة المستخدمة

 . (Rest Meter)جهاز رستاميتر لقياس الوزن والطول -
 ( Stop Watchساعة إيقاف  ) -
 جهاز االيزوكينتك لقياس القوة العضلية لمفصل الكاحل. -
 .الجونيوميتر لقياس المدى الحركى لمفصل الكاحل  -
 (.Biodex Multi- Joint Systemعلى مفصل الكاحل )جهاز قياس االتزان الكلى للجسم  -
 .) بالدرجات (  The degree of pain scaleمقياس درجة االلم  -
 أستمارة تسجيل االصابات ودرجتها المختلفة . -
 ثقال مختلفة االوزان والتى سوف تستخدم فى البرنامج التدريبى .أ -
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 ة  فى البرنامج التأهيلى المقترح ستطالع رأى السادة الخبراء فى مجال التربية الرياضيإ -
 بعض القياسات المستخدم فى البحث  :  -ب

 الكشف الطبى الكامل على أفراد العينة للتأكد من خلوهم من األمراض. -
 تناسق العينة وخلوها من األمراض المعيقة لتطبيق البرنامج . -

 خطوات تنفيذ البحث  :

 : أوال :الدراسة االستطالعية
( العبين مصابين بتمزق الرابط 0اء الدراسة االستطالعية على عينة قوامها )قام الباحث باجر 

 . 7/024١/  40إلى  0/6/024١الخارجى لمفصل الكاحل من الدرجة الثانية ، فى الفترة من 
 : نتائج الدراسة االستطالعية

 فى البحث . واالدوات المستخدمة  جهزةإلتحديد ا -
من حيث طريقة القياس والمقاومات المستخدمة  نامج المقترحتحديد القياسات المستخدمة فى البر  -

 فى عملية القياس )جهاز االيزوكينتك( .
 تحديدد الزمن الفعلى للبرنامج  -
 ماكن تنفيذ التجربة أتحديد  -
 تحديد شكل االستمارة المستخدمة فى البيانت -

 خطوات إجراء البحث:

خدمة المست وفيتامين سى الكوالجين بالنسبة لجرعة اوال :

 :فى الدراسة

بالتعاون مع الطبيب المختص تم تحديد عد الجرعات اليومية التى يتناولهاا المتطاوع يومياا 
 : وهى 

 . للكوالجين  مليجرام 422وبتركيز  قبل النوم وعلى معدة فارغةيوميا مرة  ةمر  -
 ميلجرام.422مرة يوميا بعد الغذاء لفيتامين سى  -

لمقترح الستعادة ثانيا :إعداد البرنامج التأهيلي ا

 : بعد تمزق الرباط الخارجى الكاحلكفاءة مفصل 
 : عداد البرنامج في تحقيق الخطوات التاليةإ ويتمثل 
 ي الخبراءلتحديد االتي :أستطالع ر أ  إستمارةبتصميم  الباحثقام 

 الفترة الزمنية للبرنامجتحديد  -
 الممكنة األسبوعيةتحديد عدد الوحدات التدريب  -
  لتدريبيةا الوحدةزمن  -
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 .عدد المراحل التى سوف يتم تنفيذ البرنامج من خاللها -
 التدريبات المستخدمة في البرنامج المقترح -

 وبناءا على ذلك قد حدد الباحث اآلتي :
 أسبوع(. 6المدة الزمنية للبرنامج ) -
وحدات لالسبوعين الخامس  6الول اربعة اسابيع و وحدات 0عدد وحدات التدريب االسبوعية  -

 .  ادسوالس
 التدريبات المناسبة فى كل وحدة تدريبية  . -

وقد قام الباحث بتقسيم البرنامج إلى ثالث مراحل أجمالى كل مرحلة أسبوعين وعدد الوحدات 
 -التدريبة فى كل مرحلة مرحلة :

ق  ، بالنسبة  00( وزمن الوحدة فى االسبوع االول 42أجمالى عدد الوحدات  ) :لمرحلة االولىا -
 .( ق 12لثانى )لالسبوع ا

ق  ، بالنسبة  10( وزمن الوحدة فى االسبوع الثالث 42أجمالى عدد الوحدات  ) :المرحلة الثانية -
 .( ق 02لالسبوع الرابع )

( ق  ، 00( وزمن الوحدة فى االسبوع الخامس ) 40أجمالى عدد الوحدات  ): المرحلة الثالثة -
 ( ق.72بالنسبة لالسبوع السادس )
 ة : التجربة األساسي

الوظيفى  لقد تم تنفيذ تجربة الصفائح الدموية الغنية بالبالزمة  والتمرينات التأهيلية على اإلستقرار
م حتى  02/7/024١للكاحل بعد تمزق الرباط الخارجى لالعبى كرة السلة في الفترة من 

الل خر خألصابة من العب إلتوقيت ا فختالإلم  لجميع أفراد العينة وذلك نظزا 02/42/024١
اسات القبلية يالموسم التدريبى للعينة المختارة  ولذا فقد أختلف توقيت تطبيق التجربة من حيث الق

 خر مع  مراعاة االتى :ألرنامج والقياسات البعدية من العب بال وتنفيذ
 لجميع أفراد العينة بطريقة واحدة . البعدية ( -التتبعية –أن تتم القياسات )القبلية  -
 . القياست جراء إلل والترتيب ٌ مراعاة التسلس -
 أستخدام نفس أدوات القياس لجميع أفراد العينة . -
  . الفراد المجموعة التجريبة البرنامج التأهيلى مدعم بمكمالت الكوالجين وفيتامين سى  استخدام -
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لمتوسط الحسابي ، الوسيط ، اإلنحراف المعياري ، معامل االلتواء ، )االمعالجة االحصائية : 
، نسبة   t-Test( ،إختبار )ت( L.S.Dيل تباين ، أختبار حساب أقل فروق معنوية )تحل

 التحسن(
 عرض ومناقشة النتائج:

 عرض النتائج:
 ( 2جدول ) 

 2تحليل التباين للمجموعه الضابطه                     ن=                      
 

 مصدر التباين المتغيرات 
مجموع 

 المربعات

درجه 

 الحريه

متوسط 

 المربعات
 الدالله ف

 مقياس االلم

 771177 0 7401607 بين المجموعات
*747.

004 
 70 01141 داخل المجموعات دال

.417  
 74 7491469 المجموع

توازن 

 مصابه

.700* 7721900 0 0071144 بين المجموعات

491 

 

 دال

 
 70 11062 داخل المجموعات

.770  
 74 0021424 المجموع

قوه 

 02قبض

 47211010 0 94771769 بين المجموعات
*

0091147 

 

 دال
 70 7771024 داخل المجموعات

741070 
 74 90111470 المجموع

قوه بسط 

02 

 00201090 0 726721710 بين المجموعات
*

4411199 

 دال

 
 70 7471104 داخل المجموعات

771179 
 74 727001629 المجموع

قوه قبض 

22 

 00061927 0 720701127 بين المجموعات
*

0171204 

 

 دال
 70 7601041 داخل المجموعات

701796 
 74 726791049 المجموع

قوه بسط 

22 

 67001400 0 700641144 بين المجموعات

*011166 
 دال

 
 70 7191042 داخل المجموعات

701772 
 74 704041214 المجموع

مدي حركي 

 قبض

 011070 0 761049 مجموعاتبين ال

*701262 
 

 دال
 70 001761 داخل المجموعات

01907 
 74 7771777 المجموع

مدي حركي 

 بسط

 071720 0 401029 بين المجموعات

 70 0771211 داخل المجموعات دال 70.206*
061404 

 74 0771097 المجموع

 2011=  1012قيمه ف عند مستوي معنويه 
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( ان قيمة تفت المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية فى جميع متغيرات البحث 1ن جدول )يتضح م
 . مما يدل وجود فروق ذات داللة أحصائية

 (5جدول )  

لعينه البحث   l.s.dاختبار                            

 2ن=                الضابطه
 

 بعدي بيني قبلي االنحراف الحسابى المتوسط متغيرات البحث

 مقياس االلم

 7.0* 4.1*  2.792 1 قبلي

 0.7*   21106 010 بيني

    21072 210 بعدي

 توازن مصابه

 9.40* 4.74*  2.792 70.0 قبلي

 4.61*   21191 7167 بيني

    21142 0121 بعدي

 02قوه قبض

67-* 01111-*  0.606 40.6 قبلي .04  

 00.46-*   01640 70174 بيني

    41402 72616 بعدي

 02قوه بسط 

 64126-* 07.76-*  0.627 00142 قبلي

 40.02-*   01960 74176 بيني

    01696 77614 بعدي

 22قوه قبض 

*  0.471 60101 قبلي 79- .12 *-60.01 

 40.01-*   01794 10121 بيني

    01977 70016 بعدي

 22قوه بسط 

*  0.940 66.00 قبلي 02- .21 * 69- .10 

*   41719 90162 بيني 09- .74 

    01162 70914 بعدي

مدي حركي 

 قبض

*  7.200 1.01 قبلي 7121-  *-0.04 

*   01016 9146 بيني 4- .76 

    71067 7016 بعدي

 مدي حركي بسط

*  7.710 07.012 قبلي 0- .66 * 4- .64 

*   71976 02104 بيني 7- .91 

    01470 01120 بعدي

 

( وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسات القبلية والتتبعية والبعدية فى 0يتضح من جدول)
المتغيرات األساسية للمجموعة الضابطة لصالح القياسات البعدية
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 (2جدول ) 
 2تحليل التباين للمجموعه التجريبيه                      ن=                          

 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 بعاتالمر

درجه 

 الحريه

متوسط 

 المربعات
 الدالله ف

مقياس 

 االلم

 711777 0 7071400 بين المجموعات

*727.047 
 دال

 
داخل 

 المجموعات
11122 70 21700 

 
 74 7661000 المجموع

توازن 

 مصابه

 720106 0 0241200 بين المجموعات

*004.220 

 

 

 دال
داخل 

 المجموعات
01000 70 

406.  

 74 0291014 جموعالم

قوه 

 02قبض

 41101010 0 9772.060 بين المجموعات

*470.107 

 

 دال

 
داخل 

 المجموعات
7421970 70 771741 

 
 74 99771007 المجموع

قوه بسط 

02 

 06091704 0 770791419 بين المجموعات

*400.047 

 

 

 دال
داخل 

 المجموعات
7491641 70 701477 

 
 74 774091707 المجموع

قوه قبض 

22 

 00091774 0 726791401 بين المجموعات

*424.709 

 

 دال

 
داخل 

 المجموعات
7011021 70 

701790 

 74 721071706 المجموع

قوه بسط 

22 

 67021204 0 700221241 بين المجموعات

*674.709 

 

 

 دال
داخل 

 المجموعات
7291076 70 

91770 

 74 704291404 المجموع

مدي 

حركي 

 قبض

 071027 0 7201427 بين المجموعات

*71.091 

 

 دال

 
داخل 

 المجموعات
001206 70 

01700 

 74 7001407 المجموع

مدي 

حركي 

 بسط

 7701420 0 0061124 بين المجموعات

*60.649 

 
 دال

داخل 

 المجموعات
071012 70 

71710 

 74 0411714 المجموع

 

 2092=  1012توي معنويه قيمه ف عند مس
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( ان قيمااااة تفت المحسااااوبة أكباااار ماااان القيمااااة الجدوليااااة فااااى جميااااع 6)يتضااااح ماااان جاااادول 
 .  متغيرات البحث مما يدل وجود فروق ذات داللة أحصائية

 

 (  9جدول ) 
                            لعينه البحث التجريبيه  l.s.dاختبار               

 بعدي بيني قبلي االنحراف حسابىالمتوسط ال المتغيرات

 مقياس االلم

 7.9-* 4.6-*  21106 110 قبلي

 0.0-*   71742 0162 بيني

    21447 02. بعدي

 توازن مصابه

 1.16* 0.96*  2.027 77.46 قبلي

 0.92*   21022 0102 بيني

    21219 06. بعدي

 02قوه قبض

*  0.770 46.04 قبلي 07106-  *-60.06 

يبين  70192 01020   *-00 

    41674 72119 بعدي

 02قوه بسط 

 66.71-* 00.74-*  01072 00.04 قبلي

*   01047 76161 بيني 40124-  

    01907 779170 بعدي

 22قوه قبض 

*  01000 60.40 قبلي 7917-  * 60110-  

 44.70-*   01120 10170 بيني

    01707 706104 بعدي

 22قوه بسط 

* 01.0-*  01072 69174 قبلي 69170-  

 47.00-*   01674 97194 بيني

    01162 709146 بعدي

 مدي حركي قبض

 6142-* 0.71-*  71769 72100 قبلي

 0.00-*   71667 70102 بيني

    71007 76170 بعدي

 مدي حركي بسط

170. 02.102 قبلي   * 6161-  * 9100-  

*   71241 07102 بيني 0104-  

    71166 421242 بعدي

( وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسات القبلية والتتبعية والبعدية فى 7يتضح من جدول)
 المتغيرات األساسية للمجموعة التجريبية لصالح القياسات البعدية .

 

 

 

 



 ( 1جدول ) 
 يوضح دالله الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبيه والضابطه

 72= 0 + ن 7ن  

 المتغيرات
 التجريبيه الضابطه

 ت ف
 ع م ع م

.00 مقياس االلم  072.  02.  447.  2.00 900.  

.142 0121 توازن مصابه  06.  219.  20110 *6.991 

 0.760-* 0.0- 41674 721192 41402 72616 02قوه قبض

 7.172-* 0.06- 01907 779170 01696 776146 02قوه بسط 

 0.024-* 2.01- 01707 706104 01977 700166 22قوه قبض 

 9.040-* 4.70- 01162 709146 01767 700104 22قوه بسط 

 0.770-* 0.01- 71010 76122 71067 70160 مدي حركي قبض

.71166 42124 01000 06100 مدي حركي بسط  -0.10 *-6.726 

 1.02= 8ودرجة حرية  2.22قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

 تينللمجموع البعديين ين ( انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس2ول )يوضح جد
حيث  المدى الحركى(   –القوة العضلية –متغيرات البحث )التوازن في  والتجريبية  الضابطة

تها الجدولية أكبر من كانت قيم(و  60١١2:  -00770إنحصرت قيمة ت المحسوبة بين)
( مما يدل على وجود فروق بين القياسين في هذة 2020المحسوبة عند مستوى معنوية) 

المتغيرات لصالح المجموعة التجريبية ، بينما لم يوجد فروق دالة في متغير مقاس االلم حيث 
 جاءت قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( .

 

 مناقرشة النتراج وتفسيرها :
 : مناقش الفرض األول القائل

 للمجموعاة الضاابطة(  ياةوالبعدوالتتبعياة  ةالقبليا ات )باين القياسا توجد فروق ذات داللاة إحصاائية
 فى متغيرات الدراسة لصالح القياسات البعدية .

( فاااى  ياااةوالبعدوالتتبعياااة  ةالقبليااا ( المتوساااطات الحساااابية للقياساااات )1حياااث يتضاااح مااان جااادول )
، كماااا يتضاااح مااان  المااادى الحركاااى (–القاااوة العضااالية  –االتااازن الكلاااى –أختباااارات )مقيااااس االلااام 

( باااين القياساااات فاااى متغيااارات 2020( وجاااود فاااروق ذات داللاااة معنوياااة عناااد مساااتوى )0جااادول )
( للمجموعاااة الضاااابطة لصاااالح القياساااات البعدياااة ولتوضااايح  ياااةوالبعدوالتتبعياااة  ةالقبليااا البحاااث )

 ( والذى أشار بوجود فروق أحصائيا.L.S.Dالفروق قام الباحث باستخدام )
ذلاااك الاااى البرناااامج التاااأهيلى المقتااارح ونوعياااة التااادريبات المساااتخدمة التاااى تسااااعد  الباحرررثويرجاااع 

الالعب فى الحفا  على توازنة كما تساعدة على استعادة القوة العضلية لمفصل الكاحل واساتعادة 
المدى الحركى الكامل للمفصل وتساعدة أيضا على استعادة الشفاء والتخلص من االلم وهذا يؤكد 
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(          6106إينرراس محررب )المصاااب الاى الوضااع الطبيعاى . وهااذا مايؤكادة كااال مان  عاودة المفصال
على اهمية التأهيال الحركاى ويعتبار مان أهام الوساائل  (6112(, دمحم أحمد )6118دمحم قدرى ) ,

الطبيعيااة االساسااية فااى مساااعدة الجاازء المصاااب الااى الرجااوع الااى الوضااع الطبيعااى قباال االصااابة 
 لتأهيل الناجحة الى االتى : حيث تهدف عملية ا

–أسااتعادة قااوة عضااالت الجاازء المصااااب  –)أسااتعادة االحساااس بااالجزء المصاااب وأختفاااء االلااام 
 استعادة الذاكرة الحركية للجزء المصاب  ( . –استعادة المدى الحركى الكامل للجزء المصاب 

(1( ،)١(، )6) 
ة القبلي ات )لة إحصائية بين القياستوجد فروق ذات دال وبذلك يتحقق صحة الفرض القائل باناة 

  . فى متغيرات الدراسة لصالح القياسات البعدية للمجموعة الضابطة(  يةوالبعدوالتتبعية 
 مناقش الفرض الثانى القائل :

 التجريبياة لمجموعاة ( ل ياةوالبعدوالتتبعياة  ةالقبليا ات )توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين القياسا
 لصالح القياسات البعدية.  فى متغيرات الدراسة

( فى  يةوالبعدوالتتبعية  ةالقبلي ( المتوسطات الحسابية للقياسات )6حيث يتضح من جدول )
المدى الحركى ( ، كما يتضح من –القوة العضلية  –االتزن الكلى –أختبارات )مقياس االلم 

فى متغيرات  ( بين القياسات2020( وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى )7جدول )
( للمجموعة التجريبية لصالح القياسات البعدية ولتوضيح  يةوالبعدوالتتبعية  ةالقبلي البحث )

 ( والذى أشار بوجود فروق أحصائيا.L.S.Dالفروق قام الباحث باستخدام )
ذلك إلى سرعة التعامل المبكر مع االصابة وكذلك تنفيذ البرنامج التأهيلى المقترح  الباحثويرجع 

فضال عن مناسبة التمرينات لطبيعة االصابة من حيث إتجاة العمل العضلى والحجم والشدة  ،
وفترات الراحة بين التمرينات التأهلية المقترحة ، باالضافة إلى استخدام الكوالجين وفيتامين سى  
والتى ساعدت الالعبين على سرعة استعادة الشفاء للمفصل المصاب ، كما ساعدت على سرعة 

، الشفاء من تعجل ئام التمزق الموجود بالرباط الخارجى للكاحل  لما يحتويه الكوالجين من موادالت

،  أيًضا من عملية الشفاء بل قد يسرع، ويساعد فيتامين سى على منع تأخر ظهور التعب بسبب التمارين ، 
لذي يشكل لذي يقوي النسيج الضام االكوالجين ، ا يساعد فيتامين )سي( أجسامنا على إنتاج

إذا لم ،  عندما نكون مصابين ، يبدو أن متطلباتنا من فيتامين )سي( تزداد،  األربطة و األوتار
لحصول على ما يكفي ، وا يتم استهالك سوى القليل ، سوف يؤثر ذلك سلًبا على عملية الشفاء

 ضا على الحد من مزيد من االصابة في األنسجة و العضالت التالفةيساعد أي فيتامين )سي( من
 

https://www.almrsal.com/post/88931
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في التخلص من الجذور الحرة سى   تساعد مضادات األكسدة الموجودة في فيتامين و     

 التي يمكن أن تلحق الضرر بالخاليا واألنسجة، مما يعني تقليل عدد مسببات االلتهاب

 (51( ، )10) (5217على )( ، ياسمين 5218وذا ما اكدته ايه حسينى )

 ةالقبلي ات )توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسوبذلك يتحقق صحة الفرض القائل :  
 فى متغيرات الدراسة لصالح القياسات البعدية.  التجريبية لمجموعة ( ل يةوالبعدوالتتبعية 

 

 مناقش الفرض الثالث القائل :

اسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القي
 متغيرات الدراسة لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية .

( لصااالح القياااس  2020( وجااود فااروق عنااد مسااتوى معنويااة ) 2حيااث يتضااح ماان جاادول )
القااااوة  –الماااادى الحركااااى  –البعاااادى للمجموعااااة التجريبيااااة فااااى بعااااض المتغياااارات وهااااى ) التااااوازن 

( كما يتضاح مان نفاس الجادول  أن متغيار مقيااس االلام لام يحقاق فاروق  ١2،  62عضلية عند ال
 (  . 2020ذات داللة معنوية عند مستوى ) 

والتجريبية( لصالح المجموعة التجريبية فى  –الفروق بين المجموعتين )الضابطة الباحث ويرجع 
( إلى إستخدام  ١2،  62سرعة القوة العضلية عند  –المدى الحركى  –) التوازن  متغيرات

الكوالجين ساعد حيث ي المجموعة التجريبية البرنامج التأهيلى المقنن مع الكوالجين وفيتامين سى
سى دور مهم فى فيتامين ، ولتحفيز األنسجة المصابة  وعلى إعادة بناء وتكوين األربطة 

وهذا .ربطة واألوعية الدموية وهو البروتين الذي يساعد على دعم األوتار واأل –الكوالجين تعزيز 
 ماأكدتة دراسة كال 

( , )جورجى ( , )لى برتال( , ميجان روس( , )بينج وانج ( , )كيث 0888)بتر وديفيد( )
 (02( , )02(  )6109بار( , )

 
حيث تؤكد هذة الدراسات الدور الفعال إلستخدام التكنولوجية وكل ماهو جديد فى مجال التاهيل 

ية وتؤكد على فاعلية أستخدام الكوالجين وفيتامين سى مع التمرينات التأهيلية األصابات الرياض
 لسرعة االستشفاء من االصابة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين  وبذلك يتحقق جزء من صحة الفرض القائل :
ى البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى متغيرات الدراسة لصالح القياس البعد

 للمجموعة التجريبية .
 االستنتاجات والتوصيات : 

 :استنتاجات البحث
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في ضوء أهداف البحث ونتائجه وفي حدود عينة البحث وخصائصها واستنادًا إلى المعالجات 
برنامج تأهيلى مدعم بمكمالت الكوالجين وفيتامين سى على االستقرار الوظيفى ثير أاإلحصائية ت

واإلمكانات المتاحة من أدوات مستخدمة لخارجى لالعبى كرة القدم للكاحل بعد تمزق الرباط ا
 التوصل إلى االستنتاجات األتية: للباحثوبعد عرض النتائج وتفسيرها أمكن 

فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات ) القبلية والتتبعية والبعدية ( للمجموعة الضابطة  ودوج -0
المدى الحركى ( لصالح القياسات  –القوة العضلية  –االتزن الكلى –)مقياس االلم  فى متغيرات

 .  البعدية 
 لتجريبيةفروق ذات داللة إحصائية بين القياسات ) القبلية والتتبعية والبعدية ( للمجموعة ا ودوج -1

المدى الحركى ( لصالح القياسات –القوة العضلية  –االتزن الكلى –)مقياس االلم  فى متغيرات
 .  البعدية 

ق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى فرو  وجود -4
المدى الحركى (  لصالح القياس البعدى للمجموعة –القوة العضلية  –متغيرات )االتزن الكلى 

  التجريبية

 

 التوصيات :

 

حث بالتالى فى ضوء أهداف البحث وتساؤالتة وما وانتهت الية المعالجة االحصائية يوصى البا
: 
االسترشاد البرنامج التأهيلى لعالج تمزق الرباط الخارجى لمفصل الكاحل من الدرجة الثانية    -1

 عقب حدوث االصابة 
 االستفادة من اجراءات الدراسة والبرنامج المستخدم فى تصميم برامج أخرى . -0
مناطق اخرى ) على استخدام الكوالجين وفيتامين سى فى إصابات و  إجراء المزيد من البحوث -6

 اربطة ( . –غضريف  –اوتار 
 

 قائمة المراجع  : 

 

أسرررررررررررررامة ريررررررررررررراض, إمرررررررررررررام حسرررررررررررررن دمحم  .0
 م(6110النجمي)

الطااب الرياضااي والعااالج الطبيعااي، مركااز الكتاااب 
 للنشر ، القاهرة

فاعليااااة برنااااامج تااااأهيللى مقتاااارح وتكميلااااى بجهاااااز  ( 6106إيناس محب إبراهيم صالح ) .6
اء الكاحااااال (لمتساااااابقى األرتياااااو لعاااااالج إصاااااابة )التاااااو 
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المياااادان والمضاااامار ،رسااااالة دكتااااوراة غياااار منشااااورة ، 
 كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان

 

تأثيربرناااامج مقتااارح ماااان التااادريبات التأهلياااة والتاااادليك  م( 6110سهام الغمرى ) .2
العالجاااااااى علااااااااى االلاااااااام المبكاااااااارة المتالزمةالمفصاااااااال 

نشاورة ، كلياة الرضفى الفخدى، رساالة دكتاوراة غيار م
 التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان

تقااااويم نتااااائج باااارامج تأهليااااة لعااااالج الرباااااط الخااااارجى  (6112دمحم أحمد رفعت ) .2
للكاحل، رسالة ماجساتير غيار منشاورة ، كلياة التربياة 

 الرياضية للبنين ، جامعة حلوان
 

، الهيئاااااة  1ك الرياضااااى ، طتشااااوهات القااااوام والتاااادلي ( 0889دمحم السيد شطا , حياة عياد ) .2
 . العامة للكتاب ، االسكندرية

االصااااابات الرياوااااية والتأهياااال الحاااادي  ، مركاااا   ( 6118دمحم قدرى بكرى ) .6

 . الكتاب ، القاهرة

 6112دمحم قدرى بكررى , سرهام الغمررى       ) .9
 م (

 

االصااابات الرياوااية والتأهياال الباادنى ، دار المنااار 

 للطباعة ، القاهرة

برنااامن نااأهيلي السااتعادة القاادرات الوظيليااة لملصاال  (6102بد الوهاب حامد )ياسر ع .1

الركبااااة المصااااابة بالخ ااااونة بعااااد حقاااان الملصاااال 

، رساالة ماجساتير بالبالزما الغنية بالصلائح الدموية 

 ، كلية التربية الرياوية ، جامعة طنطا .
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 ملخص البحث باللغة العربية

تأثير قوة الدفع علي بعض المتغيرات البيوميكانيكية وعالقتها بالمستوي الرقمي في 
 "دراسة حالة" (F26)ئة مسابقة الوثب العالي لذوي االحتياجات الخاصة ف

 علي دمحم الدين صالح دينا*                                                         
 

يهاادف البحااث لمحاولااة للتعاارف يهاادف هااذا البحااث علااي  التعاارف ىيهاادف هااذا البحااث إلاا
ساابقة ( فاي مF10التعرف علي: بعض المتغيرات البيوميكانيكية لذوي االحتياجات الخاصاة فئاة )

الوثب العالي. تأثير قوة الدفع علي بعض المتغيرات البيوميكانيكية لذوي االحتياجات الخاصة فئة 
(F10.في مساابقة الوثاب العاالي )  اساتخدمت الباحثاة المانهج الوصافي، وذلاك عان طرياق أسالوب

تاام  ،دراسااة الحالااة باسااتخدام وحاادة التحلياال الحركااي عاان طريااق التصااوير بالكاااميرات ثاام التحلياال.
اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية، وبلغ حجم العينة العاب واحاد مان اللجناة البارالمبياة أفضال 

، وحاصاال علااي المركااز األول فااي بطااوالت اللجناااة (F10)العااب وثااب عااالي فئااات خاصااة فئااة 
( محاولاااة فااااي بطولاااة الجمهوريااااة المقاماااةبالمركز األوليمبااااي 40البارالمبياااة  قااااام الالعاااب بعماااال )

( ساانة كمحاااوالت 46م، تحاات ساان )02/١/024١م إلااي 4١/١/024١لمعااادي فااي الفتاارة ماان با
تجريبية، وتم استبعاد المحاوالت الفاشلة، واعتمدت الباحثة علي عدد المحاولة الصحيحة وتحليلها 

 بيوميكانيكيًا في مسابقة الوثب العالي.

 وكانت من اهم النتائج  
( فاااى التنباااؤ F10العماااودى مااان الحركاااة لتلاااك الفئاااة )يمكااان اإلعتمااااد علاااى إختباااار الوثاااب  -

 بالمستوى الرقمى للالعب.
%( مااان طاااول 420طاااول الخطاااوة األخيااار للالعاااب تلاااك الفئاااة فاااى الوثاااب العاااالى يمثااال ) -

 الالعب.
 الالعب يستخدم الرأس كأحد األجزاء التعويضية عن البتر والتى تساعده فى اإلنتقال. -
ماارة ساارعة حركااة الاارأس هااذا يعنااى  000ى اإلنتقااال تعااادل ساارعة حركااة الرجاال السااليمة فاا -

 تفعيل حركة الرأس فى اإلنتقال لزيادة سرعة حركة الرجل السليمة.
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تأثير قوة الدفع علي بعض المتغيرات البيوميكانيكية وعالقتها بالمستوي الرقمي في 
 "دراسة حالة" (F26)مسابقة الوثب العالي لذوي االحتياجات الخاصة فئة 

 دينا صالح الدين دمحم علي*                                                         

  مقدمة ومشكلة البحث:

تعتباار مسااابقة الوثااب العااالي ماان المسااابقات التااي يمتاااز إيقاعهااا بالجمااال الحركااي والرشاااقة 
ممياز للمساابقة، والمروناة، وهاي ضامن مساابقات الوثاب ويظهار ذلاك اإليقااع مان خاالل التكنياك ال

ولذلك فالوثب العالي ما هو إال إنجاز حركي الغرض منه اجتياز حاجز رأسي بحيث يكون العمل 
 (04:  42ضد الجاذبية وبقدم واحدة  حيث نص القانون الدولي الخاص بالمسابقة علي ذلك. )

إلي أن الوثب العالي من وجهة نظار علام الحركاة يقاع  م(0889بسطويسي أحمد )ويشير 
حت الحركات الوحيدة، والتي تمثل نفسها مرة واحدة  حيث يمكن تقسيم أدائه الحركي إلي سلسلة ت

فنية متتالية من ثالث مراحل )االقتراب، االرتقاء، ثم الطياران والهباوط(  حياث يهادف هاذا التقسايم 
احياة إلي إمكانية تحليل كال مرحلاة علاي حادة مان الناحياة النظرياة، ولكان ال يمكان فصالها مان الن

 (112:  0العملية الرتباط كل مرحلة باألخرى الالحقة لها ارتباطًا حركيًا أكيدًا. )

وبناااء عليااه فااإن هنااااك عواماال هامااة تحااادد ماادي حركااة جساام الواثاااب كمقااذوف هااي زاوياااة 
االنطالق وسرعة االنطالق وارتفاع نقطة االنطالق، هاذا باإلضاافة للادفع فمان المعاروف أن القاوة 

الازمن( لتحدياد ارتفااع الوثباة، ومان المفتارض × تطبيقهاا  حياث أن )الادفع = القاوة  تتزايد مع زمن
 (140:  46()471:  1أن يتحقق الدفع في أقل زمن ممكن مع ضمان أكبر قدر من الدفع. )

ويعد مسار مركز ثقل الجسم العام وموضعه لخطة االرتقاء من العوامال الهاماة الماؤثرة فاي 
لي حاد تحقيق مسافة الوثب، ويع تمد ارتفاع مركز الثقل لخطة االرتقاء علي طول جسم الالعب وا 

 (1١:  4ما علي استقامته واتخاذه للوضع الصحيح وكذلك علي حركة األطراف. )
تتمثل  إلي أن القوي المصاحبة لالرتقاء في الوثبم( 0886طلحة حسام الدين ) ولقد أشار

 في:

 من مركز ثقل الجسم عموديًا ألسفل. ، ويؤثر ألسفل بخط عمل يمتد(G)وزن الجسم  -4
 ، ويؤثر ألعلي في اتجاه مضاد لوزن الجسم وبمقدار مساوي.(PM)رد فعل األرض  -0
 . جامعه بنها – كلية التربية الرياضية –خصائي رياضي أول ا*
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، والتي تتولد من العمل (PMY)، والرأسية (PMX)محصلة القوة الدافعة للمركبتين األفقية  -1
ج من مفصل القدم والركبة والفخذ، وتتمثل سرعة االنطالق في الفرق بين هذه العضلي النات

 القوة والقوي األخرى المضادة.
 أطوال فترة اتصال القدمين باألرض. (F)قوة االحتكاك وتؤثر موازية لسطح االتصال  -1
 القوي المقاومة للحركة وتتمثل في مقاومة الهواء. -0
 (2  :01()47  :001. )(R)القوة المقاومة المرتدة من األرض  -6

ويعد االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة والعناية بهم أحد المقاييس األساسية التاي توضاح 
ماادي تقاادم األماام وتحضاارها  لااذا يتطلااب لمعاااقي الطاارف الساافلي فااي مسااابقة الوثااب العااالي تااوافر 

رالمبيااة الدوليااة خصاائص بيوميكانيكيااة علاي مسااتوي عاالي، واعتماادت الباحثاة لتصاانيف اللجناة البا
الطبي، والذي يعتمد بدرجة كبيرة علي نظم خاصة للتقسيم الوظيفي ومرتبطة بطريقة األداء الفناي 
 وتحقيق العدالة من خالل تنافس مجموعات من الالعبين متساوية تقريبًا في اإلمكانات الحركية.

راء الكثياار ماان وتااري الباحثااة أن مشااكلة اإلعاقااة الحركيااة ال زالاات فااي حاجااة ماسااة إلااي إجاا
الدراسات التي يمكن أن تلقي الضوء علي هذه المشكلة وتساهم في حلها خاصة وجود قصور في 
عاادد ماان األبحاااث التااي تسااعي لتحلياال ودراسااة حالااة ماان حاااالت ذوي االحتياجااات الخاصااة فئااة 

(F10) .في مسابقة الوثب العالي ومعالجتها وتحليلها في مجال البيوميكانيك 

د اهتمااام الباااحثين والدراسااات العمليااة بالسااعي لتوصاايف وتحلياال طاارق األداء فااي حااين تزاياا
المهارى لذوي االحتياجات الخاصة في مسابقات رمي الرمح ودفاع الجلاة وقاذف القارص، وحرصاًا 
ماان الباحثااة فااي التعاارف علااي المتغياارات البيوميكانيكيااة وتااأثير قااوة الاادفع عليهااا فااي هااذه الحالااة 

تدراسااة  (F10)يهااا وعالقتهااا بالمسااتوي الرقمااي فااي مسااابقة الوثااب العااالي فئااة والعواماال المااؤثرة عل
 حالةت.

وذلاااك مااان خاااالل خبااارة الباحثاااة فاااي مجاااال ألعااااب القاااوي كالعباااة وحكااام باالتحااااد المصاااري 
أللعاب القوي، وكذلك حكم باللجنة البارالمبية واساتعراض المراجاع والدراساات الساابقة التاي أجريات 

ات الخاصااااة  فقااااد الحظاااات الباحثااااة أن مسااااتوي أداء بعااااض العبااااي اللجنااااة علااااي ذوي االحتياجاااا
 البارالمبية ال يخضع ألسس علمية، وتتم بطريقة عشوائية يتم علي أساسها اختيارهم.

يمااارس مساااابقة الوثاااب  (F10)ووجاادت الباحثاااة أن العااب ذوي االحتياجاااات الخاصااة فئاااة 
لهااذا البحااث ومعرفااة قااوة الاادفع وتأثيرهااا علااي  العااالي فقااط  ممااا دفااع الباحثااة التخاااذه دراسااة حالااة

 (F10)بعض المتغيرات البيوميكانيكية وعالقتها بالمستوي الرقمي لذوي االحتياجات الخاصة فئة 
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تدراسااة حالااةت فااي مسااابقة الوثااب العااالي ممااا يعااد محاولااة علميااة مقننااة تهاادف إلااي التعاارف علااي 
 تأثير تلك القوة لهذ الحالة.

 هدف البحث:

 البحث لمحاولة التعرف علي:يهدف 

في مسابقة الوثب  (F10)بعض المتغيرات البيوميكانيكية لذوي االحتياجات الخاصة فئة  -4
 العالي.

 (F10)تأثير قوة الدفع علي بعض المتغيرات البيوميكانيكية لذوي االحتياجات الخاصة فئة  -0
 في مسابقة الوثب العالي.

المستوي الرقمي في الوثب العالي لذوي  تأثير بعض المتغيرات البيوميكانيكية علي -1
 .(F10)االحتياجات الخاصة فئة 

 تساؤالت البحث:

ما هي المتغيرات البيوميكانيكية لالعب الوثب العالي من ذوي االحتياجات الخاصة فئة  -4
(F10). 

ما هي قوة الدفع المؤثرة علي بعض المتغيرات البيوميكانيكية لالعب الوثب العالي من ذوي  -0
 .(F10)اجات الخاصة فئة االحتي

ما هو تأثير بعض المتغيرات البيوميكانيكية علي المستوي الرقمي لالعب الوثب العالي من  -1
 .(F10)ذوي االحتياجات الخاصة فئة 

 مصطلحات البحث:
 "B1"الخروج(:  –زاوية )الدخول  -0

الرتقااء هي الزاوية المحصورة بين المساتقيم الناازل مان مركاز ثقال الجسام حتاي مقدماة قادم ا
 (060:  0ومستوي األرض في خخر مرحلة من مراحل االرتقاء. )

"زاوية الطيران:  -6 " 

لحظااة طيااران  "PMX"، والمركبااة األفقيااة "PM"هااي الزاويااة المحصااورة بااين محصاالة القااوي 
 (061:  0ت درجة. )60 – 62الجسم والتي تتحدد في الوثب العالي ما بين ت
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 ثقل الجسم:  مسافة العجلة لمركز -2

هاااي مقااادار تغيااار السااارعة بالنسااابة للااازمن لمحصااالة كااال قاااوي الجاذبياااة الماااؤثرة علاااي جمياااع 
 (061:  0جزئيات الجسم. )

 المسافة الرأسية لالرتقاء: -2

 هي المسافة التي يرتفعها مركز الثقل من خخر مرحلة اقتراب وحتي أعلي نقطة ارتقاء. 

(44  :6 ،7) 
 المسافة الرأسية للطيران: -2

 المسافة التي يرتفعها مركز الثقل من خخر مرحلة االرتقاء وحتي أعلي نقطة طيران.  هي

(44  :6 ،7) 
 سرعة االنطالق: -2

هي السرعة التي ينطلق بها المقذوف المحصلة لجسم الالعب لحظاة بادء الطياران، ويمكان 
 (16:  1تحليلها إلي مركبتين أفقية ورأسية. )

 الدفع: -9

 (01:  ١في زمن تأثيرها. )هو حاصل ضرب متوسط القوي 
 األرقام الخاصة بالفئة: -1

 ( لمعاقي البتر واإلعاقات األخرى. 16 – 12تشير إلي نوع اإلعاقة كما يلي األرقام من )

(0  :17) 
 :Fالرمز  -8

 إلي أن الالعب صاحب تلك الفئة يشارك في مسابقات الميدان.  Fieldيشير إلي كلمة 

(40  :10) 
 بعض الدراسات المرتبطة:

دراسااااااة بعنااااااوان تتوجيااااااه بعااااااض المؤشاااااارات  (06م()0889دمحم أحمررررررد رمررررررزي )أجااااااري  -
البيوميكانيكيااة لمرحلتااي االقتااراب فااي الوثااب العااالي فااي ضااوء عالقتهااا بااالقوة االنفجاريااة 
للطاارف الساافلي بهاادف التعاارف علااي )بعااض المتغياارات البيوميكانيكيااة المااؤثرة فااي األداء 

ء في الوثب العالي، العالقات االرتباطية بين المتغيرات الحركي لمرحلتي االقتراب واالرتقا
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قيااد البحااث لمرحلتااي االقتااراب واالرتقاااء فااي القااوة االنفجاريااة للطاارف الساافلي فااي الوثاااب 
العاااالي، نساااب مسااااهمة المؤشااارات البيوميكانيكياااة فاااي ارتفااااع مركاااز ثقااال الجسااام لحظاااة 

ياااق القاااومي المصاااري ( العباااين مااان ضااامن العباااي الفر 1الماااروق(، وذلاااك علاااي عيناااة )
أللعاااب القااوي )وثااب عااالي(، واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي باسااتخدام وحاادة التحلياال 

 وكانت أهم النتائج:للتحليل الحركي األتوماتيكي،  Eliteالحركي 

 وجود بعض المتغيرات الببيوميكانيكية التي اعتبرت كمؤشر للتنبؤ بنجاح الوثبة. -
بعاض المتغيارات )قياد البحاث( وباين ارتفااع مركاز ثقال الجسام وجود عالقة ارتباطية دالة بين  -

 والقوة االنفجارية للطرف السفلي لحظة المروق فوق العارضة.
تم التوصل إلي المؤشرات الميكانيكية التي تسهم في ارتفاع مركز الثقل ومنها السرعة األفقياة  -

دم االرتقااااء والساارعة الرأساااية لحظااة االرتقاااء، زمااان االرتقاااء االساااتكاتيكي والقااوة االنفجارياااة لقاا
 لحظة الدفع.

دراسااااة بعنااااوان تبيوميكانيكيااااة التنبااااؤ واالنتقاااااء ( 02م()6116مصررررطفي عطرررروة )أجااااري  -
لالعباااي الوثاااب العااااليت، بهااادف التوصااال إلاااي اختباااار مقتااارح يزياااد مااان التنباااؤ بالمساااتوي 

يكي النتقاااء الحااالي لالعبااي الوثااب العااالي، وكااذلك التوصاال إلااي معادلااة التنبااؤ البيوميكااان
( العاب مقسامة 12العبي تالوثب العاليت باستخدام المانهج الوصافي، وذلاك علاي عيناة )

( العبااااين وثااااب عااااالي كدراسااااة أساسااااية، 0( العااااب دراسااااة اسااااتطالعية، )10كالتااااالي )
وأشاااارت أهااام النتاااائج إلاااي أن )اختباااار لقيااااس القااادرة العاماااة فاااي دفاااع الجسااام ألعلاااي بماااا 

اء الفني، والقانونية متمثلة في االرتقااء المنفارد تناساب المساتوي يتناسب مع متطلبات األد
الرقماي فااي الوثاب العااالي تناسابًا طرديااًا ماع الطااول والقادرة والوثااب العماودي ماان االقتااراب 
 وتم استنتاج عالقة حسابية للتنبؤ بالمستوي الرقمي في الوثب العالي قبل عملية التدريب.

دراسة بعنوان تتقييم الفعالية البيوميكانيكية  (02م()6100دمحم عبدالوهاب البدري )أجري  -
للاادفوع اإلضااافية فااي الوثااب العاااليت بهاادف تقياايم الفعاليااة البيوميكانيكيااة للاادفوع اإلضااافية 
فااي الوثاااب العاااالي ماان خاااالل المتغيااارات البيوميكانيكيااة لالرتكااااز األول يماااين، واالرتكااااز 

ي، نسااب مشاااركة الاادفوع اإلضااافية للااذراعين الثاااني شاامال لعينااة البحااث فااي الوثااب العااال
والرجل الحرة في الوثب العالي، نسب مسااهمة المتغيارات البيوميكانيكياة للادفوع اإلضاافية 

التوصال إلاي معاادالت ومن أهم النتائج )في اإلنجاز الرقمي باستخدام المنهج الوصافي، 
لي جسم الالعب باساتخدام تنبؤيه مؤثرة في اإلنجاز الرقمي، إنتاج دفوع إضافية مضافة إ

 حركات األطراف الحرة للذراعين والرجلين للتغلب علي قوة الجاذبية األرضية(.
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 إجراءات البحث:

 منهج البحث:

اساااتخدمت الباحثاااة المااانهج الوصااافي، وذلاااك عااان طرياااق أسااالوب دراساااة الحالاااة باساااتخدام 
 وحدة التحليل الحركي عن طريق التصوير بالكاميرات ثم التحليل.

 ة البحث:عين

تااام اختياااار عيناااة البحاااث بالطريقاااة العمدياااة، وبلاااغ حجااام العيناااة العاااب واحاااد مااان اللجناااة 
، وحاصاال علااي المركااز األول فااي (F10)البارالمبيااة أفضاال العااب وثااب عااالي فئااات خاصااة فئااة 

( محاولاة فاي بطولاة الجمهورياة المقاماةبالمركز 40بطوالت اللجنة البارالمبية  قام الالعاب بعمال )
( سااانة 46م، تحااات سااان )02/١/024١م إلاااي 4١/١/024١يمباااي بالمعاااادي فاااي الفتااارة مااان األول

كمحاااااوالت تجريبيااااة، وتاااام اسااااتبعاد المحاااااوالت الفاشاااالة، واعتماااادت الباحثااااة علااااي عاااادد المحاولااااة 
 الصحيحة وتحليلها بيوميكانيكيًا في مسابقة الوثب العالي.

 (0جدول )

 "دراسة حالة" (F26)ياجات خاصة فئة مواصفات عينة البحث العب وثب عالي ذوي احت

 االسم م
الطول 
 )بالسم(

السنة 
 )بالسنة(

الوزن 
 النادي )كيلوجرام(

الرقم 
الشخصي 
 )بالمتر(

 المستوي 

حمادة السيد دمحم  4
 هالل

اللحنة البارالمبية  70 1١ 4021
 المنتخب المصري 

 دولي 4024

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:

 ( كادر/ث.12ذات سرعة ) (digital sony)كاميرا فيديو  -
 شريط. -
 حامل ثالثي للكاميرا، ميموري. -
 .motion trak d0 d1جهاز كمبيوتر ملحق ببرنامج للتحليل الحركي  -
 رستاميتر لقياس طول الالعب. -
 لقياس الوزن لالعبين. Digetalجهاز ميزان طبي  -
 ميدان وثب عالي مجهز بالمركز األوليمبي بالمعادي. -
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  رة تجميع البيانات الخاصة بالعينة كنواحي إجرائية.استما -
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 ( 0جدول )

 (F.0ذوى اإلحتباجات الخاصة فئة ) -التوصيف الفنى لمسابقة الوثب العالى 

 الشكل التوصيف الفني المراحل الفنية

الخطوة األخيرة 

 فى اإلقترا 

(0- 9) 

 ى  التوازن الديناميكى  محاوال فى كل يتحرك الالع  على قدم واحدة خالل مرحلة االقترا   حيث يتمثل ف
 خطوة أن يكون مركز ثقل  أعلى القدم حتى ينتقل الى الخطوة التالية وهكذا.

  ، أثناء اإلنتقال لالع  عبر الخطوات يحاول المحافظة على مدى زاوى للركبة لحفظ إتزان 

 حيث يتحرك الالع  على )كع   ثم مشط( للقدم 

 الخطوات على الثانية وبالتالى يكون لالع  معدل من 

 ولكى يستطيع الالع  أداء الوث  البد ل  من أن يكون ل  سرعة يتحرك بها تجاه العارض 
  

 اإلرتقاء 

(01- 04) 

 زمن اإلرتكاز 

 يحاول الالع  أثناء اإلقترا  أن يحافظ على مسافة معينة بين  وبين العارضة حتى يتمكن من المروق 

 بعد( قدم اإلرتقاء  –إلرتقاء يتحرك بجسم  مسافة )قبل كما أن الالع  عند اإلرتكاز ل 

  فى المسافة القبلية  ينخفض فيها الالع  تجاه األرض والمسافة البعدية يرتفع فيها الالع  فى شكل
 تصاعدى حتى يتمكن الالع  من دفع األرض

  حتى يتمكن من اإلنتقال  كما أن الالع  أثناء الدفع علي  أن يبذل مقدار من القوة فى الدفع  أكبر من وزن
 الى مرحلة الطيران وتخطى العارضة  وهى محور موضوع البحث

    

الطيران وتخطى 

 العارضى 

(00- 50) 

   يقوم الالع  بمرجحة الذراعين والدفع بالرجل الواحدة حتى يتمكن من الوصول الى أعلى مسافة  تمكن
 من تخطى العارضة.

 وم بالغط   من خالل الرأ  وراء العارضة  إكسا  الجسم حركة وفور وصول الالع  فوق العارصة يق
 دورانية حول العارضة

  فمن الطبيعى أن يكون هناك مسار للطيران يمثل قطع مكافى  ولكن فى حالة هذا الالع  المبتور ألحد
  الرجلين يحاول إجراء حركة تعويضية بالدوران حول المحور العرضى للجسم.

 الهبوط

(57- 01) 

 ج  الالع  المرتبة فى مرحلة الهبوط بالكتفين لعمل دحرجة أمامية للرقود بغرض اإلمتصاص يوا 

 

-
7- 
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 ( 3)جدول 

 (F.0ذوى اإلحتباجات الخاصة فئة ) -التوصيف البيوميكانيكى لمسابقة الوثب العالى 

 الشكل التوصيف الفني المراحل الفنية

الخطوة األخيرة 

 فى اإلقترا 

(5- 9) 

  من القدم )ميل الجسم علىى األرض قبىل التىرك ألداء ميل مركز الثقل
 اخطوة(

 )التغير الزاوى للركبة  )أقل  إنثناء للركبة 

 )المسافة األفقية لمشط القدم )طول الخطوة 

 معدل التردد 

 السرعة األفقية لمركز الثقل   

 اإلرتقاء

(01- 04) 

 زمن اإلرتكاز 

 الع  عن العارض(المسافة األققية لمشط القدم عن العارضة )بعد ال 

 )المسافة األفقية لمركز الثقل )مسافة العجلة 

 أقل إنخفاض لمركز الثقل 

 التغير الزاوى للركبة 

 التغير الزاوى للكتف 

 إرتفاع مركز الثقل لحظة الترك 

 )القوة المبذولة )الدفع على األرض 

 )التغير الزاوى لمركز ثقل الجسم بالنسبة لمشط القدم )زاوية اإلرتقاء 

 

                                 

الطيران وتخطى 

 العارضى

(00- 50) 

 )المسافة الرأسية لمركز ثقل الجسم )إرتفاع الطيران 

 التغير الزاوى للفخذ 

  المسار الحركى للرأ 

 المسافة األفقية للطيران 

 )التغير الزاوى لمركز ثقل الجسم على األفقى )زاوية اإلنطالق 

 قل الجسم )سرعة اإلنطالق(السرعة المحصلة لمركز ث 

 

 

-
1- 
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 الهبوط

(57- 01) 
 )المسافة األفقية لمركز ثقل الجسم )مسافة الهبوط بعد العارضة 
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 (    512  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

  -هى.)التوزياع الزمناى لمراحال األداء   المتغيرات التى يمكن اإلعتماد عليها فرى متطلبرات المراحرل
الركباة(  -الكتاف  –التغيار الازاوى )للفخاذ –أس المسافة األفقية الرأسية لمركز ثقل الجسم ومشاط القادم، الار 

                      قاوة الادفع لاإلرض. –السرعة المحصلة لمركز الثقل  –زاوية الطيران لمركز الثقل  –زاوية مركز الثقل   –
 (  2دول )ج

 (F26ذوى اإلحتياجات  الخاصة فئة ) -التوزيع الزمنى لمراحل الحركة فى مسابقة الوثب العالى 

 المراحل
 الصور

 الى( –)من 
 عدد الصور للمرحلة

 الزمن

 )ث(

 النسبة

)%( 

 07109 2100 1 (9 -7) الخطوة األخيرة فى اإلقتراب

 77104 2100 0 (74 -72) اإلرتقاء

 07190 2170 77 (00 -70) الطيران وتخطى العارضى

 77104 2100 0 (02 -06) الهبوط

 1.01 50 إجمالى
 

 
 
 
 
 

 (F26ذوى اإلحتياجات  الخاصة فئة ) -وزيع الزمنى لمراحل الحركة فى مسابقة الوثب العالى ( الت0شكل )

 
 ( زمن اإلرتقاء6شكل )

الخطااااوة األخياااارة فااااى ( أن المقااااادير الزمنيااااة فااااى كاااال ماااان المراحاااال الفنيااااة )1يتضااااح ماااان الجاااادول )
 (،2011) (،2001( قااااااااااد بلغاااااااااات )الهبوط(،)الطيااااااااااران وتخطااااااااااى العارضااااااااااى) (،اإلرتقاااااااااااء) (،اإلقتااااااااااراب

( ثانيااااااااااة علااااااااااى الترتيااااااااااب، حيااااااااااث كاناااااااااات نساااااااااابة المساااااااااااهمة فااااااااااى مجماااااااااال المهااااااااااارة 2011(،)2071)
( % األمااار الاااذى يوضاااح لناااا أن معااادل التاااردد للخطاااوات الاااذى 47001(،)170١1(،)47001(،)0700١)

 .( خطوة /ث4022تحرك به الالعب فى الخطوة األخير قد بلغ )

ث( وسجل الالعب فى هذه التجارب 2011رتقاء كان )بما أن الزمن المستغرق فى مرحلة اإل
مترا( ولم يحققه بالتالى 4022متراً ( حيث كان المستوى الشخصى لهذا الالعب فى تلك الفترة )4072)
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 (    512  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

                            .ث(2014العالقة التناسبية بين هذه المقادير نستنتج من خاللها أن زمن اإلرتقاء الذى يحقق مستواه هو )
 ( 2جدول )

 -مشط القدم( فى مسابقة الوثب العالى  –مركز ثقل الجسم  -)الرأس  المسافة األفقية والرأسية
 (F26ذوى اإلحتياجات  الخاصة فئة )

 الزمن الصور

 مشط القدم مركز ثقل الجسم الرأس

المسافة 

 األفقية

المسافة 

 الرأسية

المسافة 

 األفقية

المسافة 

 الرأسية

المسافة 

 قيةاألف

المسافة 

 الرأسية

7 21222 0124 7167 7109 7107 7197 2120 

0 21266 7191 7164 7149 7101 7199 2126 

0 21700 7179 7160 7106 7104 7191 2120 

4 21791 7107 7161 7120 7147 7176 2102 

0 21064 7101 7177 2190 7140 7100 2100 

6 21002 7102 7172 2179 7109 7107 2107 

7 21096 2194 7160 2107 7109 2162 2172 

1 21460 2174 7160 2140 7104 2106 2170 

9 21001 2160 7160 2100 7107 2121 2170 

72 21094 2146 7104 2177 7100 2120 2120 

77 21662 2142 7100 2120 7102 2120 2122 

70 21706 2100 7100 -2124 7100 2120 2122 

70 21790 2170 7166 -2170 7101 2120 -2120 

74 21101 -2120 7170 -2102 7147 2120 -2127 

70 21904 -2107 7117 -2109 7160 2129 2177 

76 21992 -2109 7111 -2142 7172 2107 2149 

77 71206 -2149 7197 -2140 7170 2107 2161 

71 71700 -2162 7110 -2147 7171 2107 2110 

79 71711 -2161 7170 -2100 7117 2179 7170 

02 71004 -2161 7160 -2162 7171 2170 7176 

07 71002 -2172 7102 -2160 7176 2177 7102 

00 71016 -2170 7107 -2172 7170 2172 7142 

00 71400 -2172 7101 -2177 7172 2172 7107 

04 71071 -2161 7172 -2112 7160 2127 7177 

00 71014 -2160 7124 -2119 7100 -2107 0120 

06 71602 -2107 2111 -2190 7141 -2106 0177 

07 71776 -2107 2190 -2191 7147 -2192 0124 

01 71710 -2107 2110 -7121 7100 -7107 7176 

09 71141 -2100 2177 -7170 7176 -7102 7162 

02 71974 -2106 2179 -7171 7126 -7140 7100 
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 (    517  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشط القدم مركز الثقل  سالرأ

 

فى مسابقة الوثب  مشط القدم( –مركز ثقل الجسم  -لحركة )الرأس  ية( المسافة الحرك2شكل  )
 (F26ذوى اإلحتياجات الخاصة فئة ) -العالى 

 
فوق العارضة( أثناء عملية اإلرتقاء  –لحظة الترك  –( إرتفاع مركز ثقل الجسم لحظة )وضع القدم 2شكل )

 (F26ذوى اإلحتياجات الخاصة فئة )ل عارضة فى مسابقة الوثب العالىوتخطى ال

( أن المسافة األفقية لمركز ثقل الالعب خلف موضع اإلرتقاء قد بلغت 0يتضح من الجدول )
متراً ( أثناء 2044متراً (، وأن المسافة األفقية لمركز ثقل الالعب بعد موضع اإلرتقاء قد بلغت )2002)

كانت اإلزاحة التى تحركها مركز ثقل الجسم من لحظة وضع القدم لإلرتقاء وحتى قبل  اإلرتقاء، بالتالى
عن العارضة  بعد موضع مشط القدمويتضح أيضا من نفس الجدول أن ، متراً ( 2014الترك قد بلغت )

لحظة وضع القدم على  الثقلوأن أقل إنخفاض لمركز ، متراً ( 2010لحظة الترك فى اإلرتقاء قد بلغ )
م( من هذا وتلك 4017م(، وأن إرتفاع مركز الثقل لحظة الترك األرض قد بلغ )4001ألرض قد بلغ )ا

وكان أقصى ، م(2001يمكن التعرف على اإلزاحة الرأسية لمركز ثقل الجسم أثناء اإلرتقاء حيث بلغت )
المسافة الرأسية متراً ( األمر الذى يمكن من خالله التعرف على 4024إرتفاع للطيران للالعب قد بلغ )
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 (    518  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

متراً ( كما يتضح لنا من نفس الجدول أن الخطوة 2011للطيران بعد الترك لألرض حيث بلغت قيمتها )
 2010متراً (، وكان مشط قدم اإلرتقاء يبعد )40١1األخيرة التى إستعد بها الالعب لإلرتقاء قد بلغ طولها )
 ( 2) جدول                          متراً ( عن الخط الوهمى الرأسى للعارضة على األرض.

ذوى  -فى مسابقة الوثب العالى  (مشط القدم – مركز ثقل الجسم - الرأس)السرعة المحصلة 
 (F26اإلحتياجات  الخاصة فئة )

 مشط القدم ثقل الجسم مركز الرأس الزمن الصور

7 - >0 21266 7127 7140 2100 

0 - >0 21700 0119 0107 2141 

0 - >4 21791 0107 0160 4100 

4 - >0 21064 0190 7169 0100 

0 - >6 21002 0101 7110 4172 

6 - >7 21096 4127 0147 72102 

7 - >1 21460 0127 7194 0127 

1 - >9 21001 7106 0120 0174 

9 - >72 21094 0170 0100 7169 

72 - >77 21662 2177 7107 2141 

77 - >70 21706 7126 7100 2122 

70 - >70 21790 0109 0162 2107 

70 - >74 21101 0179 7102 2100 

74 - >70 21904 0177 0109 0117 

70 - >76 21992 0190 0121 0124 

76 - >77 71206 7144 2110 0120 

77 - >71 71700 0170 2112 0107 

71 - >79 71711 7110 7100 4106 

79 - >02 71004 7167 2190 2116 

02 - >07 71002 7114 2107 0107 

07 - >00 71016 0110 7107 7107 

00 - >00 71400 2111 7120 0101 

00 - >04 71071 0170 2197 0127 

04 - >00 71014 7171 7199 6161 

00 - >06 71602 0109 7107 4104 

06 - >07 71776 2167 7107 0106 

07 - >01 71710 7164 0120 6104 

01 - >09 71141 7129 7107 0171 

09 - >02 71974 2104 7107 0107 
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 (    510  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

 

 

 

 

 

 

 

فى مسابقة الوثب  مشط القدم( –مركز ثقل الجسم  -( منحنى السرعة المحصلة )الرأس 2شكل  )
 (F26ذوى اإلحتياجات  الخاصة فئة ) -العالى 

قااااد بلغاااات ساااارعة حركااااة الاااارأس فااااى اإلنتقااااال فااااى الخطااااوة األخياااارة ( أن  6يتضااااح ماااان الجاااادول )
م/ث(، األمار الاذى يوضاح  0021حركة الرأس أثناء تخطى العارضة قاد بلغات  )م/ث( وأن سرعة 1024)

 لنا أن الالعب يستخدم حركة الرأس أحد التعويضات عن بتر الرجل اليسرى 

 42012قااد بلغاات )كمااا يتضااح ماان نفااس الجاادول أن  ساارعة اإلنتقااال بالرجاال فااى الخطااوة األخياارة 
 ( ضعف حركة الرأس.000مة تمثل )م/ث(، وهذه القي

كما يتضح من نفس الجدول أن  سرعة مركز ثقل الجسم لحظة وضاع القادم علاى األرض فاى بداياة 
م/ث(، وأن  ساارعة مركااز ثقاال الجساام لحظااة التاارك فااى نهايااة اإلرتقاااء قااد بلغاات  1010اإلرتقاااء قااد بلغاات )

م/ث(  2076سرعة التى يتحرك بها قاد بلاغ )م/ث(، األمر الذى يفيد أن الالعب قد فقد جزء من ال 000١)
ث( وترتااااب علااااى ذلااااك عاااادم تحقيااااق مسااااتاه الشخصااااى  2011ممااااا أدى الااااى زيااااادة زماااان اإلرتقاااااء الااااى )

 متراً ( فى التجارب الرسمية.4022)
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 (    552  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

(9جدول )  

ذوى اإلحتياجات الخاصة  -الركبة( فى مسابقة الوثب العالى  –الفخذ  -)الكتف التغير الزاوى 
 (F26فئة )

 الركبة الفخذ الكتف الزمن الصور

7 - >0 21266 0177 747167 704170 

0 - >0 21700 7107 770162 702199 

0 - >4 21791 0179 760191 706100 

4 - >0 21064 00162 776147 720191 

0 - >6 21002 70190 761106 19140 

6 - >7 21096 70169 709161 79172 

7 - >1 21460 74100 706170 704106 

1 - >9 21001 70107 700109 740160 

9 - >72 21094 60147 700190 766106 

72 - >77 21662 02171 740104 706120 

77 - >70 21706 77160 741170 706196 

70 - >70 21790 00170 747109 700161 

70 - >74 21101 69140 764100 700190 

74 - >70 21904 92161 760114 770127 

70 - >76 21992 774176 746190 760119 

76 - >77 71206 706190 700107 700100 

77 - >71 71700 729109 11172 727161 

71 - >79 71711 76117 71170 12121 

79 - >02 71004 00172 00140 72171 

02 - >07 71002 0166 04110 91190 

07 - >00 71016 00119 06177 729194 

00 - >00 71400 07160 97109 707149 

00 - >04 71071 61160 77110 740170 

04 - >00 71014 04127 10104 704190 

00 - >06 71602 12116 67170 74106 

06 - >07 71776 79117 47144 06167 

07 - >01 71710 69169 60196 49129 

01 - >09 71141 42169 67170 41160 

09 - >02 71974 01197 67116 60147 
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 (    551  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

 

 

ذوى اإلحتياجات   -الركبة( فى مسابقة الوثب العالى  –الفخذ  -( المنحنى الزاوى )الكتف2شكل )
 (F26الخاصة فئة )

لحظااة وضااع القاادم علااى األرض فااى اإلرتقاااء قااد بلغاات  الكتررف( أن زاويااة 7يتضااح ماان الجاادول )
 ( درجااة71007رض فااى اإلرتقاااء قااد بلغاات )( درجااة، بينمااا زاويااة الكتااف لحظااة تاارك القاادم لااأل4060١1)

 ( درجة.22022األمر الذى يوضح لنا أن المدى الزاوى للكتف فى مرحلة اإلرتقاء قد بلغ )

لحظاااة وضاااع القااادم علاااى األرض فاااى اإلرتقااااء قاااد بلغااات  الركبرررةكماااا يتضاااح مااان نفاااس الجااادول أن زاوياااة 
( درجاة، 470024فاى اإلرتقااء قاد بلغات )( درجة، بينما زاوياة الركباة لحظاة تارك القادم لاألرض 410060)

 ( درجة.68022األمر الذى يوضح لنا أن المدى الزاوى للركبة فى مرحلة اإلرتقاء قد بلغ )

 ( درجة00011أثناء تخطى العارضة قد بلغت ) للفخذكما يوضح نفس الجدول أن أقل زاوية 
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 (    555  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

 ( 1جدول )

ذوى  -كز ثقل الجسم( فى مسابقة الوثب العالى )لمر  التغير الزاوى, قوة الدفع, القدرة المبذولة
 (F26اإلحتياجات  الخاصة فئة )

 الزمن الصور
 التغير الزاوى

 على األفقى 
 القدرة قوة الدفع

7 - >0 21266 01177 40162 724142 

0 - >0 21700 42167 60100 007124 

0 - >4 21791 46177 0104 060112 

4 - >0 21064 00190 01167 707161 

0 - >6 21002 07176 4194 700102 

6 - >7 21096 62107 46107 040100 

7 - >1 21460 67177 44174 709161 

1 - >9 21001 77101 0140 740144 

9 - >72 21094 76106 42174 047102 

72 - >77 21662 14190 60102 97144 

77 - >70 21706 11170 7102 17114 

70 - >70 21790 -11172 47140 717102 

70 - >74 21101 -10161 00120 721122 

74 - >70 21904 -10107 00169 716141 

70 - >76 21992 -79117 70100 749176 

76 - >77 71206 -76174 07107 09176 

77 - >71 71700 -76104 2197 07162 

71 - >79 71711 -70170 70147 17114 

79 - >02 71004 -70177 1117 66196 

02 - >07 71002 -77100 70141 06170 

07 - >00 71016 -72102 02116 17170 

00 - >00 71400 -67110 4169 70162 

00 - >04 71071 -60177 4177 60100 

04 - >00 71014 -64172 00109 740101 

00 - >06 71602 -62174 71172 91164 

06 - >07 71776 -07109 4177 17170 

07 - >01 71710 -00126 04170 077144 

01 - >09 71141 -41176 40107 770124 

09 - >02 71974 -40121 2106 770124 
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 (    553  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

ذوى  -( فى مسابقة الوثب العالى القدرة –قوة الدفع  -( المنحنى الزاوى )لمركز الثقل 9شكل )
 (F26اإلحتياجات الخاصة فئة )

ة اإلرتقاااء لحظااة وضااع القاادم علااى األرض لإلرتقاااء أى أن مركااز ( أن زاوياا2يتضااح ماان الجاادول )
درجة(، وأن زاوية اإلرتقاء لحظاة قبال التارك لاألرض أى أن مركاز  76الثقل خلف قدم اإلرتكاز قد بلغت )
 درجة(  20الثقل أمام قدم اإلرتكاز قد بلغت )

( وهاااى تعاااد إحااادى درجاااة7١ويظهااار لناااا مااان نفاااس الجااادول أن زاوياااة اإلنطاااالق للالعاااب قاااد بلغااات )
 العوامل المؤثرة فى إرتفاع الوثب.

ومااان الواضاااح أن القاااوة التاااى باااذلها الالعاااب علاااى األرض لحظاااة قبااال التااارك فاااى اإلرتقااااء قاااد بلغااات 
 كجم( وهى أقل من وزن الجسم فكيف إستطاع الالعب الدفع لجسمه. 14010)
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 (    554  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

رك فااى اإلرتقاااء قااد بلغاات ويوضااح الجاادول أن القاادرة المبذولااة ماان الالعااب علااى األرض لحظااة التاا
 ( كجم.م/ث427002)

كجام( وال يمكان للالعاب تحرياك جسامه بهاا 70كجام( أقال مان وزن الجسام )14مقدار القوة المبذول )
(م/ث زادت ماان قدرتااه فااى الاادفع حيااث 000١ألعلااى ولكاان الساارعة التااى إنطلااق بهااا الالعااب فااى اإلرتقاااء )

 رعته( كجم.م/ث أى فاقت وزنه بمقدار س427002بلغت )

 اإلستنتاجات: 

لكى يحقق الالعب مساتوى أكبار مان الشخصاى يحتااج الاى تقليال زمان اإلرتكااز علاى األرض الاى  -
ساام فاااوق 7متااراً ( أى بفاااارق 4027ث( لكاااى يسااتطيع تساااجيل رقاام مقاااداره )2012ث( ليصاابح )2021)

 المستوى الرقمى الشخصى.
يجب اال يتعدى موضاع مركاز ثقال الالعاب لكى يحقق الالعب أكبر قدر من اإلتزان بالقدم الوحدة  -

 متراً (.2044قبل القدم عن )
متااراً ( وكاناات 4021متااراً ( وطااول الالعااب )4017بمااا أن إرتفاااع مركااز الثقاال لحظااة التاارك كااان ) -

%( من طوله وهذا يفوق الالعب السليم الذى يمثل إرتفااع مركاز ثقلاه لحظاة 22النسبة بينهما بلغت )
طولاااه، وهاااذه إحااادى التعويضاااات لهاااذه الفئاااة، هاااذا يعناااى أن الالعاااب ذوى  %( مااان62التااارك نسااابة )

( يحتااج الاى اإلمتاداد الكامال للرجال الساليمة والجسام لحظاة F10اإلحتياجات الخاصة فى هذه الفئاة )
 الترك حتى يتغلب على الخروج من األرض والتحليق فوق العارضة.

( فااى التنبااؤ بالمسااتوى F10ركااة لتلااك الفئااة )يمكاان اإلعتماااد علااى إختبااار الوثااب العمااودى ماان الح -
 الرقمى للالعب.

 %( من طول الالعب.420طول الخطوة األخير للالعب تلك الفئة فى الوثب العالى يمثل ) -
 الالعب يستخدم الرأس كأحد األجزاء التعويضية عن البتر والتى تساعده فى اإلنتقال. -
مرة سرعة حركة الرأس هاذا يعناى تفعيال حركاة  000دل سرعة حركة الرجل السليمة فى اإلنتقال تعا -

 الرأس فى اإلنتقال لزيادة سرعة حركة الرجل السليمة.
فقااد الالعااب لاابعض الساارعة أثناااء اإلرتقاااء يااؤدى الااى زيااادة الاازمن فااى اإلرتقاااء الااذى يعيااق باادوره  -

 تحقيق األرقام.
درجااة / 01066عمليااة اإلرتقاااء بلغاات ) الساارعة الزاويااة التااى تحاارك بهااا الااذراعين حااول الكتااف أثناااء -

%. ماان الاادورة 10=  162/ 460درجااة/ث وهااذا يعااد تحاارك بطاائ يصاال الااى 460 ث( = 2011
درجااات علااى األقاال للوصااول الااى ساارعة تزيااد عاان 6الكاملااة لحاادود المفصاال، ولهااذا يحتاااج الالعااب 

 % من حدود المفصل.02ال
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درجة / 0١016للركبة أثناء عملية اإلرتقاء بلغت ) السرعة الزاوية التى تحرك بها اإلنفراج الزاوى  -
%. مااان حااادود 12=  422/ 22درجااة/ث( وهاااذا يعاااد تحااارك بطاائ يصااال الاااى  22ث( = )2011

% ماان 02درجااات علااى األقاال للوصااول الااى ساارعة تزيااد عاان ال1المفصاال، ولهااذا يحتاااج الالعااب 
 حدود المفصل.

 ركبة أثناء عملية اإلرتقاء.المرجحة للذراعين غير متزامن مع اإلنفراج الزاوى لل
%( 07( بااوزن  يباادأ ماان )Leg Pressيمكان تاادريب العضااالت الدافعاة للاارجلين علااى الجهااز ) 

 . من وزن الالعب أو يزيد حسب إمكانات الالعب
الساارعة التااى يتحاارك بهااا الالعااب تعطينااا مقاادار ماان القاادرة تعااادل وزن الالعااب مضااروبة فااى  -

م/ث يكاون 000١كجم وتحرك بمقادار مان السارعة 70ه الدراسة وزنه سرعته، مثالً  الالعب فى هذ
 كجم.م/ث.426ناتج القدرة المبذولة تمثل 

 التوصيات:

 في ضوء استنتاجات البحث توصي الباحثة بما يلي:

االعتماد علي نتائج األبحاث )الخاصة بالتحليل البيوميكانيكي لنوع النشاط( حتي يمكننا التعرف علي  -4
 التي تعتبر من خطوات عملية االنتقاء. محددات األداء

اسااتخدام نتااائج الدراسااة الحاليااة فااي وضااع الباارامج التدريبيااة لالعبااي الوثااب العااالي لااذوي االحتياجااات  -0
 .(F10)الخاصة فئة 

 إجراء مثل هذه الدراسة في مسابقات الوثب األخرى للفئات الخاصة من ذوي االحتياجات الخاصة. -1
راسة في رفع المستوي التدريبي لهذا الالعب إلحراز رقم أفضل وفقًا للمقاييس االستعانة بنتائج هذه الد -1

 البيوميكانيكية، واستخدام قوة الدفع بشكل أفضل.
ضرورة االعتماد علي التحليل الحركي في وضع اختبار بدني مهاري لنوع النشاط كأسااس فاي عملياة  -0

 تدريب الالعب.
 المراجع:

 المراجع العربية:

ألعااب القاوي، ترجماة مالاك حسان، دار ادوغاا  وف:أخر ريميرد يفغيني لونا فسركي, فرال أولي  كلودي, -4
 م.4١26االتحاد السوفيتي، 

المعااارف،  ترردريب", دار –تكنيررك  –سررباقات المضررمار ومسررابقات الميرردان "تعلرريم بسطويساي أحمااد:  -0
 م.4١١7القاهرة، 
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األولت، الطبعاة التاساعة، كلياة التربياة  علم الحركاة تالجازء جمال دمحم عالء الدين, ناهد أنور الصبا : -1
 م.4١١١الرياضية للبنين، جامعة اإلسكندرية، 

الميكانيكاااا الحيوياااة وطااارق البحاااث العلماااي للحركاااات الرياضاااية، ترجماااة كماااال  جبيررررد هرررو خمررروث: -1
 م.4١27عبدالحميد، دار المعارف، القاهرة، 

وتأثيرهااا علااي نتااائج الفريااق القااومي  دراسااة تحليليااة حااول التصاانيفات الطبيااة حمرردي عبرردالرحيم دمحم: -0
م، المجلاة العلمياة للتربياة البدنياة 0221 –م 4١١1المصري أللعاب القوي للمعاقين خالل الفترة مان ت

 م.0226، يناير، 16والرياضية، كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم، جامعة حلوان، العدد
نف بين الشيخ، المركز الوطني ملقوي، ترجمة الرياضة المعاقين التصنيف في ألعاب ا حليم الجبالي: -6

 م.0220الرياضي، تونس، 
التحليل العلماي لمساابقات الميادان والمضامار، دار  سليمان علي حسن, أحمد الخادم, زكي درويش: -7

 م.4١21المعارف، اإلسكندرية، 
لقااااهرة، األساااس الحركياااة والوظيفياااة للتااادريب الرياضاااي، دار الفكااار العرباااي، ا طلحرررة حسرررام الررردين: -2

 م.4١١0
علاام الحركااة التطبيقااي، الجاازء األول، مركااز الكتاااب للنشاار، القاااهرة،  طلحررة حسررام الرردين وأخرررون: -١

 م.4١١2
 م.4١27لغرضية وطرق تدريسها، دار األمل للنشر والتوزيع، اأصول التمرينات  علي الديري: -42
القاوي فاي االتحااد الخصاائص العاماة لمتساابقي الوثاب والقفاز، نشارة ألعااب  عثمان حسرين رفعرت: -44

 م.4١١1، القاهرة، 6الدولي أللعاب القوة للهواة، مركز التنمية اإلقليمية، العدد
توجيااه بعااض المؤشاارات البيوميكانيكيااة لمرحلتااي االقتااراب واالرتقاااء فااي الوثااب  دمحم أحمررد رمررزي: -40

ربياة الرياضااية العاالي فاي ضااوء عالقتهاا باالقوة االنفجاريااة للطارف الساافلي، رساالة دكتاوراة، كليااة الت
 م.4١١7للبنين، جامعة الزقازيق، 

تقياايم الفعاليااة البيوميكانيكيااة للاادفوع اإلضااافية فااي الوثااب العااالي، رسااالة  دمحم عبرردالوهاب البرردري: -41
 م.0244ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق، 

عاااالي، الماااؤتمر العلماااي الااادولي بيوميكانيكياااة التنباااؤ واالنتقااااء لالعباااي الوثاااب ال مصرررطفي عطررروة: -41
تاستراتيجيات انتقاء وا عداد المواهب الرياضية في ضوء التطوير التكنولوجي والثورة المعلوماتية في 

 م.0220م، كلية التربية الرياضية، جامعة اإلسكندرية، 0220أكتوبر حتي نوفمبر،  12الفترة من 
 المراجع األجنبية:

70- Dennie schoeman, Wilie van Vuuren and johan, C; Rules and 

regulations trak and field and Slalom, Rsa, 0222. 
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76- Done J. Shannon M: young Gmmast Pk, pulishing, usa, 7990. 

77- Hay GJ: the Biomechanics of the triple Jump department of exercise 

science, university of low city, J. sports SCI OUg, 7990. 
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 البحث ملخص

 البدنية المتطلبات بعض على السويسرية الكرة باستخدام التمرينات بعض تأثير اسم البحث:
 .الخاصة االحتياجات ي ذو  من رجال T17 لفئة عدو م422 لمتسابقي الرقمي والمستوى 

  عبدالرحيم عبدالتواب حازم اسم الباحث:
 التربية بكلية والمضمار الميدان مسابقات وتطبيقات نظريات بقسم مدرس دقيق :التخصص ال
 . العريش جامعة – الرياضية

 . العريش جامعة – الرياضية التربية كلية اسم الكلية:
 .العريش جامعة اسم الجامعة :
 مصر. اسم الدولة:

 Email: hazem.abdattawab@gmail.com :البريد اإللكتروني
 السويسرية الكرة باستخدام التمرينات بعض تأثير على التعرف إلى البحث يهدف حث:هدف الب

ي ذو  من رجال T17 لفئة عدو م422 لمتسابقي الرقمي والمستوى  البدنية المتطلبات بعض على
 .الخاصة االحتياجات

 تصميمال باستخدام التجريبي المنهج الدراسة ألهداف تحقيقاً  الباحث استخدم المنهج المستخدم:
 .واحدة لمجموعة البعدي القبلي القياس ذو التجريبي

 فرسان نادى من العمدية بالطريقة البحث عينة باختيار الباحث قام ، عينة البحث وخصائصًها:
  .المصرية هالبارالمبي اللجنة في مسجلين وهم العبين خمسة وعددهم سيناء شمال بمحافظة اإلرادة

 أدى السويسرية الكرة تمرينات باستخدام التدريبي البرنامج تطبيق أن النتائج أهم ومن أهم النتائج:
 العناصر من وهما والحركي الثابت التوازن  عنصري  وخاصة البدنية المتطلبات كل تنمية الى

 . عدو متر422 زمن تحسين وبالتالي البحث قيد للعينة خاصة الفارقة
-------------------------------------------------------- 
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Research Summary 

Search Name: The impact of some exercises using the Swiss ball 
on some physical requirements and the level of digital contestants for 

011 m running of the class T29 men with special needs. 
Researcher Name: Dr Hazem Abdel Tawwaab Abdel Raheem 
Faculty Name: the Faculty of Physical Education at Al-Arish University 
University Name: Al-Arish University 
Name of the country: Egypt. 
E-Mail: hazem.abdattawab@gmail.com 
Search aim: The aim of the research is to identify the effect of some 
exercises using the Swiss ball on some physical requirements and the 
numerical level of the contestants of 011 m enemies of the class (T29) 
men with special needs. 
Curriculum used: The researcher used the experimental method using 
experimental design with a pre-tribal dimension measurement for one 
group 
Research sample and characteristics: The researcher selected the 
research sample in a deliberate manner from the club of the Knights of 
the will in North Sinai and the numbers of five players are registered in 
the Egyptian Paralympic Committee. 
The most important results: One of the most important results is that 
enforcement the training program using the Swiss ball exercises led to 
the development of all the physical requirements, especially the 
elements of the balance of static and dynamic and the two of the 
distinguishing elements especially for the sample in question, thus 
improving the time of 011 meters running. 
---------------------------------------------------- 
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 رة السويسرية على بعض المتطلبات البدنية والمستوى تأثير بعض التمرينات باستخدام الك
 رجال من ذوي االحتياجات الخاصة.T29 عدو لفئة  م011 لمتسابقي الرقمي

 د / حازم عبدالتواب عبدالرحيم                                                             
 

 مقدمة البحث: 
من ذوى اإلعاقات الحركية الى أعلى مستوى على  يعتمد وصول المتسابق في سابقات المضمار

تنمية قدراتهم البدنية والنفسية ومحاولة االرتقاء بهم بدرجة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل سباق وفًقا 
  إلمكانات وقدرات المتسابقين وخصائصهم العمرية وسماتهم الفردية وقدرتهم على تحدى عنصر الزمن.

أن الكرة السويسارية تعتبار واحادة مان أكثار األدوات التاي ال غناى  مBetter (6112)بيتر يذكر 
عنهاا فاي مجموعااة أدوات المادرب الشخصااية والشاك أن لهاا قيمااة كمصادر تاادريبي والجادير بالااذكر أن أي 
تدريب يؤدى على المقعد يمكن أداءه عليها وطبيعتها المملاؤة باالهواء تجعلهاا تأخاذ شاكل انحنااءات الجسام 

 (4١:  14أكثر راحة عند التمرين عليها ، وتحافظ على توازن الجسم أثناء االداء.)مما يجعلها 
مFord Adam (6112 , )م( نقاًل عن ادم فورد 6119أماني الجندي )يوضح كال من 

السويسرية يمارسها جميع االعمار والقدرات  بالكرة في أن التدريبات مDanielle (6112)ودانياًل 
نها مفيدة  ( 1:  ١في العالج الطبيعي والنفسي والبدني.) المختلفة وا 

أن التوازن أحد الصفات البدنية االساسية وال يمكن لالعب اداء  م(6112أحمد أبو اليزيد )يؤكد 
عصام الدين أي حركة رياضية بصورة سليمة إذا لم ترتبط خالل أدائها بصفة التوازن، ويضيف 

نطالق لألداء الحركي وله دور في االداء الذى يتغير فيه أن التوازن يعد قاعدة اال م(6112عبدالخالق )
 (41١: 07( ، )16: 6مركز ثقل الجسم بالنسبة لنقطة االرتكاز. )

م( , وماجدة ناجى 6112دمحم صبحى حسانين )،  م(6112أحمد فؤاد الشاذلي )يتفق كاًل من 
تيكي وتوازن حركي على أن يمكن تصنيف التوازن الى نوعين توازن ثابت إستا م(6112نصر )

 (0١:  10( ،)122: 16( ، )44: 0ديناميكي. )
أن التوافق يعتمد على بعض المكونات االساساية التاى  م(6106أبو العال أحمد عبدالفتاح )يرى 

تشاامل التااوازن واالحساااس باإليقاااع والرشاااقة والمقاادرة علااى االرتخاااء اإلرادي للعضااالت والتناسااق الحركااي 
ل ماان التوافااق يجااب رفااع مسااتوى هااذه الصاافات البدنيااة ، والتااوازن ماان المكونااات ولكااى يتحقااق مسااتوى عااا

االساسااية للتوافااق ويمكاان أن يكااون توازًنااا ثابتًااا أو توازًنااا متحرًكااا، ويااذكر أيضااا أن أهاام خصااائص طاارق 
التاااادريب علااااى االرتخاااااء اسااااتمرار مالحظااااة الماااادرب عاااادم تااااوتر عضااااالت الوجااااه حيااااث إن ارتخاااااء هااااذه 

 (010، 047:  0عد على ارتخاء باقي العضالت غير العاملة.   )العضالت يسا
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 أن السرعة تلعب دورًا هاًما في معظم االنشطة الرياضية  م(6119جمال عالء الدين )يذكر 
وتعد السرعة قدرة فطرية تنمى بالتدريب في حدود ما يتوفر لدى الفرد من هذه القدرة وتكمن تنمية 

( ساانة وتعااد ماان أهاام مكونااات اللياقااة البدنيااة المااؤثرة فااي 41-44ن ساان )الساارعة الااى حااد كبياار ابتااداء ماا
االداء المهارى والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا ببعض القدرات البدنية كالقوة ، القوة السريعة والمروناة والتاوازن ، 

كنيااك كماا تتاأثر السارعة بساالمة الجهااز العصابي وااللياااف العضالية وبعاض العوامال الوراثياة الاى جاناب ت
 ( 41١:  42االداء الحركي. )
أن لوضااع برنااامج تاادريبي ناااجح للعااداء يجااب التعاارف علااى م( 6101إبررراهيم دمحم عطررا ) يوضااح

نقاط الضعف والتركياز عليهاا وأن تساير العناصار جنًباا الاى جناب طاوال الموسام وذلاك علاى حساب أهمياة 
 (17: 4لتدريبي. )احتياجه في السباق وعلى حسب التوزيع الزمنى لفترات الموسم ا

الى أن سرعة العداء تتحدد من خالل  مMilancoh. et.all (6101) ميالنكو وأخرون يشير    
م كما تتأثر 422التوافق بين العين والذراع والعين والقدم والتوافق الكلى للجسم والتوافق بين مراحل سباق 

 ( 101: 10سرعة العداء بطول وتردد الخطوات . )
مكانيات الأن زمن  م(6112الحميد توفيق )فراج عبد يرى   العباعدو يتوقف على قدرات وا 
توزيع الجهد على المسافة كما يجب أن يتميز العداء بقدرته على االسترخاء  فيتساعده  الخاصة التى

 (1١: 0١حتى يستطيع المحافظة على سرعته خالل المسافة .)
م عدو من السباقات المثيرة التي 422أن سباق  م(6118عبدالرحمن عبدالحميد زاهر )يوضح 

 (441: 00تعتمد على قوة وسرعة انقباض واسترخاء العضالت المستخدمة.)
أن االسترخاء هو انسحاب الشخص موقًتا ومتعمًدا من النشاط  م(6112أسامة كامل راتب )يرى 

: 2عقلية أو االنفعالية .)بما يسمح له اإلعادة واالستفادة الكاملة من الطاقة الكامنة سواء البدنية أو ال
401) 

الى أنه يجب على كل مدرب استخدام طرق لزيادة االسترخاء م( 6102إيلين وديع فرج )يشير 
وأهمها التغذية الراجعة الحيوية ، التدريب الجيني الذاتي، استراتيجيات التنفس، التدريب الالإرادي الهادا 

رخاء المتوالي، وكذلك أكثر األوضاع للشعور بالراحة عند ، إعادة البناء المعرفي ، الوعى الحسى ، االست
 (   011، 010:  44تنفيذ تمرينات االسترخاء .)

التكنيك المثالي للمعاق حركًيا يختلف باختالف تكوينهم أن م(6109) أحمد فؤاد الشاذلييذكر 
مكاناتهم الفسيولوجية واستعداداتهم النفسية ودرجة اإلعاقة ولذلك ن جد أن لكل معاق طريقة التشريحي وا 

أداء خاصة به أي يمكن أن يؤدى فردين حركة معينة بتكنيك واحد ولكن بطرق أداء مختلفة طبًقا 
مكاناتهم ودرجة إعاقتهم ، لذلك يجب على المدرب معرفة التكنيك األمثل العام لألداء  لخصائصهم وا 



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    535  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

مكاناته. )والتدريب الرياضي عليه أفضل أداء لتحقيق الغاية من االداء ولك :  1ن أداء يتمشى مع قدراته وا 
104) 

أن فلسفة التصنيف للمعاقين قائمة علي أن لكل رياضة م(6112حسام الدين مصطفي ) يوضح
ا بها، تهدف قواعد هذا التصنيف إلي إتاحة نوع من ا خاًص ا، ورياضيً ا طبيً من رياضات المعاقين تصنيفً 

أن من أهم  م(6116حليم الجبالي )ويضيف ( 0: 40).إعاقاتهمالعدالة بين الرياضيين علي مختلف 
أهداف التصنيف الطبي للمعاقين يتمثل في تجميع المعاقين الرياضيين الذين لهم قدرات حركية كامنة 
متساوية تقريبًا في المجموعة علمًا بأن القدرة الحركية الكامنة تحددها القدرة على تقليص العضالت 

: 47والجذع بهدف توفير عدالة المنافسة الرياضية لجميع المتنافسين )  وتحويلها إلى حركات األطراف
42) 

, عبد الرحمن دمحم العيسوى م(0881حلمى دمحم إبراهيم , ليلى السيد فرحات )يتفق كاًل من 
على أنه   م(6116عبدالحكيم جوده )، م(6110, أسامة رياض , ناهد أحمد عبدالرحيم )م(6118)

خي الى ستة أنواع: )الشلل المخي التشنجي ، الشلل المخي االسترخائى ،الشلل يمكن تصنيف الشلل الم
( 12-02:  06(، )424 -422: 46، الشلل االرتعاشي ( )مالمخي التيبسى، الشلل المخي غير المنتظ

( ،7 :020- 021( ،)01 :006) 
الجهاز  أن حاالت الشلل المخي عبارة عن عجز فى م(6112دمحم السعيد أبو حالوة )يذكر 

العصبي في منطقة الدماق ينتج عنه شلل يصيب اما االطراف االربعة جميًعا أو االطراف السفلية فقط أو 
يصيب جانب واحد من الجسم سواء جانب اليمين أو جانب اليسار وهذا الشلل ينتج عنه فقدان في القدرة 

 ( 02: 11على التحكم فى الحركات االرادية المختلفة.)
على أنه يجب على المدرب  (م0881حلمى دمحم إبراهيم , ليلى السيد فرحات )كاًل من  ويضيف       

العمل على زيادة التوازن ومدى الحركة بالمفاصل في حاالت الشلل المخي التشنجي والتصلبي ومالحظة 
أعراض التعب وا عطاء فترات راحة كافية ويجب التركيز على تدريبات للمطاطية العضلية والمرونة 

(421: 46الليونة.)و   
على أن الشلل الدماغي التشنجي من أكثر أنواع الشلل الدماغي  م(6118سالم دمحم المناصرى )ويؤكد 

 (02انتشارا في مصر من أهم نتائج دراسته . ) 
   مشكلة البحث:     

من خالل عمل الباحث كمدير فنى لفريق العاب القوى من ذوى اإلعاقات الحركية بنادي الفرسان 
لإلرادة بمحافظة شمال سيناء والقيام بمشاركة الفريق في بطولة الجمهورية أللعاب القوى خالل الفترة من 

م المقامة بالمركز األولمبي بالمعادي ، فقد الحظ الباحث أن المتسابقين من فئة 0/024١/ 0 -0
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(T29)  تر وزيادة عالمات م عدو أثناء السباق في البطولة يتضح وجود عالمات للشد والتو 422لسباق
 المرونة وأداء تمرينات اإلحماءحتى بعد  االهتزاز وعدم القدرة على حفظ االتزان والتوافق أثناء العدو

السباق لذلك وجد الباحث أنها ربما تكون غير كافية  عدو مسافة قبل اإلطالة وتمرينات والخاصة العامة
عدم القدرة على حفظ االتزان واضطراب الحركة قد لتلك الفئة ، ويرى الباحث أن زيادة حدوث االهتزاز و 

أثر على مستوى السرعة القصوى أثناء العدو لذلك سعى الباحث الى العمل زيادة االتزان الثابت والحركي 
مساعدة تستخدم ضمن برامج اللياقة البدنية الحديثة تمكنهم من زيادة القدرة  والتوافق واستخدام ادوات
ا تؤدى الى زيادة الثبات العصبي واالتزان الثابت والحركي والتوافق ووقع االسترخاء العضلي وربم

االختيار على الكرة السويسرية ، ويالحظ أن توضع بطريقة مثبتة بحيث تحفظ توازن الالعب وتخفف 
حده التوتر والتشنج خالل أداء التمرين وأداء بعض تمرينات االسترخاء العضلي خالل فترة التهدئة ، 

 كبير بقدر يتمتع عدو م022 م،422 لسباق القياسي الرقم صاحب بولت يوسين الباحث بصورةويستدل 
العدو مقارنة بصورة العب من عينة البحث  أثناء بالجسم عصبي شد وجود وعدم العضلي االسترخاء من

افق أثناء فيتضح وجود عالمات للشد والتوتر وزيادة عالمات االهتزاز وعدم القدرة على حفظ االتزان والتو 
 (0مرفق )  العدو.

 السميع على بديعة , الدين نور البدرى  نجالء , حمزة صابر عمرو من كال وهذا ما يؤكد علية
 يوسين يعدو كيف ، الخطوات بين االسترخاء أهمية عن تعبيرا أكثر الصورة على أن هذه (م6109)

 في العضلية القوة تنمية على تركز السرعة برامج ومعظم ،  يمينه على الذي الالعب يعدو وكيف بولت
وأن من أهم السمات الرئيسية  هي كما وتظل تنمية لها يحدث ال العضالت استرخاء على القدرة أن حين

للعدائيين ذوى المستوى العالي ليس حجم القوة القادرين على إنتاجًها في وقت قصير أو سرعة تحريك 
-11: 02ا بين الخطوات وهذا هو سر التفوق والتميز.) األطراف ، بل هو قدرتهم على االسترخاء تمامً 

10)  
أن علماء الرياضة بجامعة سان دييجوا أجمعوا على ان  مJenny (6112) جينىويوضح   

 ( 410:  10السويسرية تزيد وتحسن القوة للعضالت األمامية للبطن والجانبية للظهر.) التدريبات بالكرة
السويسرية مقارنة بأداء  ن من فوائد التدريبات بالكرةالى أ مBetter (6112)بيتر ويشير 

التدريبات على األرض أنها يتم فيها األداء على كرة مطاطية فيزداد المقاومة على العضالت العاملة مثل 
عضالت البطن والظهر وغيرًها ، وتعتبر الكرة جزء من برامج اللياقة البدنية ألجزاء محددة في الجسم 

ا السيطرة على العضالت العاملة وتقويتها ، وتحسين الثبات الداخلي والقوة الداخلية ومن فوائدها أيًض 
 (420: 14للفرد ، كما أنها تسهل من أداء التمرينات عليها. )
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 العضلي االسترخاء وتمرينات (2مرفق ) السويسرية  التمرينات بالكرة أن الباحث يرى  لذلك  
، وبناء علية وجد  والخططي والنفسي البدني الجانب عم جنب الى جنباً  تسير أن يجب (1مرفق )

ربما سيؤدى الى تنمية االتزان و ومرونة وقوة عضالت  السويسرية الباحث ربما استخدام تمرينات بالكرة
جراء تمرينات االسترخاء العضلي  الرجلين البطن والظهر والكتفين والصدر والذراعين والرقبة والتوافق وا 

للعضالت العاملة وزيادة  العضلي لكل وحدة تدريبية ستؤدى الى تنمية االسترخاء خالل فترة التهدئة
وبالتالي تحسين المستوى تخلص الالعبين من التشنج الناتج عن الشدة العالية للتمرينات الثبات العصبي 
 م عدو رجال لهذه الفئة .422الرقمي لسباق 
 هدف البحث : 

تأثير بعض التمرينات باستخدام الكرة السويسرية على بعض على  التعرف إلىيهدف البحث         
رجال من ذوي االحتياجات  T29))عدو لفئة  م422 لمتسابقي الرقمي المتطلبات البدنية والمستوى 

 الخاصة.
  البحث:فروض 
في بعض المتطلبات  البعديلصالح القياس  البعدي القبليتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياس         

.دنية للعينة قيد البحث الب  
في المستوى الرقمي للعينة قيد  البعديلصالح القياس  البعدي القبليتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياس 

.البحث   
  البحث: فيالمصطلحات المستخدمة 

 اإلعاقة البدنية: 
مية ويرجع هي عبارة عن حالة من القصور أو الضعف أو العجز في القدرات الحسية أو الجس        

ذلك إلى عوامل وراثية أو بيئية أو االثنين معًا مما تحد من قدرة الفرد على القيام بأدواره في العمل والحياة 
(01: 10( ، )70: 01)( ، 20: 4١الطبيعي.) بالشكل    

  Cerebral Palsy:الشلل المخي أو الدماغي
ؤدى الى نقص في القدرة على التحكم في عجز في القدرة العضلية العصبية والناتجة من إصابة المخ ي 

العضالت اإلرادية ويظهر ذلك في تناسق شكل المهارات الحركية للفرد ، كما نجد حركة العضالت 
 (42١: 12( ، )422: 04سريعة جًدا أو بطيئة جًدا أو خليط من االثنين مًعا. )

 االسترخاء العضلي: 
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طريق التميز بين االنقباض واالنبساط ويتضمن  هو القدرة على خفض التوتر العضلي عن         
أنواًعا متعددة تشترك جميعًها الهدف إال أنها تختلف في الوسيلة التي تطبق للوصول الى درجة االسترخاء 

 (472: 10المطلوبة. )
  األدوات المساعدة:

لم كل ما يمكن استخدامه من إمكانات متاحه تساهم بدرجة كبيرة في اكتساب المتع       
تقانًها. ) (06: 1المهارات الحركية وا   

 : T29)فئة )
هم من أكثر أصحاب الشلل الدماغي ثباًتا ويتسمون بوجود انحرافات قواميه وهم قادرون على  

مكانيات جسدية  الحركة المتزنة والعدو بسرعة بشرط تنمية واستمرار تنمية كل ما لديهم من قدرات بدنية وا 
 ن ، التوافق ، السرعة ، الرشاقة والمرونة.             ) تعريف إجرائي(وموهبة فطرية خاصة التواز 

 
البحث :  إجراءات  
  البحث:منهج أواًل: 
 البعدي القبليذو القياس  التجريبيالتصميم  باستخدام التجريبيالباحث المنهج  استخدم       

لطبيعة هذه الدراسة .  لمالئمةلمجموعة واحدة وذلك   
البحث:عينة ثانيًا:   
رجال من ذوى  T29)) عدو لفئة م422 لمتسابقيعينة البحث بالطريقة العمدية اختيار تم       

 االحتياجات الخاصة بنادي فرسان اإلرادة بمحافظة شمال سيناء وذلك لألسباب التالية : 
حافظة شمال عمل الباحث كمدير فنى لفريق العاب القوى لذوى االعاقات الحركية بنادي فرسان اإلرادة بم -4

 سيناء.
 يتجاوز العمر التدريبي للعينة قيد البحث سنتين في مجال المنافسة. -0
 مشاركتهم في كل البطوالت وخاصة البطوالت السابقة. -1
في اتحاد خاص بهم  اللجنة البارالمبية المصريةاالهتمام الشديد بأصحاب الشلل الدماغي واستقاللهم من  -1

من ذوى الشلل الدماغي وتحديد بطوالت خاصة بهم من الموسم  برئاسة ك / هشام الميسري وهو نفسة
 م.0242/024١الرياضي 

 م عدو.422ث ( لسباق 47ث:40لديهم مستوى رقمي يتراوح ما بين )  -0
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حصول ثالثة منهم على مراكز في أول بطولة التي أقيمت لهم في المركز األوليمبي بالمعادي لسباق  -6
م باسم الدورة المجمعة االولى ألصحاب الشلل 47/1/024١-46م عدو رجال في الفترة من 422

 الدماغي .
خمسة العبين و هم يمثلون المجتمع الكلى للبحث.   T29 لفئة  بلغ عدد الالعبين -7  

 ثالًثا: مجاالت البحث:
  :المجال الزمنى -أ

     ( 8مرفق ) ,الكرة السويسريةالتخطيط الزمني للبرنامج التدريبي باستخدام تدريبات  أواًل:
فترتين:وحدة تدريبية يومية مقسمة على  10بواقع  أسابيع2استغرق تنفيذ البرنامج    

ق(١62ق بإجمالي زمن )62وحدة تدريبية46أسابيع بواقع1 تاستغرق فترة إعداد بدني خاص: -  
ق(4112ق بإجمالي زمن )١2وحدة تدريبية46أسابيع بواقع1 تاستغرق فترة ما قبل المنافسات: -  

  تدريبية.ساعة  12دقيقة بواقع 0122لي زمن البرنامج التدريبي بلغ إجما
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 (0جدول ) 
تمرينات الكرة السويسريةتخطيط التوزيع الزمني للبرنامج التدريبي باستخدام   

 فترات الموسم فترة ما قبل المنافسات فترة إعداد بدني خاص الفترة

األسابيع         
 

 
 

 شدة 
 الحمل

 عدد األسابيع  1 5 0 . . 3 0 5

1.%  52%  02%  5.%  02%  0.%  522%  02%  الحمل التدريبي  

%522%:02من             حمل أقصى  

%02%: .5من            حمل عالي  

%.5% :2.من             حمل متوسط  

عدد       
 الوحدات

 العناصر

وحدة 30 . . . . . . . .  

ق02 ق02  ق02  ق02  ق02  ق02  ق02  ق02  الوحدة  زمن   

دقائق من خارج زمن الوحدة التدريبية 52: 1زمنه من  إحماء + إطاالت  

ق.1 ----- ------ ----- ----- .0 50 .0 .0 سرعة رد فعل   

ق500 30 51 30 30 ---- ----- ---- --- سرعة قصوى  

خاصة مرونة  ق502 51 51 51 51 50 50 50 50   

ق502 51 51 51 51 50 50 50 50 رشاقة خاصة  

ق052 30 51 30 .0 50 50 .0 .0 توافق   

ق052 30 51 30 .0 50 50 .0 .0 توازن   

  تمرينات
بليومترك ال  

ق50. .. .. 50 50 02 02 50 50  

تمرينات الكرة 
 السويسرية 

ق.01 500 500 521 521 02 02 1. 1.  

تكنيك ) ضبط 
إيقاع العدو ألكثر 

 من تكنيك ( 

ق0.2 30 30 30 30 .0 .0 .0 .0  

مسابقات تجريبية 
) لتثبيت إيقاع 

 العدو (

ق02 ------ .. ------ ------ ----- 30 ---- -----  

زمن التدريب 
 األسبوعى 

ق0.22 302 302 302 302 0.2 0.2 0.2 0.2  

تتضمن تمرينات استرخاء عضلي  ق من خارج زمن الوحدة التدريبية .زمنها  التهدئة    

اتالمجموع التكرارات الفترة الراحة بين  
 التمرينات

الراحة بين 
 المجموعات

الهدف 
 الرئيسي

طريقة 
 التدريب

 إلى من إلى من إلى من إلى من

عداد فترة اإل
خاص البدني ال

 تمريناتباستخدام 

ث32 . 3 1 0 توازن  0,22 2.,5 .5,5 
 وتوافق

فترى 
منخفض 
 الشدة
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البليومترى 
وتمرينات الكرة 

( السويسرية  

ث32 . 3 52 1 توازن  0,22 2.,5 .5,5 
 وتوافق

فترى 
مرتفع 
 الشدة

ث.. 3 0 . 3 توازن  .0,5 0,22 5,02 
 وتوافق

 تكراري
 

ث.. 3 0 1 0 توازن  .0,5 0,02 5,02 
 وتوافق

فترى 
منخفض 
 الشدة

ما قبل فترة 
 المنافسات
باستخدام ) 

تمرينات الكرة 
 السويسرية (

ث2. 3 0 . 3 توازن  0,32 0,32 .5,0 
سرعة و

 قصوى

 تكراري
 

ث2. 3 0 0 . توازن  0,32 0,32 .5,0 
سرعة 
 قصوى

 تكراري

ث02 . 3 3 0 سرعة  ..,0 0,02 5,32 
 قصوى

 تكراري

ث02 . 3 52 1 سرعة  3,22 .0,5 5,32 
 قصوى

 تكراري

ق002 اإلجمالي ق2..5  ق0.22   

س50 س.0  س2.   

 

  الدراسة االستطالعية األولى:

  :منهاالهدف م وكان 6108/ 2/ 01الموافق  االثنينيوم  األولىستطالعية تم إجراء الدراسة اال       
تحديد ، تحديد عدد المساعدين ، التدريب العملي لتنفيذ االختبارات ، تحديد األدوات واألجهزة الالزمة ) 

ب ترتي، لتأكد من مدى صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة ا ،مدى سهولة وصعوبة تنفيذ االختبارات 
إتقان الباحث والمساعدين لطرق إجراء القياسات ، االختبارات بما يتوافق مع الوقت والجهد وسهولة التنفيذ 

جمالي وقت كل االختبارات  لكل اختبارتحديد الوقت المستغرق  ، واالختبارات ( على حدة وا   
:وقد أسفرت نتائج الدراسة عن  

 ،ساعة إيقاف وصفارة وجير، م02شريط قياس طوله  ،جهاز ستامتير،  الطبيميزان ال استخدام كل من 
واالختبارات البدنية والمستوى  معدالت النموقياس ل وذلك يد ، حواجز تعليمية لأللعاب القوى ، أقماعكرة 

جمالي زمن تنفيذتحديد زمن ،  الرقمي ترتيب ،  عدد المساعدين،  االختبارات كل اختبار والراحة وا 
المبذول للتأكد من دقة نتائج االختبارات. الجهدع االختبارات بما يتوافق م  
:الثانيةالدراسة االستطالعية   

م وكان الهدف منها : 08/2/6108الموافق  الثالثاءتم إجراء الدراسة االستطالعية الثانية يوم          
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بية بما يتناسب تنفيذ الوحدة التدري منها، إمكانيةهدف اللوحدة اليومية إلتمام زمن امدى مناسبة تحديد  )
تمرينات الكره مدى إمكانية قياس مستوى الشدة لكل العب أثناء تنفيذ جزئية المتاحة، مكانيات اإلمع 

 تثبيت لكل العب لكل التمرينات ،وقياس مستوى شدة  والتكنيك وتمرينات االسترخاء العضلي السويسرية
  تمرين ( بطريقة تحفظ توازن الالعبين أثناء اداء أي الكره السويسرية

:عن وقد أسفرت النتائج  
، أسااتك مطاطاة م،4، عصاا بطاول  كجام مغطياة بالجلاد لألماان4زات وزن دمبلااستخدام كور سويسارية ،  

لتنفياذ وحادات البرناامج التادريبي واساتخدام زيات باروفين أو باودرة  ك0بار حديدي مساطرة وزجزاجاى باوزن 
جزئياااااة ذن شخصااااية ، موساااايقى هادئااااة لتنفيااااذ خمسااااات لألطفااااال للتاااادليك عقااااب التهدئااااة ، سااااماعات أ0

االسترخاء العضلي في فترة التهدئة من كل وحدة تدريبياة، زمان الوحادة التدريبياة فاي فتارة االعاداد الخااص 
، ق وهو الزمن الكافي لتنفياذ متطلباات الوحادة١2ق و زمن الوحدة التدريبية في فترة ما قبل المنافسات 62

   ات خاصة بالكرة السويسرية، القدرة على تثبيتها لتنفيذ التمرينات عليها.القدرة على قياس شدة التمرين
 القياس القبلي:

 االثنينوذلك يوم للعينة االستطالعية ووحدة تدريبية كاملة  االختبارات البدنيةبعض تم إجراء           
اإلرادة والتحدي  بنادي تمام الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة والنصف فيم 42/1/024١الموافق 

قياسات معدالت النمو  تم إجراء بمحافظة كفر الشيخ لعينة عددها العبين لنفس فئة عينة قيد البحث ، و 
تمام  فيم 04/1/024١الموافق الخميسوذلك يوم للعينة االساسية والمستوى الرقمي  االختبارات البدنيةو 

اضي التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بإستاد الري الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة والنصف
 شمال سيناء للعينة قيد البحث.

  الدراسة األساسية: 
الموافق  السبتيوم  ( 42التدريبي مرفق )وتطبيق البرنامج  األساسيةتم بدء الدراسة         

م الساعة تما فيم 46/0/024١الموافق  الخميسحتى يوم  شهرينالبرنامج لمدة  واستمرم 01/1/024١
بإستاد الرياضي التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال  الثالثة عصرًا حتى الرابعة والنصف

 سيناء للعينة قيد البحث. 
 القياس البعدي :

المستوى تم إجراء قياس االختبارات البدنية و  إجراءتم ،  م42/0/024١الموافق  السبتيوم وذلك       
 . الرابعة عصًراتمام الساعة الثالثة عصرًا حتى  في م4١/0/024١ لموافق ايوم االحد  الرقمي في

 :المكانيالمجال  –ب 
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تمرينات )جزئية  التدريبيقام الباحث بإجراء جميع القياسات القبلية والبعدية وتنفيذ محتوى البرنامج        
تراك وملعب اإلستاد الرياضي  في( جزئية تمرينات االسترخاء -جزئية تحسين التكنيك –الكرة السويسرية 

التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء.صالة اللياقة البدنية و   
 رابعًا: المعالجة اإلحصائية:

، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، ويلككسون  استخدم الباحث اإلحصاء الالبارامترية )اختبار     
 .نسبة التحسن %(

  :البياناتوأدوات جميع وسائل  خامًسا: 
 التيللدراسات والبحوث العلمية السابقة والمراجع المتخصصة  مرجعيقام الباحث بإجراء مسح        
تستخدم في صاالت الجيم وتمرينات  تدريبية حديثة أداةك التمرينات باستخدام الكرة السويسريةتناولت 

 واألجهزة األدواتبإعداد وتجهيز مجموعة من  لذلك قام الباحث االسترخاء العضلي في فترة التهدئة،
وتنفيذ الوحدات التدريبية للبرنامج  الرقميالمستخدمة لتنفيذ القياسات واالختبارات البدنية والمستوى 

 :  إلىها متم تقسي التي التدريبي
: الرقميواالختبارات البدنية والمستوى  معدالت النموالخاصة بقياس  األدوات واالجهزة -أ   
يد ، كرة  ،ساعة إيقاف وصفارة وجير، م02شريط قياس طوله ، جهاز ستامتير،  طبيميزان  )

( أقماع 0حواجز تعليمية لأللعاب القوى ، عدد0عدد  
  إلى:وتنقسم  التدريبيواألجهزة الخاصة بتنفيذ البرنامج  األدوات -ب
وتتم داخل صالة اللياقة البدنية  الكرة السويسريةتمرينات  الخاصة بتنفيذ جزئية واألجهزةاألدوات  -4

وهى :  لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناءالتابعة   
أساتك مطاطة م،4، عصا بطول  مغطى بالجلد لألمان كجم 4وزن  دمبلز0كور سويسرية ، عدد 1)عدد 

  ( ك0، بار حديدي مسطرة وزجزاجى بوزن 
: لي في فترة التهدئة من كل وحدة تدريبيةاالسترخاء العضاألدوات الخاصة بتنفيذ جزئية  -0  

خمسات لألطفال للتدليك عقب التهدئة ، سماعات أذن شخصية ، موسيقى 0) زيت بروفين أو بودرة 
 هادئة(

 االستمارات :
لتحديد  استماراتمن خالل إجراء مسح شامل للمراجع والدراسات السابقة ، تم عمل            

وتم عرضها على عينة قيد البحث ة لتلك المتطلبات والمناسبة للالمناسب ختباراتاالأهم المتطلبات البدنية ، 
  (1مرفق ) عن أهم المتطلبات البدنية التالية :  اتراء، وقد أسفرت تلك السادة الخبراء 

حركي(توازن  ، توازن ثابت ، توافقخاصة  ، مرونة رشاقة خاصة،  االنتقالية ،السرعة )   
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( 0مرفق ) عينة قيد البحث:المناسبة لل البدنية أهم االختباراتعن  راءاتوقد أسفرت تلك   
(6جدول رقم )  

وحدة  الصفة المقاسة االختبار م
 القياس

 رقم المرجع

اختبار ثنى الجذع لألمام من  4
 وضع الجلوس الطويل.

قياس مرونة العمود 
 الفقري 

(61، 61: 14) سم  

الرشاقةقياس  اختبار الجري الزجزاجى. 0 (024،020: 16) الثانية   
م من البدء 12اختبار عدو  1

 الطائر.
قياس السرعة االنتقالية. 

  
(0١0: 16)  الثانية  

قياس توافق الرجلين  اختبار الدوائر المرقمة. 1
 والعينين

(10١: 16) الثانية  

قياس اتزان االشياء من  اختبار اتزان الكرة 0
 وضع الثبات

(112، 117: 16) الثانية  

قياس القدرة على التوازن  اختبار االنتقال فوق العالمات 6
 اثناء الحركة وبعدها

الدرجا
 ت

(100:16 ،101)  

 تجانس عينة البحث :
قام الباحث بعمل توصيف إحصائي لعينة البحث فى متغيرات معدالت النمو واالختبارات البدنية 

 والمستوى الرقمي للعينة قيد البحث 
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 T29)لفئة )  2(                ن = 2جدول )                                        
 

 م

 المتغيرات

 وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
معامل 

 االلتواء 

 دالالت النمو 

 2.225 1.483 18.22 السنة السن 7

2.740- 2.274 175.522 السم الطول 0  

 1.754 0.732 20.422 كجم الوزن 0

التدريبيالعمر  4  5.532 2.447 5.522 السنة 

بدنيةال االختبارات   

ختبار ثنى الجذع لألمام من وضع ا 7

 الجلوس الطويل
 سم

12.422 1.142 2.422 

2.308- 1.234 15.245 الثانية اختبار الجري الزجزاجى 0  

م من البدء الطائر32اختبار عدو  0 2.121- 2.244 2.205 الثانية   

ختبار الدوائر المرقمةا 4 2.202- 1.244 34.084 الثانية   

1.720- 2.152 1.232 الثانية اختبار اتزان الكرة 0  

1.528- 4.475 35.22 الدراجات اختبار االنتقال فوق العالمات 6  

 المستوى الرقمي 

متر عدو122زمن  7  2.211 2.312 12.002 الثانية 

 
،  4076١-االلتواء لعينة البحث تراوحت ما بين ) ( أن جميع قيم معامالت1يوضح جدول )

مما يؤكد على تجانس  ( 1الجدول رقم ) في واضح كما هو(  1±)ما بين  القيم تنحصر وهذه( 00016
االختبارات البدنية ، ، العمر التدريبي الوزن ، الطول ،السن ،  ) ساسيةالمتغيرات األ فيعينة البحث 

 ( الرقميلمستوى ا
 النتائج: عرض ومناقشة

العينة باستخدام اختبار ويلككسون  أفرادلدى  والبعديداللة الفروق بين متوسطي القياسين القبلي 
 الالبارامترى لالختبارات البدنية قيد البحث .

 
 



  

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    543  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52   رقم المجلد )
 

( 0)ن=                                                        ( 2 جدول)   
                   

 م
االختبارات 

نيةالبد  

القبليالقياس  البعديالقياس    

عددال االشارات  
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

z 

احتمالية 

 الخطأ

P 

نسبة 

التحسن

% 
ع± س ع± س   

 3.325 14.522 1.142 12.422 اختبار ثنى الجذع 7

 2.22 2.22 2 السالبة
-5.2222  الموجبة 32.23 2.230 

2 3.22 12.22 

0 

لجرى اختبار ا

 الزجزاجى

 

15.245 1.234 11.222 1.817 

 السالبة
2 2.22 12.22 

-5.253  الموجبة 15.08 2.243 
2 3.22 2.22 

0 
م من 32اختبار عدو 

 البدء الطائر
2.205 2.244 2.312 5.222 

 السالبة
2 3.22 12.22 -5.253  2.243 15.73 

 2.22 2.22 2 الموجبة

المرقمة اختبار الدوائر 4  34.082 1.244 31.254 1.273 

 السالبة
2 3.22 12.22 

-5.253  2.243 0.20 
 الموجبة

2 2.22 2.22 

0 

 3.834 1.012 2.152 1.232 اختبار اتزان الكرة

 السالبة
2 2.22 2.22 

-5.253  2.243 84.32 
 الموجبة

2 3.22 12.22 

6 
اختبار االنتقال فوق 

 العالمات
35.222 4.475 28.222 11.212 

 السالبة
2 2.22 2.22 

-5.253  2.45 81.52 
 الموجبة

2 3.22 12.22 

7 

متر عدو122زمن   12.002 2.312 14.284 2.370 

 السالبة
2 3.22 12.22 

-5.253  2.243 8.70 
 الموجبة

2 2.22 2.22 
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0082=1012الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

( داللة الفروق اإلحصائية الختبار ويلككسون الالبارامترى بين القياسين 1جدول ) يوضح
المحسوبة اكبر من  z االختبارات البدنية حيث كانت قيمة فيعينة البحث  ألفراد والبعديالقبلي 
مما يدل على وجود  P <2020قيمة  أنكما يتضح  2020الجدولية عند مستوى معنوية  z قيمة 

   البعديلصالح القياس  والبعديلة إحصائية بين القياسين القبلي فروق ذات دال
كل تمرينات الكرة السويسرية أدى الى تنمية ومما سبق يتضح أن استخدام بعض 

هما من العناصر الفارقة خاصة و  والحركيالتوازن الثابت  االختبارات البدنية وخاصة عنصري 
  .ر عدومت422ن زمن يتحس وبالتاليللعينة قيد البحث 

  مBaumgartner,T.A,& Jackson (6116)بومى وجاكسون وهذا ما يؤكد عليه كاًل من 
على أن التوازن هو القدرة على المحافظة على توازن الجسم في الثبات أو أثناء الحركة من نقطة 

 ( 010: 12الى أخرى وهى من أهم الصفات في تحسين األداء المهارى )
( , أحمد فؤاد الشاذلي 6112)  Margarita protozoaروتاسوفا وكذلك كاًل من مارجريتا ب

على أهمية التوازن في أداء المهارات الحركية وخاصة في االنشطة التي تتطلب تغيًرا  م(6112)
( ، 0١: 11مفاجًئا في الحركات وعلى ضرورة أن يستفيد بهذا التوازن بسرعة ليبدأ حركة جديدة .)

(0 :06 ) 
الكرة  اتزان ى نسبة تحسن إيجابية في كل االختبارات البدنية وخاصة اختبارأدى البرنامج إل -

ثم  الذى يقيس االتزان الحركياختبار االنتقال فوق العالمات  يليه الذى يقيس االتزان الثابت
 الجري ثم اختبار  الذى يقيس المرونة اختبار ثنى الجذع لألمام من وضع الجلوس الطويل

 الذى يقيس السرعة االنتقاليةم من البدء الطائر 12اختبار عدو ثم  لرشاقةالذى يقيس االزجزاجى 
للعينة قيد البحث كما في دراسة كريم رشاد  الذى يقيس التوافقختبار الدوائر المرقمة اثم 

 (42م( )0241(، الزهراني عوض أحمد عزم هللا )12م( ) 0241المصري)
كل االختبارات البدنية ويسرية الى تنمية ستخدام تمرينات الكرة السأدى البرنامج بإ  -

هما من العناصر الفارقة خاصة للعينة قيد البحث و  والحركيالتوازن الثابت  وخاصة عنصري 
إيهاب سيد إسماعيل ومنال جويدة أبو المجد كما في دراسة متر عدو 422ن زمن يتحس وبالتالي

 (.06) م(6101)
  والتوصيات:االستنتاجات 

ات: االستنتاج أوال:  
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م عدو لفئة 422البرنامج التدريبي له تأثير إيجابي على كل المتطلبات البدنية لمتسابقي  -4
T17. 
 .T17م عدو لفئة 422لمتسابقي  أدى الى تحسين المستوى الرقميالبرنامج التدريبي  -0
ينة قيد استخدام االدوات المساعدة يساهم بدرجة كبيرة على زيادة فعالية البرنامج التدريبي للع -

 البحث.
 التوصيات: ثانيًا:
  يلي:يوصى الباحث بما  ومستخلصاتمما تم التوصل إلية من نتائج  انطالقا

وخاصة لذوى االحتياجات  تمرينات الكرة السويسريةببعض  التدريبية امجالبر في  االستعانة -4
 .خاصةال
 . العضلي المساريتوافق مع طبيعة  بإسلوب تمرينات الكرة السويسريةيجب استخدام  -0
وذلك لتخيف حدة التوتر قبل المنافسات في فترة ما تمرينات الكرة السويسرية  يجب استخدام -1

وتخلص الالعبين من التشنج الناتج عن الشدة العالية للتمرينات. والمقاومة  
داخل كل الصاالت الرياضية واعتباراها كأداة أساسية مثل  السويسرية ورضرورة توفير الك -1

.الدامبلزات والطارات الحديدية  
عقب كل مجموعة من تمرينات التقويات.تمرينات الكرة السويسرية  يجب استخدام -0  
خاصة في تمرينات الرجلين والظهر وذلك لزيادة تمرينات الكرة السويسرية  يجب استخدام -6

  عامل االمن والسالمة في أداء التمرين .
مكانات يتناسب مع قدرات اتقنين الحمل داخل البرنامج بم -7   .الفروق الفردية عاةالالعبين ومرا  وا 
عقب فترة تمرينات الكرة السويسرية يجب استخدام تمرينات االسترخاء العضلي بمحاذاة  -2

    التهدئة.
 المراجع : 

 أواًل: المراجع العربية: 
 

النظرية والعلمية لمسابقات الميدان والمضمار تعليم  األسس
مركز الكتاب الجزء األول،  قانون، –تدريب  –تكنيك  –

القاهرة. الحديث،   

إبراهيم إبراهيم دمحم عطا  :
 م(6101)

 

4- 

التدريب الرياضي المعاصر ) األسس الفسيولوجية ، الخطط التدريبية ،  العال أحمد عبدالفتاح أبو  : 0- 
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تدريب الناشئين ، التدريب طويل المدى ، أخطاء حمل التدريب( ، دار 
 الفكر العربي ، القاهرة.

 م(6106)

 -1 م(6116أحمد على حسين ) : المرجع في كرة السلة، مكتب رشيد للنشر والتوزيع، القاهرة.
التحليل الحركي لذوى االحتياجات الخاصة ) تطبيقات الميكانيكا 
الحيوية في رياضة المعاقين ( دار الوفاء لدنًيا الطباعة والنشر ، 

 االسكندرية.

د فؤاد الشاذلي أحم :
 م(6109)

1- 

أحمد فؤاد الشاذلي  : قواعد االتزان في المجال الرياضي ، دار المعارف ، االسكندرية. 
 م(6112)

0- 

تأثير برنامج تمرينات غرضية على تنمية بعض الصفات البدنية 
وتحسين مستوى االداء المهارى لناشئ الكاراتيه ، رسالة ماجستير غير 

 أسيوط. تربية الرياضية ، جامعةكلية المنشورة ، 

أحمد دمحم أحمد أبو اليزيد  :
 م(6112)

6- 

أسامة رياض , ناهد أحمد  : القياس والتأهيل الحركي للمعاقين، دار الفكر العربي، القاهرة.
 م( 6110عبدالرحيم )

7- 

النشاط البدني واالسترخاء وكمدخل لمواجهة الضغوط وتحسين نوعية 
 العربي ، القاهرة.  الحياة ، دار الفكر

 -2 م(6112أسامة كامل راتب ) :

تأثير برنامج من التمرينات بالكرة السويسرية على بعض عناصر 
اللياقة والسلوك التوافقي لدى تلميذات القابالت للتعلم بمدارس التربية 

الفكرية بالزقازيق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية 
 عة الزقازيق.الرياضية للبنات ، جام

أمانى يسرى زكى  :
 م(6119الجندى.)

١- 

برنامج تدخل مبكر لتنمية بعض المهارات اللغوية لدى األطفال ذوى 
اإلعاقة العقلية المصحوبة بالشلل الدماغي، رسالة ماجستير غير 

 ،جامعة عين شمس.كلية التربية منشورة ، 

الزهرانى عوض أحمد عزم  :
 م(6102هللا )

42- 

 -44 م(6102إيلين وديع فرج ) : والنشاط البدني للفئات الخاصة ، منشأة المعارف ، االسكندرية. اللياقة
برنامج تدريبي باستخدام الكرة السويسرية لتطوير المرونة والقوة 

العضلية وتأثيره في المستوى الرقمي لسباحي الفراشة، مجلة علوم 
 جامعة حلوان.للبنات،  كلية التربية الرياضيةوفنون الرياضة، 

إيهاب سيد إسماعيل , منال  :
 م(6101جويدة أبو المجد)

40- 

االتحاد الدولي أللعاب  : م 1011. 1دراسات حديثة في ألعاب القوى .
 م(6100القوى.)

41- 
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أسس تنمية القوة العضلية في مجال الفعاليات واأللعاب الرياضية، 
 مركز الكتاب للنشر، القاهرة.

طويسى بسطويسى أحمد بس :
 م(6102)

41- 

سلسلة قوانين رياضات المعوقين، دار الجهاد للنشر والتوزيع، 
 .القاهرة

حسام الدين مصطفى )  :
 م(6112

40- 

حلمى دمحم إبراهيم ، ليلى  : التربية الرياضية والترويح للمعاقين، دار الفكر العربي، القاهرة.
م(5001السيد فرحات )  

07-  

ف في العاب القوى ، المركز الوطني للطب رياضة المعاقين و التصني
 الرياضي ، تونس.

 -47 م(6116حليم الجبالي ) :

األسس المترولوجيه لتقويم المستوى البدني والمهارى والخططى 
 للرياضيين ، منشأة المعارف ، االسكندرية. 

 -42 (6119جمال عالء الدين ) :

رشاد على عبد العزيز  : هرة .علم نفس اإلعاقة ، مكتبة االنجلو المصرية ، القا
 م(6111موسى )

4١- 

ترجمه )أحمد يحيى( دراسة لنمط حاالت الشلل الدماغي لدى األطفال 
المترددين على عيادة األمراض العصبية بمستشفى األطفال جامعة 
االسكندرية، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الطب ، جامعة 

 االسكندرية. 

سالم دمحم  :
 م(6118المناصرى)

02- 

الموهوبون ذو اإلعاقات إطاللة على ثنائيي غير العادية في 
 ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة . 4المجتمعات العربية ، ط

سليمان عبدالواحد يوسف  :
 م( 6102إبراهيم )

04- 

م باستخدام ثالثة 422أثر برنامج تدريبي في تحسين مستوى عدو 
لعلمية ، المجلد الخامس ، العدد أشكال من الراحة ، مجلة كربالء ا

(1.) 

صالح بلش الربيعى وأخرون  :
 م( 6119)

00- 

، مركز الكتاب للنشر، القاهرة 4اإلعاقة ، ط لمتحديالتربية الرياضية 
. 
عالء الدين إبراهيم صالح  :

 م(6101)
01- 

تدريب ذو االحتياجات الخاصة، الرياض، مجلس التعاون، دول الخليج 
 نة العامة ، السعودية .العربي، األما

عبد الحكيم جوده بن جوده  :
 م(6116المطر)

01- 

ميكانيكية تدريب وتدريس مسابقات ألعاب القوى، مركز الكتاب للنشر، 
 القاهرة.

عبد الرحمن عبدالحميد  :
 م(6118زاهر)

00- 

رحمن دمحم العيسوى عبد ال : الدراسة العلمية لإلعاقة والمعاقين، دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة. 06- 
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 م(6118)
عصام الدين عبدالخالق  : التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات ، دار المعارف ، االسكندرية.

 م(6112)
07- 

السرعة الحركية التفاعلية ( دار  –تدريبات الساكيو ) الرشاقة التفاعلية 
.، القاهرة العربيالفكر   

عمرو صابر حمزة , نجالء  
لدين , بديعة البدرى نور ا

 م(6109على عبد السميع )

02- 

والحواجز والموانع ، دار الوفاء  والجري الفنية لمسابقات العدو  النواحي
 لدنيا الطباعة ، االسكندرية .

فراج عبد الحميد توفيق  :
م(6112)  

59-  

تأثير برنامج ترويحي رياضي على بعض المهارات الحركية األساسية 
كلية الدماغي، رسالة ماجستير غير منشورة ،  لدى األطفال ذوى الشلل

 للبنين ، جامعة حلوان. التربية الرياضية

كريم أسامة رشاد المصرى  :
 م(6102)

12- 

مركز  اإلنسان،اختبارات قياس وتقويم األداء المصاحبة لعلم حركة 
  القاهرة. للنشر،الكتاب 

كمال عبد الحميد اسماعيل  :
 م(6102)

14- 

 ختبار لقياس االتزان في ضوء بعض المتغيرات بناء بطارية ا
البيو ميكانيكية لمسابقة قذف القرص ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، 

 االسكندرية. كلية التربية الرياضية ، جامعة

ماجدة ناجى نصر  :
 م(6112عبدالحليم)

10- 

االتجاهات الحديثة في تكنولوجيًا تعليم التربية الرياضية ) للمعاقين 
 الطباعة،، دار الوفاء لدنيا 4ط والتطبيق،ًا( بين النظرية حركي

 .اإلسكندرية

 , محروس محمود محروس :
 عبدالرحيم الوفا أبو أشرف

 (م6102)

11- 

التربية الجنسية لألطفال والمراهقين ذو االحتياجات الخاصة ، الدورة 
 التدريبية لتدريب العاملين فى مجال التربية الخاصة ، جمعية الحياة

 للجميع لرعاية ذو االحتياجات الخاصة ، االسكندرية.

دمحم السعيد أبو حالوة  :
 م(6112)

11- 

التوجيه واإلرشاد النفسي فى المجال الرياضي ، دار الفكر العربي ، 
 القاهرة.

دمحم العربى شمعون , ماجدة  :
 م(6116إسماعيل )

10- 

دمحم صبحى حسانين  : لعربي ، القاهرة.، دار الفكر ا0التحليل العاملي للقدرات البدنية ،ط
 م( 6112)

16- 

، دار 6التربية البدنية والرياضية  ، الجزء األول ط فيالقياس والتقويم  دمحم صبحى حسانين  : 17- 
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 ثانًيا: المراجع اإلنجليزية: 
 

12- Baumgartner,T.
A.,& Jakson 

,S.J (6116) 

: Measurement for evaluation and exercise 
science fifth edition brown and bench mark 
publishers.  

14- Better, U (6112) : The best abdominal exercises you have heard of 
Gerry lake in Box 110 minions VSA, 0221.  

10- Jenny Craig 
(6112) 

: Weight fitness exercise ball. Gregory 4st, 
California,VSA,0226 

11- Kitchhner ,G., 
(6111) 

: Physical education for clementary school 
children,42th Ed.M. Grew Hill companies, Inc. 
,Boston, VSA 

11- Margarita 
protozoa (6112) 

: Soviet sport review, published Quarterly by 
Michael yesses, London, 

10- Milancoh, et.all 
(6101) 

: Kinematics, kinetic and electromyography 
characteristics of the sprinting stride of top 
female sprinter, faculty of sport, University of 
Ljubljana, Slovenia.    

، القاهرة . العربيالفكر   م(6112) 
 –التربية البدنية واإلعاقات الحركية لذوى االحتياجات الخاصة ) رعاية 

النجلو المصرية ، القاهرة. تأهيل( مكتبة ا  
منى أحمد األزهرى , منى  :

م(6101سامح أبوهشيمة )  
01-  

ناريمان دمحم على الخطيب ،  : اإلطالة العضلية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.
عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز 

النمر ، عمرو حسن 
م(5005السكرى )  

09-  
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16- Murray,A;A,TC 
;Ross,G; 
Sutherland, MC, 
D; Grant, 
S.(6112)  
 

: The effect of towing arrange of relative 
resistances on sprint performance. Journal of 
sports sciences, 01(١) ١07-١10   
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 ملخص البحث
تين وبعض المتغيرات تأثير تدريبات تعديل تدفق الدم )الكاتسيو( على ايض البرو 

 البدنية ومستوى أداء الركالت الهجومية المركبة لدى العبي التايكوندو 
  دمحم سعد اسماعيل د/ *

 
تأثير تدريبات تعديل تدفق الدم )الكاتسيو( على ايض يهدف البحث الى التعرف علي 

، دى العبي التايكوندوالبروتين وبعض المتغيرات البدنية ومستوى أداء الركالت الهجومية المركبة ل
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي التايكوندو بنادي السنبالوين الرياضي، وبلغ 

( العبين منهم إلجراء الدراسة االستطالعية 0( العب، وتم استبعاد )00قوام عينة البحث الفعلية )
هم عشوائيا إلى مجموعتين ( العب، تم تقسيم02عليهم ليصبح قوام عينة البحث االساسية )

، وتم تطبيق البرنامج ( العبين42متساويتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل عينة )
 ( أسابيع، وكان من اهم النتائج:2لمدة )

  القدرة البدنية متغيرات في جميع ال 2020دالة إحصائيا عند مستوى  فروق وجود(
عين، قوة عضالت الرجلين، قوة عضالت العضلية للرجلين، القدرة العضلية للذرا 

( لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. وتراوحت نسب الظهر، زمن التسارع
القدرة  % لمتغير02021الى  قوة عضالت الظهر % لمتغير102١التحسن ما بين 
 .العضلية للرجلين

  مية الهجو مستوى أداء الركالت في  2020وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى
المركبة لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. وتراوحت نسب التحسن ما بين 

% 0004١الى  بيك تشاجي ثم ابتوليو ثم تيو دوليو تشاجي % لمتغير02014
 .ركلتين بيك تشاجي ثم تي تشاجي لمتغير

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية
بطة في جميع متغيرات أيض البروتين لصالح القياس البعدي للمجموعة والضا

 البوليك. التجريبية عدا قياسات متغير حمض
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Abstract 
The effect of blood flow modification training (KAATSU) on 

protein metabolism, certain physical variables, and the level of 

performance of complex attack kicks for taekwondo players 

Mohamed Saad Ismail  

 

Sports biology professor and vice dean for postgraduate and research, faculty of 

physical education, Benha university  

The research aims to identify the effect of blood flow modification 

training (KAATSU) on protein metabolism, certain physical variables, and 

the level of performance of complex attacking kicks in taekwondo players. 

The research sample was chosen intentionally by the taekwondo players of 

Al-Sinbillawain Sports Club, and the actual research sample consisted of 

(00) players, and (0) players were excluded from them to conduct the 

exploratory study on them, so that the basic research sample consisted of 

(02) players, they were randomly divided into two equal groups One is 

experimental and the other is a control of the strength of each sample (42) 

players, and the program has been applied for a period of (2) weeks: 

 There are statistically significant differences at the level of 2020 in all 

physical variables (the muscular ability of the two legs, the muscular 

ability of the arms, the strength of the muscles of the legs, the strength of 

the muscles of the back, the time of acceleration) in favor of the posterior 

measurement of the experimental group. The improvement rates ranged 

between 102١% for the variable strength of the back muscles to 02021٪ for 

the variable of muscle strength for the two men. 

 There were statistically significant differences at the level of 2020 in the 

level of performance of complex attack kicks in favor of the post-

measurement of the experimental group. The improvement rates ranged 

between 02014٪ for the Beek Chage variable, then Apolio, and Teo Dolio 

Chagee, to 0004١٪ for the two kick changes, then T Chagey. 

There were statistically significant differences between the two-

dimensional measurements of the experimental and control groups in all 

protein metabolism variables in favor of the post-measurement of the 

experimental group except for the uric acid variable 
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ن وبعض المتغيرات تأثير تدريبات تعديل تدفق الدم )الكاتسيو( على ايض البروتي
 البدنية ومستوى أداء الركالت الهجومية المركبة لدى العبي التايكوندو 

  دمحم سعد اسماعيل د/ *
 

 املقدمة ومشكلة البحث:

تهدف البحوث العلمية والدراسات في المجال الرياضي الى االرتقاء بمستوى االنجاز 
ق تطوير االساليب والطرق التدريبية لرفع الرياضي والوصول الى تحقيق األرقام القياسية عن طري

وقد اثبتت بعض  الممارس، الرياضةقدرات الرياضي في كافة االتجاهات والتي يتطلبها نوع 
فاعليتها من اجل الوصول الى الهدف المنشود في ارتفاع معدالت األداء  الحديثة التدريبيةالبرامج 
 .لالعبينلدى ا

أن كل متابع لتطور المستويات ( 6111ميد )عصام عبد الحوفي هذا الصدد يذكر 
الرياضية في العالم ويتأمل تلك األداءات يدرك أن للتدريب الرياضي شأن عظيم في إعداد 
وصياغة وتطوير القدرات اإلنسانية بأبعادها المختلفة من أجل تفجير أقصى ما يمكنه من قدرات 

 (44: 0) وما بداخل اإلنسان من طاقات في اتجاه الهدف المنشود.
والتي  الرياضي،ورياضة التايكوندو ليست بعيدة عن هذا التطور الحادث في علم التدريب 

وأصبحت رياضة دولية ذات شعبية كبيرة في مختلف دول  انتشارها،سرعان ما ساعد على سرعة 
 العالم مقارنة بفنون القتال التقليدية األخرى.

فكلمة )تاي(  النفس.ي واألرجل في الدفاع عن التايكوندو رياضة تعتمد على استخدام األيدو 
دو( أو )التيكواندو( -كون -فبهذا تكون ال)تاي فن. تعني:و)دو(  الرجل،و)كون( تعني  اليد،تعني 

 القتال.هي رياضة فن استخدام اليد والرجل في 
الى انه على الرغم من ان رياضة  Kazemi, et al. (6112)كازيمي واخرون ويشير 
% من اجمالي التقنيات التي استخدمها ١2تشتمل على الضربات والركالت، اال ان التايكوندو 

 ( 441: 42الالعبين في أولمبياد سيدني كانت الركالت. )
وبالرغم من أنها  والدورانية،رياضة التايكوندو بركالتها العالية السريعة األمامية  وتتميز

ولذلك  فقط،اللكمات إال في منطقة الصدر تسمح بوصول الركالت إلى الرأس إال أنه ال يسمح ب
 فإنه ليست هناك خطورة من ممارسة التايكوندو. 
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أن القوة العضلية تعد من أهم عناصر اللياقة البدنية والتي  (6111عمرو حمزة )ويشير 
تساعد الالعب على تنفيذ الواجب الحركي المطلوب أدائه وبالتالي فهي األساس للوصول إلى 

 (11: 1تقدمة في النشاط الرياضي الممارس. )المستويات الم
 هاوطرق هاالبرامج التدريبية بتنوع أساليبويرى الباحث انه يستخدم لتنمية القوة العضلية 

مبتكرة نجد انها قد تكون احيانا اساليب  التدريبيةومن خالل دراسة االساليب والبرامج  المتعددة،
مما  ،عند الرياضي الفردية الطبيعيةتوى الحدود خاصة تلك التي تتطلب حد اعلى من مس وحديثة

 الحيوية المختلفة.على أجهزة الجسم  ايجابيةحدوث تأثيرات  ينتج عنه
ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى التدريب الرياضي على انه عملية يتم فيها تطوير 

 تم تحديده مسبقا.واستخدام أساليب ووسائل تدريبية مختلفة بهدف تغير حالة المتدرب وفقا لهدف 
أن أحد الواجبات الرئيسية لعملية التدريب ( 0882دمحم عبد الدايم وآخرون )ويذكر 

الرياضي هو تهيئة الالعب بدنيا لمواجهة متطلبات النشاط الرياضي والتي تؤدى إلى التقدم 
ومن ثم بالحالة التدريبية لالعب للوصول إلى المستويات التالية في النشاط الرياضي الممارس، 

فاإلعداد البدني هو العملية التطبيقية لرفع مستوى الحالة التدريبية لالعب بإكسابه اللياقة البدنية 
 (  14: 0) والحركية.
إلى أن المدربين الرياضيين Takarada, et al.  (6116 )تاكارادا واخرون يشير و 

دريبية الحديثة بهدف تحسين والالعبين وعلماء الرياضة يبحثون بشكل دائم ومستمر عن الطرق الت
األداء الرياضي واكتساب ميزة تنافسية، وتدريبات الكاتسيو تعتبر إحدى وأحدث هذه التقنيات 

 (141: 4١) المعروضة في المجال الرياضي.
واتته فكره هذه  Yoshiaki Satoيوشياكي ساتو  ومبتكر تدريبات الكاتسيو هو الياباني

واضطر الى يحضر مراسم بوذية في موطنه اليابان، كان عندما  م4١66في عام التدريبات 
استطاع الوقوف بعد وضع انه بالكاد و . الجلوس لفترات طويلة حيث تتطلب التقاليد اليابانية ذلك

. الجلوس على ساقيه طويال، وقام بعمل تدليك مستمر لعضالت الرجلين حتى يستطيع الوقوف
الفكرة  بدايةه كان يجلس مباشرة على قدميه. وكان هذا أدرك أن دوران الدم كان مغلقا ألنوعندها 

 (0: 46. )تدفق الدمتدريب األصلية من 
لكسر الكاحل وتلف االربطة  Yoshiaki Sato يوشياكي ساتوم تعرض 4١71وفي عام 

المحيطة بالركبة اثناء رحلة للتزحلق على الجليد، وأخبره األطباء ان العالج سيستغرق فترة ال تقل 
 ربطاتإعادة تأهيل نفسه مع ب Yoshiaki Satoيوشياكي ساتو شهر من العالج. قام أ 6عن 
مرارا وتكرارا على نحو متقطع أثناء القيام ، وقام بتطبيقها تطبيقها على ساقه العلياوقام ب تسيوكا
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صدمت نتائج نظامه الطبيب عندما و ثالث مرات في اليوم الواحد. و ثانية  12لمدة  معتدلةبتمارين 
 (02) أسابيع. 6ضمور وانه تعافى تماما في غضون تصاب بالعضالته لم حظ ان ال

وضع ب Yoshiaki Satoيوشياكي ساتو  م، قام4١20-م 4١71بين عامي و 
جميع األعمار ومع أنواع مختلفة الخاصة بتدريب الكاتسيو والتي تم تنفيذها لتناسب البروتوكوالت 
 من اتالم.

في الغرب مسميات متعددة منها تدريبات تقييد تدفق الدم  ويطلق على تدريبات الكاتسيو
Blood Flow Restriction Training  (الهيبريميا-)االسكيميا وتدريبات (Ischemia-

Hyperemia). 
استخدام التدريب بظروف نقص األوكسجين لرفع مستوى األداء الرياضي، ألن وتعتمد على 

الدين األوكسجيني والذي يستخدم لتغطية مدة النشاط التدريب بنقص األوكسجين يؤدى إلى زيادة 
الممارس ويتم ذلك باستخدام شدة حمل بدني مع تقليل عدد مرات التنفس مما يؤدى إلى نقص 
األوكسجين حتى على مستوى الخلية ويطلق على هذا النوع من التدريب بنقص األوكسجين 

ثًا بعض الدراسات العلمية إلى تدريبات تتم اتجهت حدي الفكرةوبنفس  ،)الهيبوكسيا( وامتدادا لذلك
بمحاولة إنقاص األوكسجين داخل األنسجة العضلية عن طريق إعاقة مرور سريان الدم الشرياني 

ثم يفتح  Ischemia ( إلى الخاليا مما يؤدى إلى حدوث حالة تسمى إسكيمياالمؤكسد)الدم 
 تحدث حالة أخرى تسمى بالهيبريمياالشريان ويسمح بمرور الدم الشرياني بصورة طبيعية حيث 

Hyperemia  (01. )يزداد خاللها تدفق الدم إلى الخاليا 
تعتبر  الكاتسيوتدريبات ان Takarada, et al.  (6116 )تاكارادا واخرون ويشير 
 العضلةوتتم عن طريق غلق الشريان في الرياضي، لتدريب ومبتكرة في مجال اطريقة حديثه 

% والحد األقصى للمجموعات 02دقيقة، بشدة ال تتعدى  40- 42تتراوح من لمدة معينه  العاملة
 (140: 4١) ث.62-12ثالث مجموعات، وفترة راحة من 

ينخفض مستوى األكسجين الى ان Takano, et al. (6112 )تاكانو واخرون  ويشير  
( إلى الخاليا  دالمؤكسداخل األنسجة العضلية حيث يتم إعاقة مرور جريان الدم الشرياني ) الدم 

يرافقها زياادة تاراكم حامض الالكتيك  العمليةمما يؤدى إلى حدوث حالة نقص االوكسجين وهذه 
بالعضالت وتوسع األوعية الدموية وعند االنتهاء من حالة نقص االوكسجين اي عند فتح الشريان 

الخاليا، حيث تزود  والسماح بمرور الادم الشرياني بصورة طبيعية يزداد خاللها تدفق الدم إلى
و تزيل مخلفات التفاعل الخلوي المسببة التساع الشرايين،  باألكسجينالدورة الدموية العضالت 

 (60: 42) .ويتم التخلص من حامض الالكتيك بأكسدته وبتحويل بعضه إلى مركبات أخرى 
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ولضمان فاعلية أي نوع من أنواع وطرق التدريب فال بد أن يكون ذلك بضمان أقصى 
 ستفادة فسيولوجية ممكنة.ا

( أن التدريب الرياضي يؤدى إلى حدوث تغيرات 6) (0882) صبحي عبد الحميدويؤكد 
فسيولوجية مختلفة تشمل جميع أجهزة الجسم تقريبًا، وكلما كانت هذه التغيرات إيجابية بما يحقق 

الطاقة الُمستهلكة التكيف الوظيفي المطلوب ألداء الحمل البدني بكفاءة عالية مع االقتصاد في 
 (60: 6) كان هناك تقدمًا في مستوى األداء.

إلى أن البروتينات تلعب الدور الرئيسي ( 0) (6112) حسين حشمت ونادر شلبي ويشير
في بناء المادة الحية، وكذلك في إنجاز عمليات النشاط الحيوي، وحينما توجد الحياة نجد أنها 

 0) الجسم البروتيني تقابلنا بال استثناء ظواهر الحياة. ترتبط بوجود جسم بروتيني وحيثما يوجد
:60) 

  التيأن البروتينات تشمل األحماض األمنية األساسية  (4) (0888) حسين حشمت يذكرو 
، واألحماض األمينية غير أمينيحامض  42 با قدر عددهايال يستطيع الجسم تصنيعها و 

القناة  في. وتتحلل البروتينات أمينيحامض  40يستطيع الجسم تصنيعها وعددها  التي األساسية
يتم  التيالهضمية تحت تأثير الخمائر المعوية والبنكرياس واألمعاء الدقيقة إلى األحماض األمينية 

 امتصاصها من األمعاء الدقيقة للدم وتنقل للجسم بأكمله. 

أكسيد  ثانيالعضالت ونتائج تحللها هو الماء، غاز  يتم فيأيض البروتينات كما أن 
أنه يمكن االستدالل على وظائف  (0888) حسين حشمتالكربون، األمونيا والبولينا ويضيف 

 (60: 4) عن طريق أيض البروتين واألنزيمات.وكفاءة العضالت الكبد والكلى والقلب 

يؤدى الرتفاع مؤقت فى نواتج أيض البروتين بالجسم  الرياضيكما يضيف أن التدريب  
لبولينا وحمض البوليك وكذلك جى.أو.تى، وجى.بى.تى بجانب الكرياتين كينيز مثل الكرياتنين وا

 .والكتات نازعة الهيدروجين، كما أن للرياضة تأثير على البروتين الكلى واأللبومين

على أن العديد من الباحثين والمتخصصين في المجال  (6111عمرو حمزة )ويشير 
 المهاري،الحركية وبين مستوى األداء البدنية و القدرات الرياضي يتفقوا على وجود ارتباط قوي بين 

لرياضي ال يستطيع إتقان المهارات األساسية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه في حالة اف
 (41: 1هذا النوع من النشاط. )المرتبطة بالحركية البدنية و افتقاره للقدرات 
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داء الالعبين في كيفية دمج الى وجود قصور في أ (6109ويشير صالح دمحم صالح )
الركالت المركبة مما قد يؤدي الى فشل كثير من الهجمات اثناء المباريات، وقد يعزي ذلك الى 
ان الكثير من المدربين يركزوا على الجوانب المهارية والبدنية بشكل منفصل كال على حده، 

الى قصور في مستوى وينصب االهتمام األكبر على تنمية المهارات بشكل منفرد مما يؤدي 
 (444: 4الركالت المركبة الذي ينعكس سلبا على أداء الالعب في المنافسات. )

في رياضة  الكاتسيووفي حدود علم الباحث عدم تطرق أي من الباحثين إلى تدريبات 
تأثير تدريبات تحت عنوان  مما دفع الباحث إلى التطرق إلى إجراء هذه الدراسة التايكوندو،
بعض المتغيرات البدنية ومستوى أداء الركالت الهجومية المركبة أيض البروتين و على الكاتسيو 

 .لدى العبي التايكوندو
 هدف البحث:

أيض على  (الكاتسيوتعديل تدفق الدم )تأثير تدريبات يهدف البحث الى التعرف على 
 .ى العبي التايكوندوبعض المتغيرات البدنية ومستوى أداء الركالت الهجومية المركبة لدالبروتين و 

 فروض البحث:

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في  .4
القدرة العضلية للرجلين، القدرة العضلية للذراعين، القوة االستاتيكية المتغيرات البدنية )

الح القياسات لص لعضالت الرجلين، القوة االستاتيكية لعضالت الرجلين، التسارع(
 البعدية للمجموعة التجريبية.

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في  .0
ركلتين ، )ثالث ركالت بيك تشاجي متتاليةمستوى أداء الركالت الهجومية المركبة 

لصالح  (تشاجي تيو دوليوبيك تشاجي ثم ابتوليو ثم ، بيك تشاجي ثم تي تشاجي
 القياسات البعدية للمجموعة التجريبية.

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في  .1
نيتروجين يوريا الدم، بروتين كلى، كرياتنين، حمض متغيرات ايض البروتين )

 لصالح القياسات البعدية للمجموعة التجريبية. البوليك(

 ة:الدراسات السابق

بعنوان تأثير تدريبات المشي باستخدام  Abe, et al. (6112( )9)ابي واخرون  دراسة
( 40تقنية الكاتسيو على القوة العضلية وهرمون النمو لدى جياد السباق، وبلغ قوام عينة البحث )
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حصان سباق، تم تقسيمهم بالتساوي الى مجموعتين احدهما تجريبية واألخرى ضابطة، قامت 
ق ثم خمس دقائق راحة باستخدام تقنية 42م/دقيقة لمده 012التجريبية بأداء مشى المجموعة 

مرات اسبوعيا، وكان من اهم النتائج حدوث تحسن دال في  6الكاتسيو وذلك لمدة أسبوعين بواقع 
% ووجود فروق دالة احصائيا في القوة العضلية وسرعة السباق لصالح 12هرمون النمو بلغ 
ة مقارنة بالمجموعة الضابطة، وتوصل الباحثين الى ان تقنية الكاتسيو تؤثر المجموعة التجريبي

 إيجابيا على الجياد كما تؤثر على الرياضيين.  
بعنوان تأثير تدريبات  Nakajima, et al. (6119 )(02) ناكاجيما واخرون دراسة 

م تقسيمهم الى ( فرد، ت41الكاتسيو على تخثر الدم لدى االصحاء، وبلغ قوام عينة البحث )
( افراد متوسط 6مجموعتين احدهما تجريبية واألخرى ضابطة، المجموعة التجريبية االولي )

مم زئبق على 462عام، أدت تدريبات الكاتسيو باستخدام عصابات )اربطة( بضغط 12أعمارهم 
ر دالة ( افراد، وكان من اهم النتائج حدوث زيادة غي7عضالت الفخذ، والمجموعة الثانية ضابطة )

( لدى المجموعة التجريبية منشط البالزمينوجين النسيجي ،البروثرومبينفي عوامل التخثر )زمن 
مقارنة بالمجموعة الضابطة، مما يعطى مؤشرات إلمكانية حدوث تخسر في الدم نتيجة استخدام 

 تدريبات الكاتسيو.
مقارنة بين  بعنوان دراسة Murat Karabulut (6111 )(02) ميورات كارابولتدراسة 

بروتوكولي تدريبات مقاومة احدهما باستخدام تقنية الكاتسيو على القوة العضلية والحجم العضلي 
ومتغيرات المناعة ومعادن العظام والتكوين الجسمي لألفراد متوسطي العمر، وبلغ قوام عينة 

)مجموعتين  عام، تم تقسيمهم بالتساوي الى ثالث مجموعات07( فرد متوسط أعمارهم 17البحث )
( فرد أدت تدريبات المقاومة بشدة 41تجريبيتين واألخرى ضابطة(، المجموعة التجريبية االولي )

( فرد أدت تدريبات المقاومة بشدة 41% من اقصى تكرار، والمجموعة التجريبية الثانية )22
ة،  ( فرد ضابط44% من اقصى تكرار مع استخدام تقنية الكاتسيو، والمجموعة الثالثة )02

( أسابيع، وكان من اهم النتائج حدوث تحسن دال في القوة العضلية 6وبلغت مدة البرنامج )
والحجم العضلي ومتغيرات المناعة وقوة العظام والتكوين الجسمي لصالح المجموعتين التجريبيتين 

 مقارنة بالمجموعة الضابطة.
 Abou Elella &Hazem (6100( )1)أبو العال عبد الفتاح وحازم حسين دراسة 

بعنوان تأثير تدريبات السباحة باستخدام تقنية تقييد تفقد الدم على بعض المؤشرات الفسيولوجية 
( سباح مستوى عالي، تم تقسيمهم بالتساوي 02ومستوى أداء السباحة، وبلغ قوام عينة البحث )

ع، وكان من ( أسبو 40الى مجموعتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة، وبلغت مدة البرنامج )
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اهم النتائج تفوق دال لصالح المجموعة التجريبية في حمض الالكتيك والحجم العضلي وزمن 
 السباحة مقارنة بالمجموعة الضابطة.

بعنوان تأثير تدريبات الكاتسيو على  Alyssa, et al. (6106( )8)اليسا واخرون دراسة 
( رياضي تراوحت أعمارهم ما 12لبحث )القوة العضلية والحجم للطرف العلوى، وبلغ قوام عينة ا

عام(، تم تقسيمهم بالتساوي الى مجموعتين احدهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم  14-42بين )
( أسابيع بواقع 2% من اقصي تكرار وبلغت مدة البرنامج )02استخدام تدريبات الكاتسيو بشدة 

ي الحجم العضلي للطرف العلوى ثالث مرات اسبوعيا، وكان من اهم النتائج حدوث تحسن دال ف
% لصالح المجموعة التجريبية مقارنة 4002%، والقوة العضلية بنسبة 4207)الذراعين( بلغ 

 بالمجموعة الضابطة .
 Tomohiro Yasuda, et al. (6102( )61)توموهيرو ياسودا واخرون دراسة 

م تقنية تقييد تفقد الدم بعنوان تأثير تدريبات مقاومة باألستيك المطاط بحمل منخفض باستخدا
( فرد تتراوح أعمارهم 47)الكاتسيو(على الحجم العضلي لدى كبار السن، وبلغ قوام عينة البحث )

( 2عام(، تم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبيتين، المجموعة التجريبية األولى ) 20-64ما بين )
د الدم )الكاتسيو(، والمجموعة افراد، قامت بأداء تدريبات األستيك المطاط باستخدام تقنية تقيي

( افراد، قامت بأداء تدريبات األستيك المطاط بدون استخدام تقنية تقييد الدم 7التجريبية الثانية )
( أسبوع بواقع مرتين اسبوعيا، وتم استخدام جهاز الرنين 40)الكاتسيو(، وبلغت مدة البرنامج )

م العضلة، وكان من اهم النتائج لتحديد حج Magnetic resonance imagingالمغناطيسي 
حدوث تحسن دال في الحجم العضلي للمجموعة التجريبية األولى مقارنة بالمجموعة الثانية بلغ 

4706.% 
بعنوان  Shinichi Amano, et al. (6102( )09)شينيشي امانو واخرون دراسة 

لظهر، وبلغ قوام عينة تأثير استخدام تقنية تقييد تفقد الدم )الكاتسيو(على مرضى االم أسفل ا
( رياضي يعانوا من االم أسفل الظهر الحادة والمزمنة، تم تقسيمهم بالتساوي الى 10البحث )

( أسابيع، وتم سؤال العينة 42مجموعتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة، وبلغت مدة البرنامج )
اهم النتائج انخفاض دال  ( أسابيع للتأكد من مدى تأثير تقنية تقييد تفقد الدم، وكان من1كل )

 لصالح المجموعة التجريبية في الشعور بآالم أسفل الظهر مقارنة بالمجموعة الضابطة.
بعنوان تأثير التدريب المتزامن  Libardi, et al. (6102( )00)ليباردى واخرون دراسة 

قوام عينة البحث )اثقال +تحمل( باستخدام تقنية تقييد تفقد الدم )الكاتسيو(على كبار السن، وبلغ 
، المجموعة التجريبية االولي (مجموعتين تجريبيتين واألخرى ضابطة )ثالث مجموعات( فرد، 00)
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% من اقصى تكرار، والمجموعة التجريبية 22 -02من  بشدة التدريب المتزامنأدت  افراد( 2)
 -72من  بشدة لكاتسيو(التدريب المتزامن باستخدام تقنية تقييد تفقد الدم )اأدت افراد ( 24الثانية )

، وكان من بواقع مرتين اسبوعياد ضابطة، افر ا( 7% من اقصى تكرار، والمجموعة الثالثة )22
تشابه التحسن في المجموعتين التجريبيتين في الحد األقصى الستهالك االكسجين اهم النتائج 

 والقوة العضلية وتفوقهم على المجموعة الضابطة .
تأثير برنامج تدريبي باستخدام بعنوان  (0( )6109اخرون )صالح دمحم صالح و دراسة 
على بعض القدرات التوافقية ومستوى أداء الركالت الهجومية المركبة لناشئي  التوافقيةالتدريبات 

العب من العبي رياضة التايكوندو الناشئين  40تكونت مجموعة البحث من ، و رياضة التايكوندو
وأشارت النتائج إلى أن البرنامج التدريبي المقترح له تأثير  ،ايكوندووالمسجلين باالتحاد المصري للت

 فعال على تحسن مستوي القدرات التوافقية ورفع مستوي الركالت المركبة.
 منهج البحث:

جراءاته، باستخدام  استخدم الباحث المنهج التجريبي وذلك لمالئمته لتطبيق البحث وا 
 البعدي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.التصميم التجريبي ذو القياس القبلي و 

 عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي التايكوندو بنادي السنبالوين الرياضي، 
( العبين منهم إلجراء الدراسة 0( العب، وتم استبعاد )00وبلغ قوام عينة البحث الفعلية )
( العب، تم تقسيمهم عشوائيا إلى 02عينة البحث االساسية )االستطالعية عليهم ليصبح قوام 

( العبين، وقد أجري 42مجموعتين متساويتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل عينة )
 ( يوضح ذلك.4الباحث التجانس في الطول والوزن والعمر الزمنى والجدول رقم )

 ( 0جدول )
 خصائص عينة البحث

 62ن = 

 الوسيط االنحراف المعياري  المتوسط ة القياسوحد المتغيرات
معامل 
 االلتواء

 4061 46١000 10١0 ± 470000 بالسم الطول

 4076 72017 0022 ± 7407١ الكيلو جرام الوزن 

 4046 4١074 0001 ± 02044 بالسنة العمر الزمنى
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( 1±بين ) ( إلى أن معامالت االلتواء للمتغيرات المختارة تنحصر ما4يشير الجدول رقم )
 مما يوضح أن المفردات تتوزع توزيعا اعتداليا.

 ألادوات وألاجهزة املستخدمة:

 استخدم الباحث األدوات واألجهزة التالية لقياس متغيرات البحث:     
  استمارة تسجيل بيانات وقياسات عينة البحث 

  لقياس الطول رستاميتر- لقياس الوزن  طبيميزان 
 وكحول طبيوأنابيب اختبار وقطن  سرنجات- ساعة إيقاف لقياس الزمن 
 )اربطة ضغط )جهاز الضغط الزئبقي 

 املساعدين:

مساعدين من مدربي التايكوندو الحاصلين على بكالوريوس التربية  1تم اختيار عدد 
الرياضية ولهم خبرة في مجال تدريب التايكوندو وذلك لمساعدة الباحث في إجراء القياسات 

 ة في البحث.واالختبارات المستخدم
 الدراسة الاستطالعية:

( العبين من عينة مجتمع 0قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية وذلك على عينة قوامها )
 البحث ومن خارج عينة البحث األساسية بهدف.

 .تحديد الوقت الذي يمكن أن تستغرقه االختبارات 
 .التحقق من صالحية األجهزة المستخدمة في القياس 

  مدى استعداد أفراد عينة البحث للخضوع لظروف إجراء التجربة.التعرف على 

 .التعرف على وجود أي معوقات ومحاولة تالفيها 

 .الوصول ألفضل ترتيب إلجراء القياسات 

 :برنامج تدريبات الكاتسيو 
  بعض المتغيرات يهدف البرنامج المقترح باستخدام تدريبات الكاتسيو إلى تحسين

 . كالت الهجومية المركبة لدى العبي التايكوندوالبدنية ومستوى أداء الر 
 :أسس بناء البرنامج التدريبي المقترح 
  مراعاة مبدأ التنوع في أداء التدريبات داخل الوحدة التدريبية حتى ال يشعر الالعب

 بالملل والرتابة.
  مناسبة المحتويات المختارة للمرحلة السنية 
  ومن البسيط إلى المركب إتباع مبدأي التدرج من السهل إلى الصعب 
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 االسترشاد بنتائج الدراسات السابقة عند وضع البرنامج 
 :خصائص محتويات البرنامج 
  ( دقيقة خالل الوحدة التدريبية 62)تثبيت زمن التطبيق اليومي لتجربة البحث ب

 ( وحدة تدريبية.01( وحدات أسبوعيا بإجمالي )1( أسابيع بواقع )2اليومية لمدة )

  ث١2-62يقة التدريب الدائري عند تنفيذ البرنامج بفترات راحة بينية من استخدام طر 
 .استخدام معدل النبض كوسيلة لتحديد شدة المجهود البدني 

  ث، والحد األقصى 62% من اقصى تكرار، وفترات الراحة 02-02الشدة تتراوح من
 .مم زئبق 402مجموعات، وضغط االربطة ال يتعدى  1للمجموعات 

 0%، والضغط بمعدل 0في الشدات بمعدل  يتم التدرج.% 

  .مراعاة مظاهر حدوث اإلجهاد والتعب لدى الالعب أثناء األداء 

 :التوزيع الزمني للبرنامج التدريبي المقترح 
  .)( ق0)التهيئة البدنية )اإلحماء 
 (      .ق42اإلطالة العضلية ) 
 ( .ق 12تدريبات الكاتسيو ) 
  ( ق0)      والختام.التهدئة 
 طوات إجراء البحث:خ 
 :القياسات القبلية 
  بالالعبينجمع البيانات الخاصة. 
  االختباراتتحديد ميعاد ومكان. 
  الالعبينعلى  الطبيإجراء الكشف. 
  بإجراء القياسات القبلية للمتغيرات البدنية قيد البحثبدأت خطوات تنفيذ البحث. 
 .اجراء اختبار الركالت المركبة الخاص بكل العب 
  التجربة:تنفيذ 
 .تم تنفيذ وحدات البرنامج التدريبي المقترح على المجموعة التجريبية دون الضابطة 
 :القياسات البعدية 
 .تم إجراء القياسات البعدية بنفس ترتيب القياسات القبلية 
 :المعالجات اإلحصائية 
 :تضمنت خطة المعالجة اإلحصائية للبيانات األولية 
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     المتوسط الحسابي 

  المعياري االنحراف 

  معامل ارتباط بيرسون 

 )اختبار )ت 

  
 عرض ومناقشة النتائج:

 عرض النتائج: –اوال 

 (6جدول )
 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 في المتغيرات البدنية قيد البحث
 01ن = 

 م
 البيان

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبلي
 لتحسن %ا

 قيمة )ت(

 6ع 6م 0ع 0م

 *20١6 %02021 4016±  4207١ 4040±  40000 سم القدرة العضلية للرجلين 4
 *6000 44071 2010±  6007 2001±  0022 متر القدرة العضلية للذراعين 0
 *7011 %6072 1010±  22000 0010±  20060 كجم قوة عضالت الرجلين 1
 *0062 %102١ 0040±  7200١ 1046±  700١1 كجم الظهرقوة عضالت  1
 *1016 %1067 2042±  1014 2027±  1001 ث زمن التسارع 0

  6002= 1012ت الجدولية عند 

في جميع  2020( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 0يتضح من الجدول رقم )
قوة عضالت الرجلين، قوة )القدرة العضلية للرجلين، القدرة العضلية للذراعين، البدنية متغيرات ال

( لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. وتراوحت نسب عضالت الظهر، زمن التسارع
القدرة العضلية  % لمتغير02021الى  قوة عضالت الظهر % لمتغير102١التحسن ما بين 

 .للرجلين
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 (2جدول )
 يبيةداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجر 

 قيد البحثفي مستوى أداء الركالت الهجومية المركبة 
 01ن = 

 م
 البيان

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبلي
 التحسن %

 قيمة )ت(

 6ع 6م 0ع 0م

 *6160 %00179 2109±  0112 2176±  0177 درجة ثالث ركالت بيك تشاجي متتالية 4

 *4100 %06107 2100±  0199 2174±  0176 درجة ثم تي تشاجيركلتين بيك تشاجي  0

1 
بيك تشاجي ثم ابتوليو ثم تيو دوليو 

 تشاجي
 *6107 02107 2177±  0110 2170±  0102 درجة

  6002= 1012ت الجدولية عند 

مستوى أداء في  2020( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 1يتضح من الجدول رقم )
ة المركبة لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. وتراوحت نسب التحسن ما الهجومي الركالت
ركلتين  % لمتغير0004١الى  بيك تشاجي ثم ابتوليو ثم تيو دوليو تشاجي % لمتغير02014بين 

 .بيك تشاجي ثم تي تشاجي
 (2جدول )

 داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات 
 ين لعينة البحث التجريبية      أيض البروت

 01ن =

 وحدة القياس المتغيرات
نسبة  القياس البعدي القياس القبلي

 التحسن ٪

قيمة )ت( 
 6ع± 6م 0ع± 0م المحسوبة

 40١2 ٪020١ 4041± 40064 4044± 42011 ملليتر011مجم/ نيتروجين يوريا الدم

 *1026 ٪4004 4046± 70١4 4044± 6027 ملليتر011جرام/ بروتين كلى 
 *0040 ٪1202 2042± 4007 2020± 20١0 ملليتر011مجم/ ين نكريات
 0044 ٪4400 400± 002 2027± 000 ملليتر011مجم/ البوليك حمض

 8=  0-عند درجة حرية ن 6062= 1012ت الجدولية عند 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي 1يتضح من الجدول رقم )
للمجموعة التجريبية في قياسات البروتين الكلى والكرياتنين لصالح القياس البعدي، وعدم وجود 

 ٪12022٪، 000 نفروق في نيتروجين يوريا الدم وحمض البوليك، وتراوحت نسب التحسن ما بي
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 (2جدول )
 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 ة قيد البحثفي المتغيرات البدني
 01ن = 

 م
 البيان

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبلي
 التحسن %

 قيمة )ت(

 6ع 6م 0ع 0م

 4011 %001١ 4002±  46011 4046±  4001١ سم القدرة العضلية للرجلين 4
 2001 4000 2002±  6022 204١±  00١4 متر القدرة العضلية للذراعين 0

 2016 0022 0024±  21022 0076±  20011 كجم ة عضالت الرجلينقو  1

 2021 40١1 1016±  77017 1000±  76022 كجم الظهرقوة عضالت  1

 4001 2007 202١±  1002 2027±  1000 ث زمن التسارع 0

  6002= 1012ت الجدولية عند  

في  2020( عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 0يتضح من الجدول رقم )
الى  زمن التسارع % لمتغير2007. وقد تراوحت نسب التحسن ما بين المتغيرات البدنية قيد البحث

 .القدرة العضلية للرجلين % لمتغير001١
 (2جدول )

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
 في مستوى أداء الركالت الهجومية المركبة قيد البحث

 01ن = 

 م
 البيان

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبلي
 التحسن %

 قيمة )ت(

 6ع 6م 0ع 0م

 *0104 0100 2171±  0102 2170±  0172 سم ثالث ركالت بيك تشاجي متتالية 4

 *0177 4170 2174±  0101 2176±  0170 متر ركلتين بيك تشاجي ثم تي تشاجي 0

1 
ابتوليو ثم تيو بيك تشاجي ثم 

 دوليو تشاجي
 7127 2194 2176±  0107 2174±  0171 ث

   6002= 1012ت الجدولية عند 

في مستوى أداء  2020وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( 6يتضح من الجدول رقم )
( )ثالث ركالت بيك تشاجي متتالية، ركلتين بيك تشاجي ثم تي تشاجي المركبة الركالت الهجومية

 2020ح القياس البعدي للمجموعة الضابطة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى لصال
(. وقد تراوحت نسب بيك تشاجي ثم ابتوليو ثم تيو دوليو تشاجيفي المهارة الهجومية المركبة )
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 % لمتغير1041الى  بيك تشاجي ثم ابتوليو ثم تيو دوليو تشاجي % لمتغير20١1التحسن ما بين 
 .ك تشاجي ثم تي تشاجيركلتين بي

 (9جدول )
 داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات 

 أيض البروتين لعينة البحث الضابطة        
 01ن =

 وحدة القياس المتغيرات
نسبة  القياس البعدي القياس القبلي

 التحسن ٪

قيمة )ت( 
 6ع± 6م 0ع± 0م المحسوبة

 *0076 ٪١01 4020± 42021 4044± ١046 ملليتر011مجم/ منيتروجين يوريا الد
 2000 ٪200 4041± 602١ 4044± 6027 ملليتر011جرام/ بروتين كلى 

 20١1 ٪100 2022± 20١1 2020± 20١4 ملليتر011مجم/ ين نكريات

 4020 ٪402 204± 001 202١± 001 ملليتر011مجم/ البوليك حمض

 8=  0-جة حرية نعند در  6062= 1012ت الجدولية عند 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي 7يتضح من الجدول رقم )
للمجموعة الضابطة في قياسات نيتروجين يوريا الدم لصالح القياس البعدي وعدم وجود فروق في 

 ٪١01٪، 200 نباقي متغيرات أيض البروتين، وتراوحت نسب التحسن ما بي
 (1جدول )

 الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة داللة
 في المتغيرات البدنية قيد البحث

 61ن = 

 م
 البيان

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 قيمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 6ع 6م 0ع 0م

 *1046 4002±  46011 4016±  4207١ سم القدرة العضلية للرجلين 4
 *1004 2002±  6022 2010±  6007 متر القدرة العضلية للذراعين 0
 *0011 0024±  21022 1010±  22000 كجم قوة عضالت الرجلين 1
 4040 1016±  77017 0040±  7200١ كجم الظهرقوة عضالت  1
 *0062 202١±  1002 2042±  1014 ث زمن التسارع 0

   6002= 1012ت الجدولية عند 

متغيرات في ال 2020( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 2ول رقم )يتضح من الجد
( )القدرة العضلية للرجلين، القدرة العضلية للذراعين، قوة عضالت الرجلين، زمن التسارعالبدنية 
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 2020لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 
 . ظهرمتغير قوة عضالت الفي 

 (8جدول )
 داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة

 قيد البحثفي مستوى أداء الركالت الهجومية المركبة 
 61ن = 

 م
 البيان

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

قيمة  القياس البعدي القياس القبلي
 6ع 6م 0ع 0م )ت(

 *0117 2171±  0102 2109±  0112 سم ثالث ركالت بيك تشاجي متتالية 4

 *0177 2174±  0101 2100±  0199 متر ركلتين بيك تشاجي ثم تي تشاجي 0

بيك تشاجي ثم ابتوليو ثم تيو  1
 دوليو تشاجي

 *4104 2176±  0107 2177±  0110 ث

في مستوى أداء  2020وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ١يتضح من الجدول رقم )
 لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. المركبة كالت الهجوميةالر جميع 
 

 (01جدول )
 داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمجموعتين 

 التجريبية والضابطة لمتغيرات أيض البروتين 
 61ن =

 وحدة القياس المتغيرات
قيمة )ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 6ع± 6م 0ع± 0م ةالمحسوب

 *7064 4020± 42021 4041± 40064 ملليتر011مجم/ نيتروجين يوريا الدم
 *0062 4041± 602١ 4046± 70١4 ملليتر011جرام/ بروتين كلى 

 *1041 2022± 20١1 2042± 4007 ملليتر011مجم/ ين نكريات
 4010 204± 001 400± 002 ملليتر011مجم/ البوليك حمض

 01=  6-عند درجة حرية ن 6002= 1012عند ت الجدولية 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين 42يتضح من الجدول رقم )
للمجموعتين التجريبية والضابطة في جميع متغيرات أيض البروتين لصالح القياس البعدي 

 البوليك. للمجموعة التجريبية عدا قياسات متغير حمض
 تائج:مناقشة الن-ثانيا
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والذي ينص على وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسات البعدية  مناقشة الفرض األول
القدرة العضلية للرجلين، القدرة العضلية للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات البدنية )

 ارع(للذراعين، القوة االستاتيكية لعضالت الرجلين، القوة االستاتيكية لعضالت الرجلين، التس
 لصالح القياسات البعدية للمجموعة التجريبية.

ويعزى الباحث حدوث هذه التغيرات إلى تأثير تدريبات الكاتسيو، والذي ساهمت في تحسن 
 المتغيرات البدنية قيد البحث.

ان  Nakajima, et al. (6112 )(02) ناكاجيما واخرون وفى هذا الصدد يشير 
لكون هذه  وذلك عضليواقصى تحمل  أكبرالعمل بقوة  تحث العضالت على الكاتسيوتدريبات 
تزيد من اعتماد العضالت عل النظم الالهوائية إلطالق الطاقة الالزمة للعمل  التدريبية الطريقة

وهذا بالتالي يصب في  المركبةوبغض القدرات  السرعةتعمل على تطوير قدرة  فهيالعضلي لذا 
 العاملة.الت ضتحسين اداء الع

محيط العضالت بسبب زيادة جريان الدم في تحدث زيادة تدريبات الكاتسيو ويضيف ان 
عبر أنسجة العضالت بشكل ملحو  ففي حالة نقص األوكسجين الشرياني داخل العضالت 

% عن الحد االعتيادي يزداد الجريان الدموي في العضالت المعزول عنها  00بمقدار 
 .األوكسجين نحو ثالثة أضعاف

ان إلى  Takarada, et al. (6116 )(08)تاكارادا واخرون يشير وفى هذا الصدد 
قطر الليفة العضلية السميكة في تعمل على زيادة مساحة المقطع العضلي و  تدريبات الكاتسيو
في خيوط  زيادةمع العضلية  فتنمو الليفة التركيز على عضالت المركزمن خالل  العضلة المدربة

كمية البروتين في  زيادةوبالتالي المصاحب للساركوبالزم  والمايوسين مع االنخفاض األكتين
  ماتسيو واخرون العضلية، وهذا ما أكده يؤدي إلى اكتساب النغمة الذي العضالت، 

Matthew, et al. (6112 )(06)  تجديد واستهالك في أن المجهود البدني يعمل على
 .الجسمالكامل ببروتين ال

ميورات ، Abe, et al. (6112( )9)ابي واخرون اسة وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج در 
Alyssa, et al. (6106 )اليسا واخرون ، Murat Karabulut (6111 )(02) كارابولت

ليباردى Tomohiro Yasuda, et al. (6102( )61 ,)توموهيرو ياسودا واخرون (, 8)
ي تحسن القوة في ان تدريبات الكاتسيو تسهم ف Libardi, et al. (6102( )00)واخرون 

 العضلية والقدرة العضلية.
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فروق دالة إحصائيا بين القياسات البعدية  على وجود ينص والذي الثانيمناقشة الفرض 
)ثالث ركالت بيك مستوى أداء الركالت الهجومية المركبة للمجموعتين التجريبية والضابطة في 

 (تشاجي تيو دوليوثم ابتوليو ثم بيك تشاجي ، ركلتين بيك تشاجي ثم تي تشاجي، تشاجي متتالية
 لصالح القياسات البعدية للمجموعة التجريبية.

ويعزى الباحث ذلك إلى التخطيط الجيد لبرنامج تدريبات الكاتسيو وتقنين األحمال التدريبية 
بأسلوب علمي مناسب للمرحلة السنية والتدريبية لعينة البحث مما نتج عنه تحسن بدني انعكس 

 داء للمهارات الهجومية المركبة قيد البحث. على مستوى األ
أن النجاح في أداء أي  (2( )6110كمال عبد الحميد وصبحي حسانين ) يؤكدهوهذا ما 

 مهارة يحتاج إلى تنمية مكونات بدنية تسهم في أدائها بصورة مثالية.
من أن التدريب على المهارة  (2( )6112مروان على )ويتفق ذلك مع ما توصل إليه 

ده ال يكفي لتحسين هذه المهارة والحصول على نتائج مثمرة، حيث أنها بجانب تنمية المهارة وح
 البد من تنمية القدرات الحركية الخاصة بالمهارة نفسها.

ومتطلباتها البدنية  لرياضة التايكوندوالعالقة بين المهارات األساسية أن  ويرى الباحث
، الالعبين إعدادعند  االعتبار فيتوضع  أنيقة يجب وث عالقة هي الخاصة( )العامة، المختلفة

تنمية  يتم أنبل على العكس يجب  والبدنيالمهارى  اإلعدادينيكون هناك انفصال بين  الوا
 وبالتالي بعملية التدري فيفذلك يحقق نجاحا  المهارة،العناصر البدنية بما يتفق مع متطلبات 

ستطيع أداء جميع يبدرجة عالية  الالعب الصفات البدنيةمتلك يفعندما  الالعبين،مستوى االرتقاء ب
 جيدة.المهارات بصورة 
 الذيأركان التدريب  يعتبر أحد البدنيالمكون ان  (2( )6111عمرو حمزة )ويضيف 

تكوين  فيالمهارات الحركية  يشترك مع الذيتنمية الالعب وهو من األسس الهامة  فييعتمد عليه 
 .ةالالعب من الناحية البدني
رياضة  فيان المكونات البدنية تعتبر من أهم متطلبات األداء علي ويؤكد الباحث 

تقارب  كسب المباريات خاصة عند تساوى أو فيقد تكون العامل الحاسم  التايكوندو والتي
 األسباب أحدعتبر لالعب يوذلك نظرا ألن مستوى الحالة البدنية  المتنافسانالمستوى المهارى لدى 

مكنه ي لالعبفارتفاع مستوى اللياقة البدنية  تحقيق العديد من االنتصارات فيتسهم  تيالالهامة 
يزيد من ثقة  لالعبارتفاع اللياقة البدنية  أن إلى باإلضافة هذا ناجح، رياضيموسم  أداءمن 

 عليها.يستفيد منها ويحافظ  أن األحيانمعظم  فيويحاول المدرب  بل العبه فيالمدرب 
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 Abou Elellaأبو العال عبد الفتاح وحازم حسين الدراسة مع دراسة وتتفق نتائج 

&Hazem (6100( )1) في ان تدريبات الكاتسيو تسهم في تحسن مستوى األداء. ودراسة  
في أن التدريب الرياضي يسهم في تحسن الركالت  (0( )6109صالح دمحم صالح واخرون )

 الهجومية المركبة في التايكوندو.
فروق دالة إحصائيا بين القياسات البعدية  على وجود ينص والذي الثالثض مناقشة الفر 

للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات ايض البروتين )نيتروجين يوريا الدم، بروتين كلى، 
 .كرياتنين، حمض البوليك( لصالح القياسات البعدية للمجموعة التجريبية

لبرنامج تدريبات الكاتسيو وتقنين األحمال التدريبية ويعزى الباحث ذلك إلى التخطيط الجيد 
بأسلوب علمي مناسب للمرحلة السنية والتدريبية لعينة البحث مما نتج عنه تتكيف فسيولوجي في 

 متغيرات ايض البروتين قيد البحث. 
على أن التدريب الرياضي اعتمادًا على  (6)( 6112حشمت ونادر شلبي ) حسين ويؤكد

إلى زيادة في الهرمونات خاصة البنائية منها مثل التستسترون وهو الهرمون األبحاث يؤدى 
عامل  IGF4و GHالذكرى واالستروجين وهو الهرمون األنثوي. بجانب كل من هرمون النمو 

النمو الشبيه باألنسولين وكل هذه الهرمونات تؤدى إلى إنتاج البروتين. على أن هرمون النمو يقوم 
 من الكبد والذي يعمل مباشرة على إنتاج البروتين الخلوي. IFG4ارة هرمون بعمله من خالل استث

إلى أن هناك هرمونات هامة تشارك هرمونات النمو في الزيادة أثناء التدريب منها  ويضيفا
 وهي المثبطة للدم. نالهرمون المثير للكورتيزول وكذلك هرمونات األندروفي ACTHهرمون 

 Robergs & Roberts  (0889()01)روبرجز وروبرتيشير  الكرياتنين تحسنوعن 
على سالمة وظيفة الكلية من قياس البولينا في الدم  صدقا أكثر يعتبر مؤشرا الكرياتنينقياس أن 

حيث ينتج من فوسفات الكرياتين  Anhydrous Creatineوهو كرياتين ال مائي 
Phosphocreatine الكلى ليخرج مع البول  بعد فقد مجموعة الفوسفات ثم يمر بالدم إلى
باألكل، وتركيزه  يتأثرمع حجم عضالت الجسم وال  طرديا تناسبا والبولويتناسب تركيزه بالدم 

 .الختبار وظيفة الكلي األمثلساعة ، لذلك يعتبر المقياس  01ثابت طوال الا 
التدريب الرياضي  نأ (6)( 6112حشمت ونادر شلبي ) حسينوفى هذا الصدد يؤكد 

 والذيأيض البروتين والنيتروجين  وذلك لزيادةالدم  في تحسن مستويات الكرياتنين يسهم في
 .البدنييصاحبه نقص الدم الوارد للكلى. أو بسبب عملية الجفاف المصاحبة للمجهود 

أن نيتروجين يوريا الدم  ىإل Matthew, et al.  (6112 )(02) ماثيو وآخرون  ويشير
 ويرتبط تركيزه بمستوى البولينا في الدم.يعتبر أحد نواتج أيض البروتين 
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أن المجهود الرياضي يسهم في تحسن مستويات نيتروجين يوريا الدم وذلك للدور  ويضيف
 الذي يلعبه النيتروجين في دورة الحياة البيولوجية.

(, جين 02)Kevin, et al. (0882 ) كيفين وآخرون نتائج الدراسة مع دراسة  وتتفق
 .Waldron , et al, والدرون وآخرون  Jin, et al. (0888()06)وآخرون  

في أن التدريب  Matthew, et al.  (6112 )(02) ,  ماثيو وآخرون  (66()6116)
 الرياضي يسهم في تحسن متغيرات أيض البروتين.

 الاستخالصات:

في ضوء أهداف وفروض البحث وفي حدود العينة واستنادا إلاى ماا أسافرت عناه المعالجاات 
 ئية أمكن التوصل إلى:اإلحصا

  القدرة البدنية متغيرات في جميع ال 2020دالة إحصائيا عند مستوى  فروق وجود(
العضلية للرجلين، القدرة العضلية للذراعين، قوة عضالت الرجلين، قوة عضالت 

( لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. وتراوحت نسب الظهر، زمن التسارع
القدرة  % لمتغير02021الى  قوة عضالت الظهر لمتغير% 102١التحسن ما بين 
 .العضلية للرجلين

  المتغيرات البدنية قيد في  2020عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى
الى  زمن التسارع % لمتغير2007. وقد تراوحت نسب التحسن ما بين البحث
 .القدرة العضلية للرجلين % لمتغير001١

 القدرة العضلية البدنية متغيرات في ال 2020عند مستوى  وجود فروق دالة إحصائيا(
( لصالح للرجلين، القدرة العضلية للذراعين، قوة عضالت الرجلين، زمن التسارع

القياس البعدي للمجموعة التجريبية. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 
 . متغير قوة عضالت الظهرفي  2020

  الهجومية مستوى أداء الركالت في  2020مستوى وجود فروق دالة إحصائيا عند
المركبة لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. وتراوحت نسب التحسن ما بين 

% 0004١الى  بيك تشاجي ثم ابتوليو ثم تيو دوليو تشاجي % لمتغير02014
 .ركلتين بيك تشاجي ثم تي تشاجي لمتغير
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  في مستوى أداء الركالت الهجومية 2020وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 
( )ثالث ركالت بيك تشاجي متتالية، ركلتين بيك تشاجي ثم تي تشاجي المركبة

لصالح القياس البعدي للمجموعة الضابطة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند 
بيك تشاجي ثم ابتوليو ثم تيو دوليو في المهارة الهجومية المركبة ) 2020مستوى 
بيك تشاجي ثم  % لمتغير20١1تراوحت نسب التحسن ما بين (. وقد تشاجي

ركلتين بيك تشاجي ثم تي  % لمتغير1041الى  ابتوليو ثم تيو دوليو تشاجي
 .تشاجي

  الركالت جميع في مستوى أداء  2020وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى
 لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية. المركبة الهجومية

  ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية  وجود فروق
والضابطة في جميع متغيرات أيض البروتين لصالح القياس البعدي للمجموعة 

 البوليك. التجريبية عدا قياسات متغير حمض
 التوصيات:

  على العبي التايكوندو.تدريبات الكاتسيو تطبيق 

 ناول تأثير تدريبات الكاتسيو بأشكال تدريبية إجراء المزيد من الدراسات التي تت
 أخرى في رياضة التايكوندو.

 

 

 قائمة املراجع:

 املراجع العربية: –أوال 

التقنية البيولوجية والبيوكيميائية وتطبيقاتها في المجال  (:0888حسين حشمت ) -0
 الرياضي، دار النشر للجامعات، القاهرة.

ة في الرياضة، مركز الكتاب للنشر، الوراث (:6112حسين حشمت ونادر شلبي ) -6
 القاهرة.

تأثير برنامج  (:6109) علي نور الديناللبودي,  محمود طاهر, صالح دمحم صالح -2
تدريبي باستخدام التدريبات التوافقية على بعض القدرات التوافقية ومستوى أداء 
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نون جلة أسيوط لعلوم وف، مالركالت الهجومية المركبة لناشئي رياضة التايكوندو
 .كلية التربية الرياضية -جامعة أسيوط ، التربية الرياضية

تأثير استخدام بعض األساليب الفسيولوجية لتقنين حمل (: 6111عصام عبد الحميد ) -2
التدريب على كفاءة الجهاز الدوري التنفسي وبعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى 

 رياضية، جامعة المنيا.ناشئ كرة القدم، رسالة دكتوراه، كلية التربية ال

فاعلية التدريب المركب على التعبير الجيني وبعض (: 6111عمرو صابر حمزة ) -2
 المبارزة،المتغيرات البدنية ومستوى أداء مهارتي الطعن والهجمة الطائرة لدى ناشئ 

 جامعة الزقازيق. للبنين،كلية التربية الرياضية  دكتوراه،رسالة 
رباعية كرة اليد الحديثة (: 6110 صبحي حسانين )كمال عبد الحميد إسماعيل ودمحم -2

تالماهية واألبعاد التربوية_ أسس القيام والتقويم_ اللياقة البدنيةت، مركز الكتاب 
 القاهرة. للنشر،

برامج تدريب اإلعداد (: 0882دمحم محمود عبد الدايم, مدحت صالح, طارق قطان ) -9
 لقاهرة.البدني وتدريبات األثقال، مطابع األهرام، ا

تأثير تدريبات األثقال والبليومترك على بعض (: 6112مروان علي عبد هللا ) -1
كلية  دكتوراه،رسالة  اليد،المتغيرات البدنية والمهارية والفسيولوجية لالعبي كرة 

 جامعة المنيا. الرياضية،التربية 
 املراجع ألاجنبية:-ثانيا

0- Abe T, Kearns CF, Manso Filho HC, Sato Y, McKeever KH. 

(5222). Muscle, tendon, and somatotropin responses to the 

restriction of muscle blood flow induced by KAATSU-walk 

training, Equine Vet J Suppl., (06):040-1. 

12- Abou Elela Abdefatah &Hazem Hussien (5211). Effect of 

occlusion swimming training on physiological biomarkers 

and swimming performance, world journal of sports 

sciences, 4;(7), 72-70. 

11- Alyssa M. Weatherholt, Stephanie A. Greer, Dana L. Ruark, 

Blake J. Grider, Marla J. Mock, Matthew D. Beekley 

and Alan Mikesky (5215). Effects of Kaatsu training on 

upper extremity size and strength, Office of the Vice 

Chancellor for Research, Poster session presented at IUPUI 

Research. 
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15- Kazemi, M, Waalen, J, Morgan, C, and White AR. (5222). A 

profile of Olympic Taekwondo competitors. J. Sport Sci. 

Med. CSSI, 774-707. 

13- Libardi, M. P. T. Chacon-Mikahil, C. R. Cavaglieri, V. Tricoli, 

H. Roschel3, F. C. Vechin (5212): Effect of Concurrent 

Training with Blood Flow Restriction in the Elderly, Int J 

Sports Med; 06:090–099  

14- Matthew A. Pikosky, Patricia C. Gaine, William F. Martin, 

Kimberly C. Grabarz, Arny A. Ferrando, Robert R. 

Wolfe and Nancy R. Rodriguez (5222): Aerobic Exercise 

Training Increases Skeletal Muscle Protein Turnover in 

Healthy Adults at Rest, American Society for Nutrition J. 

Nutr. 706:079-010, February 

12- Murat Karabulut (5228). A comparison of the effects of two-

resistance training protocols on physiological responses in 

middle-aged men, a dissertation submitted to the graduate 

faculty in partial fulfillment of the requirements for the 

Degree of Doctor of philosophy, university of Oklahoma. 

12- Nakajima T, Kurano L, Lida M, Takano H, Oonuma H, Morita 

T, Meguro K, Sato Y, Nagata T. (5222). Use and safety of 

KAATSU training: results of a national survey. Int J 

KAATSU Training Res 0: 0-70. 

17- Nakajima, H. Takano, M. Kurano, H. Iida, N. Kubota, T. 

Yasuda, M. Kato, K. Meguro, Y. Sato، Y. Yamazaki, S. 

Kawashima, H. Ohshima, S. Tachibana, T. Nagata, T. 

Abe, N. Ishii, T. Morita (5227). Effects of KAATSU 

training on haemostasis in healthy Subjects, Int. J. KAATSU 

Training Res. 0: 77-02 

18- Sato Y. (5222). The history and future of KAATSU training, Int J 

KAATSU Training Res 7: 7-0. 

10- Shinichi Amano, Arimi Fitri Mat Ludin1, Rachel Clift, Masato 

Nakazawa1, Timothy D. Law1, Laura J. Rush , Todd M. 

Manini , James S. Thomas, David W. Russ, and Brian C. 

Clark (5212). Effectiveness of blood flow restricted 
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55- Tomohiro Yasuda, Kazuya Fukumura, Yusuke Uchida, Hitomi 
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 مستخلص البحث
والسرعة الحركية  عضلة الساقرتباطية بين الزاوية الريشية لالعالقة اال  فاعلية

 التفاعلية لعداءات المسافات القصيرة 
 رشا عصام الدين* دمحم سعد إسماعيل, * 

  
العالقة االرتباطية بين الزاوية الريشية لعضلة الساق يهدف البحث الى التعرف على 

استخدم الباحثان المنهج الوصفي . والسرعة الحركية التفاعلية للعداءات الجامعيات

جراءاته. تم اختيار عينة  نمستعيني بالدراسات المسحية وذلك لمالئمته لتطبيق البحث وا 

البحث بالطريقة العمدية من طالبات كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، وبلغ قوام 

ة بين الزاوية توجد عالقة ارتباطي م022م، 422( العبة عدو 41عينة البحث الفعلية )

استخدام التوصيات . الريشية لعضلة الساق والسرعة الحركية التفاعلية للعداءات الجامعيات

 قياسات الزاوية الريشية كمؤشر إلنتقاء العداءات.

 

                                                           

 بنهاجامعة  –ية الرياضية كلية الترب- بيولوجيا الرياضةأستاذ   *

 جامعة حلوان –كلية التربية الرياضية للبنات -أستاذ مساعد بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار   *
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The effectiveness of the correlation between the pennation 

angle of the leg muscle and the kinetic reactive velocity of 

female sprinters 

 

 *Mohamed Saad Ismail, * Rasha Essam El-Din 

 

The research aims to identify the correlation between the pennation 
angle of the leg muscle and the reactive kinetic speed of university 
runners. The two researchers used the descriptive method using survey 
studies, as it is suitable for applying the research and its procedures. 
The research sample was chosen intentionally from students of the 
Faculty of Physical Education for Girls of Helwan University, and the 
actual research sample strength reached (41) for an enemy player of 
422 m, 022 m. There is a correlation relationship between the pennation 
angle of the leg muscle and the reactionary kinetic speed of university 
runners. Recommendations Use pennation angle measurements as an 
indication for hostility selection. 
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 والسرعة الحركية  عضلة الساقالعالقة االرتباطية بين الزاوية الريشية ل
 التفاعلية للعدائين الجامعيين 

 دمحم سعد إسماعيل,  أ د * 
 رشا عصام الدين  د *

 :المقدمة ومشكلة البحث

ي عليها الجسم البشري، فهو جهاز يعتبر الجهاز العضلي أحد أهم األجهزة التي يحتو 
 طبيعي متكامل غاية في اإلنسجام والتناسق يساهم في القيام بوظائفه ومهامه اليومية.

ويتكون من مجموعة كبيرة من العضالت، تقوم كل مجموعة بعملها بتناسق وتكامل تام 
ي أنواعها لتؤدي الوظائف المختلفة المطلوبة، وتتنوع العضالت في جسم اإلنسان وتختلف ف

وأحجامها، وال تتشابه العضالت في جسم اإلنسان، ويعود هذا االختالف إلى اختالف وظائفها، 
لكنها تشكل بمجموعها ما يسمى بالجهاز العضلي المسؤول عن الحركة بالتعاون مع الهيكل 

 العظمي.
بعض العضالت تكون لحمية كلها وبعضها ليفّي في أحد ان  (6108دمحم سعد )ويشير 

لطرفين، أو كليهما. وعندما تكون األلياف مدورة تسمى الوتر، وعندما تكون مسطحة وغشائية ا
 تسمى سفاق.

ولكنها حساسة لاللتهابات. وتتصل األوتار، أو السفاقات  الضغط ،ولألوتار مهمة لمقاومة 
فقد  بالسمحاق الخارجي للعظام. وهذا االتصال يترك أثرًا واضحًا على العظم موضع االلتصاق،

يكون موضع االلتصاق مصقواًل، أو ذا عالمة صغيرة، كما في حالة التصاق األلياف العضلية 
 (00: 0)بالعظم مباشرة بدون وتر.

 أنواع:العضالت تقسم حسب أليافها إلى ثالثة يضيف ان و 
 وتكون أليافها متوازية من األصل إلى المغرز. المتوازية: .4
تجه بصورة مائلة من األصل إلى المغرز، إما من جهة واحدة وتشبه تنظيم الريشة، أي ت :الريشية .0

 فتسمى وحيدة الريشة، من جهتين فتسمى ثنائية الريشة، أو متعددة االتجاهات.
 (2١: 0) وهي تشبه المروحة اليدوية. :المثلثة .1

وااللياف العضلية ال تعمل فقط صعودا وهبوطا، لكنها تعمل أيضا بزاوية على الوتر، وهو ما 
بزاوية األلياف الريشية، وألياف العضالت مع زاوية ريشية أكبر تكون قادرة على بذل المزيد  يسمى

                                                           

 بنهاجامعة  –كلية التربية الرياضية - بيولوجيا الرياضةأستاذ   *

 جامعة حلوان –للبنات كلية التربية الرياضية -أستاذ مساعد بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار   *
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من القوة. ومع ذلك، تلك التي لديها زاوية ريشية أصغر )أي تشغيل أكثر مباشرة صعودا وهبوطا( 
 قادرة على تقصير أسرع، مما يساعد الرياضي على األداء بشكل أسرع. 

ال يمكن فهم أهمية زاوية الى انه  Seynnes, et al. (6119) سينيس وآخرون.ويشير 
 (162: 41)للعضالت. بدون فهم التشريح األساسي الريشية 

 Muscle بنية العضالتان  Kawakami, et al. (0882)كواكامي واخرون ويشير 

architecture  الذي يحدد يالمايكروسكوبهي الترتيب المادي أللياف العضالت على المستوى 
اعتماًدا على األشكال الهندسية  السرعةيختلف إنتاج القوة و و الوظيفة الميكانيكية للعضالت. 

 (،Lmبعض المعلمات المستخدمة في بنية العضالت هي طول العضالت )و المختلفة للعضلة. 
 (17: 42.)المقطع العرضي الفسيولوجي مساحةو  (،θ) الريشيةزاوية الو  (،Lfوطول األلياف )

هي نوع من العضالت التي تتحد أليافها مع  pennate musclesلريشية العضلة او 
هذا النوع من العضالت في جميع أنحاء جسم  ويوجدشكل ترتيًبا يشبه الريش. لتفي الزوايا  سفاقها
 .اإلنسان

 
 (0شكل )

 وحيدة الريشة, ثنائية الريشة, متعددة االتجاهاتيوضح اشكال العضلة الريشية 
ان السرعة الحركية التفاعلية تعتبر مكون هام لالعبات العدو، وتظهر ويرى الباحثين 

أهميتها من خالل اللحظة الفاصلة بين وضعي استعد وانطلق وتكون فيها الالعبة في حالة استثارة 
عصبية كامنة جاهزة لالنطالق بأقصى سرعة، وعند سماع اإلشارة )طلقة المسدس( يحصل رد 

اإلشارة وتوصلها للمخ الذي يقوم بدوره لتوصيلها للعضالت ليحدد  فعل داخلي حيث تلتقط االذن
هو الفترة الزمنية بين ظهور و زمن رد الفعل يطلق عليه نوع االستجابة الالزمة وهي تقاس بزمن 

، ثم تقوم الالعبة مباشرة بعمل اقصى انقباضات المثير وبداية حدوث االستجابة الحركية له
صول الى مرحلة التسارع ثم يليها مباشرة الوصول الى مرحلة عضلية في اقل زمن ممكن للو 
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زمن رد الفعل يقف عند تلك العمليات السرعة القصوى ثم مرحلة تثبيت السرعة القصوى. أي ان 
بينما نجد أن زمن رد الفعل الحركي يمتد  االستجابة،العصبية من لحظة ظهور المثير حتى بداية 

االستجابة هي مجموع زمن رد الفعل وزمن الحركة سرعة أن  إلى العمليات الحركية وكذلك نجد
 بمعنى هو الوقت الكلي منذ ظهور المثير حتى نهاية األداء.

ولذا فالمرحلتين االولي والثانية وهما زمن رد الفعل والسرعة الحركية هما السرعة الحركية 
 التفاعلية.

ر لسالمة الجهاز العضلي عتبر داللة ومؤشت Quicknessالسرعة الحركية التفاعلية و 
 من خالل التدريب.يمكن تنميتها وتحسينها و  العصبي لالعب

على انه يعني السرعة الحركية فقط، وفى  Quicknessوبعض الباحثين ينظروا لمصطلح 
يشير الى السرعة الحركية  Quicknessمصطلح ان  Baechle,  (0882)باشلي هذا يشير 

ة انقباضات أو إستجابة حركية للعضلة في أقل زمن التي تعني أقصى إنقباض او مجموع
 (0: 1)ممكن.

 Quicknessان مصطلح  Lee Brown, et al. (6111)براون واخرون  ليبينما يرى 
 (42: 44يعنى سرعة االستجابة الحركية )رد الفعل( ويستخدم لتنميتها تمرينات زمن رد الفعل.)

هو المزيج بين  Quickness ان مصطلح (6109عمرو صابر واخرون )بينما يرى 
موسوعة الطب الرياضي  وهذا ما تؤكدهاالثنين ويمثل الشكل األولى ألي نوع من أنواع لسرعة. 

التسارع ويعتمد بشكل كبير على سالمة الجهاز العصبي  يشير الى Quicknessمصطلح بان 
 .reaction timeمن خالل زمن رد الفعل 

رعة الحركية التفاعلية بالشكل االولي للسرعة ويضيف الى انه يجب ان نفكر في الس
 (  02: 4الخطية، أي هي المراحل االولي التي تسبق السرعة الخطية.)

  speedالفرق بين السرعة القصوى Vikram Singh, (6111 ) فيكرام سين ويفسر 
أن السرعة القصوى تحتاج الى زمن للوصول ألقصى  quicknessوالسرعة الحركية التفاعلية 

رعة أي يجب أن تكون تزايديه ، وهذا يتضح في سباقات العدو والتي يحتاج فيها الالعب لزمن س
كاف للوصول من السرعة صفر إلى السرعة القصوى ، بينما السرعة الحركية التفاعلية فهي ال 

عضلية متكررة في أقصر زمن ممكن  تتحتاج لهذا الزمن بل أقصى إنقباض عضلي او انقباضا
  (40: 46لحركات االنفجارية لبعض الرياضات.)وتظهر في ا
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 Clarke، كالرك Loner (5000)(, لونر 0822-0822) Henryهنري  ويعتبر

من أوائل من تحدثوا عن السرعة الحركية Fletshman (5000 )( وفليتشمان 0826)
 التفاعلية كمهارة حركية نوعية.

تنمو أو تضمر، أو تصبح  عضالت اإلنسان قابلة للتكيف بشكل كبير للتدريب. فهيو 
 أطول أو أقصر، وأيضا تقوم األلياف العضلية بتغير زاويتها إلى الوتر، وكل ذلك نتيجة التدريب.

(0 :01) 
من بين أنواع التدريب التي تم فحصها كان تدريب المقاومة الذي ثبت أنه يسبب تغييرات و 

 ت انأظهر  Nimphius et al.   (6106)نيمفيوس وآخرون دراسة . فمعينة في بنية العضالت
سبب العديد من التغييرات في بنية العضالت بما في ذلك سمك العضالت وهذه يتدريب القوة 

 (0666: 41).ينالتغييرات كانت مرتبطة بالقوة النسبية وتحسينات السرعة بين الرياضي
 .Seynnes, et al سينيس وآخرون.Blazevich (6112 ,)بالزيفيتش ت نتائج أظهر و 

في زيادة أحدثت المقاومة  اتتدريبان  Duclay, et al. (6118)دوكالي واخرون  ,( 6119)
 (24١: 7)( 16١: 41)( 4247: 0)تدريبها. لعضالت التي تم الريشية لزاوية ال

والحظ الباحثين في حدود علمهم عدم وجود دراسة عربية تناولت الزاوية الريشية على 
 ل خاص، مما يجعلها الدراسة العربية االولي. الرياضيين عامة وعلى العداءات بشك

باإلضافة الى ان الباحثين الحظوا وجود تضارب في نتائج الدراسات االجنبية التي تناولت 
 .Abe, et alآبي وآخرون  اثبتالزاوية الريشية في المجال الرياضي، فعلي سبيل المثال 

الزاوية الريشية بالمقارنة مع العبي أن عدائي السرعة كان لديهم انخفاض كبير في  (2)(6111)
المسافات الطويلة. على سبيل المثال، في العضلة المتسعة الوحشية، وزوايا األلياف الريشية من 

درجة في العبي المسافات الطويلة. بعض من هذا  0107درجة مقابل  4200عدائي السرعة 
م العضالت( سوف يزيد من المتغير هو لتدريب القوة مع التركيز على التضخم العضلي )حج

زوايا األلياف العضلية الريشية. ومع ذلك، قد تكون له نتائج عكسية إذا ما تم إلى حد التطرف، 
شيكجي ودراسة  .overtrainingالذي هو مثال لماذا يكون الرياضيين حذرين من التدريب الزائد 

لقوة العضلية لكل ابعنوان  Shigeki Ikegawa, et al. (6111( )02)ايكيجاوا واخرون 
، على عينة بلغ قوامها قوةالرياضيين  لدي الريشيةزاوية البشكل عكسي مع ترتبط منطقة مقطعية 

العب رفع اثقال اولمبيين(، وتم قياس القوة العضلية  02العب كمال اجسام،  10( العب )00)
طردية بين مساحة  للمرفق باستخدام الديناموميتر، وكان من اهم النتائج وجود عالقة ارتباطية
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المقطع العضلي والزاوية الريشية، ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين القوة العضلية والزاوية 
 الريشية، فكلما زادت الزاوية الريشية للعضلة كلما قل انتاج القوة.

بعنوان التأثيرات  Miskowiec Ryan (6106( )06)ميسكوفيتش ريان ودراسة 
نتاج القوة، على عينة بلغ قوامها )اللحظية لإلطاالت على ال ( طالب جامعي 01زاوية الريشية وا 

طالبة(، وتم قياس الزاوية الريشية لعضلة الساق الريشية قبل واثناء وبعد  41طالب،  42)
% بين القياس القبلي والبعدي 2014تمرينات االطالة، وكان من اهم النتائج حدوث زيادة بلغت 

 بة انخفاض في انتاج القوة العضلية.لصالح القياس البعدي، واعق
 من أسبوًعا 40 بعدأنه  Ema, et al (6102()8)ايما واخرون بينما توصلت دراسة 

وزادت من سمكها  ٪،06عضالت الفخذ الرباعية بنسبة قوة زادت  ،مقاومة للطرف السفلي تمارين
cross- المقطع العرضي ٪، وزادت مساحة202بها تقريًبا  الليفة العضليةوزاد طول  ٪،2بنسبة 

sectional area  2بنسبة  الريشيةزاوية الوزادت %، 4000بنسبة .٪ 
 40 بعدأنه Wakahara et al (6102)(47 )واكاهارا واخرون وتوصلت دراسة 

العضلة ذات أن باستخدام الدمبلز على العضلة ذات الرؤوس الثالثية،  مقاومة تمارين من أسبوًعا
أو سمكها بشكل موحد نتيجة لذلك التدريب.  مساحة المقطع العرضيتزيد من  لم الرؤوس الثالثية

 للعضلة ذات الرؤوس الثالثية مساحة المقطع العرضيما كان مثيًرا لالهتمام هو أن الزيادة في و 
أي أن أجزاء العضالت  التمرين،وسمكها تتوافق مع أجزاء العضالت التي كانت نشطة أثناء أداء 

 مرين شهدت أكبر نمو من التدريب.التي قامت بالت
عضالت الفخذ الرباعية نتيجة ل الريشيةزاوية ال تعقيبا على ما سبق بان زيادة نويري الباحثي

طول  وأنليست هي نفسها لكل عضلة وليست هي نفسها لكل جزء من العضالت.  التدريب،
ضلة وكل جزء من كل ع باإلضافة الى انالعضالت ال يتأثر كثيًرا بهذا التدريب.  لفائف

 العضالت وزاويتها الريشية.وسمك  مساحة المقطع العرضيالعضالت تواجه تغيًرا مختلًفا في 
يؤثر بشكل كبير على العداءات، تأكيدا نوع االلياف العضلية  ويضيف الباحثين الى ان

وية الريشية استخدام الزالقاعدة العداء يولد وال يصنع، وهذا البحث يعتبر محاولة أولية إلمكانية 
 نتقاء العداءات. في ا

 وانطالقا مما سبق تتطرق الباحثين إلجراء هذه الدراسة.
 :هدف البحث

العالقة االرتباطية بين الزاوية الريشية لعضلة الساق يهدف البحث الى التعرف على 
 .والسرعة الحركية التفاعلية للعداءات الجامعيات



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    583  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 :تساؤل البحث

والسرعة الحركية التفاعلية للعداءات  عضلة الساقين الزاوية الريشية لهل توجد عالقة ارتباطية ب .4
 الجامعيات؟ 

 :إجراءات البحث
 :منهج البحث

بالدراسات المسحية وذلك لمالئمته لتطبيق  ناستخدم الباحثين المنهج الوصفي مستعيني
جراءاته.  البحث وا 
 :عينة البحث

بات كلية التربية الرياضية بنات جامعة تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طال
( العبة 41حلوان وطالبات كلية التربية الرياضية جامعة اسوان، وبلغ قوام عينة البحث الفعلية )

( 4م، وأجري الباحثين التجانس في الطول والوزن والعمر الزمنى والجدول )022م، 422عدو 
 يوضح ذلك.

 ( 0جدول )
 خصائص عينة البحث

 02ن = 

 الوسيط االنحراف المعياري  المتوسط وحدة القياس يراتالمتغ
معامل 
 االلتواء

 4061 461024 0042 ± 46001 بالسم الطول

 4076 61017 1024 ± 6002 الكيلو جرام الوزن 

 4046 02022 2011 ± 0206 بالسنة العمر الزمنى

( 1±صر ما بين )( إلى أن معامالت االلتواء للمتغيرات المختارة تنح4يشير الجدول رقم )
 مما يوضح أن المفردات تتوزع توزيعا اعتداليا.

 :األدوات واألجهزة المستخدمة

 استخدم الباحثين األدوات واألجهزة التالية لقياس متغيرات البحث:     
  لقياس وزن الجسم. –ميزان طبي معاير 
  لقياس ارتفاع الجسم عن األرض.  –جهاز رستامير 

 .ساعات إيقاف 

 لفعل لقياس زمن رد الفعل.جهاز رد ا 
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  جهاز االشعة بالموجات فوق الصوتيةUltrasound ( 12 ماركة توشيباToshiba Aplio 

A772-Diagnostic Ultrasound Machine SSA) 
 .استمارة تسجيل بيانات وقياسات عينة البحث 

 :االختبارات المستخدمة في البحث
 (1مرفق :) االختبارات البدنية 

  الفعل.اختبار زمن رد 

  م.02اختبار التسارع عدو 

 (2مرفق :) اختبار قياس الزاوية الريشية

  جهاز االشعة بالموجات فوق الصوتيةUltrasound ماركة توشيباToshiba   وذلك لتحديد ،
 (1الزاوية الريشية لعضلة الساق )السمانة( ، كما موضح بالشكل )

 

 
 (2شكل )

 يوضح طريقة حساب الزاوية الريشية
 

 

 :ات تنفيذ البحثخطو

 بعد تحديد المتغيرات األساسية واألدوات واألجهزة المستخدمة قام الباحثين بإجراء االتي:
 م.0247/ 44/4إجراء قياسات الطول والوزن يوم -4
 م.40/4/0247إجراء االختبارات البدنية يوم - 0

م، 47/4/2470م الي 40/4/0247( من يوم Ultrasoundإجراء قياسات )التراسوند  -1
 بمستشفى األنجلو امريكان بالقاهرة. 

 :المعالجات اإلحصائية
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 استخدم الباحثين المعالجات اإلحصائية التالية:
  المتوسط 

  االنحراف المعياري 

 معامل االلتواء 

 )معامل االرتباط البسيط )بيرسون 

 :  عرض ومناقشة النتائج

 :عرض النتائج: أوالا 

 (6جدول )
 لزاوية الريشية لعضلة الساق االعالقة االرتباطية بين 

 والسرعة الحركية التفاعلية للعداءات الجامعيات
 الزاوية الريشية التسارع زمن رد الفعل يراتالمتغ

 20202 207١7  زمن رد الفعل
 20١0١   التسارع

    الزاوية الريشية
 20664=  2024قيمة )ر( الجدولية عند 
 ( ما يلي:0يتضح من جدول )

  207١7ارتباطية دالة بين زمن رد الفعل والتسارع بلغ وجود عالقة  
  20202وجود عالقة ارتباطية دالة بين زمن رد الفعل والزاوية الريشية بلغ  
  20١0١وجود عالقة ارتباطية دالة بين التسارع والزاوية الريشية بلغ  
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 (2شكل )
 الزاوية الريشية لعضلة الساق يوضح العالقة االرتباطية بين 

 لسرعة الحركية التفاعلية للعداءات الجامعياتوا
 :مناقشة النتائج -ثانيا

عالقة ارتباطية بين الزاوية الريشية لعضلة الساق والسرعة ( وجود 0يتضح من جدول )
 .الحركية التفاعلية للعداءات الجامعيات

من  ويعزي الباحثين ذلك الى انه كلما قصرت الزاوية الريشية استطاعت تجنيد أكبر قدر
 االلياف العضلية، والتي يمكن استخدامها في السرعة الحركية التفاعلية للعداءات.

في نقل  تلعب دورا مهماالزاوية الريشية من ان Earp (6102) (2 )ايرب وهذا ما يؤكده 
من وجهة النظر الرياضية، كلما انخفضت الزاوية الريشية )أقرب إلى الصفر(، يتم نقل القوة. ف

وعندما يتم شد العضلة  العميق.لقوة من كل ألياف إلى خط العمل، أو السفاق المزيد من ا
قد تكون هناك تغييرات و الريشية، اعتماًدا على أكثر الهياكل تأثًرا لوحدة العضالت واألوتار، 

على قدرة العضالت على نقل القوة إلى خط  اؤثر بدورهتي ستمتبقية في الزاوية الريشية  وال
 عملها.

على وجود ثالث Yuri Verkhoshansky (6112) (42 )ورى فورشنسكي يويؤكد 
مدى سرعة انتقال النبضة من الجهاز العصبي سمات تحدد العداء الموهوب، السمة االولي هي 

المدة التي والسمة الثانية هي المركزي الى العضالت وعودتها من العضالت الى النخاع الشوكي. 
وهذه  ى بقاء الوحدات الحركية في حالة نشاط )استثارة(.تحافظ فيها النبضات الحركية عل

الخاصية مسئول عنها القوة العضلية، والتي تتطلب ان يتم تنشيط العضالت لفترة طويلة الى حد 
مستوى النبضات العصبية التي يتم ارسالها، فكلما زادت مستويات النبضات . والسمة الثالثة ما

 ركية النشطة.العصبية كلما زاد عدد الوحدات الح
ان العدائين الموهوبين Brancaccio, et al. (6102 )(6 )برانكاسيو واخرون ويضيف 

ولتوضيح ذلك. إذا تخيلنا ان  .Neural Dischargerيتميزوا بمستوى عالي من التفريغ العصبي 
وكمية الجهاز العصبي للعداء يشبه البطارية، ويقوم العداء كل فترة بملء السائل داخل البطارية. 

هذا السائل هي الصلة المباشرة باستثارة الجهاز العصبي، مع الوضع في االعتبار الحالة المزاجية 
 واالنفعالية للعداء.

أن عدائي  Abe, et al. (6111 )(2)آبي وآخرون وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة 
هو لتدريب القوة مع بعض من هذا المتغير و السرعة كان لديهم انخفاض كبير في الزاوية الريشية 
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التركيز على التضخم العضلي )حجم العضالت( سوف يزيد من زوايا األلياف العضلية الريشية. 
ومع ذلك، قد تكون له نتائج عكسية إذا ما تم إلى حد التطرف، الذي هو مثال لماذا يكون 

واخرون شيكجي ايكيجاوا ومع دراسة  .overtrainingالرياضيين حذرين من التدريب الزائد 
Shigeki Ikegawa, et al. (6111( )02)  في وجود عالقة ارتباطية طردية بين مساحة

المقطع العضلي والزاوية الريشية، ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين القوة العضلية والزاوية 
 الريشية، فكلما زادت الزاوية الريشية للعضلة كلما قل انتاج القوة.

 Yuri Verkhoshansky (6112)يورى فورشنسكي ه وهذا يتفق مع ما يشير الي
 ( من ان العضالت القوية بالضرورة تكون عضالت سريعة.42)

 :االستخالصات والتوصيات
 :االستخالصات -أوال

توجد عالقة ارتباطية بين الزاوية الريشية لعضلة الساق والسرعة الحركية التفاعلية للعداءات  -4
 .الجامعيات
 :التوصيات -ثانيا

 دام قياسات الزاوية الريشية كمؤشر إلنتقاء العداءات.استخ -0

 اجراء مثل هذة الدراسة على مسابقات اخري متنوعة من مسابقات الميدان والمضمار. -1

 اجراء مثل هذه الدراسة للمقارنة بين سباقات السرعة وسباقات التحمل. -1

وي والطرف السفلي اجراء مثل هذه الدراسة على مجموعات عضلية متنوعة لكال من الطرف العل -0
 للرياضيين.

 :قائمة المراجع
 :المراجع العربية -أوال

تدريبات  (:6109عمرو صابر حمزة, نجالء البدري نور الدين, بديعة عبد السميع ) .4
 الساكيو، دار الفكر العربي، القاهرة.

قراءات متقدمة في فسيولوجيا الرياضة، دار الفكر  (:6108دمحم سعد إسماعيل ) .0
 قاهرة.العربي، ال
 :المراجع األجنبية -ثانيا
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 مستخلص البحث
 

تأثير تدريبات قوة وثبات المركز على مستوى أداء مسابقات مشروع االتحاد 
 ( سنة06-00ية من )الدولي أللعاب القوي لألطفال في المرحلة العمر 

  رشا عصام الدين دمحم*
 
 

 مسابقات أداء مستوى  يهدف البحث إلى التعرف على تأثير تدريبات قوة وثبات المركز على
 تاستخدم .( سنة40-44) من العمرية المرحلة في لألطفال القوي  أللعاب الدولي االتحاد مشروع
، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية  بحثالمنهج التجريبي نظرًا لمالءمته لطبيعة ال ةالباحث

( طفل العاب قوى في المرحلة 12من أطفال العاب القوى بمحافظة القاهرة، والتي اشتملت على )
د فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبعدي و وجعدم  , ( سنة40-44العمرية من )
د فروق دالة إحصائيًا بين و وج. قيد البحث البدنية والمهارية  متغيراتالفى  الضابطةللمجموعة 

قيد البحث وفى اتجاه البدنية والمهارية  متغيراتالفى  التجريبيةالقياس القبلي والبعدي للمجموعة 
 تين الضابطة والتجريبيةللمجموعين البعديين د فروق دالة إحصائيًا بين القياسو وج. القياس البعدي

استخدام تدريبات قوة التوصيات . مجموعة التجريبية ى اتجاه الوفالمتغيرات البدنية والمهارية فى 
 المركز المقترحة فى تحسين المتغيرات البدنية والمهارية لدي أطفال العاب القوى.
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Abstract 

 

The effect of the core strength and stability training on 
performance of the International Federation of 

Athletics Federation project competitions for Kida 
Athletics (11-15) years 

 
 *Rasha Essam El-Din Mohamed 
 

The research aims to investigate the effect of the core 

strength and stability training on the level of performance of the 

IAAF project competitions for Kids (77-70) years. The researcher 

used the experimental approach due to its relevance to the nature of 

the research. The research sample was selected from Kids athletics 

in Cairo Governorate, which included (02) athletics kids age (77-

70) years, the absence of statistically significant differences 

between the tribal measurement and the dimension of the control 

group in the physical and skill variables under consideration. the 

most important results There is statistically significant differences 

between the two-dimensional measurements of the control and 

experimental groups in the physical and skill variables and in the 

direction of the experimental group. Recommendations: Use the 

proposed center strength training to improve physical and skill 

variations in athletics children. 

 
 
 
 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    505  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

تأثير تدريبات قوة وثبات المركز على مستوى أداء مسابقات مشروع االتحاد الدولي 
 ( سنة06-00أللعاب القوي لألطفال في المرحلة العمرية من )

  رشا عصام الدين دمحم*
 

 املقدمة ومشكلة البحث:

ضة تعتبر من أهم العادات فممارسة الريا األطفال،حتل الرياضة مكانة وأهمية كبري لدي ت
 حوله، من الخارجي  العالم إدراك علي ، فهي تساعد الطفلالطفل علي ممارستها التي يحرص 

 الذي  اللعب أشكال من وغيرها والتجميع باالستكشاف الطفل فيها يقوم التي األلعاب أن ويالحظ
 به.  يحيط الذي العالم عن ةكثير  بمعارف العقلية الطفل حياة تثري  المتأخرة الطفولة مرحلة يميز

لتطوير ممارسة ئه سعى خبراوأهتم االتحاد الدولي أللعاب القوي باألطفال اهتمامَا بالغّا، و 
 .لهم أفضلمن اجل مستقبل  ودوافعهم مألطفال بحيث تكون موائمة وملبية الحتياجاتها

ذي تم صياغته ومن هنا انطلق مشروع مسابقات االتحاد الدولي أللعاب القوي لألطفال ال
( سنة، واالهتمام 40-44وتصميمة خصيصا لخدمة جميع األطفال وخاصة المرحلة السنية من )

باحتياجاتهم وتنمية وتطوير قدراتهم المختلفة وتدعيم احترام األطفال لتطويعهم ليكونوا إيجابين ، 
العاب القوي التي وتتميز مسابقات هذا المشروع باإلثارة كما أنها تقدم أشكال جديدة لمسابقات 

تنمي المهارات الحركية والبدنية المختلفة في جو من المرح واللعب بصورة سهلة وبسيطة والتي 
ثارة األعجاب بألعاب القوي بطريقة غير  يمكن ألي طفل المشاركة فيها، وهي فرصة للترويح وا 

لدي عدد كبير من  مباشرة وغير تقليدية مما يساعد علي ترك إنطباع جيد وجديد عن ألعاب القوي 
مع اإلمداد  فعاال في تعليم وتدريب جميع األطفال اتيعتبر هذا الشكل من المنافساألطفال ، و 

/ وثب /  جري  سباقاتالمستمر بالمعلومات باستخدام لوحة التسجيل ، حيث أنها تحتوي علي 
ن التدريب بناء وتكوي اي سيتم من خاللهتال اإلعداد للمسابقات الرسمية، وتؤدي إلي  رمي

 ( 6: 4. )والمالعب والمدربين والحكام
ويحتوي المشروع العالمي لالتحاد الدولي لأللعاب القوي لألطفال على المسابقات التالية 

والحواجز، تتابع مركب للعدو المستقيم والمتعرج وعدو الحواجز  التتابع المكوكي للعدووهي )
وثب  المتقاطعة،المربعات وثب  ،الحبلوثب  )دقات القلب(، ق 2التحمل لمدة  (،4فورميوال )
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)رمي  الرمي نحو هدف فوق عارضة الجثو،الرمي من وضع )قفزة الضفدعة(،  القرفصاء لألمام
 (7: 0(. )باألطفالالخاص رمي الرمح القنابل(، 
تساعد في ترك انطباع حيد وجديد  لألطفالسبق نجد ان مسابقات العاب القوى  ومماهذا 

 وهوى لدى عدد كبير من االطفال مما يساعدنا على الوصول الى الهدف المنشود عن العاب القو 
( وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية بين الجديدنشر ثقافة العاب القوى بين االطفال بمفهومها )

 الوصول بهم للبطولة.هدف ب لألطفالاالطفال وتحسين الحالة الصحية وتنمية المتطلبات البدنية 

داف التدريب الرياضي بصفة عامة وتدريب ألعاب القوى خاصة هو الوصول أه ومن أهم 
بالفرد إلى أعلى مستوى رياضي ممكن، لذا كان من الضروري أن توجه العملية التدريبية إلى 

 . (الفسيولوجية-النفسية – المهارية-إعداد المتسابق إعدادًا متكاماًل في كافة النواحي )البدنية 
العتمادها امج التدريب الرياضي تطورًا هائاًل خالل السنوات السابقة تطورت طرق وبر وقد 

على العلم كأساس للحصول على نتائج جيدة، فقد انتهى الزمن الذي كان يعتمد فيه المدرب على 
على المدرب أن يختار و  خبراته وتجاربه الذاتية فقط في الوصول بالالعب الى المستويات العليا،

مكانيات العبيه والتي تعمل على تنمية البرامج التدريبية  واألساليب التي تتالءم مع خصائص وا 
 (01: 7الرقمية. )القدرات البدنية لديهم حيث تؤدي بدورها إلى تحسين مستوى إنجازاتهم 

إلى أن تدريبات قوة وثبات المركز تعتبر من  Ron Jones,  (6112)رون جونزويشير 
 (07:  12) ا في المجال الرياضي .األشكال التدريبية المستخدمة حديث

الى انه احيانا عند ظهور طريقة تدريبية  Kibler, et al. (6112)كيبلر وآخرون ويشير 
جديدة وهى باألساس ليست جديدة على االطالق ، بل هي منظور جديد يهدف الى تطوير طريقة 

ات المركز ، حيث كانت قديمة استنادا على اتجاهات حديثة ، وهذا ينطبق على تدريبات قوة وثب
تستخدم قديما تحت مسمى تدريبات ثبات المركز وكانت تستخدم في مجال العالج الطبيعي بشكل 
واسع ، الي ان قام علماء الرياضة بتطويرها ووضع المبادا التدريبية لها وتسميتها تدريبات قوة 

 (4١2:  04)المركز. 
وثبات المركز انتقلت من اتجاه  ان تدريبات قوة Panjabi, (6112)بانجابى ويضيف 

الطب الرياضي الى اتجاه اللياقة البدنية بسرعة هائلة، فجميع برامج اللياقة البدنية كالبالتس 
 (174:  02) واليوجا والتاى شي وغيرها تتبع المبادا التدريبية االساسية لتدريبات قوة المركز.

صندوق عضلي البطن  ان المركز يوصف على انه Hodges, (6112)هودج ويوضح 
في االمام وعضالت الفخذ وعضالت تثبيت العمود الفقري في الخلف والحجاب الحاجز في 

زوج من العضالت التي تعمل على تثبيت العمود الفقري  0١االعلى، ويحتوى هذا الصندوق على 
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عضالت والحوض وثبات اداء التسلسل الحركي عند اداء الحركات الوظيفية، وبدون كفاءة هذه ال
 (010:  4١) يصبح العمود الفقري غير مستقر وغير قادر على حمل الطرف العلوى للجسم.

عندما يعمل النظام ككل كما ينبغي ، فان النتيجة انه McGill, (6116 )ماكجيل ويرى 
نتاج اقصى قوة بأقل جهد ممكن ، او بشكل اخر توزيع القوى  هي توزيع القوى بشكل متساوي وا 

 (44:  00) سلسلة الحركية.على مفاصل ال
ان عضالت المركز Akuthota, & Nadler (6112 )ويضيف اكيوسوتا ونادلر 

تعمل على النقل الكامل للقوة الناتجة من الطرف السفلى من خالل الجذع الى االطراف العليا 
ة وأحيانا االداة المحمولة باليد، وبالتالي فان ضعف عضالت المركز لن يؤدى الى نقل الطاق

الحركية بشكل كامل من اسفل ألعلى وبالتالي اداء رياضي غير جيد باإلضافة الى امكانية 
حدوث اصابات ، ولهذا السبب هناك فرضية تشير الى ان تحسين قوة وثبات المركز سيؤدى 
بالضرورة الى تحسين االداء الرياضي ، لذا اصبحت تدريبات قوة وثبات المركز شائعة االستخدام 

 (62:  41) ربين في جميع االلعاب الرياضية عامة وفى رياضة العاب القوى خاصة.بين المد
على أن العديد من الباحثين والمتخصصين في المجال  (6111عمرو حمزة )ويشير 

الرياضي يتفقوا على وجود ارتباط قوى بين القدرات البدنية وبين مستوى األداء المهارى، فالفرد 
المهارات األساسية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه في حالة الرياضي ال يستطيع إتقان 

 ( 40:  6) افتقاره للقدرات البدنية لهذا النوع من النشاط.
أن األداء الجيد للمهارة الحركية ال يكتب له نجاح التنفيذ ما ( 6116دمحم عالوي )ويضيف 

 ( ١0:  0) لم يعتمد بدرجة كبيرة على نواحي اللياقة البدنية المطلوبة.
ومن خالل خبرة الباحثة وعملهما في مجال التدريب وجد أنه يوجد قصور في وضع برامج 
مقننة ألطفال العاب القوى تعتمد على تقوية عضالت المركز مما يؤدي إلى عدم الوصول إلى 

مية الفورمة الرياضية أثناء مرحلة المنافسات، حيث أن التدريب الرياضي المقنن له دور بالغ األه
 في تطوير أداء الالعب والوصول إلى أفضل المستويات الرياضية.

ومن خالل إطالع الباحثة على الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا المجال وجدت 
الباحثة ندرة في الدراسات التي ركزت على وضع برامج تدريبية خاصة بعضالت المركز لدى 

تبر من افضل التدريبات التي تصلح لألطفال أطفال العاب القوى ، على الرغم من انها تع
 كالنخفاض معدالت حدوث االصابات الرياضية اثناء ممارستها مقارنة بتدريبات البليومتري

 Heather Sumulong, (6111( )22)  هيثر سومولونج واالثقال ، وفى هذا الصدد يشير
اشئين تتجاهل تدريبات قوة وثبات من أن معظم البرامج التدريبية الخاصة بتنمية القوة العضلية للن
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المركز وتركز فقط على تدريبات األثقال داخل صاالت األثقال ، ونتيجة لهذا الخلل الواضح في 
برامج تدريبات القوة نتجت مشكلتان لدى الناشئين وهما حدوث خلل في القوام وكثرة حدوث 

 ( 1: 46اإلصابات.)
 وثبات قوة تدريبات الدراسة تحت عنوانت تأثير الباحثة بإجراء هذهوانطالقا مما سبق قامت 

 المرحلة في لألطفال القوي  أللعاب الدولي االتحاد مشروع مسابقات أداء مستوى  على المركز
 ".( سنة40-44) من العمرية

 هدف البحث:
 مسابقات أداء مستوى  يهدف البحث إلى التعرف على تأثير تدريبات قوة وثبات المركز على

 .( سنة40-44) من العمرية المرحلة في لألطفال القوي  أللعاب الدولي االتحاد مشروع
 فروض البحث:

الضابطة قيد توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة  -4
 البعدي.وفى اتجاه القياس المتغيرات البدنية والمهارية  في البحث

التجريبية قيد دي للمجموعة توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبع -0
 البعدي.وفى اتجاه القياس المتغيرات البدنية والمهارية  في البحث

القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -1
 المجموعة التجريبية.وفى اتجاه في المتغيرات البدنية والمهارية 

 الدراسات السابقة: 
بإجراء دراسة بعنوان تأثير  Cosio & Reynold,  (6112()02)رينولد كوزيو و  اجرى 

والتمرينات التقليدية على الظهر والبطن والتوازن لدى السيدات  Physioballالكرة الوظيفية 
( سيدة مبتدئة تم تقسيمهن الى مجموعتين تجريبية وضابطة قوام 12) وبلغ قوام العينةالمبتدئات، 
( أسابيع، وكان من أهم النتائج ان تمرينات الكرة 0كانت مدة البرنامج )( سيدة، و 40كل منهما)

 الوظيفية تؤثر إيجابيًا على القوة العضلية لعضالت البطن والظهر وعنصر التوازن.
دراسة بعنوان نشاط عضلة الجذع  Chow, et al.  (6112( )02)شو وآخرون وقام  

( العبين تنس موهوبين ، 0نة ، وبلغ قوام العينة )دراسة مقار  -السفلية خالل اإلرسال في التنس 
وتم تحليل ضربة اإلرسال والتركيز على عضالت الجذع السفلية وحركات الذراع ومنطقة الكتف 

( تجارب ، والتوجيهات التدريبية لهم بالنظر لحالة عضالت البطن المستقيمة والمظهر 42عبر )
دث للفقرات والعمود الفقري وعضالته ، وكان من الخارجي والداخلي للجسم ومدى االنتصاب الحا

أهم النتائج عدم وجود فروق معنوية في نشاط العضالت بالنظر لنمط اإلرسال والتباين لعضالت 
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جانبي الجسم وعضالت البطن ونشاطها عبر نمطين من اإلرسال ، ومالحظة ذلك أثناء أداء 
ياضية واإلحماء لمنطقة أسفل الظهر ومنطقة ضربة اإلرسال ، وأوصت النتائج أهمية التمرينات الر 

 البطن.
( دراسة بعنوان النشاط الكهربائي على بعض 6112()06) ,Mori موري كما أجرى 

( رجل 44)وبلغ قوام العينة عضالت الجذع أثناء التمارين الثابتة على كرة اللياقة )السويسرية(، 
سجل أعلى نتائج لعضالت البطن  من أهم النتائج ان جهاز الرسم الكهربائي نأصحاء، وكا

المستقيمة العليا والسفلى والعضالت الجانبية  بطول الظهر من وضع تمرين الكوبري عن باقي 
 التمارين. 

دراسة بعنوان تأثير  Stanton & Reabum,(6112()20) ستانتون وريبام وأجرى 
وبلغ قوام العينة الجري ،   استخدام الكرة السويسرية على قوة المركز واالقتصاد في الجهد أثناء

( أسابيع بعدد 6مدة البرنامج ) ت( ضابطه، وكان42( تجريبية و)2( طالبًا قسموا لمجموعتين)42)
أهم النتائج ان البرنامج يؤثر إيجابيًا على قوة المركز،  نمرتين تدريب في األسبوع، وكان م

أثناء الجري على السير  والنشاط الكهربائي لعضالت البطن والظهر واالقتصاد في الجهد
 الكهربائي.

دراسة بعنوان نشاط عضالت  Lehman & Hoda (6112) (62)ليمان وهودا وأجرى 
الجذع أثناء تمرين الكوبري على وبدون استخدام الكرة السويسرية وفيها تم قياس نشاط الرسم 

وبلغ قوام بدونها، الكهربائي لعضالت الجذع أثناء تمرين الكوبري على الكرة السويسرية وأيضا 
أهم النتائج أن تمرين الكوبري على  ن( طالبًا قسموا لمجموعتين متساويتين، وكان م40)العينة 

الكرة أدى الى زيادة النشاط الكهربائي للعضالت المستقيمة والجانبية للبطن وزيادة المدى 
 لعضالت الظهر أكثر من أداء تمرين الكوبري على األرض.   

دراسة بعنوان العالقة  Renee Zingaro,  (6111()68)ينجارو رينية ز واجرى 
( 47االرتباطية بين قوة المركز وسرعة االرسال لدى العبي التنس الجامعيين ، وبلغ قوام العينة )

العب تنس من جامعة كاليفورنيا ، شاركوا في منافسات التنس االرضي قبل دخولهم الجامعة لمدة 
ن من اهم النتائج وجود عالقة ارتباطيه ايجابية بين قوة المركز ( سنوات على االقل ، وكا1)

 وسرعة االرسال في التنس.
بإجراء دراسة بعنوان فعالية مشروع ألعاب  (2()6118تامر الجبالي , وائل رمضان )وقام 

سنة  40 – 42القوي لألطفال وتأثيرها علي بعض القدرات الحركية والتوافقية للمرحلة السنية من 
( طفاّل مقسمة إلي مجموعتين متساويتين إحداهما ضابطة واألخرى 402ي عينة بلغ قوامها)، عل
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تجريبية ، طبق علي التجريبية التدريب مشروع ألعاب القوي لألطفال والضابطة تمارس األنشطة 
التخصصية في سباقات الجري والوثب والرمي ولمدة ثالث شهور ، وكانت من أهم النتائج ان 

القوي لألطفال والذي يتضمنه مشروع اإلتحاد الدولي أللعاب القوي ساهم في حدوث   نظام ألعاب
 زيادة ملحوظة في مستوي بعض القدرات الحركية والتوافقية ألفراد المجموعة التجريبية . 

( دراسة 11) Valero, Alfonso, et al. (6118)فاليري الفونس وأخرون واجري 
عاب القوي في التعليم االبتدائي علي الطريقة التقليدية والمقترحة ، بعنوان التحفيز تجاه ممارسة ال

( مجموعات باالستعانة بثالث معلمات ابتدائي ، ١( طفل مقسمة إلي )10علي عينة قوامها )
وكان من أهم النتائج أن طريقة ممارسة العاب القوي لألطفال متعة وتؤثر في التحفيز بطريقة 

 لدى األطفال. الت السلوك غير الالئق ، وتقليل مناخ األناإيجابية ، مع تقليص عدد حا
دراسة بعنوان تأثير تدريبات  Nicole Kahle, (6118()69) نيكول كاهلى  كما اجرى 

 40ذكور( ، ) 40( فرد )12قوة المركز على اختبار التوازن لدى الناشئين ، وبلغ قوام العينة )
الفقري ، تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين  اناث( ليس لديهم اعراض صحية خاصة بالعمود

( اسابيع ، واألخرى ضابطة لم 6احدهما تجريبية قامت بأداء برنامج تدريبات قوة المركز لمدة )
تمارس البرنامج التدريبي المقترح ، وكان من اهم النتائج تفوق المجموعة التجريبية في جميع 

 اختبارات التوازن الثابت والمتحرك.
بإجراء دراسة بعنوان العالقة  Thomas, et al. (6118()26)وماس وآخرون توقام 

( 46االرتباطية بين قوة المركز ومستوى اداء العبات كرة القدم القسم االول ، وبلغ قوام العينة )
العبة كرة قدم ، قاموا بأداء اختبارات القوة العضلية قبل نهاية الموسم التدريبي ، وكان من اهم 

عدم وجود عالقة ارتباطيه بين قوة المركز ومتغيري القوة العضلية والقدرة العضلية لباقي النتائج 
 اجزاء الجسم.
دراسة بعنوان تأثيرات قوة  Justin Shinkle, (6101( )61) جوستين شينكل واجرى 

( العب كرة قدم من القسم 00المركز على الحدود القصوى للقوة العضلية ، وبلغ قوام العينة )
ول، قاموا بأداء اختبارات رمى كرة طبية من اتجاهات مختلفة، اختبارات االثقال بأقصى تكرار، اال

ياردة عدو،  دفع الذراعين من االنبطاح،  02ياردة عدو،  12الوثب العريض، الوثب العمودي، 
لباقي وكان من اهم النتائج وجود عالقة ارتباطيه بين قوة المركز وجميع اختبارات القوة العضلية 

 اجزاء الجسم.
 خطة واجراءات البحث: 

 منهج البحث: 
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المنهج التجريبي نظرًا لمالءمته لطبيعة البحث الحالي باستخدام التصميم  ةالباحث تاستخدم
 لهما.بإتباع القياس القبلي والبعدي لمجموعتين أحداهما ضابطة واألخرى تجريبية التجريبي 

 عينه البحث:
لطريقة العمدية من أطفال العاب القوى بمحافظة القاهرة، والتي تم اختيار عينة البحث با

( سنة، وقد تم اجراء 40-44( طفل العاب قوى في المرحلة العمرية من )14اشتملت على )
( طفل 12( طفل العاب قوى ليصبح قوام عينة البحث األساسية )44الدراسة األستطالعية علي )

( طفل العاب قوى واألخرى 40جموعتين أحدهما تجريبية )العاب قوى، تم تقسيمهم بالتساوي الى م
( طفل العاب قوى، وقد أجرت الباحثة التجانس في الطول والوزن والعمر الزمني 40ضابطة )

 ( يوضح ذلك.4باإلضافة إلى المتغيرات األساسية قيد البحث والجدول )
 (0جدول )

 تجانس عينة البحث في المتغيرات األساسية قيد البحث
 20ن=

 المتغيرات
وحدة 
االنحراف  المتوسط القياس

 المعياري 
معامل 
 االلتواء

 2010- 2071 44001 سنة السن

 4076- 2041 4016 متر الطول
 2047- 1040 1204 كجم الوزن 

 400١ 2040 4041 ق فورميوال المنحنيات )العدو والحواجز(
 2011- 2044 4010 ق فورميوال المنحنيات )تتابع العدو(

 2041 2010 7001 ق م للتحمل0111ق سبا
 2000 400١ 42012 متر رمى الرمح 
 2024 2001 ١026 متر قذف القرص 

 2017- 20١١ 0020 درجة الوثب الطويل بالزانة فوق حفرة رمال
 2071 2077 1060 درجة الوثب الطويل من إقتراب قصير
 2012- 4071 006١ متر الوثب الثالثي من إقتراب قصير

( مما 1±( إلى أن معامالت االلتواء للمتغيرات المختارة تنحصر ما بين)4الجدول ) يشير
 يوضح أن المفردات تتوزع توزيعًا اعتداليا.

 البيانات:وسائل جمع 
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  واألدوات:األجهزة 
 استخدمت الباحثة األدوات واألجهزة التالية لقياس متغيرات البحث:    

 لقياس وزن الجسم. –ميزان طبي معاير  -
 لقياس طول الجسم. –جهاز رستامير  -

 أثقال بأوزان مختلفة. -

 ثانية.  4/422ساعة إيقاف  -

 استمارة تسجيل بيانات وقياسات عينة البحث. -

 وعارضة أعالم أو قوائم -
 تنس وكرات أطواق -
 للقياس متر -
 وجير  عالمات -
 وكبيرة صغيرة أقماع -
  أحبال -
 األوزان مختلفة كور -
  مربعات -
  تعليمية أرماح -

 (0)ق رفم رات البدنية:المتغي
من خالل إطالع الباحثة على الدراسات والبحوث السابقة توصلت الباحثة إلى ان أهم 

 االختبارات البدنية تتمثل في:
 اختبار التوازن الديناميكي 

 اختبار ثني الجذع أمامًا أسفل 

 اختبار قوة عضالت المركز 
 (6ق )رفم المتغيرات المهارية:

  :( سنة40-44) سن من لألطفال القوي  لأللعاب الدولي لالتحاد ميالعال المشروع مسابقات
 فورميوال المنحنيات )العدو والحواجز( -
 فورميوال المنحنيات )تتابع العدو( -
 م للتحمل4222سباق  -
 رمى الرمح  -
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 قذف القرص  -
 الوثب الطويل بالزانة فوق حفرة رمال -
 الوثب الطويل من إقتراب قصير -
 قصيرالوثب الثالثي من إقتراب  -

  :ةيالعلم المعامالت
 الصدق: –أ 

الفروق بين الجماعات بطريقة المقارنة  صدقالباحثة  تاستخدماالختبارات لحساب صدق 
العيناة  علىالمتغيرات  تطبيق طريق عن، وذلك األدنى والربيع األعلى الربيع بينالطرفية 

األصلية،  العينة خارج نوم البحث مجتمع نفس منطفل العاب قوى  (44) قوامهااالستطالعية و 
  ذلك. يوضح( 0) جدولالو 

 (6) جدول
 داللة الفروق بين الربيع األعلى والربيع األدنى
 في المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث

 متغيراتال

 الربيع األعلى
 (2=  )ن

 الربيع األدنى
 (2=  )ن

 zقيمة 
مستوي 
متوسط  الداللة

 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

جموع م
 الرتب

المتغيرات 
 البدنية

 20211 0020 6022 0022 40022 0022 اختبار التوازن الديناميكي

 20211 0020 40022 0022 6022 0022 اختبار ثني الجذع أمامًا أسفل

 20202 40١6 40022 0022 6022 0022 اختبار قوة عضالت المركز

المتغيرات 
 المهارية

 20211 0020 40022 0022 6022 0022 والحواجز( فورميوال المنحنيات )العدو

 20211 0020 40022 0022 6022 0022 فورميوال المنحنيات )تتابع العدو(

 20211 0020 40022 0022 6022 0022 م للتحمل0111سباق 

 20211 0020 40022 0022 6022 0022 رمى الرمح 

 20211 0020 40022 0022 6022 0022 قذف القرص 

 20211 0020 40022 0022 6022 0022 وثب الطويل بالزانة فوق حفرة رمالال

 2016 40١١ 40022 0022 6022 0022 الوثب الطويل من إقتراب قصير

 20211 0020 40022 0022 6022 0022 الوثب الثالثي من إقتراب قصير

 40١6 = (2020) عند الجدولية (Z) قيمة
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بين الربيع األعلى والربيع األدنى في ًا إحصائي ةفروق دال وجود( 0يتضح من جدول )
 ةقادر االختبارات وهذا يعني أن األعلى، ولصالح الربيع االختبارات البدنية والمهارية قيد البحث 

   المختلفة.التمييز بين المجموعات  على
 الثبات:-ب 

 تيث قامح التطبيق،الباحثة طريقة التطبيق وا عادة  تستخدمالحساب ثبات االختبارات 
 نفس منطفل العاب قوى  (44) قوامهاالعيناة االستطالعية و  علىالباحثة بتطبيق االختبارات 

بفاصل زمني ثالث التطبيق على نفس العينة  ةثم أعاد األصلية العينة خارج ومن البحث مجتمع
 تبارات،االخوتم حساب معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني إليجاد ثبات هذه  ايام،

 وضح ذلك.( ي1)والجدول 
 (2جدول )

  معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني
 للمتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث  

 متغيراتال
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 قيمة ر

 ع م ع م

المتغيرات 
 البدنية

 20١2 2040 6011 2040 6011 اختبار التوازن الديناميكي

 20١1 2062 0010 2062 0010 تبار ثني الجذع أمامًا أسفلاخ

 20١0 0011 12047 000١ 12047 اختبار قوة عضالت المركز

المتغيرات 
 المهارية

 *2021 2000 4006 2041 4041 فورميوال المنحنيات )العدو والحواجز(
 *2027 2000 4010 2047 4010 فورميوال المنحنيات )تتابع العدو(

 *2076 2011 2044 2010 7001 م للتحمل0111سباق 
 *2070 2066 ١027 200١ 42012 رمى الرمح 
 *2021 2002 42040 2001 ١026 قذف القرص 

 *2021 2041 1022 204١ 0020 الوثب الطويل بالزانة فوق حفرة رمال
 *207١ 202١ 1066 2047 1060 الوثب الطويل من إقتراب قصير

 *2077 2006 0072 2041 006١ إقتراب قصيرالوثب الثالثي من 
 20076=  (2020)الجدولية عند مستوي  )ر(قيمة 

لالختبارات البدنية معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني ان ( 1يتضح من جدول )
مما  ة قويةلة إحصائيالدذات معامالت ارتباط  وهي( 20١2 :2070تراوحت ما بين )والمهارية 
 الثبات.من  عاليةى أن االختبارات على درجة يشير إل
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 التدريبي المقترح: برنامجال
 البرنامج:الهدف من 

البدني والمهارى ألطفال العاب القوى من خالل تطبيق البرنامج التدريبي  مستوي الرفع  
 المقنن المقترح.

 البرنامج:أسس وضع 
األسس  اأن يستخلص تانلباحثل بعد اإلطالع على المراجع العلمية والدراسات السابقة أمكن

  وهي:سوف يبنى عليها البرنامج  التي
 العامة:األسس  أواًل:

  البحث. فيمالئمة البرنامج للمرحلة السنية المشتركة 
  الدراسات.المجال للعديد من  فيوضعت  التياالستعانة ببعض البرامج 
  والسالمة.توافر عوامل األمن 
  التدريب.حمل  فيمراعاة التدرج 
 التدريب. فيطبيق مبدأ االستمرارية ت 
  التدريبي.الحمل  فيتطبيق مبدأ التدرج 
  اليومية.تحديد واجبات وحده التدريب 
  والتهدئة.ذلك اإلحماء  فيمساهمة كافة محتويات وحده التدريب على تحقيق أهدافها بما 
  دقه.تحديد درجات الحمل وأسلوب تشكيله وأهدافه بكل 
 التدريبية.المراحل واألسابيع واأليام والوحدات  فيبرنامج مراعاة التموج خالل ال 

 الخاصة:األسس  ثانيًا:
 التدريبي.تحديد الهدف العام للبرنامج  -
 الفرعية.تحديد األغراض  -
 للبرنامج.اختيار التمرينات المناسبة  -
 تمرينات لإلحماء واإلطالة. -
 .لتقوية عضالت المركزتمرينات   -
 البحث.داء الفني للمهارات قيد تمرينات مشابهة لطبيعة األ  -
 تمرينات للتهدئة واالسترخاء. -
فترات الراحة( وفقًا لألسس  –الحجم  –التكرارات  –تطبيق متغيرات حمل التدريب )الشدة  -

 الرياضي.العلمية للتدريب 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    323  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

 بث روح التنافس بين عينة البحث وتشجيعهم على األداء الجيد. -
 .استخدام طرق ووسائل التدريب المناسبة -
 استخدام وسائل التقويم للتعرف على مدى تقدم البرنامج. -

 كما حددت الباحثة بعض المعايير للبرنامج منها:
 .التأكد من سالمة وصحة الالعبين 

 .مراعاة توافر مكان فسيح لتوفير عامل األمن والسالمة 

 .توافر األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ البرنامج 

 تخدامها عند الحاجة.توفير اإلسعافات األولية الس 

  مراعاة مبدأ الفروق الفردية لكل طفل ولذا وضع البرنامج التدريبي المقترح بصورة فردية
حيث يكون حمل التدريب مبنيا على اختبار الحد األقصى لألداء لكل طفل في عينة 

 البحث.

  62-12يتم تنفيذ نشاط اإلحماء في الوحدات التدريبية للبرنامج بحمل هوائي شدته من %
 لتهيئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

  عدد الوحدات  –يتم خالل تطبيق البرنامج التدريبي تثبيت كل من )زمن الوحدة التدريبية
 –محتوى جزء اإلعداد البدني العام  –محتوى جزء اإلحماء  –المطبقة خالل البرنامج 
 محتوى الجزء الختامي(. –محتوى الجزء األساسي 

  ( أسابيع بواقع ثالثة وحدات تدريبية في األسبوع، وذلك بالتدريب 2البرنامج )يستغرق تطبيق
 أيام السبت، االثنين، األربعاء من كل أسبوع.

 البحث:تنفيذ قياسات 
 القبلي:القياس 

التجريبية وذلك خالل األسبوع ة الضابطة و مجموعلالباحثة بإجراء القياس القبلي ل تقام
  م.0247 /١/40 وذلك يوم األول من البرنامج

 المقترح:تنفيذ البرنامج 
الباحثة بتطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية وذلك خالل الفترة  تقام

 م.0247/ 06/4وحتى م0247 /40/40من
 البعدي:القياس 

التجريبية وذلك تين الضابطة و مجموعلالباحثة بإجراء القياس البعدي ل تقام
   م07/4/0247يوم
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 ت اإلحصائية: المعالجا
 وهي:الباحثة األساليب اإلحصائية التالية لمالئمتها لطبيعة البحث  تاستخدم

  الحسابي.المتوسط  
 .الوسيط 
  المعياري.االنحراف 
  االرتباط.معامل 
  تتت لداللة الفروق.اختبار 

 عرض ومناقشة النتائج:
 عرض النتائج:-أوال

 (2جدول )
 الضابطةالقبلي والبعدي للمجموعة  ينداللة الفروق اإلحصائية بين القياس

 قيد البحث البدنية والمهارية متغيراتال في
 02ن= 

 متغيراتال
نسبة  القياس البعدي القياس القبلي

 تقيمة  التحسن
 6ع 6م 0ع 0م

المتغيرات 
 البدنية

 *6067 %0004 2040 6010 2041 6011 اختبار التوازن الديناميكي

 *1004 %6022 2012 0002 2016 0040 سفلاختبار ثني الجذع أمامًا أ

 *0012 %6004 2067 1010 2002 1040 اختبار قوة عضالت المركز

المتغيرات 
 المهارية

فورميوال المنحنيات )العدو 
 والحواجز(

4006 2040 404١ 2042 
0006% 

101١* 

 *0012 %1071 204١ 400١ 2040 4011 فورميوال المنحنيات )تتابع العدو(

 *2012 %4010 2004 7017 2010 7007 م للتحمل0111سباق 

 *0011 %6002 2011 44022 200١ 42010 رمى الرمح 

 *6070 %1026 2011 42000 2006 ١020 قذف القرص 

الوثب الطويل بالزانة فوق حفرة 
 رمال

00١4 2042 1002 2010 
40074% 

7012* 

 *١010 %4400١ 2017 1041 2047 1070 الوثب الطويل من إقتراب قصير

 *0011 %40024 2004 6000 2041 0061 الوثب الثالثي من إقتراب قصير

 002١=  (2020)عند مستوي داللة  ت()قيمة 
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د فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة و وج (1يتضح من جدول )
 %4010التحسن ما بين  البحث. وتراوحت نسبقيد البدنية والمهارية  متغيراتال الضابطة في

 .الوثب الثالثي من إقتراب قصيرلسباق  %40024الى  م للتحمل4222سباق ل
 (2جدول )

  التجريبيةالقبلي والبعدي للمجموعة  ينداللة الفروق اإلحصائية بين القياس
 قيد البحث البدنية والمهارية متغيراتال في

 02ن= 

 متغيراتال
 نسبة القياس البعدي القياس القبلي

 تقيمة  التحسن
 6ع 6م 0ع 0م

المتغيرات 
 البدنية

 *6067 %42012 2041 60١6 2046 6014 اختبار التوازن الديناميكي

 *1004 %06006 2004 6012 2016 0040 اختبار ثني الجذع أمامًا أسفل

 *0012 %01002 201١ 6011 2017 1047 اختبار قوة عضالت المركز

المتغيرات 
 المهارية

يوال المنحنيات )العدو فورم
 والحواجز(

4002 2040 4047 204١ 
2062% 

101١* 

 *0012 %2076 2046 4000 2041 4017 فورميوال المنحنيات )تتابع العدو(

 *2012 %4016 2017 701١ 2011 7002 م للتحمل0111سباق 

 *0011 %400١1 2010 4407١ 2010 42011 رمى الرمح 

 *6070 %7022 2004 42062 2007 ١0١2 قذف القرص 

الوثب الطويل بالزانة فوق حفرة 
 رمال

1022 2042 101١ 2000 
46011% 

7012* 

 *١010 %42044 2012 1017 2041 1072 الوثب الطويل من إقتراب قصير

 *0011 %04012 2010 6027 2047 0066 الوثب الثالثي من إقتراب قصير

 002١=  (2020)عند مستوي داللة  ت()قيمة 

فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة  وجود( 0يتضح من جدول )
وتراوحت نسب وفى اتجاه القياس البعدي، قيد البحث البدنية والمهارية  متغيراتال التجريبية في

 الختبار قوة المركز. %01002م للتحمل الى 4222لسباق  %4016التحسن ما بين 
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 (2جدول )
 القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبيةفروق اإلحصائية بين داللة ال

 قيد البحث البدنية والمهارية متغيراتال في
 21ن = 

 متغيراتال
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 تقيمة 
 6ع 6م 0ع 0م

المتغيرات 
 البدنية

 *1022 2041 60١6 2040 6010 اختبار التوازن الديناميكي

 *1004 2004 6012 2012 0002 اختبار ثني الجذع أمامًا أسفل

 *0010 201١ 6011 2067 1010 اختبار قوة عضالت المركز

المتغيرات 
 المهارية

فورميوال المنحنيات )العدو 
 2006 204١ 4047 2042 404١ والحواجز(

 206١ 2046 4000 204١ 400١ فورميوال المنحنيات )تتابع العدو(

 4000 2017 701١ 2004 7017 م للتحمل0111سباق 

 *0011 2010 4407١ 2011 44022 رمى الرمح 

 *0072 2004 42062 2011 42000 قذف القرص 

الوثب الطويل بالزانة فوق حفرة 
 رمال

1002 2010 101١ 2000 0060* 

 *1011 2012 1017 2017 1041 الوثب الطويل من إقتراب قصير

 *1000 2010 6027 2004 6000 إقتراب قصير الوثب الثالثي من

 0020=  (2020)عند مستوي داللة  ت()قيمة 

القياسين البعديين للمجموعتين فروق دالة إحصائيًا بين وجود ( 6يتضح من جدول )
، ثني الجذع أمامًا أسفل، التوازن الديناميكيالبدنية والمهارية  متغيراتال الضابطة والتجريبية في

الوثب الطويل من ، الوثب الطويل بالزانة فوق حفرة رمالالقرص، قذف الرمح، رمى ، قوة المركز
وذلك في اتجاه المجموعة التجريبية. وعدم وجود  الوثب الثالثي من إقتراب قصير، إقتراب قصير

المهارية  متغيراتال القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية فيفروق دالة إحصائيًا بين 
 .م للتحمل4222سباق ، فورميوال المنحنيات )تتابع العدو(، ورميوال المنحنيات )العدو والحواجز(ف
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 مناقشة النتائج:-ثانيا
فروق دالة إحصائيًا بين القياس  وجودينص على  والذيالتحقق من صحة الفرض األول 

وفى اتجاه القياس هارية البدنية والم متغيراتال في الضابطة قيد البحثالقبلي والبعدي للمجموعة 
 البعدي.

د فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة و وج (1يتضح من جدول )
 %4010البحث. وتراوحت نسب التحسن ما بين قيد البدنية والمهارية  متغيراتال الضابطة في

 .الوثب الثالثي من إقتراب قصيرلسباق  %40024الى  م للتحمل4222سباق ل
ترجع الباحثة ذلك إلى أن األسلوب التقليدي في وضع البرامج التدريبية يعمل على تطوير و 

قدرات الالعب البدنية والمهارية، لكونه ال يستند إلى األسلوب العلمي المقنن الذي يستطيع من 
 خالله المدرب التأثير في االطفال وتحسين مستوي قدراتهم.

د فروق دالة إحصائيًا بين القياس و جو  ينص على والذي الثانيالتحقق من صحة الفرض 
وفى اتجاه القياس البدنية والمهارية  متغيراتال في التجريبية قيد البحثالقبلي والبعدي للمجموعة 

 البعدي.
فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة  وجود( 0يتضح من جدول )

وتراوحت نسب وفى اتجاه القياس البعدي، قيد البحث رية البدنية والمها متغيراتال التجريبية في
 الختبار قوة المركز. %01002م للتحمل الى 4222لسباق  %4016التحسن ما بين 

وتعزى الباحثة حدوث هذه التغيرات إلى التخطيط الجيد لبرنامج تدريبات قوة المركز وتقنين 
لى استخدام األحمال التدريبية بأسلوب علمي مناسب للمرحلة السنية  والتدريبية لعينة البحث وا 

تدريبات الكرة السويسرية واألثقال الخفيفة كجزء رئيسي في تدريبات قوة المركز بهدف تنمية القوة 
العضلية، حيث راعت الباحثة التدريب بأحمال متدرجة أثناء تطبيق البرنامج وذلك بتدريب 

 المجموعات العضلية المختلفة وبخاصة عضالت المركز.
( 6110كمال عبد الحميد وصبحي حسانين )وعن تحسن مستوى المتغيرات المهارية يؤكد 

 أن النجاح في أداء أي مهارة يحتاج إلى تنمية مكونات بدنية تسهم في أدائها بصورة مثالية.  (8)
من  (2) (6112سلوى سيد )( 01( )6112مروان على )ويتفق ذلك مع ما توصل إليه 

رة وحده ال يكفي لتحسين هذه المهارة والحصول على نتائج مثمرة، حيث أن التدريب على المها
 أنها بجانب تنمية المهارة البد من تنمية القدرات الحركية الخاصة بالمهارة نفسها.
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أن الحركة لكي تتم  (00)( 0881مفتي حماد )وعن تحسن مستوى االداء المهارى يشير 
الجهاز العصبي فهو المسئول عن إرسال رئيسية من بينها البد من التنسيق الكامل بين ثالثة أجهزة 

 األوامر على شكل سيالت عصبية إلى العضالت.

على ان تدريبات قوة المركز Marjke, et al. (6112()62)مارجيك وآخرون ويؤكد 
تعمل على تحسين السيالت العصبية المتجهة الى العضالت ، حيث ان التركيز يكون دائما على 

 تي تحيط بالعمود الفقري الذى يحوى بداخلة النخاع الشوكي.العضالت ال
 لذلك فإن التكوين العضلي العصبي يلعب دورًا هامًا في كيفية أداء الحركات.

Elliot, et al.  (6112 )إليوت وآخرون وتتفق نتائج هاذه الدراساة مع دراسااة كل من 
 & Stanton يبام ستانتون ور  Chow, et al.  (6112( )02)وآخرون  شو( 01)

Reabum, (6112()68)  حيث أكدت تلك الدراسات على التأثير اإليجابي لتدريبات قوة
 المركز على المستوى المهارى.

القياسين فروق دالة إحصائيًا بين وجود  ينص على والذي الثالثالتحقق من صحة الفرض 
المجموعة وفى اتجاه والمهارية  البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في المتغيرات البدنية

 التجريبية.
القياسين البعديين للمجموعتين فروق دالة إحصائيًا بين وجود ( 6يتضح من جدول )
، ثني الجذع أمامًا أسفل، التوازن الديناميكيالبدنية والمهارية  متغيراتال الضابطة والتجريبية في

الوثب الطويل من ، الزانة فوق حفرة رمالالوثب الطويل بالقرص، قذف الرمح، رمى ، قوة المركز
وذلك في اتجاه المجموعة التجريبية. وعدم وجود  الوثب الثالثي من إقتراب قصير، إقتراب قصير

المهارية  متغيراتال القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية فيفروق دالة إحصائيًا بين 
 .م للتحمل4222سباق ، رميوال المنحنيات )تتابع العدو(فو ، فورميوال المنحنيات )العدو والحواجز(

ومتطلباتها البدنية  لرياضة العاب القوى العالقة بين المهارات األساسية أن  وترى الباحثة
، الالعبين إعدادعند  االعتبار فيتوضع  أنوثيقة يجب  عالقة هيالخاصة(  )العامة، المختلفة
تنمية  يتم أنبل على العكس يجب  والبدنين المهارى عدادياليكون هناك انفصال بين ا وان ال

 المهارة.العناصر البدنية بما يتفق مع متطلبات 
وترى الباحثة ان تدريبات قوة المركز تساعد أطفال العاب القوى على ثبات العمود الفقري 

 مع الحفا  على القوة الناتجة من دفع الرجلين.
ريبية المعدة إعدادًا سليم والمقننة والتي تركز على وترجع الباحثة ذلك إلى أن البرامج التد

تقوية عضالت المركز تعمل على رفع مستوي الالعبين بدنيًا ومهاريًا، فالبرامج التدريبية الخاصة 
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بمنطقة المركز هي التي تؤدي إلى زيادة قدرات الالعب ومهاراته وتعمل على استمرارية التحسين 
 إنجاز األعمال التدريبية على أكمل وجه. المستمر له وزيادة قدراتها على

كرونين جون  Dave Schmitz,  (6112()09)  ديف شميتزيؤكد  وفى هذا الصدد
Cronin John, et al.  (6112 )(02)  على ان عضالت المركز القوية تقوم بربط الطرف

ددة السفلى بالطرف العلوي، باإلضافة إلى أن تدريب قوة المركز يشتمل على حركات متع
وان تؤدى تمريناته من خالل التركيز على طرف واحد   multi-directionalاالتجاهات

single limb  مما يجعلها من أفضل التدريبات المستخدمة في تحسين قوة عضالت المركز
 )منتصف الجسم( .

( أن التوازن يلعب الدور الهام في تحقيق االنجاز 6) (6111عمرو حمزة )ويرى 
ب العاب القوى ذو المستوى العالي هو الذي يمتلك قوة المركز التي تساعده على الرياضي، فالع

 اداء المهارات بسرعة ورشاقة.
Adams , et al. (0886()06 )آدمز وآخرون  يؤكد وعن تحسن القوة المميزة بالسرعة 

حركات من أن نشاط االنعكاس المطاطي يسمح بالنقل الممتاز للقوة المميزة بالسرعة إلى نفس ال
 المتشابهة بيوميكانيكيا والتي تتطلب قدرة عالية من الجذع والرجلين.

جوستين ( 0) (6112ايمان شاكر )اجرى  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كال من
 ,Nicole Kahle نيكول كاهلى   ،  Justin Shinkle, (6101( )61) شينكل 

ليمان وهودا  ،  Thomas, et al. (6118()26)توماس وآخرون  ، (69()6118)
Lehman & Hoda (6112)(62 كيمبرلي )Kimberly (6112( )66 ماكجيل )

McGill (6116( )62)  والتوازن  قوة المركزفي أن تدريبات قوة المركز تسهم في تحسين
 والمرونة .

 االستخالصات والتوصيات:
 أواًل: االستخالصات:

 تخالصات التالية: في ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة إلى االس
 متغيراتالفى  الضابطةد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة و وجعدم  .4

 .قيد البحث البدنية والمهارية 
 متغيراتالفى  التجريبيةد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة و وج .0

 . اس البعديقيد البحث وفى اتجاه القيالبدنية والمهارية 
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فى  تين الضابطة والتجريبيةللمجموعين البعديين د فروق دالة إحصائيًا بين القياسو وج .1
 .مجموعة التجريبية وفى اتجاه الالمتغيرات البدنية والمهارية 

 ثانيًا: التوصيات:
 الباحثة بما يلي:وصي البحث تضوء نتائج  في

متغيرات البدنية والمهارية لدي أطفال استخدام تدريبات قوة المركز المقترحة فى تحسين ال .4
 العاب القوى.

الطفال العاب القوي بما يتناسب رامج التدريبية استخدام األساليب العلمية الحديثة فى وضع الب .0
 مع قدراتهم واستعداداتهم .

 
 قائمة المراجع:

  -المراجع العربية:  –أوال 
 kidsسابقات الفرق ألعاب القوي لألطفال م(: 0226إليو لوكاتللي وخخرون ) -0

Athletics.االتحاد الدولي أللعاب القوي للهواه، ترجمة مركز التنمية االقليمي القاهرة ، 

والخاصة على تطوير  تأثير التمارين التمهيدية العامة(: 0221ايمان شاكر محمود ) -6
والمضمار لتالميذ األول  بعض القدرات والمهارات الحركية األساسية لمسابقات الميدان

 –المجلد الرابع    (71-17مجلة العلوم التربوية والنفسية ص ) –، جامعة البحرين االبتدائي
 العدد الثالث.

فعالية مشروع ألعاب القوي لألطفال (: 022١تامر عويس الجبالي، وائل رمضان ) -2
، مجلة علوم سنة 06 – 01وتأثيرها على بعض القدرات الحركية والتوافقية للمرحلة السنية من 

 حلوان. ة(، كلية التربية الرياضية، جامع4(، العدد )11فنون الرياضة، المجلد )و 

فاعلية برنامج للتمرينات بدستخدام كرة الصحة على بعض (: 0226سلوى سيد موسى) -2
عناصر اللياقة البدنية والفسيولوجية والقدرات التوافقية ومستوى أداء بعض المكونات األساسية 

(، كلية التربية الرياضية 1(، العدد )01ة علوم وفنون الرياضة، المجلد )مجل فى الجملة الحركية,
 حلوان. ةللبنات، جامع

نماذج تعليمية لألطفال (: 0226شارلز جوزللي، جمال سي دمحم، عبد المالك الهبيل ) -2
 ، االتحاد الدولي أللعاب القوي للهواه، ترجمة مركز التنمية االقليمي القاهرة.في ألعاب القوي 
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فاعلية التدريب المركب على التعبير الجيني وبعض (: 0222رو صابر حمزة )عم -2
، رسالة المتغيرات البدنية ومستوى أداء مهارتي الطعن والهجمة الطائرة لدى ناشئ المبارزة

 دكتوراه، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق.
، عمان، دار ار المختلفةعلم التدريب الرياضي في األعم(: 4١١2قاسم حسن حسين ) -9

 الفكر، عمان.

، دار مرشد التدريب برنامج متكامل لتدريبات البطن(: 0221كريستوفر نوريس ) -1
 الفاروق للنشر والتوزيع، ترجمة خالد العامري، القاهرة

رباعية كرة اليد الحديثة " (: 0224كمال عبد الحميد إسماعيل ودمحم صبحي حسانين) -8
، مركز الكتاب للنشر،  اللياقة البدنية –أسس القياس والتقويم  –ية الماهية واألبعاد التربو

 القاهرة.

تأثير تدريبات األثقال والبليومترك على بعض المتغيرات (: 0221مروان على عبد هللا ) -01
، رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة البدنية والمهارية والفسيولوجية لالعبي كرة اليد

 المنيا.
، 4، طالتدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة(: 4١١2إبراهيم حماد ) مفتي -00

 دار الفكر العربي.
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 ملخص البحث باللغة العربية

 بمراكز رعاية مال الفكرى فى تطوير الخدمات المقدمةدور رأس ال
 ذوى االحتياجات الخاصة

 أمين محمود جعفر/ أ.م . د **

 

 الفكرى  المال رأس دور على التعرف إلى البحث يهدفعلى  التعرف ىيهدف هذا البحث إل
 المنهج  الباحث الخاصة ، استخدم االحتياجات ذوى   رعاية بمراكز المقدمة الخدمات تطوير فى

 ذوى  رعاية مراكز  مديرى  البحث.، وتكونت عينة البحث من  لطبيعة لمناسبته المسحى الوصفى
 فرد ١4  عددهم والبالغ  الخاصة االحتياجات ذوى  رعاية بمراكز العاملين ، الخاصة االحتياجات

 وكانت من اهم التوصيات 
اساااتراتيجى مااان باااين الماااوارد ضااارورة التعامااال ماااع رأس الماااال الفكااارى علاااى أناااه ماااورد رئيساااى و  -

 المختلفة التى تمتلكها مراكز رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة . 
ضرورة إجراء تقييم دورى للمعرفة للعاملين فى مراكاز الرعاياة ورباط نتاائج التقيايم بنظاام الحاوافز  -

 والمكافآت والترقيات . 
ا له دور مهم فى تكوين رأس ضرورة أن تحرص مراكز الرعاية على تشجيع بناء فرق العمل مم -

 المال البشرى المتميز الذى يسهم فى تحقيق الميزة التنافسية بمراكز الرعاية . 
 استثمار قدرات العاملين وشحذ طاقتهم بكفاءة وفاعلية    -
 القيام بدورات صقل لتطوير وقدرات الموظفين .  -
 طوير األداء ضرورة أن يتمتع العاملين بالقدرة على ابتكار الحلول وت -
 يجب مشاركة العاملين في تطوير الخطط والخدمات المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة  -
 العمل على توفير بيئة مناسبة لالبداع واالبتكار  -
 ضرورة توفير نظام للحوافز فعال للعاملين المتميزين  -
ارات ذوى االحتياجااااات يجااااب أن يتمتااااع العاااااملين بالمعرفااااة والمهااااارة الالزمااااة للاااارد علااااى استفساااا -

 الخاصة 
 

                                                           

 جامعة اإلسكندرية –أستاذ مساعد كلية التربية الرياوية للبنين   *
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 ذوى االحتياجات الخاصةبمراكز رعاية    دور رأس المال الفكرى فى تطوير الخدمات المقدمة

          

 أمين محمود جعفر/ أ.م . د *       

 
 

 -مقدمة :
لفقاارة نظارا إلهتماام كافااة المواثياق والمعاهاادات الدولياة بالمعاااقين فقاد أشااار الجازء الثااانى مان ا      

ماان اإلعااالن العااالمى لحقااوق اإلنسااان علااى أحقيااة كاال شااخص فااي تااأمين  00األولااى ماان المااادة 
معيشاااته فاااي حااااالت البطالاااة والمااارض والعجاااز والترمااال وغيرهاااا ، لاااذا فقاااد جااااءت القاااوانين إلباااراز 
اهتمامهااا بتحساااين أوضااااع الماااواطنين وتعزياااز العناياااة بكافاااة شااارائح المجتماااع ، فنجاااد مشااااركة فاااي 

 40١ديد من اإلتفاقيات التي تنادى  بالتنسيق باين البلادان المختلفاة ومنهاا اإلتفاقياة الدولياة رقام الع
م بشااأن التأهياال المهنااى والعمالااة للمعاااقين والتااي جاااءت ماان منطلااق التناااقض بااين  4١21لساانة 

لفاة ماع حرمان المعاقين من فرصة التمتع بكامل حقاوقهم االقتصاادية والثقافياة بحجاة إعااقتهم المخت
ما أقره اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان ،  ورأس المال الفكري هو المفتاح الرئيسي المحدد للتنمية 
، وعناادما تحاادث الفجااوة بينااه وبااين باااقي رؤوس األمااوال فالبااد ماان االهتمااام بااه وذلااك ماان خااالل 

ياااة، وحاااين ياااتم االهتماااام بالبشااار مااان حياااث التااادريب واإلعاااداد وتعمياااق الخبااارة ودعااام القااادرات اإلدار 
اإلعداد البشري على أكمل وجه فإنه يصبح مان الساهل تنمياة ودعام قادرات بااقي رؤوس األماوال ، 
لاذا يتوجاب علاى الاادول الطامحاة إلاى النماو والتقاادم العمال علاى تنمياة وزيااادة االهتماام بارأس المااال 

 الفكري .
ياار مساابوقة ماان التغيياار ( بأننااا نعاايش فتاارة غ 0226وماان هااذا المنطلااق يشااير هااانى عبااده )     

والتطااااوير المسااااتمر، حيااااث أدى االنحسااااار التاااادريجي لعصاااار الثااااورة الصااااناعية واالنطااااالق نحااااو 
االقتصاد القائم على المعرفة إلى ظهور منظمات األعمال المبنية على المعرفة والمعلومات، والتي 

ت المعرفيااة المتمياازة، تعتمااد فااي المقااام األول علااى الخبااراء والمتخصصااين والمباادعين وذوي القاادار 
 حيث أصبح تركيز منظمات األعمال 

في العصر الحالي على المعرفة المتراكمة في عقول الموارد البشرية والناتجة عن الممارسة الفعلياة 
للعماال والتوجيااه والمساااندة ماان القااادة، وتبااادل األفكااار والخباارات مااع الاازمالء فااي العماال والتعاارض 

ة التدريب وجهود التنمياة والتطاوير التاي تساتثمر فيهاا المنظماات مباالغ لمطالب العمالء، وكذا نتيج
هائلاااة، فهاااذه المعرفاااة المتاركماااة والمتازيااادة تشاااكل أرس الماااال الفكااارى المتزايااادة تشاااكل رأس الماااال 

 الفكرى في المنظمة .
                                                                              (02 : 61 ) 
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( أن االهتمام برأس الماال الفكاري أحاد أبارز التحاديات التاي تواجاه  0227ويرى عادل حرحوش ) 
إدارة الماااوارد البشااارية وذلاااك بسااابب الحاجاااة الملحاااة إلاااى تنظااايم كااال مااان االبتكاااار واإلباااداع والعمااال 

داعيااااة المعرفااااي تنظيمااااًا منهجيااااًا، حيااااث يركااااز رأس المااااال الفكااااري علااااى الطاقااااات االبتكاريااااة واإلب
باعتبااار أن  عنااد العاااملين فااي المنظمااة وكيفيااة اكتشااافها واسااتثمارها والمحافظااة عليهااا الموجااودة

المااوارد وأكثار األصااول قيمااة .)  المنظماات المعاصاارة تنظار إلااى مواردهاا البشاارية علاى أنهااا أغلااى
42  :0 ) 
( أن  0242)( ، محماود  الروساان ، محماود العجلااونى  0240ويتفاق كال مان عفااف بادوى )    

أرس المااال الفكااري ألي مؤسسااة القيمااة التااي تميزهااا عاان المؤسسااات المماثلااة فااي حااال تفوقهااا عاان 
غيرهااا، فمعيااار التنااافس اليااوم المعرفااة والمعلومااات والمهاااارت، وبمااا أننااا نعاايش فااي عصاار التقاادم 

عان مكوناات التكنولوجي وعصر المعرفة، فإن المؤسسات تهتم بتطوير هذه المجاالت والتاي تعبار 
تعزيااز القاادرة  –رأس المااال الفكاارى وهااذا االهتمااام يااؤدى بالمؤسسااات إلااى ) زيااادة القاادرة اإلبداعيااة 

 تحسين اإلنتاجية ( .  –التنافسية 
                                                                 (41  :١   ( )42   :42 ) 

(  0244( ، عمر مختار ، حمدى معمر )  0244)   ويتفق كل من أشرف عبد الرحمن الشيمى
أن تطاااوير أرس الماااال الفكاااري أصااابح موضاااوعا باااارزا للمهتماااين باااالفكر اإلدارى ، وأصااابحت أحاااد 
البناااود الثابتاااة فاااي أجنااادات أعماااال المنظماااات المعاصااارة إذ أنهاااا فاااي غاياااة األهمياااة، وعلياااه فتنمياااة 

ههااا المنظمااات المعاصاارة، حيااث إن المنظمااات وتطااوير قاعاادة فكريااة تعااد ماان التحااديات التااي تواج
اليوم تحتاج إلى  األفراد الذين يملكون مخزون أوسع من المعارف والمهارات ، والذين بمقدورهم أن 
يبتكروا وأن يفوزوا في مستقبل مجهول ، وهذا يتطلب تنمية وتطوير المنظمة بالموجودات الفكرياة، 

قاء بالمنظمة إلى إلى مستوى إمكاناتها وقدراتها الحقيقية . )  وفي الحقيقة أنها الطريقة األنجح لالرت
1   :١    ( )46   :6 ) 

( أن رعاياااة ذوى االحتياجاااات الخاصاااة حاااق أصااايل  4١١6ويشاااير عباااد المطلاااب القريطاااى )     
كفلتااه الشااارائع الساااماوية ومباااادا حقااوق اإلنساااان فاااي المسااااواة وتكااافؤ الفااارص باااين أفاااراد المجتماااع 

من تنمية ما لديهم من استعدادات بما يجعلهم قادرين علاى حماياة وا عالاة أنفساهم وعلاى  تمكينا لهم
 ( 41:  41المشاركة الفاعلة في الحياة االجتماعية وتطوير مجتمعاتهم . )  

(  4١١0(  ، مصااطفى أحمااد ، مسااعود كااريم )  4١١6ويتفااق كاال ماان عبااد المطلااب القريطااى ) 
ى الماااوارد البيئياااة التاااي يلجاااأ إليهاااا الفااارد أو يحاااول إليهاااا مااان مؤسساااات رعاياااة المعااااقين بأنهاااا إحاااد

أشااخاص أو هيئااات أخاارى لمساااعدتته علااى عااالج المشااكلة التااي يعااانى منهااا ، ويتااوفر للمؤسسااة 
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مكانيااات ماديااة ، ولكاال  مااوارد بشاارية تتمثاال فااي األشااخاص المهنيااين واألخصااائيين وكااذلك مااوارد وا 
م كانياتهاا ومواصافات خدماة الفارد قاد تكاون أولياة أو ثانوياة ، مؤسسة شروطها وفلسفتها وأهادافها وا 

أما من حيث التبعية فقد تكون المؤسسة حكومية أو أهلية ، ومن حيث المجال قاد تكاون إقتصاادية 
 أو إجتماعية أو تعليمية أو صحية . 

                                                           (41  :١2  ( )4١   :001  ) 
ويارى الباحثاان أن أرس الماال الفكاري مساتقبل المؤسسااات التاي تساعى للتطاور والنجااح  فااي       

األمد البعيد ، إذ يمثل بشكل محساوس اماتالك الخبارات والتجاارب والتقنياات والكفااءات الفردياة فاي 
اهم فاي المؤسسة ، كما يعد ميزة تنافسية نتيجة لماا تقدماه هاذه الارؤوس مان معاارف ومعلوماات تسا

 تحقيق ميزة تنافسية والمحافظة على مكانتها عند جمهور المستفيدين . 
  -أسباب تناول موضوع البحث  :

تعتبر الموارد البشرية من المقاييس األساسية التي تقاس بها ثروة األمم باعتبار أن هذه الموارد     
دي واالجتماعي للدول ، حيث على رأس المكونات الرأسمالية واألصول المؤثرة في الوضع االقتصا

أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم ، وقد أكد علماء االقتصااد 
ومان خاالل الزياارة  ،   مناذ وقات طويال أهمياة تنمياة الماوارد البشارية فاي تحقياق النماو االقتصااد

تضاح أن هنااك نظارة إلاى المعااق ا الميدانية لبعض المؤسسات الخدمية لذوى اإلحتياجات الخاصاة
نظرة العطف والشفقة ، بينما يجب أن تكون النظرة إليهم نظرة إنسانية وأخالقية ، ويجاب أن تكاون 
هنااااك مراعااااة لكااال فئاااة مااان الفئاااات المختلفاااة لاااذوى االحتياجاااات الخاصاااة فهاااو إنساااان لاااه حقاااوق 

مة بدنياة وأيضااا لااه الحااق فااي وواجباات علااى المجتمااع بتااوفير لااه حيااة كريمااة وكرامااة إنسااانية وسااال
التعبير عان رأياه ولاه الحاق فاي التعلايم والصاحة والترفياه والتنقال والعمال ، كماا يقاع علايهم واجباات 

 في حدود قدراتهم وطاقاتهم ، 
ويرى الباحثان أن تطويرالخدمات المقدماة بمراكاز الرعاياة لاذوى االحتياجاات الخاصاة تاتم مان      

فكااارى والاااذى يحقاااق ميااازة تنافساااية للمؤسساااة وذلاااك مااان خاااالل التركياااز خاااالل تطاااوير رأس الماااال ال
واالساااتفادة مااان مهاااارات وقااادرات العااااملين ، وتطاااوير النظاااام الاااداخلى للمؤسساااة وتعزياااز المشااااركة 

 المجتمعية مع األطراف ذات العالقة 
  -هدف البحث : 

بمراكرز  المقدمرة دور رأس المرال الفكررى فرى تطروير الخردماتيهردف البحرث إلرى التعررف علرى  
 بمملكة البحرين  ذوى االحتياجات الخاصةرعاية  

    -تساؤل البحث :



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    318  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

ماهو دور رأس المال الفكرى فى تطوير الخدمات المقدمة بمراكز رعاياة  ذوى االحتياجاات  – 4  
 الخاصة بمملكة البحرين  ؟

 كة البحرين  ؟ما هي الخدمات المقدمة بمراكز رعاية  ذوى االحتياجات الخاصة بممل -0 
مااا هااي العالقاااة بااين رأس المااال الفكااارى والخاادمات المقدمااة بمراكاااز رعايااة ذوى اإلحتياجاااات  – 1

 الخاصة بمملكة البحرين ؟ 
 مصطلحات البحث : 
عبااارة عاان مجموعااة مااا تمتلكااه مراكااز رعايااة ذوى اإلحتياجااات الخاصااة ماان رأس المررال الفكرررى : 

وتنظيميااة ماان هياكاال تنظيميااة ووصااف وظيفااى وباارامج  مكونااات بشاارية مبدعااة ذات خباارة ومعرفااة
وقواعاااد معلوماتياااة وعالئقياااة ماااع كافاااة األطاااراف ذات العالقاااة الداخلياااة والخارجياااة بماااا يسااااهم فاااي 

 . ) تعريف إجرائى (  تحسين أداء المنظمات
 إجراءات البحث

 ث.المنهج الوصفى المسحى لمناسبته لطبيعة البح  الباحثاستخدم  منهج البحث : -
 الرعاية لذوى االحتياجات الخاصة  يشتمل على المديرين والعاملين بمراكز مجتمع البحث : -
مااديرى  مراكااز رعايااة ذوى االحتياجااات الخاصااة ، العاااملين بمراكااز رعايااة ذوى  عينررة البحررث : -

 .فرد ١4االحتياجات الخاصة  والبالغ عددهم  
 (  0جدول ) 

 دراسة االستطالعية والدراسة االساسيةتوصيف وتوزيع فئات العينة على ال

 مراكز التأهيل  الفئة
 الدراسة األساسية الدراسة االستطالعية العينة
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مركىىىىىىىىىز الت هيىىىىىىىىىل 
 األكاديمى والمهنى 

44 05.05 05 07.07 01 05.96 

مركىىز بنىىك البحىىرين 
 والكويت للت هيل

09 00.16 4 05.05 00 04.51 

مركز الطفل للرعاية 
 النهارية 

04 01.55 0 00.00 1 1.69 

دار بنىىىىىك البحىىىىىرين 
الىىىىىىىىوطنى لت هيىىىىىىىىل 

 األطفال المعاقين 
71 40.69 05 07.07 41 40.97 

 77.45 90 54.19 00 011 006 المجموع
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  وات جمع البيانات :أد
 تم استخدام استمارة استبيان من تصميم الباحثين واتبعت الخطوات التالية لتصميمها :

 إجراء مسح للدراسات النظرية والبحوث العلمية والمراجع المرتبطة. -
 تحديد محاور االستبيان حسب األهداف الموضوعة. -
 تحديد مفردات العبارات التى تعبر عن محاور االستبيان. -
عرض االستبيان بصورته األولية على مجموعة من الخبراء المتخصصين فى مجال اإلدارة والبالغ  -

 ( خبراء وذلك للتعرف على :42عددهم )
 .مناسبة المحاور لموضوع البحث 
 .ارتباط العبارات الخاصة بكل محور 
 .كفاية وشمول وارتباط موضوعية العبارات 

% وذلاك 422% إلاى ١0تبيان فاى صاورته النهائياة باين وانحصرت نسبة اتفاق الخبراء علاى االسا
 بعد حذف وتعديل العبارات من كل محور وفقًا تراء الخبراء.

 المعامالت العلمية الستمارة االستبيان 
 : تم حساب صدق االستمارة بطريقتين أواًل : صدق االستمارة

مادة مناسابة المحااور  اعتمد الباحثين علاى صادق المحكماين وذلاك للتعارف علاى صدق المحتوى : - أ
والعباااارات ومااادى وضاااوحها ، حياااث تااام حاااذف بعاااض العباااارات وتعاااديل الااابعض اتخااار وفقاااًا تراء 

 الخبراء.
تم حساب صدق االتساق الداخلى عن طريق حساب معامالت االرتبااط  صدق االتساق الداخلى : - ب

ارة والمجمااوع الكلااى بااين العبااارات والمجمااوع الكلااى للمحااور الااذى تنتمااى إليااه )أى بااين درجااة العباا
 لعبارات المحور التى تنتمى إليه(
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 ( 0جدول ) 
 صدق االتساق الداخلى )معامل ارتباط العبارة مع المحور الذى تنتمى اليه (  

 33ن = محاور الدراسة     لعبارات  

المحور األول : دور رأس المال الفكررى فري تطروير الخردمات المقردمات بمراكرز 
 ى االحتياجات الخاصة رعاية ذو

الخررردمات المقررردمات بمراكرررز  -المحرررور الثرررانى :
 رعاية ذوى االحتياجات الخاصة 

 قم المفردةر
معامررررل االتسرررراق 

 الداخلى
قم ر

 المفردة
معامررررررل االتسرررررراق 

 الداخلى
قم 

 المفردة
 معامل االتساق الداخلى

 أوال
رأس المال 
 البشرى

76 
1.115** 

 أوال 
 الخدمات التعليمية

0 1.140** 77 1.645** 05 1.716** 

5 1.604** 71 1.611** 00 1.070** 

0 1.769** 79 1.190** 04 1.019** 

4 1.645** 02 1.660** 00 1.650** 

 الخدمات الصحية  ثانيا  **1.114 07 **1.746 0

 ثالثا **1.190 7
رأس المال 
 العالقات

07 1.701** 

6 1.660** 00 1.791** 06 1.661** 

1 1.190** 00 1.670** 01 1.719** 

9 1.610** 04 1.710** 09 1.007** 

 الخدمات الرياضية  ثالثا **1.645 00 **1.115 01

00 1.640** 06 1.611** 41 1.190** 

05 1.157** 07 1.170** 40 1.750** 

00 1.795** 01 1.660** 45 1.660** 

 ثانيا 
رأس المال 
 الهيكلى

09 1.665** 40 1.619** 

74 1.719** 02 1.695** 44 1.700** 

70 1.110** 07 1.970** 40 1.765** 

    16 20742** 
=  1012* معنرررروى عنررررد مسررررتوى        10228=   1010** معنرررروى عنررررد مسررررتوى      

10228 
( ارتفاااع قاايم معااامالت االرتباااط فااي جميااع عبااارات المحااور األول والثااانى  0يتضااح ماان جاادول ) 

( وهااذه القاايم معنويااة 20١64إلااى  20617قيمااة معاماال االتساااق الااداخلي مااا بااين )   حيااث تراوحاات
(  202١4:  20016فاي المحاور األول ، وتراوحات ماا باين                  ) 2024عند مساتوى 

في المحاور الثاانى مماا يؤكاد أن جمياع عباارات المحاورين تقايس ماا يقيساه المحاور ولاذا فهاي تتسام 
 س ما وضعت من أجله .بالصدق وأنها تقي
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 ثانيًا : الثبات : تم إيجاد الثبات بطريقتين 
لعيناة ياوم (  40مادة  ) طريقة إعاادة التطبياق لالساتمارة : تام إعاادة تطبياق اساتمارة االساتبيان بعاد 

 وخارج عينة الدراسة ( فردًا اختيروا عشوائيًا من المجتمع األصلى 11قوامها )
 (  2جدول ) 

عادة التطبيق ومعامل االرتباط )الثبات( المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري للتطبيق األول وا 
 22بين التطبيقين ومعامل الفا  لثبات لمحاور االستبيان     ن = 

 المحاور
 األبعاد

معامرررررررررررل  إعادة التطبيق التطبيق 
 الثبات

معامرل الفررا 
 ع± س ع± س لكرونباك

 
 

دور رأس المرررررال  -الحرررررور األول :
فكرى في تطوير الخدمات المقدمة ال

بمراكررررز رعايررررة ذوى اإلحتياجررررات 
 الخاصة 

رأس   -البعررررررررررد األول :
 المال البشرى 

59.07 5.56 59.00 5.41 1.900 1.601 

رأس   -البعررررد الثررررانى :
 المال الهيكلى 

09.40 0.50 09.00 0.71 1.691 1.907 

دور   -البعرررررد الثالرررررث :
 رأس المال العالقات 

54.15 0.00 54.70 0.60 1.117 1.140 

 
الخردمات المقدمرة  -المحور الثانى :

بمراكررررز رعايررررة ذوى اإلحتياجررررات 
 الخاصة

الخرردمات  -البعررد األول :
 التعليمية 

9.61 0.50 9.45 0.47 1.615 1.670 

الخردمات  -البعد الثانى :
 الصحية  

9.01 0.50 1.15 0.49 1.791 1.651 

الخردمات  -البعد الثالث :
 الرياضية

01.40 0.91 01.05 5.70 1.716 1.110 

 

( عااادم وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائيًا باااين التطبياااق األول وا عاااادة التطبياااق  1يتضاااح مااان جااادول ) 
والخاااص بحساااب ثبااات اإلسااتبيان عاان طريااق حساااب معاماال ألفالكرونباااك ) الثبااات ( حيااث تااراوح 

:  20627ح معامااااال الثباااات ماااابين ) ( وتاااراو 20١06إلاااي  20702معامااال الفاااا لكرونبااااك ماااا باااين )
 ( مما يشير إلى ثبات إستمارة اإلستبيان  2020( وهذه القيم معنوية عند مستوى  )  20١04

 تطبيق البحث 

يااوم (  40قااام الباحثااان بحساااب ثبااات اإلسااتمارة عاان طريااق التطبيااق وا عااادة التطبيااق بعااد ماادة  ) 
لعينااااة قوامهااااا  024١/ 1/   40ة التطبيااااق وا عاااااد 024١/ 1/   4حيااااث كااااان التطبيااااق األول   

إختياااروا عشاااوائيًا مااان المجتماااع األصااالى وخاااارج عيناااة الدراساااة وقاااد تااام تطبياااق الدراساااة فاااردًا ( 11)
 م   024١/   0/    42إلى   024١/   1/  02األساسية في الفترة من 

  -مناقشة النتائج :
فري تطروير الخردمات المقدمرة بمراكرز دور رأس المرال الفكررى  -مناقشرة نترائج المحرور األول : 
 رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة 
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 ( .جدول ) 
) المديرين والعاملين ( التكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات 

رأس المال الفكرى في تطوير الخدمات على عبارات المحور األول  دور بمملكة البحرين 
 05ن = ذوى اإلحتياجات الخاصة                     المقدمة بمراكز رعاية

رقم 
 العبارة

المتوسط  مربع كاى
 الحسابى

االهمية 
 النسبية

رقم 
 العبارة

المتوسط  مربع كاى
 الحسابى

االهمية 
 النسبية

رقم 
 العبارة

المتوسط  مربع كاى
 الحسابى

االهمية 
 النسبية

البعد 
 رأس المال البشرى  األول

البعد 
 المال الهيكلى رأس  الثانى

البعد 
 رأس المال العالقات  الثالث

0 *0١011 0007 72007 
02 *1١04١ 0014 72011 66 

*710١١ 0062 21027 
6 *10000 0011 74011 02 *16000 0012 6١072 62 *02016 0007 61071 
2 *1101١ 0012 6١001 02 *4١062 0001 6002١ 62 *7002 0040 06021 
2 *427076 0072 2١024 09 *72042 0061 24010 62 *0١011 0007 72007 
2 *1١04١ 0014 72011 01 *11027 0012 6١072 62 *12012 0010 600١1 
2 *0١06١ 0000 77017 08 *14041 0016 62041 69 *4١062 0001 6002١ 
9 *١0042 0062 21027 61 *62012 0001 76017 61 *12010 0012 6١001 
1 *11067 0004 70007 60 *0401١ 0016 62041 68 *422014 007١ 2١006 
8 *1000١ 0010 72022     21 *440017 0072 2١024 
01 *06027 0000 77017     20 *410020 0026 ١0026 
00 *71022 0061 24010         
06 *١1011 0072 20046         
02 *17027 0010 70001         

 2088=  1012*مربع كاى معنوي عند مستوى 
( والخااااص باااالتكرار والنسااابة المئوياااة والااادالالت اإلحصاااائية الخاصاااة  1تضاااح مااان جااادول رقااام ) 

دور رأس المررال الفكرررى فرري تطرروير باسااتجابات )الماادير والعاااملين( علااى عبااارات المحااور األول  
جابات وجود فروق دالة احصائيًا بين اإلالخدمات المقدمة بمراكز رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة 

( و هاذه القايم معنويااة عناد مسااتوى 410020إلااى   7002حياث تراوحات قاايم مرباع كااي مااا باين )  
2020   . 

 مناقشة نتائج المحور األول 
( والخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة  1يتضح من جدول رقم ) 

دور رأس المال البشرى في تطوير  عبارات البعد األولباستجابات )المدير والعاملين( على 
الخدمات المقدمة بمراكز رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة وجود فروق دالة احصائيًا بين اإلجابات 

( و هذه القيم معنوية عند مستوى 427076إلى   1101١حيث تراوحت قيم مربع كاي ما بين )  
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ل الخبرات بين الموظفين القدامى ( والتى تشير إلى يتم تباد 1وقد حققت العبارة رقم )  2020
%  ثم توالت باقى العبارات حتى جاءت في المرتبة 2١024والجدد أعلى أهمية نسبية بلغت 

( والتي تشير إلى يتمتع العاملين بالقدرة على ابتكار الحلول وتطوير  1األخيرة العبارة رقم ) 
أن االلتفات (  4١١2)     %  وفى هذا الصدد يشير حامد عمار6١001األداء بنسبة موافقة 

إلى األهمية البالغة لمفهوم ت رأس المال البشرى ت يساهم فى نهضة المجتمع وتقدمه إلى إعطاء 
 ( 6:   7الخدمات .  )  أولوية متقدمة للتنمية البشرية ، كما وكيفًا وعمقًا في تقديم 

( أنه في ظل التقدم  0224)   United Nations( ،  0227كما يشير عبد الحليم فضل هللا ) 
التكنولوجى الذى يقلل من قيمة الوظائف التى ال تحتاج إلى مهارات عالية ، ويخلق فى مقابل 
ذلك وظائف جديدة ترتكز على المعرفة ، وتعمل على تغيير األهمية النسبية لعوامل اإلنتاج 

 ( 4١:  06) (  47:   44يتطلب ذلك تنمية رأس المال البشرى من حيث الكم والكيف . )  
كما تشير العبارة إلى يتمتع العاملين بالمعرفة والمهارة الالزمة للرد على استفسارات ذوى 

% وفى هذا الصدد يتفق كل من  70001االحتياجات الخاصة وتسهيل تقديم الخدمة لهم بنسبة  
ة ( أن اإلدارة عملي 0226)  Hart, Karen A(  ،هارت  022١سعد العنزى ، أحمد صالح ) 

اكتساب وتحسين واستبقاء أفاضل المواهاب مان خاالل تنفياذ العملياات والانظم المالئماة ألهااداف 
المنظمااة التجاريااة، فهاام مجموعااة ماان األفااراد يااشكلون منظمااة، ويحملااون خااصائص فرياادة 

 ( 042:  01( )  4١:  ١ويمكاان حاصرهم كأصاول حقيقاة وماوارد قيماة . )  
% وفى هذا 74011وجاءت العبارة يتوفر نظام للحوافز فعال للعاملين المتميزين بنسبة موافقة  

أن دور إدارة رأس المال البشري Armstrong, Michael  (0222  )الصدد يشير أرمسترونج 
حديد من خاالل فهام احتياجاات العااملين وكاذلك علاى التعاقاد ماع أصاحاب المهارات األساسية، وت

وأستماله األشخاص لاشغل تلاك الوظاائف، والتادريب والتطاوير الاوظيفي، وااللتازام التنظيماي 
 (        422: 04للحفاا  علاى نظاام إدارة المواهاب داخل المؤسسات . ) 

(على أنه يجب استقطاب العاملين المطلوبين  0242)  ,Erosa, Andresإيروسا  كما يؤكد  
م المختلفة والعمل على تنمية مهاراتهم من خالل التعليم والتدريب وتوفير نظام حوافز وفقا لمهاراته

نجازهم لألداء  . )   (  410: 01ومكافآت لهم بما يتناسب مع فاعليتهم وا 
دور رأس المال الهيكلى في تطوير الخدمات المقدمة بمراكز رعاية ذوى  بالنسبة للبعد الثانى

روق دالة احصائيًا بين اإلجابات حيث تراوحت قيم مربع كاي ما بين اإلحتياجات الخاصة وجود ف
(  47وقد حققت العبارة رقم )  2020( و هذه القيم معنوية عند مستوى 72042إلى   0401١)  

والتى تشير إلى يتم توفير البيانات الالزمة لكافة الوحدات اإلدارية أعلى أهمية نسبية بلغت 
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(  04،  4١عبارات حتى جاءت في المرتبة األخيرة العبارة رقم ) %  ثم توالت باقى ال24010
والتي تشير إلى يتم إتخاذ السياسات الالزمة لتسهيل كافة العممليات بكفاءة وفاعلية  ، يتم تشكيل 
لجان مشتركة لتنسيق الجهود بين مؤسسات رعاية ذوى االحتياجات الخاصة بنسبة موافقة 

( إلى أنه البنى  0221)  Tsan and Chang تسان وشانج %  وفى هذا الصدد يشير 62041
التحتية التاي يمكان أن تساعد على دعم العاملين في مسعاهم لألداء الفكري، وبذلك أداء األعمال 
المنظمية ، وهو يمثل كل مخازن المعرفة غير البشرية في المنظمة مثال قواعاد البياناات، 

 (  1:  00)    .ات، االستراتيجيات، الروتينالمخططات التنظيمية، كتيبات العملي
وجاءت عبارة يتم توفير البيانات الالزمة لكافة الوحدات اإلدارية أعلى أهمية نسبية بلغت 

جراءات العمل 24010 % ، عبارة يتم إطالع العاملين على التحديثات التي تطرا على سياسات وا 
الجهود بين مؤسسات رعاية ذوى % ، وعبارة يتم تشكيل لجان مشتركة لتنسيق  76017

% وفى هذا الصدد تؤكد نتائج دراسة حكمت رشيد       )  62041االحتياجات الخاصة بنسبة 
(  أنه يجب النظرة إلى رأس المال الهيكلي نظرة أكثر عمقًا وشمواًل ، إذ أنه يشمل  2( )  0226

ا تحقياق هدف المنظمة والمواءمة ماع النظم واإلجراءات والهياكل واالستراتيجيات، التي يتم بموجبها
 المتغيرات البيئية .  

ويرى الباحثان أن رأس المال الهيكلي جزءًا مان الهيكال المعرفاي للمنظمة ، ويعبر عن قدرتها 
التنظيمية فهو أصل ممتلك من قبل المنظماة من استحداث وحدات إدارية وفقا للمتتغيرات الداخلية 

 والخارجية للمنظمة
دور رأس المال العالقاتى في تطوير الخدمات المقدمة بمراكز رعاية ذوى   سبة للبعد الثالثبالن

اإلحتياجات الخاصة وجود فروق دالة احصائيًا بين اإلجابات حيث تراوحت قيم مربع كاي ما بين 
(  14وقد حققت العبارة رقم )  2020( و هذه القيم معنوية عند مستوى 410020إلى   7002)  
تى تشير إلى تعزز مؤسسات رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة من الزيارات المتبادلة فيما بينها وال

%  ثم توالت باقى العبارات حتى جاءت في ١0026لتبادل الخبرات أعلى أهمية نسبية بلغت 
ع ( والتي تشير إلى يتم القيام بعمل إتفاقيات مع مؤسسات المجتم 01المرتبة األخيرة العبارة رقم ) 

 ,Burud %  وفى هذا الصدد يشير بورد تميلو 06021المدنى ذات العالقة بنسبة موافقة 
Sandra, & Tumolo, Marie   (0221  أن قدرة العامل على االرتبااط باتخرين، فضاًل )

عن القدرة على دخول شبكة االتصاالت والعالقات، ومن ثم إيجاد إجابات بسرعة أكبر حول 
حداث التعاون داخال وخارج المنظمة .  )المنتجات، وتخصيص   ( 00: 00الموارد، وا 
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وجاءت عبارة يتم تنفيذ فعاليات مشتركة مع المستفيدين لتوطيد العالقة مع مؤسسات المجتمع المدنى 
% ، كما جاءت عبارة يتم القيام بعمل إتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدنى ذات  2١024بنسبة 

( أن رأس المال العالقاتى هو  0241يث يشيرأحمد مهنا           ) % ح 06021العالقة بنسبة 
جميع الموارد المتعلقة بالعالقات الخارجية للمنشأة ومدى عالقة المنظمة مع بعض األطراف ذات 

                        العالقة . 
                                                                                  (4  :6      ) 

وجاءت عبارة تقوم المؤسسات بكسب ثقة وقبول المستفيدين من خالل الخدمة المقدمة إليهم بنسبة 
% ، توجد خلية واضحة لدى البرنامج لمتابعة المالحظات والشكاوى المتعلقة بعمليات 21027

 ,Mention ئج دراسة% وفى هذا الصدد تؤكد نتا61071خدمة المستفيدين والسعى لحلها بنسبة 
A.   (0240  ( )07  (  عبد هللا كاظم ، )( ، عالء طالب ، هاشم العبادى )  40( )  0222

0226  ( )40  ) 
ويرى الباحثان أن رأس المال الفكري بمكوناته األساساية ، رأس الماال البشري، رأس المال الهيكلي، 

ظمات المعاصرة ، ولكي تبقى المنظمات ورأس المال العالقاتى ماوردا مهماا فاي معظام المن
وتستمر وتتنافس عليها التركيز علاى رأس المال الفكري، ومن هنا أصبحت المنافسة بين 

 .المنظمات تعتمد بشكل كبيار على تنمية وتطوير رأس المال الفكري لتحقيق مزايا تنافسية
 

 ذوى اإلحتياجات الخاصة الخدمات المقدمة بمراكز رعاية -مناقشة نتائج المحور الثانى : 
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 ( 2جدول ) 
التكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصائية الخاصة باستجابات ) المديرين والعاملين ( بمملكة 

 البحرين على عبارات المحور الثانى  الخدمات المقدمة بمراكز رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة                                    
 80ن = 

رقم 
 العبارة

 
مربع 
 كاى

المتوسط 
 الحسابى

االهمية 
 النسبية

رقم 
 العبارة

 
مربع 
 كاى

المتوسط 
 الحسابى

 
 االهمية النسبية

البعد  الخدمات التعليمية البعد األول

 الثالث

 الخدمات الرياضية 

35 *64.11 5.70 15.45 42 *056.10 5.15 90.50 

33 *00.79 5.51 09.19 41 *005.45 5.11 90.97 

34  *7.79 5.10 05.60 45 *010.04 5.61 19.10 

32 *49.71 5.00 67.06 43 *006.09 5.15 90.50 

 17.57 5.60 91.59* 44 الخدمات الصحية  البعد الثانى

32 *54.00 5.57 70.09 42 *91.19 5.79 14.75 

37 *56.60 5.41 79.61 42 *61.06 5.70 15.45 

38 *06.15 5.56 70.64     

30 *61.75 5.79 14.75     

 2088=  1012*مربع كاى معنوي عند مستوى 
( والخااااص باااالتكرار والنسااابة المئوياااة والااادالالت اإلحصاااائية الخاصاااة  0يتضاااح مااان جااادول رقااام ) 

باسااااتجابات )الماااادير والعاااااملين( باااادور الرعايااااة بمملكااااة البحاااارين علااااى عبااااارات المحااااور الثااااانى : 
اكز رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة وجود فروق دالة احصائيًا بين اإلجاباات الخدمات المقدمة بمر 

( و هاذه القايم معنويااة عناد مسااتوى 410010إلااى   606١حياث تراوحات قاايم مرباع كااي مااا باين )  
2020   

 مناقشة نتائج المحور الثانى 
ئية الخاصة ( والخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت اإلحصا 0يتضح من جدول رقم ) 

المقدمة بمراكز رعاية  البعد األول الخدمات التعليميةباستجابات )المدير والعاملين( على عبارات 
ذوى اإلحتياجات الخاصة  وجود فروق دالة احصائيًا بين اإلجابات حيث تراوحت قيم مربع كاي 

العبارة رقم ) وقد حققت  2020( و هذه القيم معنوية عند مستوى 71022إلى   606١ما بين )  
( والتى تشير إلى توفر دور الرعاية برامج تعليمية  تناسب قدرات ذوى اإلحتياجات الخاصة  10

%  ثم توالت باقى العبارات حتى جاءت في المرتبة األخيرة 71022أعلى أهمية نسبية بلغت 
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ية في العملية ( والتي تشير إلى تستخدم دور الرعاية أحدث الوسائل التكنولوج 11العبارة رقم ) 
(  0244%  وفى هذا الصدد يشير فخرى دويكات             ) 00070التعليمية بنسبة موافقة 

أن  التعليم لذوى االحتياجات الخاصة يشكل تحديا كبيرا حيث يعد الطالب ذوى االحتياجات 
وفقا لطبيعة الخاصة جزءا ال يتجزأ من المجتمع ولديهم العديد من االحتياجات التعليمية الخاصة 

اإلعاقة ، ونوعها وشدتها وتتمثل باالحتياجات االكاديمية واالجتماعية والنفسية والتسهيالت البنائية 
لىى المرافق التعليمية . )   (   00:    47والتنقل من وا 

( والخاص بالتكرار والنسبة   0يتضح من جدول رقم )  الخدمات الصحية بالنسبة للبعد الثانى
الالت اإلحصائية الخاصة باستجابات )المدير والعاملين( على عبارات البعد الثانى المئوية والد

الخدمات الصحية المقدمة بمراكز رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة  وجود فروق دالة احصائيًا بين 
( و هذه القيم معنوية عند 72060إلى   47020اإلجابات حيث تراوحت قيم مربع كاي ما بين )  

( والتى تشير إلى تمارس دور الرعاية الضغط على  1١وقد حققت العبارة رقم )  2020مستوى 
المؤسسات الحكومية المعنية لرفع مستوى الرعاية الصححية وتحسينها لذوى االحتياجات الخاصة 

%  ثم توالت باقى العبارات حتى جاءت في المرتبة األخيرة 21060أعلى أهمية نسبية بلغت 
( والتي تشير على تمتلك دور الرعاية برامج متطورة لإلكتشاف المبكر لإلعاقة  16العبارة رقم ) 

( أنه البد من توفير أساليب  022%  وفى هذا الصدد يؤكد ايمن مزاهرة )  6104١بنسبة 
ووسائل التثقيف الصحي بين أفراد المجتمع  لتعريفهم بوسائل الرعاية الطبية ، وتواجدها، 

 (  7١:  6م وأهميتها وطرق االستفادة منها . )  والخدمات التي تقدم  له
( أن أهام األهاداف التاى  0( ) 0222ويتفق الباحثاان فاي هاذا ماع نتاائج دراساة إيماان فرغلاى دمحم )

تساعى المنظماات غيار الهادفاه للاربح لتحقيقهاا هادف تحقياق جاودة الخدماة ، ثام يلياه تحساين القاادرة 
حسين وتطوير أداء العاملين واتداء المالى ، ثام يلياه هادف على البقاء واإلستمرار فى النمو ، ثم ت

 تحقيق رضا العاملين ، وتخفيض تكلفة الخدمة .
( والخااص باالتكرار والنسابة  0يتضاح مان جادول رقام )  بالنسبة للبعرد الثالرث الخردمات الرياضرية

ت البعااد الثالااث المئويااة والاادالالت اإلحصااائية الخاصااة باسااتجابات )الماادير والعاااملين( علااى عبااارا
الخاادمات الرياضااية المقدمااة بمراكااز رعايااة ذوى اإلحتياجااات الخاصااة  وجااود فااروق دالااة احصااائيًا 

( و هاااذه القااايم  410010إلاااى   72007باااين اإلجاباااات حياااث تراوحااات قااايم مرباااع كااااي ماااا باااين )  
رعايااة ( والتااى تشااير إلااى تمااارس دور ال 14وقااد حققاات العبااارة رقاام )  2020معنويااة عنااد مسااتوى 

الضااااغط علااااى المؤسسااااات الحكوميااااة المعنيااااة لرفااااع مسااااتوى الرعايااااة الصااااححية وتحسااااينها لااااذوى 
%  ثم توالت باقى العبارات حتى جاءت في ١10١6االحتياجات الخاصة أعلى أهمية نسبية بلغت 
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( والتاااي تشاااير تسااااعد دور الرعاياااة ذوى االحتياجاااات الخاصاااة  16المرتباااة األخيااارة العباااارة رقااام ) 
% وفااى هااذا الصاادد يشااير أسااامة رياااض ) 20010بااداع واإلبتكااار فااي المجااال الرياضااى بنساابة باال

( بااأن النشاااط الباادنى الرياضااى هااي طاارق ممارسااة األنشااطة الرياضااية يااتالءم مااع قاادرات  0222
 علاااى يحتاااوي  كماااا م،هاألفاااراد ذوي االحتياجاااات الخاصاااة، ويتناساااب ماااع ناااوع ودرجاااة اإلعاقاااة لاااد 

 التعاديل حياث مان ساواء الرياضاية األنشاطة الناواحي بعاض فاي تتخذ التي اتاإلجراء من مجموعة
البااادني أو تعاااديل بعاااض الناااواحي القانونياااة، حتاااى يتسااانى للمعااااقين ممارساااة األنشاااطة  األداء فاااي

 (  10:  0الرياضية بصورة خمنة وفعالة. ) 
 الناحياااة مااان دللفااار  بالنسااابة اماااةه( أن الجسااام يحتااال مكاناااة  0224ويوضاااح أماااين الخاااولي )     
ه ، وفي عالقته ماع نفساية وماع اتخارين ، حيات في اماه دورا يلعب وهافية واالجتماعية ، و0الثق
 الجساااادية بالصااااورة االعتااااداء طريااااق عاااان للفاااارد والوجااااداني اإلنفعااااالي االلتاااازام لحقيااااق وساااايلة وهو

أن يحقااق لااه  هشااأن ماان ومااا للمجتمااع المثاليااة الصااور مقاااييس ترضااي بطريقااة اهارهإ  والمحاولااة
ه في وضع ال يحسد علياه مماا يضعف ذلك فإن اهصورة إيجابية من حيث المقاييس المتعارف علی
 يؤثر على حالته االنفعالية وسلوكه االجتماعي. 

                                                                                  (1  :47 ) 
سة الرياضة لها تأثير فعال علاى الناواحي البدنياة والنفساية واالجتماعياة ويرى الباحثان أن ممار     

لذوى االحتياجات الخاصة  ، حياث أنهاا  تمثال خياارا تربوياا مان شاأن أن يخلاق بيئاة تربوياة خالياة 
إلى حد كبير من القيود االجتماعية والنفسية، ويستطيع ذوى اإلحتياجات الخاصة أن يحقق أسامى 

قصى حد ممكن لقدراتاه المتبقياة بتطاوير االساتعدادات والسالوكات التاي تانعكس طموحاته ويستغل أ
إيجاباا علااى بعاض الساامات الشخصاية المرغوبااة والمقبولاة فااى المجتماع كاالنبساااطية واالجتماعيااة، 

 .ماعياالجت النفسي التوافق ويحقق ولةهواالستقرار االنفعالي ، حتى يندمج بس
رأس مال العالقات ( والخدمات  –الهيكلي  –رأس المال )البشري  العالقة االرتباطية بين متغيرات

 المقدمة لذوى اإلحتتياجات الخاصة 
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 ( 1جدول ) 
رأس مال العالقات (  –الهيكلي  –معامالت االرتباط بين بين متغيرات رأس المال )البشري 

                                                        والخدمات المقدمة لذوى اإلحتياجات الخاصة                          
 (80)ن=

 2 2 6 0 المحاور م
     رأس المال الب رى  :البعد األول  7

    21076 رأس المال الهيكلى  :البعد الثانى 0

   21906 21400 رأس مال العالقات -:  البعد الثالث 0

  21177 21120 21091 الخدمات  -:   المحور الثانى  -4
 

 

( باين رأس الماال البشاري 2020( وجاود عالقاة ارتباطياة عناد مساتوى داللاة  2يتضح من جدول ) 
، والعالقاة  20221، والعالقاة باين رأس الماال الهيكلاى والخادمات بنسابة  200١2والخدمات بنسابة 

 .  20221بين رأس مال العالقات والخدمات 
الطااااردى بااااين رأس المااااال الفكاااارى والخاااادمات المقدمااااة لااااذوى ويعاااازو الباحثااااان اإلرتباااااط االيجااااابى 

االحتياجااات الخاصااة  إلااى أهميااة تبنااي إدارة مراكااز رعايااة ذوى االحتياجااات الخاصااة لسياسااة ماان 
شااااأنها أن تعماااال علااااى تحسااااين أداء مختلااااف األعمااااال وتحسااااين نوعيااااة الخاااادمات المقدمااااة لااااذوى 

ة متمياااازة لمراكااااز رعايااااة ذوى االحتياجااااات االحتياجااااات الخاصااااة وماااان ثاااام اإلرتقاااااء وتحقيااااق مكاناااا
 الخاصة بمملكة البحرين . 

  -اإلستنتاجات :
دور رأس المررال الفكرررى فرري تطرروير الخرردمات المقدمررة  -:االسررتنتاجات الخاصررة بررالمحور األول 

 بمراكز رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة بمملكة البحرين                   
 بشرى رأس المال ال -البعد األول :

 %  6١001يتمتع العاملين بالقدرة على ابتكار الحلول وتطوير األداء بنسبة  -
يااتم مشاااركة العاااملين فااي تطااوير الخطااط والخاادمات المقاادة لااذوى االحتياجااات الخاصااة بنساابة  -

72011 % 
 %72022يتم توفير بيئة مناسبة لالبداع واالبتكار بنسبة  -
 % 74011ن المتميزين بنسبة يتوفر نظام للحوافز فعال للعاملي -
يتمتااااع العاااااملين بالمعرفااااة والمهااااارة الالزمااااة للاااارد علااااى استفسااااارات ذوى االحتياجااااات الخاصااااة  -

 %70001وتسهيل تقديم الخدمة لهم بنسبة 
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 رأس المال الهيكلى  -البعد الثانى  :
 % 6002١يتم تحديث وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات بصفة دائمة بنسبة  -
، يتم تشكيل لجان مشتركة   يتم إتخاذ السياسات الالزمة لتسهيل كافة العممليات بكفاءة وفاعلية -

 % 62041لتنسيق الجهود بين مؤسسات رعاية ذوى االحتياجات الخاصة بنسبة 
ياااتم تطاااوير الهيكااال التنظيماااى بشاااكل يناساااب الكفااااءات اإلدارياااة فاااي بيئاااة العمااال ،  ياااتم إتخااااذ  -

 % 6١072زمة لحماية البيانات والمعلومات بنسبة اإلجراءات الال
 رأس مال العالقات   -البعد الثالث :

 %  06021يتم القيام بعمل إتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدنى ذات العالقة بنسبة  -
 % 6002١يتم القيام بدورات تدريبية في مهارات االتصال والتواصل مع اتخرين بنسبة  -
ة لاااادى البرنااااامج لمتابعااااة المالحظااااات والشااااكاوى المتعلقااااة بعمليااااات خدمااااة توجااااد خليااااة واضااااح -

 % 61071المستفيدين والسعى لحلها بنسبة 
 %  6١001يتم نشر معلومات وأنشطة المؤسسة في وسائل االعالم المختلفة بنسبة  -

ت الخررردمات المقدمرررة بمراكرررز رعايرررة ذوى اإلحتياجرررا -:االسرررتنتاجات الخاصرررة برررالمحور الثرررانى  
 الخاصة بمملكة البحرين                   

 الخدمات التعليمية -البعد األول :
 % 00070تستخدم دور الرعاية أحدث الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية بنسبة  -
  تاوفر دور الرعاياة حزماة متنوعاة مان الخادمات التعليمياة والثقافياة لاذوى االحتياجاات الخاصاة -

 % 0١02١بنسبة 
 %76017تلبى الخدمات التعليمية المقدمة إحتياجات ذوى اإلحتياجات الخاصة بنسبة  -

 الخدمات الصحية -البعد الثانى :
 %6104١تمتلك دور الرعاية برامج متطورة لإلكتشاف المبكر لإلعاقة بنسبة  -
اة تاااوفر دور الرعاياااة خااادمات التاااأمين الصاااحى لاااذوى االحتياجاااات الخاصاااة علاااى أسااااس المسااااو  -

 %61071بنسبة 
يااتم تقااديم الخاادمات الصااحية والعالجيااة المناساابة لألشااخاص ذوى االحتياجااات الخاصااة بنساابة  -

6١072% 
 الخدمات الرياضية -البعد الثالث :

تساااعد دور الرعايااة ذوى االحتياجااات الخاصااة باالبااداع واإلبتكااار فااي المجااال الرياضااى بنساابة  -
20010% 
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األفكاااار والمشااااريع الرياضاااية وتقاااديم االستشاااارات الفنياااة للهااام بنسااابة تقاااوم دور الرعاياااة بتشاااجيع  -
21060% 

توجااد حااوافز تشااجيعية للمشاااركة فااي البطااوالت واأللعاااب الرياضااية لااذوى االحتياجااات الخاصااة  -
 %26006بنسبة 

 %١4004يتم وضع برامج تدريبية في كافة التخصصات لذوى االحتياجات الخاصة بنسبة  -
ألجهاازة واألدوات التدريبيااة الحديثااة وفقااا لمتطلبااات ذوى االحتياجااات الخاصااة بنساابة يااتم تااوفير ا -

١10١6% 
رأس مال العالقات ( والخدمات  –الهيكلي  –العالقة االرتباطية بين متغيرات رأس المال )البشري 

 المقدمة لذوى اإلحتتياجات الخاصة 
رى والخدمات المقدمة لذوى االحتياجات توجد عالقة ارتباط طردية متوسطة بين رأس المال البش -

 10281الخاصة بلغت 
توجااد عالقااة ارتباااط طرديااة قويااة بااين رأس المااال الهيكلااى والخاادمات المقدمااة لااذوى االحتياجااات  -

 10112الخاصة بلغت 
توجااد عالقااة ارتباااط طرديااة قويااة بااين رأس مااال العالقااات والخاادمات المقدمااة لااذوى االحتياجااات  -

 10100الخاصة بلغت 
  -التوصيات :

ضااارورة التعامااال ماااع رأس الماااال الفكااارى علاااى أناااه ماااورد رئيساااى واساااتراتيجى مااان باااين الماااوارد  -
 المختلفة التى تمتلكها مراكز رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة . 

ضرورة إجراء تقييم دورى للمعرفة للعاملين فى مراكاز الرعاياة ورباط نتاائج التقيايم بنظاام الحاوافز  -
 فآت والترقيات . والمكا
ضرورة أن تحرص مراكز الرعاية على تشجيع بناء فرق العمل مما له دور مهم فى تكوين رأس  -

 المال البشرى المتميز الذى يسهم فى تحقيق الميزة التنافسية بمراكز الرعاية . 
 استثمار قدرات العاملين وشحذ طاقتهم بكفاءة وفاعلية    -
 وقدرات الموظفين .  القيام بدورات صقل لتطوير -
 ضرورة أن يتمتع العاملين بالقدرة على ابتكار الحلول وتطوير األداء  -
 يجب مشاركة العاملين في تطوير الخطط والخدمات المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة  -
 العمل على توفير بيئة مناسبة لالبداع واالبتكار  -
 لمتميزين ضرورة توفير نظام للحوافز فعال للعاملين ا -
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يجااااب أن يتمتااااع العاااااملين بالمعرفااااة والمهااااارة الالزمااااة للاااارد علااااى استفسااااارات ذوى االحتياجااااات  -
 الخاصة 

 العمل على تحديث وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات بصفة دائمة  -
   ضرورة إتخاذ السياسات الالزمة لتسهيل كافة العممليات بكفاءة وفاعلية -
 مشتركة لتنسيق الجهود بين مؤسسات رعاية ذوى االحتياجات الخاصة يجب تشكيل لجان  -
 يجب تطوير الهيكل التنظيمى بشكل يناسب الكفاءات اإلدارية في بيئة العمل  -
 يجب القيام بعمل إتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدنى ذات العالقة   -
 مع اتخرين ضرورة القيام بدورات تدريبية في مهارات االتصال والتواصل  -
ضاارورة وجااود خليااة واضااحة لمتابعااة المالحظااات والشااكاوى المتعلقااة بعمليااات خدمااة المسااتفيدين  -

 والسعى لحلها 
 ضرورة العمل على نشر معلومات وأنشطة المؤسسة في وسائل االعالم المختلفة  -

مشروع البحث             
  -: إسم المشروع

 ذوى االحتياجات الخاصةبمراكز رعاية    المقدمة تطوير الخدمات                      
 -: الهدف
بمراكز رعاية  ذوى االحتياجات   تفعيل دور رأس المال الفكرى فى تطوير الخدمات المقدمة   

) تحسين وتطوير الخدمات التعليمية ، الخدمات الصحية  ، الخدمات  -الخاصة من خالل :
 الرياضية   (  

  -سياسات تصميم المشروع :
يتم التعرف على دور رأس الماال البشرى والهيكلى والعالقاتى من خالل سياسات واضحة لتطوير 

 الخدمات المقدمة لذوى اإلحتيات الخاصة بدور الرعاية .  
  -محتوى المشروع ويتمثل فى :

 القيام بدورات تدريبية للعاملين في مهارات اإلتصال والتواصل مع اتخرين  . -
 ش عمل في كيفية تطوير األداء وتكريس روح الفريق الواحد القيام بور  -
 تحديث وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات -
 إتخاذ السياسات الالزمة لتسهيل كافة العمليات بكفاءة وفاعلية  -
 تشكيل لجان مشتركة لتنسيق الجهود بين مؤسسات رعاية ذوى االحتياجات الخاصة -
 مج وأنشطة ذوى اإلحتياجات الخاصة  وفق توقيت زمنى محدد وضع خلية واضحة  لبرا -
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 وضع خلية لمتابعة المالحظات والشكاوى المتعلقة بعمليات خدمة المستفيدين والسعى لحلها -
التعليم والشباب  –القيام بإتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدنى ذات العالقة ) الصحة  -

 والرياضة ( 
 واصل من خالله المستفيدين من أجل تسهيل الخدماتتصميم موقع الكترونى يت -
 توفير برامج تعليمية متطورة  تناسب قدرات ذوى اإلحتياجات الخاصة -
 توقيع بروتوكول لتوفير األجهزة واألدوات التدريبية  مع المؤسسات ذات العالقة -

   -اإلمكانات الالزمة :
 توفير بالكوادر البشرية المتخصصة المؤهلة  -
 افر المالعب والصاالت المختلفة لممارسة البرامج الرياضية  تو  -
 توفير االسعافات األولية الالزمة  -
 توافر عوامل األمن والسالمة فى المكان والنشاط من ممارسة األنشطة والبرامج المختلفة   -

  -تقويم المشروع :
 ات الخاصة  البطاقات الفردية الخاصة للمترددين بمراكز رعاية ذوى اإلحتياج -
الزيارات الميدانية ويقوم بها المشرف للوقوف على متطلبات النشاط من امكانات ومحتوى  -

 ومدى تفاعل ذوى اإلحتياجات الخاصة مع البرامج المقدمة 
  -مؤشرات النجاح :

 استمرار ذوى اإلحتياجات الخاصة فى ممارسة البرامج المقدمة   -
 خاصة الممارسين  لألنشطة والبرامج المقدمة  زيادة اعداد ذوى اإلحتياجات ال -
 تحقيق التنمية الشاملة لذوى اإلحتياجات الخاصة  -
 تحسين الصحة العامة ذوى اإلحتياجات الخاصة الممارسين لألنشطة والبرامج  المقدمة  -
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 ملخص البحث باللغة العربية

 مواشى كزامى لمهارة العضلية اتالقدر  ميةتن  على وأثرها الخارجية المقاومة تدريبات
 الكاراتيه برياضة الفعلى القتال لالعبى جيرى 

 أ.م.د/ أحمد يوسف عبدالرحمن أحمد *

  على أثرها ومعرفة الخارجية المقاومة باستخدام تدريبات بعض وضع ىيهدف هذا البحث إل
، الكاراتيه برياضة الفعلى القتال لالعبى جيرى  مواشى كزامى لمهارة العضلية القدرات تنمية
 تجريبية أحدهما مجموعتين ذو التجريبي التصميم باستخدام التجريبي المنهج الباحث استخدمو 

 العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم ، و.البحث هذه لطبيعة لمالءمته وذلك ضابطة واألخرى 
 عينه إجمالي وبلغ ، م0242 – م0247 الرياضى للموسم بنها مدينة شبابا مركز العبى من

 قوامها تجريبية مجموعة مجموعتين إلى بالتساوى  تقسيمهم تم ، العب( 02) األساسية البحث
 السن فى التوزيع اعتدالية من التأكد وتم ، العبين( 42)قوامها ضابطة ومجموعة العبين( 42)

 قيد والمهارية البدنية المتغيرات فى المجموعتين بين والتكافؤ التدريبي، والعمر والوزن  والطول
 2 البحث

 وكانت من اهم التوصيات 
  فاى تحساين القادرة العضالية لعضاالت  ياه لادورهالكاراتتطبيق البرنامج المقتارح علاى العباي

 مهارة كزامى مواشى جيرى الرجلين و 
  يجب أن تكون تدريبات األثقال والبليوميترى في نفس اتجاه العمل العضلي للحركة وبنفس

 السرعة.

 االهتمام بتمرينات المرونة واإلطالة قبل وبعد أداء تمرينات األثقال والبليومتريك 

  الكاراتيهالتدريب المركب على مهارات أخرى فى رياضة ة باستخدام دراسات مماثلإجراء . 
 
 
 
 

                                                           
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها *
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 مواشى كزامى لمهارة العضلية اتالقدر  ميةتن  على وأثرها الخارجية المقاومة تدريبات
 الكاراتيه برياضة الفعلى القتال لالعبى جيرى 

 أ.م.د/ أحمد يوسف عبدالرحمن أحمد *

 المقدمة ومشكلة البحث:
ديم إن التطااور العلمااى ألساااليب وطاارق التاادريب يعااد هاادفًا هامااًا تسااعى إليااه دول العااالم لتقاا

معارفااه ومفاهيمااه بصااورة مبسااطة لماادربيها بهاادف الوصااول بااالالعبين إلااى المسااتويات العليااا، ممااا 
أدى  تحساااان واضااااح فااااى مسااااتوى األداء الرياضااااى علااااى المسااااتوى العااااالمى عمومااااًا وفااااى رياضااااة 
الكاراتيااه بصاافه خاصااة، األماار الااذى يتعااين معااه تطااوير باارامج التاادريب وفقااًا لتطااور طاارق قياااس 

 لحركات الرياضية  . وتحليل ا
أن تادريب القادرة العضالية  (6111عبرد العزيرز النمرر وناريمران الخطيرب )ويرى كااًل مان 

يجااب أن يااتم باسااتخدام تاادريبات األثقااال والتمرينااات البليومتريااة ألن التاادريب باألثقااال فقااط ال يعااد 
ل التطاويلى إلاى العمال كافيًا إلنجاز أقصى قدرة ألنه ال ينمى مقدرة الالعب على التحول مان العما

التقصيرى بالسرعة الكافية، ولكناه ضاروريًا لبنااء أسااس مان القاوة العضالية والتاى تعاد متطلباًا هاماًا 
قبل تدريب القدرة، كما يشيرا إلى أن تدريب القادرة العضالية يجاب أن يارتبط ارتباطاًا وثيقاًا بالتادريب 

ى الصحيح الذى يحقاق التازامن الصاحيح باين المكثف على أداء الحركة نفسها باستخدام األداء الفن
القوة والسرعة وينمى درجة عالية من التوافاق الحركاى ولكاى يمكان تنمياة وتطاوير هاذه المقادرة فاناه 
يجب االهتمام بدرجة كبيرة بتنمية القوة للعضالت األمامية للفخذ وعضاالت الكتفاين باإلضاافة إلاى 

ه العضالت لدرجة عالياة مان القاوة يعاد أسااس عضالت البطن وعضالت أسفل الظهر وامتالك هذ
هاااام لتنمياااة القااادرة العضااالية، باإلضاااافة إلاااى تنمياااة درجاااة عالياااة مااان سااارعة األداء لتطاااوير مقااادرة 

:      العضااالت علااى التحااول ماان العماال التطااويلى إلااى العماال التقصاايرى فااى أقاال زماان ممكاان. )
466   ) 

ألثاار الكبيااار فااي تطاااوير القااوة المميااازة ان لتطاااور القااوة القصاااوى ا مؤيرررد جاسرررمكمااا ذكاار  
بالسرعة ، اما تمرينات البليومترك فان ت هذه التمرينات تتم من خاالل التأكاد علاى مقاوماة الجاذبياة 
االرضاااية بقاااوة وسااارعة فاااي خن واحاااد، وباااذلك تكاااون مطاطياااة العضااالة اكثااار فاعلياااة إذ يااازداد طاااول 

                                                           
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها *
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سريعة ومفاجئة وبوقات قصاير جادًا إلنتااج  العضلة في اثناء االنقباض الالمركزي وتقلصها بصورة
 (١6: 4١القوة السريعة  ) 
أن التااادريب باألثقاااال بهااادف تنمياااة القاااوة العضااالية ظااال  (6110مسرررعد محمرررود ) ويااارى 

لسااانوات عديااادة يااارتبط بااابعض المفااااهيم الخاطئاااة، مماااا أدى إلاااى تجناااب الرياضااايين فاااى الماضاااي 
بس العضااالت أو تصاالبها ونقااص المرونااة والساارعة التاادريب باألثقااال العتقااادهم بأنااه يااؤدى إلااى تياا

والتوافااق العضاالي العصاابي والتااأثير الساالبي علااى بعااض المهااارات الحركيااة، وقااد كشاافت األبحاااث 
التى أجريت فى مجال التدريب باألثقال عدم صحة هذه المفاهيم الخاطئة وأصبح التدريب باألثقال 

عاااداد الالعباااين فاااي مختلاااف األنشاااطة الرياضاااية يحتااال دورًا هاماااًا فاااي بااارامج التااادريب الموجهاااة إل
 (61:     والجودو والجمباز. ) كاراتيهكال

أن المتغيااارات التاااى تساااهم فاااى نجااااح مثااال هاااذه  مBompa   (0220)ويضااايف بومباااا
التدريبات التى تجمع بين تدريب األثقال والبليومترى فى خن واحد هاى أن تتاراوح األحماال التدريبياة 

مجموعاات والتكارار  1 – 4حاد األقصاى ، ويتاراوح عادد المجموعاات مان % من ال 22 – 62من 
 (       00:     ق . ) 1 – 0تكرارات والراحة البينية بين المجموعات من  6 – 1من 

إلاى أن التادريب المركاب هاو عباارة عان مEbben et al.  (0221 )أيبين وآخررون ويشير 
ات بليوميترى بهدف تحساين صافة بدنياة واحادة وهاى تدريبات أثقال بشدة عالية يتبعها مباشرة تدريب

القااادرة العضااالية، وتاااؤدى فيهاااا مجموعاااة أثقاااال أوال ثااام مجموعاااة بلياااوميترى داخااال سلسااالة تدريبياااة 
متشابهة ميكانيكياا، أى يجاب أن تكاون المجموعاات العضالية المساتخدمة فاى تادريبات األثقاال هاى 

 (. 12:      ذاتها المستخدمة فى تدريبات البليومترى )
يهاتم بهاا المادربون والالعباون  التاى مان أكثار المهاارات كزامى مواشى جيررى وتعتبر مهارة 

بدرجة كبيرة فى تدريباتهم ، لما تتميز به هذه المهارة من مميزات عدة منها أنها تجعل الالعب في 
 وضااع بعيااد عاان المنااافس نظاارا لطااول قاادم الالعااب ومنهااا أنااه ماان الممكاان أن يحصاال علااى ثااالث
نقاط مارة واحادة عناد اساتخدامها ولاو تام إساتغالل الالعاب لهاذه المهاارة اإلساتغالل األمثال كاان لهاا 

 2األثر الفعال فى حسم نتيجة المباراة
وقد الحظ الباحث من خالل تحيل العديد من البطوالت المحلية ومشاهدة البطوالت الدولية 

العديد من المدربين عدم إهتماامهم باساتخدام ومن خالل خبرة الباحث الميدانية قد الحظ العديد من 
لتطاااوير عنصااار القااادره العضااالية والتاااى تعتبااار بمثاباااة شااائ ضااارورى لتطاااوير  المقاوماااات الخارجياااة

 العديد من الصفات البدنية بالتالى المهارية
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وماان خااالل اإلطااالع علااى العديااد ماان  الدراسااات السااابقة واإلطااالع علااى الشاابكة العالميااة 
حدود علم الباحث لم تتطرق الدراسات إلى استخدام التحليل الكيفى للمهارة ليكون  للمعلومات  وفى

 2لتطوير القدرة العضلية مبنيا على التحليل الكيفى المقاومة الخارجيةتدريبات فى اختيار  أساس
 هدف البحث: 

  على ومعرفة أثرها الخارجية باستخدام المقاومةتدريبات يهدف البحث إلى وضع بعض 
الكاراتيه وذلك  برياضة الفعلى القتال لالعبى جيرى  مواشى كزامى لمهارة العضلية القدرات يةتنم
 خالل : من

تأثير تدريبات المقاومة الخارجية على تنمية القدرات الحركية لالعبى القتال  علىالتعرف  -4
 2الفعلى  برياضة الكاراتيه

ة كزامى مواشى جيرى لالعبى تدريبات المقاومة الخارجية على مهار التعرف على تأثير  -6
 2القتال الفعلى برياضة الكاراتيه

 
 فروض البحث: 

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فى القدرة  -4
 2العضلية وفعالية أداء مهارة كزامى مواشى جيرى لصالح القياس البعدي

بلي والبعدي للمجموعة الضابطة فى القدرة توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين الق -0
 2العضلية وفعالية أداء مهارة كزامى مواشى جيرى لصالح القياس البعدي

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياس البعدي للمجموعة الضابطة والقياس البعدي  -1
للمجموعة التجريبية فى القدرة العضلية وفعالية أداء مهارة كزامى مواشى جيرى لصالح 

 2القياس البعدي لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية

 
 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

اساااتخدم الباحاااث المااانهج التجريباااي باساااتخدام التصاااميم التجريباااي ذو مجماااوعتين أحااادهما 
 تجريبية واألخرى ضابطة وذلك لمالءمته لطبيعة هذه البحث.

 عينه البحث :
العباااى مركاااز شااابابا مديناااة بنهاااا للموسااام عمدياااة مااان تااام اختياااار عيناااة البحاااث بالطريقاااة ال
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( العااب ، تاام تقساايمهم 02، وبلااغ إجمااالي عينااه البحااث األساسااية )م 0242 –م 0247الرياضااى 
( 42( العبااين ومجموعااة ضااابطة قوامهااا)42بالتساااوى إلااى مجمااوعتين مجموعااة تجريبيااة قوامهااا )

ول والاوزن والعمار التادريبي، والتكاافؤ باين العبين ، وتام التأكاد مان اعتدالياة التوزياع فاى السان والطا
 2المجموعتين فى المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث 
 (0جدول )

 اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث فى متغيرا ت السن والطول والوزن و العمر التدريبى
 61ن=

وحدة  المتغيرات
 القياس

 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط

 555.5 505222 55205 505.05 سنة ـنالســـ

 253.0- 55.5222 5.05. 5535301 سم الطـــول

 25300 5.5222 15553 5055.1 كجم الـــوزن

 25032 5222. 25010 52.3. سنة العـمر التـدريبى

حيااااث  0± ( أن جميااااع قاااايم معااااامالت االلتااااواء تراوحاااات مااااا بااااين 4يتضااااح ماااان جاااادول )
( مماااا يشاااير إلاااى اعتدالياااة توزياااع أفاااراد عيناااة البحاااث فاااى 40407 – 20262انحصااارت ماااا باااين )

 متغيرات السن والطول والوزن والعمر التدريبى قيد البحث.
 (6جدول )

 تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياسات القبلية  للمتغيرات قيد البحث
                51ن=

 المتغيرات م
 ابطةالمجموعة الض المجموعة التجريبية

 قيمة ت
 + ع س   + ع س  

 1.954 1.911 09.511 0.000 09.776 الســــن 5

 1.009 0.511 060.511 0.071 060.007 الطـــول 0

 1.155 1.117 67.511 1.006 67.000 الـــوزن 3

 0.151 1.611 4.911 1.759 0.555 العـمر التـدريبى .

 1.590 00.061 044.501 00.941 047.001 قوة عضالت الرجلين .

 1.410 06.640 006.701 04.400 051.650 قوة عضالت الظهر 0

 0.100 4.171 01.554 0.506 41.040 وثب عمودى 5

 كزامى مواشى جيرى 1

 1.404 1.150 6.050 1.705 7.911 زمن

 1.901 0.194 0.001 0.074 0.741 درجة

 1.074 1.690 5.574 1.605 5.474 فاعلية
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 00122=  1012الجدولية عند طرف واحد , مستوى معنوية  قيمة )ت(

(  عااادم وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائيا باااين القيااااس القبلاااى للمجموعاااة 0يتضاااح مااان جااادول )
التجريبيااااة والقياااااس القبلااااى للمجموعااااة الضااااابطة فااااى المتغياااارات قيااااد البحااااث حيااااث أن قيمااااة )ت( 

، مما يدل على تكافؤ مجموعتى  2020المحسوبة اقل من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 
 البحث فى المتغيرات قيد البحث. 

 الدراسة االستطالعية:
،  العبااااين( 2سااااتطالعية علااااى العينااااة االسااااتطالعية وعااااددهم )إلدراسااااة االأجاااارى الباحااااث 

واستهدفت هذه الدراسة التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة، وتقنين األحمال التدريبياة 
وتاادريب المساااعدين والتأكااد ماان المعااامالت العلميااة )الصاادق والثبااات(  التاادريبىبرنااامج ال لمحتااوى 

 لالختبارات البدنية والمهارية 
 صدق االختبارات البدنية والمهارية :

اساتخدم الباحااث صاادق التمااايز للتأكااد ماان صاادق االختبااارات قيااد البحااث ماان خااالل  تطبيااق 
فراد عينة مشابهة لعيناة البحاث تمجموعاة مميازةت، وتطبياق نفاس االختبارات البدنية والمهارية على أ

 2االختبارات على تعينة غير مميزةت ، ثم تم حساب داللة الفروق بين المجموعتين 
 

 (2جدول )
 فى المتغيرات البدنية والمهارية  المجموعتين المميزة وغير المميزة داللة الفروق بين 

 1=6=ن0ن

                                                                         
 م

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  المجموعة غير المميزة  المجموعة المميزة 
 ع + س   ع + س   المحسوبة

 *7.160 0.171 040.077 0.465 041.100 كجم قوة عضالت الرجلين 5

 *4.051 0.047 000.11 0.941 050.077 كجم قوة عضالت الظهر 0

 *7.770 0.079 09.077 0.147 45.100 سم وثب عمودى 3

 *0.106 1.411 9.001 1.115 01.011 سم رمى كرة طبية .

. 
كزامى مواشى 

 جيرى

 *0.771 1.700 7.041 1.150 7.900 ث زمن

 *0.001 1.675 0.475 1.790 0.504 درجة مستوى

 *0.097 1.750 0.490 1.906 5.170 نقطة فاعلية

                         00182=  1012قيمة "ت" الجدولية عند طرف واحد , مستوى 
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باااين المجماااوعتين  2020( وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائيا عناااد مساااتوى 1يتضاااح مااان جااادول )
الممياازة وغياار الممياازة فااى المتغياارات البدنيااة والمهاريااة قيااد البحااث ، لصااالح المجموعااة الممياازة ممااا 

 هذه االختبارات . يشير إلى صدق
 ثبات االختبارات البدنية والمهارية قيد البحث

تم استخدام طريقة التطبيق وا عادة التطبيق للتأكد من ثباات االختباارات البدنياة والمهارياة قياد 
البحث ، حيث تم تطبيق االختبارات قيد البحث وا عادتاه علاى نفاس المجموعاة بفاصال زمناى ثالثاة 

والثااانى، ثاام تاام إيجاااد معاماال االرتباااط البساايط بااين نتااائج التطبيااق األول  أيااام بااين التطبيااق األول
 2والثانى

 (2جدول )
 معامل الثبات لالختبارات البدنية والمهارية قيد البحث        

 1ن =                                                                                       

 المتغيرات م
وحدة 
 القياس

قيمة )ر(  التطبيق الثانى التطبيق األول
 ع + س   ع + س   المحسوبة

 *1.171 5.071 040.774 5.077 047.500 كجم قوة عضالت الرجلين 5

 *1.917 0.411 050.10 0.554 050.000 كجم قوة عضالت الظهر 0

 *1.951 5.041 41.116 0.415 40.507 سم وثب عمودى 3

 *1.104 0.047 9.907 1.110 9.900 مس رمى كرة طبية .

. 
كزامى مواشى 

 جيرى

 *1.161 1.606 7.700 1.101 7.940 ث زمن

 *1.904 0.140 0.419 0.014 0.054 درجة مستوى

 *1.195 1.695 5.095 1.714 5.401 نقطة فاعلية

 *ل دا                     10266=  1012قيمة "ر" الجدولية عند طرف واحد , مستوى 

باين  2020( وجود عالقاة إرتباطياة دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى معنوياة 1يتضح من جدول )
التطبيقين األول والثاني لالختبارات البدنية والمهارية قيد البحث مما يدل على ثبات االختبارات قيد 

 البحث.
 القياس القبلى :

 مركز شباب مدينة بنها بصاله المنازالت ب 40/1/0242تم إجراء القياسات القبلية يوم 
 محتوى البرنامج:

 الجزء التمهيدى ) اإلحماء ( تم تنفيذه كالتالي: -
 دقيقه ت ويشمل: 42ومدته ت   اإلحماء العام: -
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الجرى المتنوع ) جري عادي و جري جانبي و جري بالظهر و جري مع رفع الاركبتين عالياًا 
الجااري مااع لمااس الكعبااين للمقعاادة ( و الجااري مااع رفااع الااركبتين عاليااًا ولمااس باااطن القاادم و 

 دقائق ت 42دقائق ت ثم تمرينات اإلطالة لجميع أجزاء الجسم ت  0ومدته ت 
 ق. 10 الجزء الرئيسى ) البرنامج المقترح(  -
 ق . 0الجزء الختامى ) التهدئة(  -

 خطوات تنفيذ البرنامج:
  م الباحث  باألتي:بعد تحديد المتغيرات األساسية واألدوات واألجهزة المستخدمة قا

 وشملت القياسات الطول والوزن .   تم إجراء القياسات القبلية -4
 ينتاام إجاااراء االختبااارات البدنياااة علااى ياااومين وشاااملت اختبااارات، قاااوة عضااالت الظهااار والااارجل -0

والااذراعين )باسااتخدام الااديناموميتر( ثاام اختبااار الوثااب العمااودى ورمااى كاارة طبيااة ألبعااد مسااافة فااي 
 لتالى . اليوم ا

 تم إجراء االختبار المهارى في اليوم الثالث.  -1
( وحدة تدريبية بواقع 40( أسابيع ويتكون من)6بدء تنفيذ البرنامج التدريبى المقترح لمدة )تم  -4

دقيقاااة  و تااام تقسااايم البرناااامج إلاااى  02تدريبياااة أسااابوعيا ، زمااان الوحااادة التدريبياااة  ده( وحااا0)
تأسايس للقاوة العضالية عان طرياق تادريبات األثقاال لمادة  مرحلتين األولاى اشاتملت علاى فتارة

ع بهدف رفع معدالت القوة العضلية ووقاية الالعبين من اإلصابات التى قاد تانجم يبا( أس1)
ماان تاادريبات البليااوميترى، وتاام تحديااد شاادة التمرينااات بمعلوميااة  تأقصااى ثقاال يااتم رفعااه لماارة 

التادريبات المركباة )األثقاال والبلياوميترى( معاًا ، ت ، والمرحلة الثانية فقد اشتملت على  واحدة
بشاادة تتااراوح  وقااد تاام التاادرج فااى شاادة أداء تاادريبات األثقااال والبليااوميترك خااالل فتاارة البرنااامج

 2% من أقصى حمل لالعب  22 – 62من 
 األتي: تدريبات المقاومة الخارجيةالباحث عند تطبيق  ىوقد راع 

  باألثقااال أوال ثاام يليهااا مجموعااات تاادريب بليااومترك بفاصاال أن يااتم تطبيااق مجموعااات التاادريب
 2ق راحة بين المجموعتين  1 - 1زمنى يتراوح من 

   أن تتناسب مكونات الحمل التدريبي )شدة، الحجم، الراحة بين المجموعات( وفقًا ألسس تنمية
 القدرة العضلية وتكون مكونات الحمل التدريبي كما يلي :

 تكرارات.( 2عدد التكرارات: ) -
 ( مجموعات. 1عدد المجموعات: )  -
 . ( دقيقة  1الراحة بين المجموعات: من )  -



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    342  (   ( الثالثم(   ) الجزء  5252(  لعام ) يونيو( شهر )    52رقم المجلد )        
 
 

إجراء القياسات البعدية بعاد االنتهااء مباشارة مان تطبياق التجرباة األساساية وذلاك وبانفس وتم 
 تسلسل القياسات القبلية.

 تطبيق تجربة البحث األساسية:
البحاااااااث األساساااااااية وذلاااااااك فاااااااي الفتااااااارة قاااااااام الباحاااااااث بتطبياااااااق البرناااااااامج علاااااااى عيناااااااة  

( أساااابيع بواقاااع 6وتااام تطبيااق البرناااامج التعليماااى لفتااارة ) م62/2/6101م إلررري 02/2/6101ماان
 ( وحدة.  40( ق بواقع )02إثنين وحدة تدريبية أسبوعيًا وزمن كل وحدة )

 القياس البعدى :
 م06/0/0242قام الباحث بإجراء القياس البعدى في الفترة من 

 ات اإلحصائية:المعالج
 الوسيط. -   المتوسط.  -
 االنحراف المعيارى. -  معامل االلتواء. -
 معامل االرتباط. -  T- testاختبار )ت(  -
 نسبة التغير   -

 عرض ومناقشة النتائج :
 عرض النتائج : –أوال 

 (2جدول )
غيرات البدنية دالالت الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية فى المت

  والمهارية           
 01ن = 

 وحدة القياس المتغيرات
نسبة  القياسات البعدية القياسات القبلية

 التحسن
% 

 قيمة )ت(
 ع + س   ع + س  

قوة عضالت  -
 الرجلين

كج -
 م

047.00 00.94 071.40 05.05 00.57% 0.061* 

قوة عضالت  -
 الظهر

 *4.059 %50.61 05.44 047.955 04.400 051.650 كجم

 *0.001 %09.04 0.45 41.470 0.506 41.040 سم - وثب عمودى -

 *4.601 %07.76 1.65 05.141 1.154 01.056 سم - رمى كرة طبية -

كزام -
ى مواشى 

 جيرى

 *01.079 %04.74 1.0 4.075 1.705 7.91 ث زمن

 *0.401 %04.99 0.574 6.754 0.074 0.741 درجة مستوى

 *0.901 %09.00 1.174 0.957 1.605 5.474 نقطة فاعلية

                                             00122=1012ت الجدولية عند مستوي 
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( وجااود فااروق دالااة إحصااائيا بااين القياسااات القبليااة والبعديااة للمجموعااة 0يتضااح ماان جاادول )
لصاالح  ى جيارى ومهاارة كزاماى مواشاالتجريبية فى متغيرات قوة عضالت الرجلين والذراعين الظهار 

% إلاااى 40006، وقاااد تراوحااات نساااب التحسااان باااين 2020القياساااات البعدياااة عناااد مساااتوى معنوياااة 
المطباااااق علاااااى  تااااادريبات المقاوماااااة الخارجياااااة% ، مماااااا يشاااااير للتاااااأثير االيجاااااابى لبرناااااامج 0١011

 المجموعة التجريبية .
 (2جدول )

 والمهارية فى المتغيرات البدنية  دالالت الفروق بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة
 01=   ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

نسبة  القياسات البعدية القياسات القبلية
 التحسن%

 قيمة )ت(
 +ع  س   +ع  س  

 *5.711 %0.05 04.077 041.60 00.06 044.50 كجم قوة عضالت الرجلين

 *5.709 %4.01 06.040 055.1 06.640 006.70 كجم قوة عضالت الظهر

 1.061 %5.10 0.945 09.0 4.17 01.554 سم وثب عمودى

 1.107 %0.67 1.900 01.50 01.95 9.14 سم رمى كرة طبية

كزامى 
مواشى 
 جيرى

 0.141 %0.94 1.19 7.6 1.150 6.050 ث زمن

 1.905 %01.09 0.071 0.715 0.194 0.001 درجة مستوى

 0.660 %00.11 1.956 5.914 1.690 5.574 نقطة فاعلية

                                                  00122=1012ت الجدولية عند مستوي 
( وجااود فااروق دالااة إحصااائيا بااين القياسااات القبليااة والبعديااة للمجموعااة 6يتضااح ماان جاادول )

 2020الضااابطة فااى متغياارات قااوة عضااالت الاارجلين وقااوة عضااالت الظهاار عنااد مسااتوى معنويااة 
اساااات البعدياااة ، بينماااا ال توجاااد فاااروق دالاااة باااين القياساااات القبلياااة والبعدياااة فاااى بااااقى لصاااالح القي

% .، مماا يشاير إلاى 14022% إلاى 1040المتغيرات قيد البحث ، وقد تراوحت نسب التحسن بين 
أن البرنااامج المطبااق علااى المجموعااة الضااابطة قااد أدى لتحساان بعااض المتغياارات المرتبطااة بااالقوة 

 العضلية .
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 (9)جدول 
والضابطة فى المتغيرات البدنية و  للمجموعتين التجريبية دالله الفروق بين متوسطات القياسات البعدية

 المهارية   
    01= 6=ن 0ن 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 قيمة )ت(

 +ع  س   +ع  س  

 *0.010 04.077 041.60 05.05 071.40 كجم قوة عضالت الرجلين

 *0.070 06.040 055.1 05.44 047.955 كجم قوة عضالت الظهر

 *4.010 0.945 09.0 0.45 41.470 سم وثب عمودى

 *4.750 1.900 01.50 1.65 05.141 سم رمى كرة طبية

كزامى 
مواشى 
 جيرى

 *7.159 1.19 7.6 1.0 4.075 ث زمن

 *0.051 0.071 0.715 0.574 6.754 درجة مستوى

 *5.501 1.956 5.914 1.174 0.957 نقطة اعليةف

                                                  00122= 1012ت الجدولية عند 
( وجااود فااروق دالااة إحصااائيا بااين متوسااط القياااس البعاادى للمجموعااة 7يتضااح ماان جاادول ) 

بدنياة والمهارياة قياد البحاث  التجريبية ومتوسط القيااس البعادى للمجموعاة الضاابطة فاى المتغيارات ال
، مماااا يشاااير علاااى أن  2020لصاااالح القيااااس البعااادى للمجموعاااة التجريبياااة عناااد مساااتوى معنوياااة 

 البرنامج المطبق على المجموعة التجريبية أفضل من البرنامج المطبق على المجموعة الضابطة .
  مناقشة النتائج:

قياسات القبلية والبعدية للمجموعة ( إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين ال0يشير جدول )
ومهارة  الظهرالتجريبية لصالح القياسات البعدية فى متغيرات قوة عضالت الرجلين والذراعين و 

لصالح القياسات البعدية، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة  كزامى مواشى جيرى 
%  ، 41006للتحسن ما بين ) انحصرت النسبة المئويةو  2020)ت( الجدولية عند مستوي معنوية

تدريبات % (، مما يدل علي تقدم مستوي العبي المجموعة التجريبية التي تستخدم أسلوب 0١011
والمتمثل في ، ويرجع الباحث. هذا التقدم إلى تأثير البرنامج التدريبى المقترح المقاومة الخارجية

اعيًن والمتمثلة فى تمرينات القوة العضلية تدريبات األثقال وتدريبات البليوميترى للرجلين والذر  بعض
و الوثب والحجل واالرتداد للرجلين وتمرينات رمى ودفع الكرة للذراعين وكذلك حدوث التكيف 
العصبى للمجموعات العضلية العاملة فى األداء . ،  والتدريب المنتظم خالل فترة البرنامج. ويتفق 

( فى أن هذا النوع من التدريبات 7( )4١١7ون )ذلك مع ما أشار إليه طلحة حسام الدين وخخر 
يسمح بتحقيق حمل عالي يفوق ما يسمح به التدريب البليومترى منفردا وبالتالي يساهم فى دفع 
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لبذل أكبر قدر ممكن من القوة المرتبطة بالسرعة )القدرة العضلية( فى نفس اتجاه العمل  الالعب
 المهارى . لألداءالعضلى الالزم 

قق الفرض األول الذى ينص على أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين وبذلك يتح
مهارة كزامى مواشى القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فى تنمية القدرة العضلية وفعالية أداء 

 . .2020القياس البعدي عند مستوى معنوية  جيرى 
القبلية والبعدية للمجموعة ( إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسات 6ويشير جدول )
، بينما ال توجد  2020الرجلين عند مستوى معنوية ت قوة عضالت الظهر و الضابطة فى متغيرا

فروق دالة بين القياسات القبلية والقياسات البعدية فى متغيرات الوثب العمودى و رمى كرة طبية 
والذى يعتمد على التدريب  ويرجع الباحث هذا إلى تأثير البرنامج الخاص بالمجموعة الضابطة

المنتظم باالثقال وعدد الجرعات التدريبية التى خضعت لها هذه المجموعة ويتفق ذلك مع ما أشار 
( ، إلى أن التدريب المنتظم والمستمر يؤدى إلى رفع المستوى 0221إليه كل من مسعد محمود )

فى فى القدرة العضلية للرجلين  البدنى لالعبين فى المكونات البدنية، أما بالنسبة لعدم التحسن
يرجع إلى أن البرنامج المنفذ على أفراد المجموعة الضابطة يهتم بتنمية القوى القصوى أكثر من 

 لألداءة الشكل الفعلى اهتمامه بتنمية القدرة العضلية ، وأنه يصعب فى تدريبات االثقال محاكا
 غير متسلسل بدرجة كبيرة نسبيًا .   كذك يكون عمل المجموعات العضلية بشكل منفردالمهارى و 

وبالتالى فأن الفرض الثانى الذى ينص على أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين 
مهارة كزامى مواشى القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فى تنمية القدرة العضلية وفعالية أداء 

 . جزئيًا  . قد تحقق2020لصالح القياس البعدي عند مستوى معنوية  جيرى 
( إلى وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط القياسين البعديين 7بينما يشير جدول )

للمجموعتين التجريبية والضابطة فى فى جميع المتغيرات قيد البحث لصالح القياس البعدى 
 . 2020للمجموعة التجريبية عند مستوى معنوية 

راد المجموعة التجريبية إلى أنه ويعزى الباحث التحسن الواضح للقدرة العضلية ألف 
بليوميترى( التى تتميز بالسرعة  -)أثقال  تدريبات المقاومة الخارجيةقد يكون ناتج عن برنامج 

، وكذلك التدرج من  ألداء المهارةقرب شكل وطبيعة االداء من االداء الفعلى و  والقوة فى األداء
مل التمرينات البليوميترية على تحويل القوة التدريب باألثقال الى التدريب البليوميترى، حيث تع

القصوى إلى قدرة عضلية متفجرة، وأن هذا النوع من التدريبات تؤدى إلى أداء حركى أفضل ، 
(  441:  2وذلك بزيادة مقدرة العضالت على االنقباض بمعدل أسرع وأكثر خالل مدى الحركة. )

( فى أن التدريبات 07) Ebben et al.  (0222)، و يتفق ذلك مع ما أشار إليه ايببن وخخرون 
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المركبة من أفضل التدريبات المستخدمة لتحسين القدرة ،  حيث يتم الجمع بين فوائد تدريبات 
 المقاومة وتدريبات األثقال.

كما أنه قد يكون هذا التحسن ناتج عن التكيف العضلى العصبى للمجموعات العضلية  
ب المنتظم على تمرينات األثقال والبليوميترى والتمرينات البدنية العاملة فى األداء من خالل التدري

،  مهارة كزامى مواشى جيرى العامة والخاصة التى تتشابه هذه التمرينات فى طريقة أدائها مع أداء 
 2مما ساهم فى تقدم مستوي العبي المجموعة التجريبية 

تباع التحليل الكيفى للتعرف على خصائص األداء المهارى  فى ضوء تلك المتطلبات وا 
من أهم األساليب المستخدمة الختيار نوع التمرينات المستخدمة بالبرنامج ومحاكاتها لطبيعة األداء 

والنقاط الهامة التى يجب مراعتها عند األداء التى  لألداء، وكذلك التعرف على التسلسل الحركى 
، ويستحيل تحديد مفاتيح األداء المهارى المهارى حتى يتم مراعاتها عند التدريب  لألداءتعد مفتاح 

إال من خالل تحليل شكل وطبيعة األداء و متطلبات األداء و يرى الباحث إلى انه قد يكون 
التحسن الكبير فى فعالية األداء المهارى لدى المجموعة التجريبية ناتج عن نوعية التدريبات 

، حيث كان يتم التأكيد باستمرار المهارةأداء  المستخدمة وطريقة أدائها التى تتشابه بدرجة كبيرة مع
مما ساهم بدرجة كبيرة  المنافسات والتدريباتبمحاولة بذل أقصى قوة وسرعة خالل  الالعبينعلى 

المهارى الفراد المجموعة التجريبية  لألداءفى رفع مستوى األداء و ظهر ذلك فى التحسن المعنوى 
 2المهارةط المسجلة عند أداء دد النقاعفى زمن األداء وشكل األداء و 

ويرى الباحث أن إتباع المبادا التدريبية التى تعتمد علي أسس ومبادا االرتقاء بمستوي 
 مج التجريبي للمجموعة التجريبية األتىاإلنجاز الرياضي ، حيث راعي الباحث عند  تصميم البرنا

االستمرارية في التدريب  -تكيف العالقة بين الحمل وال –) العالقة الصحيحة بين الحمل والراحة 
التقويم والمتابعة( مما  –الفردية في التدريب  ––خصوصية التدريب  –التقدم بدرجة الحمل  –

 2كان لها أكبر األثر فى زيادة مستوى القدرة العضلية وفعالية األداء المهارى 
 

 االستخالصات والتوصيات:
 االستخالصات

جراءات الب  حث وعرض ومناقشة النتائج توصل الباحث لالتي:فى حدود أهداف وفروض وا 
 لالعبااينالقاادرة العضاالية لعضااالت الااذراعين والاارجلين يااؤدى إلااى تحسااين  البرنااامج المقتاارح 

 ثقال فقط .باألبدرجة معنوية ، أفضل من التدريب 
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  جة معنوية ، بدر  مهارة كزامى مواشى جيرى البرنامج المقترح يؤدى إلى تحسين فعالية أداء
 ثقال فقط .من التدريب باألأفضل 

  أسلوب التدريب باستخدام األثقال والبلياومترى )المركاب( أفضال مان األسالوب التقليادي فاي
 تنمية القدرة العضلية وفعالية األداء المهارى . 

 التوصيات:

 فى ضوء أهداف البحث واستنتاجاته يوصى الباحث بما يلى :
  فاى تحساين القادرة العضالية لعضاالت  ياه لادورهالكاراتتطبيق البرنامج المقتارح علاى العباي

 مهارة كزامى مواشى جيرى الرجلين و 
  يجب أن تكون تدريبات األثقال والبليوميترى في نفس اتجاه العمل العضلي للحركة وبنفس

 السرعة.

 االهتمام بتمرينات المرونة واإلطالة قبل وبعد أداء تمرينات األثقال والبليومتريك 

  الكاراتيهالتدريب المركب على مهارات أخرى فى رياضة ة باستخدام دراسات مماثلإجراء . 

 المراجع

 أوال : المراجع العربية 

أبرررررو العرررررال أحمرررررد عبرررررد الفتررررراح  -4
 م(0882)

فسايولوجيا اللياقااة البدنيااة، الطبعاة األولااى، دار الفكاار العربااى ،  :
 القاهرة . 

 أحمرررررررررررررررررررررررررررد أمرررررررررررررررررررررررررررين دمحم  -0
 م(0882)

الكمااااة لمواجهااااة الحاسااااب االلااااى فااااى برنااااامج تاااادريبى فااااى الم :
التحكاايم ، رسااالة دكتااوراه غياار منشااورة ، كليااة التربيااة الرياضااية 

 للبنين ، جامعة الزقازيق .
 إسرررررررررررماعيل حامرررررررررررد عثمررررررررررران -1

 م(6110)
اختبارات أندية التحمل فاى المالكماة فاى محافظاات الجمهورياة  :

 )بطاريات اختبار( ، القاهرة .
 المهتررررررررررررردى حسرررررررررررررن علرررررررررررررى -1

 م(6112)
تأثير اساتخدام األحباال المطاطاة علاى القادرة العضالية للارجلين  :

والاااذراعين لالعباااى كااارة الياااد الناشااائين ، رساااالة ماجساااتير غيااار 
 منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان .

 بسررررررررنت سررررررررعد الرررررررردين خليررررررررل -0
 م(6111)

 تاااااأثير اساااااتخدام أربطاااااة المقاوماااااة المطاطاااااة علاااااى تنمياااااة بعاااااض :
عناصااااار اللياقاااااة البدنياااااة الخاصاااااة والمساااااتوى الرقماااااى لمساااااابقات 
المسااافات القصاايرة ، رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة ، كليااة التربيااة 
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 الرياضية للبنات ، جامعة حلوان . 

 م(6111رشا عصرام الردين دمحم ) -6
 

تأثير برنامج مقترح باستخدام األحبال المطاطة على القدرة العضلية  :
ذراعين والمسااااتوى الرقمااااى لسااااباق دفااااع الجلااااة ، بحااااث للاااارجلين والاااا

منشاااور ، الماااؤتمر العلماااى الثالاااث ت تطاااوير المنااااهج التعليمياااة فاااى 
ضاااوء االتجاهاااات الحديثاااة وحاجاااة العمااال ، ماااارس ، كلياااة التربياااة 

 الرياضية للبنات ، جامعة الزقازيق. 
 م(6111رشررا مصررطفى مبررروك ) -7 

 
 

األحبااال المطاطااة علااى بعااض تااأثير برنااامج مقتاارح باسااتخدام  :
لوجيااة ومسااتوى أداء بعااض المهااارات -المتغياارات البدنيااة والااف

فااى الكااارة الطااائرة ، بحاااث منشااور ، الماااؤتمر العلمااى الثالاااث ت 
تطوير المناهج التعليمية فاى ضاوء االتجاهاات الحديثاة وحاجاة 
العمااااال ، ماااااارس ، كلياااااة التربياااااة الرياضاااااية للبناااااات ، جامعاااااة 

 الزقازيق .
 لحرررررررررررررة حسرررررررررررررام الررررررررررررردين , ط -2

 وفررررررررررررراء صرررررررررررررالح الررررررررررررردين , 
 مصرررررررررررررررررررررررررطفى كامرررررررررررررررررررررررررل , 
 سررررررررررررررررعيد عبررررررررررررررررد الرشرررررررررررررررريد 

 م(0889)
 

الموساااااوعة العلمياااااة فاااااى التااااادريب الرياضاااااى ، الجااااازء األول ،  :
 مركز الكتاب للنشر ، القاهرة. 

دمحم ابررررررررراهيم سررررررررعيد العيشررررررررى  -١
 م(6110)
 

تااأثير برنااامج مقتاارح للتاادريب باسااتخدام األسااتيك المطاااط علااى  :
مروناااة العماااود الفقااارى وأثاااره علاااى مساااتوى أداء مهاااارة الكاااوبرى 
وبعض المتغيارات البدنياة للمصاارعين الناشائين ، مجلاة التربياة 

، كلياة التربياة الرياضاية للبناين ،  16البدنية والرياضة ، العادد 
 جامعة حلوان . 

 دمحم أحمرررررررررررررررررررررررد الوقررررررررررررررررررررررراد ,  -42
 م(0882دمحم العربرررررى شرررررمعون )

 

رح علاااى تنميااة بعاااض عناصااار اللياقاااة البدنياااة أثاار برناااامج مقتااا :
لوجياااة لاادى الناشاائين فاااى الحاارس الاااوطنى ، -والمتغياارات الااف

مااااؤتمر الرياضاااااة للجميااااع ، كلياااااة التربيااااة الرياضاااااية للبناااااين ، 
 جامعة حلوان .

دمحم حامررررررررررررد شررررررررررررداد         )  -44
 م(6102

 مبادا تدريب الكاراتيه ، دار الفكر العربى ، القاهرة. :
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راد طرفررررة إبررررراهيم           ) مرررر -40
 م(6116

 الكاراتيه بين النظرية والتطبيق ، دار الفكر العربى ، القاهرة :

 دمحم حسررررررررررررررررررررن عررررررررررررررررررررالوى ,  -41
دمحم نصررررررررررررررررررررررررررر الرررررررررررررررررررررررررردين 

 م(6110رضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروان)
 

 اختبارات األداء الحركى ، دار الفكر العربى ، القاهرة. :

، دار  1ط 0التربياة البدنياة والرياضاية ، جالقياس والتقاويم فاى  : م(6110دمحم صبحى حسانين ) -41
 الفكر العربى ، القاهرة . 

 محمرررررررررررررررود ربيرررررررررررررررع أمرررررررررررررررين -40
 م(6111)
 

تأثير التدريب باألحبال المطاطة على القدرة العضالية ومساتوى  :
األداء فااى رياضااة الكاراتيااه ، رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة ، 

 كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان .
اإلعااااداد المهااااارى والخططااااى لالعااااب كاااارة القاااادم ، دار الفكاااار  : م(0882مفتى ابراهيم حماد) -46

 العربى ، القاهرة .
أسااس تنميااة القااوة العضاالية بالمقاومااات ، مركااز الكتاااب للنشاار  : م( 6111مفتى ابراهيم حماد ) -47

 والتوزيع ، القاهرة .
 
 

 م( 6116نجوى سرليمان بيرومى ) -42
 

تدريبات الحبال المطاطاة واألثقاال علاى دينامياة بعاض فاعلية   :
العناصر البدنية الخاصاة ومساتوى أداء صاعوبتى وثباة الفراشاة 

Butterfly  والحركة الغاطسةIllusion فى التمرينات االيقاعياة
، بحث منشاور ، مجلاة علاوم وفناون الرياضاة ، المجلاد الساابع 

 للبنات ، جامعة حلوان . عشر، يوليو ، كلية التربية الرياضية
 
 

 نشررررررررررررررررررررررررروة دمحم حلمرررررررررررررررررررررررررى  -4١
 م(6118)
 

تاااااأثير تااااادريبات المقاوماااااة باألحباااااال المطاطاااااة واألثقاااااال علاااااى  :
تحساااااااين بعاااااااض الصااااااافات البدنياااااااة ومساااااااتوى األداء لااااااابعض 
المهااااارات الهجوميااااة فااااى رياضااااة المبااااارزة ، بحااااث منشااااور ، 

الثالثاون المجلة العلمية علوم وفنون الرياضة ، المجلاد الثالاث و 
، يونيااااو ، كليااااة التربيااااة الرياضااااية للبنااااات بااااالجزيرة ، جامعااااة 

 حلوان .
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ات المهاريااة والخططياااة لااألداءدراسااة تحليليااة لألساااليب الفنيااة   م(6102نفين حسين محمود ) -02
رجااااال فااااى رياضااااة الكاراتيااااه ، بحااااث  0240ألوليمبياااااد لناااادن 

ة للبناااااين منشااااور ، المجلاااااد السااااابعون ، كليااااة التربياااااة الرياضاااااي
 بالهرم جامعة حلوان.

هبررررررررة دمحم سررررررررعيد أبررررررررو زيررررررررد  -04
 م(6112)
 

برناااامج مقتااارح باساااتخدام الحباااال المطاطاااة لتحساااين المتغيااارات  :
البدنياااة الخاصاااة ومساااتوى أداء بعاااض الوثباااات فاااى التمريناااات 
االيقاعياااااة ، رساااااالة ماجساااااتير ،غيااااار منشاااااورة ، كلياااااة التربياااااة 

   الرياضية للبنات ، جامعة حلوان.

 ثانيا : المراجع األجنبية : 

Quantification of elastic Resistance Knee 
Rehabilitation exercises, the Journal of 
orthopedic, sports Physical (Therapy) bhimare 
MD. 02 (4) July 12-02 . 

: Hinter Meister. 
R, Abey,M.J. et 
all 
(0881) 

00- 

Electromyography activity and applied load 
during Shoulder Rehabilitaion exercises using 
elastic resistance “ American Journal of Sport 
Medicine (Walton, Mass) 06 (0) Mar 4 a Pr, 
042- 002. 

: Hinter Meister. 
R, Lange. GW.et 
all(0881) 

01- 

Karate Techniques and Tactics, Martial Arts 
series, Human Kinetics Publishers Inc,. 
: Hickey,D.M. , 

(0889) 
01- 

Fitness through Aerobics dory fox San 
Francisco. 
: Jon Galen. 

Beshop. (6112) 
00- 

Effects of Simgle Vergus multiple sest training 
impact of volume, intensity and variation journal 
of string and conditioning research . 
 

: Kramer,J.B. & 
M.H. & 
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