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 ةـــالرياض ومـــلعل العلمية اجمللة
 

 فقرة تعريفية باجمللة ونشأتها:

 ( بتاريخ 178وافق جملس جامعة كفرالشيخ  جبلسته رقم )م بناءا علي موافقة جملس 2020/ 1/ 28

 حمكمةاقليمية جملة علمية علي اصدار  2019/ 10/ 14 ( بتاريخ172كلية الرتبية الرياضية  رقم )

اليت البدنية والرياضة ويف جمال علوم الرتبية تنشر فيها البحوث أو الدراسات , حيث الرياضية الرتبية لكلية 

ني باجلهات املختلفة من داخل الباحثتقدم من اليت  جيريها أو يشرتك فى إجرائها أعضاء هيئة التدريس أو

، كما متتاز اجمللة بوجود اصدار الكرتوني واصدار ورقي له ترقيم دولي, كما أو خارجها مجهورية مصر العربية

صصني يف جمال الرتبية الرياضية علي مستوي مجهورية مصر العربية ان للمجلة هيئة استشارية من كبار املتخ

والوطن العربي, ويتم حتكيم االحباث العلمية من قبل اعضاء الفحص املعتمدين من قبل اجمللس االعلي 

 للجامعات وبعض االساتذة املتميزين يف علوم الرياضة االجانب والعرب.

 

 

 

  الرياضة . يف جمال الرتبية البدنية وعلومنشر البحوث العلمية 

 املشاركة يف تشجيع وتنشيط حركة البحث العلمي. 

 الرياضة حتقيق إضافة جديدة على الساحة العلمية يف جماالت الرتبية البدنية وعلوم  . 

 قليمي على املستوى احمللى واإل الرياضة نشر وتعزيز الدراسات واألحباث العلمية يف الرتبية البدنية وعلوم

 والدولي.

 حبيث تالئم سوق العمل احمللي  الرياضة االرتقاء باملستوى العلمي لألحباث يف جمال الرتبية البدنية وعلوم

 واإلقليمي والدولي.

  ال تهدف اجمللة اىل حتقيق الربح املادي ، حيث يتمثل غرضها يف نشر البحوث العلمية يف ختصصات الرتبية

 ني من املصريني واالجانب  .ثالباحوثيق الروابط العلمية مع مجيع الرياضة ، وت البدنية وعلوم

دعم تنظيم ندوات ومؤمتر علمي دوري للكلية من خالل دعم اجمللة جزء من تكاليف عقد هذه الندوات واملؤمترات 

 العلمية.

 المجلة اهداف
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 عكاشة مصطفي عبداحلليم/  د.أ

 االدارة جملس ورئيس الكلية عميد

 شلبى رشاد اشرف/  د.أ

 اجمللة حترير ورئيس والبحوث العليا للدراسات الكلية وكيل

 املغنى فكرى حممد. د

 اجمللة حترير مدير

 سكر وجية حممد/ د.أ

 عضو جملس إدارة اجمللة

 سراج حممد صبحي/ د.أ

 عضو جملس إدارة اجمللة

 الشيشتاوى عبداحلى جناة. أ

 اجمللة سكرتري
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 األبحاث بالمجلة:قواعد كتابة ونشر 

 يراعى يف كتابة البحوث أن تأخذ الشكل العام وفقاً  للقواعد األتية:

  ختضع عملية كتابة ونشر البحوث للتعليمات اليت حددها كتيب النشر الصادر عن مجعية علم النفس

 .American psychological Association (APA)األمريكية 

 الصفحة األوىل للبحث تشمل فقط على:

  واملسمى الوظيفي والتخصص واجلامعة والكلية. الباحثونالباحث أو عنوان البحث، ويكتب أسفل العنوان اسم 

  حترر البحوث املقدمة للمجلة العلمية باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية وتبدأ مبلخص البحث باللغة العربية

وهدفه، عينة البحث ووصفها، أدوات  ويشمل علي ما يلي بدون عناوين جانبية )مقدمة البحث وأهميته

القياس وحتديدها، أهم النتائج ومناقشتها، وكذلك أهم التوصيات أو التطبيقات وذلك بطريقة واضحة 

كلمة بنفس لغة البحث وملخص عكس اللغة  200وخمتصرة، واحلد األقصى لكلمات امللخص يف حدود 

 املكتوب بها يف نهاية البحث.

  أخذ الشكل العام والذي مير باخلطوات التالية بصفة عامة ووفقا لطبيعة البحث، يأن يراعى يف كتابة البحث

 وذلك باستخدام العناوين التالية: 

  مقدمة: تضمن عرض مشكلة البحث وهدفها وفروعها )إن وجدت(، ومراجعة خمتصرة ألهم الدراسات

 الوثيقة االرتباط مبوضوع البحث.

 أو املساعدين( لدراسة مشكلة  الباحثونالباحث أو ام بها االجراءات اليت ق تصف:  االجراءات(

 بصورة واضحة ومحدده ويضم العناوين الفرعية التالية: البحث

جمتمع وعينة البحث: وصفها وحتديدها وطريقة اختيارها باإلضافة إىل أية متغريات  -

 هامة وبصفة خاصة تلك املتغريات اليت قد ترتبط مبناقشة النتائج. الباحثونأخري يراها 

أدوات القياس: وصفها وحتديدها وحدودها ومراجعها، ويف حالة تعددها يتم وضع  -

 عناوين فرعية جانبيه لكل اداة من هذه االدوات.

 مناقشة  النتائج: يتم عرض أهم نتائج البحث مع االستعانة باجلداول واألشكال، كما ميكن كذلك

 النتائج وعندئذ يكون العنوان عرض النتائج ومناقشتها.

 والتوصيات: يتم تقديم أهم االستخالصات والتوصيات اليت أسفر عنها البحث  االستخالصات

 واملستمدة أساسا من النتائج اهلامة املباشرة للبحث.

 املراجع 

 ها يف موضع االستدالل بها أو أقرب موقع توضع اجلداول يف منت البحث وال ترسل كملفات منفصلة، ويشار إلي

 هلا يف البحث وتكتب العناوين الوصفية املناسبة للصفوف واألعمدة.
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  جيب ترقيم األشكال والصور والرسوم بالرتتيب، مع كتابة عنوان لكل منها، واإلشارة إليها يف موضع

 ترسل كملفات منفصلة.  االستدالل بها من البحث، كما جيب أن توضع يف مكانها مبنت البحث وال 

  أصل  الباحثونترسل البحوث أو الدراسات باسم السيد األستاذ الدكتور / رئيس حترير اجمللة ، ويقدم

 Microsoft)( مكتوبة على برنامج 14صور( طبقا لشروط النشر يف املادة ) 3البحث كاماًل باملرفقات من )

word)  بنوع خط(Simplified Arabic) ( على ورق مقاس 14حبجم )(A4)  ،على وجه واحد

سطر يف الصفحة ، باإلضافة  24سم من مجيع جوانب الورقة وأال يزيد عدد األسطر عن  3وترتك مسافات 

 حيتوي البحث النهائي للنشر. (CD)إىل تقديم 

  جهة داخل أو خارج  أيبأن البحث املقدم مل ينشر من قبل يف  الباحثونالباحث أو يصاحب البحث إقرار من

 مجهورية مصر العربية.

  يتم إعداد منوذج مبعرفة هيئة حترير اجمللة لنقل حقوق امللكية الفكرية من املؤلف للناشر يف حالة قبول نشر

 ني الواقعي.الباحثالبحث وإمضاء 

 .يتم إرسال البحث للمراجعة لألثنني من احملكمني من جامعات خمتلفة 

  مدى صالحية البحث للنشر يف النموذج املعد من هيئة التحرير مدعمًا باملربرات، خالل يبدى احملكم برأيه يف

 يوم( من تاريخ إرسال البحث اليه. 15)

 العلمية المجلة في والنشر التحكيم رسوم

 

 :العلمية رسوم التحكيم بالمجلةأواًل: 

 ( جنيه مصري رسوم حتكيم البحث من داخل مجهورية 400يتم حتصيل مبلغ ) مصر العربية غري قابلة

 لالسرتداد.

 ( دوالر أمريكي أو ما يعادهلا رسوم حتكيم البحث من خارج مجهورية مصر العربية 60يتم حتصيل مبلغ )

 غري قابلة لالسرتداد.

  .إذا ورد أحد التقارير اجيابيا واالخر سلبيا يرسل البحث اىل حمكم ثالث ويعترب تقرير احملكم الثالث نهائيا

( 30( جنيها مصريا من داخل مصر أو مبلغ )200تكاليف التحكيم بواقع ) الباحثوناو  لباحثاويتحمل 

 من خارج مصر. الباحثوندوالر امريكي أو ما يعادهلا باجلنية املصري للباحث او 

 النشر بالمجلة: رسومثانيًا: 

 ( 800يتم حتصيل مبلغ) ( صفحة األوىل20جنية مصري مقابل النشر البحث عن الـ ) ( 10ويسدد مبلغ )

 جنيه مصري عن كل صفحة إضافية للباحثني من داخل مجهورية مصر العربية.

  على نشر احباثهم بشرط اال 50من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالكلية خصم  الباحثونمينح %

 يكون هناك باحث من خارج الكلية.
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  ( دوالر أمريكي أو ما يعادهلا100يتم حتصيل مبلغ ) ( صفحة األوىل و 20باجلنية املصري، وذلك عن الـ )

( دوالر أمريكي أو ما يعادهلا باجلنية املصري عن كل صفحة إضافية للباحثني من خارج 5يسدد مبلغ )

 مجهورية مصر العربية.

 رة. يف البحث املقدم من استاذ ال حيكم وينشر يف اجمللة بعد مراجعة الشروط الشكلية للنشر وسداد الرسوم املقر

حني يتم حتكيم البحث إذا كان مقدم من استاذ ومشرتك معه استاذ مساعد او مدرس أو معاوني اعضاء هيئة 

 التدريس او باحث من خارج أعضاء هيئة التدريس.

 ( 200حتدد االشرتاكات السنوية لألفراد أو اهليئات للراغبني يف احلصول على اصدارات اجمللة بواقع )

 ( دوالر او ما يعادهلا باجلنية املصري بالنسبة لغري املصريني.50جنية للمصريني أو )

  تدعم اجمللة تكاليف عقد الندوات واملؤمترات العلمية اليت تعقدها الكلية من الرصيد املتبقي يف حساب اجمللة

 وذلك بعد موافقة جملس ادارة اجمللة وجملس الكلية.

 العلمية:بالمجلة تنسيق االبحاث  رسومثالثًا: 

 ( 50يتم حتصيل مبلغ) جنية مصري مقابل تنسيق البحث الواحد باجمللة 
 

 

 

ان أهمية البحث العلمي ترجع إىل أن األمم أدركت أن تفوقها يرجع إىل قدرات أبنائها العلمية والفكرية 

علم أخالقيات "والسلوكية؛ ونظرًا للمكانة اليت حيتلها البحث العلمي وتعدد اجلهات املرتبطة به وتداخلها، ظهر 

ووضع قواعد وقوانني حتكم العالقات بني األطراف وذلك ليساعد يف تطور البحث العلمي وتنظيمه   "البحث العلمي

املشاركة فيه، مبا يضمن سري العملية البحثية باملسار الصحيح لتحقيق األهداف املرجوة ومنع أي تالعب أو استغالل 

 لتحقيق مصاحل ورغبات شخصية. 

 :وفيما يلي عرض ألخالقيات النشر الخاصة بالمجلة

نب انتحاهلا أو سرقتها، وعدم استخدام أي بيانات أو نتائج غـري منشـورة دون   نسب اآلراء العلمية ألصحابها وجت .1

 .الرجوع إىل صاحبها

 احرتام امللكية الفكرية من براءات اخرتاع وحقوق نشر. .2

 .األمانة والدقة يف توثيق البيانات والنتائج وحتليلها ونشرها، دون كذب أو تضليل أو خداع .3

 .تقليل األخطاء البشرية واملنهجية إىل حدها األدنى احليطة وعدم اإلهمال، والعمل على .4

 .عدم التحيز أو التالعب بتصميم العملية البحثية وحتليل البيانات وعرضها .5

 .وتقبل النقد البناء الباحثوناالنفتاحية ومشاركة البيانات والنتائج مع  .6

 .احرتام اخلصوصية واحملافظة على سرية املعلومات .7

 اخالقيات النشر الخاصة بالمجلة
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 .وإفادة البشرية وليس للحصول على مصاحل شخصية فقطالنشر بهدف التطوير  .8

 .والزمالء يف العمل، وإعطاء التقدير والشكر ملن يستحق الباحثوناحرتام  .9

 .وتعزيز قدراتهم ومتكينهم من اختاذ قراراتهم بأنفسهم الباحثونمساعدة  .10

 .حباث والدراسات العلميةااللتزام باملسؤولية اجملتمعية والسعي لتطوير اجملتمع وحل مشاكله من خالل األ .11

 .جتنب التميز العنصري القائم على اجلنس أو العرق أو الديانة بني الزمالء أو الطلبة .12

 .االلتزام بالقوانني واألنظمة اليت وضعتها املؤسسات واجلهات املنظمة لألحباث العلمية .13

 .استخدام املوارد املتاحة حبكمة إلجناز األهداف املرجوة .14

بشرية وعدم انتهاك حقوق اإلنسان وكرامته عند إجـراء التجـارب عليـه، وإدارة األحبـاث العلميـة      احرتام الذات ال .15

 على البشر مبا يضمن حتقيق أكرب فائدة وأقل ضرر ممكن.

مراعاة األسس والقواعد اليت تضـبط كتابـة أءـاء املـؤلفني علـى املنشـورات العلميـة مبـا يضـمن حقـوق املشـاركني             .16

  .واجلهات الداعمة

 

 

 

 

 مدحية محمد اإلمام/  أ.د -

 جامل أمحد سالمة/  أ.د -

 عبدالسالم أبو ريه أ.د / محمد -

 رشيف عىل طه/  أ.د -

 أمحد محمد زينة/  أ.د -

 جنالء إبراهمي محمد أ.د / -

 أ.د / إميان محمد أبو فرخية -

  أ.د / أرشف إبراهمي عبدالقادر -

 
 

 لمجلـةاللجنة اإلستشارية ل
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 قائمة حمتويات البحوث

 الصفحة البحثعنوان  م

 المجتمعية المشاركة خالل من الكويت بدولة الرياضية المنشأت تطوير  .1
 المنشأت جودة معايير تطبيق اطار فى
 الحصينان عامر علي اهلل عبد موضي/ د* 

9 

 والفسأأيولوجية البدنيأأة المتغيأأرات بعأأ  علأأى النوعيأأة التأأدريتات تأأأرير  .2
 (المنغوليين) داون  متالزمة ألطفال الستاحة في
 عبدالقادر إبراهيم أشرف/  د. أ* 

 باظة عبدالسميع أمال/  د.أ** 
 محمد الدمرداش مسعد أحمد/  أ*** 

25 

 المرحلأأأة تالميأأأ  لأأأد  الكتفأأأين اسأأأتدارة لعأأأال  تأأأأييلي برنأأأام  تأأأأرير  .3
 الكويت بدولة  المتوسطة

 الشهري غنيم محمد عيد فهد/ أ* 

42 

 متر 100 لمهارة المعرفي التحصيل مستوي  علي المفاهيم خرائط تأرير  .4
 األساسي التعليم مرحلة من الثانية الحلقة لتلمي ات عدو

  سالمة محمد أحمد جمال/ د.أ* 
 الجلمة الفتاح عبد السعيد أحمد/  د** 

 البريدى عباس السيد نهاد*** 

60 

 الرياضأة لممارسأة المجتمأ  علأى وتأريريأا اإلجتمأاعى التواصأل وسائل  .5
 الكويت بدولة صحى حياة كأسلوب

 المطيري سند محمد سعد/ أ* 

83 

 ،7) العمريأة للمرحلة الحركية اإلختتارات بع  بداللة الوظيفي التطور  .6
 (تحليلية دراسة) سنوات( 8
 حسن علي دهب يوسف/  د. أ* 

   الغفار عبد صبحى وحيد/ د.م.أ** 
 محمد السيد حسين أمل/ د.م***

 حســــن عبدالعــزيز محمــد آالء/ أ**** 

102 

 الكويت بدولة الظهر أسفل بآالم المصابين لتأييل بدني برنام  تأرير  .7
 العصيمي بندر ناصر خالد/ أ* 

118 
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 قائمة حمتويات البحوثتابع 

 الصفحة البحثعنوان  م

 األمأأم بطولأأ  فأأي المتاريأأات نتأأائ  علأأي وتاريريأأا الخططيأأة التكوينأأات  .8
 م2020  اليد لكرة األفريقية

 طه علي شريف/  د. أ* 
 المغني فكري محمد/ د** 

 جنادي مصطفي أشرف أحمد/ أ*** 

137 

 علأى المنافسأات فتأرة في واالستشفاء الشدة مرتف  التدريب حمل تأرير  .9
 الكويت بدولة الناشئين الجمتاز العبي آداء

 عرب محمد جاسم حصة/ د* 

154 

 لأأدي التأأنف  متغيأأرات بعأأ  علأأى Pilates البأأيالت  تمرينأأات تأأأرير  .11
 سنة 16 تحت القدم كرة ناشئي

  أحمد محمد شعراوي أحمد/د.أ* 
  أمين أسعد حسام/د**  
 شلبي محمد محمد أحمد/أ*** 

179 
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 فى اجملتمعية املشاركة خالل من الكويت بدولة الرياضية املنشأت تطوير
 املنشأت جودة معايري تطبيق اطار

 

 

 مقدمة:
 بمستوى اللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع بدولة الكويت إلى واالرتقاء الرياضة أن ممارسة

أنواعها وهى المنشأت الرياضية من  بكافة على اإلمكانات األولى الدرجة في يعتمد عالي مستوى 
لياقة البدنية لدى أفراد تزايدت مستوى ال اإلمكانات هذه تزايدت مالعب وصاالت رياضية، فكلما

المنشأت الرياضية التى يجب االهتمام بها والعمل على تطويرها  اإلمكانات هذه أهم ومن,  المجتمع
 وتنميتها بالشراكة مع المنظمات المجتمعية وفقًا لحاجات المجتمع التى تقوم بخدمته هذه المنشأت.

أن المؤسسة  م(2012إبراهيم عبد المقصود )م(، 2013مساعد الهارون )يذكر كاًل من 
 الرياضية وتسير الممارسة تنظيم في تنحصر إدارية، عمومية مؤسسات عن الرياضية هى عبارة

 الخاصة المالعب في الرياضية المنشأت والجامعية( وتشكل أيضا المدرسية الجماهير، )التنافسية،
 (99: 1(، )216: 10الرياضات. ) المتعددة الصاالت وفي القدم بكرة

بأنها مؤسسات تربوية تهدف إلى  المنشأت الرياضيةم( 2012سمير عبد الحميد )ويعرف 
 (2: 8إعداد الشباب واالهتمام بالنشء، ورعايته في ضوء السياسة العامة للدولة. )

 ما على بناء بعضها عن الرياضية المنشأت تختلفم( 2015أحمد الفاضل )ويضيف 
 أنواع عدة إلى تصنيفها الممكن من ولهذا الرياضية، بممارسة النشاطات تتعلق أماكن من تحتويه
 األرضية.  )اللعبة(، القانونية، التباعية ونوعية العام، الرياضة حيث األهداف، الشكل من وذلك

(4 :94) 
بصفة عامة يوجد أربعة أنواع من  م(2012إبراهيم عبد المقصود وحسن الشافعى )ويوضح 
ياضية هي المنشأت الداخلية مثل الصاالت المغطاة وحمامات السباحة والمنشأت المنشأت الر 

 الخارجية مثل المالعب الخارجية، وحدات خلع المالبس واالستحمام ودورات المياه والغرف والمرافق
 

 وزارة التعليمية األحمدى بمنطقة بدنية تربية قسم ورئيس البدنية التربية فى الدكتوراه درجة على حاصلة *

 .الكويت دولة - التربية

 الحصينان عامر علي اهلل عبد موضي/ د* 
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 (18: 2الملحقة. )
 مشكلة التحث وأيميت :

منشأت رياضية ومالعب وصاالت رياضية تنشها  عن هى عبارة الرياضية أن المنشأت
 يكون  بحيث جوانبه، من كافة الرياضي القطاع الدولة في المحافظات والمدن المختلفة وذلك لخدمة

أفراد المجتمع وفقًا  لخدمة بالنفع بما يعود وأهدافها، المؤسسة هذه حجم مع يتفق تنظيمي هيكل لها
 لألهداف العامة للدولة.
إن إقامة المنشأت م( 2000م(، آمنة مصطفى )2008عفاف عبد المنعم )وتوضح كاًل من 

الرياضية ال يأتي عشوائيًا بل البد من وجود أساس علمي يدفع ويوجه ليمنح القائمين على العمل 
دفع لالرتقاء بالمنشأة واإلمكانات الرياضية من أجل أفضل تحقيق ألغراضها التي أقيمت من قوة 

 (9: 5(، )23: 9أجلها. )
أن أهداف المنشأت الرياضية إقامة فعاليات جميع األنشطة م( 2015إبراهيم مروان )ويذكر 

نشطة الرياضية بشكل الرياضية والثقافية واالجتماعية، محاولة جذب واحتواء الشباب لممارسة األ
متواصل ومنظم، رعاية الشباب وزيادة فاعليته في المجتمع، االستفادة من الطاقات الشبابية 
وتوظيفها في خدمة المجتمع وتنظيم واستثمار وقت الفراغ لدى النشء والشباب لما فيه خدمة الفرد 

 (57: 3والمجتمع. )
ة إلى منشأت رياضية مفتوحة تنقسم المنشأت الرياضي مRoche, (2014)روش ويضيف 

 (1: 22ومنشأت مغلقة وتخضع كاًل منهما إلى اشتراطات دولية في التصميم. )
 مDefrance Jacques (2013)ديفرن  جاكويز ، م(2015ناصر دادي )ويتفق كاًل من 

خدمة القطاع والهدف منها هو ت الرياضية عبارة عن مؤسسات ينشئها المجتمع ألمنشا أن
كافة جوانبه، بحيث يكون لها هيكل تنظيمي يتفق مع حجم هذه المؤسسة وأهدافها، الرياضي من 

 (99: 17(، )83: 11) بما يعود بالنفع لخدمة ذلك المجتمع متماشيًا مع أهدافه.
هناك العديد من المبررات المنطقية مCoyle & Morrow (2003 )ومورو كويل ويذكر 

، منها ما تنطلق من أهمية تحسين مستوى الجودة سواءا كان وراء تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة
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ذلك عبر تقديم السلع والخدمات، أم في جودة العمليات داخل المنظمة، بل يجب أن تخضع 
 (82: 15العمليات واألنشطة داخل المنظمة على أساس معايير الجودة. )

 & Karajewisky، كاراجيوسكي وريتزام مBank (2000)بانك كاًل من ويرى 

Ritzam (1996)ديان وبون ، مDean & Bowen (1994 )المبادئ األساسية إلدارة الجودة م
الشاملة الرضا الدائم للمستفيد الداخلي، والتزام اإلدارة العليا، والتحسين المستمر، وانخراط أو إشراك 

تفي بتوقعات الموظف وتمكينهم، فهدف كل موظف في هذا الشأن هو التأكد من أن الجودة 
 (72: 16(، )36: 19(، )9: 13. )الشخص

أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة  مBesterfield, et al., (2005)بسترفيلد وآخرون ويرى 
قرار استراتيجي بيد اإلدارة العليا، ويمس حاضر ومستقبل المنظمة. ويظهر التزام ودعم اإلدارة 
العليا في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في توفير المواد الالزمة لتدريب العاملين على أدوار وأساليب 

  لندوات التي يمكن أن تزيد من وعي العاملين بمنهجها.إدارة الجودة الشاملة، وإقامة ورش العمل، وا
(14 :82) 

تحرص دولة الكويت على إنشاء العديد من المنشأت الرياضية فى كل المحافظات والمدن 
المختلفة ويتنوع إنشاء هذه المنشأت الرياضية ما بين المنشأت الرياضية القانونية واألولمبية إلقامة 

رياضية لممارسة الرياضة الحرة للهواة ويجب على المجتمع المحلى  البطوالت الرياضية ومنشأت
وعلى المنظمات المجتمعية االهتمام بهذه المنشأت والعمل على تطويرها وتنميتها من خالل 

 إستخدام أهداف وخصائص ووظائف منهج إدارة الجودة.
ليات اإلدارية والفنية وذلك ألن منهج إدارة الجودة منهج إدارى يهتم بتطوير وتنمية جميع العم

 وكذلك اإلمكانيات المادية داخل المؤسسات والمنظمات المختلفة.
 يدف التحث:

يهدف البحث إلى تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت من خالل المشاركة المجتمعية فى 
 اطار تطبيق معايير جودة المنشأت وذلك من خالل التعرف على:

 بدولة الكويت.طرق إدارة المنشأت الرياضية  -
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 دور تطببيق معايير جودة المنشأت فى تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت. -
 تساؤالت التحث:

 ما طرق إدارة المنشأت الرياضية بدولة الكويت؟ -
 ما هو دور تطببيق معايير جودة المنشأت فى تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت؟ -

 مصطلحات التحث:
 المنشأت الرياضية:  -

المنشأت الرياضية بأنها المرافق الرياضية م( 2015) الهيئة العامة للشتاب والرياضةرفت ع
واألندية ومراكز الشباب والصاالت المفتوحة والمغطاة التى تم إنشائها لتمكين أفراد المجتمع في 

 (2: 12مراحل سنية مختلفة من ممارسة هواياتهم ونشاطاتهم الرياضية. )

 إدارة الجودة:  -
 Hashmiم(، ياشمي 2005) Robbins & Coulterروبنز وكولتر يعرف كاًل من 

بأنها فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات المنظمة التي من خاللها يتم  إدارة الجودة بأنهام( 2005)
تحقيق احتياجات، وتوقعات العميل، والمجتمع، وتحقيق أهداف المنظمة كذلك بأكفأ الطرق واقلها 

 االستخدام األمثل لطاقات جميع العاملين بدافع مستمر للتطوير.  تكلفة عن طريق
(21 :22( ،)18 :58) 

 الدراسات المرجعية:
 أواًل: الدراسات المرجعية العربية: 
بعنأأأوان: ادراسأأأة تقويميأأأة إلدارة المنشأأأأت الرياضأأأية  (7)م( 2013دراسأأأة سأأأعد عبأأأد   ) -

معرفدة المشدكالت التدى قدد تهددف الدراسدة إلدى بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربيأة السأعوديةا، 
( إداري 90واسدتخدمت المددنهج الوصدفي، وتكوندت عينددة البحدث مددن )تواجده المنشدأت اإلداريددة. 

أن هندداك أهددداف  ومأأن أيأأم النتأأائ سددتبيان. بالمنشددأة الرياضددية ومددن أدوات جمددع البيانددات اال
 أمكن تحقيقها فى حين بعض األهداف لم يتحقق وذلك بوجود معوقات في عملية التنفيذ.

 امد  انعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية( بعنوان 6) م(2014بورزامة رابح )دراسة  -
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، وهدددفت الدراسددة إلددى دراسددة تددألير أداء القيددادة اإلداريددة علددى علأأى نجاحأأة المأأردود الرياضأأىا
تنمية المرود الرياضى لدى الفرق المتعاقدة مع منشدأته. واسدتخدمت المدنهج الوصدفي، وتكوندت 

أن القيادة  ومن أيم النتائ ( العبا ومن أدوات جمع البيانات االستبيان. 55عينة البحث من )
انعكاس سلبيا وهذا راجع إلى نمط المعمول بها من طرف القائدد،  اإلدارية للمنشأة الرياضية لها

 فإذا كانى مستبدا في ادارة المنشأة الرياضية فهذا ما ينعكس سلبا على أداء الالعبين.
 رانيًا: الدراسات المرجعية األجنبية: 
اتحديد الكفايات التى تخص العمل ذات األيمية ( بعنوان 20) مKim (1997)كيم دراسة  -

"، وهدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات التى لمدراء المراكز الرياضية في جمهورية كوريا
تخص العمل ذات األهمية لمدراء المراكز الرياضية في جمهورية كوريا. واستخدمت المنهج 

( مدير فى المراكز الرياضية ومن أدوات جمع 1575الوصفي، وتكونت عينة البحث من )
إن المستوى اإلداري والوضع التنظيمي كان له تألير  ومن أيم النتائ البيانات االستبيان. 

على األهمية ذات العالقة بالكفايات، مثل إدارة المخاطر، فهم الطبيعة الرياضية، االتصاالت، 
 .تطوير القيادة، وتحديد مصادر التمويل ذو أهمية كبيرة

 إجراءات التحث: 
 منه   التحث:

 لوصفى باألسلوب المسحى.استخدمت الباحثة المنهج ا
 مجتم  وعينة التحث:

 مجتم  التحث: -
 يتمثل مجتمع البحث من جميع المسئولين عن المنشأت الرياضية بالمدن واألحياء.

 عينة التحث: -
قد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من المسئولين عن المنشأت الرياضية، حيث 

 ( فرد وعينة40وانقسمت إلى عينة أساسية وعددها )( فرد 60تكونت عينة البحث من عدد )
 ( ذلك.1( فرد ويوضح جدول )20إستطالعية عددها )
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 (1جدول )
 توصيف عينة التحث

 العينة م
 عينة البحث اإلستطالعية عينة البحث األساسية عينة البحث الكلية

 % عدد % عدد % عدد

 %33,3 20 %66,7 40 %100 60 المسئولين عن المنشأت الرياضية 1
 

 وسائل جم  البيانات:
 المقابلة الشخصية )المقننة(. -

 فحص الورائق والسجالت. -

 االستبيان: -
بتصميم استمارة استبيان تطوير المنشأت الرياضية بدولة الكويت من خالل  التاحثةقامت 

 المشاركة المجتمعية فى اطار تطبيق معايير جودة المنشأت إعداد الباحثة.
تصميم استمارة االستبيان فى ضوء أهداف البحث والغرض منها وذلك وفقًا للمراحل وقد تم 

  والخطوات التالية:
بتحديد المحاور الخاصة باستمارة االستبيان التاحثة قامت تحديد محاور استمارة االستبيان:  -

من خالل المحاور التى استند عليها العلماء، والباحثين فيما يخص طرق إدارة المنشأت 
الرياضية وطرق ووسائل استخدام األدوات واألجهزة الرياضية فى رفع مستوى اللياقة البدنية 

براء فى مجال اإلدارة خ( 10عدد )وتم عرض هذه المحاور بالمقابلة الشخصية على 
 . الرياضية

بإعداد استمارة االستبيان من خالل التاحثة قد قامت تحديد عتارات محاور االستبيان:  -
صياغة العبارات األساسية لكل محور بما يتناسب مع هذه المحاور بحيث تغطي هذه العبارات 

 ومواصفات العينة.الجوانب المراد تحقيقها مع مراعاة تناسب هذه العبارات مع طبيعة 
 خبراء في مجال( 10)بعرض استمارة االستبيان مرة أخرى على عدد التاحثة لم قامت و 

اإلدارة الرياضية إلبداء آرائهم في مدى تطابق عبارات كل محور ومدى ارتباط العبارات مع 
 . المحاور
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 الدراسة االستطالعية: 
( من 20ويبلغ عددها )بتطبيق استمارة االستبيان علي العينة االستطالعية التاحثة قامت 

م 5/12/2015م إلى يوم 1/11/2015وذلك في الفترة من يوم المسئولين عن المنشأت الرياضية 
 وذلك لحساب المعامالت العلمية لالستبيان من صدق ولبات.

 المعامالت العلمية:
 الصدق:

بحساب الصدق بإستخدام نوعين من الصدق هما صدق المحتوى أو  التاحثةقامت 
 المضمون وصدق االتساق الداخلي.

 صدق المحتو  أو المضمون: -
عرض استمارة االستبيان بحساب صدق المحتوى أو المضمون من خالل  التاحثةقامت 

رات كل محور على عدد من الخبراء في مجال اإلدارة الرياضية إلبداء آرائهم في مدى تطابق عبا
 ومدى ارتباط العبارات مع المحاور.

 صدق االتساق الداخلي: -
بحساب صدق االتساق الداخلي الستمارة االستبيان عن طريق تطبيق التاحثة قامت 

االستبيان على العينة االستطالعية لحساب معامل االرتباط بين كل عبارة والمجموع الكلى للمحور 
 ( ذلك.2محور والمجموع الكلى إلستمارة اإلستبيان ويوضح جدول )التابع له العبارات وبين كل 

 (2جدول )
 30ن =  معامل االرتتاط بين كل محور والمجموع الكلى إلستمارة اإلستبيان

 معامل اإلرتباط المحـاور م

 *0,663 المحور األول: توافر اإلمكانات المادية والبشرية للمنشأت الرياضية. 1

2 
طريقة إدارة وتنظيم األنشطة الرياضية بالمنشأت الرياضية على مشاارةة  المحور الثاني: 

 أفراد المجتمع فى األنشطة الرياضية.
0,845* 

 *0,752 المحور الثالث: برامج األنشطة الرياضية داخل المنشأت الرياضية. 3

 *0,684 المجموع الكلى إلستمارة اإلستبيان 4

 0,361=  0,05الجدولية عند مستو  قيمة ارا    0,05*  دال عند مستو  
 ( معامل االرتباط بين كل محور والمجموع الكلى إلستمارة اإلستبيان،2يتضح من جدول )
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 (.0,845، 0,663أن كل المحاور دالة إحصائيًا، وتراوح معامل االرتباط ما بين )
 الثتات:

بحساب الثبات بإستخدام طريقة التطبيق وإعادة التطبيق وحساب معامل  التاحثةقامت 
 اإلرتباط بين التطبيق األول وإعادة التطبيق )التطبيق الثاني( إلستمارة اإلستبيان.

 التطبيق وإعادة التطبيق: -
بحساب معامل االرتباط باستخدام طريقة التطبيق وإعادة التطبيق، حيث قامت التاحثة قامت 

بتطبيق استمارة االستبيان على العينة االستطالعية وإعادة تطبيق )التطبيق الثاني( إستمارة  الباحثة
 ( ذلك.3( يوم من تاريخ التطبيق األول ويوضح جدول )15اإلستبيان على نفس العينة بعد )

 (3دول )ج
 30 = قيم معامل االرتتاط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ن

اإلرتباطمعامل  المحـاور م  

 *0,744 المحور األول: توافر اإلمكانات المادية والبشرية للمنشأت الرياضية. 1

المحاااور الثااااني: طريقاااة إدارة وتنظااايم األنشاااطة الرياضاااية بالمنشاااأت الرياضاااية علاااى   2
 مشارةة أفراد المجتمع فى األنشطة الرياضية.

0,722* 

 *0,744 المنشأت الرياضية.المحور الثالث: برامج األنشطة الرياضية داخل  3

 *0,743 المجموع الكلى إلستمارة اإلستبيان 4

 0,361=  0,05قيمة ارا الجدولية عند مستو     0,05*  دال عند مستو  
قيم معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني إلستمارة ( أن 3ويتضح من جدول )

(، مما يدل على لبات 0,744، 0,722ما بين ) اإلستبيان ذات داللة إحصائية، حيث تراوحت
 استمارة االستبيان.
 الدراسة األساسية:

 بتطبيق إستمارة اإلستبيان النهائية علي العينة األساسية المسحوبة من نفسالباحثة قامت 
 م إلى15/12/2015وذلك في يوم ( من المسئولين عن المنشأت الرياضية 40)المجتمع وعددها 

 إليجاد المعالجات اإلحصائية إلستمارة اإلستبيان.وذلك م 1/2/2016يوم 
 المعالجات اإلحصائية:

 وقد تمت المعالجات االحصائية باستخدام االحصاء الوصفى عن طريق العمليات االحصائية
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 التالية:
   المتوسط الحسابى. -
   معامل اإلرتباط. -
 اإلنحراف المعيارى. -
 معامل لبات ألفاكرونباخ. -
 معامل األلتواء. -

 عرض ومناقشة النتائ :
 عرض ومناقشة نتائ  المحور األول توافر اإلمكانات المادية والتشرية للمنشأت الرياضية:

 (4جدول )
 لعتارات  نحراف المعياري ومعامل االلتواءإل المتوسط الحسابي واالتكرار والنسب المئوية و 

 40ن =  الرياضيةالمحور األول توافر اإلمكانات المادية والتشرية للمنشأت 

 م
المتوسط  ال إلى حد ما نعم

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

 معامل االلتواء
 % ك % ك % ك

1 28 70% 4 10% 8 20% 2,00 0,452 -0,851 

2 30 75% 8 10% 12 15% 2,50 0,679 -1,033 

3 26 65% 4 10% 10 25% 1,60 0,810 0,877 

4 26 65% 8 20% 6 15% 1,60 0,671 0,684 

5 26 65% 4 10% 10 25% 2,300 0,790 -0,602 

6 34 75% 6 10% 10 15% 2,00 0,640 0,864 

7 14 35% 14 35% 12 30% 2,60 0,671 -1,45 

8 34 85% 4 10% 2 5% 2,80 0,405 -1,55 

9 34 75% 6 10% 10 15% 2,00 0,640 -1,567 

10 32 80% 5 15% 3 10% 2,00 0,452 0,647 

11 26 65% 4 10% 10 25% 2,5 0,679 -1,033 

12 36 90% 2 5% 2 5% 2,100 0,841 -0,196 

 0,357 0,757 1,80 صفر% صفر 5% 4 90% 36 13

14 28 70% 4 10% 8 20% 2,30 0,790 -0,602 

15 24 60% 12 30% 4 10% 2,00 0,640 -1,654 

16 26 65% 4 10% 10 25% 2,00 0,640 0,864 

17 34 75% 6 10% 10 15% 2,60 0,671 -1,45 

( أن النسب المئوية لعبارات المحور األول األول توافر اإلمكانات 4يتضح من الجدول )
%( بينما تراوحت في 90%، 35المادية والبشرية للمنشأت الرياضية تراوحت في اإلجابة بنعم بين )
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تفاوتت و  %(35)صفر%، %( فيما تراوحت في اإلجابة ال بين 30%، 5االجابة الي حد ما بين )
، 0,357)بين  نحراف المعيارى ماإل(، وتراوح ا2,80، 1,60ما بين )قيم المتوسطات الحسابية 

 مما يدل علي اعتدالية البيانات. (،3-، 3)+(، انحصرت معامالت االلتواء ما بين 0,877
األنشطة  اإلمكانات الرياضية مطلبًا أساسيًا لممارسة غالبيةذلك إلى أن  التاحثةتعزى 

الرياضية بل مجملها بدليل أنه ال يمكن ممارسة أي نشاط رياضي إال بتوفر اإلمكانات الرياضية 
 .سواًء كانت منشأة رياضة أم أداة رياضية

إلى أن الرياضة تستهدف رفع قدرات اإلنسان وتدعيم طاقاته الحركية  التاحثةوتشير 
سة الرياضة واأللعاب الرياضية والنشاط الرياضى والذهنية، مما دفع الدول المتقدمة إلى نشر ممار 

وخصوصًا اللياقة  البدنية وتوزيع الميزانيات الرياضية على هذه األنشطة بسخاء وإيجاد الحلول 
االيجابية لرفع مستوى اللياقة البدنية لألفراد وتوفير الصحة واللياقة البدنية وإيجاد القاعدة العريضة 

 من بين مختلف القطاعات داخل الدولة. من الممارسين لهذه األنشطة
توافر المنشأت الرياضية داخل المدن واألحياء السكنية يؤدي إلى سهولة رفع اللياقة  نوإ

 .أفراد المجتمع والمدربين من لكل والجهد الوقت يوفر اإلمكانات تواجد نالبدنية ألفراد المجتمع وإ
 كل وفي األخرى  المنشآت مختلف غرار على الرياضية المنشأت أن فيه شك ال ومما
 أن يستدعي بشكل وظائفها في وتعدًدا حجمها في واتساعاً  تطورًا كبيراً  شهدت قد الحياة مجاالت
 السهل من إذ الحديثة، الرياضة أحد علوم أضحت األخيرة هذه رياضية، إدارة المنشأت لتلك تكون 
 .بتسييرها تقوم سليمة إدارة وجود الصعب من لكن الرياضية، المنشآت وتشييد بناء

 تطويرها على وتعمل الرياضية النشاطات لتسيير الرئيسي الجهاز الرياضية المنشأت وتمثل
 يرى  كما الرياضية فالمنشأة أهدافها، تحقيق على تسهر إدارة لديها تحت المتوفرة اإلمكانيات وفق

 الرياضة.  يتعهد الذي المؤسساتي المادي الواقع بمثابة هي البعض
 تحقيق يمكن ال بدونها إذ جدا ضرورية أصبحت الرياضية والوسائل المنشأت إلي الحاجة إن

 النشاط وجه في عائقاً  يعد والوسائل الرياضية عدم تطوير وتنمية المنشأت وإن أهداف أي
 ومعدات أدوات الستخدام تفسح المجال جديدة ووسائل طرائق استنباط الضروري  من وإنه الرياضي،



 

 

 

 ISSN : 2735-461X عدد إستثنائى اجمللة العلمية لعلوم الرياضة م2021 فرباير
 

  التربية الرياضية جامعة كفرالشيخالمجلة العلمية لكلية 
E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : mkod.journals.ekb.eg 19 

 
 

 

 

هذه  توفر عدم أو نقص عن الناتج الكبير الفراغ تمأل لكي مكتسبة أو مبتكرة ومصغرة بسيطة
 التجهيزات.
 فإنها توفرت ما إذ والمشاركة اإلقبال زيادة معناه الرياضية والوسائل المنشآت هذه وتوفر

  الرياضية. المنشأت أهداف تحقيق خالل من الحقيقي للرياضة الوجه ستظهر
الرياضي هو جزء من خطط وأهداف الدولة وإعداد الفرد ليكون فردًا صالحًا عن وأن النشاط 

طريق النشاط البدني المختار المنظم الموجه والتقدم به ألعلى المستويات والمتوافق مع أهداف 
 الدولة والبد من توفير كافة السبل واإلمكانات ليتمكن الفرد من ممارسة األنشطة الرياضية

 اإلمكانات توافرإن ( حيث تذكر الدراسة 7)م( 2013سعد عبد   )راسة وهذا يتفق مع د
 حيث ،المنشأت الرياضية في نشر ممارسة الرياضة نجاح في المؤلرة األساسية العناصر أحد يعد
يستطيع الالعبين استخدامها بكل يسر  رياضية وأدوات ومالعبصاالت  وجود عن ىغن ال

 وسهولة وأن تكون هذه الصاالت والمنشأت قانونية ومعتمدة.
عرض ومناقشة نتائ  المحور الثاني طريقة إدارة وتنظيم األنشطة الرياضية بالمنشأت الرياضية 

 على مشاركة أفراد المجتم  فى األنشطة الرياضية:
 (5جدول )

لعتارات المحور نحراف المعياري ومعامل االلتواء إل المتوسط الحسابي واالتكرار والنسب المئوية 
 طريقة إدارة وتنظيم األنشطة الرياضية بالمنشأت الرياضية على مشاركة أفراد الثاني 

 40ن =  المجتم  فى األنشطة الرياضية

 م
المتوسط  ال إلى حد ما نعم

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

 معامل االلتواء
 % ك % ك % ك

1 28 70% 4 10% 8 20% 2,325 0,764 -0,640 

2 28 70% 8 20% 4 10% 2,40 0,671 -0,684 

3 26 65% 4 10% 10 25% 2,25 0,588 -0,099 

4 24 60% 12 30% 4 10% 2,50 0,679 -01,033 

5 20 50% 16 40% 4 10% 2,27 0,750 -0,508 

6 15 40% 10 30% 15 40% 2,22 0,733 -0,384 

7 20 50% 16 40% 4 10% 1,60 0,671 0,684 

8 24 55% 12 35% 4 10% 1,80 0,648 0,214 

9 20 50% 16 40% 4 10% 2,37 0,667 -0,60 

10 24 60% 12 30% 4 10% 2,22 0,619 -0,177 
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11 26 65% 4 10% 10 25% 2,27 0,784 -0,538 

12 15 40% 10 30% 15 40% 2,30 0,723 -0,531 

13 15 40% 15 40% 10 30% 2,20 0,607 -0,115 

14 20 50% 16 40% 4 10% 2,47 0,640 -0,829 

15 15 40% 15 40% 10 30% 2,47 0,715 -1,013 

16 20 50% 16 40% 4 10% 2,22 0,733 -0,384 

17 15 40% 10 30% 15 40% 1,60 0,671 0,684 

طريقة إدارة وتنظيم ( أن النسب المئوية لعبارات المحور الثاني 5يتضح من الجدول )
تراوحت  األنشطة الرياضية بالمنشأت الرياضية على مشاركة أفراد المجتمع فى األنشطة الرياضية

%( 40%، 10%( بينما تراوحت في االجابة الي حد ما بين )70%، 40في االجابة بنعم بين )
, 2) تفاوتت قيم المتوسطات الحسابية ما بين%( و 40%، 10في االجابة ال بين )فيما تراوحت 

(، انحصرت معامالت 0,684، 0,60-بين ) وتراوح االنحراف المعيارى لها ما( 1,60، 50
 مما يدل علي اعتدالية البيانات. (،3-، 3)+االلتواء ما بين 
واجتماعية وصحية كانت ومازالت ممارسة حضارية ذلك إلى أن الرياضة  التاحثةوتعزى 

تعكس التطور والتقدم لألمم والشعوب كونها تخص أهم مكونات المجتمع والحياة وهو اإلنسان فكرًا 
 .وجسداً 
للمنشأت الرياضية أن تحقق أهدافها وأهداف ممارسين النشاط ال يمكن اإلدارة الجيدة بدون و 

استقطاب اد، حيث أن اإلدارة الجيدة تعمل على الرياضى من حيث تنمية اللياقة البدنية لدى األفر 
اللياقة البدنية لدى األفراد الكوادر التدريبية والفنية والعناصر األخرى التي تسهم في بناء وتطوير 

 لتنمية رئيسية ووسيلة الرياضة ممارسة حق لتكريس األساسية الدعامة الرياضية المنشآت تعتبرو 
 القوات المسلحة داخل الوحدات.ة لدى أفراد البدنياللياقة 

أن دور العملية اإلدارية حيث أوضحت ( 6) م(2014بورزامة رابح )وهذا يتفق مع دراسة 
في تجسيد وتفسير وتطبيق األهداف والسياسات واستراتيجيات المنشأت الرياضية وأن تنفيذ القرارات 

َ  وليقًا بمبادئ وأحكام وقواعد أنشئه ا القانون وبالتالى تطبيق عناصر ونهايتها مرتبطة ارتباطًا
العملية اإلدارية وفق معايير علمية مدروسة يرجع باإليجاب على نجاح وفعالية العملية اإلدارية، 

 مما يساهم في اقبال األفراد على المنشأت الرياضية للممارسة النشاط الرياضى.  
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 المنشأت الرياضية:عرض ومناقشة نتائ  المحور الثالث برام  األنشطة الرياضية داخل 
 (6جدول )

 لعتارات  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواءالتكرار والنسب المئوية 
 40ن =  المحور الثالث برام  األنشطة الرياضية داخل المنشأت الرياضية

 م
المتوسط  ال إلى حد ما نعم

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

 معامل االلتواء
 % ك % ك % ك

 0,907- 0,464 2,700 صفر% صفر 5% 2 95% 38 1

2 26 65% 4 10% 10 25% 2,400 0,671 -0,684 

3 26 65% 8 20% 6 15% 2,300 0,790 -0,602 

4 32 80% 5 15% 3 10% 2,700 0,464 -0,907 

5 26 65% 8 20% 6 15% 2,800 0,405 -1,559 

6 26 65% 4 10% 10 25% 2,800 0,405 -1,559 

7 24 60% 12 30% 4 10% 2,800 0,607 -2,772 

8 26 65% 4 10% 10 25% 1,900 0,545 -0,080 

9 28 70% 4 10% 8 20% 1,700 0,790 0,602 

10 36 90% 2 5% 2 5% 2,700 0,464 -0,907 

11 34 85% 4 10% 2 5% 2,900 0,303 -2,772 

12 28 70% 4 10% 8 20% 2,200 0,757 -0,357 

( أن النسب المئوية لعبارات المحور الثالث برامج األنشطة الرياضية 6الجدول )يتضح من 
%( بينما تراوحت في االجابة 95%، 60داخل المنشأت الرياضية تراوحت في االجابة بنعم بين )

قيم  تفاوتت%(. و 25%( فيما تراوحت في االجابة ال بين )صفر%، 30%، 5الي حد ما بين )
، 0,080بين ) (، وتراوح االنحراف المعيارى لها ما2,900، 1,700ما بين )المتوسطات الحسابية 

 مما يدل علي اعتدالية البيانات. (3-، 3)+(، انحصرت معامالت االلتواء ما بين 0,602
 ما كل هي برامج األنشطة الرياضية داخل المنشأت الرياضيةذلك إلى أن  التاحثةوتعزى 

 وأجهزة تسهيالت ومالعب من المنشأت الرياضية هدافأ  من هدف تحقيق في يساهم أن يمكن
 العلمي األسلوب متبعين متخصصة وإطارات ومعلومات وجغرافية مناخية وظروف وميزانية وأدوات

 األهداف.  تلك تحقيق أجل من عناصرها لإلدارة بجميع
 تطويرها في وتساهم الرياضية المنشأت سير في كبيراً  دوراً برامج األنشطة الرياضية  وتلعب

رفع اللياقة البدنية لدى فرد المجتمع  عملية في من بينها اإلسهام التي أهدافها تحقيق على وتعمل
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 التي تساعد األساسية والظروف الالزمة الوسائل توفير خالل من مستواه  رفع على والعمل وتكوينه
أفراد  من ممكن عدد ألقصى المجال بفسح وذلك الرياضية الروح نشر على تطويره والمساعدة على

 معارفهم وتجديد مستواهم وتحسين الرياضيين تكوينو  البدنية والرياضية النشاطات المجتمع لممارسة
 تصرفهم. تحت الضرورية الوسائل ووضع والوطنية المحلية المنتخبات من الرياضيين استقبالو 

( حيث أوضحت الدراسة أهمية وضع برامج 20) مKim (1997)كيم وهذا يتفق مع دراسة 
 من ذلك سهل األنشطة الرياضية كلمابرامج  توافرت كلما أنه نجد حيث عموماً األنشطة الرياضية 

 إلى يوصل مما عنها، معلومات بتوافر إالا  األهداف تحقيق يمكن الو  والمسؤولين اإلداريين مهام
 .األخرى  لإلمكانات أمثل استخدام هناك كان بالمعلومات دراية هناك كانت كلماو  عليا مستويات

 اإلستنتاجات والتوصيات:
 أواًل: االستنتاجات:

 المنشأت الرياضية لها تألير ايجابي على أفراد المجتمع لممارسة النشاط الرياضى. -
 المنشأت الرياضية تمنح أفراد المجتمع الحرية الكاملة في اختيار األنشطة الممارسة. -
 في المنشأت الرياضية كافة األدوات واألجهزة الخاصة بممارسة األنشطة الرياضية.تتوافر  -
 المنشأت الرياضية تحرص على استمرارية التطوير والتدريب الهادف ألفراد المجتمع. -
 تضع المنشأت الرياضية برامج تدريبية لعناصر اللياقة البدنية المتخصصة ألفراد المجتمع. -

 رانيًا: التوصيات:
 أن توفر المنشأت الرياضية بيئة صحية ألفراد المجتمع.يجب  -
يجب على المنشأت الرياضية أن تنظم برامج األنشطة الرياضية طبقًا لبرامج األنشطة  -

 الرياضية باألندية الرياضية واإلتحادات الرياضية.
صة يجب أن توظف المنشأت الرياضية إمكانياتها لتحقيق أهداف برامج األنشطة الرياضية الخا -

 بالهيئة العامة للشباب والرياضة.
 المراجأأأأأأأأأأأأ 

 أواًل: المراجع العربية:

الموسددددوعة العلميددددة لددددإلدارة الرياضددددية، التخطدددديط فددددي  :إبراهيم عبد المقصود   .1



 

 

 

 ISSN : 2735-461X عدد إستثنائى اجمللة العلمية لعلوم الرياضة م2021 فرباير
 

  التربية الرياضية جامعة كفرالشيخالمجلة العلمية لكلية 
E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : mkod.journals.ekb.eg 23 

 
 

 

 

 المجال الرياضى، دار منشأة المعارف، اإلسكندرية. م(2012)
إبراهيم عبد المقصود وحسن   .2

 م(2012الشافعى )
العلميدددددددة لدددددددإلدارة الرياضدددددددية، اإلمكاندددددددات  الموسدددددددوعة :

 والمنشأت، دار الوفاء لدنيا الطبع والنشر، اإلسكندرية
اإلدارة والتنظددددددددديم والتربيدددددددددة واليرياضدددددددددية، دار الفكدددددددددر  : م(2015إبراهيم مروان )  .3

 للطباعة والنشر، والتوزيع، وعمان.
وإدارة، مأخوذ على المنشأة الرياضية، تصميم تخطيط  : م(2015أحمد الفاضل )  .4

 االنترنت.
 اإلمكانات الرياضية والترويحية، القاهرة. : م(2000آمنة مصطفى )  .5
مدى انعكاس القيادة اإلدارية للمنشأت الرياضية علدى  : م(2014بورزامة رابح )  .6

نجاحة المردود الرياضى، رسالة دكتوراه، معهد التربية 
 الجزائر.البدنية والرياضية، جامعة الجزائر، 

دراسدددددة تقويميدددددة إلدارة المنشدددددأت الرياضدددددية بالمنطقدددددة  : م(2013سعد عبد   )  .7
الشدددرقية بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية، رسدددالة دكتدددوراه، 

 جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.
رؤيددة علميدددة الدارة الهيئدددات الرياضدددية، جامعدددة الملدددك  : م(2012سمير عبد الحميد )  .8

 الرياض. سعود،
عفاف عبد المنعم درويش   .9

 م(2008)
اإلمكانددددات فددددي التربيددددة الرياضددددية، منشددددأة المعددددارف،  :

 اإلسكندرية.
اإلدارة فددي المجددال الرياضددى، مؤسسددة الكويددت للتقدددم  : م(2013مساعد الهارون )  .10

 العلمى، الكويت.
 .الجزائرتقنيات مراقبة التسيير، دار الحمدية العامة.  : (م2015ناصر دادي )  .11
الهيئة العامة للشتاب   .12

 م(2015والرياضة )
المنشددددأت الشددددبابية والرياضددددية، إدارة االعددددالم والنشددددر  :

 بوكالة شؤون الشباب، الكويت.

 رانيًا: المراج  اإلنجليزية:

The essence of Total Quality 

Management 2nd.ed, Pearson 

education limited, Edinburgh Gate, 

: Bank, Johan (2000) 13.  
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يف  والفسيولوجية تأثري التدريبات النوعية على بعض املتغريات البدنية
 السباحة ألطفال متالزمة داون )املنغوليني(

 

 

 : مقدمة التحث
إلى وجود عدة   Kristy Prondكريستي بروند نقال عن  م2007سمير العجمي ويشير 

اتجاهات حديثة في التعليم والتدريب تؤكد على أهمية استخدام التمرينات النوعية والتي يتشابه فيها 
في التمرين بالمسار الزمني لنفس   operant المسار الزمني للمجموعات العضلية العاملة

 (11: 7)  المجموعات العضلية والمسئولة أيضا عن أداء المهارة.
أن التمرينات النوعية المشابهة لألداء  م1985عادل عبد التصير من ناحية أخرى يذكر 

المهاري هي جزء من الدعامة األساسية التي يرتكز عليها المبتدئ إلمكانية تعلمه المهارات 
 (32: 9ساسية والوصول به إلى أعلى مستوى ممكن. )األ

أن استخدام التمرينات النوعية المشابهة لألداء  م2001عماد السرسي كما يضيف  
 (157:  12المهاري يسهم بدرجة كبيرة في تحسين أداء المهارات الحركية ألناء المباريات. )

لكنها أسهل فالماء له مواصفات تعد التمرينات داخل الماء متشابه للتمرين خارج الماء و 
فيسيلوجية تساعد على الطفو، كما ان االنسان حين يكون وسط الماء يخسر من لاللة ارباع وزنه 
فيقل الوزن والحمل والثقل على عضالته وعظامه ومفاصله فتسهل عليه الحركة مقارنة بالحركة 

وبالتالي تصبح الحركة أقل ألما خارج الماء، وحرارة الماء الدافئ تساعد على ارتخاء العضالت 
 وأسهل.

هذه الحالة )متالزمة داون( والذي يرجع التسمية إلى اسمه  جون داون وقد وصف العالم 
أنهم أطفال يولدون بمالمح مميزة أهمها األعين المائلة، والرأس المستدير صغير الجسم نسبيًا، 

 األطفال أن يظهروا تباطؤ في النمو واأليدي القصيرة، وبعض المالمح الخاصة، وما يلبث هؤالء 
 أستاذ التدريب الرياضى _ رياضات المائية , كلية التربية الرياضية , جامعة كفرالشيخ *

 أستاذ الصحة النفسية , كلية التربية , جامعة كفرالشيخ **

 كفرالشيخ, كلية التربية الرياضية , جامعة باحث ماجستير  **

 أشرف إبراهيم عبدالقادر* أ. د / 
 ** أ.د / أمال عبدالسمي  باظة

 أحمد مسعد الدمرداش محمد أ / ***
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م(، اكتشف العلماء خلل 1959العقلية، يذكر أنه في العام ) وتأخر في القدرات ، الحركي
 (18: 13الكروموسومات المسبب لهذا المرض. )

ومن ناحية أخري ألبتت العديد من الدراسات فاعلية وألر برامج الرعاية لدي األطفال 
 التي توصلت م2008بن قيدة، المصابين لمتالزمة داون في تحقيق السلوك التكيفي مثل دراسة 

إلي وجود فروق دالة إحصائيا فيما يخص درجات التصرفات االستقاللية لدى األطفال ذوي 
متالزمة داون قبل تلقيهم للبرنامج و بعد مرور فترة من تلقيهم إياه، كما ألبت الدراسة التي استهدفت 

ين بشلل التعرف على تألير برنامج تأهيلي مقترح على بعض المتغيرات البدنية لدى األطفال المصاب
األطفال المخى أن للبرنامج التأهيلي المقترح الر ايجابي على المتغيرات البدنية قيد البحث 

 (55: 15المرونة( وعلى أطالة العضالت المصابة بالتشنج. ) -)التوازن 
 :التحث مشكلة

يشهد العالم تقدم علمي كبير في مجاالت الحياة المختلفة بصفة عامة ومجال التربية 
بصفة خاصة فلقد تطور المستويات الرياضية تطورا كبيرا نتيجة للدراسات والبحوث  الرياضية

العلمية وتطور األجهزة العلميو واألدوات المساعدة في مجال التربية الرياضية وذلك من اجل 
الوصول الى اعلى المستويات األشطة الرياضية المختلفة وذلك ألن عملية التدريب الياضي تعتمد 

يط العلمي السليم وذلك لهدف الوصول بالفرد الرياضي إلى تحقيق أعلى مستوى في نوع على التخط
 النشاط الرياضي. 

ومما ال شك فيه ان التدريب في وجود وسط مائي يساهم في تحسين األداء الحركي لدى 
أطفال الداون )المنغوليين( وخاصة من هم ذو مشاكل في الحركة بشد او توتر في العضالت في 

أقل مما يستهلك في العالج الطبيعي هذا ويرى الباحثون ان التعرف على تألير التدريب في  وقت
وجود وسط مائي هو الطريق االقل لرفع المستوى الحركى و البدني لدى هؤالء االطفال لذلك من 
خالل خبرة الباحثون كمدربين ومتخصصين فى مجال السباحة و كاخصائي تاهيل حركي منذ 

في مراكز عديدة وفي اندية كثيرة الحظوا ان كثير من االخصائيين يهملون التدريبات و عشرة أعوام 
 السباحة لهؤالء االطفال فى التدريب داخل الوسط المائى مع أن هناك تحسن ملحوظ فى الحركة
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 لألطفال مما يؤلر على نجاح التجربة.
 أيداف التحث:
 يهدف التحث إلى:

  النوعية على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية في التدريبات التعرف على تألير
 السباحة ألطفال متالزمة داون )المنغوليين(

 ض التحث : و فر 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعة التدريبية في القياسين القبلي

عضالت  اإلتزان، قوة عضالت الظهر، قوةوالبعدي على مقياس بعض المتغيرات البدنية )
 ( بعد تطبيق البرنامج في القياس البعدي".الرجلين

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعة التدريبية في القياسين القبلي
النبض، السعة الحيوية، أقصى ) فسيولوجيةوالبعدي على مقياس بعض المتغيرات ال

 بعدي".( بعد تطبيق البرنامج في القياس الإستهالك لألكسجين
 :التحث أيمية
 للتحث: ةالعلمي ةيميأ األ1

 ةقد يساهم البحث فى تحسين مستوى الحركات االساسيه لدى االطفال المصابين بمتالزم 
 (.المنغوليين)داون 

 داون  ةقد يساهم البحث في تحسين مستوى القدرات البدنيه لدى االطفال المصابين بمتالزم
 (المنغوليين)
 داون الى مستوى مقارب الى االعتماد على  ةالوصول بلطفل المصاب بمتالزم ةمحاول

 حتياجاته.إ ةالنفس فى تلبي
 داون. ةلدى اطفال متالزم ةالبدني ةالحرك ةتوفير برنامج تدريسى مائى يساعد على تنمي 
  قد يساهم البحث في تحسين األجهزة الفسيولوجية لدى األطفال المصابين بمتالزمة داون

 منغوليين()ال
 :للتحث ةطبيقيتال ةأ االيمي2

 ورفع والفسيولوجية قد يساعد هذا البحث فى تقديم برنامج تدريبى على المتغيرات البدنيه
  قبل حدوث مضاعفات يصعب معها العالج و ةداون فى السباح ةطفال متالزمأمستوى اداء 
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  .للتدخل الجراحى ةليب الطب الطبيعى والتاهيل البدنى دون الحاجاسأالتاهيل ب
 مصطلحات المستخدمة فى التحث :  ال
  النوعيةالتدريتات: 

هي "التمرينات التي تؤدى بصورة تتفق مع طبيعة األداء للمهارة الحركية باستخدام المجموعة 
العضلية العاملة في المهارة ذاتها وفى نفس المسار الحركي، والتي تختلف من أداء ألخدر ومدن فدرد 

 (8 : 17ألخر". )
  :المتغيرات البدنية 

أن اللياقة البدنية العامة هى ذلك الندوع مدن النشداط الحركدى  1996عادل عبد التصير يذكر 
الذى يكسب الفدرد القددرة علدى أداء متطلبدات الحيداة اليوميدة بكفايدة إلدى جاندب تدوفر بعدض الطاقدات 

 (50: 9) ليومية.التى تلزم للتمتع بوقت الفراغ ومواجهة الظروف الطارئه فى حياته ا
 :الستاحة 

إحدددى أنددواع الرياضددات المائيددة التددى تسددتخدم الوسددط المددائى كوسدديلة يمكددن تعريفهددا علددى أنهددا 
للتحدرك فيدده وذلدك عددن  طريدق تحريددك الدذراعين والددرجلين والجدذع مددن أجدل رفددع مسدتوى كفدداءة الفددرد 

 )تعريف إجرائى(من الناحية الجسمية والعقلية واالجتماعية 
 اون:متالزمة د 

ون( والذي يرجع التسمية إلى اسمه أنهم أطفدال يولددون بمالمدح مميدزة اهذه الحالة )متالزمة د
أهمهددا األعددين المائلددة، والددرأس المسددتدير صددغير الجسددم نسددبيًا، واأليدددي القصدديرة، وبعددض المالمددح 

فدي القددرات العقليدة، وتأخر الخاصة، وما يلبث هؤالء األطفال أن يظهروا تباطؤ في النمو الحركي، 
  (.6: 2م(، اكتشف العلماء خلل الكروموسومات المسبب لهذا المرض) 1959يذكر أنه في العام )

( 47حالة جينية ناتجدة عدن وجدود كروموسدوم زائدد فدي الخليدة، وهدو يعندي أن صداحبها لديده )
 و ألنائه(، وهي تحدث نتيجة خلل جيني في نفس وقت حدوث الحمل أ46كروموسومًا بدال من )

 (8، 13) وليست حالة مرضية وال يمكن عالجها وعادة تكون مصحوبة بتخلف عقلي.
 اإلطار النظري:

 أن التمرينات النوعية يقصد بها م1988عبد المنعم بريم ومحمد أبو نمره ويشير كٌل من 
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المسدداعد التمرينددات التددي تكددون وسدديلة أساسددية لتحقيددق هدددف مقصددود, فهددي تشددكل العامددل األساسددي 
 (32: 10في تعليم المهارات الحركية لكثير من األنشطة الرياضية.   )

علددى أن التمرينددات  م1994م وعصأأام عبأأد الخأأالق 1990محمأأد عأأالوي ويتفددق كددٌل مددن 
النوعيدددة هدددي الحركدددات التدددي تتشدددابه فدددي تكوينهدددا الحركدددي مدددع الحركدددات التدددي يؤديهدددا الالعدددب فدددي 

لقددوة، السددرعة، المسددار الزمنددي للقددوة، وكددذلك اتجدداه العمددل غضددون المنافسددة الرياضددية مددن حيددث )ا
العضلي(، ولذلك فهي تعتبدر وسديلة مباشدرة لإلعدداد الرئيسدي ألي العدب مدن حيدث التوافدق الحركدي 

 ( 294: 11( ) 18: 14وتتابع مسار األداء الحركي واتجاهه.   )
سددددي للتمددددرين وذلددددك وتحتددددوى التمرينددددات النوعيددددة علددددى حركددددات مشددددابهة لددددألداء الفنددددي األسا

باستخدام نفس العضالت العاملدة فدي األداء المهداري المطلدوب ولده األلدر الفعدال فدي سدرعة التعلديم، 
وتسددتخدم التمرينددات النوعيددة لتنميددة وتطددوير األداء الصددحيح للمهددارات الحركيددة األساسددية، كمددا أندده 

األداء للمهدددارة باسدددتخدام  لمدددن األهميدددة االسدددتعانة بالتمريندددات التدددي تدددؤدى بصدددورة تتفدددق مدددع طبيعدددة
المجموعددات العضددلية العاملددة فددي المهددارة ذاتهددا وفددي نفددس المسددار الحركددي والزمنددي والمكدداني ، ممددا 
يكددون لدده أفضددل األلددر فددي تحسددين الصددفات البدنيددة وبالتددالي تحسددين مسددتوى األداء المهدداري حيددث 

ندددات المشدددابهة لدددألداء يحتددداج التددددريب إلدددى تحسدددين صدددفات بدنيدددة خاصدددة تتحقدددق عدددن طريدددق التمري
 (12: 5( )7:  16وتعتبر التمرينات النوعية احد أهم الوسائل التي تستخدم في التعليم والتدريب. )

إنده مددع زيددادة االهتمدام بممارسددة السددباحة مددن  م1995ا   Jane Katzاجأأان كأأاتز يدذكر 
هدرت الحاجدة لتددريبات خالل السبعينيات والثمانينيات والتطور الهائل فى طرق التددريب المختلفدة أظ

لتنميددة اللياقددة البدنيددة التددى تجمددع مددا بددين تنميددة اإلطالددة والقددوة القدددرات الهوائيددة، وذلددك دون حدددوث 
مخاطر على المفاصل واألطرف، ومن هنا توجهت األنظار للتمرينات المائية والتى يدتم مدن خاللهدا 

ء علدى ذلدك ظهدرت بدرامج التمريندات ابتكار تمرينات تنقل وسط التمرين من األرض إلى المداء، وبندا
، hydro – slimmasticsلدم أطلدق عليهدا  hydro – calisthemicsالمائيدة والتدى أطلدق عليهدا 

هددذا ويمكددن وصددف بددرامج التمرينددات المائيددة علددى انهددا بددرامج التمرينددات األرضددية األصددل وعدددلت 
ئص الهواء وبناء على لتصبح مائية، حيث إنه ومن المعروف أن للماء خصائص مختلفة عن خصا
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ذلدك فدأن طريقدة األداء للتمريندات المائيدة تكدون مختلفدة عدن تلدك التدى تدؤدى علدى األرض، والجددير 
بالذكر أنه أصبحت التمرينات المائية التى تستهدف تحسين اللياقة البدنية معترف بهدا وذات انتشدار 

 (4: 18واسع فى األندية الرياضية والنوادى الصحية. )
إلدى أن التمريندات التأهيليدة ضدد مقاومدة هدي مBorensteion (1996 ) بورنسدتون ويشدير 

حركدات بنائيدة ومحكمدة للجسدم لتعدديل حركتده وتحسدين الوظدائف العضدلية، والحفداظ علدى بنداء جيددد 
للجسددم، والتمرينددات تزيددد القددوة العضددلية والمرونددة ومدددى الحركددة والتحمددل، ووصددف التأهيددل الحركددي 

 (446: 19دف محدد، ويتم تعديل البرنامج التأهيلي حسب حالة المريض. )يجب أن يكون له ه
إلدددى أن متوسدددط الحدددد األقصدددى النسدددبي إلسدددتهالك  م Astrand 1977أسأأأتراند ويشدددير 

ملليلتدر/كجم/ق ، ويرتفدع هدذا  56األكسجين لدى الرجل السليم وظيفًيا في سدن العشدرين يصدل إلدى 
 ق تبعا للحالة التدريبية التي يصل إليها الفرد الرياضي. ملليلتر/كجم/ 80المتوسط إلى أكثر من 

(20 :24) 
بأن التمرينات المائية هى تمرينات بدنية تؤدى فى الماء إما  م1997حسام فاروق ويضيف 

حدددرة أو باسدددتخدام أدوات وذلدددك بغدددرض تطدددوير بعدددض القددددرات البدنيدددة الخاصدددة والمسدددتوى المهدددارى 
 ( 7: 6)  لطرق السباحة المختلفة.

 أيم خواص الماء التى تحقق أفضل اآلرار على الجسم يى:  
 الطفو.  .1

 اتجاه الطفو عكس اتجاه الجاذبية األرضيه يسمح للجسم بالتحرك بسهولة ويسر عن اليابسة.  
 نقص القوة الضاغطة.  .2

كلمددا زاد عمددق الفددرد فددى المدداء قلددت تبعددًا لددذلك القددوة الضدداغطة أو قددوة لقددل الددوزن علددى كددل 
 المفاصل وكذلك غضاريف فقرات العمود الفقرى.  

 الضغط الهيدروستاتيكى على أجزاء الجسم الغاط .  .3
 هنددداك ضدددغط متسددداوى المقددددار مدددن المددداء علدددى الجسدددم يدددزداد هدددذا الضدددغط مدددع زيدددادة العمدددق

فددددى عدددددالج مشددددكالت الدددددورة الدمويددددة أو األورام حدددددول المفاصددددل وهددددذا ألن السدددددائل ويسدددداعد ذلددددك 
 االستاتيكى حول المفاصل يجبرها على التحرك ألعلى ناحية القلب بواسطة خاصيه الضغط
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  Hydrostatic  Pressure   .(11:4)الهيدورستاتيكى  
 الدرسات المرجعية:

ألدر برنددامج التأهيدل المقتددرح بعندوان  (:2) (2017أحمأأد محمأد رشأأدي إبأراهيم عسأأر )دراسأة  .1
التعدددرف علدددى تدددألير ، وهددددفت الدراسدددة إلدددى تدددأليرا ايجابيدددا علدددى تحسدددن مسدددتوى االداء الحركدددي

برنامج تأهيلي مقترح على كل مدن مسدتوى األداء الحركدي )الحبدو/ الجلدوس/ الوقدوف/ المشدي( 
، وشدددملت عيندددة لتجريبددديا، واسدددتخدم الباحدددث المدددنهج لددددى األطفدددال المصدددابين متالزمدددة داون 

، ( أطفدددال مدددن خدددارج العيندددة األساسدددية8ال اإلسدددتطالعية ) ( طفدددل والعيندددة18)الدراسدددة علدددى 
استخدام برنامج تأهيلي على مستوى األداء الحركي لدى أطفال متالزمة  ألروكانت أهم النتائج 

 داون.
التقعدر القطندي  بعنوان "برنامج تدأهيلي لتحسدين درجده تشدوه :(1()2015)دراسة احمد خضر،  .2

لألطفدددال المصدددابين بالشدددلل المخدددي التشدددنجي" وهددددفت الدراسدددى إلدددى التعدددرف علدددي االنحرافدددات 
التجريبدددي  القدددواميس والدددر البرندددامج فدددي عدددالج هدددذه االنحرافدددات. وقدددد إسدددتخدم الباحدددث المدددنهج

ن البرندامج التدأهيلي علدي تحسدي الدروكدان مدن أهدم النتدائج  اطفدال 5وتكونت عينة الدراسدة مدن 
 .درجه تشوه التقعر القطني لألطفال المصابين بالشلل المخي التشنجي

تحسددن فددي مسددتوي المتغيددرات بعنددوان  (:8()2009سأأهام فأأاروق إسأأماعيل مهأأدي )دراسأأة  .3
معرفدة تدألير اسدتخدام تددريبات التداي شدي ، وهدفت الدراسة إلدى البدنية والفسيولوجية قيد البحث

، لبدنيدة والفسديولوجية لددي طالبدات كليدة التربيدة الرياضدديةشدوان المائيدة علدي بعدض المتغيدرات ا
الفرقدة األولدي والغيدر مجددين للسدباحة  طالبدات، على عينة التجريبيواستخدمت الباحثة المنهج 

( 20م، والبدددالغ عدددددهن )2011م/2010بكليدددة التربيدددة الرياضدددية جامعدددة المنيدددا للعدددام الدراسدددي
ام تدددددريبات التدددداي شددددي شددددوان المائيددددة علددددي بعددددض تددددألير اسددددتخد ، وكانددددت أهددددم النتددددائجطالبددددة

 المتغيرات البدنية والفسيولوجية لدي طالبات كلية التربية الرياضية.
تصدددميم برندددامج تدددأهيلي مقتدددرح بعندددوان  (:3()2014أسأأأامة حلمأأأي فرحأأأات ع يفأأأي )دراسأأأة  .4

( 12-8)فال ذوي اإلعاقة الذهنية مدن سدن طإلستخدام األلعاب الصغيرة والتدريب باألدوات لأل
التعددرف علددى تددألير البرنددامج التددأهيلي المقتددرح لتحسددين بعددض ، هدددفت الدراسددة إلددى دراسددة سددنة

، واستخدم الباحدث متالزمة داون( -عناصر اللياقة البدنية لدى المعاقين ذهنيا )الفئة المنغولية 
وي طفدل مدن أطفدال مدرسدة هدابي وورلدد لدذ 13، واشدتملت عيندة الدراسدة علدى التجريبيالمنهج 
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( أ"طفددال للعينددة 5( أطفددال للعينددة األساسددية )8اإلحتياجددات الخاصددة التابعددة لمدينددة الشددروق )
التعرف على تألير البرندامج وكانت أهم النتائج  ( سنة12-9اإلستطالعية ويتراوح عمرهم من )

 - التأهيلي المقترح لتحسين بعض عناصدر اللياقدة البدنيدة لددى المعداقين ذهنيدا )الفئدة المنغوليدة
فاعليدة البرندامج فدي تحسدين القددرات البدنيدة ألطفدال المصدابين بمتالزمدة داون ، متالزمة داون(

تصددميم برنددامج تددأهيلي مقتددرح إلسددتخدام األلعدداب الصددغيرة والتدددريب ، ( سددنة12-8مددن سددن )
 ( سنة.12-8باألدوات لأل"فال ذوي اإلعاقة الذهنية من سن )

 :مد  االستفادة من الدراسات المرجعية
فى ضوء تحليل أهم النتائج واإلجراءات المتبعة بالدراسات السدابقة إسدتخلص البداحثون عددة 

 نقاط هامة لإلستعانة بهم فى هذا البحث: 
  .إستخدام المنهج التجريبى هو األسلوب األمثل لتحقيق الهدف من تلك الدراسة 
  .تحديد وسائل وأدوات جمع البيانات المناسبة لطبيعة البحث 
  .تحديد الطريقة المثلى إلختيار عينة البحث 
  .تحديد أنسب المعالجات األحصائية التى تتفق مع أهداف وعينة البحث 
 التأهيلى مراعاة أسس وضع البرنامج التدريبى . 
  .تحديد اإلختبارات والقياسات البدنية المستخدمة فى الدراسة الحالية 
  المتغيرات البدنية فى السباحة ألطفال متالزمة داون األستفاده من نتائج األبحاث فى تحسين. 

 إجراءات التحث :
  منه  التحث :

والبعدددي لمجموعددة تجريبيددة  سددتخدم البدداحثون المددنهج التجريبددي لتضددم القيدداس القبلددي والبيندديإ
 واحدة عينة البحث. 
  مجتم  وعينة التحث :

 20او )المنغدددوليين( وعدددددهم  تدددم اختيدددار عيندددة البحدددث بالطريقدددة العمديدددة مدددن أطفدددال الدددداون 
 طفل.
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 (1جدول )
 توصيف عينة التحث

  العدد النسبة المئوية

 العينة األساسية  8 73%

 العينة االستطالعية  3 27%

 إجمالي العينة  11 111%

 اختيار العينة: شروط 
 .توافر عدد كافي الجراء البحث 
 .وقوع عينة البحث في مجتمع اقليمي واحد ومتقارب 
 لسباحة.ين ومتخصصين فى مجال اكمدرب ون عمل الباحث 
  .موافقة اداره النادي علي تطبيق البحث 
 .موافقة أولياء األمور علي تطبيق الدراسة علي أنجالهم 
 .أن يكون من الممارسين والغير الممارسين للنشاط الرياضى 
 .)أن يكون غير خاضعين لبرنامج عالجى أخر سواء كان )تأهيلى _ طبى 
 نتظام فى البرنامج المقترح خالل فترة إجراء البرنامج المطبق. اإل 

 (2جدول )
 8ن= المختارة قيد التحث )اإلعتدالية(التوصيف اإلحصائى لعينة التحث في المتغيرات 

 المتغيــــــــرات م
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
اإلنحـراف 
 المعيـاري

معامــل 
 اإللتواء

 األنثروبومتريةالمتغيرات 

 1.58 7.19 148.11 149.41 سم الـطـــول 1

 1.28 5.11 41.11 41.51 ةجم الـــــــوزن 2
 1.17 1.29 11.58 7.12 سنة العمر الزمنــي 3

 المتغيرات البدنية 

 1.27- 1.41 21.11 19.53 ث االتزان 4
 1.11- 1.67 18.11 18.21 ةجم قوة عضالت الظهر 5
 1.82 2.29 48.11 48.25 ةجم الرجلينقوة عضالت  6

 المتغيرات الفسيولوجية

 1.23 1.52 16.66 16.53 ق \ن النبض في الراحة 7

 1.29- 1.75 36.38 35.86 ث السعة الحيوية 8
 1.68- 1.41 12.27 12.11 م.د اقصى استهالك لالوةسجين 9

 ( أن معامالت اإللتواء لمجتمع البحث في المتغيرات المختاره قيد البحث  2يتضح من الجدول )
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 (  مما يدل على إعتدالية عينة البحث.1.38، 1.14-تتراوح ما بين ) 
 :البيانات جم  وسائل
 :بالتحث المرتتطة والدراسات المراج 

 الكتب) في البحث هذا تنفيذ في الباحثون  بها إستعان التي البيانات جمع وسائل تتلخص
 المعلومات شبكة –المتخصصة العلمية المجالت – السابقة العلمية الدراسات – العلمية والمراجع
 (.السباحة في المتخصصة المواقع خالل من اإلنترنت الدولية

 .التحث قيد المستخدمة واإلختتارات القياسات

 القياسات االنثرؤبومترية - أ

 السن. 
  الوزن. 
 الطول. 

 :البدنية اإلختتارات - ب

 (.واحدة قدم علي الوقوف) الثابت التوازن  قياس 
 الظهر عضالت قوه قياس . 
 الرجلين عضالت قوه قياس . 

 .Tools and Equipment واألجهزة األدوات  - ت

 الرستاميتر جهاز Restameter  (.سم) الطول لقياس 
 (.كجم) الوزن  لقياس طبي ميزان 
 (إلكتروني) جاف سبيروميتر جهاز 
 الديناموميتر جهازDynamometer (.كجم) والرجلين الظهر عضالت قوه لقياس 
 (.سم) المسافات لقياس معاير قياس شريط 
 سويدي. مقعد 
  .مكعبات خشبية 
  سم.20لوح خشبى عرضة 
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 (.المطاطية التمرينات كرات) سويسريه كرات 
 المطاط األستيك. 
 المائي اإلنبوب. 
 الكفوف. 
 .بور وكتفات 
 المقاسات مختلفة أطواق. 
 إيقاف ساعة. 
 جهاز قياس النبض pulse oximeter  
 جهاز قياس أقصى إستهالك لألكسجينvo2max  

 المعالجات اإلحصائية
 باستخدام Spss  اإلحصائية الحزم برنامج باستخدام اإلحصائية المعالجات إجراء تم
 :التالية اإلحصائية المعالجات خالل من وذلك اآللى الحاسب

 المتوسط. 
 المعياري  اإلنحراف . 
 االلتواء معامل. 
 مرتبطتين لعينتين( ت) إختبار مستقلتين، لعينتين( ت) إختبار. 
 لبيرسون  اإلرتباط معامل . 
 التحسن نسب.  

  :عرض النتائ 
والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب . نتائ  الفرض: 1

القبلي والبعدى على مقياس بعض المتغيرات الفسيولوجية المجموعة التجريبية في القياسين 
)النبض في الراحة، السعة الحيوية، أقصى استهالك لالوكسجين( بعد تطبيق البرنامج في اتجاه 

 القياس البعدي".

هذا الفرض قام الباحثون بحساب داللة الفروق باستخدام اختبار )ويلكوكسون( لعينتين  للتحقق من
 القياس البعدي في أبعاد الشفقة بالذات: اللطف بالذات، الحكم الذاتي، االنسانيةمرتبطتين في 
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 (.3المشتركة، العزلة، اليقظة العقلية، التوحد المفرط، والدرجة الكلية، كما يتضح من الجدول )
 (3جدول )

داللة الفروق بين متوسطي رتب القياسين القبلي والتعدي للمجموعة التجريبية في بع  
 المتغيرات الفسيولوجية )النت  في الراحة، السعة الحيوية، أقصى استهالك لالوكسجين(

بعض 
المتغيرات 
 الفسيولوجية

 ع م القياس
الرتب السالبة 

 والموجبة
 ن

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
Z 

مستوى 
 الداللة

النبض في 
 الراحة

 القبلي
 

 البعدي

68.36 
 

60.81 

2.17 
 

1.30 

 36.00 4.50 8 الرتب السالبة

2.52 
0.05 
 

 0.00 0.00 0 الرتب الموجبة

 0 العالقات
  

 8 االجمالي

السعة 
 الحيوية

 القبلي
 

 البعدي

63.90 
 

64.70 

2.11 
 

2.01 

 0.00 0.00 0 الرتب السالبة

2.52 0.05 
 36.00 4.50 8 الرتب الموجبة

 0 العالقات
  

 8 االجمالي

أقصى 
استهالك 
 لالوةسجين

 القبلي
 

 البعدي

34.04 
 

27.11 

2.68 
 

1.18 

 36.00 4.50 8 الرتب السالبة

2.52 0.05 
 0.00 0.00 0 الرتب الموجبة

 0 العالقات
  

 8 االجمالي

القياسين ( أن قيمة )ويلكوكسون( لحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب 3يتضح من جدول )
القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على بعض المتغيرات الفسيولوجية )النبض في الراحة، السعة 

(، كما أن الفروق بين 0.05الحيوية، أقصى استهالك لالوكسجين(، دالة إحصائيًا عند مستوى )
لفسيولوجية المتوسطات في القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على بعض المتغيرات ا

)النبض في الراحة، السعة الحيوية، أقصى استهالك لالوكسجين( جاءت لصالح القياس البعدي، 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب  وهذا يعني قبول الفرض في صيغته أي أنه "

ة )النبض المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدى على مقياس بعض المتغيرات الفسيولوجي
في الراحة، السعة الحيوية، أقصى استهالك لالوكسجين( بعد تطبيق البرنامج في اتجاه القياس 

 البعدي".

 مناقشة نتائ  الفرض:
وقد يرجع الباحثون وجود فروق ذات داللة إحصائيًا لصالح القياس البعدي في المتغيرات قيد 

ى تلك المتغيرات وذلك إلحتواءه على تدريبات البحث إلى أن البرنامج التأهيلي له تألير إيجابي عل
تأهيلية التي تتميز بالتشويق واإللارة والتنوع التي تسهم في تسهيل وتعلم تلك المهارات قيد البحث 
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وتساعد األطفال المصابين بمتالزمة داون سندروم على أداء الحركات والمهارات المختلفة كما 
البسيط إلى المركب حتى تالقي احتياجاتهم وتناسب  تميزت بالتدرج من السهل إلى الصعب ومن

 قدرتهم كما روعي عند وضع األسس العلمية والتربوية التي تكفل تحقيق الهدف.
ان النشاط البدني يودي الى ( 2015محمد حسن محمد عبدالح يظ ) وهذا ما أكدته دراسة

الفسيولوجية لدى األطفال المصابين مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وبعض المتغيرات رفع 
 بمتالزمة داون.

ويوضح الباحثون ان البرامج التأهيلية البد وأن تتسم بالتدرج في اإلرتقاء بالمستوى الحركي 
للمصابين حيث أن االرتقاء المفاجئ والسريع للتمرينات قد يعرض المريض إلى تدهور حالته 

  ألطفال.الصحية وخاصة في التعامل مع حاالت تأهيل ا

   ض:و الفر  عرض النتائ 
 والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب المجموعة التجريبية

بعد تطبيق البرنامج في اتجاه   بدنيةفي القياسين القبلي والبعدى على مقياس بعض المتغيرات ال
 القياس البعدي".
الفروق باستخدام اختبار )ويلكوكسون( هذا الفرض قام الباحثون بحساب داللة  للتحقق من

لعينتين مرتبطتين في القياس البعدي في أبعاد الشفقة بالذات: اللطف بالذات، الحكم الذاتي، 
االنسانية المشتركة، العزلة، اليقظة العقلية، التوحد المفرط، والدرجة الكلية، كما يتضح من 

 (.3الجدول)

 مناقشة نتائ  الفروض:
ن وجود فروق ذات داللة إحصائيًا لصالح القياس البعدي في المتغيرات قيدد وقد يرجع الباحثو 

البحث إلى أن البرنامج التأهيلي له تألير إيجابي على تلدك المتغيدرات وذلدك إلحتدواءه علدى تددريبات 
تأهيلية التي تتميز بالتشدويق واإللدارة والتندوع التدي تسدهم فدي تسدهيل وتعلدم تلدك المهدارات قيدد البحدث 

عد األطفدددال المصدددابين بمتالزمدددة داون سدددندروم علدددى أداء الحركدددات والمهدددارات المختلفدددة كمدددا وتسدددا
تميزت بالتددرج مدن السدهل إلدى الصدعب ومدن البسديط إلدى المركدب حتدى تالقدي احتياجداتهم وتناسدب 

 قدرتهم كما روعي عند وضع األسس العلمية والتربوية التي تكفل تحقيق الهدف.



 

 

 

 ISSN : 2735-461X عدد إستثنائى اجمللة العلمية لعلوم الرياضة م2021 فرباير
 

  التربية الرياضية جامعة كفرالشيخالمجلة العلمية لكلية 
E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : mkod.journals.ekb.eg 38 

 
 

 

 

( ان النشدداط البدددني يددودي الددى 2015حمددد حسددن محمددد عبدددالحفي  )وهددذا مددا أكدتدده دراسددة م
رفدع مسدتوى اللياقدة البدنيدة المرتبطدة بالصددحة ويوضدح البداحثون ان البدرامج التأهيليدة البدد وأن تتسددم 
بالتدددرج فددي اإلرتقدداء بالمسددتوى الحركددي للمصددابين حيددث أن االرتقدداء المفدداجئ والسددريع للتمرينددات قددد 

 هور حالته الصحية وخاصة في التعامل مع حاالت تأهيل األطفال.يعرض المريض إلى تد
 االستنتاجات:

فدددي ضدددوء هددددف البحدددث، وفرضددده وفدددي حددددود مجتمدددع وعيندددة البحدددث، ومدددن خدددالل األدوات 
واالجهدددزة المسدددتخهدمة، ووفقدددًا لمدددا أشدددارت إليددده نتدددئج المعالجدددات اإلحصدددائية، ومدددن خدددالل مناقشدددة 

 التوصل إلى االستنتاجات التالية:النتائج، تمكن الباحثون من 
 القياس لصالح البدنية المتغيرات بعض على المائى الوسط داخل التأهيلى للبرنامج يوجد تألير 

 .البحث لعينة البعدى
  :التوصيات

اسدددتنادًا إلدددى النتدددائج و االتسخالصدددات التدددي توصدددل إليهدددا البددداحثون مدددن خدددالل هدددذا البحدددث 
 يوصي الباحثون بما يلي:

 .االسترشاد بالبرنامج التأهيلي المقترح في تأهيل االطفال المصابين بمتالزمة داون سندروم 
  إجراء دراسات وأبحاث مشابهة على األطفال المصابين بمتالزمة داون سندروم لإلرتقاء

 بمستوى حركاتهم إلى أقرب درجة طبيعية مقارنة بأمثالهم.
 يل األطفال المصابين بمتالزمة داون سندروم.تنظيم دورات دورية للقائمين على عملية تأه 
 .إنشاء قسم التأهيل الحركي لذوي اإلحتياجات الخاصة بكليات التربية الرياضية 
  تنفيذ البرنامج الترويحى المائي المقترح لتنمية القدرات الحركية األساسية ألطفال هذه المرحلة

 .على الجمعيات المعنية برعاية الفئات الخاصة
 نظر فى البرامج الرياضية ونسبة ما تحويه من القدرات الحركية األساسية بالنسبة إعادة ال

 ( سنوات، واالسترشاد بالبرنامج المقترح. 9– 6للمرحلة السنية )
 فى ممارسة األنشطة الحركية بانتظام لما المصابين بمتالزمة داون  ضرورة استمرار األطفال

 وأيضًا تحسين كفاءتهم المهنية. لها من ألر إيجابى على لياقتهم البدنية 
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61. 
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تالميذ املرحلة املتوسطة   لدى الكتفني استدارة لعالج تأهيلي برنامج تأثري
 بدولة الكويت

 

 :  المقدمأة
أحددددد الدددددعائم األساسدددية التددددي يرتكددددز عليهددددا تكددددوين الددددنشء  يعتبدددر درس التربيددددة البدنيددددة هددددو

والشدددباب، حيدددث يعمدددل علدددى تنميدددة الصدددفات البدنيدددة والمهدددارات الحركيدددة وتكدددوين العدددادات الصدددحية 
السدددليمة واكتسددداب المعدددارف والمعلومدددات باإلضدددافة إلدددى تنميدددة الجواندددب المتعدددددة لشخصدددية الفدددرد، 

قوام السليم وهم في أطوار نموهم األولى، و اكتشاف عيدوب وللمعلم دور كبير في إكساب التالميذ ال
القوام خاصة فدي الطدرف العلدوي مدن الجسدم وكدذلك التعدرف علدى طدرق القيداس المختلفدة فدي تحديدد 

 عيوب القوام للتالميذ ووضع البرامج إلصالح االنحرافات القوامية. 
يمكددن أن  تسددتمر معدده حتددى قددد تصدديب الفددرد فددي مرحلددة الطفولددة االنحرافددات القواميددة التددي و 

البلددددوغ لددددذا فاندددده مددددن الضددددروري االهتمددددام بهددددذه المرحلددددة العمريددددة للكشددددف المبكددددر عددددن االنحرافددددات 
والتشددوهات القواميددة بحسددب نوعهددا ودرجتهددا، والتعددرف علددى نوعيتهددا ومعدددل انتشددارها ومدددى تأليرهددا 

نيدة، واالسدتفادة مدن النتدائج على صحة التالميذ، ووضدع برندامج تمريندات عالجيدة بددرس التربيدة البد
فددي الحددد مددن ظدداهرة انتشددار االنحرافددات القواميددة، والعمددل علددى معالجتهددا وإصددالحها، حتددى نسدداعد 

 (85:5( )29:3التالميذ على اكتساب القوام السليم.)
كان القوام سليمًا تحسدنت ميكانيكيدة الجسدم إذًا فدالقوام الجيدد مدن أهدم صدفاته تغلدب العضدالت  كلماو 

والعظام واألربطة واألعصاب على جاذبية األرض، وعلدى ذلدك فدان عضدالت القدوام يجدب أن تعمدل 
ن إباستمرار ضد الجاذبية األرضية وأن تكدون فدي نشداط دائدم حتدى تجعلده فدي وضدعه القدائم، حيدث 

أن النمددددو الزائددددد لمجموعددددة مددددن  م(2015عصأأأأام أبأأأأو النجأأأأا )القددددوام السددددائدة كمددددا يددددذكرها  نظريددددة
العضالت دون أن يقابلها ما يوازيها وبنفس الدرجة من النمو لمجموعة العضالت المقابلة لها سوف 

 (.23:  10إنحرافًا للقوام عن الشكل الطبيعي المسلم به تشريحيًا . )ينتج عنه 
 أن االنحراف القوامي هو حالة عدم التوازن الواضح بين م(2011رحيم )نايد عبد الوتري 

 .الكويت دولة - التربية وزارة -الفروانية بمحافظة بدنية تربية معلم *

 الشهري غنيم محمد عيد فهد /أ* 
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 (13:  13ؤدي ذلك لبذل طاقة زائدة ألناء الحركة والثبات. )يأجهزة الجسم المختلفة و 
 القواميددة والتشددوهات لالنحرافددات عرضدده العظمددي أجددزاء الهيكددل أهددم مددن الفقددري  العمددود ويعددد

 العظمدي، كمدا الهيكدل أجدزاء جميدع مباشدر وغيدر مباشدر بطريدق بده ويتصدل األساسدية، الركيدزة ويعد
 اعتددال القامدة يتوقدف القامدة ولدذلك انتصداب عدن والمسدئولة الكبيدرة الظهرية العضالت عليه تتمركز
 وتدددوازن العضدددالت عمدددل وصدددحة العمدددود، هدددذا وسدددالمة صدددحة علدددى الجسدددم أجدددزاء جميدددع وتناسدددق
 علدددى وبالتدددالي يدددؤلر بدددالتوازن  يخدددل سدددوف العضدددالت لهدددذه انحدددراف أو خلدددل أي أن بددده إذ المتصدددلة

 القطدن، الظهدر، وتقعدر تحددب: مثدل القوامية التشوهات وتظهر الفقري، للعمود الطبيعية االنحناءات
 (93:9()74:11) .الجانبي وااللتواء

ُتها وتعدُّ العضالُت التي تحيط بالعمود الفقري وتتنواع العضالُت  الهيكلية من حيث شكُلها وقوا
( عظمددة أو فقددرة  33حيددث يتكددون العمددود الفقددري مددن ) هددي األقددوى، وهددي التددي تشددكلجل قددوام الجسددم

عظمية تحيط بالحبل الشوكي وتحميه مدن االصدابات. وهدذه الفقدرات مدن االعلدى الدى االسدفل مرتبدة 
( 5( فقددددرات قطنيددددة  ، و)5( فقددددرة  صدددددرية ، و)12( فقددددرات  عنقيدددة ، و)7الي : )علدددى النحددددو التدددد

( فقدرات عصعصدية . وقدد  يحددث فدي أي مسدتوى مدن مسدتويات هدذه الفقدرات 4فقرات عجزية ، و )
تشددددوه أو اضددددطراب . وتصددددنف انحندددداءات العمددددود الفقددددري الددددى فئتددددين رئيسدددديتين همددددا االنحندددداءات  

(  Functional Curvaturesنائيدددة   وتتميدددز االنحندداءات الوظيفيدددة  )الوظيفيددة  واالنحنددداءات الب
بكونها مرنة وال تحدث  تشوهات مزمنة فهي قابلة للتصحيح بتغييدر وضدع  الجسدم  وبالتمدارين  أمدا 

(  فهددي لابتددة ومزمنددة وتتطلددب عمليددات جراحيددة Structural Curvaturesاالنحندداءات البنائيددة  )
 (75:20( )67:19)(84:8بتغيير الوضع أو بالتمارين . ) آلنها غير قابلة للتصحيح

 و من أستاب التشويات القوامية التي تصيب طلتة المدارس:
وذلددك باتخدداذ التلميددذ وضددعًا خاطئددًا فددي جلسددته أو وقفتدده أو ألندداء   العأأادات الخاطئأأة: -

 حمل حقيبته أو ألناء نومة.
بعدض أعضداء الجسددم قدد تنمدو فددي فتدرة المراهقدة أسددرع مدن غيرهدا ممددا   النمأو السأأري : -

يترتدددب عنددده إخفددداق الفدددرد فدددي اسدددتعماالت غيدددر صدددحيحة ألجدددزاء الجسدددم وعددددم اعتددددال 
 قوامة.
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إصابة عظمة أو عضلة أو ربداط تعمدل علدى اخدتالل فدي اتدزان الجسدم، واذا   اإلصابة: -
 اصًا يرتاح عليه.استمرت اإلصابة طوياًل فإن الجسم يتخذ وضعًا خ

:  إن األمددددراض التددددي تصدددديب العظددددام والعضددددالت أو األمددددراض التددددي تجعددددل المأأأأرض -
 المفاصل تفقد مرونتها وبسهولة تؤلر في القوام مثل الكساح ومرض لين العظام.

: مثل حملها على كتف واحد وأيضدًا لقدل الحقيبدة حمل الحقيتة المدرسة بصورة خاطئة -
 (161:14( )77:6)( 69:15الزائد. )

وضدع غيدر الكتفين كتشدوه يحددث لفئدة التالميدذ فدى المرحلدة المبكدرة مدن العمدر هدو   واستدارة
وتصددبح  طبيعددي لحددزام الكتددف وتوجددد هددذه الحالددة عندددما تقصددر العضددالت األماميددة لحددزام الكتددف

 ومرتخيددددة أمددددا مشدددددودة وبددددذلك تفقددددد أربطددددة قددددبض وبسددددط حددددزام الكتددددف فاعليتهددددا وتصددددبح ضددددعيفة
 هى:لظاهرة الستدارة الكتفين العالمات ا

 ميالن الرأس قليال لألمام. 
 يضيق القفص الصدري من األمام. 
  مام واألسفلألالى إينسحب الكتفان. 
  الفقري تبرز النتوءات الشوكية للفقرات الصدرية للعمود. 
  الكتفبروز الزاويتان السفليتان لعظم لوح. 
  (        162:14( )184: 7) .الجسم وأمام لألسفلتدلي الذراعين 

 يةوضدع إعادةالتشوهات القوامية و من وعالج كثير  تأهيليأتي دور التمارين العالجية في و 
التمرينددات البدنيددة الطبيعددي ، وقددد أكددد البدداحثون علددى أهميددة اسددتخدام  الددى وضددعهالمنحددرف الجددزء 

تددددم اكتشدددداف إذا مددددا حيددددث تكددددون النتددددائج حسددددنة العالجيددددة قبددددل الوصددددول إلددددى الدرجددددة البنائيددددة ، 
خلدددل االنحرافدددات القواميدددة فدددي سدددن مبكدددرة، ألنددده إذا زادت الدرجدددة البنائيدددة فهدددذا يدددؤدي إلدددى حددددوث 

وظيفي وحركي في الجسدم عامدة وفدي منطقدة التشدوه خاصدة، حيدث يدتم اسدتخدام التمريندات التأهليدة 
الخلدل الدوظيفي أو بعدض عيدوب القدوام لتساعد على إصالح القوام في الدتخلص مدن بعدض حداالت 

أو زيدادة القدوة العضدلية ومددا يقابلهدا مدن زيددادة مطاطيدة العضدالت، كدذلك تعمددل علدى تحسدين الدددورة 
الدمويدددة حدددول العضدددالت المتدددألرة، بمعندددى أن التطبيدددق الصدددحيح للتمريندددات العالجيدددة يسددداعد علدددى 

 (55:12تصحيح انحرافات القوام. )
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 : التحث أةمشكل
 كبيددر، إلددى حددد الددرأس بوضددع تتددألر القواميددة األوضدداع أن( م٢٠١١) الأأرحيم عبأأد دنايأأ تددرى 

 فدددي ذلددك يتسددبب فدددإن( ألسددفل أو ألعلددى النظدددر) الخلفيددة أو األماميددة الرقبدددة عضددالت قددبض فعنددد
 النظددر أن يكددون  يجددب ولددذلك الظهددر، إنحندداء إلددى يددؤدى وكددذلك المربعددة المنحرفددة العضددلة تقلددص
 (11:13 .(االنحناء الرأس من لمنع وذلك الرأس رفع مع لألمام

م( إلى إن االعتنداء بدالقوام والمحافظدة عليدة مدن التشدوهات 2018)  Agranovichوتشير 
تددوفر للفددرد الرياضددي وغيددر الرياضددي مزايددا إيجابيددة عديدددة منهددا الفاعليددة الحركيددة والصددحية والنجدداح 

 االجتماعي إضافة إلى غياب اآلالم واإلصابات الناجمة عن التشوهات القوامية.
جع التالميدذ بشدتى الوسدائل التدي تددفعهم إلدى أنده يجدب أن يشد (Andrew 2010ويوضدح )

االهتمدددام بقدددوامهم ونشدددر الدددوعي القدددوامي والرياضدددي بعمدددل أو شدددراء أفدددالم شدددارحة للقدددوام ومميزاتددده، 
واألبطال وقوامهم أو اسدتخدام اإلعالندات والصدور وتشدجيع االستعراضدات وتقددير البطدوالت وتنظديم 

 (37:19االختبارات ومنح الجوائز.)
الت عدم التوازن العضلي وإضطراب العضالت الهيكليدة فدي مراحلهدا األوليدة البدد ولعالج حا
يعتبدددر العدددالج بالحركدددة المقنندددة الهادفدددة  التمريندددات امج تمريندددات تأهيليدددة حيدددث ندددمدددن الخضدددوع لبر 

 (78:  20) . التأهيلية[ أحد الوسائل الطبيعية األساسية في مجال العالج التأهيلي البدني المتكامل
تددألير برنددامج تددأهيلي لعددالج اسددتدارة الكتفددين لدددى لددذا ارتددأى الباحددث ضددرورة التعددرف علددى 

 .تالميذ المرحلة المتوسطة  بدولة الكويت

 أيداف التحث : 
 -المقترح في : التأهيلي التعرف على تألير البرنامج 

 تحسن إطالة عضالت الصدر للتالميذ عينة البحث. -
 عينة البحث. تقوية عضالت الكتفين للتالميذ -

 فروض التحث : 
  -في: لصالح القياس البعدي توجد فروق بين القياس القبلي والبعدي 
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 تحسن إطالة عضالت الصدر للتالميذ عينة البحث. -
 تقوية عضالت الكتفين للتالميذ عينة البحث. -

 المصطلحات المستخدمة : 
 البرنام  التأييلي: -

والمنظمدة التدي تقددم لألفدراد بهددف تددريبهم ووقدايتهم " مجموعة مدن الجهدود والبدرامج المنسدقة 
 (23:1لمساعدتهم على مواجهة مشكالتهم الجسمية أو العقلية أو النفسية أو التعليمية". )

 استدارة الكتفين: -
" انحددراف أمددامي للحددزام الكتفددي بحيددث تحدددث حركددة تبعيددد فددي عظددم اللددوح مددع ميددل جددانبي 

 (82:13( )65:4بسيط". )
 :  Posture Deviationاإلنحراف القوامي  -

تغيددر كلددي وجزئددي فددي عضددو أو أكثددر مددن أعضدداء الجسددم وإبتعدداده عددن الشددكل الطبيعددي  "
 (149: 12). "المسلم به تشريحيًا وهذا المتغير قد يكون مورولًا أو مكتسبًا 

 الدراسات المرتتطة :
 أواًل : الدراسات العربية

 مقترح تمرينات برنامج تأليربعنوان  (:3م() 2018أحمد سيد أحمد والسيد إسماعيل ) دراسة -1
( سدنة، 15-12) العمريدة الفئدة فدي ذهنيداً  للمعداقين الكتفدين واسدتدارة لألمام الرأس سقوط لتشوه

 تدددألير مددددى علدددى والتعدددرف عقليدددا للمتخلفدددين تدددأهيلي برندددامج حيدددث هددددفت الدراسدددة إلدددى وضدددع
 المعدداقين التالميددذ لدددى الكتفددين واسددتدارة لألمددام الددرأس سددقوط انحددراف سددينعلددى تح البرنددامج
 ذهنيددا المعدداقين لدددى والكتفددين الصدددر عضددالت إطالددة فددي التحسددن البحددث، ومدددى قيددد ذهنيددا
 لطبيعدة لمالئمتها وذلك والتجريبي الوصفي واستخدم الباحث المنهج، البحث قيد للتعلم القابلين

 عدددد تالميددذها البددالغ التعليميددة المنزلددة بددإدارة بالبصددراط الفكريددة المدرسددة اختيددار الدراسددة، وتددم
 وبلدغ الكتفدين(، واسدتدارة لألمدام الرأس )سقوط االنحرافات القوامية عن الكشف وتم ( تلميذ90)

 ذهنيددا المعدداقين مددن تالميددذ (21) الكتفددين واسددتدارة الددرأس سددقوط المصددابين بددانحراف التالميددذ
 تحسدن انحدراف فدي فعداال تدأليراً  أظهر التأهيلي البرنامج أن النتائج أهم للتعلم،  وكانت القابلين
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 فكريداً  المعداقين مدن تالميدذ (10) مدن العيندة تكونت حيث الكتفين واستدارة لألمام الرأس سقوط
 (7.14) والبعددي القبلي القياسين متوسط بين الفرق  قيمة كانت البرنامج التأهيلي تطبيق وبعد

 ( ونسدددبة51.29) فدددي انحدددراف سدددقوط الدددرأس التحسدددن نسدددبة وكاندددت البعددددى القيددداس لصدددالح
 (.48.68) الكتفين استدارة في التحسن

 البدنيددة للتمريندات مقتدرح بعندوان برندامج (:8() م2017ي )صأالح معمأر صأالح الهمأالدراسدة  -2
( سدددنوات، 9-6األساسدددي ) التعلددديم مرحلدددة االنحرافدددات القواميدددة تالميدددذ بعدددض لعدددالج كمددددخل

الكشددف عددن بعددض االنحرافددات القواميددة )اسددتدارة الظهددر، االنحندداء الجددانبي  هدددف البحددث إلددى
اسددتخدم ( سددنوات بطددرابلس، و 9-6للعمددود الفقددري(، لدددى تالميددذ مرحلددة التعلدديم األساسددي بددين )

يبيدددة علدددى مجمدددوعتين تجر  بعددددي( -)قبلدددي  التجريبدددي مالددددارس المدددنهج التجريبدددي ذو التصدددمي
-6)عمدار أمثل مجتمع البحث بتالميدذ المرحلدة االبتدائيدة ب، وتورابطة لمناسبته لطبيعة البحث

( تلميدذ، 78بانحرافات العمود الفقري بمدينة طرابلس والبالغ عددهم )سنوات من المصابين ( 9
 وأظهدددرت النتدددائج وجدددود انحرافدددات فدددي اسدددتدارة الظهدددر واالنحنددداء الجدددانبي قيدددد البحدددث لتالميدددذ

( سددنوات بمدينددة طددرابلس، ووجددود ضددعف فددي قددوة عضددالت 9-6المرحلددة االبتدائيددة بأعمددار )
الظهدددر وقدددوة عضدددالت الدددرجلين قيدددد البحدددث، وأدى البرندددامج التمريندددات البدنيدددة المقتدددرح لددددرس 

قدوة عضدالت  –التربية البدنية إلى تحسين بعض المتغيرات المتمثلة في )قوة عضالت الظهدر 
 التجريبية. الرجلين( للمجموعة

 لتحسددددين مقتددددرح حركددددي عالجددددي برنددددامج تددددأليربعنددددوان  (:6م() 2018ألأأأأي  رزق )دراسددددة  -3
 البحدث الجديدد، يهددف الدوادي محافظده فدي اإلعداديدة المرحلدة لتالميدذ الفقدري  العمدود انحرافات

 المرحلدة لتالميدذ العمدود الفقدري  انحرافدات لتحسدين مقتدرح حركدي عالج برنامج تألير دراسة إلى
 المددنهج اسددتخدام تددم فقددد وأهدددافها الدراسددة لطبيعددة الجديددد، ووفقدداً  الددوادي محافظدده فددي اإلعداديددة
على  البحث عينة اشتملت الدراسة وقد لهذه لمناسبته( التجريبي - المسحي الوصفي) الوصفي

 االنحرافددات نسددبة والريفيددة، وأظهددرت النتددائج وجددود ارتفدداع الحضددرية البيئددة مددن تلميددذاً  (٦٥٤)
 أعلددى تحدددب انحددراف لددديهم التالميددذ %، ووجددد عدددد مددن80بنسددبة  الفقددري  العمددود فددي القواميددة
 علدددى إيجابيددا تددأليراً  الحركيدددة العالجيددة التمرينددات بددرامج ممارسدددة %، وتددؤلر63بنسددبة  الظهددر

 %(.86البحث ) عينة لدى التحسن متوسط بلغ حيث العمود الفقري  انحرافات
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 تدددأهيلي تددددريبي مدددنهج ألدددربعندددوان  ( :5م() 2012الفأأأتالوي )أكأأأرم الجنأأأابي وعلأأأي دراسدددة  -4
القصدديرة،  المسددافات عدددائي لدددى واإلنجدداز الكينماتيكيددة المتغيددرات بعددض الكتفددين فددي السددتدارة

التعدددرف علددى الددر المدددنهج ، و عدددداد مددنهج تدددريبي تدددأهيلي السددتدارة الكتفددينإ هدددف البحددث إلددى 
مثدل مجتمدع ، و م شدباب100 لدى عددائيين واإلنجازفي بعض المتغيرات الكينماتيكية  التأهيلي

بالطريقدددة  أنديدددة محافظدددة القادسدددية وقدددد تدددم اختيدددار عيندددة البحدددثبلعددداب القدددوى أالبحدددث العبدددو 
 عددددائين اختصددداص (10)العمديدددة مدددن الالعبدددين المصدددابين باسدددتدارة الكتفدددين والبدددالغ عدددددهم 

أهيلي األلددددر فددددي أعددددادة تأهيددددل لتدددداللمددددنهج م(، وأظهددددرت النتددددائج أن 100)المسددددافات القصدددديرة 
 زيادة السرعة المحيطية متغيراتكان لتأهيل استدارة الكتفين الدور في تطور ، و استدارة الكتفين

كدان نتيجدة لتأهيدل اسدتدارة الكتفدين ، و زيدادة معددل تدردد الخطدوة ،الكتفدينزاويدة تقليدل للدذراعين، 
 .اإلنجازتطور السرعة القصوى وكذلك 

 االجنبية الدراسات  رانيًا:
نهدج العدالج  بعندوان(: 14م()2018) .Agranovich et. alأجرانأوفيتش وآخأرون دراسدة  -5

تقيدديم آلددار  البحددث هدددف، المصددابين بالشددلل الغضددروفي عنددد األطفددال إسددتدارة الكتفددينتشددوه ل
 عمليات نقل األوتار عند األطفال الذين يعانون من تشوه الدوران الداخلي للكتف بسدبب الدوالدة

مريًضددا  15، قمنددا بفحددص وعددالج  2017إلددى عددام  2015مددن عددام  الضددفيرة العضددديةشددلل 
تراوحددت أعمددار  ،ندداتج عددن شددلل الضددفيرة العضدددية التوليدددي تشددوه إسددتدارة الكتفددينيعددانون مددن 
التصدوير  الفحص السريري والشعاعي، بما في ذلدك تم استخدامعاًما.  17إلى  4األطفال من 

 .ط كهربيدة العضدل، وتخطديط العضدل الكهربدائي لألطدراف العلويدةبدالرنين المغناطيسدي، تخطدي
مجموعدددات:  3النتدددائج. حسدددب مسدددتوى إصدددابة الضدددفيرة العضددددية ، تدددم تقسددديم المرضدددى إلدددى 

 - C5 أطفدال( ، المسدتوى  5) C5 - C7 مرضدى( ، المسدتوى  9) C5 – C6 المسدتوى 
Th1  خلددل التنسددج  :لكتددفمددن تشددوهات لانويددة فددي ا )مددريض واحددد(. جميددع األطفددال يعددانون

 1٪( ؛ الندوع الرابدع ، 34) 5٪( ؛ النوع الثالث ، 40) 6الحقاني العضدي من النوع الثاني ، 
إجدددراء  لتقددددير وظيفدددة الطدددرف العلدددوي. تدددم ٪(. نتيجدددة ماليدددت20) 3٪( ؛ والندددوع الخدددامس 6)

الحيداة أظهر المرضى تحسًنا في أنشدطة  طفاًل. بعد العالج كل شيء 15العالج الجراحي في 
اسدددتنتاج. عمليدددات نقدددل األوتدددار فدددي المرضدددى الدددذين يعدددانون مدددن تشدددوهات الددددوران  .اليوميدددة
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أدى الشدددلل إلدددى تحسدددين وظيفدددة الطدددرف  العضددددية التوليديدددة الدددداخلي للكتدددف بسدددبب الضدددفيرة
 المفصل الحقاني العضدي. العلوي وتقديم نتائج عالج تجميلي مرضية دون إعادة تشكيل

 :إجراءات التحث
 :منه  التحث  - أ

البحدددث ، وذلدددك   الباحدددث المدددنهج التجريبدددي وذلدددك نظدددرًا لمالئمتددده لطبيعدددة وأهدددداف اسدددتخدم
 تصميم القياس القبلي والبعدي لمجموعة واحدة تجريبية .ب

  :عينة التحث - ب
تالميددددذ الصددددف السددددابع بالمرحلددددة تددددم إختيددددار عينددددة البحددددث بالطريقددددة العمديددددة مددددن بعددددض 

تراوحدت أعمدارهم مدن ، في مجموعة تجريبية واحدة  تلميذ( 40عدد ), حيث إشتملت على المتوسطة
من خارج عينة البحث  تالميذ( 10( عام ، كما إشتملت التجربة اإلستطالعية على عدد )12-13)

 وتنطبق عليهم نفس شروط ومواصفات العينة األساسية للبحث .
 تجان  أفراد عينة التحث :

 (1جدول)

 (50)ن= متغيرات )السن، الطول، الوزن( تجانس أفراد عينة البحث في

 ل ع م وحدة القياس المتغيرات

 -0,473 1,33 12,59 السنة السن
 0.839 3.75 152.60 سم الطول

 0,738 6.93 59.53 كجم الوزن

 0,05* الدالة >      
 م = المتوسط الحسابي
 ع = اإلنحراف المعياري 

 ل = اإللتواء
 حيث إن قيم معامل)السن، الطول، الوزن( ( إعتدالية توزيع متغيرات 1يتضح من جدول )
 الوزن ، وهذا يعطي داللة على خلو البيانات من ول( للسن والط3±اإللتواء إنحصرت ما بين )

 عيوب التوزيع غير اإلعتدالي .
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 األدوات واألجهزة المستخدمة : -  
 : (Dynamometer)قياس قوة عضالت الكتفين بإستخدام  -

منتصبا على قاعدة الجهاز وقدماه في المكان المناسب )وسط القاعدة(  التلميذيقف  -
 واليدين امام الفخذين واصابع اليد متجهه الى االسفل .

على  تلميذتعد سلسلة الجهاز بحيث تصبح تحت اطراف اليد مباشرة , لم يقبض ال -
 عمود الشد , بحيث تكون راحة اليدين موجهه لألمام واالخرى موجهه للجسم.

مستعدا للشد يثني جذعه قليال لألمام من منطقه الحوض, ويجب  تلميذعندما يكون ال -
 مالحظة عدم لني الركبتين و كذلك استقامة الذراعين دون اي انثناء في المرفقين .

لظهر مستقيما تقريبا وتسجل افضل محاولة لكل عند نهاية االختبار يجب ان يكون ا -
 ( محاوالت .3من ال) تلميذ

 . بالوقوف على مشطي القدمين تلميذيجب التحكم في طول السلسلة بحيث ال يسمح لل -
(38 :209 -210) 

 البرنام  التأييلي البدني المقترح :
تم تصميم برنامج النتأهيل البدني المقترح بناء علدي  المراجدع والدراسدات العلميدة ومدن خدالل 
ما أسفرت عنه الدراسة االستطالعية للبحث وبعد عرضه علدي مجموعدة مدن الخبدراء المتخصصدون 

 في التأهيل البدني. 
 أمكن تحديد اآلتي: 

 أسبوعين .مراحل كل مرحلة تستغرق  3أن يكون برنامج التأهيل في  -
( مرات أسبوعيًا تمرينات 3( أسابيع بواقع )6الفترة الزمنية لتطبيق البرنامج هي ) -

 ( وحدة تدريبية .18تأهيلية ليكون إجمالي عدد الوحدات التدريبية هي )
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 (2جدول )
 نموذ  لوحدة تأييلية النحراف )استدارة الكتفين( في المرحلة األولى  من البرنام  التأييلي المقترح

 التاريخ :                                الهدف: 
 األسبوع:                                الوحدة:                           الزمن:

 المحتـــــــوى أجزاء الوحدة
األدوات 
 المستخدمة

 الشـــدة التكـــرار الزمـــن
الراحة 
داخل 

 المجموعــة
تكرار 

 المجموعة
 الراحـة بين
 المجموعـات

 الجزء التمهيدى
 "اإلحماء"

أداء التدددددددددددددددريبات والتمرينددددددددددددددات التاليددددددددددددددة أرقددددددددددددددام 
 2 ق15  (59()49()39()29()19()9)

من 
31 
إلى 

41% 

 ث61 2 ث61
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 أداء تدريبات الصالة
(5()11()15()21()25()31()35()41()42) 

 دامبلز
 استك مطاط

 أو حبل مطاط
 ق61

25 
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 ث61

 ث61 5

 ث61 5 25 أداء لعبة رياضية

 - - 11 ق(11مبارة كرة قدم )
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ا

 

تقسيم التالميذ على ثالث مجموعات وكل مجموعدة مكوندة    -
( تالميذ ثدم عمدل مبدارة بدين المجموعدات الدثالث       5من عدد )

بخددددروم المغلددددوب )حيددددث تلعددددب المجموعددددة األولددددى مددددع    
المجموعدددة الثانيدددة والفدددائز يلعدددب مدددع المجموعدددة الثالثدددة      

 .ق(1مع مراعاة وجود فترة راحة ) ق(4وتوقيت المباراة )
دم

 ق
رة

ك
 

 - - - - ق15

أداء التدددددددددددددددريبات والتمرينددددددددددددددات التاليددددددددددددددة أرقددددددددددددددام  ق5الختام 
(5()11()15()21()25)  5 - 3
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 تأييليوالتدريتات المستخدمة فى البرنام  الالتمرينات 
  قطرى(. –خلفى  –الجرى متنوع اإلتجاهات )أمامى  .1
 لنى الجذع أماما أسفل للمس القدمين بالتبادل.( ذراعان عاليا – وقوف فتحا) .2
 الجرى فى دائرة.( وقوف)   .3
 دوران الذراعين أماما خلفا بالتبادل.( ذراعان عاليا – وقوف فتحا) .4
 رفع الصدر والرجلين.( ذراعان عاليا – انبطاح) .5
 لنى الجذع جهة اليسار والضغط لم يكرر جهة اليمين.( ذراعان عاليا – وقوف فتحا)  .6
الوصول الى فتحة البرجل واألرتكاز على الفخذين والثبات فى العد لم ( وقوف فتحا) .7

 الوقوف ويكرر.
 لبسط.انقباض عضالت الصدر بضم الكتفين للداخل لم ا ( الرقود)  .8
 تحريك الرأس للجانبين يمينا ويسارا.( وقوف) .9
 المشى حول المضمار. (وقوف)  .10
 الولب مع عمل نصف لفة فى الهواء لم لفة كاملة. (وقوف)  .11
 المشى الرياضى لم الجرى متدرج السرعة.( وقوف) .12
 دوران الذراعان مع المشى فى المكان.( وقوف)  .13
 اليمين ويكرر جهة الشمال.دوران الرقبة حول محورها جهة ( وقوف)  .14
رفع الرجلين مع خفض الذراعين لمسك القدمين ( ذراعان عاليا – جلوس طويل فتحا)  .15

 لم لنى الركبتين.
لنى الجذع جانبا وببطء حتى تشعر بمطاطية العضالت لم العودة ( وقوف فتحا) .16

 للوضع األبتدائى.
 رفع رجل مع الذراع جانبا وعاليا.( انبطاح مائل جانبى)  .17
 الولب مع عمل مقصات بالذراعين والقدمين معا.( وقوف) .18
 تبادل مد ولنى الركبتين.( وقوف على أربع فتحا لنى الركبة) .19
 رفع الكتفين لم ضغطهما الى أسفل، لم البسط.( رقود) .20
 الجرى لألمام للمس حائط والعودة.( وقوف)  .21
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 تمرينات مرونة وإطالة لعضالت الذراعين, الرسغين. .22
 وإطالة لعضالت منطقة الجذع والتى تتضمن الظهر والبطن والجانبينتمرينات مرونة  .23
 دوران الرأس دورة كاملة.( وقوف فتحا) .24
 رفع الكتفين بالتبادل الى أعلى وأسفل.( وقوف فتحا) .25
 تحريك الذراعين دوائر صغيرة وبطيئة من الكتفين.( مع فرد الذراعين للجانب -وقوف) .26
 الذراعين أماما ألبعد مسافة.الضغط بالجذع لألمام و ( وقوف فتحا) .27
 ضم القدمين معا على الصدر وفردهم مرة أخرى.( جلوس طويل) .28
 المشى أماما ومد الذراعين عاليا.( وقوف على األمشاط) .29
 تحريك الذراعين دوائر واسعة وسريعة من الكتفين( مع فرد الذراعين للجانب -وقوف)  .30
للوضع األبتدائى لم ضم القدم ضم القدم اليمنى على الصدر وعودتها ( جلوس طويل) .31

 اليسرى على الصدر وعودتها للوضع األبتدائى.
 المشى أماما مع التصفيق أمام وخلفا لجسم.( وقوف) .32
 الجرى أماما مع تبادل لنى الركبتين خلفا.( وقوف) .33
 الحجل بالدوران جهه اليمين. (وقوف) .34
 الولب فتحامع رفع الذراعين جانبا عاليا. (وقوف) .35
 لنى الذراعين.( انبطاح مائل) .36
 التقوس خلفا مع رفع الذراعين والرجلين خلفا.( الذراعين عاليا – انبطاح)  .37
لف الجذع على الجانبين وضغط الذراعين خلفا ( ذراعان جانبا – جلوس طويل فتحا) .38

 بالتبادل.
 الولب فتحا مع تبادل رفع الذراعين أماما وأماما عاليا فجانبا لم جانبا أسفل. (وقوف) .39
 تنفي  البرنام  التأييلي البدني :خطوات 
 الدراسة اإلستطالعية : .1

/ 20/4م وحتددددى2018/ 10/4قددددام الباحددددث بددددإجراء التجربددددة اإلسددددتطالعية  فددددي الفتددددرة مددددن 
 ( تالميذ .10م على )2018

 وقد أسفرت التجربة اإلستطالعية عن إجراء بعض التعديالت على البرنامج حتى وضعه في
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 صورته النهائية . 
 األساسية : التجربة .2
تدددم تطبيدددق برندددامج التمريندددات التأهيليدددة بقاعدددة الرياضدددة بعدددد إنتهددداء اليدددوم الدراسدددي للتالميدددذ  -

 المصابون بإستدارة الكتفين .
 القياس القبلي وإستخراج النتائج للقياسات المستخدمة. -
 لقياس قوة العضالت . (Dynamometerجهاز ) .1
 شريط قياس لقياس طول عضالت الكتفين.  .2
 إجراء القياس البعدي بعد إنتهاء مدة البرنامج التأهيلي.تم  -

 االسلوب االحصائي المستخدم : 
 االلتواء (  –االنحراف المعياري  –االحصاء الوصفي ) المتوسط الحسابي  -
 نسب التحسن  %. -اختبار ويلكوكسون    -

 عرض النتائ  :
  -في: لصالح القياس التعدي توجد فروق بين القياس القبلي والتعدي 

 تحسن إطالة عضالت الصدر للتالميذ عينة البحث. -
 تقوية عضالت الكتفين للتالميذ عينة البحث. -

قددددوة  -المتغيددددرات )إطالددددة عضددددالت الصدددددر داللددددة الفددددروق ونسددددب التحسددددن فددددي تددددم إيجدددداد 
 عضالت الكتفين(

 (3جدول )
قوة  -إطالة عضالت الصدر )متغيرات وداللة الفروق ونسب التحسن في  اإلحصاء الوصفي

 (40)ن =  (Zكسون )كو بإستخدام إختتار ويل( عضالت الكتفين
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

نسبة  داللة الفروق القياس البعدي القياس القبلي
 الداللة Z ل ع م ل ع م %التحسن

إطالة 
عضالت 
 الصدر

 9.39 1.839 3.948 1.84 2.94 63.82 1.485 4.39 72.94 سم

 قوة
عضالت 
 الكتفين

 12.47 1.387 2.91 1.73 5.98 38.58 1.31 6.9 23.9 كجم
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 0,05* الدالة > 
 م = المتوسط الحسابي
 ع = اإلنحراف المعياري 

 ل = اإللتواء
( وجود فروق دالة احصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة 3يتضح من جدول )

عضأأالت قأأوة  -إطالأأة عضأأالت الصأأدر )متغيأأرات الكفأأاءة الوظي يأأة المتمثلأأة فأأي التجريبيددة فددي 
قأوة عضأالت قيد البحث  في اتجاه القياس البعدي، وبلغت أعلى نسدبة تحسدن فدي متغيدر   (الكتفين
 إطالأة عضأالت الصأدر، بينمدا كاندت أقدل نسدبة تحسدن فدي متغيدر  %12.47حيدث بلغدت  الكتفين

 .%9.39حيث بلغت 
ومدن هددذه النتددائج نالحدد  الفددروق بددين القيداس القبلددي )قبددل تطبيددق البرنددامج( والقيدداس البعدددي 

متغيدر متغيدر  يعزو التاحث نستة التحسن فأي)بعد تطبيق البرنامج( في جميع المتغيرات السابقة ، 
، الدى التركيدز والتمحدور حدول هدذه المنطقدة وتوظيدف  %12.47حيث بلغدت  قوة عضالت الكتفين

البرنامج في سبيل إصالح وتقدويم العمدود الفقدري فدي منطقدة لدوح الكتدف وإرجاعده للمنحندى الطبيعدي 
الددذي كددان عليدده مددن خددالل التمرينددات التددي تنوعددت وحسددب كددل مرحلددة مددن مراحددل البرنددامج ،  كمددا 

، حيددث نالحدد  أن %9.39حيدث بلغددت  صأأدرإطالأأة عضأأالت ال يعأأزو التاحأأث نسأأتة التحسأأن فأأي
الفرق بين القياس القبلي والبعدي كان لصالح القياس البعدي وان التمارين التي إستهدفت العضالت 
العاملة على جانبي العمود الفقري أدت الى تقوية عضالت الكتفدين وبالتدالي الدتخلص مدن اإلسدتدارة  

إختلفدت حسدب مراحدل البرندامج ممدا كدان لهدا التددألير  الدى إحتدواء البرندامج علدى تمريندات القدوة والتدي
 اإليجابي في زيادة قوة عضالت الكتفين وإرتفاع نسبة التحسن فيه .

و تتفدددق تلدددك النتدددائج مدددع مانوصدددلت اليددده نتدددائج الدراسدددات التدددى اسدددتخدمت بدددرامج التأهيدددل   
أحمأأأد سأأأيد أحمأأأد والسأأأيد  دراسدددةللدددتخلص مدددن تشدددوه اسدددتدارة الكتفدددين لددددى التالميدددذ  مثدددل  البددددني

تحسدددن  فدددي فعددداال تدددأليراً  أظهدددر التدددأهيلي البرندددامج أن التأأأى توصأأألت الأأأى3م() 2018إسأأأماعيل )
 المعدداقين مددن تالميددذ (10) مددن العينددة تكونددت حيددث الكتفددين واسددتدارة لألمددام الددرأس سددقوط انحددراف
 (7.14) والبعدي القبلي سينالقيا متوسط بين الفرق  قيمة كانت البرنامج التأهيلي تطبيق وبعد فكرياً 
 في التحسن ( ونسبة51.29) في انحراف سقوط الرأس التحسن نسبة وكانت البعدى القياس لصالح
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أظهددرت ( التأأى  8()م2017ي )صأأالح معمأأر صأأالح الهمأأالدراسددة ( ، و 48.68) الكتفددين اسددتدارة
وجود انحرافات فدي اسدتدارة الظهدر واالنحنداء الجدانبي قيدد البحدث لتالميدذ المرحلدة االبتدائيدة بأعمدار 

( سنوات بمدينة طرابلس، ووجود ضعف في قوة عضالت الظهدر وقدوة عضدالت الدرجلين قيدد 6-9)
بعدض المتغيدرات البحث، وأدى البرنامج التمرينات البدنية المقتدرح لددرس التربيدة البدنيدة إلدى تحسدين 

ألأأي  دراسددة قددوة عضددالت الددرجلين( للمجموعددة التجريبيددة ، و  –المتمثلددة فددي )قددوة عضددالت الظهددر 
بنسدددبة  الفقدددري  العمدددود فدددي القواميدددة االنحرافدددات نسدددبة وأظهدددرت وجدددود ارتفددداع (6م() 2018رزق )
 ممارسددة %، وتددؤلر63بنسددبة  الظهددر أعلددى تحدددب انحددراف لددديهم التالميددذ %، ووجددد عدددد مددن80

 متوسددط بلددغ حيددث العمددود الفقددري  انحرافددات علددى إيجابيددا تددأليراً  الحركيددة العالجيددة التمرينددات بددرامج
( 5م() 2012أكأأأأرم الجنأأأأابي وعلأأأأي الفأأأأتالوي )دراسددددة %( ، و 86البحددددث ) عينددددة لدددددى التحسددددن

الكتفددين  كددان لتأهيددل اسددتدارة، و لتددأهيلي األلددر فددي أعددادة تأهيددل اسددتدارة الكتفدديناللمددنهج وأظهددرت أن 
زيددادة معدددل تددردد  ،الكتفددينزاويددة تقليددل للدذراعين،  زيددادة السددرعة المحيطيددة متغيددراتالددور فددي تطددور 

دراسدددة اإلنجددداز ، و كدددان نتيجدددة لتأهيدددل اسدددتدارة الكتفدددين تطدددور السدددرعة القصدددوى وكدددذلك ، و الخطدددوة
لددددى تحسدددًنا  تأظهدددر التدددى  ( 14م()2018) .Agranovich et. alأجرانأأأوفيتش وآخأأأرون 

أدى  العضددية التوليديدة المرضى الذين يعانون من تشدوهات الددوران الدداخلي للكتدف بسدبب الضدفيرة
 الشددلل إلددى تحسددين وظيفددة الطددرف العلددوي وتقددديم نتددائج عددالج تجميلددي مرضددية دون إعددادة تشددكيل

 .في أنشطة الحياة اليومية  المفصل الحقاني العضدي
  -حث والتي نصت على : وبذلك تم تحقيق الفروض الذي افترضها البا

 متغيرات: الفروق بين القياس القبلي والبعدي في  وجود

 تحسن إطالة عضالت الصدر للتالميذ عينة البحث. -
 تقوية عضالت الكتفين للتالميذ عينة البحث. -
 االستنتاجات: 

 في ضوء أهداف البحث وما أمكن التوصل اليه من نتائج يمكن استخالص اآلتي: 
 إطالة عضالت الصدر للتالميذ عينة البحث. فى  التأهيلي البدني الى تحسنأدى البرنامج  .1
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وبالتدالي إزالدة  الكتفدين أدى البرنامج التأهيلي البدني الدى تقويدة العضدالت العاملدة علدى منطقدة  .2
 .استدارة الكتفينمما أدى إلى التخلص من  تعديل وضع الكتفين

  التوصيات:
 المصابين من التالميذ باستدارة الكتفين.بالبرنامج التأهيلي البدني المقترح عند تأهيل  االسترشاد -1
استخدام تمرينات التقوية المستخدمة في البرنامج التأهيلي المقترح لعضالت الكتفين ألهميتها  -2

 فى التخلص من استدارة الكتفين.
 المراجأأأأأأأأأأأأ 

 أواًل: المراجع العربية:

 الماعزي  حسن الصالحين إبراهيم  .1
 (م2006)

 الظهدددددر تحددددددب علدددددى العالجيدددددة التمريندددددات ألدددددر"  :
-10) بأعمددار للبندين الوظيفيدة المتغيدرات وبعدض
 التربيدددددددة كليدددددددة ماجسدددددددتير، رسدددددددالة ،"  سدددددددنة( 11

 .ليبيا أبريل، من السابع جامعة البدنية،
 ، الفتاح عبد احمد العال أبو  .2

 (م1997)حسانين صتحى محمد
 القيدداس طدرق ) الرياضدى ومورفولوجيدا فسديولوجيا"  :

 . القاهرة ، العربى الفكر دار ،( " للتقويم
 والسيد أحمد سيد محمد أحمد  .3

 (م2018) إسماعيل السيد أحمد
 الددرأس سددقوط لتشددوه مقتددرح تمرينددات برنددامج تددألير :

 الفئددة فددي ذهنيدداً  للمعدداقين الكتفددين واسددتدارة لألمددام
 المجلددة ،35ع ،35مددج سددنة،( 15-12) العمريددة
 الرياضدية التربيدة كليدة والدراسات، للبحوث العلمية

 .مصر ببورسعيد،
 دائدددددرة علميدددددة، طبيدددددة شدددددهرية مجلدددددة طبيدددددة، أفددددداق : (م2002) الصوفي مي  أحمد  .4

 .العراقية الصحة وزارة نينوى، صحة
 الفتالوي  وعلي الجنابي أكرم  .5

 (م2012)
 فددددي الكتفدددين السدددتدارة تددددأهيلي تددددريبي مدددنهج ألدددر :

 لددددددددى واإلنجددددددداز الكينماتيكيدددددددة المتغيدددددددرات بعدددددددض
 التربيدددددة كليدددددة مجلدددددة القصددددديرة، المسدددددافات عددددددائي

 .القادسية جامعة الرياضية،
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 رزق  عدلي ألفي ألي   .6
 (م2018)

 لتحسددددددين مقتدددددرح حركدددددي عالجددددددي برندددددامج تدددددألير :
 اإلعداديدة المرحلدة لتالميذ الفقري  العمود انحرافات

 كليددة دكتددوراة، رسددالة الجديددد، الددوادي محافظدده فددي
 .الجديد الوادي جامعة الرياضية، التربية

 والتأهيدددددل، العدددددالج ووسدددددائل الرياضددددديين إصدددددابات : (م2008) محمد خليل سميعة  .7
 .القاهرة للطباعة، ناس شركة

 الهمالي صالح معمر صالح  .8
(20) 

 كمددددخل البدنيدددة للتمريندددات مقتدددرح برندددامج بعندددوان :
 مرحلدددة تالميدددذ القواميدددة االنحرافدددات بعدددض لعدددالج
 كليددددات مجلددددة سددددنوات،( 9-6) األساسددددي التعلدددديم
 .8ع الزاوية، جامعة التربية،

 الرحيم محمود الرحمن عبد  .9
 (م1983) العزاوي  وياني

 ، للطباعددددددة الحريددددددة دار ، التشددددددريح علددددددم مبددددددادئ :
 .بغداد

 النجا أبو حسن جمال عصام  .10
 (م2015)

 الكتداب مركدز ،1ط ،"الرياضدية التربية في القوام"  :
 .القاهرة للنشر، الحديث

 حسانين صتحى محمد  .11
 (م2000)

 ، 2ج ،"  الرياضددية التربيددة فددى والتقددويم القيدداس"  :
 . القاهرة ، العربى الفكر دار

 محمد ، حسانين صتحى محمد  .12
 (م1995) راغب السالم عبد

 العربدى الفكدر دار ،1ط ،"  للجميدع السدليم القوام"  :
 .القاهرة ،

 دار ، 1ط ،"  القدددوام لتربيدددة التأهيليدددة التمريندددات"  : (م2011)الرحيم عبد أحمد نايد  .13
 .األردني الفكر

 رانيًا: المراج  اإلنجليزية:

TREATMENT APPROACH TO 

SHOULDER INTERNAL 

ROTATION DEFORMITY IN 

CHILDREN WITH OBSTETRIC 

BRACHIAL PLEXUS PALSY, The 

Turner Scientific Research Institute 

for Children’s Orthopedics, Saint 

Petersburg, Russia. 

: Agranovich, A.B. 

Oreshkov, E.F. 

Mikiashvili (2018) 

14.  
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 عدو مرت 100 ملهارة املعريف التحصيل مستوي علي املفاهيم خرائط تأثري
 األساسي التعليم مرحلة من الثانية احللقة لتلميذات

 

 
 -التحث : ومشكلة مقدمة
 علينا تفرض والتعلم التعليم ميدان في تكنولوجيه علميه لورة االنسانية عمر من الثالثة االلفية تشهد
 تستهدف التي المدارس علي لزاما وأصبح والمتقدمة السريعة والتطورات المعرفي االنفجار مواكبه
 ( 5: 9)واالستظهار التلقين عليها يغلب التي والطرائق االساليب تترك وأن واالبداع التفكير
 النمو تحقيق في كبيرة بصورة تشارك التي االجتماعية التربوية المؤسسات من المدرسة وتعد

 في فعاله بصورة وتساهم المدارس في اهدافها الرياضية التربية مادة تحقق ولكي للتالميذ المتكامل
 حيث تدريسها وطرق  لمناهجها العناية من بد فال المصري  المجتمع في الصاعدة األجيال اعداد
 . أفضل لحياة وأعدادهم ابنائهم تربيه في المجتمعات تسلكها التي السبل أفضل من تعتبر

(4 :340 - 425 )  
أن المتعلم قد ال تتاح له  (1993امحمد عالو ا )نقال عن  (2005اعادل عبد التصيرا )ويذكر 

فرصة كبيرة الستيعاب واكتساب القدر الكافي عن المهارة ،نظرا ألن المهارة تمر أمامه مرورا سريعا 
االهتمام الكافي وال تترك سوى بعض االنطباعات الباهتة مما يؤدي الي اكتسابه  ، دون أن يعيرها

 ( .61:   12األداء الخاطئ للمهارة الحركية ) 
أن التعلم بأستخدام الخرائط الذهنية يؤدي الي تحسين  (2001االغريب زاير اسماعيلا )ر ويشي

جودة الحوار التفاعلي لدي الالعب وجذب أهتمامه لدراسة المعلومات وتحقيق المشاركة الفعالة من 
خالل حيوية ودقة العرض مما يساعد علي التركيز في تسلسل المعلومات وداللتها هذا باألضافة 

 ( 186: 4تعلم ) الي توفير بيئة تعليمية محفزة لل
 التربية كلية - التدريس وطرق المناهج قسم ورئيس الميداني والتدريب التدريس طرق أستاذ *

 .كفرالشيخ جامعة - الرياضية

 كفرالشيخ جامعة,  الرياضية التربية كلية,  التدريس وطرق المناهج بقسم مدرس **

 كفرالشيخ, كلية التربية الرياضية , جامعة باحثة ماجستير  ***

 سالمة  محمد أحمد جمال/ د.أ* 
 الجلمة الفتاح عبد السعيد أحمد/  د** 
 البريد  عتاس السيد نهاد ***
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ان خرائط المفاهيم تساعد المعلم فى تدريس المادة العلمية  م(1999اجابر عبد الحميد ا)ذكر وي
من خالل جعل الخطة التعليمية اوضح وجعل عملية التدريس فعالة عن طريق تتابع االفكار 

 ( 326: 8)  وتسلسلها فى التدريس.
ة التى تثير أهتمام المتعلمين نظرا لتوافر عنصر تعتبر خرائط المفاهيم من األساليب والطرق الحديثو 

 التشويق واألستجابة السريعة نحو التعلم .
علي أن خرائط المفاهيم تعد تقنية  م(2004اوجي  بن قاسم ومحمد بن عبد   ا)يتفق كل من و 

حب تربوية جديدة تنسجم مع معطيات التربية الحديثة في كون التلميذ محورالعملية التعليمية وصا
الدور الرئيسي في عملية التعلم ، كما أنها أداة فعالة للتفكير الناقد واألبداعى الذي يتواءم مع طبيعة 

 ( 10: 16فهم المتعلم ) 
امصطفى  م( ،2004وامحمد الزغيبيا) اوجي  بن قاسماو م(2010امحمد سالما ) ويذكر كل من
 ، على أن خصائص خرائط المفاهيم هي: م(2007السايحا )
 معرفية ومنظمة  .1
 مترابطة ومفسرة  .2
 تكاملية  .3
 مفاهيميته .4

أن التالميذ تنقصهم  واالحظ ون كمتخصصون فى مجال طرق التدريسومن خالل عمل الباحث
علي أسلوب  الدافعية والميل والرغبة تجاه تفاعلهم نع أنشطة درس التربية الرياضية ،مما يؤلر

سبب ذلك الي قيام المعلمين القائمين بالتدريس الي  ون رجح الباحثيأدائهم واكتسابهم للمهارات ،وقد 
استخدام طريقة التدريس المعتادة والمتعارف عليها وهى التدريس بالشرح والنموذج ،األمر الذي دفع 

الي التفكير في استخدام هذه االستراتيجية في التدريس وهي استخدام خرائط المفاهيم لكي  ون الباحث
إيجابية وفعالة في عملية التعليم بحيث تمكنه من اكتساب المعلومات  يتم تحفيز المتعلم بصورة

واالحتفاظ بها وتطبيقها في مواقف مشابهة ،وهي مدخل جديد للتعلم القائم علي تطبيق المفاهيم 
حيث أشارت الي أن المتعلم بحاجة  والمعارف للمهارات استرشادا ببعض نتائج الدراسات السابقة ،

الدعم والمساندة في حالة التعلم الجديد ،وتعمل كاستراتيجية تعويضية عند  الي طريقة تتيح له
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حدوث اي تصور في المفاهيم ومن هذه االستراتيجيات استراتيجية خرائط المفاهيم حيث تعمل علي 
 التغلب على المعوقات التي تعترض التدريس والخروج من الشكل التقليدى للدرس.

ئط المفاهيم لبعض مهارات ألعاب القوى فى درس التربية الرياضية بتصميم خرا ون ولذا قام الباحث
 متر(    100وهي )عدو

في الرياضات  اليها من خالل الدراسات السابقة والمشابهة واباتباع األسس العلمية التي اهتد واوقام
بعرضه علي السادة الخبراء في مجال المناهج وطرق التدريس التربية  واالجماعية وغيرها وقام

الرياضية والسادة الخبراء في مجال العاب القوى للوصول الي الصورة النهائية لخرائط المفاهيم قيد 
 البحث .

 -مراحل بناء خرائط المفاهيم  :
 م(2002)اادية سعدفو" م(2001)اباسم  العريبي " و م(2010) اوائل محمود"أتفق كل من 

أحمد "و م(2007) امصطفي السايحو" م(2004) امحمد الزغيبياو اوجي  القاسم و"
 -أن خطوات بناء خرائط المفاهيم تتم وفق الخطوات التالية : م(2009)اذكي
 -مرحلة تحديد الموضوع وجم  البيانات:  .1

لها عالقة  يالمفاهيم التيتم تحديد الموضوع بحيث يكون وحدة أو درس ويتم وضع قائمة بكل 
 نتاج أكبر قائمة محتملة من المفاهيم .اوالهدف في هذه المرحلة هو  بالموضوع المحدد ،

 -مرحلة التنظيم :  .2
بالمفاهيم وترتيبها  قائمة عدادا تحديد مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية مترابطة من المفاهيم ،

 تبعا لشمولها  . تنازلياً 
 -مرحلة التصميم :  .3
 نيف المفاهيم حسب مستوياتها والعالقات فيما بينها وذلك عن طريق وضع المفاهيم االكثرتص

رتباطات بين الداخلية واالات عمومية في قمة الخريطة لم التي يليها بحيث تمثل الفهم الكلي للعالق
 المجموعات بحيث تكون قربها الي بعضها لتسهل مالحظة العالقات بينهما .

  مرحلة الربط :  .4
 األسهم براز بعضاتستخدم الخطوط أو األسهم للتوصيل وعرض العالقة بين المفاهيم ويمكن 
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تربط بين تلك  يبشكل أو لون مختلف أذا كانت تمثل عالقة مهمة ،وكتابة الكلمات الرابطة الت
 المفاهيم على الخطوط .

 -:مرحلة المراجعة   .5
عادة ترتيب المقاطع مع التركيز علي التنظيم والمظهر ودمج ا فحص شريحة خريطة المفاهيم و 

 ضافة ألوان أو خطوط مختلفة تدل علي درجة األهمية .االبنود المتشابهة ويمكن 
 مرحلة الصياغة النهائية : .6

 . لالستخداموفيها تكون الخريطة قد وصلت الي الصورة النهائية 

 -ايمية المشكلة :
 مدن ، الرياضدية التربيدة لمدادة المعرفدي الجاندب مشدكالت لعدالج محتملدة رؤيدة البحدث يعتبر .1

 . األهداف لتحقيق واإلجرائي المعرفي الجانب بين الربط خالل
 بشدددقيها الرياضدددية التربيدددة منددداهج تددددريس كيفيدددة عدددن الرياضدددية التربيدددة لمعلدددم نمدددوذج تقدددديم .2

 ندواتج تحقيدق علي تساعده ومتنوعة جديدة بطرق  المفاهيم خرائط باستخدام والعملي النظري 
 .المرغوبة التعلم

 كوسيلة المفاهيم خرائط باستخدام القوى  ألعاب دروس من مجموعة يحوى  التلميذ دليل تقديم .3
 . الفعال للتعلم
 -يدف التحث :

 م100 لمهارة المعرفي التحصيل مستوى  علي المفاهيم خرائط تألير علي التعرف الي البحث يهدف
 . اإلعدادي األول الصف لتلميذات الرياضية التربية درس في عدو

 -فروض التحث:
البحدددث   مجموعدددة لددددى والبعددددي القبلدددي القيددداس مسدددتوى  بدددين احصدددائية دالدددة فدددروق  توجدددد .1

 .عدو م100 لمسابقة المعرفي التحصيل اختبار فى التجريبية
 مجموعدددة ألفدددراد البعددددي والقيددداس القبلدددي القيددداس مسدددتوى  بدددين احصدددائية دالدددة فدددروق  توجدددد  .2

 القيددداس لصدددالح البحدددث قيدددد م100 عددددو المعرفدددي التحصددديل اختبدددار فدددى الضدددابطة البحدددث
 .البعدي
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 التجريبيددددة المجموعددددة مددددن لكددددل البعدددددي القيدددداس مسددددتوى  بددددين احصددددائية دالددددة فددددروق  توجددددد .3
 للمجموعددة البعدددي القيدداس لصددالح م 100 عدددو المعرفددي التحصدديل اختبددار فددي والضددابطة
 .التجريبية
 -المستخدمة فى التحث:المصطلحات 
 Concept mapf  -خأرائط المفاهيم :

 بعدية أداة  النهاية في تشكل الباحثون  قبل من مصممة المتنوعة التعليمية الخرائط من مجموعة هي
 قيد القوى  ألعاب لدروس التعليمي للمحتوى  العالقات وتنظيم إظهار في الجرافيكس علي تعتمد
 . البحث

 وتعرف أيضا على أنها :
تقنية رسومية تزود الفرد بمفاتيح تساعد علي أستخدام طاقة العقل بتسخير أغلب المهارات العقلية 

 ( 5:  6بكلمة ، بصورة ، عدد ، منطق ، ألوان ، بأرتفاع في كل مرة . ) 
 اجراءات التحث
 -منه  التحث:
المنهج التجريبي وذلك لمالئمته لطبيعة البحث وذلك باستخدام التصميم التجريبي  ون استخدم الباحث

 .لقياس القبلي والبعدى للمجموعتينذو المجموعتين ،احداهما تجريبية واالخرى ضابطة ، باستخدام ا
  -مجتم  وعينة التحث:

 بإدارة المشتركة االعدادية إبطو بمدرسة االعدادي االول الصف طالبات البحث هذا مجتمع يمثل
 البحث عينة وتمثلت( 100) عددهم والبالغ( م2020 – م2019) الدراسي للعام التعليمية دسوق 
 بالطريقة اختيارهم وتم االستطالعية للعينة طالبة( 20) اختيار الي باإلضافة طالبة( 40) في

 تقسيمهم وتم االستطالعية الدراسة إلجراء االساسية العينة وخارج البحث مجتمع من العشوائية
  -: كاالتي
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 (1) جدول
 العينة البحثية العينة الضابطة العينة األستطالعية مجتمع البحث

 طالبة20 طالبة 20 طالبة 20 طالبة 100

 طالبة20 طالبة 20 طالبة 20 المجموع

 المجال الزمنى 
 ( 24/9/2019 الى 22/9/2019اجريت الدراسة االستطالعية االولى من الفترة       )  -
 ( 30/9/2019 الى 29/9/2019اجريت الدراسة االستطالعية التانية من الفترة        ) -
 ( 10/2019/ 7اجريت القياسات القبلية للمجموعتين                         )  -
 (11/11/2019  الى 10/2019/ 8تم تطبيق البرنامج من                           ) -
 ( 12/11/2019الموافق      )   االلنينت البعدية للمجموعتين فى اجريت القياسا -

 اعداد مواد المعالجة التجريبية:
 اوال. وسائل جم  البيانات.

 بتحديد البيانات المستخدمة فى البحث الى ما يلى:  ون قام الباحث
 ادوات الداللة علي معدالت النمو وقد تمثلت في القياسات التالية:  -1

 بالرجوع إلي تاريخ الميالد " القرب سنه "  العمر الزمني: . أ
 بواسطة استخدام جهاز الرستاميتر " القرب سنتيمتر " الطول: . ب
 بواسطة الميزان الطبي "القرب كيلو جرام. الوزن: . ج
 االختتارات المستخدمة في التحث:  -2

 (1اختتار القدرات العقلية لل كاء للصغار والكتار ااعداد /سامية االنصار  .مرفق) 
اختبار الذكاء المصور التى قامت بتصميمة د/سامية االنصارى ويتكون االختبار  ون استخدم الباحث

( دقيقة فهذا االختبار يحتوى على عدد من االسئلة  45( سؤال متدرج فى الصعوبة مدتة )60من )
 الذهنية واالشكال تقيس قدرة المتعلمين على التفكير.  

 (2. مرفق ) م 100 اختتار تحصيل معرفى لمسابقة عدو . أ
 ايهاب محمد فهيم  ويتكون /  اختبارات التحصيل المعرفى قيد البحث تصميم ون استخدم الباحث
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 –القانونى  –( سؤال فى المجال ) التاريخى  74م من ) 100اختبار تحصيل معرفى عدو 
ون بتصميم اختبار التحصيل المعرفى بالرجوع الى المراجع والدراسات السابقة وقام الباحث المهارى (

  عدو لدراسة / ايهاب محمد فهيم  100فى مهارة م 
 (1مرفق)  المعامالت العلمية الختتار ال كاء المصور

 بحساب المعامالت العلمية لالختبار كما يلى: ون قام الباحث
 تم حساب صدق االختبار عن طريق صدق المقارنة الطرفية صدق االختتار:  -1

( طالبة من 20تم حساب صدق المقارنة الطرفية عن طريق تطبيق االختبار على مجموعة قوامها )
كعينة استطالعية , وتم ترتيب البيانات ترتيب تنازليا وبلغ كل من  اإلعداديطالبات الصف االول 

( طالبات ، وتم ايجاد داللة الفروق بينهما فى مستوى الذكاء ، 5االرباع االعلى واالرباع االدنى)
( يوضح داللة الفروق االحصائية بين االرباع  االعلى واالرباع االدنى فى مستوى 2والجدول رقم )

 الذكاء 
 (2. مرفق ) م 100لمسابقة عدو  معرفياختتار تحصيل  -2

ايهاب محمد فهيم  ويتكون /  قيد البحث تصميم المعرفياختبارات التحصيل  ون استخدم الباحث
 – القانوني – التاريخيالمجال )  في( سؤال  74م من ) 100عدو  معرفياختبار تحصيل 

 .المهارى (
 ( 2جدول  )  

 داللة الفروق بين متوسطي اإلرباعي األعلى واالرباعى األدنى
 الختبار الذكاء لبيان معامل الصدق

 21ن=  

 االختبار م
 االرباعى االعلى

 5ن=
 االرباعى االدنى

 5ن=
فروق 

المتوسطا
 ت

 قيمة
 ت

 2ايتا
 معامل
 الصدق

 ع± س ع± س

 0.941 0.886 7.926 4.970 1.168 108.930 0.838 113.900 الذكاء 1

 2.306. = 05قيمة ت الجدولية عند مستو  معنوية 
 2مستويات قوة التالير الختبار )ت( وفقا لمعامل ايتا

 =تألير ضعيف 0.30من صفر الى اقل من 
 =تألير متوسط 0.50الى اقل من 0.30من
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 الى اعلى           =تألير قوى  0.50من 
. بين متوسطى 05( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 2يتضح من جدول)

كما يتضح 0االرباعى األعلى و االرباعى األدنى لدى عينة التقنين الختبار الذكاء قيد البحث 
 حصول االختبار على قوة تالير  وصدق عالية          

ية بين التطبيق واعادة التطبيق ) اعادة تطبيق ( وجود ارتباط ذو داللة احصائ 3ويوضح جدول  ) 
. مما يشير الى 05االختبار  ( الختبار الذكاء قيد البحث لدى عينة التقنين عند مستوى معنوية 

 .لبات االختبار
 ( 3جدول  ) 

 معامل االرتباط بين التطبيق وعادة التطبيق الختبار الذكاء
 لبيان معامل الثبات

  20ن = 

 االختبار م
 اعادة التطبيق التطبيق

 معامل االرتباط
 ع± س ع± س

 1.981 1.745 111.781 1.631 111.561 الذكاء 1

 0.444. = 05قيمة ر الجدولية عند مستو  معنوية 
( وحود ارتباط ذو داللة احصائية بين التطبيق واعادة التطبيق )اعادة تطبيق  3يوضح جدول  ) 

. مما يشير الى 05البحث لدى عينة التقنين عند مستوى معنوية االختبار( الختبار الذكاء قيد 
 لبات االختبار

 ( 4جدول  ) 
 داللة الفروق بين متوسطي االرباعى األعلى واالرباعى األدنى

 متر عدو لبيان معامل الصدق 111الختبار التحصيل المعرفى  لمسابقة 
 21ن=     

 م
اختبار التحصيل 

 المعرفى

 االرباعى االعلى
 5ن=

                   االرباعى االدنى
 5ن=

فروق 
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 2ايتا
 معامل
 الصدق

 ع± س ع± س

 1.969 1.941 12.477 11.321 1.789 3.425 1.634 14.745 المحور التاريخى 1

 1.972 1.945 13.117 11.181 1.821 4.131 1.478 15.211 المحور القانونى 2

 1.982 1.964 16.346 12.411 1.767 3.311 1.319 15.711 المحور المهارى 3

 1.982 1.965 16.595 34.811 1.673 11.855 3.846 45.655 االجمالى 

 2.306. = 05قيمة ت الجدولية عند مستو  معنوية 



 

 

 

 ISSN : 2735-461X عدد إستثنائى اجمللة العلمية لعلوم الرياضة م2021 فرباير
 

  التربية الرياضية جامعة كفرالشيخالمجلة العلمية لكلية 
E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : mkod.journals.ekb.eg 68 

 
 

 

 

. بددين متوسددطى 05( وجددود فددروق ذات داللددة احصددائية عنددد مسددتوى معنويددة 4يتضددح مددن جدددول)
 100االرباعى األدندى لددى عيندة التقندين الختبدار التحصديل المعرفدى  لمسدابقة االرباعى األعلى و 
 االختبار علي قوة تألير وصدق عالية. كما يتضح حصول0متر عدو قيد البحث 

 ( 5جدول  ) 
 معامل االرتباط بين التطبيق وعادة التطبيق الختبار التحصيل المعرفى

 متر عدو  لبيان معامل الثبات 111لمسابقة 
21ن =    

 اختبار التحصيل المعرفى م
معامل  اعادة التطبيق التطبيق

 ع± س ع± س االرتباط

 1.984 1.743 9.111 2.157 9.185 المحور التاريخى 1

 1.963 1.678 9.851 1.911 9.671 المحور القانونى 2

 1.971 1.672 9.585 1.732 9.511 المحور المهارى 3

 1.984 4.633 28.535 4.769 28.255 االجمالى 

 0.444. = 05الجدولية عند مستو  معنوية  تقيمة 
( وحود ارتباط ذو داللدة احصدائية بدين التطبيدق واعدادة التطبيدق ) اعدادة تطبيدق  5يوضح جدول  ) 

متددر عددو قيددد البحدث لدددى عيندة التقنددين عنددد  100االختبدار( الختبددار التحصديل المعرفددى  لمسدابقة 
 مما يشير الى لبات االختبار. 05مستوى معنوية 

 االطار الزمني لتنفي  البرنام :
 الدراسي الفصل من شهر لمدة اسبوعيا درس( 1) علي موزعة دروس( 4) من البرنامج يتكون 
 .م 2019/2020 لعام االول

 علي أن يكون الشكل النهائي للدروس علي النحو التالي : 
 دقائق ( ويضم10الجزء التمهيدي ) -
 دقيقة ( 25دقائق ( واالعداد البدنى ) 5دقائق ( واالحماء ) 5اعمال ادارية )       
 دقيقة( ويضم 50الجزء الرئيسي) -

 دقيقة ( 25دقيقة( والنشاط التطبيقى )25النشاط التعليمى )
 على ان يكون تطبيق جزء الوحدات التعليمية باستخدام خرائط المفاهيم من خالل النشاط التعليمى

 ( دقيقة لتنمية التحصيل المعرفى لدى الطالبات قيد البحث.25زمنية) بفترة
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 دقائق ( 5الجزء الختامي )  -
 دقيقة (  90وبذلك يكون الزمن المخصص للدرس)

 قيادات تنفي  البرنام : -9
 . المفاهيم خرائط باستخدام بتنفيذ البرنامج التعليمى المقترح ون قام الباحث
 المستخدمة في البرنام  التعليمى المقترح .اساليب التقويم  -10
 التقويم المبدئي:  . أ

يتم قبل البدء في تنفيذ البرنامج ويعطي معلومة مهمة علي المحتوي ويتم ذلك من خالل التطبيق 
 م(100القبلي ألدوات القياس )مقياس الذكاء و اختبارات تحصيل معرفى للعدو 

 التقويم النهائى:  . ب
ألفراد العينة بعد تطبيق البرنامج لمعرفه ما حققه البرنامج من نتائج وما تم من وهو القياس البعدي 

 م(100تنمية ) اختبارات تحصيل معرفى للعدو 
 -الدراسات االستطالعية:

 اوال: الدراسة االستطالعية االولى :
باجراء الدراسة االستطالعية االولى الجراء المعامالت العلمية )صدق  ون قام الباحث

 منم( قيد البحث وذلك في الفترة 100اختبارات تحصيل معرفى للعدو  –ات(الختبارات )الذكاء الثب
طالبة كعينة استطالعية من  (20وذلك على عينة قوامها) 2019 24/9/2019 الى22/9/2019

طالبات الصف الثالث االعدادى بالمدرسة وهى من نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة االساسية 
 تقنين جميع الوسائل واالختبارات المستخدمة في البحث. وذلك بهدف

 وقد اسفرت تلك الدراسة عن:
 التاكد من صالحية الوسائل واالدوات المستخدمة في البحث. -
 مناسبة اختبار الذكاء لعينة البحث. -
 م100اختبارات تحصيل معرفى للعدو  -
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 -رانيا: الدراسة االستطالعية التانية :
  1/10/2019 الى 29/9/2019 منباجراء الدراسة االستطالعية الثانية في الفترة  ون قام الباحث

وذلك بهدف تجربة البرنامج المستخدم قيد البحث وذلك عن طريق تطبيق البرنامج على نفس العينة 
 االستطالعية وذلك بهدف :

 الناء تطبيق البرنامج ون اكتشاف الصعوبات التى تواجهة الباحث -
 حية المكان ومناسبتة لتطبيق البحث التاكد من صال -
 التاكد من مناسبة الزمن المخصص للحصة لتطبيق االساليب التعليمية الخاصة بالبحث -

 الدراسة االساسية للتحث:
 -القياس القبلى:

الموافق باجراء القياس القبلى للمجموعتين التجريبية والضابطة يوم االحد  ون قام الباحث 
 م(100متغيرات )مقياس الذكاء و اختبارات تحصيل معرفى للعدو وذلك في  7/10/2019

وذلك على عينة البحث االساسية المجموعتين التجريبية والضابطة بهدف التجانس بين افراد عينة 
 البحث.

 اعتدالية توزي  البيانات وضتط المتغيرات :
باجراء التجانس بين افراد  ون ثللتاكد من وقوع افراد عينة البحث تحت المنحنى االعتدالى .قام الباح
 -والقدرات العقلية )الذكاء ,عينة البحث في بعض المتغيرات المختارة معدالت النمو)السن(

 .م(100اختبارات تحصيل معرفى للعدو 
 اعتدالية توزي  البيانات: 

واالنحراف للتأكد من خلو البحث من عيوب التوزيعات غير االعتدالية تم حساب المتوسط الحسابي 
المعياري والتفلطح ومعامل االلتواء ألفراد عينة البحث في المتغيرات التي قد يكون لها تألير علي 

القدرات العقلية(، )اختبارات تحصيل  –الوزن  –الطول  –نتائج البحث وهي معدالت النمو)السن 
 م(100معرفى للعدو 
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 ( 6جدول )
 التجريبية والضابطة الدالالت اإلحصائية لكلتا مجموعتي البحث

 41ن= ساسية  لبيان اعتدالية البياناتفى المتغيرات اال 

 المتغيرات م
 وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعيارى

 االلتواء التفلطح

 معدالت دالالت النمو

 1.712 1.838 1.176 12.111 12.138 سنة/شهر السن 1

 1.615 1.291 2.182 148.111 148.151 سم الطول 2

 1.255 1.571 2.427 48.111 46.425 كجم الوزن 3

 1.373 1.992 2.462 111.111 111.711 درجة الذكاء 4

 م عدو111التحصيل المعرفى لمسابقة

 0.301 0.023 0.768 2.000 2.225 درجة تاريخ 1
 1.178 1.196 1.891 2.111 2.125 درجة قانون 2

 1.716 1.597 1.921 1.511 1.651 درجة مهارى 3
 1.137 1.165 1.915 5.511 5.911 درجة االجمالى 

 0.374الخطا المعيارى لمعامل االلتواء=
 0.733= 0.05حد معامل االلتواء عند مستوى معنوية 

 لمجمددوعتي(  المتوسددط الحسددابي والوسدديط واالنحددراف المعيدداري ومعامددل االلتددواء  6يوضددح جدددول )
المتغيرات االساسية قيدد البحدث ويتضدح ان قديم معامدل االلتدواء قدد تراوحدت مدا بدين   يعينة البحث ف

  ي(  وهى اقل من حد معامل االلتواء مما يشير الى  اعتدالية البيانات وتمالل المنحنى االعتدال3)±
 .مما يعطى داللة مباشرة على خلو البيانات من عيوب التوزيعات الغير اعتدالية

 ( 7جدول)  
 جانس وداللة الفروق بين متوسطات القياسات القبلية لدى المجموعتين التجريبية و الضابطةالت

 20=2=ن1ن فى المتغيرات األساسية قيد البحث لبيان التكافؤ

 المتغيرات م
 وحدة
 القياس

 الفرق المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
بين 

 المتوسطات
 قيمة )ت( التجانس

الداللة 
 ع± س ع± س االحصائية

  معدالت دالالت النمو 

 غير دال 1.622 1.658 1.135 1.199 12.155 1.154 12.121 سنة/شهر السن 1

 غير دال 1.311 1.114 1.211 2.114 148.151 2.111 148.251 سم الطول 2

  1.451 1.119 1.351 2.588 46.611 2.447 46.251 كجم الوزن 

 غير دال 1.254 1.222 1.211 2.462 111.811 2.721 111.611 درجة الذكاء 3

   م عدو111التحصيل المعرفى لمسابقة 

 غير دال 1.213 1.149 1.151 1.768 2.211 1.786 2.251 درجة تاريخ 1

 غير دال 1.175 1.211 1.151 1.945 2.151 1.858 2.111 درجة قانون 2

 غير دال 1.339 1.324 1.111 1.865 1.711 1.995 1.611 درجة مهارى 3

 غير دال 1.164 1.891 1.111 1.615 5.951 2.217 5.851 درجة االجمالى 
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 2.12(= 19، 19حرية ) ي.  ودرجت05قيمة  )  ف  ( الجدولية عند مستو  معنوية 
 2.021. = 05قيمة  )  ت  ( الجدولية عند مستو  معنوية 

جميدع المتغيدرات اقدل مدن قيمدة  ي( ان قيمة التباين االكبر على التبداين االصدغر فد7يوضح جدول )
البحدث كمدا يتضدح عددم  ييشير الى تجانس مجموعت مما 0.05عند مستوى معنوية  )ف( الجدولية

 يوجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسدات القبليدة لددى المجمدوعتين  التجريبيدة و الضدابطة فد
تلددددك  يساسددددية قيددددد البحددددث ممددددا يعطددددى داللددددة مباشددددرة علددددى تكددددافؤ  المجمددددوعتين فددددالمتغيددددرات األ

 .المتغيرات

 التجربة االساسية للتحث:
 االلنين من الفترة في وذلك القبلي القياس عقب التجريبية العينة علي االساسية الدراسة تنفيذ تم

 البرنامج تطبيق واستغرق  شهر لمده ،11/11/2019 الموافق االلنين حتي 7/10/2019 الموافق
 .  دروس( 4) علي البرنامج اشتمل وقد اسبوعيا درس( 1) بواقع اسابيع( 4)

 القياس التعدي: 
 تطبيق من االنتهاء بعد والضابطة التجريبية البحث مجموعتى علي البعدي القياس اجراء تم

 اختبار) من لكل البعدي القياس بتطبيق وذلك 12/11/2019 الموافق الثاللاء في وذلك البرنامج
 .االعدادية المرحلة لتلميذات( م100 للعدو المعرفي التحصيل

  -المعالجات االحصائية:
 المعالجات االحصائية التالية:  ون استخدم الباحث 

 المتوسط الحسابي -
 االنحراف المعياري  -
 الوسيط -
 التفلطح -
 معامل االلتواء -
 معامل االرتباط -
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 اختبار )ت( -
 معامل الفا -
 كوهنمعامل  -
 Anovaتحليل تباين  -

 عرض النتائ  ومناقشتها:
 عرض النتائ  : 

 (8جدول  )
التجريبية فى اختتار التحصيل  داللة الفروق بين القياس القبلي والتعد  لد  مجموعة  التحث

 م عدو 100المعرفى لمسابقة 
 20ن= 

اختتار  م
التحصيل 
 المعرفى 

فروق  القياس التعد  القياس القبلي
 المتوسطات

الخطأ 
المعياري 
 للمتوسط

 قيمة
 ت 

نستة 
 %التحسن

 حجم
 التارير

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأرير

 مرتف  1.663 880.000 27.654 0.716 19.800 1.394 22.050 0.786 2.250 تاريخ 1
 مرتف  2.152 1122.500 33.161 0.677 22.450 1.826 24.450 0.858 2.000 قانون  2
 مرتف  2.089 1334.375 30.987 0.689 21.350 1.432 22.950 0.995 1.600 مهار   3
 مرتف  3.313 1087.179 34.528 1.842 63.600 6.235 69.450 2.207 5.850 االجمالى 

 1.729=0.05قيمة ت الجدولية عند مستو  معنوية 
 : مرتف  0.80: متوسط           0.50: منخف            0.20     -مستويات حجم التأرير لكوين : 

بأين القياسأين القبلأى والتعأد  لأد  0.05 ( داللة الفأروق االحصأائية عنأد مسأتو  معنويأة 8يتضح من جدول )
م عدو وقأد تراوحأت قيمأة )ت( المحسأوبة 100مجموعة  التحث التجريبية فى اختتار التحصيل المعرفى لمسابقة 

كمأا يتضأح  ويى دالة احصائيا لصالح القيأاس التعأد ( 34.528واجمالى )(  33.161الى  27.654ما بين )
( 2.152الأأى   1.663( وقأأد حققأأت قأأيم تراوحأأت مأأا بأأين ) 0.80ان قأأيم حجأأم التأأارير للمتغيأأرات اكبأأر مأأن)

ممأأا يأأدل علأأى فاعليأأة البرنأأام  التعليمأأى المقتأأرح  بشأأكل كبيأأر علأأى 0( ويأأى دالالت مرتفعأأة 3.313واجمأأالى )
 المتغير التاب 
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-  
 (1شكل بيانى )

درجات القياس القبلى والقياس التعد  لد  مجموعة التحث التجريبية فى  ( يوضح متوسط1الشكل بيانى رقم )
 م عدو قيد التحث100اختتار التحصيل المعرفى لمسابقة 
 (9جدول  )

الضابطة فى اختتار التحصيل  داللة الفروق بين القياس القبلي والتعد  لد  مجموعة التحث
 م عدو 100المعرفى لمسابقة 

 20ن= 
اختتار  م

التحصيل 
 المعرفى 

 القياس التعد  القياس القبلي
فروق 
 المتوسطات

الخطأ 
المعياري 
 للمتوسط

 
 قيمة
 ت 

نستة 
 التحسن
% 

 حجم
 التارير

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأرير

 متوسط 0.786 447.727 10.569 0.932 9.850 1.824 12.050 0.768 2.200 تاريخ 1
 منخف  0.432 309.756 8.919 0.712 6.350 1.832 8.400 0.945 2.050 قانون  2
 منخف  0.489 464.706 9.950 0.794 7.900 2.010 9.600 0.865 1.700 مهار   3
 منخف  0.497 405.042 12.062 1.998 24.100 3.576 30.050 1.605 5.950 االجمالى 

 1.729=0.05قيمة ت الجدولية عند مستو  معنوية 
 : مرتف  0.80: متوسط           0.50: منخف            0.20     -مستويات حجم التأرير  : 

القياسأين القبلأى والتعأد  لأد  بأين 0.05 ( داللأة الفأروق االحصأائية عنأد مسأتو  معنويأة9يتضح مأن جأدول )
م عأدو وقأد تراوحأت قيمأة )ت( المحسأوبة 100مجموعة  التحث الضابطة فى اختتار التحصيل المعرفى لمسأابقة 

(  كما يتضح ان قأيم حجأم التأارير للمتغيأرات قأد حققأت قأيم 12.062( واجمالى )10.569الى 8.919ما بين )
(  ويى دالالت تراوحت  مأا بأين المنخفضأة والمتوسأطة 0.497( واجمالى )0.786الى 0.432تراوحت ما بين )

 مما يدل على فاعلية البرنام   التدريبى التقليد   بشكل نسبى ومتفاوت على المتغير التاب .0
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 (2شكل بيانى )

( يوضح متوسط درجات القياس القبلى والقياس التعد  لد  مجموعة التحث الضابطة فى 2الشكل بيانى رقم )
 م عدو قيد التحث.100التحصيل المعرفى لمسابقة  اختتار

 (10جدول )
فى اختتار  داللة الفروق بين متوسطات القياسات التعدية لد  مجموعتى التحث التجريبية والضابطة

 م عدو قيد التحث100التحصيل المعرفى لمسابقة 
 20=2=ن1ن

اختتار  م
التحصيل 
 المعرفى 

الفرق بين  الضابطةالمجموعة   المجموعة  التجريبية
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 فروق 
نسب 
 التحسن

 حجم
 التارير

داللة 
حجم 
 ع± س ع± س التأرير

 مرتف  2.484 432.273 18.990 10.000 1.824 12.050 1.394 22.050 تاريخ 1
 مرتف  2.759 812.744 27.047 16.050 1.832 8.400 1.826 24.450 قانون  2
 مرتف  3.640 869.669 23.576 13.350 2.010 9.600 1.432 22.950 مهار   3
 مرتف  3.219 682.137 23.893 39.400 3.576 30.050 6.235 69.450 االجمالى 1

 1.684. = 05قيمة  )  ت  ( الجدولية عند مستو  معنوية 
 : مرتف  0.80: متوسط           0.50: منخف            0.20     -مستويات حجم التأرير  :

لد  مجموعتى التحث التجريبيأة (  داللة الفروق االحصائية بين متوسطات القياسات التعدية  10يوضح جدول )
وقأد  0.05م عدو قيأد التحأث وذلأك عنأد مسأتو  معنويأة  100والضابطة فى اختتار التحصيل المعرفى لمسابقة 

(   ويأأى دالأأة احصأأائيا 23.893( واجمأأالى )27.047الأأى  18.990تراوحأأت قيمأأة )ت( المحسأأوبة مأأا بأأين )
يتضح ان قيم حجم التارير للمتغيرات قأد حققأت قأيم تراوحأت  لصالح القياس التعد  لد  المجموعة التجريبية كما

ممأأا يأأدل علأأى فاعليأأة البرنأأام   0(   ويأأى دالالت مرتفعأأة 3.219( واجمأأالى )3.640الأأى  2.484مأأا بأأين )
 التدريبى المقترح  بشكل كبير على المتغير التاب  لد  المجموعة التجريبية عنة لد  المجموعة الضابطة
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-  

 (3)شكل بيانى 
( يوضح متوسط درجات القياسات التعدية لد  مجموعتى التحث  التجريبية والضابطة فى 3الشكل بيانى رقم )

 م عدو قيد التحث100اختتار التحصيل المعرفى لمسابقة 
 مناقشة النتائ :

 مناقشة نتائ  الفرض األول ال ي ينص علي : 
 والتعد  لد  مجموعة  التحثتوجد فروق دالة احصائية بين مستو  القياس القبلي  -

 م عدو 100التجريبية فى اختتار التحصيل المعرفى لمسابقة 
بين  0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية 1وشكل ) (1يتضح من جدول) 

 م عدو. 100القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 
( مما يشير الى وجود فروق دالة 34.528الى 27.654وحت قيمة ت المحسوبة ما بين)حيث ترا 

احصائيا بين القياسين لصالح القياس البعدى كما تراوحت قيمة نسب معدل التحسن ما بين 
 %(  1334.375% الى 880.000)

عدو  م100( أن قيم حجم التألير الختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 1كما يتضح من جدول )
( وهى دالالت مرتفعة مما يدل على 3.313لدى مجموعة البحث التجريبية  قد حققت قيمة قدرها )

 فاعلية البرنامج بشكل قوى على المتغير التابع . 
أن ما توصل إلية من نتائج ترجع إلي إنتظام أفراد المجموعة التجريبية في تنفيذ  ون رجع الباحثيو 

م 100تخدام) خرائط المفاهيم( لتنمية التحصيل المعرفى لمسابقة البرنامج التعليمي المقترح بإس
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م عدو والتي تمثلت في 100لما يحتوية البحث من اختبارات تحصيل معرفى لمسابقة  عدو،
المهارى ( والتي تستهدف تشكيل وبناء  –القانونى  –مجموعة من االسئلة فى المجال )التاريخى 

تلفة للوصول للفردالعلى مستوى من التحصيل المعرفى والمهارى العقل وتنمية قدراتة المعرفية المخ
وذلك من خالل استخدام مجموعة من خرائط المفاهيم المتنوعة مما يعمل علي المساعدة في تنمية 

 القدرات العقلية.
على ان  م( 2004وجية بن قاسم ،ومحمد بن عبد  ا)وتتفق هذة النتيجة مع ما أشار إلية  

م تعد تقنية تربوية جديدة تنسجم مع معطيات التربية الحديثة فى كون التلميذ محور خرائط المفاهي
العلمية التعليمية وصاحب الدور الرئيسى فى عملية التعلم، كما انها اداة فعالة للتفكير الناقد 

 (10: 19واالبداعى الذى يتواءم مع طبيعة فهم المتعلم ) 
شيماء عوض ( 24 )م(1990ا)Novakانوفاك كال منوتتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة 

فادية (، 18) م(2015ند  محمد محمد)(، 5)م(2013ايمان رروت راغب)(، 20)م(2.19 )
 (. 15)م(2017على احمد)

ومن خالل عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرض األول يتضح أنه قد تحقق إجرائيا من خالل 
 النتائج المطروحة .

 مناقشة نتائ  الفرض الثاني ال ي ينص علي: 
توجد فروق دالة احصائية بين مستو  القياس القبلى والقياس التعد  ألفراد مجموعة  -

م قيد التحث لصالح القياس 100التحث الضابطة فى اختتار التحصيل المعرفى عدو 
 التعد .

بين 0.05 معنوية ( داللة الفروق االحصائية عند مستوى  2( وشكل )2يتضح من جدول )
القياسين القبلى والبعدى لدى مجموعة  البحث الضابطة فى اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 

( واجمالى 10.569الى 8.919م عدو وقد تراوحت قيمة )ت( المحسوبة ما بين )100
 0.432(  كما يتضح ان قيم حجم التالير للمتغيرات قد حققت قيم تراوحت ما بين )12.062)

 جمالى ( وا0.786الى
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 مما يدل على فاعلية البرنامج  0(  وهى دالالت تراوحت  ما بين المنخفضة والمتوسطة 0.497)
 التدريبى التقليدى  بشكل نسبى ومتفاوت على المتغير التابع 

أن ما توصل إلية من نتائج ترجع إلي ان أفراد المجموعة  الضابطة كانوا  ون رجع الباحثيو    
يدي في التعليم مع االفتقار للتنوع في درس العاب القوى  وذلك من خالل يستخدمون االسلوب التقل

 استخدام اسلوب واحد في التعليم وهو االسلوب التقليدي المتبع والمعتمد علي )الشرح واداء النموذج(
مما كان لة االلر علي تحقيق دالالت منخفضة وتاليرات غير فعالة بالشكل المطلوب علي 

 المهارى قيد البحث .التحصيل المعرفى و 
انه البد من ان تخضع العملية  kurz  (1999)اكيرز.اليه  وتتفق هذة النتيجة مع ما أشار

التعليمىة دائما لعمليات التطوير والتحديث من اجل الوصول الى العالمية مستندة على معايير 
مناهج وكذلك تحديث علمية دقيقة وذلك عن طريق التركيز على تحقيق االهداف والقيم التربوية لل

 ( 256: 23النية المعرفية .)
شيماء عوض ( 24) م(1990ا)Novakانوفاك وتتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة كال من

فادية (، 18) م(2015ند  محمد محمد)(، 5)م(2013ايمان رروت راغب)(، 20)م(2.19 )
 (. 15)م(2017على احمد)

الفرض الثاني يتضح أنه قد تحقق إجرائيا من خالل ومن خالل عرض ومناقشة وتفسير نتائج 
 النتائج المطروحة .

 مناقشة نتائ  الفرض الثالث ال ي ينص علي: 
توجد فروق دالة احصائية بين مستو  القياس التعد  لكل من المجموعة التجريبية  -

م لصالح القياس التعدي للمجموعة  100والضابطة في  اختتار التحصيل المعرفى عدو 
 تجريبية.ال

( داللة الفروق االحصائية بين متوسطات القياسات البعدية  لدى  3( وشكل )3يوضح جدول )
م عدو قيد 100مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى اختبار التحصيل المعرفى لمسابقة 

الى  18.990وقد تراوحت قيمة )ت( المحسوبة ما بين ) 0.05البحث وذلك عند مستوى معنوية  
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(   وهى دالة احصائيا لصالح القياس البعدى لدى المجموعة 23.893( واجمالى )27.047
الى  2.484التجريبية كما يتضح ان قيم حجم التالير للمتغيرات قد حققت قيم تراوحت ما بين )

مما يدل على فاعلية البرنامج  التدريبى 0(   وهى دالالت مرتفعة 3.219( واجمالى )3.640
 ير على المتغير التابع لدى المجموعة التجريبية عنة لدى المجموعة الضابطةالمقترح  بشكل كب

م عدو  قيد البحث لصالح أفراد 100ذلك التحسن في اختبار التحصيل المعرفى  ون رجع  الباحثيو 
المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة إلي فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في درس 

عن الطريقة التقليدية المتبعة،  وتوفير بيئة تعليمية تناسب معظم أفراد المجموعة  التربية الرياضية
التجريبية مما كان لة األلر في إستثارة دوافع الطالب وزيادة مشاركتهم الفعالة في اسلوب التعلم 
 ،وهذا يختلف بدورة عن األسلوب التقليدي )الشرح واإللقاء ( حيث ال يراعي الفروق الفردية بين
المتعلمين وتقليص دور الطالب وجعلة كمتلقي سلبي للمعلومات ومؤدي غير مبتكر لالنشطة 
المكلف بها من خالل االوامر جعل المعلم هو محور العملية التعليمية وليس الطالب  ،مما يشير 
إلي أن استخدام خرائط المفاهيم  ألرت تأليرا إيجابيا أفضل من األسلوب التقليدي المتبع 

 دام)الشرح واإللقاء ( علي احتارات التحصيل المعرفى قيد البحث.بإستخ
انه عند االهتمام التعلم من خالل التعامل  (1992كورر حسين كوجك )وفي هذا الصدد تشير 

البصرى في مجال التربية الرياضية لتعلم المهارات الحركية سوف يساعد الطالبة على ربط المفاهيم 
بعضها ببعض والتوصل للمستويات العليا في التفكير وتنمية التفكير المنطقى الواعى ويزيد من قدرة 

 (99: 16اجها. .) الطالب على استدعاء المعلومة واستنت
م عدو الفراد المجموعة التجريبية عنة في  100التحسن في التحصيل المعرفى ون عزو الباحثيو 

 –القاانونى –المجموعة الضابطة الي مدي التكامل والتنوع والترابط بين كافة المجاالت )تاريخى 
لمفاهيم مما ادي تحسين المهارى ( المقدمة الفراد المجموعة التجريبية من خالل استخدام خرائط ا

 التحصيل المعرفى للطالبات 
 ا"KINchin-lan (2001) (22 ،)Bisconearol"ا ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كال من

 اسراء(، 1) (2018ابراهيم الدسوقى )(، 11) م(2015سهيل محمد السيد ) (،21) م(1991)
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 (.2) م(2017فاضل حسن)
الفرض الثالث يتضح أنه قد تحقق إجرائيا من خالل ومن خالل عرض ومناقشة وتفسير نتائج 

 النتائج المطروحة .

 -االستنتاجات :
، وبعد تحليلها ون في حدود هدف البحث وفروضه، وفي ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث

 لالستنتاجات االتية : ون احصائيا، ومناقشتها وتفسيرها قد توصل الباحث
 100)عدو ةالمفاهيم له تألير ايجابي علي المستوي المعرفي لمهار التدريس باستخدام خرائط  .1

 متر( في تعلم بعض المهارات األساسية في ألعاب القوي لدي طالبات عينة البحث التجريبية.
 خرائط المفاهيم لها تألير ايجابي علي المتعلم حيث تجذب و تثير انتباه المتعلم نحو التعلم. .2
أنواع طرق التدريس التي تحقق نتائج مبهرة في  المفاهيم من افضلالتدريس باستخدام خرائط  .3

 العملية التعليمية .
 التوصيات: 

في ضوء ما أسفر عنه البحث الحالي من أن التدريس باستخدام خرائط المفاهيم أفضل من التدريس 
 واوصي ون احثبالطريقة المتبعة فيما يتعلق بالتحصيل المعرفي في تعلم مهارات ألعاب القوي فان الب

 بما يلي :
امكانية استخدام خرائط المفاهيم لتدريس محتوي المهارات األساسية في ألعاب القوي قيد البحث  .1

  لتلميذات الصف األول االعدادي .
اجراء دراسات مشابهة ومماللة علي أنشطة رياضية مختلفة وعلي مراحل سنية متنوعة بمراحل  .2

 مفاهيم .التعليم األساسي باستخدام خرائط ال
 اجراء المزيد من االبحاث والدراسات العلمية حول التعلم من خالل استخدام خرائط المفاهيم.  .3

 المراج :
 :اوال : المراج  العربية

 بعددددض تعلددددم نددددواتج علددددى المفدددداهيم خددددرائط اسددددتخدام تدددألير : محمأأأد الدسأأأوقي ابأأأراهيم  .1
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 االبتددائي السادس للصف القدم كرة في االساسية المهارات (م2018)  عبده
 . االسكندرية جامعة ، دكتوراه  رسالة ،

 حسأأأأأأأن فاضأأأأأأأل اسأأأأأأأراء  .2
 (م2017)

 المعرفدي التحصديل علدي االلكترونية المفاهيم خرائط فعالية :
 التربيدة كلية لطالبات اليد كرة في الدولي للقانون  والتطبيقي
 . االسكندرية جامعة ، دكتوراه  رسالة ، الرياضية

 اسأأأأماعيل زايأأأأر الغريأأأأب  .3
 (م2001)

 . الكتاب ،عالم التعليم وتحديث المعلومات تكنولوجيا :

,  الخأأأأأولي أنأأأأأور أمأأأأأين  .4
 الشأأأأأأأأأأأأأأأأافعي جمأأأأأأأأأأأأأأأال

 (م2005)

 ، العربددي الفكددر ،دار 2ط المعاصددرة البدنيددة التربيددة مندداهج :
 .القاهرة

,  راغأأأأب رأأأأرورت ايمأأأأان  .5
 الجنأأأدي عبأأأد  ابأأأراهيم
 (م2013)

 المستوى  علي المفاهيم خرائط اشكال بعض استخدام تألير :
 الثانيدة الحلقدة لتلميدذات الطائرة الكرة في والمهارى  المعرفي
 جامعددددددددة  ، ماجسدددددددتير رسددددددددالة ، االساسدددددددي التعلدددددددديم مدددددددن

 . المنصورة
 ذكأأأأأأأأي فتحأأأأأأأأي ايهأأأأأأأأاب  .6

 (م2001)
 بعددددض علددددي وتأليرهددددا متعددددددة وسددددائل منظومددددة اسددددتخدام :

 ، ،دكتدوراه  المالكمدة فدي المبتددئين لددي االساسية المهارات
 . طنطا جامعة للبنين الرياضية التربية كلية

 فهأأأأأأأيم محمأأأأأأأد ايهأأأأأأأاب  .7
 (م 2006)

 تعلدم علدي وألدره االنترندت شدبكة علي تعليمي موقع تصميم :
 شدددددعبة طلبدددددة لددددددي والمضدددددمار الميددددددان مسدددددابقات بعدددددض
 .دكتوراه  رسالة ، بطنطا الرياضية التربية بكلية التدريس

 جأأابر الحميأأد عبأأد جأأابر  .8
 (م1999)

 دار ، األولددددددي الطبعددددددة ، والتعلدددددديم التدددددددريس اسددددددتراتيجيات :
 .العربي الفكر

 علأأأأأأأي محمأأأأأأأد حمأأأأأأأدان  .9
 (م2111) اسماعيل

 ، العربددددي الفكددددر دار ، التفكيددددر واسدددداليب العلميددددة الموهبددددة :
 القاهرة.

 السأأأأأأأيد محمأأأأأأأد سأأأأأأأهيل  .10
 (م2115) يوسف عطية

 االساسددية المهددارات بعدض لتعلدديم الذهنيدة الخددرائط اسدتخدام :
 . بنها جامعة ، ماجستير رسالة ، السلة كرة في للبراعم

 علددددددي المفدددددداهيم خددددددرائط اشددددددكال بعددددددض اسددددددتخدام تددددددألير : عبأأأد   عأأأوض شأأأيماء  .11



 

 

 

 ISSN : 2735-461X عدد إستثنائى اجمللة العلمية لعلوم الرياضة م2021 فرباير
 

  التربية الرياضية جامعة كفرالشيخالمجلة العلمية لكلية 
E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : mkod.journals.ekb.eg 82 

 
 

 

 

 كليدة طالبدات لددي الباليده فدي والمهدارى  المعرفدي التحصيل (م2019) محمد الحميد
 . المنصورة جامعة ، ماجستير رسالة ، الرياضية التربية

 علأأى التصأأير عبأأد عأأادل  .12
 (م1998)

               الجمبدددددددددداز تدددددددددددريب فددددددددددي العلميددددددددددة واالسددددددددددس النظريددددددددددات :
 .  ،القاهرة العربي الفكر دار ، الحديث

 احمأأأأأأأأأد علأأأأأأأأأى فاديأأأأأأأأأة  .13
 (م2017)محمد

 االساسدية المهدارات بعدض تعلم علي الذهنية الخرائط تألير :
 كليددددة فددددي ماجسددددتير رسددددالة ، االبتدائيددددة المرحلددددة لتالميددددذ
 .بنها جامعة الرياضية التربية

 كوجأأأأأأأك حسأأأأأأين كأأأأأأورر  .14
 (م1992)

 التربوية الدراسات مجلة ، هدفين تحقيق تدريس استراتيجية :
 . القاهرة ، السابع المجلد ،43 الجزء ،

 محمأأأأأأأأد محمأأأأأأأأد نأأأأأأأأدي  .15
 (م2015) الشحات

 المعرفدددي التحصددديل علدددى المفددداهيم خدددرائط اسدددتخدام تدددألير :
 التربيددددددة كليددددددة لطالبددددددات الهددددددوكي رياضددددددة فددددددي والمهددددددارى 
 .المنصورة جامعة ، ماجستير رسالة ، الرياضية

 القاسأأأأأأأأأم بأأأأأأأأأن وجيأأأأأأأأأ   .16
 (م2004)

 مشددددددروع ، والددددددتعلم للتعلدددددديم اسددددددتراتيجية المفدددددداهيم خددددددرائط :
 لألشددددددددراف العامدددددددة االدارة ، التدددددددددريس تطويراسدددددددتراتيجيات

 . السعودية العربية المملكة ، المعارف وزارة ، التربوي 

 رانيا : المراج  االجنبية :

meaning in collegebiology teacher, vol  

no 1. 

: Bisconearol 

&lamaster (1991) 

17.  

Concept mapping is so helpful to 

learning biology , international journal 

of science education, vol 23 no 12. 

: Kinchin- lan(2001) 18.  

Mehrperspe Ktivis Cher sport unterricht 

inupuHSE and u.jlly (Hrsg) : Bewegung 

And sport im le bensraum schule. 

Schornd or f.hop mann. 

: Kurz,D (1999) 19.  

the use of concepts mapping and 

knowledge. Vee mapping with junior 

high school science student, vol. 76 no 

5. 

: Novak. 

Joseph.d.fetal (1990) 

20.  
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وسائل التواصل اإلجتماعى وتأثريها على اجملتمع ملمارسة الرياضة 
  كأسلوب حياة صحى بدولة الكويت

 

 The Research Introductionمقدمة التحث: 
 التكنولوجيا استطاعت االتصال وتكنولوجيا المعلومات مجال في الهائل التطور ظل في
 في نوعية نقلة ومثلت الصدارة والتقنية المعلوماتية الثورة واحتلت الدول بين والحدود الحواجز إسقاط

 التي االنترنت الثورة ههذ انتاجات ومنوخاصة فى المجال الرياضى ،  البشري  مجال التطور
 أن وعلينا، الجميع على نفسه يفرض واقع أمام وأصبحنا ، عنه لاللتفات مجال ال عالماً  أصبحت
وسائل متاحة تسهم فى توفر المعلومات عن الرياضة ومكوناتها وكيفية أداء   كهنا أن نعترف

 تدريباتها بسهولة ويسر.
 والتي الثورة التكنولوجية، نتيجة الحديثة التواصل وسائل من الكثير االخيرة االونة في وظهرت

  السناب شاتمثل  وتطبيقاتها، Online االنترنت شتكةومنها ،  االفراد بين المسافات تقرب بدورها
ضخمة  عالمية شبكة عن عبارة وهى االنترنتو الدرشة مواق و ، اليوتيوب، وتويترو ،بوك ال ي ، 

 رضا حول العالم. )مصطفى مختلفة مناطق في الموجودة اآللي الحاسب أجهزة من الماليين بين تربط

 (18-17وآخرون :  الوهاب عبد
 موقعئ أنش حيث التسعينيات منتصف في الظهور في االجتماعي التواصل وسائل بدأتوقد 

classmates.com   للربط بين زمالء الدراسة ، وموقع  1995، عامSixDegrees.com عام 
 الشخصية الملفات المواقع تلك وظهرت األشخاص، بين المباشرة الروابط على ركز الذي 1997

 (5: 2008 خالد،( .االصدقاء من لمجموعة الخاصة الرسائل ارسال وخدمة للمستخدمين
إرتفاع عدد مستخدمي شبكات التواصل اإلجتماعي  (2012)منصور، وأظهرت دراسة 

 70.3الرئيسية علي شبكة اإلنترنت )فيس بوك ، تويتر ، لينكد إن( ليسجل  مؤخرًا ما مجموعه ، 
 مليون مستخدم عربي ، وبحسب الدراسة ، أن أكثر من نصف أصحاب المرحلة السنية من عمر 

 ومدونات إلكترونية ، ومواقع علي شبكات( لهم صفحات إلكترونية ، ومقاطع فيديو ، 12-17)
 .الكويت دولة,  بنين اإلبتدائية الصالل هزاع مزعل بمدرسة البدنية التربية  قسم رئيس *

 المطيري سند محمد سعد /أ* 
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( أمام 17-12التواصل اإلجتماعي ، خاصة بهم ، ويصل عدد الساعات التي يقضيها فئة عمر )
 (2012اليوم . )منصور األجهزة اإللكترونية ومواقع التواصل إلي لماني ساعات في 

  :االجتماعي التواصل وسائل أيم
 ما بقدر األفضلية على االختيار هذا يدل وال الشبكة، على الموجودة االجتماعية الشبكات من

 :يلي ما الشبكات تلك بين ومن العربي، المستوى  على وخاصة والتداول، االنتشار، سعة إلى يشير

 :(Face book) بوك ال ي  .1
 منتدى يمثل ال وهو االجتماعي، التشبيك مواقع أهم من واحدا  " بوك الفيس " موقع يعتبر

 يشاء بواسطتها ما يفعل أن شخص أي بإمكان سهلة تكنولوجية أصبح قاعدة وإنما فقط، اجتماعيا

 ( 21:2008 صادق،(

 على المجموعات وتصنف من أعضاء، تتألف الشبكات من مجموعة من الموقع ويتكون 

 تلك أحد يختار الجديد أن المشترك وبإمكان والمدرسة، والجامعة ومكان العمل األقليم أساس

 (1:  2011 الدليمي،( فيها .  لالشتراك واختيار مجموعة بالتصفح يبدأ لم التصنيفات،

 :(Twitter) تويتر .2
 رسالإب لمستخدميه تسمح والتي مصغلر، تدوين خدمة يقدم اجتماعية شبكات موقع هو
 (88 : 2012 منصور(.  الواحدة للرسالة حرف 140 أقصى بحد حالتهم عن Tweets تحديثات

 ) +Google, Googleبل ) جوجل أو جوجل .3
 .  )بلس جوجل( ،)جوجل ( شركة بواسطة إنشاؤها تم اجتماعية، شبكة هي

 :(Weblogs) المدونات .4
 نطاق على انتشارها أنل  إال ( John Barger ) يد على( 1997)  عام في المدونات ظهرت

 ومواقفهآرأه  فيه يدون  اإلنترنت، شبكة على شخصي موقع وهو ، (1999) عام بعد إال يبدأ لم واسع

 (30:  2012والساموك، زق االر  عبد. ) متنوعة مسائل حول
 :Snapchat  سناب شات  .5

 هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان"
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وبوبي ميرفي، لم طلبة جامعة ستانفورد. عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط شبيغل 
الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين. 

  ."ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها "لقطات
 Research problem مشكلة التحث: 

 االستخدامات نظرية منها تتشكل التي العوامل مجموعة نجرين نموذج روز يتناول

 مع الحاجات ههذ تتفاعل حيث اإلنسان يلد الموجودة والنفسية والبيولوجية االجتماعية واإلشباعات

 مضمونها في ي ير  التي اإلعالمية الوسيلة إلى الفرد يلجأ وهنا ، الفرد وخصائص المجتمعي اإلطار

 (125:  2012 راجر ( .  لحاجاته واشباعاً  لمشكالته حال
 النفسية الجمهور لحاجات الملبي بدور تقوم النظرية ظل في االجتماعي التواصل مواقع وان
ي محتو  يفسر الجمهور تجعل والحاجات اإلعالم استخدام تيسر الحاجات إن أساس على واالجتماعية

 (13:  2011 الدليمي(ة .مختلف بطريقة اإلعالم
وتتوفر بوسائل التواصل اإلجتماعي كثير من الصفحات التى تحتوى على الوصف 
التفصيلي للمعلومات الرياضية وممارسة الرياضية وكيفية أداء التدريبات الرياضية ، فضاًل عن 
المحتوى التوضيحى لكيفية أداء التمارين الرياضية وتكراراتها ومدة إستمراريتها، والمعلومات حول 

 مارسات والعادات الصحية السليمة بطريقة سهلة ُتمكن المستخدم من اإلستفادة منها.الم
لذا إرتأى الباحث ضرورة التعرف على وسائل التواصل اإلجتماعى وتأليرها على المجتمع 

 لممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحى بدولة الكويت .
 Research Objectiveيدف التحث: 

 علي :يهدف البحث إلى التعرف 
وسائل التواصل اإلجتماعى وتأليرها على المجتمع لممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحى بدولة  -

 الكويت .
  Research Questionتساؤالت التحث:

 ما وسائل التواصل اإلجتماعى ؟ -
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 ما تأليرها على المجتمع لممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحى بدولة الكويت؟ -
            Research Termsمصطلحات التحث:

 :اصطالحاً  التواصل
 المشاركين طرفي العالقة بين المتينة العالقة "استمرار منها نختار تعريفات عدة للتواصل

 (23فيها". )عصام سليمان موسي : 
حسن  ". )محمودةنشيط ذات يمثل منهما كل األقل على فردين بين "عالقة ومنها

 (30إسماعيل:
 .المتبادلة بينهم" المنفعة يحقق مما طرفين بين عالقة بناء " التواصل ولذا يعتبر 

 سواء اللغوية وغير اللغوية الرسائل و المعلومات تبادل  :هي الحديثة التواصل فوسائل اذن

 ما على التواصل يقتصر ال وبالتالي .والجماعات األفراد بين قصدي، غير أم قصديا التبادل هذا أكان

 األحاسيس و لألفكار تبادل بذلك فهو آلي، هو ما و وجداني هو ما إلى يتعداه  بل معرفي، ذهني هو

 ضعية و في األفراد المتواجدين كل طرف من الطريقة بنفس تفهم ال قد و تفهم قد التي والرسائل

 تواصلية. 

 االجتماعي: التواصل وسائل
 ومن بهم، خاصة مواقع نشاءإب فيها للمشترك تسمح التي اإللكترونية، الشبكات من منظومة

 أو نفسها، والهوايات االهتمامات لديهم آخرين أعضاء مع الكتروني اجتماعي نظام خالل من ربطه لم

 (23ص  , 2003 ,. )راضي الثانوية أو الجامعة أصدقاء مع
 الدراسات المرتتطة:

 أواًل: الدراسات المرتتطة العربية:
الوسدائل التواصدل اإلجتمداعي وألرهدا علدي " بعندوان م(2014شكري عبد الحميأد حمأاد ) دراسة -1

 النفسية الرعاية على التعرف : الدراسة من ، الهدف "المجتمع ، نظرة شرعية إجتماعية قانونية
 الرياضدي ، توصدلت الدراسدة إلدي توضديح المطلدب طمدوحهم ومسدتوى  المنافسدة بعدد لالعبدين

الثداني  ، والمطلدب الجنسدين بدين الحديثدة التواصدل بوسدائل المتعلقدة العامدة األول الضدوابط
 .اعتبارات عدة إلى مقسمة الحديثة التواصل بوسائل الخاصة الشرعية الضوابط
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 تشدكيل فدي االجتماعي التواصل شبكات دور " بعنوان م(2014أسامة غازي المدني ) دراسة -2
إلدي نموذجدًا" ، توصدلت الدراسدة  القدرى  أم جامعدة السدعودية ، الجامعدات طلبدة العدام لددى الدرأي
شدبكات  دور مقيداس علدى المبحدولين درجدات متوسدطات بدين إحصدائية داللدة ذات فروق  وجود

 اسدتخدام مسدتويات الخدتالف تبعداً  الطداب لددى العدام الدرأي تشدكيل فدى االجتمداعي التواصدل
 المختلفة . االجتماعي التواصل شبكات

 االجتمداعي التواصدل مواقدع اسدتخدام آلداربعندوان"  م(2014) رشا أديب محمد عأوض دراسدة -3
" ، توصلت  البيوت نظر ربات وجهة من طولكرم محافظة في لألبناء التحصيل الدرارسي على

 فدي لألبنداء سدياالدر  التحصديل علدى سدلبيا اً تدألير  االجتمداعي التواصدل لمواقدع الدراسدة إلدي إن
 التواصدل لمواقدع إن،  االسدتخدام سداعات عددد ازديداد حداالت فدي وبخاصدة طدولكرم، محافظدة

 حالدة فدي طدولكرم، محافظدة فدي لألبنداء سدياالدر  التحصديل علدى ايجابيدا اً تدألير  االجتمداعي
 االمدور أوليداء بصدر وتحدت التعليميدة، العمليدة خدمدة فدي المواقدع لهدذه اإليجدابي االسدتخدام
 .وتوجيههم

 فدي االجتمداعي التواصدل شدبكات بعندوان" دور م(2013أحمأد يأون  محمأد حمأودة ) دراسدة -4
 جميدعالمجتمعيدة" ، توصدلت الدراسدة إلدي  القضدايا فدي الشدباب الفلسدطيني مشداركة تنميدة

 بنسدبة دائدم بشدكل من يستخدمونها نسبة جاءت إذ االجتماعية الشبكات يستخدمون  المبحولين
 يتدابعون  المبحدولين كمدا أن ، % 3.9 بنسدبة أحيانداً  يسدتخدمونها الدذين وبلغدت ، % 69.1
 جاءت إذ ، % 99.3بلغت  كبيرة بنسبة االجتماعي التواصل شبكات على المجتمعية لقضايا
 بعدم أجابوا % 0.7أن  حين في ،% 17.1 بنسبة وأحياناً  ، % 82.3 بنعم أجابوا من نسبة

 . المتابعة
 لمواقدع األردنيدة الجامعدات طلبدة اسدتخدام بعندوان "دوافدع م(2013التشابشأة ) طايأل وسأامدراسدة  -5

 وجامعدة األردنيدة الجامعدة طلبدة علدى دراسدة ، )وتويتر بوك فيس (واشباعاتها ،  االجتماعي التواصل
 االجتمداعي التواصدل لمواقدع الطلبدة اسدتخدام دافدع كدانأنموذجدًا " ، وأسدفرت النتدائج عدن أنده  البتدرا

 والتسلية الترفية دافع هتال و%(  ، 89.174)  بنسبة األكبر هو واألهل األقارب مع التواصل بغرض
%( 79.80) إلدى وصدلت بنسدبة سديةار د ضاألغدر  االسدتخدام دافدع كذلد بعد ومن %(87.038) بنسبة

 %( .78.59)  بلغت بنسبة الطفولة أصدقاء عن البحث دافع لم ومن و
 في وتأليره االجتماعية الشبكات مواقع بعنوان "استخدام م(2012) نومار نريمان مريمدراسة  -6
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الجزائدر" وكاندت أهدم النتدائج ،  فدي الفايسدبوك موقدع مسدتخدمي مدن عيندة االجتماعيدة دراسدة العالقدات
 سدناً  األكبر المبحولين أن أيضا واإلناث، وتبين الذكور بين استخدام إحصائية داللة ذات فروق  هنالك

 هدذا اسدتخدام أن الدراسدة أسدفرت ، كمدا"الفايسدبوك" اسدتخدامهم لموقدع عندد الدوعي مدن بندوع يتعداملون 
وفدي تفاعدل المسدتخدمين مدع أسدرهم وأقداربهم  لوجده، وجهدا الشخصدي االتصدال فدي يدؤلر الموقدع

 التفاعل االجتماعي. من للفرد الملحوظ وأصدقائهم كما يؤدي إلي االنسحاب
 رانيًا: الدراسات المرتتطة األجنبية:

 استكشداف إلدى الدراسدة هددفت  .Iordache, D. D. Lamanauskas, V (2013)دراسدة  -7
 لشدباب والدرأي العدام السياسدية المفداهيم تشدكيل فدي االجتمداعي شدبكات التواصدل مواقدع اسدتخدام
 التواصدل شدبكات أكثدر أن التحلديالت أظهدرت التاليدة، إلى النتدائج التوصل وتم رومانيا، في الجامعات

 اليوتيدوب ، لدم بدوك الفديس اسدتخدامها هدي علدى الرومانيدة الجامعدات طداب يحدرص االجتمداعي التدي
 وتوجيده السياسدية والمشداركة التواصدل االجتمداعي مواقدع اسدتخدام بدين موجبدة ارتبداط عالقدة ظهدرت
 .رومانيا في القضايا نحو العام الطلبةي الرأي

  Procedures of The Researchإجراءات التحث: 
 The Research Methodologyمنه  التحث: 
 الوصفي المنهج أسئلتها على واإلجابة أهدافها إلى الوصول سبيل في الدراسة هذه اعتمدت

 يتعدى يشير كما وإنما الظاهرة لوصف المعلومات جمع عند الوصفي المنهج يقف ولم االرتباطي
.  سابقة معطيات من معين سلوك وراء الكامنة األسباب واستنتاج ومقدارها العالقة توضيح إلى ذلك

 المختلفة، المتغيرات بين االرتباطية العالقات لدراسة يسعى الذي هو االرتباطي المسحي والبحث
وسائل التواصل اإلجتماعى وتأليرها على المجتمع لممارسة الرياضة  معرفة حاول الباحث إن حيث

 االرتباطي الوصفي المنهجا دراسته في الباحث قطب كأسلوب حياة صحى بدولة الكويت ، حيث
 . الدراسة لطبيعة لمالءمته

       Research community & Sampleمجتم  وعينة التحث:
 (347)إشتمل مجتمع البحث على الشباب خريجى الجامعة بدولة الكويت ، وتم اختيار  

  العينة األساسية.ويمثلوا  سنة 27-21فى المرحلة العمرية من  شاب وشابة
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 (1جدول )
 توصيف مجتم  وعينة التحث 

 النسبة المئوية ع المجتمع

 %100 436 مجتمع األصل

 %  48.1 357 مجتمع البحث

 %45.8 347 العينة األساسية

 %2.29 10 العينة االستطالعية

 ( توصيف مجتمع وعينة البحث1يوضح جدول رقم )
 وسائل جم  البيانات:

 استمارة االستبيان إعداد  التاحث: -
 بإعداد أداة البحث ، وهى )إستبيان وسائل التواصل لتحقيق أهداف هذا البحث قام الباحث

اإلجتماعى وتأليرها على المجتمع لممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحى بدولة الكويت( ، حيث 
تمت مراجعة األدب المرتبط والدراسات المرتبطة المتعلقة بالموضوع، وبناء على ذلك تم بناء 

 اإلستبيان.
 تحديد محاور استمارة األستبيان: -

صصة والدراسات المرتبطة فى مجال علم قام الباحث باإلطالع على المراجع العلمية المتخ
النفس الرياضي واستطالع رأى الخبراء حيث قام الباحث بتحديد  محورين وتم وضعهم في استمارة 

( لتحديد محاور وسائل التواصل اإلجتماعى 2استطالع رأى الخبراء حول هذه المحاور )مرفق 
بدولة الكويت ،  والذى حدد له وتأليرها على المجتمع لممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحى 

مقياس لاللى متدرج لتحديد درجة موافقة أفراد عينة هذا البحث على القيم المتوفرة، حيث كانت 
   درجة تقدير اإلستجابة )نعم، محايد، ال (.

( من السادة الخبراء المتخصصين في علم 5قام الباحث بعرض هذه المحاور على عدد )
 . ( 1النفس الرياضي )مرفق 

 ( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات آراء الخبراء حول2ويوضح جدول رقم )
 محاور استبيان وسائل التواصل اإلجتماعى وتأليرها على المجتمع لممارسة الرياضة كأسلوب حياة
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 صحى بدولة الكويت.
 (2جدول )

وسائل التواصل المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات آراء  الخبراء حول محاور استبيان 
 اإلجتماعى وتأريريا على المجتم  لممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحى بدولة الكويت

 المحور م
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعيارى
 الترتيب

 1 1,32 5.60 وسائل التواصل اإلجتماعى 1

تأثير وسائل التواصل اإلجتماعى على المجتمع  2
 لممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحى بدولة الكويت

5.57 1,32 2 

( المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات آراء الخبراء حول محاور 2يوضح جدول رقم )
حياة صحى استبيان وسائل التواصل اإلجتماعى وتأليرها على المجتمع لممارسة الرياضة كأسلوب 

 بدولة الكويت.
 (3جدول )

 النستة المئوية آلراء الخبراء فى كل عتارة من عتارات اإلستبيان
 (10)ن = 

 رقم العتارة
 المحور الثاني المحور األول 

عدد 
 الموافقين

النستة 
 المئوية

عدد  رقم العتارة
 الموافقين

 النستة المئوية
1 10 100% 5 8 80% 
2 9 90% 6 8 80% 
3 8 80% 7 9 90% 
4 9 90% 8 10 100% 
   9 10 100% 
   10 9 90% 
   11 8 80% 
   12 8 80% 
   13 9 90% 
   14 9 90% 
   15 8 80% 
   16 9 90% 
   17 8 80% 
   19 10 100% 

( نسبة آراء الخبراء في كل عبارة من عبارات استبيان )وسائل 3يوضح جدول رقم )
 وتأليرها على المجتمع لممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحى بدولة الكويت(التواصل اإلجتماعى 
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 حيث يتضح نسبة آراء الخبراء الموافقين على وجود العبارة التي تتناسب والمحور  .
 الدراسة االستطالعية:

قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية خالل الفترة من يوم الخميس الموافق 
م حيث أجري  الباحث التطبيق إليجاد 20/9/2019لخميس الموافق م إلي يوم ا5/9/2019

األتساق وقام بأجراء التطبيق الثانى إليجاد الثبات بعد اعتبار تطبيق األتساق الداخلى تطبيق أول 
( يومًا بين التطبيق األول والتطبيق الثانى على عينة مكونه من 15للثبات بفاصل زمني قدره )

 يجاد المعامالت العلمية لإلستبيان من صدق ولبات. ( شاب وشابة وذلك إل10)
 صدق االتساق الداخلى:

ُيقصد بصدق اإلتساق الداخلى قوة اإلرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات اإلستبيان 
والدرجة الكلية للمحور الى تنتمى إليه وكذلك إرتباط كل محور من محاور اإلستبيان بالدرجة الكلية 

 لإلستبيان.
 (4)جدول 

 10ن = معامل إرتباط عبارات كل محور والدرجة الكلية للمحور           

 المحور الثانى المحور األول
 معامل اإلرتتاط رقم العتارة معامل اإلرتتاط رقم العتارة

1 0.689* 5 0.692* 
2 0.401* 6 0.790* 
3 0.566* 7 0.567* 
4 0.472* 8 0.723* 
  9 0.818* 
  10 0.471* 
  11 0.603* 
  12 0.573* 
  13 0.538* 
  14 0.719* 
  15 0.673* 
  16 0.825* 
  17 0.753* 
  19 0.625* 

 . 0.361( = 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستو  معنوية )

 ( صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان حيث يتضح وجود عالقة4يوضح جدول رقم )
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بين درجة كل عبارة ومجموع المحور المنتمية إليه العبارة كما يتضح أن قيم ارتباطية دالة إحصائيًا 
( وهذا يكون مؤشر لصدق بناء 0.05معامالت االرتباط تفوق حد الداللة اإلحصائية عند مستوى )

 االتساق الداخلي لالستبيان.
 الدراسة األساسية:

في عبارات اإلستبيان، لم قام الباحث بتطبيق الدراسة األساسية ألخذ آراء عينة البحث 
 م.7/10/2019م حتي الخميس 22/9/2019معالجتها إحصائيًا في الفترة من السبت 

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة فى التحث:
لتحقيق أهداف البحث تم إستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة بإستخدام الحزمة 

 .SPSSاإلحصائية 
 عرض ومناقشة النتائ  :

 -وينص ي ا التساؤل على مايلى : :وتفسيريا ومناقشتها التحث األول تساؤل نتائ  عرض :أوالً 
ما وسائل التواصل اإلجتماعى ؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بتحليل إستجابات  -

 عينة البحث علي أسئلة اإلستبيان.
 ؟وسائل التواصل اإلجتماعي التي تقبل علي إستخدامها ما .1

 (5جدول )
 التواصل اإلجتماعي التي تقبل علي إستخدامهاوسائل  

 

 وسيلة
 عينة البحث

 % ك

 131 37,4 :(Face book) بوك الفيس
 43 12,3 :(Twitter) تويتر
 4,3 15 بلس  جوجل أو جوجل
 12 3.4 :(Weblogs) المدونات

 Snapchat 147 42.3سناب شات 
 111 347 اإلجمالــي

إستخدامًا وسائل التواصل اإلجتماعي تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن أكثر 
 Face)  بوك % الفيس42.4(  بنسبة  Snapchatسناب شات )جاءت بالترتيب التالي:   
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book)    تويتر%، لم  موقع 65بنسبة (Twitter) بلس  جوجل أو جوجل% ، موقع 21.5بنسبة
 % من اإلستخدام. 6بنسبة  (Weblogs)المدونات % ، موقع 7.5بنسبة 
 ؟تستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي يل  .2

 (6جدول)
 مدي إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي 

 

 مدي اإلستخدام
 عينة البحث

 % ك

 92,2 320 نعم
 7.7 27 ال

 100 347 اإلجمالــي

وسائل التواصل اإلجتماعي من تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة إستخدام 
% ، وبلغت نسبة من ال يستخدم وسائل التواصل 92.2إجمإلى مفردات عينة الدراسة بلغت 

 %.7.7اإلجتماعي من إجمإلى مفردات عينة الدراسة 
 ؟يل تستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي لمساعدتك علي ممارسة الرياضة .3

 (7جدول)
 اإلجتماعي للمساعدة علي ممارسة الرياضةمدي إستخدام وسائل التواصل 

 

 مدي اإلستخدام
 عينة البحث

 % ك

 88.18 306 نعم
 11.82 41 ال

 100 347 اإلجمالــي

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي 
% ، بينما بلغت 88.18بلغت للمساعدة علي ممارسة الرياضة من إجمإلى مفردات عينة الدراسة 

نسبة من ال يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي للمساعدة علي ممارسة الرياضة مطلقًا من إجمإلى 
 %.11.82مفردات عينة الدراسة بلغت 

 ؟ا ما معدل استخدامك له .4
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 (8جدول)
 معدل إستخدام عينة التحث لوسائل التواصل اإلجتماعي 

 

 معدل اإلستخدام
 عينة البحث

 % ك

 94.3 327 مــرة واحــدة يوميًا

 3.7 13 مـــرتان في األسبوع

 2 7 ثالث مرات في األسبوع
 100 347 اإلجمالــي

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي 
% من إجمإلى مفردات من يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي من 94.3مرة واحدة يوميًا بلغت 

إجمإلى عينة الدراسة ، وجاءت نسبة من يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي بمعدل مرتان في 
من إجمإلى عينة الدراسة ، بينما جاءت نسبة من يستخدم وسائل التواصل % 3.7األسبوع 

 % من إجمإلى عينة الدراسة . 2اإلجتماعي لالث مرات في األسبوع 
 ؟ )يمكنك اختيار أكثر من بديل(:األوقات تستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي في أي  .5

 (9جدول)
 أوقات إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 اإلستخداموقت 
 عينة البحث

 % ك

 74.16 257 بداية اليوم 
 15.56 54 نهاية اليوم 

 6.65 23 في منتصف اليوم 
 3.74 13 في وقت الفراغ

 100 347 اإلجمالــي

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي 
% من إجمإلى مفردات من يستخدم وسائل التواصل 74.06في بداية اليوم الدراسي بلغت 

اإلجتماعي من إجمإلى عينة الدراسة ، وجاءت نسبة من يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي 
% من إجمإلى عينة الدراسة ، بينما جاءت نسبة من يستخدم وسائل 15.56بمعدل نهاية اليوم 

،  بينما جاءت نسبة من يستخدم وسائل التواصل  6.65التواصل اإلجتماعي في منتصف اليوم 
 % من إجمإلى عينة الدراسة . 3.74اإلجتماعي في وقت الفراغ 
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 ؟إستخدامك وسائل التواصل اإلجتماعي ما الفترة الزمنية التي تستغرقها في  .6
 (10جدول)
 وسائل التواصل اإلجتماعيأوقات إستخدام 

 

 وقت اإلستخدام
 عينة البحث

 % ك

 11.9 38 أقل من ساعـة
 6.62 23 ســاعــة

 11.13 36 ساعتيــــن
 71.61 245 ثالث ساعات

 1.41 5 أكثر من ثالث ساعات
 100 347 اإلجمالــي

النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة وقت من يستخدم وسائل التواصل تشير 
% من إجمإلى عينة الدراسة ، وجاءت نسبة من 10.9اإلجتماعي ألقل من ساعة يوميًا بلغت 

% من إجمإلى عينة الدراسة ، بينما 6.62يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي مدة ساعة يوميا 
% من إجمإلى 10.03التواصل اإلجتماعي لمدة ساعتين يوميا  جاءت نسبة من يستخدم وسائل

%  70.60عينة الدراسة ، وبلغت نسبة من يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي لمدة لالث ساعات 
من إجمإلى عينة الدراسة، وبلغت نسبة من يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي لمدة أكثر من 

 راسة.%  من إجمإلى عينة الد1.40لالث ساعات 
 ؟ لوسائل التواصل اإلجتماعيما مجاالت استخدامك  .7

 (11جدول)
 لوسائل التواصل اإلجتماعياستخدامك مجاالت 

 

 معدل اإلستخدام
 عينة البحث

 % ك

 68.87 239 مواقع تعليمية 
 15.21 53 مواقع ترفيهية
 15.85 55 مواقع ثقافية

 100 347 اإلجمالــي

للجدول السابق أن نسبة من يستخدم المواقع التعليمية  بلغت تشير النتائج التفصيلية 
 % من إجمإلى من يستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي من عينة الدراسة ، وجاءت نسبة68.87

 % من إجمإلى عينة الدراسة ، بينما جاءت نسبة من يستخدم 15.20من يستخدم المواقع الترفيهية 
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 إجمإلى عينة الدراسة .% من 15.58المواقع الثقافية لالث 
 ؟ لوسائل التواصل اإلجتماعيما أستاب استخدامك 

 (12جدول)
 أستاب إستخدامك لوسائل التواصل اإلجتماعي

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن أسباب إستخدام عينة البحث لوسائل التواصل 
رياضية سليمة" ، بنسبة وسلوكيات  صحيةعادات  اإلجتماعي كان أكثرها "تساعدني في إكتساب

" ، بنسبة التي أحتاجها الرياضية ساعد في الحصول على المعلومات%( ، و "ت64.26)
وفر %( ، لم "ت6.43معرفة طرق التدريبات الرياضية" ، بنسبة )فيدني في %( ، يليها "ت12.96)

حقق مزيدًا %( ، و "ت4.32للبحث عن التدريبات الرياضية" ، بنسبة ) لي كثيرًا من الوقت والجهد
بخبرات حديثة في زودني %( ، و "ت3.74لدي  عند اإلستخدام" ، بنسبة )رة والتشويق من اإللا

%( ، لم "إستخدامها غير مكلف وفي متناول الجميع" ، بنسبة 3.17األداء الرياضي" ، بنسبة )
" ، بنسبة )2.88)  %( .2.30%( ، وأخيرًا "تطور من المستوي البدني لدي 

 :إلى تحقيق اإلشتاعات التالية إلجتماعيلمواق  التواصل ايؤدي استخدامك  .8
 (13جدول)

 إشباعات استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي 

 

 معدل اإلستخدام
 عينة البحث

 % ك

 12.96 45 تساعد في الحصول على المعلومات الرياضية التي أحتاجها

 4.32 15 التدريبات الرياضيةتوفر لي كثيرًا من الوقت والجهد للبحث عن 

 6.34 22 تفيدني في معرفة طرق التدريبات الرياضية 

 64.26 223 تساعدني في إكتساب عادات صحية وسلوكيات رياضية سليمة

 3.17 11 تزودني بخبرات حديثة في األداء الرياضي 

 2.88 11 استخدامها غير مكلف وفي متناول الجميع

 3.74 13 والتشويق لدَي عند اإلستخدامتحقق مزيدًا من اإلثارة 

 2.31 8 تطور من المستوى البدني لدَي
 100 347 اإلجمالــي

 

 إشباعات اإلستخدام
 عينة البحث

 % ك

 3.74 13 شغل وقت الفراغ والتخلص من الملل

 2.31 8 تحسين مستوى األداء البدني
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النتائج التفصيلية للجدول السابق أن إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي يؤدي الي تشير 
التدريب البدنية المفيدة" ، بنسبة خبرات الالزمة لممارسة التكوين  تحقيق اإلشباعات التالية  : "

يها %( ، ويل11.52التدريبات البدنية" بنسبة )التعلُّم والتدريب على كثير من  %( ، يليها "59.65)
" شغل وقت الفراغ والتخلص من الملل %( ، لم "11.23.5" التعرف علي عادات صحية سليمة" )

%( ، يليها " جمع المعلومات عن 3.17" بنسبة )الشعور بالسعادة %( ، لم "3.74بنسبة )
المعارف الرياضية" بنسبة  تحسين مستوى  %( ، لم "2.88الممارسات الرياضية الصحية" بنسبة )

تحسين  %( ، وأخيرًا "2.59معلومات غذائية سليمة" بنسبة )الحصول على ، لم " %(2.88)
 %( .2.30األداء البدني" بنسبة ) مستوى 
 ؟ بوسائل التواصل اإلجتماعي هاما الموضوعات التي تقبل على تصفح .9

 (14جدول)
 الموضوعات التي تقبل على تصفحها بوسائل التواصل اإلجتماعي 

الموضوعات التي تقبل علي تصفحها عينة تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن أكثر 
الرياضية بنسبة جاءت بالترتيب التالي:  الموضوعات   البحث بوسائل التواصل اإلجتماعي

% ، لم األغاني 12.39المتصلة بتوضيح السلوكيات الصحية بنسبة الموضوعات %، لم 63.97
 %، لم جاءت 4.89العلمية بنسبة الموضوعات  الترفيهية، والموضوعات % ، لم  10.08بنسبة 

 59.65 217 تكوين الخبرات الالزمة لممارسة التدريب البدنية المفيدة

 11.52 41 التعلُّم والتدريب على كثير من التدريبات البدنية 

 11.23 39 التعرف علي عادات صحية سليمة 

 2.88 11 جمع المعلومات عن الممارسات الرياضية الصحية

 2.59 9 الحصول على معلومات غذائية سليمة

 3.17 11 الشعور بالسعادة 
 100 347 اإلجمالــي

 

 الموضوع
 عينة البحث

 % ك

 3.45 12 الموضوعات اإلخبارية. -1
 11.18 35 األغاني . -2
 12.39 43 الموضوعات المتصلة بتوضيح السلوكيات الصحية -3
 4.89 17 الموضوعات الترفيهية -4
 63.97 222 الموضوعات الرياضية -5
 4.89 17 الموضوعات العلمية  -6

 100 347 اإلجمالــي
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 % . 3.45اإلخبارية بنسبة الموضوعات في المرتبة األخيرة 
وسائل التواصل اإلجتماعى وتأريريا على المجتم  لممارسة الثاني: اإلجابة على تساؤل التحث 

 ت :الرياضة كأسلوب حياة صحى بدولة الكوي
 يؤدي إستخدامك لوسائل التواصل اإلجتماعي إلي التأرير علي السلوكيات االتالية: -

 السلوكيات م
 عينة البحث

 % ك

 95 187 إةتساب سلوةيات تتعلق بحب ممارسة الرياضة ةإسلوب حياة 1

 61.5 123 إةتساب سلوةيات تتعلق بتقدير أهمية ممارسة الرياضة 2

 78 156 إةتساب سلوةيات تتعلق بعادات صحية سليمة  3

 55.5 111 إةتساب سلوةيات تتعلق باإلقتداء بنماذج رياضية ناجحة  4

 86.5 173 إةتساب سلوةيات تتعلق اللياقة البدنية   5

 71.5 143 إةتساب سلوةيات تتعلق مشارةة الزمالء الممارسين للرياضة 6

 89.5 179 بالتغذية السليمةإةتساب سلوةيات تتعلق  7

 91.5 183 إةتساب سلوةيات تتعلق بحسن إستغالل وقت الفراغ 8

 81 162 إةتساب سلوةيات تتعلق بحب األداء البدني بصفة يومية 9

 85.5 171 إةتساب سلوةيات تتعلق بالمحافظة علي الصحة العامة 10

 93.5 190 السليمةإةتساب سلوةيات تتعلق بالحفاظ علي صورة الجسم  11

إةتساااااب ساااالوةيات تتعلااااق بحااااب المشااااارةة فااااي المناساااابات   12

 الرياضية مع اآلخرين.
113 56.5 

 45 90 إةتساب سلوةيات تتعلق بالعادات الرياضية السليمة  13

 69.5 139 إةتساب سلوةيات تتعلق بالمحافظة علي وزن الجسم 14

السلوكيات التي يمكن أن تسهم وسائل  أكثرتشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن 
التواصل اإلجتماعي في إكتسابها هي علي التوالي: "إكتساب سلوكيات تتعلق بحب الممارسة 

% ، لم "إكتساب سلوكيات تتعلق بتقدير أهمية ممارسة 95كإسلوب حياة" ، وقد جاءت بنسبة 
ادات الرياضية السليمة" ، وبنسبة %، وأقلها "إكتساب سلوكيات تتعلق بالع93.5الرياضة" بنسبة 

45.% 

 النتائ  : 
وسائل حول  عينة البحث من الطلبة والطالباتتحليل آراء خالل الباحث من  توصل 

 :تأليرها علي المجتمع لممارسة الرياضة كإسلوب حياة و  التواصل اإلجتماعي



 

 

 

 ISSN : 2735-461X عدد إستثنائى اجمللة العلمية لعلوم الرياضة م2021 فرباير
 

  التربية الرياضية جامعة كفرالشيخالمجلة العلمية لكلية 
E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : mkod.journals.ekb.eg 99 

 
 

 

 

السناب جاءت بالترتيب التالي:   وسائل التواصل اإلجتماعي إستخداماً أن أكثر  -
موقع لم ،  (Twitter) ويترتموق  ، لم   (Face book) بوك ال ي  ،(snapchatشات)
   . (Weblogs) المدوناتموقع وأخيرًا ،  بل  جوجل أو جوجل

السلوكيات التي يمكن أن تسهم وسائل التواصل اإلجتماعي في إكتسابها هي علي  أن أكثر -
"إكتساب سلوكيات تتعلق بحب الممارسة كإسلوب حياة" ، لم "إكتساب سلوكيات تتعلق  التوالي:

 بتقدير أهمية ممارسة الرياضة" ، وأقلها "إكتساب سلوكيات تتعلق بالعادات الرياضية السليمة".

 التوصيات: 
 مايلي: يوصىفي ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث 

 وخاصة الشباب من وسائل التواصل اإلجتماعى.ضرورة إستفادة المجتمع الكويتى  -
ضرورة إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعى التي تسهم في إكتساب سلوكيات رياضية مفيدة  -

 ومتعددة.
 المراجأأأأأأأأأأأأ 

 أواًل: المراجع العربية:

أحمد يون  محمد حمودة   .1
 م(20134)

 مشداركة تنميدة فدي االجتمداعي التواصدل شبكات دور :
، رسدالة  المجتمعيدة القضدايا فدي الفلسدطيني الشدباب

ماجستير ، قسم البحدوث والدراسدات اإلعالميدة ، كليدة 
 اإلعالم ، جامعة القاهرة ، مصر.

أسامة غازي المدني   .2
 م(2014)

 الدرأي تشدكيل فدي االجتمداعي التواصدل شدبكات دور :
 أم جامعدة السدعودية ، الجامعدات طلبدة العدام لددى

اإلعدالم كليدة العلدوم اإلجتماعيدة نموذجًا ، قسدم  القرى 
 ، جامعة أم القري ، السعودية.

صفد  زق،االر  عبد انتصار  .3
 م(2012) الساموك

 والوظيفة. والوسيلة اْلداء تطور الجديد اإلعالم :

محمد  الرزاق عبد الدليمي،  .4
 م(2011)

 وائدل دار اإللكترونيدة، الجديدد والصدحافة اإلعدالم :
 .األردن للنشر،
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 العدالم فدي االجتمداعي التواصدل مواقدع اسدتخدام : م(2003زاير )راضي   .5
 عمدان جامعدة ، 15 عددد التربيدة، مجلدة ،العربدي
 . عمان األهلية،

 رشا أديب محمد عوض  .6
 م(2014)

 علدى االجتمداعي التواصدل مواقدع اسدتخدام آلدار :
 مدن طدولكرم محافظدة فدي لألبناء التحصيل الدرارسي

بحث للحصول علي درجة البيوت ،  نظر ربات وجهة
البكددددالوريوس ، كليددددة التنميددددة اإلجتماعيددددة واألسددددرية ، 
تخصص خدمة إجتماعية ، جامعة القدس المفتوحة ، 

 فلسطين .
شكري عبد الحميد حماد   .7

 م(2014)
الوسددائل التواصددل اإلجتمدداعي وألرهددا علددي المجتمددع ،  :

نظددددرة شدددددرعية إجتماعيدددددة قانونيددددة ، المدددددؤتمر العلمدددددي 
سددني الرابددع لكليددة الشددريعة ، جامعددة النجدداح الدددولي ال

 الوطنية فلسطين .
مصطفى صادق  عتاس  .8

 م(2008)
 مكتبدة والتطبيقدات، المفداهيم والوسدائل الجديدد اإلعدام :

 .القاهرة الشروق،
 الدليميعبد الرازق   .9

 م(2011)
 وائدل دار ، اإللكترونيدة والصدحافة الجديدد واإلعدالم :

 .األردن،  عمان ،للنشر
 جمهدور علدى االجتمداعي التواصدل شدبكات تدألير : م(2012  منصور ) عبد  .10

 والمواقدع االجتماعيدة للمواقدع مقارندة المتلقدين، دراسدة
 فدي ماجسدتير رسدالة ،"أنموذجداً  العربيدة" اإللكترونيدة
 والتربيدة، اآلداب كليدة مجلدس واالتصدال اإلعدالم

 .الدانمارك في العربية األكاديمية
موسى سليمان  عصام  .11

 م(1994)
 الدوطن، منشدورات الجمداهيري، االتصدال فدي المدخل :

 الخليل.
 للنشدر الفدالح مكتبدة ، العربدي والشدباب كلفيسدبو ا : م(2012جرار ) أحمد ليلى  .12

 ، المتحدددة العربيددة تااإلمددار  الكويددت ،  والتوزيددع
 .الهاشمية األردنية المملكة ، العربية مصر جمهورية
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حسن إسماعيل  محمود  .13
 م(2003)

 الددار التدألير ، ونظريدات االتصدال علدم مبدادىء :
 العالمية.

نومار  نريمان مريم  .14
 م(2012)

 فدي وتدأليره االجتماعيدة الشدبكات مواقدع اسدتخدام :
 مسدتخدمي مدن عيندة االجتماعيدة دراسدة العالقدات
الجزائدر ، رسدالة ماجسدتير ، فدي  فدي الفايسدبوك موقدع

اإلعددددددددددالم علنددددددددددوم اإلعددددددددددالم واإلتصددددددددددال تخصددددددددددص 
وتكنولوجيا اإلتصال الحديثة ، جامعة النجداح لخضدر 

 ، باتنة ، الجزائر.
 الوياب عبد رضا مصطفى  .15

 وآخرون )د.س(
دط ، مطدابع  السدريع، المعلومدات طريدق االنترندت :

 المكتب المصري الحديث.
 اليسدار منتدديات هدي؟ ما االجتماعية، الشبكات مواقع : م(2008)محمد خالد  هتة  .16

 .المعلومات وتقنية للمكتبات

 رانيًا: المراج  اإلنجليزية:

“Exploring the Usage of Social 

Networking Websites: Perceptions and 

Public Opinions of Romanian University 

Students”. Informatica Economică; 17 

(4). 

: Iordache, D. D. 

Lamanauskas, V. 

(2013) 

17.  
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( 8، 7العمرية ) لمرحلةلاحلركية  بداللة بعض اإلختبارات لتطور الوظيفيا
 سنوات )دراسة حتليلية(

 

 

 المقدمة:
حيث يتميز الطفل  البدنيةوتطور وتوجيه خصائص القدرات  ةتنمي ةمرحل الطفولة ةمرحلعد ت

 ،Runningعدو  من األساسيةعلى ربط الحركات  والقدرة المختلفةتعلم المهارات  ةفيها بسرع
 الكبيرةالعضالت سواء  في ةبنمو القو  المرحلة،  وتتميز هذه Jumpingقفز ولب أو ، Throwرمي
  Flexibilityوالمرونة Speed والسرعة Agility الرشاقةصر عنا ةهذا بجانب زياد الصغيرةو أ

 .Response speedاالستجابة  ةوسرع، Speed of the reactionرد الفعل  ةوسرع
 للنشيء ةوالمهاري والحركية البدنيةمجال الخصائص  في العديدةوضحت نتائج األبحاث أكما 

 فيستمرار ظام واالاالنته بدون أنعلى وجه الخصوص  وات( سن8، 7)ة السني والمرحلة ةعام
لنظام عمل  الوظيفية الكفاءة انخفاضي إلن ذلك يؤدى إالنشاط البدني والرياضي ف ةممارس

 فيالجلوس  ةلطول فتر  نظراً  الحركةصبح األطفال قليلي أ، حيث الحيوية واألجهزةاألعضاء 
 الحركةلكمبيوتر، ولما كانت التلفزيون وا ةومشاهد المدرسيةعداد الدروس والواجبات إ و  المدرسة
 ةبصور  ووظيفياً  ونمو وتطور الطفل بدنياً  ةلسالم ةساسيأو  ضروريةعوامل  البدنية والثقافة والتربية
الفقري لعضالت العمود ة وخاص Muscles tone العضلية النغمةورفع مستوى  ،ةومثالية صحيح

Vertebral Column ،يجابي إلا تأليرهاالقوام، وكما يظهر  ةعلى وضع الجسم وسالم للمحافظة
ن أوالجهاز التنفسي، فنجد  الدموية والدورةالقلب  ةوخاص الداخلية واألجهزةعلى جميع األعضاء 
 قوى ويزداد الدفع القلبيأقل وفى نفس الوقت أيصبح  Heart rateمعدل ضربات القلب 

رياضية ـ كلية التربية الرياضية للبنين ـ أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الحيوية والصحية ال *

 جامعة االسكندرية.

أستاذ الميكانيكا الحيوية المساعد  ورئيس قسم علوم الحركة الرياضية  ــ  كلية التربية الرياضية ــ   **

 جامعة كفر الشيخ.

 الشيخ.مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية  ــ  كلية التربية الرياضية ــ  جامعة كفر  ***

 باحثة بقسم علوم الصحة الرياضية  ــ  كلية التربية الرياضية ــ  جامعة كفر الشيخ. ****

 يوسف ديب علي حسن* أ. د / 
 أ.م.د/ وحيد صتحى عبد الغفار  ** 

 ***م.د/ أمل حسين السيد محمد
 / آالء محمأأد عبدالعأأزيز حسأأأأنأ**** 
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 cardiac output  وعليه تتحسن وظائف التنفس وتزداد  ةر حجما وكفاءبكأكما تصبح الرلتين
كسيد أوتتحسن عمليات تبادل الغازات )األكسجين ولاني Vital capacity (v.c ) الحيوية  ةالسع

 (156: 11) .الخاليا في الغذائيةوتبادل العناصر  األكسدةالكربون( كما تتحسن عمليات 
تحمل الكثير  ةهذه المرحل ةن طبيعأ (م2000مين الخولي وجمال الشافعي )أكما يشير    

 ةوالمهارية في النواحي البدني ةفردي فروقاً  يضاً أكما تشهد  ةوالنفسي ةالتغيرات الفسيولوجي من
 ( 217: 4). ن يكيف نفسه مع هذه الفروق أ ةحيث يحاول المتعلم خالل هذه المرحل ،ةوالعقلي
  :ين يمايساسأ يتحقق إجرائينن أالنشاط الحركي والبدني يجب  ةممارس ةوقبل بداي
 .طفال تخصصي(أ)طبيب  من قبل الكشف الطبي على الطفلضرورة   -1
 .للطفلخطة تدريبية  إلعدادتحديد مستوى النمو البدني ضرورة   -2

والقدرات  ةتساعد على تقييم المهارات الحركي ةختبارات والقياسات البسيطن نتائج االأكما 
لي ذلك إ باإلضافةيجب تنميتها لدى الطفل  التي ةالحيوي ةجهز ألل ةوالجوانب الوظيفي ةالحركي
النشاط  ةفعالي ةعلى درج ةسليم ةن تعطي لنا التقييم والحكم بصور أوالتي يمكن  ةختبارات الدورياإل

 ةختبارات الحركيستمرار فى النشاط، وذلك عن طريق اإلالل ةالدافعي ةلدرج كما تعطي مؤشراً 
 في:  ةدليل تطور النمو البدني للطفل والمتمثل ةومعادل

 + محيط الصدر( )وزن الجسم -الطول معادل  دليل النمو البدني للطفل =
 (1جدول )

 البدنىدليل النمو والتطور 
 دليل النمو والتطور البدني رقم المجموعة

𝐼 23.0 فأقل 

𝐼𝐼 23.1 – 30.9 

Ш 31.0 – 37.9 

𝐼𝐼 38.0 – 42.9 

V 43.0 فأةثر 

(13) 

 م(2009محمود أحمد مرعي)ومن خالل بعض الدراسات التي تمت في هذا األتجاه كدراسة 
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( بعنوان " تفعيل توجيه تدريب اللياقة الحركية لألطفال باستخدام طرق متعددة وأقتصادية 12)
 م(2015محمد نصر الدين رضوان، محمود عبد الظاير )لتشخيص األداء الحركي "ودراسة 

( بعنوان " تألير لطول والوزن كمؤشرات للنمو البدني علي خصائص بعض أختبارات القدرة 10)
 top play( بعنوان "تألير برنامج 5) م(2019آية ربي  سيد عثمان )القمه"، ودراسة الالهوائية 

علي مستوي اللياقة الحركية والمهارات األساسية واإلدراك الحركي لتالميذ الصف الثالث اإلبتدائي"، 
ومن خالل عمل أحد الباحثون كمدرب لياقة بدنية لألطفال والناشئين في بعض األندية الرياضية 

من خالل زياراتها لبعض األندية ومراكز الشباب وبعض المدارس فقد الحظت إختالف وتفاوت و 
( سنوات في عناصر اللياقة البدنية وبعض الخصائص 8، 7في أداء األطفال في المرحلة السنية )

بالنمو  الحركية وعلي الرغم من األهتمام المتزايد في األونة األخيرة بتدريب اللياقة البدنية واإلهتمام
البدني واإلدراك الحركي والنمط الجسمي والقدرة العضلية لألطفال فانه لم تتطرق أي من الدراسات 
المرجعية أو المراجع العلمية إلي تناول الخصائص الحركية وارتباطها بالتطور الوظيفي لألطفال 

لتطور ون إلي دراسة ا( سنوات لذا اتجه الباحث7،8للمرحلة اإلبتدائية خاصة في المراحل العمرية )
 .دراسة تحليليةك( سنوات 8، 7العمرية )لمرحلة لالحركية  بداللة بعض اإلختبارات الوظيفي
 يأداف التحث:أ

لمرحلة لالحركية  بداللة بعض اإلختبارات لتطور الوظيفيدراسة الي ايهدف هذا البحث 
 .دراسة تحليليةك( سنوات 8، 7العمرية )

   :طريق ويمكن تحقيق ي ا الهدف عن
 سنوات 8، 7 ةالسني ةللمرحل ةالحركي اإلختباراتالتعرف علي بعض  -1
  سنوات 8، 7 ةالسني ةللمرحل ةالتعرف علي بعض الخصائص الوظيفي -2
 سنوات 8، 7  ةالسني ةنمو وللتطور الحركي والوظيفي للمرحلالدليل  التوصل إلى -3

 :لتحثتساؤالت ا
 سنوات؟ 8، 7  ةالسني ةللمرحلالحركية  اإلختباراتما  -1
 سنوات؟ 8، 7  ةالسني ةللمرحل ةالخصائص الوظيفي ام -2
 سنوات؟ 8، 7 ةالسني ةللمرحل ةوالوظيفي ةوالحركي ةما دليل نمو وتطور الخصائص البدني -3
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 إجراءات التحث: 
 منهأأ  التحث:

 Surveyباألسلوب المسحي Descriptive methodالوصفي المنهج  ون استخدم الباحث
 وذلك لمناسبته لتحقيق أهداف البحث.بخطواته وإجراءاته 
 :  تحثمجتم  وعينة ال

 تحثمجتم  ال :  
تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسى بمدارس مركز بيال التابعة  بحثيمثل مجتمع ال

( من 8، 7إلدارة بيال التعليمية والتابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ من سن )
 تلميذا. ( 9982والبالغ عددهم )الصف الثانى حتى الصف الرابع 

 تحثعينة ال :  
بالطريقة العشوائية من بين التالميذ الذكور بمدارس مركز  حثبختيار عينة القام الباحثون با

للعام بيال الذى يتمثل فى تالميذ الصف الثانى والثالث والرابع بالحلقة األولى من التعليم األساسى 
%( والتي تم تطبيق 10( تلميذ بنسبة مئوية قدرها)970م( والبالغ قوامها )2020-2019)دراسى ال

 البحث عليها.

 عينة التحث:تجان  
 ( 2جدول )

 توصيف العينة في معدالت دالالت النمو قيد التحث لبيان اعتدالية البيانات
 970ن=

 م
 المتغيرات

 )معدالت دالالت النمو( 
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 التفلطح
معامل 
 االلتواء

123.0 124.40 سم الطول  .1
0 

7.68 4.75 1.35 

2.  
 

 1.62 3.48 7.62 28.00 29.44 ةجم الوزن

 0.17 1.00- 0.92 8.00 8.20 بالسنة العمر الزمني  .3

 0.43 0.68 4.72 52.00 52.46 سم محيط الصدر  .4
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( المتوسددط الحسددابي والوسدديط واالنحددراف المعيدداري والددتفلطح ومعامددل االلتددواء فددي 2يوضددح جدددول )
قيدد البحدث ويتضدح اعتداليدة البياندات حيدث تراوحدت قديم معامدل  ألفدراد العيندةمعدالت دالالت النمو 

( ممدددا يعطدددى داللدددة مباشدددرة علدددى خلدددو البياندددات مدددن عيدددوب التوزيعدددات الغيدددر 3)±االلتدددواء مدددا بدددين 
 اعتدالية. 

 أدوات وأجهزة جم  البيانات:
 

  :وسائل جم  البيانات 

هدف البحث وهى على النحو استخدم الباحثون األدوات والوسائل التي تساعد على تحقيق 
 التالي:

 :الدراسة فيالقياسات المستخدمة أواًل: 

  :القياسات الخاصة بأفراد العينة 

 : عن طريق سجالت المدرسة )تاريخ الميالد(.السن -
 (. سم): عن طريق جهاز الروستاميترالطول -
 . (كجم): عن طريق استخدام الميزان الطبي الوزن  -
 .Stop watch)) استمارة بيانات وساعة إيقاف -
 : عن طريق شريط القياس.محيط الصدر -

  :وسائل تسجيل البيانات ألفراد العينة 

 )مرفق رقم....( (.محيط الصدر -الوزن  -الطول –السن  - اإلسمبيانات شخصية ) -
 :  رانيًا: االختتارات

 .الولب الطويل من الثبات )أطول مسافة( لالث محاوالت 
   أكبر عدد من المحاوالت الصحيحة(.انبطاح مائل لنى الذراعين( 
  لانية(. 30قذف واستالم كره تنس )أكبر عدد في 
 أكبر عدد من المرات حتى الوقوف( ماماً أوالذراعين  رفع الجذع أماماً  دد رقود على الظهر(. 
  كبر عدد من أ .رض(بط حتي األ)طول الحبل مزدوج من تحت اإل -الولب بالحبل

 . المرات



 

 

 

 ISSN : 2735-461X عدد إستثنائى اجمللة العلمية لعلوم الرياضة م2021 فرباير
 

  التربية الرياضية جامعة كفرالشيخالمجلة العلمية لكلية 
E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : mkod.journals.ekb.eg 107 

 
 

 

 

 (13.  )مرفق رقم....(. )كبر عدد حتي الرفض(أ) ماماً أالذراعان  –لني الركبتين  -وقوف 
 التجربة االستطالعية:

( تلميذا من مجتمع البحث ومن خارج عينة 60تم إجراء التجربة االستطالعية علي عدد )
الزمنية م بالمدارس وذلك لتحديد المدة 2019-10-30البحث األساسية يوم األربعاء الموافق 

 الالزمة ألداء كل اختبار وتحديد الترتيب األمثل للقياسات وعدد األيام المناسبة لتوزيعها.
تدريب الفريق المساعد والتأكد من صالحية األدوات المستخدمة في القياسات مع ساعات   -

 اإليقاف لقياس االختبارات وعدد التكرارات وتسجيل البيانات.
 أن يواجهها الباحثون ألناء القياس. إكتشاف الصعوبات التي يمكن  -
 التأكد من صالحية وكفاءة األدوات المستخدمة. -

 :وقد أسفرت نتائ  التجربة األستطالعية عن
صالحية األجهزه واألدوات المستعملة وتحديد األماكن التى يمكن تأدية اإلختبارات   

في القياس وتحديد شكل والقياسات فى المدارس، كما تم التأكد من كفاءة الفريق المساعد 
االختبارات والقياس بشكل فردي لتتوزع االختبارات بشكل محطات بمساعدة الفريق الفني المساعد 

 وأخذ القياسات بأقل جهد وأفضل كفاءة.
 وكانت تعليمات المساعدين كالتالى:

 .تسجيل قياسات الطول والوزن ومحيط الصدر بعد التأكد من سماع القياس جيدا لكل تلميذ 
  .تسجيل البيانات بالقلم الرصاص 
  .التواجد بالقرب من المحكم حتى يتمكن من سماع الدرجات بطريقة صحيحة 

 تعليمات للتالمي : 
  .خلع الحذاء عند إجراء قياسات الطول والوزن 
  التنبيه على التالميذ عند البدء فى إجراء اإلختبارات الحركية على أن ال يلتفت إلى أحد

 الجانبين والتركيز فى اإلختبار. 
 .)بذل أقصي جهد )األداء بجدية 

 الدراسة األساسية: 
 :تحديد االختتارات الحركية التى تقوم عليها الدراسة 
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 А.Д. Дубогайقام الباحثون بتطبيق بتحديد االختبارات الحركية طبقا لما أشار إلية  
, الولب الطويل من الثبات , انبطاح مائل لنى الذراعين , قذف واستالم كره تنس  م( وهي )1984)

 دلني الركبتين  د وقوف, الولب بالحبل ,  ماماً أرقود على الظهر. رفع الجذع أماما والذراعين 
 ( 13(.  )ماماً أالذراعان 

تم تطبيق اإلختبارات الحركية على تالميذ الصف الثاني والثالث والرابع من الحلقة األولى  
 من التعليم األساسي.

تم تطبيق اإلختبارات الحركية على مدارس مركز بيال التابعة إلدارة بيال التعليمية التابعة  
سة وهي ) مدرسة بيال الجديدة، مدرسة مجمع ( وهى: مدر 11لمحافظة كفرالشيخ بواقع عدد )

رخا التجريبية، مدرسة فاطمة صالح، مدرسة أحمد عبدالعزيز، مدرسة حسن مصطفي، 
 مدرسة أبوشريف، مدرسة الديبة، مدرسة إبشان، مدرسة عماره، مدرسة البياض(.

ي الفترة ( تلميذ ف970تم تطبيق التجربة األساسية البحث على عينة البحث والبالغ عددهم ) 
 م.25/12/2019وحتى 10/11/2019من 

وبعد انتهاء من تطبيق االختبارات الحركية  تم جمع وتفريغ البيانات ألجراء المعالجة  
 اإلحصائية المناسبة لهذه البيانات. 

 عرض ومناقشة النتائ :
 (3جدول  )

في االختتارات  النموالفعلي والمتوق  طتقًا لمعادلة دالالت داللة الفروق بين متوسطي القياس 
 595ن= ( سنوات 7الحركية لعمر )

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

  فروق المتوسطات طبقًا للمعدلة القياس الفعلي

 قيمة ت

النسبة 

المئوية 

 ع± س ع± س ع± س لألداء

 91.12 6.47 31.3 12.1 11.56 121.89 29.28 119.85 سم الوثب الطويل من الثبات

 51.94 19.18 5.1 6.1 1.16 12.19 5.16 6.21 عدد إنبطاح مائل ثني ذراعين

 15.16 77.61 4.2 19.9 2.11 23.38 3.71 3.52 ث قذف و إستالم الكرة

 28.99 42.11 13.8 35.7 12.68 51.26 7.98 14.57 عدد الرقود علي الظهر

 9.41 56.16 8.8 31.4 8.45 33.51 2.58 3.15 عدد الوثب بالحبل

 32.97 68.47 11.3 47.6 5.28 71.94 11.64 23.39 عدد وقوف مع ثني الركبتين
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 2.14.( =05قيمة ت الجدولية عند مستو  معنوية )
( وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي القياس الفعلدي والمتوقدع طبقدًا 3يتضح من جدول )

لمسددتوي  نسددبة يأعلدد ت( سددنوات، حيددث كاندد7)لعمددر الحركيددة لمعادلددة دالالت النمددو فددي االختبددارات 
%( وأقددل نسددبة لمسددتوي 90.12وقدددرها ) الولددب الطويددل مددن الثبددات اختبددارفددي كانددت  أداء الطالددب

 .%(9.40وقدرها ) أداء الطالب كانت في اختبار الولب بالحبل

 

 (1شكل )
في االختتارات  النموالفعلي والمتوق  طتقًا لمعادلة دالالت متوسطي القياس  يوضح الفروق بين

 ( سنوات  7لعمر )الحركية 
( والخاص بوجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوي 1(, شكل )3أشارت نتائج جدول )

متوسطي القياس الفعلي والمتوقع طبقا لمعادلة دالالت النمو في االختبارات بين 0.05معنوية  
االختبارات حيث تراوحت قيمة داللة الفروق باستخدام قيمة )ت( المحسوبة دالة في جميع   الحركية
اختبار (، 6.47) الختبار الولب الطويل من الثباتحيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة   الحركية

اختبار الرقود علي (، 77.60)اختبار قذف واستالم الكرة(، 19.08) انبطاح مائل مع لني ذراعين
(، 68.47واختبار وقوف مع لني الركبتين)(، 56.16)واختبار الولب بالحبل(، 42.11)الظهر

أن  ويبين الجدول أيضاً ، (2.14) 0.05بينما حققت قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية  
هناك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياس الفعلي والمتوقع طبقا للمعادلة حيث 

ستوي أداء الطالب كانت في اختبار الولب الطويل من الثبات وقدرها كانت أعلي نسبة لم

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 الوثب الطويل من الثبات

 إنبطاح مائل مع ثني ذراعين

 قذف و إستالم الكرة

 الرقود علي الظهر

 الوثب بالحبل

 وقوف مع ثني الرةبتين

109.85 

6.21 

3.52 

14.57 

3.15 

23.39 

121.89 

12.19 

23.38 

50.26 

33.51 

70.94 

 القياس الفعلي

 طبقًا للمعدلة
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%(، حيث أن في هذا السن يكون هناك تحسن انتقال الحركة من الجذع إلي الذراعين إلي 90.12)
م(، محمد عالوي 1994القدمين وتتفق هذه النتيجة علي ما توصل إليه كل من أسامه راتب )

 (163: 4(،)100: 9(،)116:1م(.  )2000افعي )م(، أمين الخولي، جمال الش1994)
%( 50.94واالختبار الذي يليه هو انبطاح مائل مع لني الذراعين والذي بلغت نسبته )

%( واالختبار الذي يليه الرقود علي الظهر 32.97واالختبار الذي يليه وقوف مع لني الركبتين )
%( واالختبار الذي يليه 15.06ه )%( واالختبار الذي يليه قذف واستالم الكر 28.99ونسبة )

( سنوات ونتائج النسب المئوية 7%( من خالل هذا التسلسل الحركي لسن )9.40الولب بالحبل )
لالختبارات قيد البحث تفسير الباحثون نسبة اختبار الولب بالحبل بأن هذه الفئة العمرية تتسم 

استخدام جانب واحد من جسمه إما  بالتوتر وعدم استخدام أجزاء الجسم ككل بل يميل الطفل إلي
 (100: 9(،)116:1اليمين أو اليسار وهذا ما أكده كل من محمد حسن عالوي، أسامه راتب. )

 – الولب الطويل من الثبات)البحث قيد  إلي االختبارات الحركيةذلك  ون رجع الباحثيو 
وقوف  -الولب بالحبل -الرقود علي الظهر -قذف واستالم الكرة  – انبطاح مائل مع لني ذراعين

علميًا  ةالمقننلالختبارات الحركية كنتيجة األساسية  البحث(  لدي مجموعة مع لني الركبتين
علي مدار فترة  البحث األساسيةوأيضًا النتظام مجموعة البحث األساسية، علي مجموعة  ةوالمطبق
وهى التعرف  أهدافه الرئيسية ت من أجل تحقيقوضع التي االختبارات، حيث أن االختباراتتطبيق 

، 7علي الخصائص البدنية والحركية كدليل للنمو والتطور البدني والوظيفي لدي االطفال من سن )
ومحتواه بصورة تتناسب مع خصائص واحتياجات  االختباراتتم وضع و ( ،البحث)قيد  ( سنوات8

 عناصر اللياقة البدنيةدام من تنوع وتعدد في استخ تحتويه االختبارات، وذلك لما البحثعينة 
بالشمول  ةالمقترح وتتميز االختباراتعوامل األمن والسالمة  ةوكذلك مرونتها وسهولتها، ومراعا

التحمل  –تحمل دوري تنفسي)البحث قيد  إكساب عناصر اللياقة البدنيةوالتكامل والتوازن في 
 ( سنوات.7،8من ) القدرة العضلية( للتالميذ -التوافق -القوة العضلية  –العضلي 

محمد نصر الدين (، 12( )م2009) محمود ابراهيم احمد مرعيوهذا يتفق مع دراسة 
 (5 ()م2019")آية ربيع سيد عثمان(، 10) (م2015) رضوان ومحمد محمود عبد الظاهر
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العام  االبتدائيمجال تطوير مناهج التربية الرياضية بمرحلة  في البحثولقد أسفرت نتائج  
 واضعيمراعاة  ،عناصر اللياقة البدنيةأن يتضمن محتوى منهج التربية الرياضية  إلى ضرورة

 بأمثلة، تزويد مناهج التربية الرياضية الحركيةمحتوى مناهج التربية الرياضية عرض المهارات 
برامج  فيإعادة النظر  ،االختبارات الحركيةتوضح كيفية قياس قدرة التالميذ على تطبيق وممارسة 

 ،لالختبارات الحركيةإعداد معلم التربية الرياضية حتى يمكنه ذلك من الممارسة الفعلية والتطبيقية 
كل عناصر اللياقة البدنية ضرورة أن يعمل معلم التربية الرياضية على لفت أنظار التالميذ 

 والحركية.
 

 (4)جدول  
في االختتارات  لمعادلة دالالت النمو الفعلي والمتوق  طتقاً داللة الفروق بين متوسطي القياس 

 ( سنوات 8الحركية لعمر )
 375ن=                 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المتوسطاتفروق  طتقًا للمعدلة الفعليالقياس 
 
 قيمة ت

النستة 
المئوية 
 ع± س ع± س ع± س لألداء 

 84.88  10.13  34.39  19.79  11.61  130.87  33.50  111.08 سم الوثب الطويل من الثبات

 39.40  33.34  5.15  9.75  1.16  16.09  5.10  6.34 عدد إنبطاح مائل ثني ذراعين

 14.58  110.87  3.41  21.50  2.32  25.17  2.61  3.67 ث قذف و إستالم الكرة

 29.95  41.66  18.15  42.95  17.42  61.31  8.34  18.36 عدد الظهرالرقود علي 

 8.52  51.25  15.42  44.87  13.93  49.05  7.07  4.18 عدد الوثب بالحبل

 28.26  87.04  14.05  69.44  10.45  96.78  9.71  27.35 عدد وقوف مع ثني الركبتين

 2.14=.( 05قيمة ت الجدولية عند مستو  معنوية )
( وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي القياس الفعلدي والمتوقدع طبقدًا 4يتضح من جدول )

لمسددتوي  نسددبة يأعلدد ت( سددنوات، حيددث كاندد8لعمددر )الحركيددة لمعادلددة دالالت النمددو فددي االختبددارات 
وي %( وأقددل نسددبة لمسددت84.88وقدددرها ) الولددب الطويددل مددن الثبددات اختبددارفددي كانددت  أداء الطالددب

 %(8.52وقدرها ) أداء الطالب كانت في اختبار الولب بالحبل
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 (2شكل )

في االختتارات  الفعلي والمتوق  طتقًا لمعادلة دالالت النمويوضح الفروق بين متوسطي القياس 
 ( سنوات8الحركية لعمر )

( لداللة الفروق بين متوسطي القياس 2( والرسم البياني رقم )4كما يتضح من جدول )
سنوات ان هناك وجود 8الفعلي المتوقع طبقا لمعادله دالالت النمو ف االختبارات الحركية لعمر 

فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي القياس الفعلي والمتوقع طبقا للمعادلة حيث كانت اعلي 
%( ويليه 84.88نسبه لمستوي اداء الطالب كانت في اختبار الولب الطويل من الثبات وقدرها )

%( واالختبار الذي يليه الرقود علي الظهر 39.40اختبار انبطاح مائل مع لني ذراعين )
%( واالختبار الذي يليه قذف 28.26%( واالختبار الذي يليه وقوف مع لني الركبتين )29.95)

%( وذلك كما الح  جيزال  8.52%( واالختبار الذي يليه الولب بالحبل)14.58واستالم الكره )
امنة يكون متنبها الي وضع جسمه ويعمد الي فرد قامته من حين ألخر كما يتصف ان ابن الث

 (105: 2(، )71: 3بالرشاقة واالتزان . )
وبالعرض السابق وتحليل النسبة المئوية لكل االختبارات لكل مرحله سنيه توصلنا الي أن 

لطويل من الثبات لم ( سنوات علي الترتيب الولب ا8، 7الخصائص الحركية للمرحلة السنيه من )
انبطاح مائل مع لني الذراعين لم وقوف لني الركبتين لم الرقود علي الظهر يتبعه قذف واستالم 

 الكره وأخيرا الولب بالحبل.
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 الوثب الطويل من الثبات

 إنبطاح مائل مع ثني ذراعين

 قذف و إستالم الكرة

 الرقود علي الظهر

 الوثب بالحبل

 وقوف مع ثني الرةبتين

111.08 

6.34 

3.67 

18.36 

4.18 

27.35 

130.87 

16.09 

25.17 

61.31 

49.05 

96.78 

 القياس الفعلي

 طبقًا للمعدلة
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 (5جدول )
 ( للمرحلة العمرية في االختتارات الحركية لعينة التحث ANOVAتحليل التتاين )

 درجات الحرية مصدر التباين  االختبارات
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 المعنوية

 الداللة

ويل من الوثب الط
 الثبات

 

 دال 0.00 13.33 13130.10 1 39390.31 بين القياسات

   985.36 966 951855.12 داخل القياسات
 

    969 991245.43 المجموع
 

إنبطاح مائل مع 
 ثني ذراعين

 

 دال 0.00 5.86 156.43 1 469.28 بين القياسات

   26.71 966 25804.11 القياسات داخل
 

    969 26273.39 المجموع
 

قذف و إستالم 
 الكرة

 دال 0.00 9.27 85.24 1 255.72 بين القياسات

   9.20 966 8886.64 القياسات داخل
 

    969 9142.36 المجموع
 

 الرقود علي الظهر
 

 دال 0.00 27.26 1820.16 1 5460.49 بين القياسات

   66.78 966 64512.01 القياسات داخل
 

    969 69972.50 المجموع
 

 بالحبل الوثب
 

 دال 0.57 2.51 55.00 1 165.01 بين القياسات

    21.92 966 21172.38 القياسات داخل

     969 21337.40 المجموع

وقوف مع ثني 
 الركبتين

 دال 0.00 91.73 14320.84 1 42962.53 بين القياسات

    156.11 966 150804.02 داخل القياسات

     969 193766.55 المجموع

 =  0.05*معنوى عند مستوى 

( للمرحلة العمرية في االختبارات الحركية ANOVA( والخاص بتحليل التباين )5يتضح من جدول )
لمرحلدة العمريدة فدي االختبدارات الحركيدة، حيدث بلغدت قيمدة )ف( للعينة البحث، وجود فروق معنوية 

( ، 0.05(، وهددذه القدديم أكبددر مددن قيمددة ) ف( الجدوليددة عنددد مسددتوي )91.73إلددي  2.51مددا بددين )
 .LSD، تم استخدام اختبار أقل فرق معنوي المراحل العمريةولتحديد الفروق بين 
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 ( 6جدول )
قل فرق أاالختتارات الحركية لعينة التحث باستخدام اختتار في معنوية الفروق  للمرحلة العمرية 

 LSDمعنو  

 ن المراحل العمرية االختبارات 
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعياري

داللة الفروق بين 
قيمة  المتوسطات

LSD (7 )
 سنوات

(8 )
 سنوات

 الوثب الطويل من الثبات

 5.15 1.23   29.28  109.85 595 ( سنوات7)

 5.08    33.50  111.08 375 ( سنوات8)

 إنبطاح مائل مع ثني ذراعين
 0.85 1.12   5.06  6.21 595 ( سنوات7)

 0.84    5.10  6.34 375 ( سنوات8)

 قذف و إستالم الكرة
 0.50 1.15   3.70  3.52 595 ( سنوات7)

 0.49    2.61  3.67 375 ( سنوات8)

 الرقود علي الظهر
 1.34 *↑3.78   7.98  14.57 595 ( سنوات7)

 1.32    8.34  18.36 375 ( سنوات8)

 الوثب بالحبل
 0.77 *↑1.12   2.58  3.15 595 ( سنوات7)

 0.76    7.07  4.18 375 ( سنوات8)

 وقوف مع ثني الركبتين
 2.05 *↑3.95   10.64  23.39 595 ( سنوات7)

 2.02    9.71  27.35 375 ( سنوات8)
 

( ANOVAالتباين )( والخاص بتحليل 5( يتضح لنا من جدول )6، 5باستعراض جدولي )
( الخاص بمعنويه الفروق للمرحلة 6وجدول )للمرحلة العمرية في االختبارات الحركية لعينة البحث 

 العمرية في االختبارات الحركية لعينه البحث باستخدام اختبار أقل فرق معنوي 
أن نسب المتوسط الحسابي في معظم لالختبارات الحركية في تقدم مع كل سنة عمرية، 
ونالح  أيضا مع تقدم العمر يكون هناك زيادة في القوة البدنية مما له األلر اإليجابي في 

سنوات  7سنوات تعطي نتيجة أكبر من  8االختبارات من حيث معدل النسب فاألطفال فى عمر 
طبق علي جميع االختبارات ماعدا اختبار الولب بالحبل والذي قد يتطلب زياده وهذا االستنتاج ين

القدرة علي التوافق العضلي والعصبي والتي قد ال تتوفر في هذه المرحلة السنية ويوضح أيضًا 
أسامه كامل، ابراهيم عبد ربه أنه بتقدم السن يتحسن القدرة علي التركيز ومتابعة االشياء كما يذكر 

 ، بوتشر أن كل التالميذ )االطفال ( يمروا  بجميع مراحل النمو وكل مرحله تتألر بالمرحلةتشارلز
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 (8:  8( )24:  6()6:  7السابقة. )
سنوات لن يتمكن من أداء  7بينما اختبار الولب بالحبل يوضح لنا النسب أن الطفل في سن 

سنوات أدي  8ختبار لديه وفي سن االختبار لعدم توافر عناصر اللياقة البدنية المؤهلة لهذا اال
( كما ان نتائج االختبارات والقياسات البسيطة تساعد علي تقسم 13االختبار بشكل فطري )

 (13المهارات الحركية والقدرات الحركية والجوانب الوظيفية )
ويرى الباحثون أن االختبارات الحركية أدت إلي التعرف علي بعض الخصائص الحركية 

( سنوات والتعرف علي دليل النمو والتطور 8، 7الوظيفية للمرحلة السنية )وبعض الخصائص 
 ( سنوات.8، 7الحركي والوظيفي للمرحلة السنيه من )

 (7جدول )
 (8: 7دليل نمو وتطور الخصائص البدنية والحركية والوظي ية للمرحلة السني  من )

وقوف مع ثني 
 الركبتين

الوثب 
 بالحبل

الرقود علي 
 الظهر

واستالم قذف 
 الكرة

انبطاح مائل مع 
 ثني الذراعين

الوثب الطويل 
 من الثبات

 

 سنوات 7سن  121.89 12.19 23.38 50.26 33.51 70.94

 سنوات 8سن  130.87 16.09 25.17 61.31 49.05 96.78

 (8، 7( متوسط القياسات طبقا للمعادلة في كل اختبار لكل مرحلة سنية )7يتضح من جدول )
( يتضح لنا متوسط القياسات طبقا للمعادلة والتي يجب أن يحققها كل 7وباستعراض جدول )

لدالالت  4، 3تلميذ عند إجراء االختبار تبعًا لسنوات عمره والتي تم استخالصها من جداول 
الفروق بين متوسطي القياس الفعلي والمتوقع طبقا لمعادله دالالت النمو في االختبارات الحركية 

 مار عينة البحث. ألع
 االستنتاجات:

استنادًا إلى ما تشير إليه نتائج التحليل اإلحصائى للبيانات أمكن التوصل إلى االستنتاجات 
 التاليه:
 ( سنوات من خالل االختبارات التالية )الولب8، 7الخصائص الحركية للمرحلة السنية من ) -1

 -رقود على الظهر  -قذف واستالم الكرة  -انبطاح مائل لنى الذراعين   -الطويل من الثبات 
 (.الولب بالحبل –وقوف لني الركبتين
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تحسن مستوي الخصائص الوظيفية تدريجيًا كلما زاد الطفل نضج بدنيًا فطفل الثمانية أفضل  -2
 من طفل السابعة.

 ( سنوات وهو:8، 7للمرحلة السنيه من ) معرفه دليل النمو والتطور الحركي والوظيفي -3
وقوف مع ثني 

 الركبتين
الوثب 
 بالحبل

الرقود علي 
 الظهر

قذف واستالم 
 الكرة

انبطاح مائل مع 
 ثني الذراعين

الوثب الطويل 
 من الثبات

 

 سنوات 7سن  121.89 12.19 23.38 50.26 33.51 70.94

 سنوات 8سن  130.87 16.09 25.17 61.31 49.05 96.78

 التوصيأأأأات:
 فى ضوء االستنتاجات يوصى الباحثون بما يلى:

 ( قيد البحث وتطبيقه.8، 7دالالت النمو لطالب المرحلة )استخدام  مقياس  -1
تبني وزارة التربية والتعليم دليل النمو الحركي الوظيفي لتطبيقه كمؤشرات لمستوي اللياقة البدنية  -2

 لتالميذ هذه المرحلة.
 مشابهة علي مراحل سنية أخري الستخراج دليل حركي ووظيفي لها.إجراء دراسات  -3

 

 المراجأأأأأأأأأأأأ 
 أوالً المراجع العربية:

المراهقة(، دار الفكر  –النمو الحركي )الطفولة  : م(1994اسام  كامل راتب )  .1
 العربي، القاهرة.

أسام  كامل راتب، إبراهيم عبد رب    .2
 م(2005خليف  عام )

في توجيه النشاط الحركي للطفل  ةوالدافعيالنمو  :
، دار ة، القاهر ةالمدرسي ةالرياضي ةواالنشط

 الفكر العربي .
أمين أنور الخولي، أسام  كامل   .3

 م(2007راتب )
لالطفال،  ةنظريات وبرامج التربية الحركي :

 القاهره، دار الفكر العربي.

أمين أنأور الخولي، جمال الدين   .4
 م(2000الشافعي)

مناهج التربية البدنية المعاصرة، دار الفكر  :
 العربي، القاهرة .

علي مستوي top playتألير استخدام برنامج   : م(2019) آية ربي  سيد عثمان  .5
اللياقة الحركية والمهارات االساسيه واالدراك 
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الحركي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي"، رساله 
 جامعه الفيوم.دكتوراه،  كليه التربيه الرياضيه،  

طلح  حسام الدين، ووفاء صالح   .6
الدين ومصطفي كامل محمد 

 م(1997وسعيد عبد الرشيد )

الموسوعة العلمية في التدريب الرياضي،  :
 القاهره،مركز الكتاب للنشر .

علم النمو والتطور، الطبعه الرابعه، الجامعه  : م( 2009)عبد الكريم رضوان   .7
 غزه.–االسالميه 

محاضرات في النمو النفس الحركي، معهد  : (  م2015) أحمدكرامة   .8
التربيه البدنيه والرياضيه، جامعه وهران للعلوم 

 والتكنولوجيا، الجمهوريه الجزائريه.
علم النفس الرياضي، الطبعة التاسعة، دار  : م(1994محمد حسن عالوي)  .9

 المعارف القاهرة .
محمد نصر الدين رضوان ومحمد   .10

 م(2015الظاير )محمود عبد 
تألير الطول والوزن كمؤشرات للنمو البدني علي  :

خصائص بعض اختبارات القدره الالهوائيه 
القمه، المجله االوربيه الدوليه للعلوم 

 والتكنولوجيا العدد الخامس.
يوسف ديب علي، محمد مسعود   .11

 م(2019ابراهيم شرف )
 -تركيبي -بيولوجيا الرياضة )فسيولوجي :

 مركز الحرية، القاهرة.وظيفي(، 

 رانيًا: المراج  اإلنجليزية:
Optimierung der Steuerung des 

Fitnesstrainings bei Kindern unter 

Ausnutzurg riner vielseitigen ،

Kindemassen und okonomischen 

sportmotorischen Leistungsdiagnostik 

. Diss. Uni Karlsruhe Germany. 

: Marei ،M (2009)  12.  

 رالثًا: المراج  الروسية:
 

13- А.Д. Дубогай     "Что может Ваш ребенок" Научно- популярный 

журнал,  Здоровье №3, 1984г. 
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  تأثري برنامج بدني لتأهيل املصابني بآالم أسفل الظهر بدولة الكويت
 

 :  المقدمأة
 الظهر الم مالزمة ان حيث الفرد لنشاط الرئيسية المعوقات من الظهرأسفل  آالم تعد
 وهنالك  والمهنية الحياتية االعمال بمختلف القيام من وتمنع والراحة االستقرار تعطي ال والمفاصل
 العظام وتلين الكلوي  والسرطان والقصور الفقرات مفاصل التهاب منها الظهر االم تسبب أمراض
 أو اآلالم هذه وتخفيف عالج وسائل ومن والمرارة، المعدة ومرض واالنزالق الفقري  العظام وترقق
 واالربطة للظهر والقوة والتماسك المرونة العادة المخصصة يكون بالتمارين ظهورها تأخير

 المتوازنة. التغذية عن فضال المثبتة للمفاصل والعضالت
الظهر تعد من أكثر الشكاوي المسجلة أن آالم أسفل    Hidalgo B, et al (2014)ويؤكد

% من المجتمع السكاني بوجود آالم أسفل  80وقد أقر أكثر من  ,بعد الصداع والتعب المزمن
أسفل الظهر  في مرحلة ما من حياتهم وفي المدن المتقدمة فإن آالم   Low Back Pain الظهر

، للمجتمع ولمنظمات الصحة العامةتستلزم تكاليف باهظة ومتنامية بصورة مباشرة وغير مباشرة 
في تفسير إمتداد فترة األلم  قصوى تكون ذات أهمية  اجتماعيةالنفس  أن العوامل إلىكما يشير 

فقد يكون ضعف عضالت الظهر والبطن والرجلين واإللية مع عدم مرونة  ،المزمن بأسفل الظهر
  (54:  14)هر.آالم أسفل الظ إلي حدوث العمود الفقري من األسباب التي تؤدي

 JOSPT (2012) العلميةالتي قام بها ونشرها فريق بحث الدورية  الدراساتولقد اتفقت 
 أسفل الظهر هي آالم شائعة الحدوث جدا"  آالم إنعلي 

حياتهم,  قد يعانوا في وقت ما من آالم أسفل الظهر خالل 10د من بين كل راأف 8ن إحيث 
الرقبة, وعلي الرغم من أن هذه اآلالم قد تكون شديدة جدا" % قد يعانوا من ألم  70وما يصل ل 

عن مشكلة خطيرة, وهناك عديد من عوامل الخطر التي تزيد من  إال أن معظمها ال تكون ناتجة
 وضعف العضالت وتيبس  فرص اإلصابة بها وتجعل اإلحساس باأللم أكبر مثل التقدم في السن

 

 .الكويت دولة -التربية وزارة - بدنية تربية معلم *

 العصيمي بندر ناصر خالد/ أ* 
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د بالواليات المتحدة األمريكية سنويا" من فرا% من األ 50 - 30ويعاني ما يقرب من  ،المفاصل
م عن الضغوط المتدرجة مثل أوضاع القوام األال هتنتج الغالبية العظمي من هذ حيث ,ظهرآالم ال

 (65:  16) .بطريقة خاصة وطريقة حمل األشياء النوم والجلوس الوقوف أو ألناء العمل أو
 مقارنة تألير تمارين التثبيت األساسية، والتيب م(2012)يو وآخرون  Yoo YD قاموقد 

فروق ذات داللة إحصائية بين  وجدوا هناك INFINITY طريقة تشبه لبات الجسم الذي تستخدمه
تتفق مع نتائج الخاصة  قبل وبعد التمرين في مجموعات مماللة من المرضى. نتائجهم قيم

 يان وآخرون  Hanوأيضا دراسةقيمة المرضى بعد إعادة التأهيل.  VAS بانخفاض قيمة
أالم اسفل  ٪ في مرضى52.1عن انخفاض معتد به إحصائيًا بنسبة التي أسفرت   م(2011)

في دراستهم بتقييم م( 2010)آخرون  Dufour N دوفرأيضا توصل و  بعد العالج المائي  الظهر
ذات داللة إحصائية في كلتا  أسفل الظهر كانت التغييرات في آالم وإعادة التأهيل طرق النين من 

تحسينات ذات  ت، حققINFINITY ٪ مع طريقة30إلى  20تراوحت بين  الحالتين والتحسينات
حققت تحسنًا و  الالنهائية التقليدية، بالطرق  ومقارنة ،متوسط  ٪ على46.6داللة إحصائية بنسبة 

 ان يمكن لهذا االختالفآالم أسفل الظهر و  في عالج مرضى ٪26.6إلى  16.6أفضل بنسبة 
  يكون نهجنا في العالج التأهيلي.

(20  :79( )12  :128( )10  :91) 
 : التحث ةشكلم

 وتتصل كاماًل، الجذع وزن  يحمل الذي للجسم الوحيد الطوليا  المحور   الفقري  العمود يعدل 
 يصيب اختالل أي فإن ذلك على وبناء العجزية الفقرات مع وتحرلكهالحوض  مع القطنية تهافقر 

الجسم  حركة وعلى للجذع الوظيفي المستوى  على سلباً  تشريحيًا سيؤلر أو وظيفياً  الجسم محور
 بشكل كبير تؤلر التي اآلالم ظهور عند الوظيفية للشخص الكفاءة من يحدل  فقد وبالتالي عام بشكل
 يعيشها.  التي الحياة للفرد وفي نوعية اليومية الحياتية األنشطة في

(3  :23(  )2  :67( )19  :64) 
 يمكن العضالت او االربطة او الغضاريف في صغيرة كانت مهما اصابة وأية معقدة وهو آلة

 في االول الدفاعي الخط ان العصبية، االنسجة اصابة عن فضال الظهر الم متالزمة ان تسبب
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العضلية  القوى  توازن  عدم يؤدي حيث العضالت هو االنسان لجسم الهيكلي الحركي الجهاز
 وهذا االخرى  من الواحدة وتقترب فتنضغط الفقرات على الضغط الى البطن عضالت وضعف
 وتتآكل رقيقة الغضاريف اغلب فتصبح االخرى  هي فتنضغط مرونتها الفقرات بين االقراص مايفقد
 هذه اكثر من العضالت وظيفة في الخلل يعد و غضروفية زوائد عليها يبرز او الفقرات اطراف
 وظيفة ان التمارين الرياضية، مزاولة وعدم اليومية الحركة ضعف عن ناتج وهو حدولآ االسباب
 على تؤلر للجسم االستقامة الخاطئة وان  الصحيحة بالوضعية الفقري  العمود مسك هي العضالت

 الفقري.  العمود على سالمة الزمن مرور مع تدريجيآ تأليره ينتقل والذي للظهر السليم القوام
(1  :39) 

وقد الح  الباحث أن أصحاب المهن المكتبية من الذكور يعانوا من شكوى أالم أسفل الظهر 
والتى قد ترجع الى ايقاع الحياة اليومية لديهم والتى تستوجب ان يتم التعامل معها من خالل برنامج 

العضالت العاملة على منطقة أسفل الظهر بالتخلص من االلم وتقويتها بدني يسمح لمجموعة 
وزيادة المدي الحركي بين الفقرات، مما دفعه الى تصميم برنامج تأهيلي بدني قد يسهم في حل تلك 

 المشكلة.
 أيداف التحث:

 : على المقترح البرنامج تألير على التعرف -
 .األلم درجة - أ
 ( .جانبي خلفي، أمامي،) الفقري  للعمود الحركي المدى - ب
 . الظهر عضالت قوة - ج

 فروض التحث : 
 في:لصالح القياس البعدي توجد فروق بين القياس القبلي والبعدي  -

 .األلم درجة - أ
 ( .جانبي خلفي، أمامي،) الفقري  للعمود الحركي المدى - ب
 . الظهر عضالت قوة - ج
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 المصطلحات المستخدمة : 
 أو إصدابة عدالج أو تقدويم بهدا يقصدد التمريندات مدن مختدارة مجموعة هي: بدني تأييلي برنام  .1

 لعضدو الكاملدة بالوظيفدة القيدام عدن إعاقدة أو فقدد الدى يدؤدي بحيث الطبيعية الحالة عن إنحراف
 (226:  6. )كاملة بوظيفة ليقوم الطبيعية لحالة للرجوع العضو هذا مساعدة بهدف ما

 معدين، ميكدانيكي عدن مدانع تندتج والتدي الظهر أسفل تصيب التي اآلالم هيالظهر:  أسفل آالم .2
 (Icaev Y.Oالحاالت. ) تلك %( من90عن ) المسئول الغضروفي كالفتق
 المرتتطة:الدراسات 

 أواًل : الدراسات العربية
 العالجية التمرينات ألربعنوان (: 4م( )2013محمد القضاة وزين العابدين ياني )دراسة  -1

 برنامج ألر تعرف إلى الدراسة هذه المزمن، هدفت الغضروفي بالفتق المصابين تأهيل في
 أجريت حيث المزمن، القطني الغضروفي الفتق وتأهيل عالج في العالجية التمرينات من
 استخدام تم وقد المزمن، القطني الغضروفي الفتق من يعانون  مريضاً ( 14) الدراسة على هذه

 على كالً  للمجموعتين والبعدي القبلي القياس بين الفروقات إلى للتعرف ولكوكسون  اختبار
 أظهرت المجموعتين، وقد بين الفروقات إلى للتعرف وتني مان اختبار استخدام وتمل  حده،
 وأشارت المجموعتين، كلتا الدراسة لدى قيد المتغيرات في إحصائياً  دالة فروق  وجود النتائج
 بين البعدية القياسات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود إلى النتائج

 .أسابيع( 4) مرور بعد التجريبية المجموعة ولصالح المجموعتين
 الدراسات االجنبية  رانيًا:
 (:17م( )2015) et. al.  Michaela Tomanovaمايكال تومانوفا وآخرون دراسة  -2

تقييم ، هدف البحث إلى آالم أسفل الظهر المزمن مصابي لعالج بعنوان برنامج تأهيلي بدني
جميع المشاركين  ، خضعالذين يعانون من آالم أسفل الظهر المصابينفعالية طريقة تأهيل 

في األسبوع  دقيقة 30( ما ال يقل عن خمس جلسات عالج فردية لمدة 33)العدد = 
وست جلسات عالج جماعي في األسبوع في صالة لأللعاب  INFINITY باستخدام طريقة

استمر العالج ما  INFINITY دقيقة وتشمل طريقة 30منها تدوم كل  الرياضية والسباحة
عالج نفسي  أسابيع، وتم قياس األلم وتقييمه قبل وبعد إعادة التأهيل بين أربعة إلى سبعة
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هي طريقة إعادة تأهيل خاصة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في  INFINITY طريقة
عضالت الجذع والظهر والبطن،  تركز الطريقة على تثبيت وتقويةو  العضالت والعظام. 
يعلم الجهاز  ،نظام االستقرار الذي يرتبط ارتباًطا وليًقا بالتنفس الحجابي بما في ذلك العمق
النتائج وظائف ، أظهرت السيطرة على العضالت بشكل أكثر دقة العصبي المركزي 

لمرضى تم تحسين اأسفل الظهر  األخمص، والتحكم في الوضع في الوضع المستقيم وآالم
 هناك.®INFINITY أسابيع من العالج التأهيلي باستخدام طريقة 7-4بشكل ملحوظ خالل 

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في جميع المتغيرات التابعة المقاسة للمرضى بين قبل 
يؤلر بشكل إيجابي على استقرار الجسم  العالج التأهيلي بطريقة الخالصة، العالج وبعده

تقدم هذه الطريقة  ،مرضى الذين يعانون من مشاكل في العمود الفقري القطنيفي ال واأللم
نة )مع تألير محسن  .مصابي آالم أسفل الظهرإعادة تأهيل و لعالج  طريقة جديدة محسل

مناهج العالج بعنوان  (:11م( )2018) Edward A. Shiptonإدوارد شيبتون دراسة  -3
وصي باستخدام تإرشادات عالج آالم أسفل الظهر  آالم أسفل الظهرالطبيعي في عالج 

 تمت الموافقة على العالج. وهذا يشمل التعليم دوائية في وقت مبكرالغير  التمارين البدنية
إضافة برامج نفسية  مع ،من األنشطة العادية والتمارين الرياضية واإلدارة الذاتية، واالستئناف

من  العالجات لتحسين الوظيفة والوقاية ديالذين استمرت أعراضهم. الهدف الما في تلك
أعلى من آخر، والمشاركة  متاح إلظهار هذا النوع من التمارين التفاقم. ليس هناك أي دليل

 االستراتيجيات النشطة مثل التمرين .كن في مجموعة أو في برنامج تمرين فردي يمكن
اإلعاقة، وال  فق مع التدهور)الراحة، األدوية( تترا المتعلقة بانخفاض اإلعاقة. طرق سلبية

توصي إرشادات المملكة  الدنماركية والواليات المتحدة األمريكية والواليات المتحدة ينصح
تشمل  العالجات غير الدوائية األخرى. هؤالء ممارسة بمفردها، أو باالشتراك مع باستخدام

تثقيف  حة العامةبمعالجة ينبغي لبرامج الص تاي تشي واليوجا والتدليك والعمود الفقري 
 ألم في الظهر. في آالم أسفل الظهر المزمنة، الجسدية الجمهور حول الوقاية من انخفاض
 العالج، ويجب استخدامه بشكل روتيني. نهج تمرين العالج يبقى الخط األول

فعالية بعنوان  (:18م( )2018) .Nilay Şahin et. alنيالي شايين وآخرون دراسة  -4
وممارسة الرياضة على اآلالم والحالة الوظيفية للمرضى الذين يعانون من  التمرينات البدنية

هذه الدراسة إلى معرفة تألير طرائق العالج الطبيعي على  ، هدفت آالم أسفل الظهر المزمنة
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المرضى وطرق العالج:  .ألم أسفل الظهر األلم والحالة الوظيفية لدى المرضى غير النوعيين
مريًضا  104، بلغ إجمالي عدد المرضى  2013وأغسطس  2011ير في الفترة ما بين فبرا

عاًما( مع  62إلى  34من ؛  عاًما 12.5 ± 49.3 العمرإناث ؛ متوسط  66ذكور و  38)
أسبوًعا دون أي عجز عصبي تم  12آالم أسفل الظهر المزمنة غير المحددة ألكثر من 

لمرضى إلى مجموعتين: مجموعة دراسة معشاة ذات شواهد. تم تقسيم ا تضمينها في هذا
تم إعطاء  (. على حد سواء52( ومجموعة السيطرة )ن = 52العالج الطبيعي )ن = 

المجموعات التمارين والعالج الطبي ؛ تم تطبيق طرق العالج الطبيعي أيًضا في مجموعة 
 ، ومؤشر (VAS) تم تقييمها باستخدام مقياس النظير البصري  العالج الطبيعي. المرضى

Oswestry لإلعاقة (ODI) ومؤشر إسطنبول إلعاقة آالم الظهر ، (ILBP)  قبل العالج
مريض  100النتائج: أكمل ما مجموعه  .وبعد أسبوعين ولاللة أشهر وسنة بعد العالج

بشكل ملحوظ  ILBP و ODI و VAS متابعة لمدة عام واحد. في كال المجموعتين ، تحسن
السابقة. كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في  ، مقارنة بقيم المعالجة بعد العالج

أشهر وسنة بعد العالج بين مجموعة العالج  في لاللة ILBP و ODI و VAS درجات
 (.P <0.05الطبيعي ومجموعة المراقبة )

 Joseph V. Pergolizzi Jr. Jo Annجوزيف بيرجولوزي و جو آن ليكوان  دراسة  -5

LeQuang (2018( )15م) ة تأهيل آالم أسفل الظهر: إدارة األلم وتحسين إعاد: بعنوان
بما في  آالم أسفل الظهر تأهيل، هدف البحث  والحاالت المزمنة الوظيفة في الحاالت الحادة

جهود من التمارين والعالج  التصنيفات وأنواع محددة من إعادة التأهيل ذلك العالج القائم
يجب أن تكون رعاية المرضى الذين  أسفرت النتائج عن العمود الفقري و بدني لتحريك ال

قد و علم بالخيارات المختلفة ، المزمن على  آالم أسفل الظهر أو آالم أسفل الظهر يعانون من
 بينما هناك دور شرعيالمزمن،  آالم أسفل الظهر إلدارة تكون الخيارات غير الدوائية كافية

على محمل  الخيارات غير الدوائية ؤخذب أن تيجو آالم أسفل الظهر،  للمسكنات في إدارة
  .تدبر األم أسفل الظهرفي و الحفاظ على الصحة  في، ألنها يمكن أن تلعب دور مهم  الجد

بعنوان  :(8) مAnneleen Malfliet et al. (2018)انيلين مالفليت وآخرون دراسة  -6
جمع األدلة الحديثة من المراجعات آالم أسفل الظهر المزمن ، هدفت الدراسة إعادة تأهيل 
ينبغي أن تكون  إذ اوضحتأنه المتاحة ،  اتوإرشادات العالج لتحليل ادارةالمنهجية 
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 إلدارة تلتزم باألداء الجسدي النشط و الناتج عن خضوع المصاب للتمرينات البدنيةالعالجات 
في  ة المدى الحركي و زياداألعصاب  والتى تأليرها يكون علىآالم أسفل الظهر المزمنة، 

عالج بالتمارين الرياضية ، مع أو المع الدوائي العالج حيث يمكن أن يتم دمج  العمود الفقري 
 والتدريب على التمييز الحسي  واستخدامالعالج ،  بدون عالج نفسي. فيما يتعلق بالنشاط

إلى الحد األدنى  تمارين التحفيز ، ولكن في حين أن جميع أساليب التمرين تبدو فعالة مقارنة
/ السلبي / المحاف  / عدم التدخل . لذلك نوصي باختيار التمارين التي تتناسب مع 

 عندما يتم الجمع بين تدخالت التمرينات والعنصر النفسي، ،التفضيالت والقدرات المصاب
 التأليرات أفضل وتستمر لفترة أطول بمرور الوقت.

 :إجراءات التحث
 منه  التحث  -

تصدددميم خدما الباحدددث المدددنهج التجريبدددي وذلدددك نظدددرًا لمالئمتددده لطبيعدددة وأهددددافها مسدددتإسدددتخدم 
 القياس القبلي والبعدي لمجموعة واحدة تجريبية .

 عينة التحث  -

تددددم إختيددددار عينددددة البحددددث بالطريقددددة العمديددددة العشددددوائية مددددن بعددددض أصددددحاب المهددددن الددددذكور 
( مصدابين فدي 10إشتملت علدى عددد ) , حيثممارسين للرياضةالظهر وغير  بأالم أسفلالمصابين 

( مددن بعددض أصددحاب 2مجموعددة تجريبيددة واحدددة ، كمددا إشددتملت التجربددة اإلسددتطالعية علددى عدددد )
الظهر من خارج عينة البحث وتنطبدق علديهم نفدس شدروط ومواصدفات  باالم اسفلالمهن المصابون 

 العينة األساسية للبحث .
 (1جدول)

 (10)ن= متغيرات )السن، الطول، الوزن(تجان  أفراد عينة التحث في 
 ل ع م وحدة القياس المتغيرات

 -0,562 1,98 36,20 السنة السن

 0.169 3.84 175.3 سم الطول

 0.638 7.73 81.28 ةجم الوزن

 0,05* الدالة >      
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 م = المتوسط الحسابي
 ع = اإلنحراف المعياري 

 ل = اإللتواء
توزيع متغيرات حيث إن قيم معامل اإللتواء إنحصرت ما بين ( إعتدالية 1يتضح من جدول )

ت من عيوب التوزيع غير الوزن ، وهذا يعطي داللة على خلو البيانا ول( للسن والط±3)
 .اإلعتدالي

 األدوات واألجهزة المستخدمة:
 :Visual Analogous Scaleمقياس درجة األلم  -

 klarksonفي استخدام مقياس كالركسون  الظهرلم أسفل ألتقدير  المباشرةثلت الطريقة مت
( 1درجة حيث تشير الدرجة برقم ) 10-1المدرج وهو عبارة عن مقياس تتراوح درجاته من األرقام 

إلى عدم قدرة الشخص على احتمال األلم  10إلى عدم اإلحساس باأللم بينما تشير الدرجة برقم 
المختلفة والتي يمكن أن يعبر بها الشخص ( تمثل الدرجات 10، 1واألرقام التي تتخلل الرقمين )

المختبر عن درجة إحساسه باأللم عند فحص اإلصابة لتحديد مستوى األلم لم لتحديد مدى التحسن 
 فيه أيضًا. 

 :قياس المد  الحركي -
 يسار( للعمود الفقري للمنطقتين الظهرية والقطنية من –يمين  –)أمامي، خلفي، جانبي  

 (:C7–S1ة الى الفقرة األولى القطنية )الفقرة السابعة العنقي
 المد  الحركي أمامي : 

 بمالبس رياضية بسيطة . فحوصيجب أن يكون الم -

 الذي يقف بدوره ويبقي ظهره مستقيمًا. مفحوصوراء ال فاحصيقف ال -

رصد التجداويف الصدغيرة الواقعدة فدي الظهدر، علدى جدانب ي العمدود الفقدري، فدوق  لفاحصيتولى ا -
ل التقاطع بدين فقدرات أسدفل  الردفين مباشرًة، لم يرسم بقلم حبر خط الوصل بين التجويف ين. يشكل

 .( S1) الظهر النقطة المرجعية األولى

 د لمس قدميه.نحو األمام، قدر اإلمكان، ويمدل ذراعيه وكأنه يري فحوص ينحني الم -
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 -S1مدن ) مجدددًا المسدافة بدين النقطتدين فداحصنحناء، فيقديس اليبقى المصاب في وضعية اإل -

C7 ). 

 .( باإلنحناء األماميS1- C7يتم تسجيل المسافة بالسنتيميتر من ) -

 المد  الحركي خلفي : 
 بمالبس رياضية بسيطة. فحوصيجب أن يكون الم -

رصد التجداويف الصدغيرة الواقعدة فدي الظهدر، علدى جدانب ي العمدود الفقدري، فدوق  لفاحصيتولى ا -
ل التقاطع بدين فقدرات أسدفل  الردفين مباشرًة، لم يرسم بقلم حبر خط الوصل بين التجويف ين. يشكل

 .( S1) الظهر النقطة المرجعية األولى

يصددل إليهددا لحددين بثنددي الجددذع للخلددف الددى أقصددى مدددى ممكددن مددع التثبيددت عنددد آخددر مسددافة  -
 التسجيل.

 -S1مدن ) مجدددًا المسدافة بدين النقطتدين فداحص، فيقديس النثنداءيبقى المصداب فدي وضدعية اال -

C7). 

 .( باإلنثناء الخلفي S1- C7يتم تسجيل المسافة بالسنتيميتر من ) -

 يسار(: –المد  الحركي الجانبي )يمين 
م الددذراعين بجانددب الجسددم مددع يقددف المختبددر مسددتقيم القامددة مددع ضددم الددرجلين علددى بعددض وضدد -

 وضع راحة الكف بإتجاه الجسم .

 يتم رسم خط بقلم حبر نهاية األصبع األوسط للكف . -

 يسار( ألقصى مدى  . –يتم لني الجذع إلحدى الجهات المطلوبة لإلختبار )يمين  -

 يتم رسم خط بعد أقصى مدى يصل إليه األصبع األوسط في الكف . -

 الوقوف المنتصب ووضع الثني الجانبي بشريط القياس .يتم حساب المسافة بين وضع  -
 البرنام  المقترح:

تم تصميم برنامج التأهيل البدني المقترح بناء علي المراجع والدراسات العلمية ومن خالل  
تحليل للبرامج التأهيلية السابقة لمعرفة أوجه االختالف والقصور عند تصميمها ومن خالل ما 

 ستطالعية للبحث وبعد عرضه على مجموعة من الخبراء المتخصصون أسفرت عنه الدراسة اال

 أمكن تحديد اآلتي: 
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 مراحل ةل مرحلة تستغرق شهر واحد. 3أن يكون برنامج التأهيل البدني على  -

( مدددرات أسدددبوعيًا تمريندددات تأهيليدددة 3( أسدددابيع بواقدددع )12الفتدددرة الزمنيدددة لتطبيدددق البرندددامج هدددي ) -
 ( وحدة تدريبية.36التدريبية هي )ليكون إجمالي عدد الوحدات 

 (2جدول )
 نموذ  لوحدة تأييل بدني آلالم أسفل الظهر في المرحلة األولى من البرنام  المقترح

 التاريخ:                                الهدف:  
 األسبوع:                               الوحدة:                           الزمن:

 

أجزاء 
 الهدف المحتوى الزمن الوحدة

ت
التكرارا

ت 
عا
جمو

الم
 

الراحة  الثبات
 البينية

 ق 5 اإلحماء

)الوقوف( الجري بالمكان مع 
رفعععععععع العععععععر   ي  م ععععععع و  

 الحوض .
 تنشيط الدورة الدموية .

مرة 
 ث45 - - واحدة

)الوقوف(المشععب بالمكععان مععع 
حر ععععععة العععععع را ي   كعععععع  

 الرجلي .

ال هيئععععععة العامععععععة لجميععععععع 
 أجزاء  الج م.

مرة 
 ث 30 - - واحدة

اإلعداد 
 البدني

 ق 5

 –)وقعععوف( الععع را ي   اليعععا  
مرجحة لع را ي  أمامعا  ألع   
 خل ا  مع ثنب الر   ي   امل  

مرونععععة م الععععع  الج عععععم 
 ث20 - - 10 الر  ة، الج ع، الك ف

)وقعععوف . الععع را ي  أمامعععا  . 
ميعع ( محاولعععة لمععع  ا رض 

 بألابع اليد
 ث 15 - 2 10 العمود ال قريمرونة 

)وقعوف . ث ععال الولععط(ت اد  
 ثنب الج ع جان ا  

 ث 20 - - 12 مرونة العمود ال قري

)وقوف(ال را ي  مائل  ألع   
رفع ال را ي  مائل   اليا  م  –

  اليا  
 ث15 - 2 10 مرونة م ص  الك  ي 

التمرينات 
التأهيلية 
 الخاصة

 ق 20

)وقوف(أو)جلعععععععو ( لعععععععف 
 الرق ة يمينا  ، ي ارا  

إطالعععة الع عععلة )القصععع ية 
ش ه المنحرفعة(  –ال رقوية 

 مرونة ال قرال العنقية
 ث20 ث 5 2 8

)وقوف(أو)جلعععععععو ( لعععععععف 
الرق عععة يمينعععا  ألععع   ، ي عععارا  

 أل  

إطالعععة الع عععلة )القصععع ية 
ش ه المنحرفعة(  –ال رقوية 

 مرونة ال قرال العنقية
 ث10 ث 10 2 4

 

أجزاء 
 الوحدة

 الهدف المحتوى الزمن

ت
التكرارا

ت 
عا
جمو

الم
 

الراحة  الثبات
 البينية

  

)وقععوف نصعع ا  مواجععه 
القععععععائم . مراع أمامععععععا  
مائل   اليا  م ع  القعائم 
وا خععععععععر  بجانعععععععع  
الج ععم ( ثنععب الععر   ي  
 ععععععامل  ويعععععع م ت ععععععدي  

 ال راع المالكة .

إطالععععة الع ععععلة )مال العععع لث 
الجععععععععزء  –رؤو  الع عععععععدية 
الصععععدرية  –الخععععارجب للداليععععة 

تحععععع   –الصعععععار  والك عععععر  
 –المنشارية ا مامية  –الشو ية 

 –الجان ية أو الوحشعية الههريعة 
 –الجزء الولط لشع ه المنحرفعة 

 ش ه المعينية(

 ث30 ث 10 2 8
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أجزاء 
 الهدف المحتوى الزمن الوحدة

ت
التكرارا

ت 
عا
جمو

الم
 

الراحة  الثبات
 البينية

)رقعععععععود . الععععععع را ي  
جان عععععا ( رفعععععع الجععععع ع 
والمقعععععدة  اليععععا   عععع  

 ا رض وال  ال

الههعر ومرونعة تقوية   علل 
 العمود ال قري

 ث 30 ث 7  10

)إن طعععاا  عععالب( ثنعععب 
 ومد ال را ي 

مرونععة لم العع  العمععود ال قععري 
 ث 10 - 3 12 وإطالة   لل الصدر

التمرينات 
التأهيلية 
 الخاصة

 ق 30

)إن طاا( معد الع را ان 
  امل    لى

إطالععععععة الع ععععععلة )المنحرفععععععة 
الم  قيمة  –الخارجية والداخلية 

جععععان ب  –الحرق يععععة  –ال طنيععععة 
 الج م(

 ث 20 ث 10 - 5

)ج و أفقب( ت عاد  رفعع 
العع راع جان ععا  مععع لععف 

 الج ع جان ا .

تنميعععة مرونعععة الك  عععي  والعمعععود 
ال قري، تقوية   لل وأربطة 

 الجزء العلوي م  الههر
 ث 20 - 2 10

)وقعععععععوف( مللعععععععقة 
الج ععععم بالكامععععع  مععععع  
 الخلععععف للحععععائط أخعععع 
 10شععهيع  ميععع لمععدة 
ث  10ث و  مععه لمععدة 

ومععع  ثععععم دفعععر  لمععععدة 
 10ث وال  ال لمدة 10

 ث ثم ال ن   ط يعب

تن يععه ال وافععع الع ععلب العصعع ب 
 وال ا رة الحر ية للج م

 تنمية وتح ي   ملية ال ن  
 ث 20 - - 2

)رقععود . أ لععى الههععر 
 لععععععععى ال ععععععععوم رو ( 
تقعععو  الههعععر للخلعععف 

 ثم لألمام

الصدر ، مرونة إطالة   لل 
 ث 20 ث 10 2 10 المنطقة الههرية

)وقععععععوف. العععععع را ان 
جان عععععا  معععععائل   اليعععععا . 
الك عععي  لمععع  الحعععائط( 

 ضاط الج ع أماما .

إطالعععة الع عععلة )مال الرألعععي  
الجعععععزء العععععداخلب  –الع عععععدية 
 –الع عععدية الارابيعععة  –للداليعععة 

 –الجان ية أو الوحشعية الههريعة 
الصععدرية الك ععر  والصعععار ( 

 مرونة م ص  الك ف

 ث30 ث 10 3 10

الجزء 
الختامي 
 )التهدئة(

 ق 5

)وقعععوف ف حعععا  . ميععع ( 
المرجحععععال ال ندوليععععة 

 بال را ي 

اإللعععع رخاء والععععععودة بعععععأجهزة 
 ث 20 - 2 8 الج م الى الحالة الط يعية

)وقععععوف ف حععععا ( رفععععع 
ال را ي   اليا  مع أخع  
شععععهيع وميعععع  الجعععع ع 
أمامعععا  ألععع   وخعععرو  

 الزفير

تح ععععععععي   مليععععععععة ال ععععععععن  ، 
 ث 20 - 2 10 االل رخاء وال هدئة

 خطوات تنفي  البرنام  التأييلي البدني:
  الدراسة االستطالعية:

م 2018/ 9/6م وحتى2018/ 8/5قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية  في الفترة من 
خارج عينة البحث تنطبق عليهم شروط  ( من أصحاب المهن المكتبية الذكور من2على )

 ومواصفات اختيار العينة األصلية.
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 التجربة األساسية :
تددددددم تطبيددددددق البرنددددددامج التددددددأهيلي البدددددددني بإحدددددددى صدددددداالت النددددددادي الصددددددحي بدولددددددة الكويددددددت،   -

 لكل حالة.
 القياس القبلي واستخراج نتائج القياس وذلك عن طريق: -
 ( لقياس قوة العضالت.Dynamometerجهاز ) -1
العمود الفقري للمنطقتين الظهرية والقطنية من الفقرة السابعة العنقية شريط قياس لقياس طول  -2

 . (C7 – S1الى الفقرة األولى القطنية )
 تم إجراء القياس البعدي بعد انتهاء مدة البرنامج التأهيلي البدني.  -

 األسلوب اإلحصائي المستخدم: 
 االلتواء(  –االنحراف المعياري  –اإلحصاء الوصفي )المتوسط الحسابي  -
 نسب التحسن %. -اختبار ويلكوكسون    -

 عرض النتائ :
لصالح توجد فروق بين القياس القبلي والتعدي للتحقق من فروض التحث والتي تنص على 

 القياس التعدي في:
 درجة األلم. -
 المدى الحركي للعمود الفقري )أمامي، خلفي، جانبي(. -
 قوة عضالت الظهر.  -

 لفقري  المدى الحركي للعمود ا -المتغيرات )درجة األلم داللة الفروق ونسب التحسن في تم إيجاد 
 (الظهر عضالت قوة - جانبي خلفي، أمامي،
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 (3جدول )

قوة  -الفقري أمامي، خلفي، جانبي المدى الحركي للعمود  -المتغيرات )درجة األلم داللة الفروق ونسب التحسن في و اإلحصاء الوصفي

 (Zكسون )كوبإستخدام إختبار ويلعضالت الظهر( 

 (10)ن = 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 داللة الفروق  القياس التعدي القياس القبلي
 نستة التحسن %

 الداللة Z ل ع م ل ع م

 15.54 0.008 3.137 0.991 2.250 45.32 0.343 3.088 54.89 درجة درجة األلم 

 6.62 0.006 3.707 0.427 4.670 66.030 0.983 5.365 70.33 سم )أمامي(المد  الحركي للعمود الفقري 

 7.39 0.005 2.946 0.363 3.495 53.055 0.398 4.356 56.25 سم )خلفي(المد  الحركي للعمود الفقري 

 26.29 0.006 2.962 0.342 5.286 23.860 0.500 5.780 19.233 سم )جانبي يمين(المد  الحركي للعمود الفقري 

 23.18 0.006 2.917 0.374 5.643 23.713 0.243 5.428 18.47 سم )جانبي يسار(المد  الحركي للعمود الفقري 

 26.44 0.005 2.903 0.679 9.941 59.247 0.352 8.332 47.34 كجم قوة عضالت الظهر

 0,05* الدالة > 
اإللتواء=  ل    المعياري  ع = اإلنحراف  م = المتوسط الحسابي
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بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة  إحصائيا( وجود فروق دالة 3يتضح من جدول )
قأوة  -المد  الحركي للعمود الفقري أمامي، خلفي، جانبي  -المتغيرات )درجة األلم التجريبية فدي 

قأأوة اتجدداه القيدداس البعدددي، وبلغددت أعلددى نسددبة تحسددن فددي متغيددر  البحددث فدديقيددد  عضأأالت الظهأأر(
المأأد  الحركأأي بينمددا كانددت أقددل نسددبة تحسددن فددي متغيددر  ،%26.44حيددث بلغددت  عضأأالت الظهأأر
  .%6.62حيث بلغت  (أمامي)للعمود الفقري 

المد  الحركي للعمود الفقري أمامي،  -مناقشة وتفسير المتغيرات )درجة األلم 
 قوة عضالت الظهر( -خلفي، جانبي 

بداللددة الفددروق اإلحصددائية ونسددب التحسددن بددين متوسددطي القيدداس الخدداص  (3)يشددير جدددول 
وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية القبلي / البعدي للمجموعة التجريبية في القياسات قيد الدراسة إلى 

المأد  الحركأي  -لم )درجة األ المتغيدرات بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية في 
قوة عضالت الظهر(، حيأث بلغأت نسأتة التحسأن للجأدول  -للعمود الفقري أمامي، خلفي، جانبي 

(3 )26.44.% 
فمن هذه النتائج نالح  الفروق بين القياس القبلي )قبل تطبيق البرنامج( والقياس البعدي 

قوة عضالت )بعد تطبيق البرنامج( في جميع المتغيرات السابقة ، يعزو الباحث نسبة التحسن في 
الى التركيز والتمحور حول هذه المنطقة وتوظيف البرنامج في  ،%26.44حيث بلغت  الظهر

تقوية العضالت العاملة على منطقة أسفل الظهر وبالتالي قد تسهم في تخفيف الضغط على 
في متغير الفقرات ونهايات األعصاب المغذية لتلك المنطقة،  كما يعزو الباحث نسبة التحسن 

، حيث نالح  أن الفرق بين القياس %6.62ث بلغت حي (أمامي)المدى الحركي للعمود الفقري 
القبلي والبعدي كان لصالح القياس البعدي وذلك ألن تمرينات اإلطالة بالبرنامج التأهيلي تؤدي الى 
تباعد المسافات البينية بين الفقرات من الخلف مما يؤدي الى زيادة المدى للعمود الفقري لألمام 

 النسبة كما دل عليه القياس البعدي.وبعد تطبيق البرنامج ارتفعت 
دراسة محمد القضاة وزين العابدين هاني  نتائج ما توصل إلية الدراسات مثلويتفق ذلك مع 

 الفتق وتأهيل عالج في العالجية التمرينات من برنامج ألر تعرف هدفت( التي 4م( )2013)
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 قيد المتغيرات في إحصائياً  دالة فروق  وجود النتائج أظهرت وقد المزمن، القطني الغضروفي
 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود إلى النتائج وأشارت المجموعتين، كلتا الدراسة لدى
ودراسة أسابيع، ( 4) مرور بعد التجريبية المجموعة ولصالح المجموعتين بين البعدية القياسات

التي هدفت  (17م( )2015) et. al.  Michaela Tomanovaمايكال تومانوفا وآخرون 
، وأظهرت الذين يعانون من آالم أسفل الظهر المصابينتقييم فعالية طريقة تأهيل البحث إلى 

إدوارد أسفل، وكذلك دراسة  وآالم للظهر وظائف والتحكم في الوضع المستقيم تحسن في النتائج
التأهيل  التي هدفت إلى استخدام طرق  (11م( )2018) Edward A. Shiptonشيبتون 
من خالل  المزمنة آالم أسفل الظهر انخفاضآالم أسفل الظهر وتوصل إلى في عالج  البدني

بشكل  اويجب استخدامه لعالج آالم أسفل الظهر يبقى الخط األول التمرينات العالجية التي
 .روتيني
التي  (18م( )2018) .Nilay Şahin et. alنيالي شايين وآخرون وأيضًا دراسة  
 بآالم المصابينإلى معرفة تألير طرائق العالج الطبيعي على األلم والحالة الوظيفية لدى  هدفت

متابعة لمدة عام واحد في كال المريض  100أكمل مجموعه  النتائج، وأظهرت أسفل الظهر
، و ، مقارنة بقيم المعالجة السابقة بشكل ملحوظ بعد العالج ألم أسفل الظهر المجموعتين ، تحسن

 Joseph V. Pergolizzi Jr. Jo Annجوزيف بيرجولوزي و جو آن ليكوان  دراسة  أيضاً 

LeQuang (2018 )بما في ذلك العالج القائم آالم أسفل الظهر تأهيلالتي هدفت إلى  (15)م 
يجب أن تكون رعاية المرضى  أسفرت النتائج عن أنهو  تصنيفات وأنواع محددة من إعادة التأهيل

قد و علم بالخيارات المختلفة ، المزمن على  آالم أسفل الظهر أو آالم أسفل الظهر الذين يعانون من
 بينما هناك دور شرعيالمزمن،  آالم أسفل الظهر إلدارة تكون الخيارات غير الدوائية كافية

،  على محمل الجد الخيارات غير الدوائية ؤخذيجب أن تو آالم أسفل الظهر،  للمسكنات في إدارة
وكذلك تحسين األم أسفل الظهر، في و الحفاظ على الصحة  فيأن تلعب دور مهم ألنها يمكن 

التي هدفت إلى ( 8) مAnneleen Malfliet et al. (2018) انيلين مالفليت وآخرون دراسة 
إذ أوضحت المتاحة،  اتوإرشادات العالج لتحليل إدارةجمع األدلة الحديثة من المراجعات المنهجية 
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تلتزم باألداء الجسدي النشط و الناتج عن خضوع المصاب ينبغي أن تكون العالجات  النتائج أنه 
و زيادة األعصاب  والتي تأليرها يكون علىآالم أسفل الظهر المزمنة،  إلدارة للتمرينات البدنية
 .في العمود الفقري  المدى الحركي 

  -وبذلك تم تحقيق الفروض الذي افترضها الباحث والتي نصت على : 

 متغيرات: الفروق بين القياس القبلي والبعدي في  وجود

 درجة األلم. -
 المدى الحركي للعمود الفقري )أمامي، خلفي، جانبي(. -

  قوة عضالت الظهر. -

 االستنتاجات: 
 في ضوء أهداف البحث وما أمكن التوصل اليه من نتائج يمكن استخالص اآلتي:

 .  األلم درجة أدى البرنامج التأهيلي البدني الى تحسن .3
المدددى الحركددي للعمددود الفقددري )أمددامي، خلفددي،  أدى البرنددامج التددأهيلي البدددني الددى التحسددن فددي .4

 جانبي(. 
أدى البرنددامج التددأهيلي البدددني الددى تقويددة العضددالت العاملددة علددى منطقددة أسددفل الظهددر وبالتددالي  .5

 إزالة الضغط عن جانبي العمود الفقري مما أدى إلى التخلص من األلم.
  صيات:التو 
 . المصابين بآالم أسفل الظهربالبرنامج التأهيلي البدني المقترح عند تأهيل  االسترشاد .1
 .أسفل الظهر لتحسين المدى الحركي ولتخفيف األلملعضالت  االهتمام بتمرينات اإلطالة  .2
 استخدام تمرينات التقوية المستخدمة في البرنامج التأهيلي المقترح لعضالت أسفل الظهر. .3

 المراجأأأأأأأأأأأأ 
 أواًل: المراجع العربية:

 الصوفي مي  أحمد  .1
 (م2002)

 صددحة دائددرة علميددة، طبيددة شددهرية مجلددة طبيددة، أفدداق :
 .العراقية الصحة وزارة نينوى،
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 عدددالء دار األلدددم، تددددبير الفيزيائيدددة والمعالجدددة الطدددب : (م2003) يازجي شفيق  .2
 .دمشق الدين،

 وآخرون  مجلي، ماجد  .3
 (م2007)

 عددالج فدي العالجيدة والتمريندات التددليك اسدتخدام ألدر :
 األول العلمددددي المددددؤتمر الظهددددر، أسددددفل آالم وتأهيددددل
 فددي الرياضددية التربيددة ومعاهددد وأقسددام كليددات لجمعيددة
 .األول المجلد األردن عمان، العربي، الوطن

 وزين القضاة خالد محمد  .4
 ياني بني العابدين

 (م2013)

 بددالفتق المصددابين تأهيددل فددي العالجيددة التمرينددات ألددر :
 التربويددة، العلددوم دراسددات مجلددة المددزمن، الغضددروفي

 .األردنية الجامعة ،4ملحق ،40مج
 حسانين صتحي محمد  .5

 (م2004)
", 1والرياضدددية البدنيدددة التربيدددة فدددي والتقدددويم القيددداس"  :

 .القاهرة, العربي الفكر دار, 6ط
 داليأا ، قطب حنفي مها  .6

 ريحاب ، حسن علي
 (م2000) محمأأود حسن

 كليددددددة ،"  الحركددددي والعددددالج الرياضددددية اإلصددددابات"   :
 . القاهرة ، حلوان جامعة الرياضية، التربية

 الرحيم عبد أحمد نايد  .7
 (م2010)

 دار ، 1ط ،"  القددددددوام لتربيددددددة التأهيليددددددة التمرينددددددات"  :
 .األردني الفكر

 رانيًا: المراج  اإلنجليزية:

Best Evidence Rehabilitation for 

Chronic Pain Part 3, J. Clin. Med. 
: Anneleen Malfliet, 

Kelly Ickmans, Eva 

Huysmans, Iris 

Coppieters, 

WardWillaert, Wouter 

Van Bogaert, Emma 

Rheel, Thomas Bilterys, 

Paul Van Wilgen, and 

Jo Nijs (2018) 

8.  

www.arthritis.org,: Exercise 

Reduces Arthritis Pain Active 

Individuals Experience Fewer 

: Arthritis Foundation 

(2006) 

9.  
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UTAH/DAHO Chapter. 

Treatment of chronic low back 

pain: a randomized, clinical trial 
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multidisciplinary biopsychosocial 

rehabilitation and intensive 

individual therapistassisted back 

muscle strengthening exercises. 

Spine. 

: Dufour N, Thamsborg 

G, Oefeldt A, et al.( 

2010) 

10.  

Department of Anaesthesia, 

University of Otago, Christchurch, 

New Zealand, 

https://doi.org/10.1007/s40122-

018-0105-x. 

: Edward A. Shipton 

(2018) 

11.  

The effect on muscle strength and 

visual analog scale pain of aquatic 

therapy for individuals with low 

back pain. J Phys Ther Sci. 

: Han G, Cho M, Nam G, 

et al.( 2011) 

12.  

The efficacy of manual therapy 

and exercise for different stages of 

non-specific low back pain: an 

update of systematic reviews. J 

Man Manip Ther. May. 

: Hidalgo M, 

Detrembleur C, Hall T, 

Mahaudens P, and 

Nielens H. (2014) 

13.  
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Treatment of Spine 

Osteochondrosis, kiev. 

: Icaev Y.O. (1996) 14.  
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Pain and Improving Function in 

Acute and Chronic Conditions 

Pain Ther (2020) 9:83–96 

https://doi.org/10.1007/s40122-
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: Joseph V. Pergolizzi J, 

Jo Ann LeQuang (2018) 
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التكوينات اخلططية وتاثريها علي نتائج املباريات يف بطوله األمم  
 م2020األفريقية لكرة اليد  

 
 مقدمة التحث:

 البحث مجاالت في الهائلة الثورة نتيجة وتكنولوجياً  علميا تقدماً  شهد الحالي العصر إن
 البشرية إمكانياتها بتسخير الدول تقوم حيث ، الرياضة مجال في لماره ظهرتوالذي  العلمي
 الرياضة مجال وهو  الحيوي  المجال هذا في خاصة ومجتمعاتهم عامة المجتمعات لخدمة والمادية
 ( 17:5.   )الحياة مجاالت شتى في األمم تقدم مؤشرات أحد يعتبر والذي

 في اليد تختلف كرة رياضةأن   م(2008) سالم كمال جالل ، حمودة خالد محمدويشير 
 إيقاعها سرعة حيث من األخرى  الجماعية األلعاب من العديد عن جماعية كرياضة طبيعتها
 شوطي زمن طوال توقف دون  المتواصل والهجوم الدفاع عمليات بين المتبادل الديناميكي وتتابعها
 وسط في ويندر المرمى منطقة حول اللعب فيها يكون  المباراة  فترات أغلب فإن وبالتالي ، المباراة 
 إذ سواء حد على والدفاعية الهجومية المهارات إتقان اليد كرة العبي على فإن لذا ، الملعب
 فترة أي وفي الهجومية للمهارات تنفيذه ألناء الدفاعي الواجب ألداء االستعداد تمام عليهم يستوجب

 ( 61:8. )الهجوم فترات من
 أدوات يعتبر أحد المباريات تحليل أسلوبأن  م(2015)أسير   حسين عيسى حسين ويبين

 األمر يقتصر وال فريقه من العب وكل بل وخططيا مهاريا فريقه حالة علي التعرف في المدرب
 في المستخدمة األداة  وتلعب المنافسة الفرق  أداء وتقويم تتبع في أيضا يستخدم بل الحد هذا علي
 ( 17:3. )  التحليل موضوعية درجة تحديد في كبيرا دورا  المباراة  تحليل

  ، مرسى قدر   ، درويش كمالو  Adran M J and cooper j M 1995ويتفق كال من
كلية  -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب االسبق  -أستاذ التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي  *

 جامعه كفر الشيخ. -التربية الرياضية 

 الرياضي ــ  كلية التربية الرياضية ــ  جامعة كفر الشيخ.مدرس بقسم التدريب  **

 باحث بقسم التدريب الرياضي ــ  كلية التربية الرياضية ــ  جامعة كفر الشيخ. ***

 * أ. د / شريف علي طه

 ** د/ محمد فكري المغني

 *** أ/ أحمد أشرف مصطفي جنادي
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 الطرق  هذه من طريقة وكل ، المباراة  لتحليل متعددة طرق  توجدأنه  م(2002)عتاس الدين عماد
 جميعها أن إال ، الطرق  هذه اختالف من الرغم وعلي فيها تستخدم التي وظروفها مجاالتها لها

 علي يصعب ما غالبا أنه المعروف فمن ، ككل الفريق أو لالعب األداء وتقييم مالحظة إلى تهدف
 في ولذا ، مشاكل دون  درجة أو رقم شكل في لالعب اإلنجاز وقدرات صفات كافة قياس المدرب
 (274: 7). التدريب أو المباراة  في الالعب مالحظة تتبع اإلنجاز لمتابعة يتعين األحيان من كثير

أن  IgorgruiC  Dinko vuleta and Dragan milanovic (2006)ويشير  
 هدفيستخدم لتحسين تقنية األداء وهو بذلك ال يقتصر على كيفية تنفيذ هذه الحركات ك التحليل

لتنفيذ هذا األداء وتأليره على االنجاز العام  فاعلية كثروصفي وإنما يتعدى ذلك إلى الطريقة األ
بالقدرة  بينمن أجل تزويد الالع المهاري ، حيث يساعد التعرف على تقنيات األداء  تحليليكهدف 

 راءاتالبدنية اإلدراكية في األلعاب الجماعية . وتعد هذه العمليات واإلج تهمعلى حل مشكال
شكالت في التخطيط للتدريب وتقييم تكيف الالعب من أكبر الم الرياضيالتحليلية في المجال 

من التدريب حيث يؤدى تفاعل عدد كبير من  يافي المستويات العل والخططي المهاري لألداء 
إن استخدام النماذج كما العناصر المتداخلة إلى التألير على المتغيرات المطلوب التعرف عليها ، 

( تمكننا من الحصول على عب)كالتشكيالت وطرق الل الخططيالمشابهة من األداء والسلوك 
 ( 2:12نموذج مفهوم لظواهر السلوك . )

 مشكلة التحث: 
التدريب الرياضي يهدف الى الوصول بمستوي  2013يشير حسين محمد اسماعيل 

الرياضين الي ارقي مراحل االداء المتكامل وارتفاع مستوي االداء في كره اليد يعكس ضروره 
 مدحت( ويذكر 2:9الي اساليب اكثر دقه وتطور خالل عمليات ومراحل التدريب ) االتجاه  
 كرة رياضة في األساسية القاعدة يعد المهاري  األداءأن  م(2004) عبداللطيف رفعت ، الشافعى

 هجومياً  أو دفاعياً  المهارى  األداء هذا كان سواء المطلوب والمهاري  الحركي األداء لتنمية وذلك اليد
 ( 2:10. ) المرمي حراسة في عالية كفاءة أو

 الكرة علي االستحواذ في ينجح فريق كل أن  م(2003) إسماعيل الرحيم عبد محمدويبين 
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 اتجاه في المدافعين علي العددي التفوق  خالل من هدف إلحراز محاولة في الهجوم لسرعة يسعي
 علي األولي بالدرجة ويعتمد الخاطف الهجوم باسم يعرف الهجوم من النوع وهذا المنافس مرمي
 ( 195:9) والسرعة المفاجأة عاملي

 م2020في بطولة كأس األمم األفريقية لكرة اليد  الدراسة هذه إلجراء ون التاحث دفع ما وهذا
 على اليد كرة لالعبي والنفسي والخططي والمهارى  البدني األداء مستوى  قمم إلتقاء تمثل ألنها

 تحسين في عليها يعتمد وتشخيصية أساسية خطوة يعد الفني التحليل ستخدامإو  ،أفريقيا  مستوى 
 مرحلة عليها والتدريب أولي كمرحلة المباراة  بها تؤدي التي الطريقة لفهم كأساس يقدم حيث ، األداء
 .  لانية

 أيداف التحث:
في بطولة كأس األمم األفريقية  الهجومية الخططية التكوينات على التعرفيهدف البحث إلى 

 م2020لكرة اليد  
 : خالل من وذلك

نتائج  في للتكوينات الخططية الهجومية والتعرف على أكثرها تأليراً  والكيفي الكمي التحديد -
 حالة الفوز . في العدديخالل طرق وتشكيالت اللعب وحاالت التغير  المباريات من
 تساؤالت التحث:

نتائج المباريات طبقا لطرق  فيكثر تأليرا ألت الخططية الهجومية اما هي أنواع التكوينا -
   ؟للفريق حالة الفوز في العدديوتشكيالت اللعب وحاالت التغير 

 مصطلحات التحث:
 تساعد عملية هيأن تحليل المباراة  م(2008) رحاب محمد طارق  يشير : ةتحليل المتارا -

 بدنية) اللعبة مكونات جميع أداء في له المنافسة والفرق  فريقه مستوي  علي التعرف في المدرب
 التي اللعب طرق  لمواجهة الفريق بها يقوم طريقة ألفضل والوصول( وخططية ، مهارية ،

 (21:4) . المنافسة الفرق  بها تلعب
 الدراسات المرجعية

 تحليلية دراسة : عنوان البحث (2015( )2) خمي  محمد محمد إسماعيل حسيندراسة  .1
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م وعالقتها بنتائ  2011لكرة اليد  الموالهجومية لتطولة الع يةللتكوينات الخططية الدفاع
التحديد الكمي للتكوينات الخططية الهجومية والدفاعية والتعرف ، هدف الدراسة :  المتاريات

،  تحديد أكثر التكوينات الخططية استخداما وشيوعا -علي أكثرها تأليرا في نتائج المباريات 
مباراة من بطولة العالم لكرة اليد  25: المنهج الوصفي عينة البحث :  المنهج المستخدم

أكثر التكوينات الخططية أهم النتائج :  م بالسويد وتم اختيارها بالطريقة العمدية2011
 هاإستخداما القطع يليها نصف تبادل المراكز علي خط هجومي يليها الحجز يليها التثبيت وأقل

 نصف رالتبادل بأكثر من العب. التكوينات
دراسة تحليلية للتكوينات :  عنوان البحث (2007( )5عمرو عبد الفتاح حسين )دراسة  .2

، م 2007الخططية الدفاعية و الهجومية وعالقتها بنتائ  متاريات كأس العالم لكرة اليد 
الكمى والكيفى للتكوينات  م التحديد2007هدف الدراسة :  تحليل بطولة كأس العالم لكرة اليد 

الخططية الهجومية من خالل طرق وتشكيالت اللعب وحاالت التغير العددى فى حالة الفوز 
: المنهج الوصفي ، عينة البحث : تم اختيار عينة الدراسة عشوائيا من  المنهج المستخدم

، أهم  2007% من إجمالي مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد 30مجتمع البحث بواقع 
 خط علي المراكز تبادل نصف يليها القطع استخداما الخططية التكوينات أكثرالنتائج : 
 العب من بأكثر التبادل نصف التكوينات وأقلها التثبيت يليها الحجز يليها هجومي

دراسة تحليلية للتكوينات الخططية :  عنوان البحث(2005( )1)محمد حسين أمانيدراسة  .3
، هدف  م2007الهجومية وعالقتها بنتائ  متاريات كأس العالم لكرة اليد الدفاعية و 
التألير المتبادل لخطط الهجوم والدفاع علي فعالية الهجوم المنظم لمرحلة اإلنهاء في الدراسة : 

: المنهج الوصفي  ، عينة البحث : تم اختيار  المنهج المستخدم،  مباريات كرة اليد رجال
( مباراة من مباريات كأس العالم لكرة اليد رجال 30عدد ) 2007يا عينة الدراسة عشوائ

التكوينات الهجومية المتمثلة في القطع علي الدائرة ، القطع ، أهم النتائج : م 2003بالبرتغال 
 نحو الهدف لم الحجز األكثر استخداما 

ية دراسة تحليل:  عنوان البحث م(2002()11) مصطفي محمود مصطفي سيد أحمددراسة  .4
 لألداء الهجومي والدفاعي للفريق القومي المصري في بطولة العالم السادسة عشر لكرة اليد

التعرف على  أهم األداءات الخططية الهجومية الناجحة وألرها على نتائج ، هدف الدراسة : 
 المنهج المستخدم،  للفريق القومي المصري في بطولة العالم السادسة عشر لكرة اليد المباريات

مباريات الفريق القومي : المنهج الوصفي  ، عينة البحث : تم اختيار عينة الدراسة عشوائيا 
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اعتماد ، أهم النتائج :  ( مباريات9المصري في بطولة العالم السادسة عشر للرجال لكرة اليد )
الفريق على عمليات القطع وتبادل المراكز والتمريرات المزدوجة والخداع لتنفيذ الجمل 

 .طيةالخط
 طرق إجراء التحث :

 منه  التحث
 لطبيعة البحثنظرًا لمالئمته المسحي ستخدام األسلوب بإالمنهج الوصفى  ون ستخدم الباحثإ

 مجتم  التحث
لكرة اليد  االمم االفريقية الفرق المشاركة فى بطولة كأسمباريات يمثل مجتمع البحث 

 مباراة  51وعددها  تونسالتى أقيمت فى  م 2020
 التحثعينة 

مباراة من إجمالي المباريات  12تم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وبلغت عدد العينة 
مباريات من  3مباراه  من الدور ربع النهائي وكانت العينة اإلستطالعية قوامها  51والبالغ عددة 

عية وكانت مباريات البطولة تم اختيارها عشوائيا من مجتمع البحث إلجراء الدراسات االستطال
 العينة األساسية  .

 وسائل وأدوات التحث:
باإلطالع على المراجع العلمية المتخصصة والدراسات السابقة المرتبطة  ون الباحث واامق

في تحليل التكوينات ستخدمت إ التيتناولت أدوات ووسائل جمع البيانات  والتيبموضوع الدراسة 
جمع البيانات الخام تمهيدا إلجراء المعامالت  من أجلوذلك  الخططية الهجومية في كرة اليد

وتم إختيار مجموعة من األدوات  على النتائج لعرضها وتفسيرها ومناقشتها اإلحصائية والحصول
 : والوسائل وهى كالتالي

 األدوات المستخدمة لجم  بيانات التحث:
أسلوب المالحظة العلمية كأداة لجمع البيانات  ون الباحث وااستخدم الدراسةتمشيا مع منهج 

 : أجهزة وأدوات الدراسة ومشتمالتها عن طريق
 إستمارات المالحظة العلمية. -1
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 جهاز كمبيوتر. -2
كأداة لجمع البيانات حيث تعتبر التحليل  ون الباحث واتخدم: إس التحليل -3

أحد األساليب المستخدمة لمتابعة األداء ألنها تعطى  المرئيمشاهدة التسجيل 
 وصفا تفصيليا لحالة الالعب والفريق ألناء المنافسة.

 -المعامالت العلمية لوسائل جم  البيانات :
 -الصدق : صدق إستمارة التحليل     :

( خبراء من 9تم عرض استمارة التحليل الخاصة بالتكوينات الخططية الهجومية على عدد)
%( على  100.00سادة اعضاء هيئة التدريس وقد أجمع السادة الخبراء بنسبة مئوية قدرها )ال

 أهمية تلك العناصر
 -الثتات: رتات إستمارة التحليل    :

إستخدموا الباحثون طريقة التطبيق وإعادة التطبيق بعد أسبوعين وإيجاد معامل االرتباط بين 
 . االستطالعية  للتوصل إلى الثبات التطبيق األول والثاني فى تحليل الثالث مباريات عينة الدراسة 

 ( 1جدول)
الهجومي في الحاالت الخاصة بتغير نسب االتفاق بين التطبيق واعادة التطبيق إلستمارة تحليل التكوين الخططي 

              9عدد الالعبين في حالة الفوز    ن=

 نسب اإلتفاق المتغيرات

 100.00 التحرك والحجز

 100.00 التحرك والحجز نصف تبادل المراةز بأةثر من العب

 100.00 القطع لالستالم والتمرير

 88.89 القطع المباشر للتصويب

 100.00 على خط هجومى واحدتبادل المراةز 

 100.00 تبادل المراةز على خطين هجوميين

 100.00 القطع غير المباشر للتصويب

 88.89 القطع لخلق المساحات فى الدفاع

 88.89 نصف تبادل المراةز

حصول استمارة التحليل على معامالت لبات عالية حيث تراوحت  نسب  (1جدول )يوضح      
%( وهى  100.00% إلى  88.89االتفاق بين تطبيق االستمارة وإعادة التطبيق مرة اخرى ما بين )

نسب اتفاق عالية تشير الى لبات االستمارة حيث تم تحليل لالث مباريات من خالل الباحثون لم قام 
 نفس المباريات مرة اخرى لمعرفة مدى االتفاق بين التحليلين. احد المحكمين بتحليل
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 ( 2جدول)
نسب االتفاق بين التطبيق وإعادة التطبيق الستمارة تحليل التكوين الخططي الهجومي للتشكيالت المستخدمة في 

     9حالة الفوز ن=

 نسب اإلتفاق المتغيرات

 100.00 التحرك والحجز

 100.00 المراةز بأةثر من العبالتحرك والحجز نصف تبادل 

 100.00 القطع لالستالم والتمرير

 100.00 القطع المباشر للتصويب

 88.89 تبادل المراةز على خط هجومي واحد

 100.00 تبادل المراةز على خطين هجوميين

 100.00 القطع غير المباشر للتصويب

 100.00 القطع لخلق المساحات فى الدفاع

 100.00 المراةزنصف تبادل 

حصددول اسددتمارة التحليددل علددى معددامالت لبددات عاليددة حيددث تراوحددت نسددب  (2جأأدول )يوضددح       
%( وهدى  100.00% الدى  88.89االتفاق بين تطبيق االستمارة واعادة التطبيق مدرة اخدرى مدا بدين )

لبداحثون لدم قدام نسب اتفاق عالية تشير الى لبات االستمارة حيث تم تحليل لالث مباريات من خالل ا
 أحد المحكمين بتحليل نفس المباريات مرة اخرى لمعرفة مدى االتفاق بين التحليلين

 ( 3جدول)
 نسب االتفاق بين التطبيق واعادة التطبيق إلستمارة تحليل التكوين الخططي    

        9الهجومي لطرق الهجوم في حالة الفوز      ن=         

 نسب اإلتفاق المتغيرات

 100.00 التحرك والحجز

 100.00 التحرك والحجز نصف تبادل المراةز بأةثر من العب

 100.00 القطع لالستالم والتمرير

 100.00 القطع المباشر للتصويب

 100.00 تبادل المراةز على خط هجومي واحد

 100.00 تبادل المراةز على خطين هجوميين

 100.00 القطع غير المباشر للتصويب

 100.00 لخلق المساحات فى الدفاع القطع

 100.00 نصف تبادل المراةز

حصددول اسددتمارة التحليددل علددى معددامالت لبددات عاليددة وإتضددح ذلددك بنسددب  (3جأأدول )يوضددح         
%( ممددا  يشددير الددى لبددات  100.00اتفدداق بددين تطبيددق االسددتمارة واعددادة التطبيددق مددرة اخددرى بنسددبة )

حيددث تددم تحليددل لددالث مباريددات مددن خددالل البدداحثون لددم قددام احددد المحكمددين بتحليددل نفددس  –االسددتمارة 
 المباريات مرة اخرى لمعرفة مدى االتفاق بين التحليلين

 



 

 

 

 ISSN : 2735-461X عدد إستثنائى اجمللة العلمية لعلوم الرياضة م2021 فرباير
 

  التربية الرياضية جامعة كفرالشيخالمجلة العلمية لكلية 
E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : mkod.journals.ekb.eg 144 

 
 

 

 

 المستخدمة: المعالجات اإلحصائية
برنامج الحزم اإلحصائية  ون الباحث واستخدمفي حدود أهداف الدراسة ووفقا لطبيعة العينة إ

SPSS  ستعان باألساليب اإلحصائية التالية :إلمعالجة البيانات إحصائيا ، و 
 التحليل المقطعي للجداول المتقاطعة.   - .  2ةا - التكرارات. -
  نسب اإلتفاق.  - النسبة المئوية. -

  : عرض ومناقشة النتائ 
 أسفرت القياسات وما يتبعها من نتائج أن يستخلص الباحثون النتائج األتية:

 (4جدول  )
 التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي في الحاالت الخاصة بتغير عدد الالعبين في حالة الفوز

 

 البيان المتغيرات

الحاالت الخاصة بتغير عدد الالعبين في حالة 
 مالحظات الترتيب المجموع الفوز

 تساوي زيادة نقص

1 

ي
جوم

ي اله
ط
ط
خ
ن ال

ع التكوي
نو

 

 

ك 
حر

الت

جز
ح
وال

 621 321 169 132 التكرار 

 الثالث

( 
ص

نق
 ال

ت
اال

ح
ى 

 ف
ت

نا
وي

تك
ال

1
1

1
7

( 
دة

يا
لز

 ا
ى

 ف
)

1
5

1
7

 
( 

ي
او

س
لت
 ا
ى

 ف
)

2
3

3
4

( 
ى

كل
 ال

ع
مو

ج
لم

 ا
)

4
9

5
8

)
 

 111.111 51.531 27.214 21.256 النسبة المئوية من نوع حالة التغيير

 12.525 13.711 11.141 11.924 النسبة المئوية من النتيجة

 12.525 6.454 3.419 2.662 النسبة المئوية من المجموع

2 

جز
ح
ك وال

حر
الت

 

ف تبادل 
ص

ن

المراكز بأكثر 

ب
ع
ال
ن 

م
 623 261 198 165 التكرار 

 الثاني
 111.111 41.734 31.782 26.485 النسبة المئوية من نوع حالة التغيير

 12.566 11.141 13.152 14.915 النسبة المئوية من النتيجه

 12.566 5.244 3.994 3.328 النسبة المئوية من المجموع

3 

الم 
ست

ال
طع ل

الق

والتمرير
 534 245 168 121 التكرار 

 الخامس
 111.111 45.881 31.461 22.659 النسبة المئوية من نوع حالة التغيير

 11.771 11.497 11.174 11.931 النسبة المئوية من النتيجه

 11.771 4.942 3.388 2.441 النسبة المئوية من المجموع

4 

شر 
طع المبا

الق

ب
صوي

للت
 681 312 211 168 التكرار 

 االول
 111.111 45.882 29.412 24.716 النسبة المئوية من نوع حالة التغيير

 13.715 13.368 13.184 15.176 النسبة المئوية من النتيجة

 13.715 6.293 4.134 3.388 المئوية من المجموعالنسبة 

5 

تبادل المراكز 

ط 
خ
ى 

عل

حد
ي وا

جوم
ه

 599 275 189 135 التكرار 

 الرابع
 111.111 45.911 31.553 22.538 النسبة المئوية من نوع حالة التغيير

 12.181 11.782 12.459 12.195 النسبة المئوية من النتيجة

 12.181 5.547 3.812 2.723 المئوية من المجموعالنسبة 

6 

تبادل المراكز 

ن 
طي

خ
ى 

عل

ن
جوميي

ه
 516 245 168 113 التكرار 

 السادس

النسبة ا لمئوية من نوع حالة 
 111.111 47.481 32.558 19.961 التغيير

 11.417 11.497 11.174 9.314 النسبة المئوية من النتيجة

 11.417 4.942 3.388 2.177 المئوية من المجموعالنسبة 

7 

غير 
طع 

الق

شر 
المبا

ب
صوي

للت
 

 

 461 211 165 86 التكرار

 الثامن
 111.111 45.553 35.792 18.655 النسبة المئوية من نوع حالة التغيير

 9.298 8.997 11.877 7.769 النسبة المئوية من النتيجة

 9.298 4.236 3.328 1.735 المجموع النسبة المئوية من

8 

 

ق 
خل

طع ل
الق

ى 
ت ف

حا
سا

الم

ع
الدفا

 

 445 211 135 119 التكرار

 التاسع
 111.111 45.169 31.337 24.494 النسبة المئوية من نوع حالة التغيير

 8.975 8.612 8.899 9.846 النسبة المئوية من النتيجه

 8.975 4.154 2.723 2.198 المجموعالنسبة المئوية من 

9 

ف 
ص

ن

تبادل 

المراكز
 479 266 125 88 التكرار 

 111.111 55.532 26.196 18.372 النسبة المئوية من نوع حالة التغيير السابع

 9.661 11.397 8.241 7.949 النسبة المئوية من النتيجة
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 9.661 5.365 2.521 1.775 النسبة المئوية من المجموع

 
 المجموع

 4958 2334 1517 1117 التكرار

 
 111.111 47.175 31.597 22.328 النسبة المئوية من نوع حالة التغيير

 111.111 111.111 111.111 111.111 النسبة المئوية من النتيجة

 111.111 47.175 31.597 22.328 النسبة المئوية من المجموع

 1267.263 2قيمة كا 

 26.30=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا

 
 (5جدول)

 في حالة الفوز التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي للتشكيالت التي تم استخدامها
 

 البيان المتغيرات
 التشكيالت التى تم استخدامها في حالة الفوز

 مالحظات الترتيب المجموع
3/3 2/4 4/2 

1 

ي
جوم

ي اله
ط
ط
خ
ن ال

ع التكوي
نو

 

  
ك 

حر
الت

جز
ح
وال

 488 195 168 125 التكرار 

 الثانى

 

ع
جمو

م
 

ت
التكوينا

 
ت 

ال
شكي

ى الت
ف

3/
3 

(
8
7

2
) 

ى 
ف

2/
4 

(
1
1

4
3

 )
 

ى 
ف

4/
2 

(
1
4
8

1
) 

ى
ع الكل

جمو
الم

 (
3

4
9

5
 )

 

 111.111 39.956 34.426 25.615 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 13.963 13.176 14.698 14.335 النتيجهالنسبة المئوية من 

 13.963 5.579 4.817 3.577 النسبة المئوية من المجموع

ك 2
حر

الت
 

جز
ح
وال

 
ف تبادل 

ص
ن

المراكز
 

بأكثر 

ن
م

 
ب

ع
ال

 267 121 92 55 التكرار 

 التاسع
 111.111 44.944 34.457 21.599 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 7.639 8.118 8.149 6.317 المئوية من النتيجهالنسبة 

 7.639 3.433 2.632 1.574 النسبة المئوية من المجموع

3 

الم 
ست

ال
طع ل

الق

والتمرير
 288 121 99 69 التكرار 

 الثامن
 111.111 41.667 34.375 23.958 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 8.241 8.118 8.661 7.913 النسبة المئوية من النتيجه

 8.241 3.433 2.8661 1.974 النسبة المئوية من المجموع

4 

شر 
طع المبا

الق

ب
صوي

للت
 436 198 136 112 التكرار 

 الثالث
 111.111 45.413 31.193 23.958 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 12.475 13.378 11.899 11.697 النسبة المئوية من النتيجه

 12.475 5.665 3.891 2.974 النسبة المئوية من المجموع

5 

تبادل المراكز 

ط 
خ
ى 

عل

حد
ي وا

جوم
ه

 411 175 135 111 التكرار 

 الرابع
 111.111 42.683 23.927 24.391 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 11.731 11.824 11.811 11.468 النسبة المئوية من النتيجه

 11.731 5.117 3.863 2.861 النسبة المئوية من المجموع

6 

تبادل 
المراكز 

ن 
طي

خ
ى 

عل

ن
جوميي

ه
 327 142 99 86 التكرار 

 السابع
 111.111 43.425 31.275 26.311 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 9.356 9.595 8.661 9.862 النسبة المئوية من النتيجه

 9.356 4.163 2.833 2.461 النسبة المئوية من المجموع

7 

غير 
طع 

الق
شر 

المبا

ب
صوي

للت
 

 

 341 135 116 99 التكرار

 السادس
 111.111 39.716 31.176 29.118 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 9.728 9.122 9.274 11.353 النسبة المئوية من النتيجة

 9.728 3.863 3.133 2.833 من المجموعالنسبة المئوية 

8 

 
ق 

خل
طع ل

الق

ى 
ت ف

حا
سا

الم

ع
الدفا

 

 531 211 185 136 التكرار

 االول
 111.111 39.548 34.841 25.612 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 15.193 14.189 16.185 15.596 النسبة المئوية من النتيجة

 15.193 6.119 5.293 3.891 المجموعالنسبة المئوية من 

9 

ف تبادل 
ص

ن

المراكز
 

 418 185 123 111 التكرار

 الخامس
 111.111 45.343 31.147 24.511 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 11.674 12.511 11.761 11.468 النسبة المئوية من النتيجة

 11.674 5.293 3.519 2.861 النسبة المئوية من المجموع

 

 المجموع

 3495 1481 1143 872 التكرار

 
 111.111 42.346 32.714 24.951 النسبة المئوية من نوع التشكيل

 111.111 111.11 111.11 111.111 النسبة المئوية من النتيجه

 111.111 42.346 32.714 24.951 النسبة المئوية من المجموع

 773.813 2قيمة كا 

 26.30=0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
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 (6جدول ) 
 التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي لطرق الهجوم في حالة الفوز

 
 البيان المتغيرات

 طرق الهجوم في حالة الفوز
 مالحظات الترتيب المجموع

 منظم خاطف

1 
ي

جوم
ي اله

ط
ط
خ
ن ال

ع التكوي
نو

 

 

ك
حر

الت
جز 

ح
وال

 

 

 618 358 251 التكرار

 الثاني

( 
ف

ط
خا

م 
جو

له
 ا
ق

طر
ى 

 ف
ت

نا
وي

تك
 ال

ع
مو

ج
م

1
2

4
3

( 
ظم

من
 )

1
6

5
3

 
( 

ى
كل

 ال
ع
مو

ج
لم

 ا
)

2
8

9
6

 )
 

 111.111 58.882 41.118 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 12.632 12.673 12.575 النسبة المئوية من النتيجه

 12.632 7.438 5.194 النسبة المئوية من المجموع

2 

جز
ح
ك وال

حر
الت

 

ف تبادل 
ص

ن

المراكز بأكثر 

ب
ع
ال
ن 

م
 463 268 195 التكرار 

 الثامن
 111.111 57.883 42.117 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 9.621 9.487 9.819 النسبة المئوية من النتيجه

 9.621 5.568 4.152 النسبة المئوية من المجموع

3 

الم 
ست

ال
طع ل

الق

والتمرير
 494 295 199 التكرار 

 السابع
 111.111 59.717 41.283 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 11.264 11.442 11.111 النسبة المئوية من النتيجه

 11.264 6.129 4.135 النسبة المئوية من المجموع

4 

شر 
طع المبا

الق

ب
صوي

للت
 566 356 211 التكرار 

 الرابع
 111.111 62.898 37.112 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 11.761 12.612 11.563 النسبة المئوية من النتيجه

 11.761 7.397 4.363 النسبة المئوية من المجموع

5 

تبادل المراكز 
ى 

جوم
ه
ط 

خ
ى 

عل

حد
وا

 

 616 341 265 التكرار

 الثالث
 111.111 56.271 43.729 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 12.591 12.171 13.331 النسبة المئوية من النتيجه

 12.591 7.185 5.516 النسبة المئوية من المجموع

6 

تبادل 

المراكز 

ن 
طي

خ
ى 

عل

ن
جوميي

ه
 629 395 234 التكرار 

 االول
 111.111 62.798 37.212 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 13.169 13.982 11.771 النسبة المئوية من النتيجه

 13.169 8.217 4.862 النسبة المئوية من المجموع

7 

غير 
طع 

الق

شر 
المبا

ب
صوي

للت
 

 

 552 287 265 التكرار

 الخامس
 111.111 51.993 48.117 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 11.469 11.159 13.331 المئوية من النتيجه النسبة

 11.469 5.963 5.516 النسبة المئوية من المجموع

8 

 

ق 
خل

طع ل
الق

ى 
ت ف

حا
سا

الم

ع
الدفا

 

 375 241 135 التكرار

 التاسع
 111.111 64.111 36.111 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 7.791 8.496 6.791 النسبة المئوية من النتيجه

 7.791 4.986 2.815 النسبة المئوية من المجموع

9 

ف تبادل 
ص

ن

المراكز
 

 521 285 235 التكرار

 السادس
 111.111 54.818 45.192 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 11.814 11.188 11.821 النسبة المئوية من النتيجه

 11.814 5.921 4.883 النسبة المئوية من المجموع

 

 المجموع

 4813 2825 1988 التكرار

  
 111.111 58.695 41.315 النسبة المئوية من طريقة الهجوم

 111.111 111.111 111.111 النسبة المئوية من النتيجة

 111.111 58.695 41.315 النسبة المئوية من المجموع

 487.213 2قيمة كا 

 15.51= 0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا

 -:و تفسيريا  مناقشة النتائ  
 فيما هي أنواع التكوينات الخططية الهجومية االكثر تأليرا :  لتحثا تساؤلمناقشة نتائ   -

 حالة الفوز  ؟ في العددينتائج المباريات طبقا لطرق وتشكيالت اللعب وحاالت التغير 
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االحصائية التى إستخدمها الباحثون وفى ضوء أهداف البحث وفى بناءًا على التحليالت 
 -التوصل للنتائج التالية : حدود القياسات المستخدمة تم

( التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي فى الحاالت 4حيث يتضح من جدول )
  -الخاصة بتغير عدد الالعبين في حالة الفوز :

( وفي 168ويب إحتل المرتبة األولي بتكرار في حالة النقص )فنجد أن القطع المباشر للتص
 ( .680( بمجموع )312( وفي حالة التساوي )200حالة الزيادة )

نصف تبادل المراكز بأكثر من العب إحتل المرتبة الثانية بتكرار  التحرك والحجزونجد أن 
 ( .623( بمجموع )260( وفي حالة التساوي )198( وفي حالة الزيادة )165في حالة النقص )

( وفي حالة 132ونجد أن التحرك و الحجز إحتل المرتبة الثالثة بتكرار في حالة النقص )
 ( .621( بمجموع )320( وفي حالة التساوي )169الزيادة )

ونجد أن تبادل المراكز على خط هجومى واحد إحتل المرتبة الرابعة بتكرار في حالة النقص 
 ( .599( بمجموع )275( وفي حالة التساوي )189)( وفي حالة الزيادة 135)

( 121ونجد أن القطع لالستالم والتمرير إحتل المرتبة الخامسة بتكرار في حالة النقص )
 ( .534( بمجموع )245( وفي حالة التساوي )168وفي حالة الزيادة )

حالة النقص ونجد أن تبادل المراكز على خطين هجوميين إحتل المرتبة السادسة بتكرار في 
 ( .516( بمجموع )245( وفي حالة التساوي )168( وفي حالة الزيادة )103)

( وفي حالة 88ونجد أن نصف تبادل المراكز إحتل المرتبة السابعه بتكرار في حالة النقص )
 ( .479( بمجموع )266( وفي حالة التساوي )125الزيادة )

( 86بة الثامنة بتكرار في حالة النقص )ونجد أن القطع غير المباشر للتصويب إحتل المرت
 ( 461( بمجموع )210( وفي حالة التساوي )165وفي حالة الزيادة )

ونجد أن القطع لخلق المساحات فى الدفاع إحتل المرتبة التاسعه بتكرار في حالة النقص 
 ( 445( بمجموع )201( وفي حالة التساوي )135( وفي حالة الزيادة )109)

 ( التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي للتشكيالت التي5) ويتضح من جدول
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  -تم استخدامها في حالة الفوز:
 3/3فنجد أن القطع لخلق المساحات فى الدفاع إحتل المرتبة األولي بتكرار في حالة 

 ( .531( بمجموع )210) 4/2( وفي حالة 185) 2/4( وفي حالة 136)
 2/4( وفي حالة 125) 3/3ل المرتبة الثانية بتكرار في حالة فنجد أن التحرك و الحجز إحت

 ( .488( بمجموع )195) 4/2( وفي حالة 168)
( وفي 102) 3/3فنجد أن القطع المباشر للتصويب إحتل المرتبة الثالثة بتكرار في حالة 

 ( 436( بمجموع )198) 4/2( وفي حالة 136) 2/4حالة 
 3/3مى واحد إحتل المرتبة الرابعه  بتكرار في حالة فنجد أن تبادل المراكز على خط هجو 

 ( 410( بمجموع )175) 4/2( وفي حالة 135) 2/4( وفي حالة 100)
( وفي حالة 100) 3/3فنجد أن نصف تبادل المراكز إحتل المرتبة الخامسة بتكرار في حالة 

 ( 408(  بمجموع )185) 4/2( وفي حالة 132) 2/4
( 99) 3/3ر للتصويب إحتل المرتبة السادسة بتكرار في حالة فنجد أن القطع غير المباش

 (340(  بمجموع )135) 4/2( وفي حالة 106) 2/4وفي حالة 
 3/3فنجد أن تبادل المراكز على خطين هجوميين إحتل المرتبة السابعه بتكرار في حالة 

 ( 327( بمجموع )142) 4/2( وفي حالة 99) 2/4( وفي حالة 86)
( وفي حالة 69) 3/3لالستالم والتمرير إحتل المرتبة الثامنة بتكرار في حالة فنجد أن القطع 

 ( 288( بمجموع )120) 4/2( وفي حالة 99) 2/4
نصف تبادل المراكز بأكثر من العب إحتل المرتبة التاسعه بتكرار  التحرك والحجزفنجد أن 

 ( 267ع )(  بمجمو 120) 4/2( وفي حالة 92) 2/4( وفي حالة 55) 3/3في حالة 
( التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي لطرق الهجوم 6ويتضح من جدول )

  -التي تم استخدامها في حالة الفوز:
فنجد أن تبادل المراكز على خطين هجوميين إحتل المرتبة األولي بتكرار في حالة خاطف 

 ( 629( وفي بمجموع )395( وفي حالة منظم )234)
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( وفي حالة 250و الحجز إحتل المرتبة الثانية بتكرار في حالة خاطف )فنجد أن التحرك 
 (.608( وفي بمجموع )358منظم )

فنجد أن تبادل المراكز على خط هجومى واحد إحتل المرتبة الثالثة بتكرار في حالة خاطف 
 ( 606( وفي بمجموع )341( وفي حالة منظم )265)

( وفي 210فنجد أن القطع المباشر للتصويب إحتل المرتبة الرابعه بتكرار في حالة خاطف )
 ( 566( وفي بمجموع )356حالة منظم )

فنجد أن القطع غير المباشر للتصويب إحتل المرتبة الخامسة  بتكرار في حالة خاطف 
 ( 552( وفي بمجموع )287( وفي حالة منظم )265)

( وفي 235راكز إحتل المرتبة السادسة بتكرار في حالة خاطف )فنجد أن نصف تبادل الم
 ( 520( وفي بمجموع )285حالة منظم )

( وفي 199فنجد أن القطع لالستالم والتمرير إحتل المرتبة السابعة بتكرار في حالة خاطف )
 ( 494( وفي بمجموع )295حالة منظم )

العب إحتل المرتبة الثامنة بتكرار نصف تبادل المراكز بأكثر من  التحرك والحجزفنجد أن 
 ( 463( وفي بمجموع )268( وفي حالة منظم )195في حالة خاطف )

فنجد أن القطع لخلق المساحات فى الدفاع إحتل المرتبة التاسعه  بتكرار في حالة خاطف 
 ( 375( وفي بمجموع )240( وفي حالة منظم )135)

خمي  محمد محمد  حسيندراسة  ت إلية نتائجمع ما أشار  وهذا يختلف
أكثر التكوينات الخططية إستخداما القطع يليها نصف تبادل المراكز إن  (2)(2015)إسماعيل

 التكوينات نصف رالتبادل بأكثر من العب هاعلي خط هجومي يليها الحجز يليها التثبيت وأقل
عمرو عبد دراسة  ت إلية نتائجتفق مع ما أشار ت التاحثون اال ان النتائج التي توصل اليها 

 نصف يليها القطع استخداما الخططية التكوينات أكثر( وهي ان 5) م(2007) الفتاح حسين
 بأكثر التبادل نصف التكوينات وأقلها التثبيت يليها الحجز يليها هجومي خط علي المراكز تبادل
 . العب من
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كما نجد من نتائج هذه الدراسة أن التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي فى 
الحاالت الخاصة بتغير عدد الالعبين في حالة الفوز كانت القطع المباشر للتصويب والقطع لخلق 

التكوينات ( أن 1) (2005) محمد حسين أمانيالمساحات فى الدفاع وهذا يتفق مع دراسة 
  .األكثر استخداماهي تمثلة في القطع علي الدائرة ، القطع نحو الهدف لم الحجز الهجومية الم

 مصطفي محمود مصطفي سيد أحمدوكذلك تتفق النتائج التي تم التوصل اليها مع دراسة 
عتماد الفريق على عمليات القطع وتبادل المراكز والتمريرات المزدوجة ( في إ 11) م(2002)

 .خططيةوالخداع لتنفيذ الجمل ال
ما يي أنواع التكوينات الخططية الهجومية االكثر  ال   ينص على : لتساؤلب لك يتحقق ا

 .حالة الفوز في العددينتائ  المتاريات طتقا لطرق وتشكيالت اللعب وحاالت التغير  فيتأريرا 
 -:اإلستنتاجات 

وفي حدود عينة البحث وعلى ضوء أهداف البحث  الوصفيفي ضوء نتائج التحليل 
 التالية: نتاجاتستإلالتوصل إلى ا ون منالباحث تمكنواإلمكانات المتاحة 

أن التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي فى الحاالت الخاصة بتغير عدد  -
 -الالعبين في حالة الفوز كانت علي الترتيب التالي:

 .القطع المباشر للتصويب  .1
 نصف تبادل المراكز بأكثر من العب . التحرك والحجز .2
 التحرك و الحجز . .3
 تبادل المراكز على خط هجومي واحد. .4
 القطع لالستالم والتمرير. .5
 تبادل المراكز على خطين هجوميين. .6
 نصف تبادل المراكز. .7
 القطع غير المباشر للتصويب . .8
 القطع لخلق المساحات فى الدفاع . .9

إن التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي للتشكيالت التي تم استخدامها في  -
  -حالة الفوز كانت علي الترتيب التالي :
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 القطع لخلق المساحات فى الدفاع . .1
 التحرك و الحجز. .2
 القطع المباشر للتصويب. .3
 تبادل المراكز على خط هجومي واحد. .4
 .-نصف تبادل المراكز: .5
 المباشر للتصويب.القطع غير  .6
 تبادل المراكز على خطين هجوميين. .7
 القطع لالستالم والتمرير . .8
 نصف تبادل المراكز بأكثر من العب . التحرك والحجز .9

إن التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي لطرق الهجوم التي تم استخدامها في  -
  -حالة الفوز كانت علي الترتيب التالي:

 لى خطين هجوميين .تبادل المراكز ع .1
 التحرك و الحجز. .2
 تبادل المراكز على خط هجومى واحد. .3
 القطع المباشر للتصويب. .4
 القطع غير المباشر للتصويب  .5
 نصف تبادل المراكز. .6
 القطع لالستالم والتمرير. .7
 نصف تبادل المراكز بأكثر من العب التحرك والحجز .8
 القطع لخلق المساحات فى الدفاع. .9
 -:التوصيات 

 نتائج وإستخالصات البحث ، يوصى الباحثون بالتوصيات اآلتية: في ضوء
 اإلهتمام بالدراسات التحليلية للبطوالت الدولية ووضع البرامج التدريبية في ضوء التحليل . -
نصف  التحرك والحجزالتدريب على التكوين الخططي الهجومي القطع المباشر للتصويب و  -

 تبادل المراكز بأكثر من العب والتحرك و الحجز بالنسبة للتكوينات الهجومية.
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التدريب على إن التحليل المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي والقطع لخلق  -
المساحات فى الدفاع والتحرك و الحجز والقطع المباشر للتصويب بالنسبة للتكوينات 

 الهجومية.
المقطعي لنوع التكوين الخططي الهجومي تبادل المراكز على  التدريب على إن التحليل -

خطين هجوميين والتحرك و الحجز وتبادل المراكز على خط هجومى واحد بالنسبة 
 للتكوينات الهجومية.

 المراجأأأأأأأأأأأأ 
 أوالً: المراجع العربية:

أماني حسين محمد   .1
 (م2005) عبدالحميد

والدفاع على فعالية التألير المتبادل لخطط الهجوم  :
الهجوم المنظم لمرحلة اإلنهاء في مباريات كرة اليد 
رجال ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية بنات، 

 جامعة اإلسكندرية.
حسين خمي  محمد   .2

 (م2013) إسماعيل
دراسة تحليلية للتكوينات الدفاعية والهجومية لبطولة  :

وعالقتها بنتائج م بالسويد 2011العالم لكرة اليد 
المباريات ، رسالة ماجيستير ، كلية التربية الرياضية 

 ، جامعة مدينة السادات.
 حسين عيسى حسين أسير    .3

 (م2015)
الهجوم الخاطف وعالقته بنتائج المباريات في  :

الدوري الكويتي لكرة اليد ، رسالة ماجستير ، كلية 
 التربية الرياضية للبنين ،  جامعة بنها .

4.  
 
 
 

 طارق محمد رحاب
 (م2008)

األداء الخططي الهجومي قبل وبعد الوقت المستقطع  :
وعالقته بنتائج مباريات كرة اليد ، دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األولي ، 

 .اإلسكندرية 
عماد الدين عتاس أبو اليزيد   .5

 , مدحت محمود الشافعي
تدريب"ط االولي  -اليد"تعليمتطبيقات الهجوم في كرة  :

 م.2007
 عمرو عبد الفتاح حسين  .6

 (م2007)
دراسة تحليلية  للتكوينات الخططية الدفاعية  :

والهجومية  وعالقتها بنتائج مباريات كأس العالم لكرة 
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اليد ، رسالة دكتوراه ،  كلية التربية الرياضية ، 
 جامعة المنصورة .

 فتحي أحمد ياد  السقاف  .7
 (م2010)

التدريب العلمي الحديث في رياضة كرة اليد، طبعة  :
 دار المعارف ،  اإلسكندرية.

كمال درويش ، قدر  مرسى   .8
 ، عماد الدين عتاس

 (م2002)

القياس والتقويم وتحليل المباراة  فى كرة اليد ،  :
، مركز الكتاب للنشر،  1نظريات وتطبيقات ، ط

 القاهرة .
محمد خالد حموده ، جالل   .9

 (م2008) كمال سالم
الهجوم والدفاع فى كرة اليد ، ماكس جروب للطباعة  :

 .والنشر ، االسكندرية 
 محمد عبد الرحيم إسماعيل  .10

 (م2003)
األساسيات المهارية والخططية الهجومية في كرة  :

السلة ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، الطبعة 
 الثانية .

مدحت الشافعي ، رفعت   .11
 (م2004) عبداللطيف

فاعلية بعض األداءات المهارية الدفاعية وعالقتها  :
بنتائج المباريات في بطولة األمم األفريقية لكرة اليد 
، مجلة علمية ، كلية التربية الرياضية ، جامعه 

 حلوان .
 مصطفي محمود مصطفي  .12

 (م2002)
دراسة تحليلية لألداء الهجومي والدفاعي للفريق  :

القومي المصري في بطولة العالم السادسة عشر 
لكرة اليد ،  رسالة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية 

 .بنات ، جامعة اإلسكندرية 
 رانيًا: المراج  اإلنجليزية:

performance    indicators  of 

teams  at the 2003 men  world 

handball championship  

inportugal , University   of  

Zagrep , faculty  OF kinesiology, 

Zagreb, Croatia . 

: IgorgruiC  Dinko 

vuleta and 

Dragan milanovic 

(2006)  

13.  

:Biomechanics of human 

movement ,2nd edn . Madison, 

wi:brown, benchmark,1995. 

: Adrian, M.j.and 

cooper , J.M  

14.  
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واالستشفاء يف فرتة املنافسات على آداء مرتفع الشدة تأثري محل التدريب 
  العبي اجلمباز الناشئني بدولة الكويت

 
 

 المقدمأة ومشكلة التحث : 
 كافدة األعمدار من الناشئين بتدريب وشامالً  كبيراً  اهتماماً  المتقدمة العالم دول جميع اهتمت

 تحسدين يدتم أن حيدث يجدب ، الجمبداز رياضدة منهدا والتدي الرياضدية األلعداب جميدع وفدي والندواحي
( 21سدن ) تحدت حتدى مرحلدة الطفولدة مدن تبددأ التدي السدنية للمرحلدة الرياضدي التدريب عملية كفاءة
 مدن المسدتويات تددريب جميدع قاعددة توسديع فدي تسدهم التدي الجواندب كافدة تثماراسد بدات وقدد سدنة،
 البددني نتيجدة اإلعدداد التنافسدية الرياضدية المسدتويات ارتفداع إلدى أدى مما والرياضيين ملحاً  الطلبة

 البدنيدة لتطدوير القددرات مدروسدة علميدة أسدس علدى التدريبيدة البدرامج وضدع عندد لالعبين والمهاري 
 الالعبين. أداء بمستوى  واالرتقاء

 التناسدق لده يضدمن بمدا وأعضدائه الجسدم أجهدزة علدى الشدامل بتدأليره الجمبداز ويتميدز
 فدي الفدرد تحكدم تيسدير علدى ويعمدل العصدبي العضدلي التوافق تنمية على يساعد انه والتكامل، كما
 الخطدأ الجسدمانية األوضداع ومعالجدة موازندة الجمبداز علدى يعمدل أخدرى  جهدة ومدن جسدمه وحركتده
 ذات الفعالدة بدالمواقف غندي أساسدية اليوميدة ، كدذلك الجمبداز كرياضدة الحيداة ظروف التي أوجدتها

 بلدان شتى في المسئولين من عظيماً  اهتماماً  القى لذا الحيوية، الجسم وأجهزته على المباشر التألير
 (.63:4العالم. )
 الدحرجة أن فنجد كافة الرياضة ألنواع ومساعدة أساسية تمارين الجمباز حركات أن كما 
 األخرى، واأللعاب الطائرة كرة ككرة القدم و الرياضية اللعبات من لكثير أساسي تمرين هي األمامية
 اغلب وان األلعاب، ولمختلف التدريبية ألناء الوحدات لالعبين تعطي والقفز الدوران حركات كذلك

 والسرعة كالقوة  البدنية القدرة تنمي ألنها ألناء التدريب فيالجمباز  أجهزة يستعمل المدربين
 ( 165:10والرشاقة. ) القوة ومطاولة والمرونة

 
 .الكويت بدولة رياضية تربية معلم *

 حصة جاسم محمد عرب /د* 
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 النشداط لممارسدة نتيجدة الالعدب ىعلد الواقدع والعصدبي البددني المجهدود ىالد الحمدل ويشدير
 نتيجدة والنفسدية ولوجيدةالفيزي تاالقددر  مسدتوى  فدي التغيدر او التقددم ىال التكيف يشير بينما الرياضي
 او الكبيرة لالحمال التكرار متطلبات لمواجهة الوظيفية االجهزة بقدرات االرتقاء اي، المجهود لتالير

 لحددوث جوهريدا واساسدا حتميدة عالقدة والتكيدف الحمدل بدين العالقدة، و الحقيقيدة المنافسدة متطلبدات
 يجدب لدذلك حدةالرا وفتدرة الحمدل مسدتوى  بدين العالقدة ىعلد االول بالمقدام وتعتمدد المستوى  في التقدم
 التالير هذا يؤدي وقد ، تأليرًا مباشراً  االخر في منهما كل يؤلر واحدة وحدة انهما عل اليهما النظر

 اعاقة او انخفاض العكس ىعل او ، التدريبية الحالة لمستوى  مناسبا كان اذا بالمستوى  االرتقاء ىال
ومخلفدات التعدب التدي يسدببها الجهدد البددني  اتجاهلهد تدم اذا  )الزائدد الحمدل ظداهرة(  المسدتوى  تقددم

العدددالي واحددددة مدددن أهدددم المشدددكالت التدددي يعددداني منهدددا معظدددم المددددربين والتدددي تدددنجم امدددا عدددن الحمدددل 
يادتددده هدددى التددددريبي مرتفدددع الشددددة أو نتيجددده لجهدددد المنافسدددة ولكدددون  حمدددل التددددريب مرتفدددع الشددددةو ز 

 بدين مدا التددريب حمدل مسدتويات وتتميدز مختلفدة، بددرجات التددريب المدؤلر الرئيسدي ، حيدث يتميدز
 يعدد الدذي التعدب من متفاوتة درجات المستويات هذه وينتج عن البسيط، الحمل او األقصى الحمل
 عددم حالدة فدي للرياضدي والعضدوي  بالمسدتوى الدوظيفي ارتفداع الدى تؤدي طبيعية فسيولوجية ظاهرة

 الدى والجهد الشدة طبقا لعاملي الحمل درجات تقسيم ويمكن كبيرة، بدرجة الطبيعي الحد زيادته عن
المتوسدط ، الحمدل  تحدت المتوسدط ، الحمدل األقصدى، الحمدل مدن األقصدى ، الحمدل األقدل )الحمدل

 (149:12البسيط )الراحة اإليجابية(. )
 التدريب على: حمل وتشتمل أنواع

 :خارجي حمل - أ
 الصفات تطوير في المتمثلة أهدافها باختالف الرياضي الفرد بها يقوم التي التمرينات كل "
 مهدارات أو غيرها و كالسرعة  حركية صفات أو غيرها، أو الالهوائي أو الهوائي التحمل أو البدنية
 ."الخططية القدرات أو الطائرة كرة في كالسحق حركية
 :داخلي حمل - ب

 هدذه قددرة وكدذلك الدمويدة والددورة والدرئتين القلدب مدن لكدل البيولدوجي النضدج بده يقصدد" 
 ."الحمل بعد الطبيعية للحالة العودة وسرعة الخارجي الحمل مثيرات تحمل لىع األجهزة
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 :البينية فترات الراحة -  
 المقررة الزمنية الفترة قلت كلما و ، األداء فترات تتخلل التي البينيةلراحة ا تافتر  بها يقصد"
 ."اقلراحة ال في فرصته ستكون  الالعب الن الحمل كثافة زادت كلما للراحة
  :راحةال من نوعان هناك بان ونالح 
 :السلبية الراحة -

  .محدد بدني نشاط أي أداء دون  تماما الالعب فيها يستريح التي وهي        
 :االيجابيةراحة ال -       

 .جدا قليل وتعب بحمل تتميز -
 . الصغيرة األلعابو أ الخفيف الركض أو والمشي األسترخاء تمرينات من تتكون  -
 .والعصبية البدنية حةراوال سترخاءاإل الرياضي كتسابا في تساعد -
 .تحمله الفرد يستطيع ما ىأقص من 35%  عن شدته تقل -
 (74:6) .مرة 30 - 20 مابين وحاتتر  جدا كبيرةرارات التك عدد -

 :هما التكيف من نوعان هناكو 
 الوظيفي: التكيف - د

 أدائهدا كفداءة تحسدين إلدي يدؤدي والدذي ، الوظيفيدة األجهدزة فدي يحددث الدذي التكيدف هدو"
 الصماء والغدد والعضلي والعصبي التنفسي و الدوري  الجهاز من كل هي األجهزة وهذه ، لوظائفها
  ."والهضمي الجهاز
 المورفولوجي: التكيف - ه

 ".العضوية األجهزة وأبعاد أحجام في يحدث الذي التكيف هو" 
 :هما التكيف درجة في نرايؤل أساسيان عامالن هناكو 

 .الالعب يؤديها التي التدريبية األحمال  .1
 (53:14( )39:11.)الالعب بها يمر التي النمو مرحلة  .2

 : يليما الرياضي التدريب من الالعب جسم داخل الوظيفية األجهزة ومن تأليرات التكيف على  
  . المدفوع الدم وحجم والتنفس الدموية والدورة القلب وظائف في تحسن -
 والعظام واألربطة العضلي والعمل العصبية اإللارة كفاءة تحسن -
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 . واإلنزيمي الهرموني النشاط تحسن -
 (114:1). العضلية الخاليا في الطاقة إنتاج مخزون  زيادة -
مهًمددا  أصددبح  ان االستشددفاء  nohSa  .  anohSم(  2013شووونا هالسووون ) يععر و

 حيدث تتضدمن بعدض بشكل متزايد للرياضدي عدالي األداء فدي محاولدة لتقليدل التعدب وتحسدين األداء
النشددط  ستشددفاءاألكثددر شدديوًعا التددي يسددتخدمها الرياضدديون العددالج المددائي ، واال شددفاءأسدداليب االست

انددت فددي السددنوات الخمددس إلددى العشددر الماضددية ، كو  والتدددليكاغطة المالبددس الضدد ، و طالددةواال
تشددير األبحدداث و علددى األداء  ستشددفاءاألبحدداث التددي تبحددث فددي تددأليرات اال هندداك زيددادة كبيددرة فددي

عنددد اسددتخدامها  ن المعالجددة المائيددة والضددغط والتدددليك يمكددن أن تعددزز األداء الحددادإالحديثددة إلددى 
 اكثر  حديدالمختلفة لت شفاءتقنيات االست يتم تشجيع الرياضيين على تجربةو بالتالي  بشكل مناسب

 (213:22).في الوصول لحالة االستشفاء المفيدة ستراتيجياتتلك اال
الوصدول الدى  انده يمكدن   Lance C. Dalleckم(2016) النأ  سأي داليأكويشدير 

 فدىالدذي يحددث  تشدفاءاالس هو والفوري".  ستشفاء"اال هى استخدام لالث طرق رئيسيةاالستشفاء ب
،  شدفاءالندوع التدالي مدن االستوهدو  على المددى القصدير ستشفاءاال، لم  جهودبعد المالوقت السريع 
سددباقات السددرعة الفاصددلة أو بددين مجموعددات تدددريب  بددين ستشددفاءهددو اال و ااسددتخدام وربمددا األكثددر
التددددددريبات أو المسدددددابقات المتتاليدددددة  بدددددين االستشدددددفاء"اسدددددتعادة  لدددددم تددددددريبات اإلستشدددددفاء: األلقدددددال ،

الفاصل الزمني بدين جلسدات التددريب  ويكون والعبي كرة القدم  األلقال والعبي للسباحين والعدائين ،
 (183:19)التالي. الفترة بين نهاية تمرين وبداية هو

تحديدددد أحمدددال التددددريب و  أن نتدددائج الدراسدددات السدددابقة أكددددت علدددى أهميدددة  التاحثأأأوتدددرى 
فدددى تحقيدددق االستشدددفاء لددددى فتدددرات الراحدددة لالسدددتفادة مدددن التدددأليرات الفسددديولوجية ألحمدددال التددددريب 

و     Philip A. et alم( 2008فيليب أي  وآخرون ) دراسة نتائجالالعبين ناشىء الجمباز مثل 

 ودراسددة   Roberto C. Lacordia et al  م(2011روبيرتأأو الكورديأأا وآخأأرون )درالعة 

غصأأون نأأاطق ووردة علأأى و دراسددة    Stephen B. et alم( 2017سأأتيفين بأأي وآخأأرون )
ماريأأا و دراسددة  Paula Debien, et al. (2018 وآخأأرون  بأأاوال دوبأأين ( و دراسددةم2018)
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 Yuriyم( 2020) يأأوري سأأاليامين وآخأأرون ، ودراسددة  Maria Gatevaم( 2019) جاتيفأأا

Salyamin et. Al . 

  يدف التحث :
حمدددل التددددريب مرتفدددع الشدةواالستشدددفاء فدددي فتدددرة   تدأليددددر يهددددف البحدددث إلدددى التعدددرف علدددى

 المنافسات على آداء العبي الجمباز الناشئين بدولة الكويت، من خالل:
لددى الناشدئين  PRالتعرف على تألير حمل تدريب مرتفع الشدة على استجابة معددل الندبض  .1

 عينة البحث.
لددى  VCالتعرف على تألير حمل تدريب مرتفع الشددة علدى اسدتجابة السدعة الحيويدة للدرئتين  .2

 الناشئين عينة البحث.
مقارندة االسددتجابات الفسدديولوجية قيدد البحددث فددى الفتدرات قبددل وبعددد الحمدل التدددريبي وفددي فتددرة  .3

 االستشفاء للناشئين عينة البحث.
 فروض التحث : 

معددل  ة بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبيدة فدىتوجد فروق ذات داللة إحصائي -1
 الجمباز.ناشئ الالعبين لدى القياس البعدى لصالح  PRالنبض 

السدعة  فدىبين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية توجد فروق ذات داللة إحصائية  -2
 الجمباز.ناشئ الالعبين لدى القياس البعدى لصالح  VC ة للرئتينالحيوي

 مصطلحات التحث : 
 التدريب الرياضي: -

 مخطدط خدالل برندامج مدن يتحقدق والدذي الرياضدي األداء تحسدين بأنده : "عمليدة يعدرف
 أن والبدد والتغيدر المسدتمر، بالديناميكيدة تتميدز منتظمدة ممارسدة عمليدة وهدو ، والمنافسدات لإلعدداد
وتطدوير قددراتهم الكامندة.  تنميدة والفريدق الالعدب خاللده مدن يسدتطيع متخصدص مددرب يدديرها

(24:8) 
 التدريب: حمل -

 فعل كردة المختلفة الجسم أجهزة على الواقع والنفسي والعصبي، البدني الجهد "بانه يعرف
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 حيدث مدن التددريبي البرندامج وهيكدل شدكل أيضدا التددريب حمدل ويمثدل "الرياضدية لممارسة األنشدطة
 المثيدرات عدن الناتجدة الفعاليدة أيضدا يعكدس كمدا المسدتخدمة، والراحدات، والكثافدة والشددة، الحجدم،
 علدى الواقدع والعصدبي البددني المجهدود بانده يعدرف والنفسدية كمدا الجسدمانية الوظدائف على الحركية
 الخداص والمهدارى  البددني المجهدود وبانده ، الرياضدي للنشداط الهدادف المثيدر نتيجدة الفدرد جسدم

 ( 97:12) والراحة. والحجم الشدة حيث من ةوالمقنن لالعب التدريبية بالوحدات
 :التدريبي الزائد الحمل -

 التددريب الراحدة مدن جرعدات فتدرة اكتمدال لعددم المصداحبة الظداهرة "بيرك بانده ادمون  يعرفه
ميكانيزمدات  ان المفهدوم هدذا مثدل ويوضدح واألداء، العمدل علدى القددرة تددهور عليهدا يترتدب والتدي
 عدن النداتج الشدديد الضدغط هدذا لمجابهدة المناسدبة التغيدرات احدداث فدي تفشل قد الجسم في التكيف
 (46:9مستوى الرياضي. ) تدهور وبالتالي األداء على بوضوح بوادره والذي تظهر التدريب
  :التكيف -

 للجسدم الداخليدة واألجهدزة األعضداء إنجداز مسدتوي  فدي يحددث الدذي التقددميعدرف بأنده : "
 والعضدوية الوظيفيدة تراالتغيد، أي  اإللارة عتبة مستوي  تتخطي وخارجية داخلية أحمال أداء نتيجة
 يعكدس حيدث ، وخارجيدة داخليدة ) أحمدال ( لمتطلبدات نتيجدة الحدي الكدائن جسدم فدي تحددث التدي

 (38:3()69:5".)المتطلبات لمواجهة الداخلية األعضاء صالحية مدي التكيف
 الدراسات السابقة : 

(   بعندوان: " االستشدفاء مدن 20) .Philip A. et alم( 2008فيليأب أيأ  وآخأرون )دراسة  -
وتوصدلت التددريب بعدد  الكامدلاالستشدفاء لدى اسدتعادة اة دراسدهدذه ال التدريب الرياضي " هدفت

شددفاء والمسددار الزمنددي ستالللتسددريع تسددهم فددى ا ةسددتخدمبعددض الطرائددق والتقنيددات المان  الددى 
تمددت مناقشددة االعتبددارات العمليددة  لددبعض العالجددات. تدددابير االنتعداش واالسددتجابات  للشدفاء و

مددددن طددددرق االستشددددفاء التددددى يمكددددن  لجددددودة العاليددددةتحقيددددق ابإيجدددداز ، ولكددددن هندددداك معوقددددات ل
،  ستشدددفاءعلدددى اال يجدددب االهتمدددام بالقضدددايا الرئيسدددية فدددي البحدددث اسدددتخدامها بعدددد التددددريب و
زيددادة التدددريب كددان الوصددفة النهائيددة وان عددام ،  بشددكللإلستشددفاء وخاصددة االسددتجابة الفرديددة 

الحمل الزائد ضروري للتحسين ، في و ان رياضات التحمل مثل السباحة والجري في  للتحسين
مستوى ، وبالتالي ضعف بداًل من تحسدين اليؤدي إلى انهيار في  حين أن اإلفراط في التدريب
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تحسدددين حجدددم التددددريب دون حددددث مدددن خدددالل يمكدددن أن ي تشدددفاءإذا كدددان معددددل االسو  األداء
 على.األمستوى الي الداء األإلى إنشاء هضبة  االستشفاء د يؤديو ق إلفراط في التدريبا
 Roberto C. Lacordia et (21) م(2011دراسأأة روبيرتأأو الكورديأأا وآخأأرون ) -

al, دراسدة تددألير تقدديم البعنأوان : ا تأأأرير التأدريب الفتأأري علأأى األداء الفنأي لالعبأأي الجمتأازا
 17علددى األداء الفنددي لالعبددي الجمبدداز المبتدددئين. العينددة مجتمددع تددألف مددن  التدددريب الدددوري 

سددنة ، قسددمت إلددى مجمددوعتين: مجموعددة  13و  8إندداث ، بددين  نالعبددة جمبدداز فنيددة ، جمدديعه
خضددعت كددال  (. فددي البدايددة8ن = ) ( (CG) ( ومجموعددة تحكددم9ن =  )EG)) تجريبيددة

خضدددعت المجموعتدددان  تقيددديم تشخيصدددي لتحديدددد المسدددتوى التقندددي األساسدددي. لدددمل المجمدددوعتين
 EG تتتضمن لالث جلسات لمدة ساعة في األسبوع. شارك أسبوًعا 24لبرنامج تدريبي لمدة 

فتددرة التدددريب ، خضددعت  فتددرة زمنيددة. فددي نهايددة CG برنددامج دوري ، بينمددا لددم يكددن لدددى فددي
عددن مسددتوى تقنددي أعلددى  ر الالحددق ، والددذي كشددفختبددالال المجموعتددان لتقيدديم تشخيصددي آخددر

 .فتري في البرنامج التدريبي ال نشارك الالتيبين 
: " االستشدفاء بعنأوانStephen B. et al. (23   )م( 2017ستيفين بأي وآخأرون )دراسة  -

األداء البدددني فددي الجمبدداز  قيمددت هددذه الدراسددةلدددى العبددات الجمبدداز االيقدداعي األمريكيددات " 
تضدمن المشداركون خمسدة عشدر العبدة جمبداز  .للسيدات بعدد لدالث فتدرات نقاهدة متغيدرةالفني 

مسددتويات  األمريكيددة المتحدددة الواليددات فددي شدداركوا الددذين( 1.1 ± 13.5=  العمددر)متوسددط 
واحد علدى األقدل قبدل الدراسدة. كدل جلسدة  في غضون عام 10إلى  7من  (USAG) الجمباز
 و عضدلي وواحدد متفجدر كحدد أقصدى ا بأربعدة اختبدارات تحملدلتألف من إحمداء متبوًعدت اختبار

تقييمدات  و والقفدز الرأسدي ، والضدغط علدى اليددين ت السدحب ، ورفدع السداق ،سداياقتضمنت ال
األداء ، أكمل المشاركون جلسة تددريب نموذجيدة. تدم إعدادة تقيديم مقداييس األداء فدي بدايدة كدل 

سدداعة فددي تصددميم متددوازن. تددم تحويددل  72و  ، 48،  24البالغددة  شددفاءفتددرة مددن فتددرات االست
جلسدات االستشدفاء المسدتخدمة و ل الدرجدةلم تم حساب متوسط  Zscores تقييمات األداء إلى
( بدين خدط األسداس 1.00لم يكن هنداك اخدتالف فدي الددرجات )ع =  انه توصلت الدراسة الى

سدداعة فددي ظددل ظددروف هددذه  72ام شددفاء التددستتطلددب اال و (0.004سدداعة )ض =  72و 
 الدراسة.

 باستخدام استشفائيين منهجين تأليربعنوان " (:7م()2018غصون ناطق ووردة على ) دراسة -
 االنجاز وتطوير التعب وتخفيف التنفسي الجهاز مؤشرات في االسترخائية والتمرينات المعادن
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 االستشدفاء وسدائل مدن استشفائيتين وسيلتين استخدام على البحث " واشتمل الهوائي بالمسدس
 وتمريندات التددريبي التددليك بطريقدة االسدترخائية والتمريندات بالمعدادن االستشدفاء وهدو الحديثدة
 : الى البحث ويهدف .االطالة
 .االسترخائية والتمرينات المعادن باستخدام استشفائيين منهجين اعداد .1
 التعب وتخفيف التنفسي الجهاز مؤشرات في االستشفائيين المنهجين تألير على التعرف .2
 . البحث عينة لدى .3
 المسدس رماية في االنجاز تطوير في االستشفائيين المنهجين تألير على التعرف .4

 تصميم ذو التجريبي المنهج الباحثتان البحث ، واستخدمت عينة لدى الهوائي
 المنتخب براميات البحث عينة وتمثلت .والبعدي القبلي االختبارين ذات المجموعتين

 كل مجموعتين الى تقسيمهن تم رامية ( 12 ) عددهن وبلغ الهوائي بالمسدس الوطني
 باستخدام االستشفائي المنهج تطبيق تم االولى المجموعة راميات (6 ) مجموعة
، وتوصلت النتائج االسترخائية التمرينات استخدمت الثانية التجريبية والمجموعة المعادن
 الى:

االستشدددددددفائي باسدددددددتخدام المعدددددددادن والمدددددددنهج االستشدددددددفائي باسدددددددتخدام التمريندددددددات المدددددددنهج  -
االسترخائية لهما دور فاعل وايجدابي فدي تحسدين الجهداز التنفسدي وتخفيدف مؤشدر التعدب 

 وتحسين االنجاز لدى عينة البحث.
المنهج االستشفائي بالتمرينات االسترخائية كان له األفضلية في تحسين مؤشدرات الجهداز  -

 نفسي وتخفيف التعب وتحسين االنجاز لدى عينة البحث.الت
البروفايدل ( بعنووان :   20) Paula Debien, et al. (2018) وآخأرون  باوال دوبيندراسة  -

الدراسدة إلددى  " وهددفتاألسدبوعي لحمدل التددريب واالستشدفاء لالعبدي منتخدب الجمبداز االيقداعي
عبدي الجمبداز الشدفاء لالاسدتعادة  و (ITL) تحليدل الملدف األسدبوعي لحمدل التددريب الدداخلي

، تدم تقسديم الموسدم  يقداعي محتدرفينإجمبداز  نلمانية العبي ، لعدد اإليقاعي خالل موسم واحد
 وإعدادتشدمل أسدابيع المسدابقة ، ضدمن الفتدرة التنافسدية. إلى فترة تحضديرية وفتدرة تنافسدية وفتدرة

 لفدة بدين أيدام الفتدرات وأسدابيع المنافسدةكاندت مخت ى ألحمدال التددريب واالستشدفاءملدف تعريفد
نجاح التدريب وأظهرت النتائج ان . وأقل فترة استشفاء تدريبي أظهرت الفترة ككل أعلى متوسط

، والتدي يمكدن أن تدؤدي واسدتعادة االستشدفاء  السديطرة علدى العالقدة بدين الحمدل ، يعتمدد علدى
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فددي األداء ،  المددرض ، السددقوط اإلصددابة ، منددعالتكيفددات مددع التدددريب وكددذلك  إلددى إيجابيددة
 . المرغوب فيها غير تأليراتال من والتعافي ، وغير ذلك

تحديدد قيداس مناسدب للتحمدل  بعنوان: Maria Gateva (21)م( 2019) ماريا جاتيفادراسة  -
التخصصددي فددي الجمبدداز االيقدداعي " كددان الهدددف مددن هددذه الدراسددة هددو إنشدداء اختبددار ميددداني 

 قيداس مسدتوى اللياقدة )التحمدل المحددد( لالعبدي الجمبداز اإليقداعي محددد مولدوق وصدالح لده
العددب  12شددارك فددي هددذه الدراسددة ، و  والمسددتوى الدددولي المتنافسددين علددى المسددتوى الددوطني

مرة في المرحلة اإلعدادية والمدرة الثانيدة فدي :  جمباز عالي المستوى  تم إجراء االختبار مرتين
االختبار الالهوائي المحدد والروتين التنافسي. معدل ضربات  نفترة المنافسة. تم إجراء اختباري

يتضدمن  الدذياختبدار التحمدل المحددد و  حمدلتدم تسدجيل الالكتدات ألنداء وبعدد ال و القلدب والددم
 ، كدل مجموعدة مدن مجموعدات الجسدملمحدددة ولكنهدا أساسدية للغايدة  تمدارين جمبداز إيقداعي

 و كاندت سدتوى مدنخفض جدًدا مدن الصدعوباتقفدزات وعناصدر بهلوانيدة بم متموجدة وخطدوات 
مستويات تركيز الالكتات القصوى فدي الددم المسدجلة فدي كدل مدن االختبدارات والفتدرات لدم تكدن 

بعدد  قديم معددل ضدربات القلدبو مليمدول / لتدر.  8.4إلدى  7.2تظهر فرق كبير وتراوحدت بدين 
كانت هناك اختالفات نبضة في الدقيقة.  185أعلى من  -األحمال أشارت كثافة عمل عالية 

أظهدر و   والتنافسدي فدي كدال التمدرينين )اختبدار محددد وروتيندي( بدين الدروتين التحضديري  كبيدرة
التندداقص  معددل ضدربات القلدب بوضدوح تكيدف نظدام القلددب واألوعيدة الدمويدة تجداه الحمدل عندد

الجمبدداز لالعبددي  االختبددار المقتددرح هددو اختبددار ميددداني قياسددي مناسددب و فددي فتددرة ذروة األداء
 قياسدها يمكدن والتدي عاًمدا 12 عدن أعمدارهم تزيدد الدذين العدالي إلىاإليقاعي النشط والمتوسط 

 القدرة الحالية المحددة لالعبة الجمباز ومقارنتها باختبارها السابق.
: بعنأأوان Yuriy Salyamin et. Al.(25 )م( 2020) يأوري سأاليامين وآخأأرون دراسدة  -

التخطديط الهدادف األولمبيدة" ، العملية التدريبية إلعداد العبدي الجمبداز لددورة االلعداب  تخطيطا
مدن الصدعب  هو لب عملية التدريب بأكملها ، مع أيدام وأسدابيع وشدهور وسدنوات مدن التددريب.

الدقة الرياضية. إال  جًدا تحديد ماذا وكيف يجب أن تفعل ذلك. من المستحيل تحديد كل شيء
يمكن تحسدين مشدكالت الجدولدة بشدكل كبيدر  الدقيقة واليومية واعدة بشكل خاصأن درجة دقة 

خبددرة وموهبددة المدددرب  فددي هددذا االتجدداه مدن خددالل البيانددات المتاحددة لنظريددة التدددريب الرياضددي
يلعب تدريب العبي الجمباز ذوي المهارات  والقدرة الفردية للرياضي. التخطيط السليم في نظام

العبدة الجمبداز البطدل  فدي تحقيدق النتدائج فدي المسدابقات. علدى سدبيل المثدال العاليدة دوًرا كبيدًرا
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أولدديج فيرنيددايف ، التخطدديط لدددورة األلعدداب األولمبيددة الحددادي والعشددرين واأللعدداب  -األولمبددي 
تددددم تحليددددل أداء هددددذا الحمددددل ونتددددائج المسددددابقات التددددي لعددددب فيهددددا هددددذا الالعددددب.  األولمبيددددة

للتصدفيات النهائيدة فدي المسدابقات الشداملة والرئيسدية يدتم تحليلهدا: مدن المتدأهلين  البروتوكدوالت
البطوالت وكأس العالم وكأس العالم واأللعاب األولمبية فدي الفتدرة  المسابقات الدولية واألوروبية

كددان إلظهددار كيددف سدداهم التخطدديط العقالنددي فددي تدددريب  عملنددا . الغددرض مددن2015-2016
O. Vernyaev  مددن أجددل تحقيددق نتددائج  -االسددتنتاجات  المسددابقات. فدديفددي النتددائج العاليددة

نظدام يتضدمن فتدرات  علدى تددريب إلى تخطيط العبء والحصدول رائعة في المسابقات ، تحتاج
 ودورات ومراحل لسنوات عديدة قادمة.

  إجراءات التحث :
  منه  التحث :
التصدميم التجريبدى ذو القيداس القبلدى والبعددى  بإسدلوب المدنهج التجريبدى  التاحثأ تاسدتخدم

 .لمجموعة تجريبية واحدة، نظرًا لمالئمتة لطبيعة البحث

  مجتم  وعينة التحث :
سدنه( بدبعض أنديدة  16ناشئء الجمبار )تحت تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من 

( 5السدددتطالعية عددددد )، وبلغدددت العيندددة اسدددنه( 16)تحدددت ( ناشدددئ 35، وذلدددك لعددددد )دولدددة الكويدددت
( ناشدددئ كمجموعدددة 30عددددد ) ، وبلغدددت العيندددة االساسدددية%(14.28ناشدددئين وبنسدددبة مئويدددة مقددددرها )

 (.1%(، ويتضح ذلك كما في جدول )85.71وبنسبة مئوية مقدرها ) تجريبية واحدة

 (1جدول )
 35عينة التحث                         ن =                                       

 النسبة المئوية العدد البيان م

1 
 العينة االستطالعية

( ناشئين )عينة التقنين لالختبارات 5)
 الفسيولوجية( 

14.28% 

 %85.71 ( ناشئ )مجموعة تجريبية(31)  العينة األساسية 2

 %111 35 البحثمجتمع  3

 تجان  عينة التحث : 
 متغيرات النموتم إيجاد التجانس بين عينة البحث فى بعض المتغيرات الوصفية ومنها 
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السددعة  -  PRمعدددل النددبض المتغيأأرات الفسأأيولوجية)، العمأأر التأأدريبىالددوزن(،  –الطددول  –)السددن 
، بدبعض أنديدة دولدة الكويدت  سدنه( 16ناشدئين )تحدت ال الجمبدازلدى العبدى  (VC ة للرئتينالحيوي

 (.2كما هو موضح فى جدول )

 (2جدول )
 35ن= العمر التدريبى )السن، الطول، الوزن(، وص يةمتغيرات التجان  عينة التحث فى ال

وحدة  المتغيرات م
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

األنحراف 
معامل  الوسيط المعيار  

 األلتواء
1 
 

ت 
غيرا
لمت
ا

 ية
وص
ال

 

 0,318 15,15 1,65 15,35 سنة السن
 0.36- 163 4,93 161,61 سم الطول
 0.815- 60 2,95 61,13 كجم الوزن 

 0,472 8 1.63 8.36 سنة العمر التدريبى. 2

( وهددى 0.472، 0.815-مدا بدين ) ت( أن قديم معامدل االلتدواء تراوحد2يتضدح مدن جددول )
قددع تحددت المنحنددي أنهددا تو ، البحددث عينددةممددا يدددل علددى إعتداليددة البيانددات وتجددانس  3+تقددع مددا بددين 

 . الطبيعي

  أدوات ووسائل جم  البيانات :
  أدوات التحث:

سم، وقياس الدوزن ألقدرب كجدم 1لقياس الطول ألقرب The Rastameterجهاز الرستاميتر  .1
 .(5)مرفق

 .pulse Meterجهاز قياس معدل النبض  .2
ألقدددال حديدددد بدددأوزان مختلفدددة، سددداعة ايقددداف، شدددريط قيددداس، األدوات المسدددتخدمة فدددى التددددريب ) .3

بددارات الحديددد، كددرات طبيددة مختلفددة األلددوان ، حبددال مطاطددة، أقمدداع، عالمددات، مقعددد سددويدى، 
 (.دمبلز، حواجز، ، جواكيت ألقال،

 .spirometerجهاز سبيروميتر  .4
فى متغيرات البحث، ومنها أستمارة المتغيرات  (6)مرفق استمارات تسجيل بيانات الالعبين  .5

الفسيولوجية لالعبين المتغيرات  أستمارةو والعمر التدريبى،  الوزن( –الطول  –)السن الوصفية 
 ناشئ الجمباز.
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  خطوات التحث:
 إجراء القياسات الوصفية لعينة البحث. -

 تطبيق تجربة البحث في فترة االعداد للمنافسات. -
 إجراء قياسات قبلية )قبل الحمل التدريبي مرتفع الشدة( . -

بعديددة لمتغيددرات البحددث عقددب االنتهدداء مددن التعددرض لحمددل التدددريب مرتفددع إجددراء قياسددات  -
 الشدة.

 :األختتارات الفسيولوجية .1
من خالل النسبة سنه(  16األختبارات الفسيولوجية لالعبين ناشىء الجمباز)تحت تم تحديد 

وتددم عرضددها  (2)مرفأأق، وقامددت الباحثدده بوضددعها فددى اسددتمارة اسددتبيان التفدداق آراء الخبددراءالمئويددة 
 التدددى حصدددلت علدددى نسدددبة مئويدددة، وأرتضدددت الباحثددده باألختبدددارات (1)مرفأأأقعلدددى السدددادة الخبدددراء 

 (.3)ويتضح ذلك كما فى جدول  ،فأكثر( 80%)
 

 (3جدول )
 االختتارات الفسيولوجية لالعبين ناشىء الجمتاز التفاق أراء الخبراء حول تحديدالنستة المئوية 

 5ن =                              سن ( 16)تحت 
 األختتارات  المتغيرات 

 
 النستة المئوية عدد الموافقين

المتغيرات 
 فسيولوجيةال

 %100 5  .معدل النبض نبضة/ق -
 % 20 2 .معدل التنفس مرة/ق -
 %20 1 .(3)سم1حجم الزفير القسري ث -
 %80 4 .3السعة الحيوية سم -
 صفر % صفر الدم ملى مولالكتات اختبار  -

 
)تحت  الجمباز الفسيولوجية لالعبين ناشىءاألختبارات ( أنه تم تحديد 3يتضح من جدول )

والتى أنحصرت  على هذه األختبارات، من خالل النسبة المئوية التفاق آراء الخبراء سنه( 16
نتائج استمارة استطالع %( وذلك بناء على 100-%80لها ما بين )النسبة المئوية التفاق الخبراء 

 .رأى السادة الخبراء
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 (4جدول )
معدل للمتغيرات الفسيولوجية)المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء 

في القياس القبلي                      ناشئينال الجمتازلد  العبى  (VC ة للرئتينالسعة الحيوي -  PRالنت  
 30ن=

 المتغيرات 
المتوسط  وحدة القياس

 الحسابى

األنحراف 

 المعيارى
 الوسيط

معامل 

 األلتواء

تغ
لم

ا
ت 

را
ي

سي
لف

ا
ج
لو

و
ية

 

 1.267 79 3.45 79 مرة/ ق   PRمعدل النبض 

 1.251 2400 320 2400 3سم VC ة للرئتينالسعة الحيوي

( وهى تقع 1.251، 1.267ما بين ) ت( أن قيم معامل االلتواء تراوح4يتضح من جدول )
قع تحت المنحني أنها تو ، عينة البحثمما يدل على إعتدالية البيانات وتجانس  3ما بين +
 .الطبيعي

 برنام   حمل التدريب مرتف  الشدةالمقترح: 
قامددت الباحثددده بعددرض برندددامج  حمدددل التدددريب مرتفدددع الشددددة المقتددرح ، والجواندددب األساسدددية 

وصدددواًل إلدددى الصدددورة النهائيدددة للبرندددامج والمتمثلدددة فدددى مددددة  (1)مرفأأأقللبرندددامج علدددى السدددادة الخبدددراء 
( وحدات، 3( أسابيع أساسية ، وعدد الوحدات التدريبية خالل األسبوع )6البرنامج التدريبى المقترح )

، ويتضددح ذلددك كمددا 1:  2بنسددبة تشددكيل الحمددل فددى البرنددامج ق،  90 زمددن الوحدددة التدريبيددة اليوميددة
 .( 5فى جدول )

 (5جدول )
 المقترح لحمل التدريب مرتف  الشدةالجوانب األساسية حول تحديد النستة المئوية التفاق الخبراء 
 5ن =          سن ( 16)تحت لالعبي الجمتاز الناشئين                     

 م
 النسبة المئوية التفاق الخبراء حول تحديد الجوانب األساسية

 عدد 

 الموافقين

 النسبة

 المئوية 

 ـــ ـــ يفضل أن تكون مدة  حمل التدريب مرتفع الشدةالمقترح:  1

 صفر% صفر ( اسابيع.12)

 صفر% صفر ( اسابيع.10)

 %100 5 ( اسبوع.8)

 ـــ ـــ :يفضل أن يكون تشكيل الحمل فى البرنامج فى االسبوع 2

 صفر% صفر .1:  1بنسبة 

 %80 4 . 1:  3بنسبة 
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 %20 1 . 1:  4بنسبة 

 ـــ ـــ :يفضل أن تكون عدد مرات التدريب فى االسبوع 3

 صفر% صفر مرتان.

 %80 4 مرات. 3

 %20 1 مرات. 4

 ـــ ـــ يفضل أن تكون زمن الوحدة التدريبية اليومية: 4

 صفر% صفر ق. 70:  50

 %100 5 ق. 90:  60

 صفر% صفر ق. 110:  90

المقترح لحمل التدريب مرتفع الشدة الجوانب األساسية ( أنه تم تحديد 5يتضح من جدول )
وفقًا للنسبة المئوية التفاق الخبراء والتى انحصرت  سنه( 16ناشئين )تحت اللالعبى  الجمباز 
وذلك  %( فأكثر80الباحثه بنسبة مئوية )%(، وأرتضت 100-%80لها ما بين )النسبة المئوية 

 سادة الخبراء.بناء على نتائج استمارة استطالع رأى ال
  الدراسة االستطالعية :

الجمبددداز  ناشدددئ مدددن   العبدددين( 5عددددد )بدددإجراء الدراسدددة االسدددتطالعية علدددى  ةالباحثددد تقامددد
  خمديسالمدن ، وتم التطبيدق فدي الفتدرة (2020/ م2019ببعض أندية دولة الكويت للموسم التدريبى )

 .المستخدمة األدوات واألجهزةختبار ال ،م  2019/   9/   21السبت  م إلى   2019 / 19/9

 : ت  الفسيولوجية ختتار لالالمعامالت العلمية 
تدددم االعتمدددداد علددددى معدددامالت صدددددق ولبددددات وموضدددوعية تلددددك االختبددددارات فدددى عديددددد مددددن 

و     Philip A. et alم( 2008فيليب أي  وآخرون ) دراسدةالدراسات العلمية السابقة مثل دراسة  

ستيفين  ودراسة   Roberto C. Lacordia et al  م(2011وآخرون )روبيرتو الكورديا درالة 
( و م2018غصون نأاطق ووردة علأى )و دراسة    Stephen B. et alم( 2017بي وآخرون )

 ماريا جاتيفاو دراسة     Maurício Bara Filho, et al. (2018 موريسيو بارا وآخرون  دراسة

 .  Maria Gatevaم( 2019)

 صدق االختتار : 
 ( من خالل النسبة المئوية ألتفاق3بإيجاد صدق المحكمين )الخبراء( مرفق ) التاحث قامت 
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% فأكثر، وأستخدمت أيضًا 80الخبراء على األختبارات الفسيولوجية التى حصلت على نسبة مئوية 
مددن ناشددىء  ناشددئين( 5صدددق التمددايز بددين المجموعددة المميددزة وهددى العينددة األسددتطالعية وعددددها )

، ومدن خدارج مجتمدع العبدين( 5، والمجموعة غير المميزة وعدددها ) ( العبين5باز منهم عدد )الجم
 (. 5سنوات( من نادى الكويت الرياضي، ويتضح ذلك بجدول ) 16البحث )تحت 

 (5جدول )
 داللأة الفروق بين المجموعة غير المميأزة والمجموعة المميزة

 5=  2= ن 1ن          قيد التحثفى االختتارات الفسيولوجية                                 

قيمة اتا  مجموعة مميزة مجموعة غير مميزة االختتارات الفسيولوجية م
 2ع 2م 1ع 1م وداللتها

 *3.54 2.45 18.23 1.98 16.11 معدل النت  1
 *2.46 0.41 3.19 0.378 2.13 السعة الحيوية للرئتين 2

 (3.015= ) 16( ودرجات حرية 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستو  معنوية )* 
( المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري وقيمددة )ت( المحسددوبة بددين 5يتضددح مددن جدددول )

المجموعدددة المميددددزة والمجموعدددة غيددددر المميدددزة فددددي االختبددددارات الفسددديولوجية والتددددى تراوحدددت مددددا بددددين 
( ودرجددات حريددة 0.05مسددتوى معنويددة )قيمددة )ت( الجدوليددة عنددد (، وهددى أكبددر مددن 3.13، 2.46)

حيث يتضح وجود فروق دالدة احصدائيا بدين المجموعدة المميدزة والمجموعدة الغيدر ، (3.015= ) 16
المميزة في االختبارات الفسيولوجية لصالح المجموعة المميدزة ممدا يشدير الدي صددق االختبدارات فيمدا 

 وضعت لقياسه. 
  رتات االختتار :

األستطالعية وعدددها ، وذلك علي العينة تم حساب لبات االختبار بإعادة تطبيقه مرة أخرى 
، وبفدددارق زمندددي أسدددبوع عدددن التطبيدددق األول، حيدددث طبقدددت نفدددس  الجمبددداز( ناشدددئين مدددن ناشدددىء 5)

 (.6، ويتضح ذلك بجدول )االختبارات وبنفس األدوات والظروف
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 (6جدول )
 االستطالعية  للعينة ىاالول والثان معامل الثتات بين التطبيقين
 5ن =                   الفسيولوجيةاالختتارات  ىف                                     

معامل  ثانىالتطبيق ال التطبيق االول الفسيولوجيةاالختتارات  م
 2ع 2م 1ع 1م الثتات

 *0.854 1.43 10.97 1.45 10.99 معدل النت  1

 *0.874 0.40 3.17 0.41 3.19 الحيوية للرئتينالسعة  2
 (0.465= ) 16ودرجات حرية ( 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستو  معنوية )

( بين التطبيق األول والثانى قد معامل الثبات( أن قيم معامل االرتباط )6يتضح من جدول )
( 0.05(، وهى أكبر من قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )0.874، 0.854تراوحت بين )
، مما يدل على أن االختبارات ذات معامل لبات عالى عند (0.465= ) 16   ودرجات حرية
 %. 5مستوى معنوية 

 : (قبل تطبيق  حمل التدريب مرتفع الشدة)القياس القبلى  -

 ، لدددى مجموعددةم 2019 /9 /23 ن الموافددق يددوم األلندديتددم قيدداس األختبددارات الفسدديولوجية   
 البحث التجريبية.

 ( 7جدول )
  الفسيولوجية للمتغيرات والمد  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 30المختارة في القياس القبلي لعينة التحث ن=

وحدة  المتغيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
أكبر  الوسيط المعياري 

 قيمة
أقل 
 قيمة

معامل 
 اإللتواء

 1.350 62.6 79.4 79 3.45 79 نتضة/ق معدل النت 
 1.640 3770 4630 4200 320 2400 3سم السعة الحيوية للرئتين
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى للمتغيرات الفسيولوجية يوضح الجدول 

 .المختارة في القياس القبلي لعينة البحث
   األساسية :الدراسة 

 ( العب من ناشىء30) عددبتطبيق الدراسة األساسية على عينة مكونة من   التاحثقامت 
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 سنة(. 16الجمباز)تحت
 )باستخدام  حمل التدريب مرتفع الشدة(: برنام  المقترحتطبيق ال -

العدب مدن ( 30عدد )حمل التدريب مرتفع الشدة على باستخدام المقترح البرنامج تم تطبيق 
( وحدددة 24بعدددد ) ابيع( أسدد8، لمدددة )تجريبيددةسددنة( مجموعددة البحددث ال 16الجمبدداز )تحددت   ناشددىء
( 90اليوميددة ) التدريبيددة، زمددن الوحدددة تدريبيددة ات( وحددد3، وعدددد الوحدددات خددالل األسددبوع )تدريبيددة
 /11 /20 الموافددقيددوم األربعدداء إلددى  م  2019 /9 /28 يددوم السددبت الموافددق مددن فددى الفتددرة  دقيقددة
 .م 2019

  (:باستخدام  حمل التدريب مرتفع الشدة البرنامج المقترح)بعد تطبيق القياس التعد    -

على عينة البحث  باستخدام حمل التدريب مرتفع الشدة التدريبى المقترح برنامجبعد تطبيق ال
 كقياس بعدي. الفسيولوجيةألختبارات البعدى لقياس التجريبية، قامت الباحثه بال

  اإلحصائية :المعالجات 
 SPSS تم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث، وذلك باستخدام برنامج 

 إلجراء العمليات اإلحصائية للبحث. (10)

 Arithmtic Mean المتوسط الحسابى  

  Median الوسيط  

  Standard Deviastion االنحراف المعيار   

   Coefficient of Sikewness معامل االلتواء 

  Coefficient of Correlation معامل االرتتاط  

  The Percent النستة المئوية  

 T.Test اختتار ت 

 Improvement rate نسب التحسن
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  عرض النتائ  ومناقشتها :
  عرض النتائ  :

 (8جدول )
 داللأة الفروق بين القياسين القبلى والتعد  وفترة االستشفاء لمجموعة التحث التجريبية 

 30ن =            لد  ناشئ  الجمتاز فى المتغيرات الفسيولوجية                   
 

في نهاية الحمل  قبل الحمل التدريبي المتغيرات
 التدريبي

 فترة االستشفاء

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 5.67 113 6.82 116 3.45 79 معدل النت  نتضة/ق
 4.83 2675 4.72 2650 3.20 2400 3السعة الحيوية للرئتين سم
وفترة  والبعدىالقياسين القبلى ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 8يتضح من جدول )

لصالح  لدى ناشئ  الجمباز المتغيرات الفسيولوجيةلمجموعة البحث التجريبية فى مستوى  االستشفاء
، 79تتراوح ما بين )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   القياس البعدى، حيث جاءت قيمة

 ( انحراف معياري.  4.72، 3.20( متوسط حسابي و ) 113
 

 (9جدول )
نسب التحسن بين القياسين القبلى)قبل الحمل التدريبي( والتعد  )فى نهاية الحمل التدريبي( 

 واالستشفاء لمجموعة التحث التجريبية 
 30ن =            لد  ناشئ  الجمتاز المتغيرات الفسيولوجيةمستو  فى                    

نسب  فترة االستشفاء القياس التعد  القياس القبلى االختتارات  المتغيرات
 3ع 3م 2ع 2م 1ع 1م التحسن

 الفسيولوجية

 %10.26 5.67 113 6.82 116 3.45 79 معدل النت  نتضة/ق

 السعة الحيوية للرئتين
 %25.75 4.83 2675 4.72 2650 3.20 2400 3سم
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)قبل الحمل التدريبي( والبعددى )فدى نهايدة القياسين القبلى( نسب التحسن بين 9يتضح من جدول )
لددددى ناشدددئ   المتغيدددرات الفسددديولوجيةمسدددتوى الحمدددل التددددريبي( واالستشدددفاء لمجموعدددة البحدددث التجريبيدددة فدددى 

 %(.25.75%، 10.26، حيث جاءت قيم نسب التحسن المحسوبة تتراوح ما بين )الجمباز
 مناقشة النتائ  : 

 مناقشة نتائ  فروض التحث والمتمثلة فى: 
معددل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبيدة فدى -

 الجمباز.ناشئ الالعبين لدى القياس البعدى لصالح  PRالنبض 
السدعة  فدىبين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

 الجمباز.ناشئ الالعبين لدى القياس البعدى لصالح  VC ة للرئتينالحيوي
وفترة  القياسين القبلى والبعدى( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 8يتضح من جدول )

لصالح  لدى ناشئ  الجمباز المتغيرات الفسيولوجيةلمجموعة البحث التجريبية فى مستوى  االستشفاء
، 79تتراوح ما بين )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   القياس البعدى، حيث جاءت قيمة

 ( انحراف معياري.  4.72، 3.20( متوسط حسابي و ) 113

)قبل الحمل التدريبي( والبعدى )فى نهاية القياسين القبلى( نسب التحسن بين 9يتضح من جدول )
لدى ناشئ   المتغيرات الفسيولوجيةمستوى فاء لمجموعة البحث التجريبية فى الحمل التدريبي( واالستش

 (.%25.75، %10.26المحسوبة تتراوح ما بين )نسب التحسن  ، حيث جاءت قيم الجمباز

حمل التدريب مرتفع الشدة فى مما يدل علي فاعلية البرنامج التدريبى المقترح باستخدام         
السعة    PRمعدل النبض ) الفسيولوجية  قيد البحث والمتمثلة فىتحسين وتطوير المتغيرات 

 .سنه(  ببعض أندية دولة الكويت 16ناشئين )تحت ال( لدى العبى  الجمباز VC ة للرئتينالحيوي
فروق معنوية بين كاًل من القياسين ما توصلت إليه من نتائج بوجود أن  التاحث وترى 

لمجموعة البحث التجريبية فى مستوى )فى نهاية حمل التدريب( والبعدي  )قبل حمل التدريب( القبلي
حمل  يدل على أن برنامج لدى ناشئ  الجمباز لصالح القياس البعدى المتغيرات الفسيولوجية

  التدريب مرتفع الشدة المقترح ألر بفعالية على تنمية المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث.
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مرتفع الشدة المتبوع بفترة إستشفاء تتمثل فى تمرينات حمل التدريب أن  التاحث وترى أيضًا 
ق  من الممكن أن تسهم بفعالة فى عملية التكيف التدربيى بين التعب  10 -5استرخاء لمدة من 

وبخاصة عند األداء المهارى ألناء المنافسات الرياضية أو األنهاك البدنى لبرامج تدريب  الجمباز 
المنفذة فى تدريب  الجمباز يجب أن تعالج وبموضوعية كاملة ما  وذلك إن برنامج التكيفالعليا، 

وراء مستوى التعب الجسمى، حيث يكون باستطاعة )الجسم( أن يكون جاهزًا ومرة واحدة لكى 
يحاف  ويتمسك بتثبيت المستويات الخاصة باألداء المهارى وذلك عندما يتم التوازن بين اإلنهاك 

أمرًا ضروريًا وهامًا Conditioning والتكيف  Fatigueتعب وال Physical exertionالبدنى 
لكى نقلل أو نخفض من مخاطر حدوث اإلصابة وذلك عندما يقل أو ينخفض مستوى السرعة 

 (58:  2والرشاقة لدى الألعبين نتيجة حدوث التعب.)
تحديد  أكدت على أهمية نتائج الدراسات التيوأن ما توصلت إليه من نتائج يتفق مع 

فى تحقيق أحمال التدريب و فترات الراحة لالستفادة من التأليرات الفسيولوجية ألحمال التدريب 
 Philipم( 2008فيليب أي  وآخرون ) دراسة نتائجاالستشفاء لدى الالعبين ناشىء الجمباز مثل 

A. et al     م(2011روبيرتو الكورديا وآخرون )و درالة  Roberto C. Lacordia et al   
غصون ناطق ووردة و دراسة    Stephen B. et alم( 2017ستيفين بي وآخرون ) ودراسة
ماريا و دراسة  Paula Debien, et al. (2018 وآخرون  باوال دوبين ( و دراسةم2018على )
 Yuriyم( 2020) يوري ساليامين وآخرون ، ودراسة  Maria Gatevaم( 2019) جاتيفا

Salyamin et. Al . 

أنة من خالل ماسبق من عرض ومناقشة نتائج فدروض البحدث يتضدح أهميدة  التاحث وترى 
استخدام حمل التدريب مرتفع الشدة فى تطوير وتنمية المتغيرات الفسيولوجية لدى ناشىء  الجمباز، 
وبدذلك أمكدن للباحثده اإلجابدة علدى فدروض البحدث والمتمثلدة فدى : توجدد فدروق ذات داللدة إحصددائية 

القبلى)قبل حمل التددريب( والبعددى )فدي نهايدة حمدل التددريب( و االستشدفاء للمجموعدة  بين القياسين
توجددد الجمبدداز ، و ناشددئ الالعبددين لدددى القيدداس البعدددى لصددالح  PRمعدددل النددبض  التجريبيددة فددى

)قبدددل حمدددل التددددريب( والبعددددى )فدددي نهايدددة حمدددل بدددين القياسدددين القبلدددى فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية 
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القيداس البعددى لصدالح  VC ة للدرئتينالسدعة الحيويد فدىللمجموعدة التجريبيدة  ستشدفاءالتدريب( و اال
 الجمباز.ناشئ الالعبين لدى 

  االستنتاجات والتوصيات :
  االستنتاجات :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلى)قبل حمل التدريب( والبعدى )في نهاية  -1
القياس لصالح  PRمعدل النبض  للمجموعة التجريبية فىحمل التدريب( و االستشفاء 

 الجمباز .ناشئ الالعبين لدى البعدى 

)قبل حمل التدريب( والبعدى )في بين القياسين القبلى توجد فروق ذات داللة إحصائية   -2
 VC ة للرئتينالسعة الحيوي فىللمجموعة التجريبية  نهاية حمل التدريب( و االستشفاء

 الجمباز.ناشئ الالعبين لدى القياس البعدى لصالح 

حمل التدريب مرتفع الشدة فى تحسين وتطوير البرنامج التدريبى المقترح باستخدام  عاليةف -3
 ة للرئتينالسعة الحيوي   PRمعدل النبض ) المتغيرات الفسيولوجية  قيد البحث والمتمثلة فى

VC ببعض أندية دولة الكويتسنه(   16ناشئين )تحت ال( لدى العبى  الجمباز. 
  التوصيات :

على  حمل التدريب مرتفع الشدة واالستشفاءباستخدام تطبيق البرنامج التدريبى المقترح  -1
الالعبين فى المراحل السنية المختلفة لالعبى الجمباز وخاصة فى قطاع المنافسة والبطولة 

 لتحسين وتطوير المتغيرات  الفسيولوجية.  

التدريب مرتفع الشدة متبوع باالستشفاء باستخدام تمرينات االسترخاء، لما مراعاة تطبيق حمل  -2
لها من مساهمة فى تحسين وتطوير المتغيرات الفسيولوجية لدى الالعبين في تحقيق 

 االنجاز البطولي.

برامج إجراء دراسات مشابهة ودراسات مقارنة بين )الالعبين، الالعبات( فى مدى تألير   -3
، كمحدد لتوجيه المتفاوتة الشدة على النواحى البدنية والفسيولوجية والمهاريةحمل التدريب 

 ووضع البرامج التدريبية الخاصة بالعبي الجمباز.
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 أواًل: المراجع العربية:

أبو العال أحمد عبد الفتاح   .1
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 م(2007)

دار الفكر العربدى، ، 1فسيولوجيا اللياقة البدنية، ط :
 القاهرة.

أحمد نصر الدين سيد   .2
 م(2014)

فسددددديولوجيا الرياضدددددة )نظريدددددات وتطبيقدددددات(، دار  :
 ، مصر.1الفكر العربي، ط
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على بعض متغريات التنفس لدي ناشئي  Pilates تأثري مترينات البيالتس
 سنة 16كرة القدم حتت 

 
 

 التحثمقدمة 
تعكس تقدم ورقى األمم والشعوب، وتبدأ  التيالمرآة  هيتعتبر الرياضة فى األونة الحديثة 

الخطوة األولى على طريق التقدم واإلصالح بتطبيق البرامج المختلفة المبنية على أسس علمية صحيحة 
الرهيب فى المجال  العالميمنذ سنوات الممارسة المبكرة حتى تلحق الرياضة المصرية بالتطور 

اإلنجازات الرياضية فى السنوات األخيرة من هذا  والمزود بمعايير جديدة للتفوق، وتعكس الرياضي
العلوم المختلفة المرتبطة بالمجال  بتطبيق العلميمن التقدم  االستفادةوالعشرين مدى  الحاديالقرن 

فى إعداد الرياضيين للوصول بهم إلى المستويات العالية بدءا من مرحلة الناشئين باعتبارهم  الرياضي
 تمد عليها فى تحقيق الطموحات الرياضية.يع التيالركيزة األساسية 

يتجه إلى ممارستها العديد بل الغالبية العظمى  والتياللعبة الشعبية األولى  هيكرة القدم تعتبر و 
وكذلك كال الجنسين، لذلك كان  االجتماعيةأعمارهم وتفاوت مستوياتهم  باختالفمن شرائح المجتمع 
 المجتمع.تحظى بذلك القدر من الشغف لدى أفراد  التيعبة بتلك الل االهتماملزاما" على الباحثين 

إلى أن األساليب  (2005عصام عبد الخالق ), ( 1997أبو العال عبد الفتاح )ويشير كال" من 
األمثل حيث يعتبر  الرياضيتهدف إلى وصول الالعب لمستوى اآلداء  الرياضيالحديثة فى التدريب 

العملية البدنية التربوية الخاصة والقائمة على  باعتباره الرياضينواه عملية إعداد  الرياضيالتدريب 
لمواجهة  الالزمةبدنيا" باستخدام التدريبات البدنية بهدف تطوير مختلف الصفات  الرياضيتهيئة 

 (7:8()13:1تحقيق أعلى مستوى ممكن. )لالممارس  الرياضيمتطلبات النشاط 
مجموعة من الحركات البدنية المصممة لتقوية الجسم  Pilatesوتعتبر تدريبات البيالتس 

 ال يقتصر تألير هذه التدريبات على تحقيق )القوة،فوتصحبها انماط من التنفس  ،وتحقيق توازنه
 .جامعة دمياط - للبنين كلية التربية الرياضية - علوم الصحة الرياضيةبقسم  فسيولوجيا الرياضةأستاذ  *

 .جامعة دمياط - للبنين كلية التربية الرياضية   - الرياضية الصحة علومقسم ب مدرس **

 .جامعة دمياط - للبنين كلية التربية الرياضية - الرياضية بقسم علوم الصحة ماجستيرباحث  ***

  محمد أحمد شعراوي أحمد/د.* أ

  أمين أسعد حسام/د  **

 شلبي محمد محمد أحمد/*** أ
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  (24. )النواحيالتحمل، المرونة، التوازن( فقط بل يمتد إلى إعادة تأهيل الجسم من جميع 
أن ممارسة هذه التدريبات تزيد من مستوى  (Denise Austin2002 (ديني  أوستن رى يو 

وكذلك  ،طاقة الجسم، وتمنح القدرة على تحرير الجسم من التوتر والضغوط وآالم أسفل الظهر البسيطة
تطوير المرونة وتساعد فى الحصول على عضالت قوية باإلضافة إلى تحسين عملية التنفس والدورة 

ضغط زائد على  أيبأمان يوميا دون وجود  Pilatesفيمكن ممارسة تدريبات البيالتس  ،الدموية
العضالت والمفاصل، كما أن ممارسة هذه التدريبات فى كل مرة تساعد فى الشعور بالهدوء والتوازن 

 (26()15:14الشباب. ) واستعاده
ام عبد الخالق (، عص1994(، سعد كمال ط  )1993)اإلسكندرانيينب محمد ويرى كل من ز

فى التدريب من األسس الهامة لتطوير الحالة التدريبية وقدرات  االستمراريةأن مبدأ  ،(2005)
رفع مستوى اآلداء عن طريق رفع كفاءة  وبالتاليطوال عملية التدريب  اكتسابهالرياضيين وتثبيت ما تم 

 الت العاملة.من القلب والدورة الدموية والرئتين فى نقل األكسجين إلى العض كال
 (11:5()125:6()106:8) 

(، نعمات عبد الرحمن 1999(، ألين ودي  فر  )1998محمد نصر الدين )ويشير كل من 
قدرة القلب واألوعية الدموية والرئتين والعضالت أن تعمل بأقصى  هيأن اللياقة بوجه عام  ،(2000)

وتؤدى التدريبات  ،ون الشعور بالتعبكفاءة، كما أنها القدرة على القيام بنشاط ما بأقصى كفاءة د
الهوائية إلى رفع مستوى اللياقة للفرد، والمحافظة على توازن ومرونة المفاصل وقوة العضالت، كما أنها 
تزيد من مستوى الطاقة، وتبدد التعب الذى يشعر به الفرد وتتطلب التدريبات الهوائية كميات كبيرة من 

الجسم إلى تحسين األجهزة المسئولة عن نقل وتوصيل األكسجين األكسجين لفترات طويلة بحيث تدفع 
تزداد كفاءة وقدرة تحمل القلب واألوعية الدموية والرئتين وتعرف هذه  وبالتاليللعضالت العاملة 

 (7:12()12:3()174:9الخاصية باللياقة القلبية التنفسية .)
أن مصطلح اللياقة القلبية التنفسية يعكس الرؤية الواضحة  ،(1999ألين ودي  فر  )وترى 

المبنية على تألير التدريب إذ يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى عمليات أخذ األكسجين ونقله 
، وتتحسن هذه العمليات بالتدريب ونظرا ألن التدريب له تألير على العضالت ذاتها وقدرتها واستهالكه
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الهدف  هيقة المؤكسدة أو الطاقة الهوائية، لذلك فإن العضالت تكون على القيام بإنتاج الطا
 (71:3.)التدريبي

قدرة  هيأن اللياقة القلبية التنفسية  ،(2003أحمد نصر الدين ) الفتاح،أبو العال عبد ويذكر 
 نيالبدعلى توجيه األكسجين إلى العضالت العاملة الستهالكه ألناء العمل  والتنفسي الدوري الجهازين 

 (25:2يؤدى لمدة طويلة. ) الذي
والجهاز  الدوري الجهاز  هيوتوجد لالث أجهزة رئيسية مسئولة عن اللياقة القلبية التنفسية 

بكميات كبية من  الدوري يقوم بإمداد الجهاز  التنفسيفإذا كان الجهاز  العضليوالجهاز  التنفسي
ة تأخذ مكانها فى العضالت المستخدمة فى األكسجين لكى ينقلها إلى العضالت فإن التغيرات الرئيسي

والغدد الصماء  العصبيوالجهاز  والتنفسي الدوري التدريب ، والتكيفات الثانوية تأخذ مكانها فى الجهاز 
وأنسجة أخرى ولكن من غير الممكن تحسين وظائف األعضاء الداخلية مثل القلب والرئتين بدون 

 (174:9()71:3. )العضليتبدأ من النشاط  العضالت فجميع التغيرات المفيدة استخدام
أكبر كمية  استهالكقدرة الفرد على  وهيوتعد القدرة الهوائية أفضل مؤشر للياقة القلبية التنفسية 

 (173:9من األكسجين ألناء بذل أقصى جهد بدنى ممكن. )
 مشكلة التحث

يمكن أن تبنى عليها إمكانية ممارسة النشاط  التيتعتبر اللياقة القلبية التنفسية من أهم القواعد 
 التييعد من أهم األهداف  اكتسابهاتؤلر بشكل كبير فى تحسين مستوى اآلداء، كما أن  والتي الرياضي

 إلى تحقيقها. الرياضيتسعى برامج التدريب 
بية ومن خالل العرض السابق وإطالع الباحثون على المراجع والدراسات السابقة العربية واألجن

وجد الباحثون أن المراجع والدراسات تطرقت الستخدام تمرينات البيالتس فى تنمية عناصر اللياقة 
كرة القدم  ناشئيعلى الكفاءة القلبية التنفسية لدى  تأليرهاالبدنية فقط، مما دفع الباحثون لمحاولة معرفة 

 دم.القلم تتعرض الدراسات السابقة لهذه المرحلة السنية فى كرة  والتي
الالعبددين فددي هددذه  ومددن خددالل عمددل البدداحثون فددى مجددال تدددريب كددرة القدددم الحدد  البدداحثون أن

سدددنة يعدددانون مدددن إنخفددداض مسدددتوي اللياقدددة القلبيدددة التنفسدددية نتيجدددة عددددم  15 – 12المرحلدددة السدددنية مدددن 
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الخاطئدة  اإلهتمام بتطوير هذه الناحية من العملية التدريبية باإلضافة إلي بعض طدرق وأسداليب التددريب
  والتي ينتج عنها ظهور التعب واإلجهاد في مراحل متقدمة من المنافسات.

 التحثيدف 
على اللياقة  تأليرهمعرفة مدى ل Pilatesيهدف البحث إلى تصميم برنامج لتدريبات البيالتس 

 .سنة 15 – 13في المرحلة العمرية من  كرة القدم ناشئيالقلبية التنفسية لدى 
 فروض التحث

تستخدم  التيللمجموعة التجريبية  والبعدي القبلي القياستوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  .1
 البعدي.تمرينات البيالتس فى تحسن اللياقة القلبية التنفسية لصالح القياس 

بين المجموعة التجريبية والضابطة فى تحسن  البعديتوجد فروق ذات داللة إحصائية فى القياس  .2
 التنفسية لصالح المجموعة التجريبية. اللياقة القلبية

 مصطلحات التحث
 Pilates Exercises :تدريتات البيالت  .1

 توازنه"مجموعة من الحركات البدنية المصممة لتطوير مرونة وقوة وتحمل الجسم وتحقيق 
فقط بل يمتد إلعادة تأهيل الجسم  البدنيعلى الجانب  تأليرهاوتصحبها أنماط من التنفس وال يقتصر 

 (17:19". )النواحيمن جميع 
 Cardio Respiratory Fitness :اللياقة القلبية التنفسية .2

على توجيه األكسجين إلى العضالت العاملة الستهالكه ألناء  والتنفسي الدوري "قدرة الجهازين 
 (25:2يؤدى لمدة طويلة". ) الذي البدنيالعمل 

 Aerobic Ability :القدرة الهوائية .3
الحد  "أقصى كمية أكسجين يستطيع الجسم استهالكها خالل وحدة زمنية معينة وهو ما يطلق عليه

 (VO2max( .)2 :313" )األقصى الستهالك األكسجين
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 الدراسات المرجعية
 العربية:الدراسات المرجعية أواًل: 

 أهم النتائج العينة المنهج الهدف العنوان اسم الباحث م

1 

عالية عادل 
 شمس الدين

(2119) 
 دكتوراه

"فاعلية برنامج لتدريبات 
البيالتس على اللياقة القلبية 

التنفسية وبعض مكونات اللياقة 
الحركية ومستوى األداء فى 

 الرقص الحديث"

تصميم برنامج لتمرينات البيالتس 
ومعرفة فاعليته على اللياقة 

التنفسية واللياقة الحركية القلبية 
قيد البحث ومستوى أداء الجملة 

 الحرة فى الرقص الحديث.

 التجريبي

طالبة من طالبات  24
الفرقة الثالثة بكلية التربية 

الرياضية للبنات جامعة 
طالبة  12الزقازيق بواقع 

فى المجموعة التجريبية 
 فى الضابطة. 12و

برنامج تمرينات البيالتس أثر تأثيرا 
جابيا على تحسين اللياقة القلبية اي

التنفسية وبعض مكونات اللياقة 
 الحركية قيد البحث.

2 

مدحت محمد 
 قاسم

(2115) 
 انتام علمي

تأثير استخدام نوعين من 
الحرة"  –التمرينات "البيالتس 
على بعض المتغيرات 

الفسيولوجية والبدنية لتالميذ 
 المرحلة اإلعدادية

استخدام التعرف على تأثير 
تمرينات البيالتس، والتمرينات 
البدنية الحرة لدى التالميذ من 

 سنة 15-12سن 

 تجريبي
تلميذ قسموا إلى  16

مجموعتين قوام كل 
 تالميذ 8مجموعة 

أشارت أهم النتائج إلى تفوق 
المجموعة األولى )مجموعة تمرينات 

البيالتس( من حيث متغيرات البحث 
نية من على المجموعة التجريبية الثا

حيث نسب التحسن وذلك للقياس 
 البعدي للمجموعتين

3 

الحسينى محمد 
 إبراهيم

(2117) 
 ماجيستير

تأثير تمرينات البيالتس على 
مكونات الجسم وبعض دهون 

 الدم لدي المراهقين

التعرف على تأثير تمرينات 
البيالتس على مكونات الجسم من 

نسبة -كتلة العضالت-)كتلة الدهون
كتلة الجسم( وبعض  مؤشر-الماء

دهون الدم )البروتينات الدهنية 
منخفضة  –مرتفعة الكثافة 

ثالثي الجلسرايد( لدي -الكثافة
 المراهقين

 تجريبي

طالب من طلبة  24
مدرسة حسنين الشناوى 
للتعليم األساسي، إدارة 

المنزلة التعليمية، محافظة 
 الدقهلية

برنامج تمرينات البيالتس قد أثر تأثيرا 
إيجابيا على مكونات الجسم وبعض 
دهون الدم، حيث حققت المجموعة 

%، 11التجريبية نسب تحسن 
% على المتغيرين بالترتيب ولم 6.17

 تحقق المجموعة الضابطة تلك النسب
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 أهم النتائج العينة المنهج الهدف العنوان اسم الباحث م

4 
محمود عبد 
 اهلل محمود

(2121) 

فاعلية تمرينات البيالتس على 
اللياقة القلبية التنفسية لدى 

 ناشئي السباحة

فاعلية تمرينات التعرف على 
البيالتس على اللياقة القلبية 
 التنفسية لدى ناشئي السباحة

المنهج 
 التجريبي

سباح بإستاد  24
 المنصورة

 تحسن اللياقة القلبية لدى السباحين

 األجنبيةالدراسات المرجعية رانيًا: 

 أهم النتائج العينة المنهج الهدف العنوان اسم الباحث م

5 

 سكير وآخرونجانت 
(Janet scher et 

al.,) 
(2119) 

تجربة عشوائية مقارنة 
باستخدام تدريبات البيالتس 
على تحسين القوة العضلية 

 لتجويف الحوض

التعرف على تأثير برنامج 
باستخدام تدريبات البيالتس على 
عمل تحسينات مماثلة فى القوة 

 العضلية لتجويف الحوض.

 التجريبي
 62اشتملت العينة على 

سيدة تم اختيارهم بطريقة 
 عشوائية

حسنت تدريبات البيالتس القوة 
العضلية لتجويف الحوض لدى 

 السيدات عينة البحث.
 

6 

 باترك كولجين واخرون
(Patrick J. 
Culligan) 

(2111) 

"دراسة تحليلية مقارنة بين 
استخدام التدريب التقليدي 

وتمرينات البيالتس فى 
تحسين القوة العضلية 

 لعضالت الجذع"

التعرف على الفرق بين برنامج 
تمرينات البيالتس على القوة 

العضلية لعضالت الجذع 
 والبرنامج التقليدي.

 التجريبي

اشتملت عينة البحث على 
امرأة وتم تقسيمها الى  62

امرأة  31مجموعتين 
 32تمرينات البيالتس و

 امرأة البرنامج التقليدي.

عل تمرينات البيالتس حسنت بالف
 القوة العضلية لعضالت الجذع.
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 إجراءات التحث
 :منه  التحث

استخدم الباحثون المنهج التجريبي باستخدام التصدميم التجريبدي لمجمدوعتين تجدريبيتين وذلدك بدأجراء 
 (البعدية-القياسات )القبلية 
 :مجتم  التحث

سددنة بمدينددة الكددردي مركددز منيددة النصددر محافظددة  16تحددت يمثددل مجتمددع البحددث العبددي كددرة القدددم 
 الدقهلية.

 عينة التحث: 
  .تم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية 

 ( مددن العبددي أكاديميددة 25بلددغ حجددم العينددة الكليددة للبحددث ) سددنة  16تحددت أمجدداد الجزيددرة لكددرة القدددم
سدددنة(  15–13أعمدددارهم )( العبدددين يتدددراوح 10مقسدددمين إلدددى مجمدددوعتين كدددل مجموعدددة مكوندددة مدددن )

 ( العبين.5مكونة من ) استطالعيةومجموعة 
 

 ( 1جدول )
 توصيف عينة التحث.

 م
 العيأنة

 البرنام 
  النستة العدد نوع العينة

 المقترح %40.00 10 المجموعة التجريبية  1
 المتت  %40.00 10 المجموعة الضابطة 2
 - %20.00 5 المجموعة االستطالعية 3

 أأأ %100 25 الكلية للتحثالعينة 
 

 التحقق من اعتدالية توزي  العينة الكلية للتحث: .أ 
للتأكد من تجانس العينة قام الباحثون بعمل بعض القياسات، للتأكد من اعتدالية توزيع البيانات بدين 

 ( 1( وشكل )2أفراد العينة في المتغيرات قيد البحث، كما هو موضح في جدول )
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 (2جدول )
 المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات المعيارية ومعامالت االلتواء للعينة الكلية للتحث 

 (25ن=)في المتغيرات قيد التحث. 

     

 االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات 

رية
ومت
روب
أنث

 

 0.17- 7.21 166.50 166.10 سم الطول 
 0.18 7.79 54.00 54.47 كجم الوزن  
 0.00 0.79 14.00 14.00 سنة العمر الزمني )السن( 

ات
اس
لقي
ا

 
نية
لبد
ا

 

 0.68- 5.54 39.00 37.75 سم الورب العمودي لسيرجينت القوة
 0.84 4.22 5.37 6.54 ث الدوائر المرقمة التوافق
 0.85- 6.92 3.00 1.05 سم رني الج ع من الوقوف المرونة
 0.81 4.42 9.55 10.74 ث مشط القدمالوقوف على  التوازن 
 0.38 0.08 1.23 1.24 دقيقة م400جري  التحمل

جية
ولو
سي
 الف
رات
تغي
الم

 

 0.33 2.74 74.00 74.30 نتضة/دقيقة معدل النت  
 0.30 2.51 122.50 122.75 مم/زئتقي ضغط انقتاضي 
 1.57- 1.53 83.50 82.70 مم/زئتقي ضغط انتساطي 
 mg 67.90 64.42 15.67 0.67%  الكتيك 
 IVC 0.70 0.54 2.93 3.05 لتر 
 FVC 0.59 0.63 2.42 2.54 لتر 
 FEV1 0.78 0.56 2.32 2.46 لتر 
 FEV1/FVC % 94.45 98.00 7.10 -1.50 
 FEV1/VC % 76.95 79.00 7.62 -0.81 
 PEF 0.57- 1.27 4.86 4.62 لتر 
 MEF75 0.77- 1.59 4.39 3.99 لتر/رانية 
 MAF50 0.63- 0.99 4.05 3.84 لتر/رانية 
 MAF25 0.17 0.89 2.35 2.40 لتر/رانية 

الستهالك  األقصىالحد  
 0.00 0.03 3.86 3.86 لتر/ دقيقة (vo2maxاألكسجين )
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( ممدا يددل علدى أن 3( و)+3-(، أن قديم معدامالت االلتدواء انحصدرت مدا بدين )2يتضح من جدول)
الكلية للبحث في المتغيرات قيد البحث قدد وقعدت تحدت المنحندى االعتددالي وهدذا يددل قياسات العينة 

 على تجانس أفراد عينة البحث الكلية في هذه المتغيرات.

 تكافؤ مجموعتي التحث: .ب 
التكافؤ بين )المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة( فى ضوء المتغيرات قيد  بإجراءقام الباحثون 

 ( تكافؤ المجموعتين في المتغيرات قيد البحث. 3قد تؤلر على البحث ويوضح جدول ) والتيالبحث 
 ( 3جدول )

 تكافؤ مجموعتي التحث )التجريبية والضابطة( 
 (10=2=ن1)ن في االختتارات قيد التحث.

  
وحدة  المتغيرات

 القياس

قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتوسط   )ت(

 )َس(
 االنحراف
ع()±   

 المتوسط
 )َس(

 االنحراف
ع()±   

ات
اس
لقي
ا

 
نية
لبد
ا

 

 0.35 3.94 38.20 6.99 37.30 سم الورب العمودي لسيرجينت القوة
 0.78 1.26 5.80 5.89 7.28 ث الدوائر المرقمة التوافق
 0.28 8.10 1.50 5.91 0.60 سم رني الج ع من الوقوف المرونة
 0.77 4.25 9.97 4.67 11.51 ث القدم الوقوف على مشط التوازن 
 0.65 0.10 1.25 0.06 1.22 دقيقة م400جري  التحمل

جية
ولو
سي
 الف
رات
تغي
الم

 

 1.15 3.02 75.00 2.37 73.60 نتضة/دقيقة معدل النت  
 1.17 2.92 122.10 1.96 123.40 مم/زئتقي ضغط انقتاضي 
 0.29 1.65 82.60 1.48 82.80 مم/زئتقي ضغط انتساطي 
 mg 71.72 18.22 64.09 12.42 1.09%  الكتيك 
 IVC 0.18 0.61 3.03 0.50 3.08 لتر 
 FVC 0.31 0.50 2.59 0.77 2.50 لتر 
 FEV1 0.52 0.60 2.39 0.53 2.53 لتر 
 FEV1/FVC % 96.80 2.82 92.10 9.29 1.53 
 FEV1/VC % 76.10 7.46 77.80 8.08 0.49 
 PEF 1.13 1.66 4.30 0.64 4.94 لتر 
 MEF75 0.41 2.08 3.84 0.97 4.14 لتر/رانية 
 MAF50 1.23 1.18 3.57 0.72 4.11 لتر/رانية 
 MAF25 1.64 0.93 2.09 0.76 2.71 لتر/رانية 
الستهالك  األقصىالحد  

 0.88 0.02 3.86 0.03 3.87 لتر/ دقيقة (vo2maxاألكسجين )

  2.10( = 0.05، 18)  ت   
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات قيد البحث 3/3يتضح من جدول )
للمجموعتين التجريبيتين حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى 

(، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائية بين القياسات في جميع 0.05معنوية )
 تكافؤ المجموعتين في المتغيرات قيد البحث.  االختبارات، مما يشير الى
 أدوات جم  البيانات

 االختتارات والقياسات البدنية:
قام الباحثون باالطالع على الدراسدات والبحدوث والمراجدع العلميدة واسدتطالع راي الخبدراء فدي مجدال 

 علوم الصحة وكرة القدم لتحديد أهم االختبارات قيد البحث وكانت ما يلي:
 (.Spiro sticقياس السعات الرئوية باستخدام جهاز )سبيروستيك   .أ 
 اختبار قياس معدل النبض. .ب 

 :المستخدمةاألجهزة واألدوات 
ابيض  كحول-النبض  جهاز قياس-جهاز االسبيروستيك  –جهاز الرستاميتر لقياس الطول والوزن 

 القياس.للتطهير بعد أخذ 

 البرنام :تصميم 
قددام البدداحثون بدراسددة مسددحية للكتددب والمراجددع العربيددة واألجنبيددة والبحددوث العلميددة ومواقددع االنترنددت 

اسدددتمارة  البددديالتس وتصدددميمالتددي تناولدددت أسدددس وضدددع البدددرامج وتدددم وضدددع تصدددور مبددددئي لتمريندددات 
اسدددتطالع رأي الخبدددراء فدددي أهدددم التددددريبات التدددي تتناسدددب مدددع عيندددة البحدددث مدددع تحديدددد مددددة تطبيدددق 

رنامج وزمنه وعدد وحداته التدريبية األسبوعية وزمن كل وحدة تدريبية وفي ضوء أراء الخبدراء قدام الب
 الباحثون بالتعديل واإلضافة واإللغاء بما يتناسب مع هدف عينة البحث. 

 البرنام :تقنين 
( 8( وحدددات تدريبيددة فددي األسددبوع وذلددك لمدددة )3( وحدددة تدريبيددة بواقددع )24) علددىاشددتمل البرنددامج 

 الجدزء فدي البديالتس تمرينات وضع تم كما الرياضي، الموسم من الخاص اإلعداد فترة أسابيع، وهي
( 90وقددد اسددتغرق زمددن كددل وحدددة تدريبيددة ) التدريبيددة، الوحدددة مددن الخدداص البدددني باإلعددداد الخدداص
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البرنامج، وكان الزمن المحدد لتمرينات البيالتس فدي كدل وحددة تدريبيدة يتدراوح دقيقة طوال فترة تنفيذ 
 دقيقة في الوحدة. 20 – 10ما بين 

 : ك لك راعى التاحثون األس  التالية فى وض  البرنام 
 .أن تكون التمرينات من النوع السهل البسيط 
 .اإلحماء المناسب لكل وحدة بالبرنامج 
  التمرينات لفترة طويلة بل يتخلل ذلك فترات راحة ايجابيةعدم إجهاد الالعبين فى 
 بجميع الالعبين دون التحيز ألحد منهم. االهتمام 

حيث تدم اسدتخدام تمريندات البديالتس ألنداء فتدرة اإلعدداد الخداص مدن الوحددة التدريبيدة مدع المجموعدة 
 التجريبية بينما تم استخدام التمرينات التقليدية مع المجموعة الضابطة.

 القبلية:القياسات 
 .2020/ 7/ 24-23تمت القياسات القبلية لمجموعتي البحث قيد البحث يوم 

 (4(. مرفق )Spiro sticقياس السعات الرئوية باستخدام جهاز )سبيروستيك   .أ 
 اختبار قياس معدل النبض. .ب 

 المقترح:تنفي  البرنام  
وقدددد كدددان ، 12/10/2020 إلدددى 27/7/2020العيندددة فدددي الفتدددرة مدددن  علدددىتدددم تنفيدددذ برندددامج البحدددث 

 وهي:التدريبية داخل البرنامج المقترح من خمسة أجزاء  تشكيل الوحدة
  الختام.التدريبي/ الجزء  /التقليدية الخاص بتمرينات البيالتس، التمرينات  البدنياإلعداد / اإلحماء

  التعدية:القياسات 
وقدد  ،16/10/2020-14مدن تطبيدق البرندامج يدوم ( 8تم إجراء القياس البعدي بعد نهاية األسبوع )

نحو ما تم إجراءه في القياس القبلي للمتغيرات قيد البحدث بدنفس ترتيدب  علىطبقت جميع القياسات 
      القبلية.القياسات 
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 نموذ  لوحدة تدريبية من البرنام  التدريبي للمجموعة التجريبية : 
 األول:  األسبوع                
 م29/7/2020: التاريخ                                                                        األولي  : الوحدة                
 الكردي شباب مركز ملعب:  المكان                       ق 90:  التدريبية الوحدة زمن                
 متوسط:  التدريب حمل          المركبة الحركية األداءات تنمية:  الرئيسي الهدف                

       

 المعالجات اإلحصائية 
 في المعالجات اإلحصائية للبيانات داخل هذه الدراسة برنامج الحزم اإلحصائيةاستخدم الباحثون 

أجزاء 
 البرنامج

 المجموعات التكرار التمرينــــــــات الزمن
الراحة 
 البينية

ء
ما

ح
إل
ا

 

 ق5

 )وقوف( الجرى حول الملعب. -

 )وقوف( الجرى مع رفع الركبتين عاليًا. -

 )وقوف( الجرى مع لمس العقبين للمقعدة. -

 )وقوف( الجرى الجانبي. -

 )وقوف( الجرى بالظهر. -

 

- - 
راحة 
 نشطة

ي
س

ئي
لر

 ا
زء

ج
ال

 

س(
الت

بي
( 

ي
دن

ب
 

 ق15

)وقوف فتحا.المد أماما مائال أسفل( الشهيق،الزفير مع تحريك    -1
 الذراعين جانبا مائال أعلى،الشهيق مع العودة للوضع اإلبتدائى.

 ث20 4 12

)وقوف فتحا.ثنى الركبتين.المد عاليا( الشهيق،الزفير مع خفض   -2
 اإلبتدائى.الذراعين والرأس أماما وألسفل،الشهيق مع العودة للوضع 

 ث20 4 8

)وقوف فتحا.ثنى الركبتين.اليدين على الفخذين.ميل الجذع   -3
لالمام(الشهيق،الزفير مع تحدب الظهر،الشهيق مع العودة للوضع 

 اإلبتدائى.
 ث20 2 8

ي
ط
ط
خ
 و

ي
ار

مه
 

 ق65

)وقوف( الشهيق،الزفير مع ثنى الركبة اليمنى أمام الصدر واليد   -4
بالركبة اليمنى واليد اليسرى ممسكة بالكرسى،التنفس اليمنى ممكسة 

 العميق .
 ث10 2 16

)وقوف( الشهيق،الزفير مع ثنى الركبة اليمنى ألسفل والقدم خلف   -5
المقعدة واليد اليمنى ممسكة بالكاحل واليد اليسرى ممسكة 

 بالكرسى،التنفس العميق.
 ث10 2 16

العبيين ، ويقيف الميدرب عليى      5يقف الالعبون على شكل قطار مكون من  -

م مين الالعيب األول مين القيا،رة ، يميرر الميدرب الكيرة أرضيية         15مسافة 

لالعب األول فيي القيا،رة فيقيوم بيالجرى السيتالم الكيرة ببيا،ن القيدم داخيل          

 م ثم التمرير للمدرب مرة ثانية ثيم الجيرى الخفييف للوقيوف    3دائرة قطرها 

 في نهاية القا،رة.  

 نفس التمرين السابق مع زيادة   مسافة التمرير.  - -

 م .2.5نفس التمرين على أن يتم االستالم داخل دائرة قطرها  -

تمرر الكرة أرضية لالعب األول في القا،رة فيقوم بالجرى لالستالم ببا،ن  -
م( ثم التمرير للجانب ثم الجرى الحر للوقوف مكان 3القدم داخل الدائرة )

الزميل ، يقوم الزميل )ب( باالستالم ببا،ن القدم م الجرى بالكرة ثم 
 لدائرة وهكذا .  التمرير لالعب )أ( الذي يقوم باالستالم ثم التمرير داخل ا

 ث60 4 10

ام
خت

ال
 

 ق5

 

 )وقوف( المشي حول الملعب . -

 )وقوف( أداء المرحجات. -

 )وقوف( أداء تمرينات استرخاء. -

-  -  -  
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 ( مستعيًنا بالمعامالت التالية:23( اإلصدار )SPSSللعلوم االجتماعية )
 (Mean)الحسابي المتوسط  .أ 
     (  Medianالوسيط ) .ب 
 (. Standard Deviation) المعياري االنحراف  .ج 
 (Kurtosisااللتواء ) .د 
  (.Paired Sample t-Testلعينتين مرتبطتين من البيانات )اختبار )ت(  .ه 
  (.Independent Samples t-Testاختبار )ت( لعينتين مستقلتين من البيانات ) .و 
 ( في حالة اختبار )ت(:Effect Sizeحجم التألير ) .ز 
ηمربع ايتا ) .أ 

2.) 
 ( ويفسر طبقا لمحكات كوهين.ESباستخدام ) .ب 
 Change Ratioنسبة التغيير/ التحسن )معدل التغير(  .ح 

  = التحسننسبة 
 القبليالقياس  100×  القبليالقياس  – البعديالقياس 

 وتفسيريا نتائ العرض ومناقشة 
 عرض ومناقشة نتائ  الفرض األول

 عرض نتائ  الفرض األول:
القيأأاس القبلأأي والتعأأدي  توجأأد فأأروق ذات داللأأة إحصأأائية بأأين"يددنص الفددرض األول علددى أندده: 

"؛ وللتحقددق مددن للمجموعأأة التجريبيأأة فأأى تحسأأن اللياقأأة القلبيأأة التنفسأأية لصأأالح القيأأاس التعأأدي
 Pairedصدددحة الفدددرض األول اسدددتخدم البددداحثون اختبدددار )ت( لعينتدددين مدددرتبطتين مدددن البياندددات )

Sample tTest والقيدددداس البعدددددي (، لدالددددة الفددددروق بددددين متوسددددط الدددددرجات فددددي القيدددداس القبلددددي
( Effect Size)للمجموعددة التجريبيددة( فددي المتغيددرات )قيددد البحددث(، كمددا تددم حسدداب حجددم التددألير )

( ES( فدددي حالدددة اختبدددار )ت(، كمدددا تدددم حسددداب حجدددم التدددألير باسدددتخدام )η2باسدددتخدام مربدددع ايتدددا )
، كمدا فدي (Change Ratioويفسر طبقا لمحكدات لكدوهين، باإلضدافة إلدى نسدبة التغييدر/ التحسدن )

 الجداول واالشكال التالية.
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 (5جدول )
 داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس التعدي )للمجموعة التجريبية( في المتغيرات

 (10قيد التحث. )ن= الفسيولوجية

 المتغيرات 
وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
قيمة 

 )ت(

 حجم التأثير

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

ع()±   

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

ع()±   
(η2) (ES) 

 1.8 1.791 5.84 1.29 69.91 2.37 73.61 نبضة/دقيقة معدل النبض

 2.5 1.728 4.91 1.34 119.31 1.96 123.41 مم/زئبقي ضيضغط انقبا

 3.6 1.913 9.16 1.43 77.51 1.48 82.81 مم/زئبقي ضغط انبساطي

 mg 71.72 18.22 48.74 7.26 3.57 1.586 1.7%  الكتيك

IVC 1.4 1.743 5.19 1.63 3.91 1.51 3.18 لتر 

FVC 1.6 1.756 5.28 1.74 3.73 1.77 2.51 لتر 

FEV1 1.6 1.635 3.96 1.16 3.91 1.53 2.53 لتر 

FEV1/FVC % 96.81 2.82 111.31 1.16 4.87 1.725 1.3 

FEV1/VC % 76.11 7.46 89.91 7.29 5.86 1.792 1.9 

PEF 2.1 1.685 4.43 1.32 7.12 1.64 4.94 لتر 

MEF75 3.1 1.796 5.92 1.12 7.18 1.97 4.14 لتر/ثانية 

MAF50 1.6 1.714 4.74 1.19 5.75 1.72 4.11 لتر/ثانية 

MAF25 1.5 1.758 5.31 1.28 4.43 1.76 2.71 لتر/ثانية 

الحد األقصى 

الستهالك 

 األكسجين 

 1.2 1.767 5.44 1.14 3.91 1.13 3.87 لتر/ دقيقة

  2.26( = 0.05، 9تج )
ولتحديدد الداللدة  (.9.16( و)3.57) يتضح من الجدول السدابق أن قديم )ت( المحسدوبة تراوحدت بدين

( η2التطبيقيددة للمتغيددر المسددتقل علددى المتغيددر التددابع تددم حسدداب حجددم التددألير باسددتخدام مربددع ايتددا )
( 0.586) ( بددين²ηالدذي يعبددر عدن حجددم تدألير المتغيددر المسدتقل فددي المتغيدر التددابع، وتراوحدت قدديم)

( 3.6( و)1.2) ( بددينES(. وتراوحددت قدديم)Huge( وهددذا يدددل علددى حجددم تددألير )ضددخم 0.903و)
 (.Huge( إلى )ضخم Very Largeوهذا يدل على حجم تألير )كبير جدا 
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 (6جدول )
   (10نستة التحسن بين درجات )المجموعة التجريبية( في المتغيرات قيد التحث. )ن= 

 وحدة القياس المتغيرات
 متوسط

 القياس القبلي

متوسط 

 القياس البعدي

الفرق بين 

 القياسين

نسبة 

 التحسن

 5.13 3.71 69.91 73.61 نبضة/دقيقة معدل النبض

 3.32 4.11 119.31 123.41 مم/زئبقي ضغط انقباضي

 6.41 5.31 77.51 82.81 مم/زئبقي ضغط انبساطي

 mg 71.72 48.74 22.98 32.14%  الكتيك

IVC 26.93 1.83 3.91 3.18 لتر 

FVC 49.26 1.23 3.73 2.51 لتر 

FEV1 54.21 1.37 3.91 2.53 لتر 

FEV1/FVC % 96.81 111.31 3.51 3.62 

FEV1/VC % 76.11 89.91 13.81 18.13 

PEF 42.24 2.19 7.12 4.94 لتر 

MEF75 73.71 3.15 7.18 4.14 لتر/ثانية 

MAF50 39.89 1.64 5.75 4.11 لتر/ثانية 

MAF25 63.31 1.72 4.43 2.71 لتر/ثانية 

الحد األقصى الستهالك 

 األكسجين 
 1.19 1.14 3.91 3.87 دقيقة لتر/

 (.73.71( و)1.09) يتضح من الجدول السابق أن قيم )نسبة التحسن( تراوحت بين
 مناقشة نتائ  الفرض األول:

(، وجددددود فددددروق دالدددده إحصددددائيا بددددين القيدددداس القبلددددي والقيدددداس البعدددددي 6(، )5يتضددددح مددددن جدددددول )
 5.03حيددث تحسددن معدددل النددبض بنسددبة  ،التنفسدديةللمجموعددة التجريبيددة فددي متغيددرات اللياقددة القلبيددة 

، ويرى 6.40، وتحسن ضغط الدم االنقباضي بنسبة 3.32كما تحسن ضغط الدم االنبساطي بنسبة 
تحسدين لياقدة  الباحثون ان هذه النتيجة ترجع الى استخدام تمريندات البديالتس نظدرا ألنهدا تعمدل علدى

القلددب والتددنفس ممددا يخفددض مددن عدددد ضددربات القلددب ألندداء الراحددة نتيجددة لزيددادة حجددم عضددلة القلددب 
(، كدددالى 2001. وهدددذا يتفدددق مدددع مدددا أشدددار إليددده كدددال مدددن كدددارون كدددارتر )وزيدددادة ضدددخ الددددم للجسدددم
د ( أن تمددارين البدديالتس تعمددل علددى اسددترخاء العضددالت وتهدددئتها بعدد2006ميبددوبس، سددالي سدديرل )
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المجهددود العضددلي وبالتددالي تعمددل علددى خفددض النددبض واالقددالل مددن معدددل ضددربات القلددب والحمايددة 
 من امراض القلب واالرتفاع المفاجئ لضغط الدم.

كمدددا يتضدددح ايضدددا تحسدددن الحدددد  32.04كمدددا تظهدددر النتدددائج أيضدددا تحسدددن نسدددبة حدددامض الالكتيدددك 
هددذا التحسددن الددى أداء تمرينددات  حيددث يرجددع البدداحثون  1.09األقصددى السددتهالك األكسددجين بنسددبة 

والدددذي يسددداعد علدددى  والعميدددق البددديالتس وذلدددك العتمادهدددا باألسددداس علدددى التدددنفس الطويدددل والبطددديء
الددتخلص مددن  اعد علدديامددتالء الرئددة باألكسددجين وزيددادة نسددبة األكسددجين بالدددم والعضددالت ممددا يسدد
 Emily 2001)مددن ) مخلفددات الجهددد البدددني بددين العضددالت. وهددذا يتفددق مددع مددا أشددار اليدده كددال

Kelly &Michael King( ان تمرينددات البدديالتس 2012(، محمددد احتشددام )2005، دوندداتلو ،)
تعمل على تحسين عمليدة التدنفس وتقويدة العضدالت بدين الضدلوع والحجداب الحداجز وتطهيدر الجسدم 

يحدث من الفضالت مثل حامض الالكتيك ولاني أكسيد الكربون، كما انه من خالل التنفس العميق 
زيادة في كمية األكسجين التي يتم استنشداقها وتوزيعهدا علدى أنسدجة الجسدم وبالتدالي تحسدن وظدائف 

 الرئة والقلب.
(، 2011(، ايمأان عسأكر )2009عالية شم  الدين )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كال مدن 

  (، محمأأأأود عبأأأأد 2017(، الحسأأأأيني محمأأأأد )2015(، مأأأأدحت قاسأأأأم )2012نسأأأأمة فأأأأرا  )
. حيث ألبتت هذه الدراسات تألير تمرينات البديالتس علدى اللياقدة القلبيدة والتنفسدية وحمدض (2020)

ا توجد فروق ذات داللة إحصائية بأين مما يثبت صحة الفرض األول والذي ينص على ، الالكتيك
 القيأاس القياس القبلي والتعدي للمجموعة التجريبيأة فأى تحسأن اللياقأة القلبيأة التنفسأية لصأالح

   التعد ا
 :الثانيعرض ومناقشة نتائ  الفرض 

 :الثانيعرض نتائ  الفرض 
:اتوجأأأد فأأأروق ذات داللأأأة إحصأأأائية فأأأى القيأأأاس التعأأأدي بأأأين علدددى أنددده  الثدددانييدددنص الفدددرض 

 المجموعة التجريبية والضابطة فى تحسن اللياقة القلبية التنفسأية لصأالح المجموعأة التجريبيأةا 
وللتحقددق مددن صددحة الفددرض الثالددث اسددتخدم البدداحثون اختبددار )ت( لعينتددين مسددتقلتين مددن البيانددات 

(Independent Samples tTest لدالددة الفددروق بددين متوسددط الدددرجات فددي القيدداس البعدددي ،)



 

 

 

 ISSN : 2735-461X عدد إستثنائى اجمللة العلمية لعلوم الرياضة م2021 فرباير
 

  التربية الرياضية جامعة كفرالشيخالمجلة العلمية لكلية 
E-mail : sjss@phy.kfs.edu.eg Web : mkod.journals.ekb.eg 195 

 
 

 

 

)للمجموعة التجريبية( والقياس البعدي لمجموعدة )للمجموعدة الضدابطة(، فدي المتغيدرات قيدد البحدث، 
( فدي حالدة اختبدار )ت(، كمدا η2( باستخدام مربدع ايتدا )Effect Sizeحساب حجم التألير ) كما تم

( ويفسر طبقا لمحكات لكوهين، باإلضافة إلدى نسدبة التغييدر/ ESتم حساب حجم التألير باستخدام )
 (، كما في الجداول واألشكال التالية.Change Ratioالتحسن )

 (9جدول)
 داللة الفروق بين القياس التعدي )للمجموعة التجريبية( والقياس التعدي )للمجموعة الضابطة( 

 (10=2=ن1في المتغيرات قيد التحث )ن

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
قيمة 

 )ت(

 حجم التأثير

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

ع()±   

 المتوسط

 )َس(

 االنحراف

ع()±   
(η2) (ES) 

 2.1 1.497 4.22 2.79 74.11 1.29 69.91 نبضة/دقيقة معدل النبض

 2.1 1.518 4.31 1.84 122.41 1.34 119.31 مم/زئبقي ضغط انقباضي

 1.9 1.486 4.12 1.91 81.61 1.43 77.51 مم/زئبقي ضغط انبساطي

 mg 48.74 7.26 61.11 12.32 2.71 1.291 1.3%  الكتيك

IVC 1.2 1.264 2.54 1.68 3.16 1.63 3.91 لتر 

FVC 1.4 1.331 2.98 1.53 2.87 1.74 3.73 لتر 

FEV1 1.4 1.338 3.13 1.63 2.72 1.16 3.91 لتر 

FEV1/FVC % 111.31 1.16 91.11 12.46 2.61 1.274 1.2 

FEV1/VC % 89.91 7.29 68.11 26.27 2.53 1.262 1.2 

PEF 1.5 1.351 3.11 1.47 5.18 1.32 7.12 لتر 

MEF75 2.2 1.538 4.58 1.55 4.51 1.12 7.18 لتر/ثانية 

MAF50 1.4 1.339 3.14 1.43 3.96 1.19 5.75 لتر/ثانية 

MAF25 1.7 1.418 3.52 1.19 2.56 1.28 4.43 لتر/ثانية 

الحد األقصى 

الستهالك 

األكسجين 

(vo2max) 

 1.3 1.317 2.82 1.12 3.87 1.14 3.91 لتر/ دقيقة

  2.10( = 0.05، 18)  ت
ولتحديدد الداللدة  (.4.58( و)2.53) يتضح من الجدول السدابق أن قديم )ت( المحسدوبة تراوحدت بدين

( η2التطبيقيددة للمتغيددر المسددتقل علددى المتغيددر التددابع تددم حسدداب حجددم التددألير باسددتخدام مربددع ايتددا )
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( 0.262) ( بددين²ηوتراوحدت قدديم)الدذي يعبددر عدن حجددم تدألير المتغيددر المسدتقل فددي المتغيدر التددابع، 
(. وتراوحدت Huge( إلدى )ضدخم Very Large( وهذا يدل على حجدم تدألير )كبيدر جددا 0.538و)
( إلدى )ضدخم Very Large( وهدذا يددل علدى حجدم تدألير )كبيدر جددا 2.2( و)1.2) ( بدينESقديم)

Huge.) 
 (10جدول )

 موعة الضابطة( (، و)المجالمجموعة التجريبيةالفروق في نستة التحسن بين )
 (10=2=ن1في المتغيرات قيد التحث )ن

 وحدة القياس المتغيرات

 الفروق بين القياسات المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 متوسط
القياس 
 البعدي

نسبة 
 التحسن

 متوسط
القياس 
 البعدي

نسبة 
 التحسن

في متوسط 
القياسين 
 البعديين

في نسبة 
 التحسن

 3.71 4.11 1.33 74.11 5.13 69.91 نبضة/دقيقة معدل النبض

 3.17 3.11 1.25 122.41 3.32 119.31 مم/زئبقي ضغط انقباضي

 3.98 3.11 2.42 81.61 6.41 77.51 مم/زئبقي ضغط انبساطي

 mg 48.74 32.14 61.11 4.82 12.26 27.22%  الكتيك

IVC 22.64 1.74 4.29 3.16 26.93 3.91 لتر 

FVC 38.44 1.86 11.82 2.87 49.26 3.73 لتر 

FEV1 41.74 1.18 13.46 2.72 54.21 3.91 لتر 

FEV1/FVC % 111.31 3.62 91.11 2.28 11.31 1.34 

FEV1/VC % 89.91 18.13 68.11 12.47 21.81 5.66 

PEF 24.22 1.94 18.12 5.18 42.24 7.12 لتر 

MEF75 56.41 2.68 17.31 4.51 73.71 7.18 لتر/ثانية 

MAF50 29.21 1.79 11.69 3.96 39.89 5.75 لتر/ثانية 

MAF25 41.81 1.87 22.51 2.56 63.31 4.43 لتر/ثانية 

الحد األقصى 
الستهالك 
 األكسجين 

 1.73 1.14 1.36 3.87 1.19 3.91 لتر/ دقيقة

 (.56.4( و)0.73يتضح من الجدول السابق أن الفروق في نسبة التحسن تراوحت بين)
 :الثانيمناقشة نتائ  الفرض 
(، وجود فروق ذات داللدة إحصدائية فدي القيداس البعددي بدين المجموعدة 10(، )9يتضح من جدول )

 التجريبية والضابطة في تحسن اللياقة القلبية التنفسية لصالح المجموعة التجريبية.
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نمدا فدي المجموعدة ، بي5.03حيث تظهر النتائج تحسن معدل النبض في المجموعة التجريبية بنسدبة 
، بينمددا فدددي المجموعدددة 3.32، كمددا تحسدددن قيمدددة الضددغط االنقباضدددي بنسدددبة 1.33الضددابطة بنسدددبة 

، بينمدا فدي المجموعدة الضدابطة 6.40، كما تحسن قيمدة الضدغط االنبسداطي بنسدبة 0.25الضابطة 
نت في ، بينما تحس32.04. كما تحسن حمض الالكتيك في المجموعة التجريبية بنسبة 2.42بنسبة 

، كما تحسن الحد األقصى الستهالك األكسجين فدي المجموعدة التجريبيدة 4.82المجموعة الضابطة 
، ويدرى البداحثون ان التحسدن فدي 0.36، بينمدا تحسدنت فدي المجموعدة الضدابطة بنسدبة 1.09بنسبة 

قدة القلبيدة القياس البعدي للمجموعة التجريبية الى استخدام تمرينات البيالتس لدورها فدي تحسدين الليا
 التنفسية.

إلدى أن التددريب القلبدي التنفسدي يدؤدى  م2000 ةإبأراهيم سأالموتتفق تلك النتيجة مع ما أشدار اليده 
إلى إكساب الرياضي ما يعدرف بدالتكيف الدوظيفي لألجهدزة الحيويدة كنتيجدة لهدذا التددريب، كمدا يؤكدد 

ارتفداع اللياقدة القلبيدة التنفسدية  على أن هناك بعض المتغيرات التدي يشدير التحسدن الملحدوظ بهدا إلدى
ومدن تلدك المؤشدرات مسدتوى أعلدى مدن االسدتهالك األكسدجينى، كدذلك زيدادة قددرة التشدبع األكسدجينى 
في الدم، وانخفاض معدل ضربات القلب ألناء الراحة وزيادة في قوة عضلة القلدب، وانخفداض معددل 

العمل الدوظيفي، سدرعة العدودة لحالدة  ضربات القلب عند مستوى محدد لحمل التدريب، زيادة مستوى 
، (2012(، محمد احتشام )2005دوناتلو )كما تتفق تلك النتيجة مع ما أشار اليه كال من ، الشفاء

ان تمرينات البيالتس تعمدل علدى تطهيدر الجسدم مدن الفضدالت مثدل حدامض الالكتيدك ولداني أكسديد 
 الكربون.

(، 2011(، ايمأان عسأكر )2009عالية شم  الدين )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كال مدن 
(، محمأأأأود عبأأأأد   2017(، الحسأأأأيني محمأأأأد )2015(، مأأأأدحت قاسأأأأم )2012نسأأأأمة فأأأأرا  )

  .. حيث ألبتت هذه الدراسات تألير تمرينات البيالتس على اللياقة القلبية والتنفسية(2020)
داللأة إحصأائية فأي القيأاس  ا توجأد فأروق ذاتوالذي يدنص علدى  الثانيمما يثبت صحة الفرض 

التعأأدي بأأين المجموعأأة التجريبيأأة والضأأابطة فأأي تحسأأن اللياقأأة القلبيأأة التنفسأأية وتأأركم حمأأ  
 .الالكتيك لصالح المجموعة التجريبيةا
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 والتوصيات االستنتاجات
 االستنتاجات:

فددددي ضددددوء أهددددداف البحددددث وفروضدددده وفددددى حدددددود عينددددة البحددددث وخصائصددددها والمددددنهج المسددددتخدم 
 ون واالختبارات والقياسات المطبقة واعتمدادًا علدى نتدائج األسدلوب اإلحصدائي المسدتخدم أمكدن للبداحث

 التوصل إلى االستنتاجات التالية:
 .القسرية الحيوية والسعة الحيوية والسعة التنفس معدالت تحسن إلي البيالتس تمرينات أدت .1
 .الالعبين لدى االكسجين الستهالك األقصى الحد تحسن إلي البيالتس تمرينات أدت .2
 .الالعبين لدي الراحة وقت في القلب نبض معدل انخفاض الي البيالتس تمرينات أدت .3

 :التوصيات:  لانيا
 :يلي بما الباحثون  يوصي البحث عنها أسفر التي واالستنتاجات النتائج ضوء في

تدألير   مدن لهدا لما القدم كرة لالعبي التدريبية البرامج في وتضمينها البيالتس تمرينات إستخدام .1
 .والقلب التنفسي الجهاز كفاءة رفع في

 المختلفددة الفسدديولوجية النددواحي علددى البدديالتس تمرينددات تددألير حددول األبحدداث مددن المزيددد اجددراء .2
 .األخري  الجماعية الرياضات وكذلك مختلفة سنية مراحل في القدم كرة العبي لدي للجسم

 قائمة المراج 
 :أوال: المراج  العربية 

 دار الفسددددديولوجية، واألسدددددس الرياضدددددي التددددددريب : م(1997عبدالفتاح ) العال أبو  .1
 .القاهرة العربي، الفكر

 أحمد عبدالفتاح، العال أبو  .2
 (م2003) نصرالدين

 العربدددددي، الفكدددددر دار البدنيدددددة، اللياقدددددة فسددددديولوجيا :
 القاهرة،

 المعدارف، منشدأة الصدحية، للحيداة الطريق اللياقة : م(1999فر  ) ودي  إلين  .3
 .اإلسكندرية

 بعددددددددددددض علددددددددددددى البدددددددددددديالتس تدددددددددددددريبات تددددددددددددألير : (م2011) أحمد عسكر ايمان  .4
 بنتدددددائج وعالقتهمدددددا والتدددددوتر الددددددم كتيكوالمسدددددنات
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 رسدددالة الجدددودو، رياضدددة العبدددي لددددى المباريدددات
 الرياضددددية التربيدددة بكليدددة منشدددورة، غيدددر دكتدددوراه،
 .الزقازيق جامعة

 اإلسكندراني محمد زينب  .5
 (م1993)

 علددددددى الهددددددوائي للددددددرقص مقتددددددرح برنددددددامج تددددددألير :
 رسددددالة الببسددددين، إنددددزيم ونشدددداط المعدددددة حموضددددة
 جامعدددة للبندددات، الرياضدددية التربيدددة كليدددة دكتدددوراه،
 .الزقازيق

 .القاهرة البيولوجي، ومبادئ الرياضة : (م1994) ط  كمال سعد  .6
 الدين شم  عادل عالية  .7

 (م2009)
 اللياقدددة علدددى البددديالتس لتددددريبات برندددامج فاعليدددة :

 الحركيددة اللياقددة مكونددات وبعددض التنفسددية القلبيددة
 رسددددددالة الحددددددديث، الددددددرقص فددددددي االداء ومسددددددتوي 
 الرياضددددية التربيددددة كليددددة منشددددورة، غيددددر دكتددددوراه،
 .الزقازيق جامعة بنات،

 ،(تطبيقدددددددددات – نظريدددددددددات) الرياضدددددددددي التددددددددددريب : (م2005) الخالق عبد عصام  .8
 .اإلسكندرية المعارف، دار ،13ط

 رضوان الدين نصر محمد  .9
 (م1998)

 مركز الرياضة، فى البدني الجهد قياس طرق  :
 .القاهرة للنشر، الكتاب

 – البديالتس" التمرينات من نوعين استخدام تألير : (م2015) قاسم محمد مدحت  .10
 الفسددددددديولوجية المتغيدددددددرات بعدددددددض علدددددددى" الحدددددددرة

 بحددددددددث اإلعداديددددددددة، المرحلددددددددة لتالميددددددددذ والبدنيددددددددة
 جامعددددددددددة الرياضددددددددددية، التربيددددددددددة كليددددددددددة منشددددددددددور،
 .المنصورة

 علددددى البددديالتس تمريندددات بعددددض اسدددتخدام تدددألير : (م2012) فرا  محمد نسمة  .11
 بالصددددددددحة المرتبطددددددددة البدنيددددددددة اللياقددددددددة مكونددددددددات
 رسالة بالمنصورة، الرياضية التربية كلية لطالبات

 جامعدددددددددة الرياضدددددددددية التربيدددددددددة كليدددددددددة ماجسدددددددددتير،
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 .المنصورة
 الرحمن عبد أحمد نعمات  .12

 (م2000)
 .اإلسكندرية المعارف، منشأة الهوائية، األنشطة :

 رانيا : المراج  األجنبية
"Maximizing the benefits of Pilates-

inspired exercise for learning functional 

motor skills." Journal of bodywork and 

Movement Therapies 4.2: 99-108.  

: Lange, Claudia, 

et al (2000) 

13.  

Pilates for Every Body: Strengthen, 

Lengthen, and Tone--with this Complete 3-

week Body Makeover. Rodale.  

: Austin, Denise 

(2003) 

14.  

Effects of Pilates exercise on trunk 

strength, endurance and flexibility in 

sedentary adult females. Journal of 

bodywork and movement therapies, 11(4), 

318-326.  

: Sekendiz, B., 

Altun, Ö., 

Korkusuz, F., & 

Akın, S. (2007) 

15.  

"A randomized clinical trial comparing 

pelvic floor muscle training to a Pilates 

exercise program for improving pelvic 

muscle strength." International 

urogynecology journal 21.4: 401-408.  

: Culligan, 

Patrick J., et al 

(2010) 

16.  

"Eight-week traditional mat Pilates 

training-program effects on adult fitness 

characteristics." Research quarterly for 

exercise and sport 80.3: 569-574.  

: Rogers, Kate, 

and Ann L. 

Gibson (2009) 

17.  

"A randomized clinical trial comparing 

pelvic floor muscle training to a Pilates 

exercise program for improving pelvic 

muscle strength." International 

urogynecology journal 21.4: 401-408.  

: Culligan, 

Patrick J., et al 

(2010) 

18.  

"The complete idiot's guide to the Pilates 

method/by Karon Karter.".  

: Karter, Karon 

(2001) 

19.  
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"Improving leaping ability in elite 

rhythmic gymnasts." Medicine and science 

in sports and exercise 30: 1543-1547.  

 Hutchinson, 

MARK R., et al 

(1998) 

20.  

 الشتكة الدولية للمعلوماترالثا: 
Http://images.lafemmebonita.com/c/w104738.pug 21.  
Http://pilates.about.com 22.  
Http://www.pilates.com/bbapp/v/about/pilatesbenefits.html 23.  
Http://www.pilatesmethoddalliance.org/whatis.html 24.  
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